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БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ МАМАНДАР ДАЙЫНДЫҒЫН ЖЕТІЛДІРУДЕГІ
ПРОФЕССОР А.ҚЫРАУБАЙҚЫЗЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИҚАЛЫҚ
ҮЛЕСІ
АНАМ АЛМА АПАЙ ТУРАЛЫ
Бұлан Жамбыл
Анамның өмірден өткеніне 14 жыл толыпты. Кезіндегі ғибрат сөздері мен
айтқан ақылдарының мән-мағынасын қазір түйсінемін, тереңірек сезінемін. Ол кезде
ұққаныммен, сезіне алмаппын. Ақыл дұрыс көргенімен, жас кеуде қабылдамай
тұрады емес пе? Ол кісі өткен өмір жолының жиегін де көрмеген жас бала қайдан
түсінсін не айтып тұрғанын? Азды-көпті басымнан өтіп, анамның айтқан ақылдарын
түсінуге септескен тіршілік тауқыметіне рахмет айтамын. Әсіресе есімнен кетпейтіні:
«Көңілдің соңында кетпеңдер, ақыл мен еңбекке жүгініңдер» дейтін. Басқа да айтқан
ақыл-кеңестерін есіме түсіріп көрсем, ол сөздердің түп-төркіні Рудаки, Фирдоуси,
Иүгінеки, Сағди, Ясауи, Қайқаустарда, яғни Исламда жатқанын байқадым. "Көңілдің
соңынан кетпе" дегені нәпсіңе құл болма дегені екен. Бір хадисте: «Бос сөз сөйлеп,
бос іспен айналыспаңдар. Бос сөз бен бос іске не ақыреттік, не дүниәуи пайдасы жоқ
сөз бен іс жатады» делінген. Кеңес Одағының қып-қызыл идеологиясының астында
жүріп, анамның мұсылмандық дүниетанымын сақтап қалғанына таңғаламын. Өзі
ашқан мектебінде «Ислам мәдениеті» деген пән жүргізіп, балаларға Фатиха мен
Ықылас сүрелерін жаттататын, мұсылмандық мінез-құлықты сіңіруге тырысатын. Өз
балалары, бізге де сол сүрелерді жаттатты. «Адамның күші білімі мен ішкі
мәдениетінің жоғарылығында» дейтін. Бұл сөзі де: «Білім алу – парыз», «Ғалым
қаламынан тамған сияның бір тамшысы жүз шейіттің қанына тең», «Қияметтік
таразыда ең ауыр тартатын нәрсе – көркем мінез» деген хадистермен үндесіп тұр.
Енді, есімнен кетпейтін тебіреністі бір сәтті тағы да көз алдыма келтіргім
келеді. Қалада тұрамыз. Менің 3-курс студенті кезім. Бір күні азық-түлік алу үшін
анам екеуміз "Көк базарға" бардық. Маған екі-үш азық-түлікке тола дорбаны ұстатты
да, "Пушкин көшесіндегі аялдамада күтіп тұр" деп жіберді. Мен дұрыс түсінбей,
айтқан аялдамасында емес, басқасында тұрып-тұрып, бір жарым сағаттай күтіп,
қателескенімді ұқтым да, дұрыс аялдаманы тауып, автобусқа мініп үйге қайттым.
Үйге жетем дегенше, тағы бір сағаттай уақыт өтті. Автобустан түсіп, үйдің алдына
барсам, анам келе жатыр, мені көріп еңкілдеп жылады. Келіскен аялдамаға барып,
мені таба алмаған соң, үйге қайтып кеткен шығар деп келсе, үйде де жоқпын. Ол
кезде ұялы телефонды байлар ғана ұстайтын, көпшілікте жоқ. Бағанадан бері ойы сансаққа кетіп, не де болса, ақырын күтейін деп, өзін өзі ұстаған ғой, содан болмаған соң,
іздеуге шығып келе жатқан беті екен, мені көрген сәтте жан-жүйкесі босап кетсе
керек. Мен жан-жақтағы жұрттан ұялып: «Мама, не болды соншама? Кішкентай бала
емеспін ғой, жоғалып кететіндей» деп шамданып жатырмын. Жылдар өтті, өмір
өзгерді. Баланың не екенін өзім де білдім. Қазір енді сол оқиға есіме түссе, мен
жылаймын. Еңкілдеп жылап қарсы алған анамның жүзі көз алдыма келеді. Маған
жұрт қарап тұр ма, жоқ па, онда шаруам жоқ, жылаймын.
1993-94 жылдар. Жандосов ауылы. Қыс мезгілі. Бір күні лицейде баласы
оқитын бір қарапайым ата-ана анамды қонаққа шақырды. Анам екеуміз бардық
кешкісін. Ішке кірсек, қонақ бөлмесі толған адам. Үй иесі анамды төрге шығарды.
Анам жайғасып бола бергенде, отырғандардың арасынан жасы 40-50 шамасындағы
еңгезердей тракторшы қара кісі ел-жұрт, салт-дәстүр туралы сөз қозғай бастады. Сөзі
жүйесіз, әр нәрсенің басын бір шалады, мардымы жоқ, біреуге ызалы секілді.
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Әлдекімге өзін дәлелдегісі келетіндей, қорланып отырғаны байқалады. Басқа жаққа
қарап сөйлеп отырғанымен, сөзі менің анама бағытталғаны сезіліп тұр. Ондағысы –
«Сырттан келіп бізді үйретпекшісің бе, бұл ауылдың елге бас-көз болар өз азаматтары
да жетеді» деген пасық пиғыл. Бір уақытта сөз кезегі анама тиді. Жандосов ауылының
тарихи маңызын, қадір-қасиетін айта келіп, әлгі кісіні сөзбен нұсқап, ондай азаматтар
тұрғанда бұл елден қасиеттің кетпейтінін айтып, жұртты сөзіне ұйытты. Содан кейін
барып жалпы қазақ халқының арман-мұраты турасында сөйлеп келіп, соңында үй
иесіне тілегін айтып аяқтады. Ғалым адамның жанында өзін төмен сезініп, онысына
өзі ашуланып, «Біз де бірдеңе білеміз» деген ішкі ниет шыдатпаған ба, ана қара кісіге
бар керегі назарға ілігу болса керек, біраз тақасуға дайындалып отырған көңілі қиын
көрген мақсаты оңай орындала салғанда сылқ етіп орнына түсті-ау деймін, содан
кейін отырыс біткенше ләм-мим деген жоқ. Қандай ортаға барса да, ешкіммен
салысып, салғыласып әуре болмайтын. Өзіне қасарысып отырған адамды мақтамен
бауыздайтын. Аптыққан көңілі су сепкендей басылған әлгің содан кейін анамның
ауызын бағып қана отыратын. Бұл анамның өз дәрісінде балаларға қолданатын әдісі
еді, сонысын үлкен адамдарға да қолданатын. «Ересек адам мен баланың
айырмашылығы шамалы ғана екен-ау» деймін, қайда барсаң да, өзін өзі көрсете алмай
жүрген бір адам. Осы тәсіліне талай отырыста куә болдым. Өзі де айтатын: «Кісіні
өзіңе жау қылып қою – ақымақтық пен мәдениетсіздіктің белгісі, ақылды адам
басқаны өзіне дос көңілде қалдырады» деп. Әлбетте, ұлт мұратын өз мұратына
айналдырған адамның әркіммен бір жауласып жүруге уақыты болмас.
АЛМАНЫҢ АСЫЛ АРМАНДАРЫ
Дандай Ысқақұлы филология ғылымдарының докторы, профессор
Алматы қ., СДУ
Ұстазы жақсының ұстанымы - жақсы. Сол сияқты ғалымның қандай ғалым
екендігі оның ұстазы арқылы анықталады. Бұл - мықты ұстаздың шәкірті де мықты
болады деген сөз. Мен де Алма туралы әңгімені оның ұстазынан бастағым келіп отыр.
Өткен ғасырдағы қазақ әдебиеттану ғылымының аса көрнекті қайраткерлерінің
бірі Бейсембай Кенжебаев болатын. Бейсекеңнің ұлылығы сол, ол марксизм-ленинизм
ілімі салтанат құрып, әлемнің үштен біріне билік жүргізіп, дүрілдеп тұрған кездің
өзінде-ақ социалистік реализмнің қазақ әдебиетінің тарихына қатысты басты
қағидаларына жалғыз өзі қарсы шығып, не бір қиындықтарға қарамастан, өзінің
ғылыми бағытын қорғап қалды; сөйтіп қазақ әдебиеттану ғылымының дұрыс жолда
қалыптасуына тарихи еңбек сіңірді.
Марксизм-ленинизм ілімі бойынша, ұлт капитализм, не социализм кезінде ғана
қалыптасады, ал қазақтар капитализмді басынан өткермей, бірден социализмге қойып
кетті. Қазақтар бұрын ұлт емес еді; олар - 1917-жылғы Қазан төңкерісінен кейін
орнаған социализм кезінде ғана қалыптаса бастаған «жас» ұлт. Демек, бұрын қазақ
ұлты болмағандықтан да оның тарихы да, әдебиет тарихы да болмады. Міне, осы
марксизм-ленинизм іліміне негізделіп жасалынған жалған теорияны мойындамаған,
бүкіл саналы ғұмырын қазақ әдебиетінің тарихы есте жоқ ескі замандардан
басталатындығын дәлелдеуге арнаған қайтпас қайсар ғалым осы Бейсенбай
Кенжебаев еді.
Соғыстан кейінгі жылдардың төлдері біздер алпысыншы жылдардың орта
шенінде сол кезде С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті аталған
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қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінде
білім алып, Алмалармен студенттік жылдарды қатар өткіздік. Бізден бір жыл төмен
оқыған Алманың курстастарының ішінде «сен тұр, мен атайын» дейтіндей, дарынды
жастар көп еді. Олардың арасынан кейін қазақ әдебиетінің түрлі салаларында
жарқырап көрінген Сайлаубек Жұмабеков, Сағат Әшімбаев, Шәрбәну Бейсенова,
Әділбек Тауасаров, Ризабек Әдуов, Нұрлан Оразалин, Фаузия Оразбаева, Алдан
Смайылов, Әшірбек Көпіш, Лұқпан Асылов сияқты ақын-жазушылар, сыншылар,
ғалымдар, ұстаздар шықты.
Алма өз құрбылары ішінде бірден көзге түсті. Оның қазақ рухы ұялаған
оңтүстіктің қызы екендігі иманды қараторы жүзінен, биязы, байсалды, сабырлы
мінезінен, сөйлеген ойлы сөзінен, әдептен аспайтын қалпынан бірден байқалатын.
Осындай қасиеттерін бірден байқаған деканат Алманы топ басшысы етіп
тағайындады. Сол кезде Алманың тобы ұйымшылдығымен, сабақ үлгерімімен,
қоғамдық жұмыстарға белсенділігімен факультеттегі үздіктердің көшін бастап жүрді.
Алманың маңына әсіресе қыздар үйір болатын. Алманың достары көп болды. Әсіресе
жатақхананың бір бөлмесінде бес жыл бойы бірге тұрған Үміт, Гүлнәзия сияқты
қыздармен достық қарым-қатынастары көпке үлгі боларлықтай еді.
Ол барлық сабақты үздік оқыды. Тілші ұстаздар Алманы болашақта тілші
болады деп, Қазақ тілі кафедрасына қарай икемдеді. Тіпті болашақ тілші ретінде
Алманы шәкірттер алмасу бағдарламасы бойынша 1967-жылы Болгариядағы София
университетінің түркітану кафедрасына тәжірибе алмасуға жіберіп алды. Бірақ та
оның әдебиетке деген ыңғайы ерекше еді; ол сөз өнеріне келгенде, нағыз «сегіз
қырлы, бір сырлы» болатын. Оқудан, қоғамдық жұмыстардан қолы сәл босаса-ақ,
көркем шығармашылықпен айналысып, өлең-әңгімелері республикалық газет-журнал
беттерінде жарияланып тұрды. Ол кезде студент өлеңінің, әңгімесінің газетжурналдарда жариялануы деген ерекше оқиға болатын. Жан-жақты өнер иесі Алма
университетте өтетін түрлі әдеби жиындарда өлең оқып, Сыр бойының термелерін
құйқылжыта шебер орындайтын.
Осы кезде атақты ғалым Б. Кенжебаев осында қазақ әдебиеті кафедрасын
басқарып, студенттерге ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінен дәріс оқыды.
Ғылымның қайтпас қара нары Бейсекең қазақ әдебиетінің болашақ кадрларын
даярлауға ерекше көңіл бөлді. Шәкірттерінің болашағынан үлкен үміт күтіп, әдеби
дайындығы, бейімі, қабілеті барларын бауырына тартып, «инемен құдық қазғандай»
қиын ғылымның қия жолына баптап салды.
Ол кездегі әдебиеттану ғылымы басты назарды кеңестік кездегі социалистік
реализм әдебиетінің мәселелерін зерттеуге бұратын. Ал Бейсекең болса, өзінің
шәкірттерін бұрын зерттелінбеген, тарихтың тереңінде жатқан қиыр-шиыры көп тың
тақырыптарға қарай жетектейтін. Мырзатай Жолдасбековке Х11 ғасырдағы ОрхонЕнисей жазбаларын, Мұхтар Мағауинға ХУ-ХУ11 ғасырлардағы қазақтың жыраулық
поэзиясын, Рымғали Нұрғалиға ХХ ғасырдың басындағы алаш әдебиетінің аса
көрнекті өкілі М. Әуезовтің драматургиясын, А. Еспембетовке «Алаштың гимнін»
жазған
С.
Торайғыровтың
шығармашылығын
кандидаттық
диссертация
жұмыстарының тақырыбы етіп бекітіп берді. Ал Алмаға орта ғасырлардағы түркі
халықтарының көпшілігіне ортақ «Қисас Рабғузи», «Махаббат-нама» сияқты
шығармаларды әдеби тұрғыдан талдап, зерттеуді ұсынды.
Бейсекеңнің шәкірттері ұлы ұстаздарының үмітін ақтап, қазақ әдебиетінің
тарихын ары қарай сан ғасырларға жылжытқан тұтастай бір ғылыми мектептің
қабырғасын қалап шықты. Сөйтіп, қазақ әдебиеттану ғылымында әдебиет тарихын
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жасауда Бейсекеңнің ғылыми мектебі өзінің өміршеңдігін көрстті. Ал сол мектептің
іргесін қаласқан Бейсекеңнің шәкірттерінің барлығы да кейіннен кандидаттық,
докторлық диссертацияларын қорғап, том-том зерттеулер жазып, қазақ әдебиеттану
ғылымының еңсесін биіктете түскен көрнекті ғалымдарға айналды. Бұларды мұндай
биікке көтерген біріншіден, олардың ұлы ұстазы Бейсекең, яғни Бейсенбай Кенжебаев
болса, екіншісі қазақтың ұлттық рухы ұялаған тақырыптарды, көне дәуірлердегі
нағыз ұлттық, нағыз түркілік бағыттағы әдебиеттерді зерттеп, соларды қайта тірілтуі,
рухани жағынан әлсіреп отырған халқына қайта ұсынуы дер едік. Ұлттық әдебиеттің
тарихын жасауда сол кезде үстем болып тұрған еуроцентристік, орысшылдық бағытқа
қарсы күресе жүріп, бейбіт күннің нағыз халық қаһарманы (Б. Момышұлы) атанған
қайтпас қайсар ғұлама Б. Кенжебаевтың жолын қуып, артына айтарлықтай өшпес
мұра қалдырған соңғы шәкірттерінің бірі осы Алма Қыраубаева еді
Алма Мүтәліпқызы Қыраубаева 1947-жылы 26-мамырда Қызылорда облысы
Сырдария ауданының Бірқазан бекетінде туылған. Әкесі Мүтәліп Қыраубайұлы
оңтүстік өңіріне танымал ақын, жыршы, палуан, анасы Күлжан Сүлейменқызы
атақты
Мұстафа Шоқайдың немере қарындасы болған екен.
Алма 1-май
ауылындағы №40 орта мектепті бітірген соң, 1965-жылы Алматыдағы С. М. Киров
атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология факультетінің қазақ тілі мен
әдебиеті бөліміне түседі. 1970-1973 жылдары осы университеттің аспирантурасында
білімін ары қарай жалғастырады. 1974-2000 жылдар аралығында
Әл-Фараби
атындағы Қазақ Ұлттық университетінде ассистент, аға оқытушы, доцент, профессор
болып, қызметтер атқарды. 2000-жылдан өмірінің соңына дейін Л. Н. Гумилев
атындағы Еуразия Ұлттық университетінде профессор болды.
1974-жылы профессор Б. Кенжебаевтың жетекшілігімен «Қисас Рабғузи»,
«Махаббат-наманың» идеялық-көркемдік ерекшеліктері» тақырыбында кандидаттық,
1997-жылы «Шығыстық қисса-дастандардан» докторлық диссертациялар қорғайды.
Профессор. Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтың иегері(1997).
2008-2012 жылдары «Өнер» баспасынан «Ғасырлар мұрасы» (2008), «Ежелгі
әдебиет» (2008), «Шығыстық қисса дастандар» (2010), «Жаным садаға» (2011),
«Мыңжылдық жолаушы» (2012) тақырыптағы кітаптардан тұратын бес томдық
шығармалар жинағы жарық көрді. Осы бес томдықтың алғашқы үш томы түгелдей
қазақтың ежелгі әдебиет тарихына арналған. Соңғы 4, 5-ші томдарына да ішінара
осы тақырыпқа қатысты жазған кейбір ғылыми мақалалары енген.
Бізде күні кешеге дейін қазақ әдебиетінің тарихын еуропацентризм іліміне
сүйене отырып, алдында ХУ111, кейіннен ХУ ғасырдан бастап келгені белгілі.
Сонымен бірге қазақ ғалымдарының ежелгі әдебиетті зерттеуге келгенде, әсіресе
оның тіліне «тістерін батыра» алмай жүргенде, өзбек ғалымдары бұл тілді барынша
меңгергені соншалық, оны «ескі өзбек тілі», «шағатай тілі» деп, жариялап, сол тілде
жазылған әдеби мұралардың барлығын өзбек әдебиетіне бір-ақ жатқызып, меншіктеп
алды. Ұйғырлар да қалыспай, «ескі ұйғыр тілінде» жазылған деп, орта ғасырлардағы
түркілік әдебиеттің көрнекті өкілдерін өзіне қарай икемдеді. Мұны орыстың сол
кездегі жетекші түркітанушылары да қолдады. Міне, жалпы түркітануда қалыптасқан
осындай жағдайға ашық қарсы шыққан Б. Кенжебаев болса, ұстазының бағытын
ілгері қарай бүкіл ғылыми ізденістерімен дамыта түскен осы Алма болатын. Біз
әңгіме етіп отырған бестомдықтың ежелгі, орта ғасырлардағы әдебиетке арналған
алғашқы үш томдығында осы кез әдебиетін тек өзбекке, немесе ұйғырға жатқызуға
келмейтінідігін, бұлардың ішнде қазақ та бар, жалпы түркі халықтарына ортақ
екендігі дәлелденіледі.
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А. Қыраубаеваның ғылыми ізденістері негізінен, көне түркілік әдеби
мұраларды зерттеуге арналған. Бұрындары түрлі себептермен қолға алынбай,
зерттеуге шама келмей келген қиын дәуірдің әдебиетін игеруде Алма батыл қадамдар
жасады. Ол әсіресе қазақ әдебиетінің тарихында аты белгілі болғанымен де заты
белгісіздеу болып келген Рабғузидың «Қисас-ұл-әнбия» атты шығармасын шұқшия
зерттеп, ғылыми айналымға түсірді; қазақ тілінде сөйлетіп, рухани игілігімізге
айналдырды. «Махаббат наманың» да мәтінін қазақша шығарды.
Ғалымның «Ғасырлар мұрасы» (1988) атты көлемді зерттеу кітабы Х11-Х1У
ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы мәселелеріне арналған. Кітаптың «Уақыт
бедері» аталған алғашқы тарауында Х111-Х1У ғасырлардағы түркі халықтарының
тарихына, мәдени дамуына әлемдік ғалымдардың зерттеулеріне сүйене отырып, шолу
жасайды. Осы кездерде әлемдік ғылымның алыптары Әл-Фараби, Әли Ибн Сина, ӘлБируни, Әл-Хорезми секілді ғалымдар шыққан түркі халықтарының мәдениеті мен
әдебиеті де гүлдене дамығандығына назар аударады. «Аударма-нәзира әдебиет.
Рабғузи қиссалары» аталған екінші тарауда осы кездерде классикалық араб-парсы
әдебиетіне еліктеуден барып пайда болған нәзира дәстүріне кеңінен тоқталған. Бұл
ретте ежелгі дәуір әдебиетінің озық өкілдері Әлидің «Қисса Иусуф», Құтыбтың
«Хұсырау-Шырын», Сайф Сарайдың «Гүлстан» сияқты шығармаларының құндылық
тұстарын барлаған. Осы тарауда әсіресе Рабғузидің қиссаларын талдауға біршама
орын берілген. Үшінші тарау «Тыңтума әдебиетте» «Махаббат нама» дастанының
жазылу, зерттелу тарихын шола отырып, жырдың көркемдік сыр-сыпатын аша түседі.
Соңғы «Ежелгі әдебиет дәстүрі» тарауында көне түркілік әдеби дәстүрлердің ХХ
ғасырдың басындағы қазақ әдебиетінде жалғасын тапқандығы М. Ж. Көпеев, Ә.
Тәңірбергенов, Ж. Шайхисламұлы, т. б. поэзиясын талдай отырып, дәлелденілген.
Жалпы алғанда, Алманың ғылыми қызығушылығы қазақ әдебиетінің есте жоқ
ескі замандардағы түп-тамырынан бастап, ХХ ғасырдың басындағы шығыстық, діни
бағыттағы дейінгі дәуірді қамтиды. Ол көне замандардағы Алып Ер Тұңға
(Афрасияф), Тұмар патшайым (Томирис), сақ патшайымы Зарина сұлу, Ширақ батыр,
Мөде хан, Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк, көкбөрі туралы аңыздар жайлы қазақ
ғалымдары арасынан алғашқылардың бірі болып қалам тартты.
Ғалым қазақ әдебиетінің ескі кезеңін «Заманымыздан бұрынғы жазу-сызулар»,
«Түркі қағанаты дәуіріндегі әдебиет», «Оғыз дәуіріндегі әдебиет», «Ислам дәуіріндегі
әдебиет», «Қарахан әдебиеті», «Алтын орда дәуіріндегі әдебиет» деп дәуірлеген. Бізге
аңыз түрінде жеткен жоғарыда аттары аталғандар
- қазақ әдебиетінің көне
дәуірлерінің кейіпкерлері.
Әлемдік әдебиеттің інжу-маржандарының бірі «Авестаны» классикалық парсы
әдебиетінің бастау бұлағы деп келген пікірмен ғалымның онша келісе бермейтіндігі
байқалады. Ол «Авестаны» қазақ мифологиясындағы құнарлы қайнарлардың бірі
ретінде ғылыми деректерге сүйене отырып, жан-жақты қарастырған. Автор көптеген
деректерді келтіре отырып, «Авеста» Тұранда, яғни түркілер елінде жазылған,
түркілік сипаты анық тарихи туынды деп, бағалайды. «Оғыз дәуіріндегі әдебиетке»
«Авестамен» бірге Қорқыт, Оғыз қаған жайлы аңыз-жырлар да жатқызылған.
Әл-Фарабидің, Ахмет Иассауидың, Ахмет Югнакийдің шығармашылықтары
«Ислам дәуіріндегі әдебиетте», Жүсіп Баласағұн мен Махмұд Қашқари «Қарахан
әдебиетінде» қарастырылса, «Алтын орда дәуіріндегі әдебиеттің» үздік шығармалары
ретінде «Махаббатнама», «Қисса-Жүсіп», «Жұмжұма», «Хұсырау-Шырын», «Қиссаәл-әнбия» және Сайф Сараидың «Гүлстан би-т-түрки» талданылған.
Докторлық диссертациясы негізінде жазылған «Шығыстық қисса-дастандар»
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монографиясы (1997) қазақ әдебиетінің бұрындары зерттелінбей келген тұтас бір
саласын қопара қарастырып, тыңнан жол салды. Бұл көлемді зерттеу еңбегінде «Мың
бір түн», «Тотынама», діни, «Шахнама» желілері, сондай-ақ Орта Азиялық сюжеттер
бойынша нәзира үлгісімен жазылған
қазақ дастандары жеке ғылыми проблема
ретінде кеңінен зерттелінді.
Ғалым қазақ қиссаларын тақырыптық, сюжеттік жағынан «Мың бір түн»
(«Сейфүлмәлік», «Зияда-Шаһмұрад», «Қамұрұззаман», «Атымтай Жомарт», «Қасым
Жомарт», «Кесік бас», «Сұрмерген», «Қисса Дандан», «Қожа Ғафан уа Садуақас»т.
б.), дін («Дариға қыз», «Зарқұм», «Сал-сал», «Наушаруан», «Кербаланың шөлінде»,
«Жүсіп-Зылиха», «Жұмжұма сұлтан», «Шәрияр», «Мәлике қыз», «Сақыпжамал», т.
б.), «Шахнама» (Қисса Баһрам», «Еренғайып шах Ғаббас», «Мұңлық-Зарлық»,
«Шәкір-Шәкірат», т. б.), Орта Азиялық («Тахир-Зухра», «Бозжігіт», «МұңлықЗарлық», «Әбуғали Сина-Әбілхарыс»)
желілеріндегі түрлерге топтастырып,
олардың көркемдік, идеялық бағыттарын айқындаған.
А. Қыраубаева ғалым ретінде қазақ әдебиеті тарихының әлі зерттеліне
қоймаған тың тұстарына алғашқылардың қатарында түрен сала отырып, алдына екі
түрлі мақсат қойғандығы байқалады. Оның біріншісі әлі зерттелінбей, кім көрінген
иелік етіп жатқан әдеби құндылықтарды ғылыми тұрғыдан игеру болса, екіншісі сол
игерілген қазынаны туған халқының кәдесіне жарату болған. Ұлттық университетте
ұстаздық қызмет атқарып, қазақ әдебиетінің ертедегі дәуірлерінен дәріс оқыған Алма
«Қазақ әдебиетіндегі қисса жанры» (арнаулы семинар сабағының бағдарламасы.
ҚазМУ, 1980), «Қазақ әдебиеті» (дайындық бөліміне арналған бағдарлама.. 1983),
«Махаббат нама» (студенттерге көмекші құрал. 1983), «Қисса жанрының өзіндік
ерекшеліктері» (студенттерге көмекші құрал. ҚазМУ, 1985), «Абайдың поэмалары»
(дайындық бөліміне арналған көмекші құрал. ҚазМУ, 1985), «Ежелгі әдебиет»
(хрестоматия, 1991), «Ежелгі әдебиет» (жоғары оқу орындарына арналған оқулық,
1996, 1999), т. б. секілді жоғары оқу орындарындағы филология факультететі қазақ
тілі мен әдебиеті бөлімінің шәкірттеріне арналған оқу құралдарын, бағдарламаларын
шығарды.
А. Қыраубаева жоғары мектепте дәріс оқи жүріп, ғылыми ізденістермен бірге
ұлттық тәрбие мәселелерімен айналысты. «Өкінішке орай, ұлттық мектеп мәселесі әлі
шешілген жоқ. Саяси тәуелсіздігімізді алғанмен, рухани тәуелсіздікке жету оңай емес.
Оған қазақ баласы жаппай қазақ мектебінде оқитын күнге жеткенде ғана үміт
артуымызға болады. Осы ұлы мақсат үшін күрес бүгін де, ертең де тоқталмауы тиіс»
(А. Қыраубаева. Бес томдық шығармалар жинағы. 4-том. Жаным садаға. Алматы,
2011, 217-бет).
Тағы да Алманы тыңдайық:
«Жатқа еліктеу - өзін-өзі қор санау. Бұл - ұлттық сана жетілмеген елде болатын
көрініс. Өзінің ұлттық құндылықтарынан болашағы жоқ деген түсініктің қалыптасуы
- адамның жан дүниесін аздыратын қатердің бірі. Оның жастар арасында, бала
сенімінде ұялауына жол беріп қоюға болмайды... Жастар арасында Тәттімбеттің кім
екенін білмей, Майкл Джексонға құлдық ұру, Қорқыттың философиясын ұқпай
жатып, Фрейдке таңғалу, тасқа жазылған ата сөзін оқымай тұрып, Куликово
шайқасын білгішсіну ауруы бар. Оның өзі ауыл баласы мен қала баласы болып
бөлінуіне, бірін бір менсінбеуіне алып келеді. Қазіргі ұрпақ құндылықтың қайда
екенін біле алмай, адасу дәуірін қайта бастан кешіріп отыр...
Қай тіл жетекші болса, баланың жаны сол тілде сөйлейді...
Енді бір орыстілді мектептерде «Біз үш тілді бірден оқытып жатырмыз»-дейді.
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Онысы - орыс, ағылшын, қазақ тілдері. Бұл жерде жетекші тіл орыс тіл болғандықтан,
қазақ тілі ана тілі ретінде қабылданбайды, ойлау тілі, жан тілі бола алмайды; бала
тілінің қалыптасуы үшін ана тілі мәйек болып табылмайды. Рухани жан дүние мәйегі
қай тіл болса, бала соныкі екенін ескерсек, өзге тілді мектепте оқыған баланың қазақ
тілі - шет тілін меңгеру сияқты әрекет болып қалады...
...Діни сенім рухани сананың негізін қалайды.
... Қызды тәрбиелеу - ұлтты тәрбиелеу деген сөз.
... ұлттық мектебіміздің философиясы дәстүрлі түркілік өркениет пен қазақ
әлемі негізінде жасалып, әлемдік өркениетпен сұхбат қарым-қатынасында болуы
қажет.
... Өз ана тілінің сырын меңгеріп үлгірмеген балаға өзге тілді қосақтауға
болмайды. Орыс тілінің өзін 1-сыныптан қосарлау кеңестік жүйенің айла-шарғысы
болатын» (сонда, 221-223 беттер).
Ғалым ұстаздың ойынша, «мектептегі басты мәселе - оқулықтың мазмұнында.
«Бастауыштан бастап ертегі аңыздар, ұлттық әдеп, қазақ елінің арғы-бергі тарихынан
қызықты оқиғалар, ұлт тұлғалары, ежелгі әдебиет, ислам мәдениетінен мағлұматтар
содан алынуы тиіс. Ұл тәрбиесі мен қыз тәрбиесінің ерекшеліктерін ескере отырып,
бастауыштан мектеп бітіргенге дейін халық тәрбиесінің негізінде жүргізу, қыздарды
отбасына бағыттау, шешендік өнер тарихын айтып берумен шектелмей, сөйлеу
өнеріне дағдыландыру (аузына сөз салу), қазақ өнерінің тарихын білумен бірге оны
бойға сіңіру, т. б. Мектептің бағыт-бағдары, мазмұны түгел қазақ рухында болуы
қажет.
Бізге басқалардың тәрбиесі өзімізден артық көрінетін бір кембағылдық әдет
бар. Басқа елдің тәжірибесін тұтастай енгізу жақсылыққа әкелмейді. Оның ішінде
ұлттық құндылықтарға қабысатынын ғана пайдалануымыз керектігін ескере
бермейміз. Қандай да бір озық дүние болса да, ол өз елінің мүддесі тұрғысынан
жазылады. Сырттан ендірген жат мүдделердің қажеттілікке айнала алмайтыны
сондықтан. Тамырсыз гүл өспейді» (сонда).
А.Қыраубаева ұлттық тәрбие жайлы ойларын айтып қана қоя салмай, оны қалай
жүзеге асырудың жолдарын көрсетіп, іске асыратын ұлттық мектептің моделін
жасады. Қазақ мектептерінде басшылыққа алынуы тиіс «Тілашар», «Елтану»,
«Әлемтану», «Әдеп» бағдарламаларын жасады. Тәрбиенің алдында тұрған басты
міндет «қазіргі қазақ азаматының мінезін қалыптастыру. Өркениет әлеміне Қазақ
құбылысы болып кіретін азамат дайындау» (сонда, 249-бет)- екендігін қадап айтты.
Мектептегі басты тұлға «Мұғалім - тергеуші емес, үйретуші, тәртіпке салып
қоюшы емес, рухани өсіруші. Баланы қызықтыру арқылы ерте білетін адам балаға
нені үйреткісі келсе, соны өзі көрсетеді. Баланың қазақ деген ұлы халықтың ұрпағы
екеніне, қазақ жерінде тұратындығына мақтаныш сезімін қалыптастыру - мұғалімнің
абыройлы ісі» (сонда)-екендігіне басты назарды аударды.
Алманың білім беру, тәрбиелеу жайындағы ұстанымдарынан мүлдем жаңаша
ұлттық сыпаттағы бағыт көрінеді:
«Бала мектеп үшін емес, мектеп бала үшін жұмыс істейді.
Баға құнды емес, бала құнды.
Ұстаз қызметінің мақсаты - өз пәнін жақсы үйретуден гөрі тереңіректе: ол адамды жасаушы адам.
Сабақ - ұстаз бен шәкірттің адами қарым-қатынасы.
Сабақтың мақсаты - баланың басқаға ұқсамайтын қасиетін аша білу.
Кісі екеніне күмәнмен қараған баладан кісі шықпайды.
9

Мұғалімнің өз сабағын білуі жеткіліксіз, оған қоса бала жанын ұға білсін.
Әр баланың өмір тіршілігі - өзінше бір тағдыр. Баланың тағдырына ойланып
қара...
Баланың ықыласын оята біл, қолынан келетініне сендіре біл.
Мұғалім мен баланың қарым-қатынасы қуанышты әрі пайдалы болсын.
Мұғалімнің сөзі мен ісі жасанды емес, шынайы болуы шарт.
Шәкірттің кемшілігін көргіш болсаң, ықыласын өлтіресін. Жеңісін ізде.
Балаға сыйлы боламын десең, баланы өзің сыйла.
Көптің көзінше баланың кемшілігін бетіне баспа. Сеніп айтқан сырын шашпа.
Сабақ үстінде тыныштыққа көп ізденіспен, еңбекпен ғана жетуге болады.
Қиын тақырыпты түсіндіре салып, сұрауға асықпа, келесі сабақты қайта
түсіндіруден баста.
Импровизация - сабақтың жаны.
Баланы сабақтың негізгі кейіпкері ете біл.
Әр бала - табиғаттың ғажайып құбылысы. Оны сол үшін-ақ сыйлауға болады»
(сонда, 234-235 беттер). Бұл жерде әлемдік озық тәжірибелермен толыға түскен
ұлттық ұлттық тәлім-тәрбиенің тұтас бір толық концепциясы көрініс тапқан.
Тәрбие мәселесінде балаға болашақ өмірінде үлгі тұту үшін ұсынылатын
кейіпкерлер туралы дидактикалық сипаттағы материалдардың маңызы зор. Мысалы,
кеңестік мектептерде бастауыш сыныптарда оқылатын өз әкесін қылмыскер ретінде
заң орындарына ұстап беретін Павлик Морозов туралы әңгімелер оқушының ойынан
өмірі шықпайтын. Алма осы күнге дейін қазақ мектебіне арналған оқулықтарда
кездесетін ұлттық мүддемізге жат, жас балаларды теріс жолға салатын
материалдардан тазартып, оның орнына ұлтқа қызмет етудің асқан үлгілерін
көрсеткен түркілік, ұлттық тұлғалар туралы әңгімелер кіргізуді ұсынды; мектеп
оқулықтарынан орын алуы тиіс Тарғытай, Тұмар патшайым, Ширақ батыр, Мөде хан,
көк бөрі, Білге қаған өсиеті, Қорқыт бабаның қобызы, Төбекөз дәу, Оғыз батыр,
Фараби ата, Сұлтан Бейбарыс туралы қысқа әңгімелер жазып, оны көпшілікке
ұсынды.
Ұлттық тәрбиеде имандылықтың орны ерекше. Өйткені, иман бар жерде ұят
бар да, жоқ жерде жоқ. Қазақтың ұғымында ұятсыз адам - ең оңбаған адам. Алма да
осы мәселеге айрықша көңіл бөліп, мектепте жүруге тиіс өзі ұсынған «Әдеп»
бағдарламасының аясында ислам мәдениетін оқытып, оның ішінде имандылық
иірімдеріне мән беруді алға шығарыпты. Имандылық дәрістеріне қажетті
дидактикалық материалдар ретінде «Ахмет Ясауи», «Құрма», «Сараңдық»,
«Қарынбай», «Нұқ пайғамбардың кемесі», «Жылан мен қарлығаш», «Мұса
пайғамбардың аса таяғы», «Жануардың тілі», «Мұхаммед пайғамбардың туған күні»,
«Ай көрдім, аман көрдім», «Жарты ай», «Құран», «Пайғамбардың қызы - Фатима»,
«Бес парыз» сынды тәрбиелік сыпаттағы қысқа-қысқа әңгімелер жазды.
Алма осы ойларын іс жүзінде жүзеге асыру мақсатымен 1993 жылы Алматы
облысы Қарасай ауданының Ораз Жандосов ауылында жекеменшік қазақ
гуманитарлық мәдениет лицейін ашты. 1996 жылға дейін жұмыс істеген лицей
қаражат тапшылығына байланысты жабылып қалды. Бұл гуманитарлық лицейдің
басқа мектептерден басты айырмашылығы мұндағы білім беру, тәрбие
жұмыстарының барлығы да мемлекеттік стандартты сақтай отырып, ұлттық дәстүр
бағытында жүргізілді. Мысалға мектепте бір-бірімен қарым-қатынас жасағанда,
ұстаздар оқушыларға «сен» дегеннің орнына «сіз», оқушының атына ұл бала болса
«мырза», қыз балаға «бикеш», ұстаз апайларына жас ерекшелігіне қарай «бике»,
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«бибі деген сөзді тіркестіріп айтатын болған.
Аз ғана уақыт жұмыс жасағанына қарамастан, Алманың лицейі қазақ ұлттық
мектебі үлгісінің тәуелсіздік кезеңінде жүзеге асқан бір көрінісі болды. Сөйтіп, А.
Қыраубаева Х1Х ғасырда Ыбырай Алтынсарин, ХХ ғасырдың басында Ахмет
Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытовтар негізін қалап кеткен
ұлттық білім беру, тәрбиелеу жүйесін, ұлттық педагогика мен психологияны еліміздің
тәуелсіздігі тұсында ары қарай жалғастырған ұлы ұстаздар қатарында көрінді.
ХХ ғасырдың соңына қарай тәуелсіздігін алған Қазақстан қазір «Мәңгілік ел»
болып, әлемдік өркениеттен өзіне лайықты орнын алу үшін рухани жаңғыру жолына
түсті. Ал рухани құндылықтардың негізі - ана тілі, сол тілде жазылған әдебиет, білімғылым, жасалынған ұлттық дәстүрлер. Халқымыздың ғасырлар бойғы дамуы
барысында жасаған әдеби мұрасын, ұлттық тағылым-тәрбиесін ұмытылып, тарихтың
тұңғиығында шашылып қалған жерлерінен жинап-теріп, елінің ертеңі жарқын болуы
үшін кәдеге жаратуға қайта ұсынған Алма Қыраубаеваның есімі де ұлт
мақтаныштарының қатарында көрінеді.
ҒАЛЫМ-ҰСТАЗ АЛМАНЫҢ АСҚАР БИІКТІГІ
Темірхан Сақаұлы Тебегенов
филология ғылымдарының докторы, профессор
Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан Республикасы
Қазақтың ұлттық тарихы – Алланың құдіретімен жаратылған дарынды
тұлғалардың, солар жасаған рухани құндылықтардың қазынасы. Рухани
құндылықтарымыз талай мың жылдықтар белестерінен өтіп келе жатқан күрделі
тағдырымызды, адамзат өркениетін байытқан зор үлесімізді айғақтайды. Рухани
құндылықтарымыздың ең басты көрнекті көрсеткіштері – дарынды тарихи
қайраткерлеріміз. Қазақ тарихының ежелгі сақ, ғұн, түркі дәуірлерінен бері желісі
үзілмеген ұлтымыздың тарихи дамуы жолында табиғи дарынын, өнегелі қызметін
халқымыздың өркендеуіне арнаған, қосқан үлестерімен ұрпақтардың бұрынғы-соңғы
жалғастығына пайдалы ықпал ететін аса маңызды еңбектер қалдырған ұлағатты
адамдардың есімдері тарих парақтарына өшпестей болып жазылуда. Әдетте, әлем
халықтарының өркениет кеңістігіндегі өзіндік орындарын танытуына зор үлес қосқан
дарынды, дана қайраткерлерді таулардың асқаралы шыңдарымен, ақиық мұзбалақ
қырандарымен, солар қонбай қалықтайтын көк аспанның зеңгір биіктігімен
баламалап бағалайтын дәстүр бар. Мұхиттардың, теңіздердің шалқар айдындары
үстінен қонбай ұшатын, дүлей дауылдарда да алған бағытынан қайтпай, өршелене
үдей соққан сұрапыл екпінді желдің өтіне қарсы ұшқан қалпынан ауытқымайтын
альбатрос құстың қайсарлығын да еске аламыз. Түркі халықтары өркениетінің
ежелден бүгінге және болашаққа жалғасуында планетамыздың барлық кұрлықтарын
болат тұяқтарымен дүбірлеткен, «Ертеден шапса кешке озған, ылдидан шапса төске
озған» қазанат арғымақтар да қайраткерлеріміздің тұлғаларына баламаланады.
Алма Мүтәліпқызы Қыраубаева (1947-2001) – осындай поэтикалық
баламалауларға лайықты аса көрнекті ғалым-ұстаз, Қазақ тарихындағы асқаралы
шыңдарымыздың бірі. Алма – жалпыұлттық рухани мәдениетті танытуды, дамытуды
әлемдік деңгейде бағдарлаған қыран назарлы, тұлпар шабысты қарқынды ғұлама.
Қазіргі Қызылорда облысының Сырдария ауданындағы Бірқазан станциясында 1947
жылдың 26 мамырында дүниеге келген. Ата-анасының отбасылық өнегелі тәлім11

тәрбиесі арқылы жастайынан қазақтың сөз, әуез өнерін туа біткен табиғи дарыныталанты арқылы дамыта меңгеру жолымен ержеткен, есейген. Орта мектептен кейін
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік (қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық)
университетіндегі филология факультетін (1966-1970 жж.) «Қазақ тілі мен әдебиеті»
мамандығы бойынша үздік оқып бітірген. Білім, ғылым негіздерін үйреткен
ұстаздары Бейсенбай Кенжебаевтың, Ханғали Сүйіншәлиевтің, Белгібай
Шалабаевтың,
Зейнолла
Қабдоловтың,
Тұрсынбек
Кәкішевтің,
Мәстура
Сармұрзинаның, Сейділдә Ордалиевтің, Мархабат Томановтың, Рымғали
Нұрғалиевтің және т.б. аға буын ғалымдардың дәрістерін тыңдады, оқу пәндері
материалдарын өзіндік ғылыми-зерттеу ізденістеріне ұштастыруға дағдыланды.
Ұлттық мәдениетіміздің тарихында осы аталған ғалымдар шоғыры еңбек еткен
шығармашылық ұжым жаңашыл бағыт мектебі тұғырында бағаланды. Себебі, қазақ
әдебиетінің тарихын ежелгі сақ, ғұн, түркі дәуірлерінен бастайтын ғылыми-теориялық
методологияны қалыптастырған, кедергіге, тосқауылға көп ұшырасса да ақыры
түбегейлі жүзеге асырған қазақ әдебиеті кафедрасының ғалымдарын ұлт тарихының
барлық буын ұрпақтары үнемі мақтанышпен еске алып бағалауы тиіс.
Алма университеттегі қазақ әдебиеті кафедрасына қарасты аспирантураны
(1970-1973 жж.) бітіріп, ғалым-ұстаз Бейсенбай Кенжебаевтың ғылыми
жетекшілігімен филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі үшін
диссертация қорғады. Тақырыбының нысанына ХІІІ-ХІV ғғ. түркі тектес
халықтардың Алтын Орда мемлекеті дәуіріндегі аударма-нәзира әдебиеті
ескерткіштері, оның ішінде Бұрһанеддин ұлы Насреддин Рабғузидің «Қисас-и
Рабғузи» («Рабғузи қиссалары») алынды. Күрделі ғылыми-зерттеу жұмысын
тиянақты жүргізе білген талантты жас зерттеуші Шығыс Ренессансы жетістіктерін
дәлелдейтін ғылыми жаңалықтарын осы еңбегі арқылы ұсынды.
Алма 1997 жылы докторлық диссертациясын «Шығыстық қисса-дастандар»
тақырыбы бойынша қорғады, онда ХІХ-ХХ ғғ. қазақ ақындарының классикалық
деңгейдегі эпикалық шығармалары дәстүр мен жалғастық, фольклор мен әдебиет
сюжеттерінің қисса-дастандар үлгілеріндегі поэтикалық сабақтастығы, үндестігі және
т.б. мәселелері тың тұжырымдармен байыпталды.
Алманың ғылыми еңбектері қазақ әдебиеттануының жаңашыл бағытын
негіздеді. Ол өзіне дейінгі және өзінен кейінгі көз майын тауысып ғылымның қара
жұмысын нар мінезді төзімділікпен, адалдықпен орындайтын, табиғи дарын-таланты
мен еңбекшілдігін тұтастандыра ұстанған адал ғалымдар тұлғаларының болмысын
танытты.
Алма – қазақ ғылымында өзндік шынайылығын, дарынын-қабілетін ұстаздарына да, шәкірттеріне де, бүкіл халқымызға да маңызды нәтижелі еңбектерімен
дәлелдеген ғалым.
Алманың ғылыми еңбектері – қазақ әдебиеттануының жаңашыл бағытын
тереңдете негіздеуімен ерекшеленеді. ХХ ғасырдың 30-40 -жылдарынан бастап қазақ
тарихына негіз болған ежелгі сақ, ғұн, түркі мәдениеті ескерткіштерін, фольклоры
мен әдебиеті мұраларын ғылыми дәйектілікпен үнемі ұсынып келе жатқан ғалымдар
Әуелбек Қоңыратбаевтың, Әлкей Марғұланның, Бейсенбай Кенжебаевтың, Ханғали
Сүйіншәлиевтің ғылыми көзқарастары жаңа толқын әдебиеттанушылардың
ізденістері арқылы дәлелденді. Мырзатай Жолдасбековтің Орхон-Енесай («Күлтегін»,
«Тоныкөк»), Алма Қыраубаеваның Алтын Орда әдеби-тарихи ескерткіштері, Мұхтар
Мағауиннің Қазақ хандығы кезеңі (жыраулар поэзиясы) әдебиеті мұраларын
зерттеген ізденістері. (Бәрінің ғылыми жетекшісі – Бейсенбай Кенжебаев) – қазақ сөз
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өнерінің талай мыңжылдықтар белестерінде қалыптасқан, дамыған тарихипоэтикалық шынайы сипатын анықтады. Бұлар – ежелгі әдебиет мұраларының
мәтіндерін шарқұра іздеп тауып, сарсыла отырып өңдеп, соларды мәтінтану
(текстология) заңдылықтары бойынша қазіргі оқырмандардың пайдалануына ұсынған
нағыз күрескерлер. Осы аталған санаулы ғана ғалымдардың көз майын тауысып
тапқан мәтіндері бойынша жарық көрген хрестоматиялық оқу құралы «Ежелгі
әдебиет нұсқалары» 1967 жылы «Мектеп» баспасынан жарық көргенімен, бұлардың
диссертациялық зерттеулері негізіндегі оулықтар да кеңестік саяси-идеологиялық
бақылау жүйесі кедергісінің, баспа орындары жасықтығының – қорқақтығының
салдарынан ХХ ғасырдың 80-жылдарының аяғына дейін жарыққа шықпады. Тек
Мұхтар Мағауиннің «Қобыз сарыны» (1967), «Алдаспан», «Үш ғасыр жырлайды»
жинақтары, Ханғали Сүйіншәлиевтің «Қазақ әдебиетінің қалыптасу кезеңдері» (1971),
Қабиболла Сыдиқовтың «Ақын-жыраулар» (1976) монографиялары, ежелгі және
Қазақ хандығы дәуірлері мұраларын оқытудың негізгі құралдары қызметін атқарды.
Жоғары оқу орындарындағы «Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі», «Қазақ
хандығы дәуіріндегі әдебиет» курстары осылайша арнайы оқулық-кітапсыз
оқытылды. ХХ ғасырдың 80-жылдарының екінші жартысындағы «Қайта құру» деп
аталатын жалған демократиялық даурықпа-бөспе аласапыранның тасқынында
әупірімдеп жүріп Әуелбек Қоңыратбаевтың «Қазақ эпосы және түркология» (1986),
Мырзатай Жолдасбековтің «Асыл арналар» (1986), Ханғали Сүйіншәлиевтің
«Ғасырлар поэзиясы» (1986), Алма Қыраубаеваның «Ғасырлар мұрасы» (1988)
монографиялары жарық көрді. Әрине, профессор Бейсенбай Кенжебаевтың талантты
шәкірттерінің бірі Немат Келімбетов ұстазының ұсынысымен қазақ әдебиеті
тарихындағы діни-исламдық ағартушылық әдебиеттің көрнекті тұлғаларының бірі
Шәді Жәңгірұлының әдеби мұрасы бойынша кандидаттық диссерация қорғап, соның
негізінде «Шәді ақын» атты монографиясын жариялады. Профессор Немат
Келімбетов аталған әдебиеттану мектебінің үздік көрсеткіштері қатарында саналатын
«Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі» атты жоғары оқу орындарына арналған оқулықты
жазып, осы еңбек қазіргі кезде республикамыздың жоғары оқу орындарында тұрақты
қолданылып келеді. Көрнекті зерттеуші Немат Келімбетов осы еңбегін дамыта
отырып, қазақ сөз өнерінің сақ, ғұн, түркі өркениеті, Алтын Орда, Қазақ хандығы,
ХІХ-ХХ ғасырлар бойынша көркемдік жалғастық заңдылығына негізделген
докторлық диссертациясын (1997) қорғады. Бұл – қазақ әдебиеттану ғылымының
әлем өркениеті кеңістігіндегі мәртебесін биіктете түскен маңызды жетістіктер.
Оқу бағдарламалары мен оқу құралдары, оқулықтар – жоғары және орта
арнаулы оқу орындарындағы, орта мектептердегі пәндерді шәкірттерге меңгертудегі
негізгі құжаттар, құралдар. Әсіресе, қазақ әдебиетінің ежелгі және Қазақ хандығы
дәуірлері мұраларын мұрағаттардың шаң басқан қоймаларынан түн қатып, түстері
қашып жүріп, тірнектеп жинап, ғылыми жаңалықтарын жарыққа шығару жолында
инемен құдық қазғандай азабын бастарынан кешіп жүріп атқарған Бейсенбай
Кенжебаев, Әуелбек Қоңыратбаев, Әлкей Марғұлан, Мырзатай Жолдасбеков, Мұхтар
Мағауин, Қабиболла Сыдиков, Немат Келімбетов, Алма Қыраубаева өздері жарыққы
шығарған ғылыми жаңалықтарының заңды иелері емес пе?
Дегенмен, көне ескерткіштерді ғылыми айналымға әкелуші осы жанкешті
ғылымдардың авторлығымен жарық көруге тиісті оқулықтардың жарыққа шығуы зор
қиындықтармен жүзеге асып келеді. Мысалы, Ханғали Сүйіншәлиев «VIII-ХVIII
ғасырлардағы қазақ әдебиеті» оқулығы (1988), Алма Қыраубаеваның «Ежелгі дәуір
әдебиеті» (1991) хрестоматиялық оқу-құралы кешеуілдеп басылды да, қазіргі Тәуелсіз
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Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары үшін қайталап басылуы жүйеге
түспей-ақ келеді. Оқулық – белгілі бір ғылым саласында ғылым мен мәдениеттің
жетістіктерін оқушылар мен студенттердің қабылдау деңгейіне лайықтап жүйелеп
түсіндіретін ғылыми-теориялық ұстанымдағы оқу әдебиеттерінің негізгі және
жетекші түрі екендігі мәлім. Адамзат өркениетіндегі осы классикалық дәстүр
бойынша ғылыми жаңалықтарды ашушылардың сол еңбектері негізінде
оқулықтардың авторлары болуы заңды емес пе?
Алма Қыраубаеваның мектеп, лицей-гимназияға арналған «Ежелгі әдебиет»
(1996) атты оқулығы 1995 жылы Сорос-Қазақстан Қоры мен Қазақстан Республикасы
Білім министрлігі - бірлесіп «Гуманитарлық білімді жаңарту» бағдарламасы аясында
өткізген оқу орындарының барлық түрлеріне арналған гуманитарлық пәндер
бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдарының ашық конкурсында жеңімпаз
болды. Бұл – қазақ мектептері тарихындағы аса зор ғылыми жетістік. Бұл – қазақтың
өзіндік ұлттық мәдениетін ұрпақтар санасына жеткізудегі бұрынғы ағартушылар
армандаған ұлы мұраттың жүзеге асуы. Өкініштісі Алма Қыраубаеваның
авторлығымен ұсынылған «Ежелгі әдебиет» арнаулы пәннің орта білім беру
жүйесіндегі оқытылуы көңілді көншітпейді. Олай дейтін себебіміз, орта және жоғары
білім беру жүйесіндегі сабақтастық үнемі назарға алынбай келеді. Жоғары оқу
орындарындағы «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бөлімінде «Ежелгі дәуір
әдебиеті» 1-курста жеке пән болып оқытылады. Ал сол пәннің орта мектептегі, лицей,
гимназиялардағы Алманың авторлығындағы оқулығы негізіндегі пәннің жүзеге
асырылуы қазіргі білім беру бағдарламасында оқу-әдістемелік сабақтастық жүйесі
бойынша жүзеге асырылуы талапқа сәйкес еместігі байқалады.
Алма – ұстазы Бейсенбай Кенжебаев ұсынған ғылыми-теориялық тарихи
поэтика методологиясы бойынша қазақ әдебиетін көп ғасырлар бойы қалыптасқан
тарихын былай жүйелеуді ұсынды:
«1. Заманымыздан бұрынғы аңыз-жырлар (сақ-ғұн, үйсін дәуірі. Б.з.б. VII ғ. –
б.з. ІV ғ.).
2. Түрік қағанаты дәуіріндегі әдебиет (V-VІІІ ғғ.).
3.Оғыз дәуіріндегі әдебиет (ІХ-Х ғғ.).
4.Ислам дәуіріндегі әдебиет (Х-ХІІ ғғ.).
-Сыр бойы әдебиеті;
-Қарахан әдебиеті.
5.Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет (ХІІІ-ХІV ғғ.)».
(Қыраубайқызы А. Ежелгі әдебиет, 4-бет).
Зерттеушінің заманымыздан бұрынғы сақ-ғұн, үйсін дәуіріндегі бұрын ғылыми
айналымға беймәлім фольклор мен әдебиет мұраларын назарға ұсынуы –
әдебиетттануымыздағы аса маңызды жаңалық. Ғалым-ұстаз «біздің заманыздан 1500
жыл бұрын өмір сүрген скиф-сақтың көсемі Тарғытай» туралы аңыздардың тарихиәдеби сипатын саралап, ондағы деректер (тайқазанға жылқының етін асу, аталарына
ас беру, бие сауу, қымыз ашыту, төрт түлік мал (жылқы, қой, сиыр, түйе) өсіру, киіз
үй мен кірпіш үй салу, жайлау мен қыстау, т.б.) арқылы скиф-сақтар мен қазақ
тұрмысының сабақтастығын дәлелдеген. Зерттеуші қазіргі және болашақтағы
ұрпақтарға «Сіз – қазақ дейтін ұлы халықтың ұрпағысыз» деп сөз арнайды,
қазақтың «Ұлың – Үрімге, қызың – Қырымға» деген қанатты сөзін негізге ала, атабабаларымыздың Еуразияның географиялық кеңістігіндегі барлық аймақтарға (Рим,
Византия, Русь, т.б.) тұлпарларының тұяқтары тигенін еске түсірді. Шынында да,
қазіргі және болашақтағы қазақтың ұлдары мен қыздарының назарына ата14

бабаларымыздың жауынгерлік-батырлық жорықтарын, империялық-мемлекеттік
құрылымдарын (Аттила патшаның ғұн, Бейбарыс сұлтанның мәмлүктер, түркі
ұлыстары шоғырланған Алтын Орда мемлекеттері) ұлттық-патриоттық тәлім-тәрбие
бағдарында ұсынып, толық пайдалануымыз керек. Ғалым-қайраткер Алманың осы
орайда айтылған жаңашыл пікірлері қазақ жастарының ұлттық-отаншылдық еңсесін
биік көтеруіне ықпал ететіні ақиқат:
«Қазақтар – ежелден өнерлі шешен, дана халық. Біздің жыл қайыруымызға
дейінгі дәуірлерде 25 әріптен тұратын өз жазуымыз болған. Сол жазумен біздің
заманымыздағы V-VIII ғасырларға дейін жазып келген. Оның айғағы – Орхон, Енесай
өзенінің бойындағы көне түріктердің мекенінен табылған тастағы жазулар. Орхон
жазуының ізі қазақтың ру таңбаларында қазірге дейін сақталған. Дәлелді деректер
бойынша, «қазақ» атауы VII-ІХ ғасырларда-ақ бар екен. «Қазақ-қазғақ» деген
сөзден шығыпты. Ол «ержүрек, ерікті адам» деген ұғымды білдіреді. Енесай
өзенінің бойындағы VIII ғасырда тасқа басылған жазуда «қазғақ ұлым» деген сөз бар
екен. Оның мағынасы - «батыр ұлым». Баланың тұсауын кескенде «қаз, қаз бас», дейміз. Ол: «Өз еркіңмен жүр, батыл бол!» - деген сөз (Қыраубайқызы А. Ежелгі
әдебиет. Алматы: әл-Фараби, 1996. – 6-7-беттер ).
Зерттеуші б. з. б. VII-II ғғ. «Енесай мен Ертіс, Дунай бойларын, Ауғанстан мен
Иранғ Сирия, Түркия жерлерін мекендеген» Көк Тәңіріне табынып, «түрік жазуымен
жазған» (16-бет) Түрік мемлекетін ұйымдастырған көсем, батыр Алып – Ер Тұңға
(Афрасияп) туралы «Алып – Ер Тұңғаны жоқтау», б.з.б. VІ ғ. сақ, патшасы Тұмар,
б.з.б. VІ ғ. Ширақ батыр, б.з.б. VІ ғ. сақ патшасы Зарина сұлу, б.з.б. 209-174 жж. –
ғұн ханы Мөде батыр туралы фольклор мен әдебиет шығармаларын тұңғыш рет
ғылыми айналымға әкелді. Ғалымның В.В.Бартольд, А.О.Маковельский,
А.Н.Бернштам, Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев, т.б. зерттеушілер еңбектеріне сүйене
отырып, Орталық Азияда, Әзірбайжан, Ауғанстан, Иран өлкелерінде кеңінен таралған
Заратуштра іліміне негізделген «Авеста» жинағы мазмұнының сақ, скиф, ғұн, қаңлы
тайпалары фольклоры мен әдебиеті мұраларымен үндестігіне де назар аударған
зерттеуі де маңыздылығымен ерекшеленеді» (Жұлдыз, 1994).
Ғұлама шығармашылығындағы кешенді түрде қарастырылған өзекті мәселе –
қисса-дастан жанрындағы шығармалар. Ғалым «Қисса жанрының өзіндік
ерекшеліктері» (1985), «Абайдың поэмалары» (1985), «Махаббатнама» (1985),
«Ғасырлар мұрасы» (1988), «Түркі әдебиеті» (1988), «Шығыстың қисса-дастандар»
(1997) атты зерттеу кітаптарында сөз арқауындағы ежелгі сақ, ғұн, түркі
дәуірлеріндегі және ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы эпостық
әдеби тек жанры қисса-дастандардың генезисін, жанрлық ерекшеліктерін мазмұн мен
пішін, көркемдік дәстүр жалғастығы, поэтикалық үндестік, ұлттық сипат, стильдік
даралық және т.б. саналуан мәселелер аясында талдап, тың бағалаулар, тұжырымдар
жасады. Қисса-дастандардың ежелгі замандардан жетуіндегі , болашаққа
ұласуындағы әдеби ықпалдастықтың, байланыстардың әсерін, ұлттық көркемдік
ойлау негіздерінің сақталуын үнемі сабақтастыра бағалады.
Зерттеуші ХІХ-ХХ ғасырлардағы Жүсіпбек Шайхұсламұлының, Ақылбек
Сабалұлының, Кашафутдин Шаһмарданұлының, Шәді Жәңгірұлының, Әсет
Найманбайұлының, Әріп Тәңірбергенұлының, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының, Ақыт
Үлімжіұлының, Жүсіп Ешниязұлының, Мәулікей Жұмашұлының, Жүсіп
Таубайұылының, Мансұр Бекежанұлының, Мұсабек (Молда Мұса) Байзақұлының,
Мәделі Жүсіпқожаұлының, Тұрмағамбет Ізтілеуұлының және т.б. көрнекті
ақындардың қисса-дастандарын тарихи поэтика аясында талдап қарастырған.
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Ақындардың дастандарына көркемдік негіз болған қазақ фольклорындағы мифтік
сюжеттер, Құран Кәрим сюжеттері, Рабғузи қиссалары, Құтыптың «ХұсрауШырыны», Хорезмидің «Мухаббатнама», Хусам Кәтибтің «Жұмжұма сұлтан» Сәйф
Сараидың «Жәдігернама», «Түркіше Гулстан» дастандары да көркемдік дәстүр
жалғастығы тұрғысында қарастырылған.
ХІХ ғ. және ХХ ғ. бірінші жартысындағы ақындар шығармашылығындағы
«Мың бір түн» - «Тотынама» және «Шаһнама», сонымен бірге Орта Азия, Пекинде
жарық көрген және «Бақтиярдың қырық бұтағы» желілері сюжеттерінің ақындар
шығармашылығындағы аудармалық-нәзиралық жолмен жырлану нұсқалары Алманың
жүйелі-кешенді тарихи-салыстырмалы әдістері аясында кеңінен қамтыла сараланған.
Ақындардың аудармалық-нәзиралық жолмен жырлауы арқылы қазақтың төл
мұраларымен бірге халықтық сипатқа ие болған шығыстық сюжеттегі қиссадастандар тақырып пен идея, сюжет пен композиция, кейіпкерлерді даралау,
фольклор мен әдебиет дәстүрлерінің тұтастығы мәселелері бойынша кешенді түрде
бағаланды. Қисса-дастан жанрындағы шығармалардың дәстүрлі композициясы,
стильдік өрнектері, тұрақты желілері, қалыптасқан сюжеттік бөліктері – бәрі де
жаңашыл бағдарлы тұжырымдар арқылы байыпталды. Зерттеуші шығыстық қиссадастандардың тұрақты желілері «Балаға зарығу», «Мінсіз кейіпкер», «Патшаның
тастанды баласы», «Аң асыраған бала», «Түс жору», «Иранбақты іздеу», «Теңіз
оқиғасы», «Жолдағы қауіп-қатерлер» (аждаһа, дию, маймыл, зәңгі, Төбекөздермен
кездесу, т.б.), «Жазира арал», «Сарай салдырған қыз», «Бақ пен бағбан», «Сарайдағы
патша әскерімен соғыс», т.б. Ғалым осы күрделі зерттеуі бойынша талданған қиссадастандарды былайша жинақтап көрсетеді:
«Мың бір түннің» желісіне жазылған қисса-дастандар: «Сейфүлмәлік», «ЗиядаШаһмұрат», «Қамурзаман», «Атымтай-Жомарт», «Қасым-Жомарт», «Мың бір түн
хикаясы», «Кесік бас», «Сұрмерген», «Қисса Дандан», «Қожа Ғафан уа Садуақас»,
т.б.. Діни сюжеттер желісіне жазылған қиссалардың негізі Құран, «Қисас-ул әнбия»,
«Мың бір түннен» алынған. «Дариға қыз», «Зарқұм», «Сал-сал», «Наушаруан сұлу»,
«Әбу Шахма», «Кербаланың шөлінде», «Жүсіп-Зылиха», «Берен саздың қиссасы»,
«Бозторғай», «Мәлике қыз», «Бәрсиса», «Жұмжұма сұлтан», «Сақыпжамал»,
«Шәриар», «Құсайын», т.б. «Шаһнама» желілеріне жақын келетін қисса-дастандарға:
«Қисса Баһрам», «Ерен,айып шаһ Ғаббас», «Мұңлық-Зарлық», «Шәкір-Шәкірат»
және Тұрмағамбеттің нәзиралық дәстүрде жазғандастандарын жатқызуға болады»
(Қыраубайқызы А. Шығыстық қисса-дастандар. – Алматы:Рауан, 1997. – 138 -бет).
Зерттеуші Орта Азиялық сюжеттер ізінде жырланған қисса-дастандардың
(«Самұрық», «Үш бала», «Бақтиярдың қырық бұтағынан», «Ақбазархан», «Тәжік
қиссасы», «Ғалым қыз Буадат», «Кенжекейдің көшірмесі», «Мұрат Салих пен
Мағрипа», «Қырық уәзір», «Қамұрұззаманның жаңа бір нұсқасы», «Әділ Зайыт»,
«Ғарып патша»), т.б. көптеген жаңа табылған қиссаларды талдайды. Қазақ әдебиеті
тарихында Н.Мыңжани алғаш пікір айтқан «Бақтиярдың қырық бұтағы» (Бақтиярдың
ажал тұзағынан құтылу үшін қырық күн айтқан әңгімесі) тақырыбы тобындағы қиссадастандарға да өзіндік бағалауын жасаған. Осылайша, қазақ әдебиеттануы
ғылымының тарихында шығыстық сюжеттерге негіздеген қисса-дастан жанрындағы
эпикалық шығармаларды толық қамтып қарастырған ғалым Алма ғылыми ізденіске
тән шынайлылықты, дарын мен еңбексүйгіштік ұштасуының нәтижесін дәлелдеді.
Алма – жаңашыл ізденістерін тәжірибе жүзінде дәлелдеген ұстаз-тәрбиеші.
ХХ ғасырдың 70 – 90-жылдары ол жоғары оқу орынында ұстаздық және
ғылыми-зерттеушілік қызметін тұтас ұстана жүргізді. Ұзақ жылдар бойы Әл-Фараби
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атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі филология факультетінде, өмірінің соңғы
жылдары Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде және Қазақ ұлттық
музыка академиясында ұстаздық қызмет атқарған Алма сөз өнері туындыларын
жоғары оқу орынында оқытудың ғылыми-әдістемелік өзіндік озық үлгілерін
қалыптастырды. Лекция мен семинар сабақтарын шәкірттердің өзіндік қабылдау
психологиясына лайықтап сөз өнері туындаларын пікірталас, өзара сұрақ-жауап
сипатында өткізу әдістемелік дағдысы болды. Ғалым-ұстаз ежелгі және қазіргі әдеби
үдерістегі автор және оның туындысын қабылдаушы оқырмандардың
(тыңдаушылардың) арасындағы табиғи байланыстардың психологиялық болмысын
айтқындайтын, шәкірттерін көркемдік ойлау, эстетикалық-гуманистік дүниетаным
кеңістігі әлеміне қанат қақтыратын, ғылыми ізденістерге баулитын.
ХХ ғасырдың 90-жылдарының орта шенінде Қарасай ауданындағы Ораз
Жандосов атындағы ауылда ұлттық көркемдік ойлау эстетикасы дәстүріндегі қазақ
мектебінің жаңа үлгісін ұйымдастырдыү Ғимаратын да, оқу сабақтарын оқытатын
мұғалімдерді де тапты. Әттең, өршіл ойлы романтик ұстаз-ғалым Алманың ғажайып
мектебінің әрі қарай кемелдене дамуына демеушілік болмады, намысты қайраткер
ұстаз-ғалымның мектебі материалдық қолдаудың жоқтығынан амалсыз жабылды.
Бірақ, Алма мектеп ұйымдастырып ашқан, бірнеше жылдар нәтижелі жұмыс
жүргізген сол ұлттық мектеп үлігсінің қайтадан жалғасатынына сенеміз, себебі, Алма
тәрбиелеген, оқытқан жігерлі жаңа толқын ұстаз-ғалымдарымызға үміттене
қараймыз!
Алма қазақ әдебиеті сабақтарын жоғары оқу орындарында да, орта мектептерде
де адамтанудың құдіретін танытатын адамгершілік-эстетикалық қуатты құрал
тұғырында таныта білді. Сөз өнері мұраларын оқыту арқылы қазақтың ұлттық
дүниетанымын, ата-бабалар мен кейінгі ұрпақтар жалғастығының үздіксіз
қозғалыстағы мәңгілік жолын ұқтырды.
Ғалым-ұстаздың «Жаным садаға» (1995) атты педагогикалық-психологиялық
мазмұндағы кітабы ұстаздық қызметтің жалпыадамзаттық тағылымын ұқтырады.
Алма – қазақтың жыршы, әнші ақындығы дәстүрін бойына сіңірген дарынды
өнер иесі. Әлі есімізде, сонау 80-жылдардың аяғына таман жиі-жиі өткізілген бірнеше
республикалық ақындар айтыстарының басталуы Алманың күмбірлеген қоңыр
домбырасымен қосып жырлаған Жамбыл бабамыздың «Ақындарға арнау»
толғауымен ашылғаны мәлім. Ол Жамбылдың ұмытылып бара жатқан ән-термелерін
өзінің әнші-жыршылық орындаушылық өнерімен Қазақ радиосының мұрағат қорына
жаздырды, "Жамбыл әуендері" атты ән-өлеңдер жинағын құрастырды. Жамбыл
Жабаев атындағы Халықаралық сыйлықтың лауреаты атағын (1997) иеленді.
1997 жылы көктемде Алма өзі еңбек етіп жүрген университетінің филология
факультетіндегі Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы дәрісханасында доқторлық
диссертациясын қорғады. Сол сәтке дейін республикамызға әбден танымал болған
ғалым-ұастаздың ғылыми жұмысына аға буын ғалымдар Ханғали Сүйіншәлиевтің,
Зейнолла Қабдоловтың, Тұрсынбек Кәкішевтің, Рахманқұл Бердібаевтің, Темірбек
Қожакеевтің, Мырзатай Жолдасбековтің және алыс-жақын шетелдер ғалымдарының
берген бағалаулары – Алманың ұлттық мәдениетіміздің тарихындағы асқаралы
шыңдардың бірі екендігін дәйектей түскен еді.
Әлі есімде сол күні кешке таман Ғалымдар Үйінде Алманың 50 жасқа толған
мерейтойы да өткізілді. Мерейтой өтетін кең залда Алма жарқылдаған жайнаған
келбетімен жұртшылықтың жылы лебіздері мен ұсынған гүлдеріне бөленді. Алманың
орындауындағы өз әндері де сол күні шырқалды, ол әсем, асқақ, әуендер сұлу өмір
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иесі ұстаз-ғалым Алманың адамзатқа, бүкіл тіршілікке ғашық ғажайып тұлғасын
алдағы ғасырларға, уақыт пен кеңістіктің ғарыштық-ғаламдық шексіз-шексіз
биіктіктеріне көтере самғап бара жатты.
Қорыта айтқанда, Тәуелсіз Қазақстанның Мәңгілік Ел дамуы бағдарындағы
жаңа тарихының әлем өркениетіндегі жетістіктері көрнекті тарихи тұлғаларымыз
арқылы болашаққа ұласатыны ақиқат. Қазақ тарихындағы көрнекті ғалым-ұстаздар
қатарындағы Алманың асқаралы асқар биіктігі – біздің қазақ ұлтының әлем
өркениетіндегі мәртебелі көрсеткіштерінің бірі.
ӘОЖ (8495)
АЛМА АПАЙДЫҢ МЕКТЕБІ
Дәрібайұлы С.Д.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Резюме
Мақалада көрнекті ғалым-педагог, филология ғылымдарының докторы,
профессор А.Қыраубаева ашқан гуманитарлық мектеп-лицейдегі іс-тәжірибелер
баяндалады. Ғалымның авторлық «Сенім» бағдарламасы негізінде жұмыс істеген
мектеп-лицей білім беру жүйесінде тың ізденістерімен, шәкірт бойына ұлттық
құндылықтарды сіңіруімен ерекшеленді.
Резюме
В данной статье описывается методика преподавания в Гуманитарноой
школе-лицее казахской культуры, которую открыла известный ученый-педагог,
доктор филологических наук, профессор А. Краубаева. Школа-лицей,
осуществлявшая свою работу на основе авторской программы ученого «Доверие»
отличается новыми направлениями в системе образования и основана на воспитании
учеников в рамках национальных ценностей.
1993 жылдың қыркүйегінде, жаңа оқу жылының қарсаңында, Үшқоңырдың
бөктерінде орналасқан Ораз Жандосов атындағы ауылда жергілікті жұртты ғана емес,
қазақ зиялы қауымын елең еткізген елеулі жаңалық болды. Елеулісі сол – көрнекті
ғалым-ұстаз Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік университетінің доценті Алма
Қыраубаева осы ауылдан алаш баласына арнап ұлт мәдениеті мен әдебиетін тереңдете
оқытатын мектеп-лицей ашты. Р.Бердібаев, Т.Кәкішев бастаған бір топ көрнекті
ғалымдар батасын беріп, тұсауын кескен бұл киелі шаңырақтың кейін «Алма
апайдың мектебі» аталып кетуі де заңдылық еді.
Алма апайдың ұлт балаларына арнап жаңаша сипаттағы мектеп ашу туралы
пікірлерін университет қабырғасында жүрген кезімізде-ақ еститінбіз. Бірақ, шыны
керек, ол мектептің ерекшелігі неде, онда білім алатын шәкірттер мен ұстаздар қандай
болмақ дегенді қиялдап қана қойғанымызбен, жете түсінбегеніміз тағы аян.
Тағдырдың сыйы болар, Алма апай мектеп ашып, кейбірімізді жұмысқа шақырғанда
кезінде қиялдаған кейіпкеріміздің өзіміз боларына шексіз қуандық. Әрбір сабағын
сағына күтетін ұстазымызбен бірге жұмыс істеудің, оның ой-арманын өзімен қатар
жүзеге асырудың сәттілік қана емес, сенім екенін түсіндік.
Шілденің шіліңгір ыстығында апайдың ауыл әкімшілігінен аттай қалап сұрап
алған мәдениет үйін өз қолымызбен жөндеуден өткізіп, бөлмелердің көбін
сыныптарға қайта лайықтап жасадық. Құрылысқа қажетті заттармен, мектеп
мүліктерімен қамтамасыз ету ақшасына табыла қоймайтын алмағайып кездері оңай
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шаруа емес тұғын. Апайдың талай мекемелер мен қалтасы қаржылы азаматтардың
алдына баруына тура келді. Кей кездері қазақы рухы жоқтардан қажып қайтатын
қайран апайымызға қол ұшын берер күш іздеп қиналатынбыз сол бір сәт...
Тамыздың орта шенінде осы бір қиындықтардың біразы шешілгендей болды.
Демеушілік танытқан азаматтардың көмегімен мектебімізді жаңа оқу жылына
материалдық жағынан да, методикалық оқу құралдарымен де жабдықтап үлгердік.
Асқақ арманның жетегінде жүрген ұстаздарға бұдан артық қуаныш бар ма?
Ғалым-педагог Алма Қыраубаеваның ұлт балаларына арнап мектеп ашу
бағытында дайындаған «Сенім» бағдарламасы тәуелсіздіктің алғашқы жылдары
білім беру жүйесіне жаңа леп, тың серпіліс әкелген жаңалықтардың бірі болды.
Бағдарламадағы негізгі мақсат – өркениет әлеміне ұлтымыздың асыл қасиеттерін
бойына сіңірген, заманға лайық тұлға қалыптастыру. Ғалымның бұл бағыттағы
ұстанымдары
Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов,
Ыбырай Алтынсарин секілді алаш арыстарының қазақ баласын білімді азамат ретінде
тәрбиелеудегі идеяларының заңды жалғасындай еді. Бағдарлама білім жүйесінің озық
тәжірибелерін жалғастыра отырып, қазақ баласының әлемдік білім кеңістігіндегі
орнын айқындауды мақсат етті. Ғалымның өзі бұл жөнінде «Біз мектебіміздің
тұжырымдамасын жасағанда, жеке бір баланың мектепке кірген күнінен бітіріп
шыққанға дейінгі жан дүниесін, болмысын, тұлғасын елестеттік. Осы адам кім, қанда
болып шығуы керек: ұлтжанды,иманды; адамды сүйетін; мәдениетті; білімді; өмірге
икемді; рухани дамыған адам, кісілікті тұлға. Кісілікті тұлғаны қалыптастыру үшін не
істейміз?» [1,154-155] деген пікір білдіреді. Ол оқушыларды жарты ғасырдан астам
кеңестік білім жүйесі арқылы қалыптасқан кейбір қасаң пікірлер мен көзқарастардан
арылтуға күш салды. Ал мұндай ортаны қалыптастыру үшін алдымен шәкірттерді
бұйығылықтан құтқарып, өзіне деген сенімін нығайту керек болатын. Ішкі еркіндігі
жоқ баладан білімділікті талап ету әділетсіздік болар еді. Сондықтан бағдарламада
ең алдымен ұстаз бен шәкірт арасында адамгершілік қатынас, түсіністік, мәдениетті
орта жасауға ерекше көңіл бөлінді.
«Сенім» бағдарламасы Алма апай ашқан гуманитарлық қаза мәдениеті мектеплицейінде тәжірибелік тұрғыда жүзеге асты. Мектептің ішкі жүйесі мен жұмыс
мазмұны жоғарыда айтылғандай әміршілдік қатынастарды қажет етпейтін қағидаға
құрылды. Ұстаз бен шәкірт арасындағы байланыс адамгершілік негізді басшылыққа
алды. Шәкірт көзқарасында мұғалім тұлғасы білім беріп, тәртіпке салушы емес,
рухани өсірушіге, үйретушіге айналуы
бұлжымас
заңдылық еді. Жұмысқа
қабылданған ұстаздар терең білімімен ғана емес, баланың рухани өсуіне басшылық
жасап, оған АДАМ ретінде қадірлі болуымен бағаланатын. «Балаға сыйлы боламын
десең, баланы өзің сыйлай біл» деген ұстаным басты қағидаға айналды.
Мектеп-лицейде алғашқы кездері оқушы саны аздау болғанымен кейін атааналардың сенімі күшейіп, көрші ауылдардан, тіпті Алматы мен басқа облыстардан
да оқуға тілек білдірушілер көбейді. Бірақ көп оқушы қабылдауға мектеп мүмкіндігі
көтермейтін. Лицейде оқуға өз мектептерінде жақсы оқыған оқушылар ғана емес,
білім дейгейі төмендеу, өз ортасында елеусіздеу болып жүрген оқушылар да келетін.
Мектепте баласының нашар оқығандығы немесе «қиын балалардың» ғана қатарында
аталғандығы себепті жиі жиналысқа шақырылатын ата-аналар ғалымның авторлық
бағдарламасына үлкен үміт артты. Мектеп-лицей ұстаздарының ұстанымы –
баланың болашағы мен мүмкіндігіне сенім білдіру болғандықтан, кейбір гимназиялар
мен лицейлердегідей білімі мен тәртібіне қарап қабылдайтын қатаң талаптар қажет
болмады. «Сенім» бағдарламасының түпкі мұраты да баланың тұлға ретінді өз
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көзқарасын білдіре алатындай деңгейге жеткізу, кісілік, шығармашылық қабілетін
дамыту болатын. Бұл үшін ең алдымен ұстаз бен шәкірт арасында адамгершілік
қатынас, түсіністік, мәдениетті орта жасалуы керек еді. Ал мұндай ортаны
қалыптастыру үшін алдымен шәкірттерді бұйығылықтан құтқарып, өзіне деген
сенімін қалыптастыру керек болды. Ішкі еркіндігі жоқ баладан білімділікті талап ету
әділетсіздік болар еді.
Шәкірттің жеке тұлға болып қалыптасуы үшін өзіне деген сенімін күшейтіп,
ішкі “менін” ояту қажет. Ұстаздардың ұйғарымымен шәкірттер “Қанат мырза”,
“Динара бикеш” деген сияқты сыйластық сөздермен аталды. Шәкірттер де
ұстаздарына “Рақым мырза”, “Алма бибі”, “Ләйлә бике” деп ілтипат білдірді.
Алғашқы кезде тосындау болған осы қарым-қатынасымыз кейін ұстаз бен шәкірт
арасындағы сыйластық пен құрметке дәнекер болды. Шынында, осы қарапайым ғана
нәрсе көбінесе фамилиясымен ғана аталып, азан шақырып қойған атын мұғалім
тарапынан анда-санда бір еститін шәкірт жүрегін жылылыққа бөледі деп айтуға
болар еді.
Білім беру жүйесінде «оқушылардың эстетикалық сана-сезімін, көзқарасы мен
талғамын, құштарлығын арттыруда, тәрбиелік ықпалдық нәтижесін қамтамасыз етуде
ұстаздар ұжымының эстетика саласында білімдері мен қабілеттерінің болуы,
оқушылар өмірін «әсемдік заңы» бойынша құруда олардың өздерінің белсенді
әрекеттерінің болуы да мұғалімдер қауымына үлкен жауапкершілікті жүктейді [2,67].
А.Қыраубаеваның авторлық бағдарламасында бұл мәселеге ерекше көңіл бөлінді.
Шәкірттерді бұйығылықтан арылту лицейде би мәдениетін үйренумен де жүзеге
асырылды. Ата-аналар тарапынан “билеген несін алған, сабағын оқыса да жарамай
ма?” деушілер табылды. Мұғалімдер де “балалармен бірге қалай билейміз, ұят
шығар” деген ойларын білдіріп жатты. Бұл би мәдениетін түсінбегендіктен туған
пікірталастар еді. Ақырында ұстаздар “балалардың жұрт алдына шығып сөйлеу,
билеу мәдениетін қалыптастыру үшін өзіміздің де ашылғанымыз жөн” деген
ұйғарымға келді. Осылайша “би кеші” де мектеп-лицейдегі әдемі дәстүрдің біріне
айналды. Классикалық музыкадан бастап қазіргі жастардың ырғағы – бәрі қамтылды.
Келе-келе алғашқы кештерде фойедегі үстелдің астына тығылып қалып, көздері
жылтырап күліп қарайтын шәкірттер де, биге шығуы қиямет-қайымға айналатын
кейбір ұстаздар да ашылып, шама-шарқынша билей бастады. Әдетте, мектептерде
тек 10-11 сыныптарға ғана рұқсат етілетін би кештеріне қатаң бақылаушы ретінде
ғана тұратын мұғалімдердің (көп оқушылардың түсінігінде осылай қалыптасқан)
өздерімен бірге билеуі шәкірттерді шаттыққа бөледі. Мәселе қалай билегенде емес,
шәкірттердің би мәдениетін ұстаздарымен бірге түсінгенінде болды. Бұл тәжірибе би
билеу баланың өзін сүйкімді көрсетудің тамаша мүмкіндігі екендігіне көз жеткізді
және оның үлкен тәрбиелік мәні болды.
Мектеп-лицейде шәкірттер мен ұстаздар арасында терең байланыс болу үшін
хат салатын жәшік ілінді. Бұл әдіс шетел педагогтарының тәжірибесінде бұрыннан
қалыптасқан. Арнайы орынға қойылған жәшік арқылы шәкірттердің ұстаздарына
деген ойларын хатпен білдіруіне де мүмкіндік туды. Алғашында кімге ренжіп
жүргені, қайда барғысы келетіні, сабаққа не үшін дайындала алмағаны т.с.с. сияқты
мазмұндағы хаттар көп жазылатын. Кейін хаттар легі саябырсығандай болды. Бұл
сенімнің азайғаны емес, керісінше шәкірттердің хат жаза білудің де үлкен мәдениет
екенін түсінгендігінен болатын. Енді тек шәкірттерден ұстаздарына жан сезіміне
әсер еткен нәрселерді жазған хаттар келді. Ұстаздар өздеріне келген хаттарға жауап
жазып, шәкірттерінің жан-дүниесінде болып жатқан өзгерістерге оң бағыт берді.
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Мектебіміздегі пікірталастар, баяндамалар, ғылыми жобалар қорғау
шәкірттердің шығармашылық мүмкіндіктерін ашуға септігін тигізді. Оқушылардың
салған суреттері мен өлеңдері, қолөнер туындылары көп алдына күнделікті
шығарылып отырды. Оқу бөлмелерінің қабырғасына ілінген өлеңдер, сөзжұмбақтар,
суреттер, тіпті жақсы шығарылған есептерді де көруге болатын. Бір-бірінің шығарған
туындыларымен танысып, мәре-сәре болып жататын балалар шығармашылығынан
адамға ой салар мазмұндысы да, өзінен басқа өзгенің түсінуі қиын дүниелер де
кездесетін. Ұнамай қалған туыдыларын қайта алып тастап жататын жағдай да болды.
Бұның өзі, әдетте қабырғада қатып тұратын стендтерге қарағанда әсерлі еді.
Оқушылардың еңбегін бағалауда рейтинг жүйесі енгізіліп, демократиялық
қатынастардың орнауына қызмет етті. Бұл жүйеде балалардың еңбектенуін бағалау
басты назарда болды. Шәкірттердің «Әлем – Мен» кеңістігіндегі дүниетанымын
кеңейту осы бағдарламаның басты мақсаты болатын. Мектеп-лицей оқушыларына
“Әлемтану”, “Елтану”, “Ислам мәдениеті”, “Еуропа мәдениеті” т.б. арнайы курстар
оқытылды.
Бағдарламада ерекше мән берілген бағыттың бірі - қыз тәрбиесі. Ғалым қыз
балалардың болашақ ана екенін ескеріп, тек жақсы маман ғана емес, отбасының
ұйытқысы болуға жіті көңіл бөлді. Осы себепті 9 сыныптан бастап “Қыз әдебі”
сабағы оқытылды. Арнаулы курстарды жоғары оқу орындарында білім беретін
тәжірибелі ұстаздар жүргізді.
Мектеп-лицейде үзіліс уақытының тиімді өтуіне ерекше мән берілді.
Оқушыларды селк еткізетін электр қоңыраудың орнына үзілісте арнайы бағдарлама
жасап, ұлттық ән-күйлер, классикалық музыка қойылды. Оқушылар үзілістің
болғанын осы қойылған музыкадан білетін. Күніне 5-6 рет құлаққа сіңген әуен
жүрекке де жетеді. Ол әннің (күйдің) кімдікі, туу тарихы қалай - бұлардың бәрі
фойеде арнайы орынға жазылып қойылды.
Өзіне деген сенімді сезінген шәкірттер орынсыз ұялшақтықтан, бұйығылықтан
арыла бастады. Ұжымымызда жылы, әдемі психологиялық атмосфера қалыптасты.
Осы сыйластығымыз бен жылы ұямыздың тыныштығын қорғауға ұстаздар да,
шәкірттер де мүдделі болдық. Кез-келген ұжым үшін ең басты нәрсе ішкі ахуалдың
дұрыс болуы десек, осы мақсатқа жеткендей едік. Үлкенге - құрмет, кішіге – ізет
қалыптасты. Бұның барлығы көрнекті ғалым-педагог, білікті басшы, филология
ғылымдарының докторы, профессор Алма Қыраубаеваның талай жылғы
тәжірибесінің негізінде әзірленген авторлық «Сенім» бағдарламасы арқылы жүзеге
асты.
Алаш баласын өр рухты азамат етуді армандаған аяулы апай бүгін
арамызда жоқ. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары талайды тентірете жаздаған
тәкаппар тапшылық апай ашқан мектепті де терең тұңғиығына тартып әкетті. Тек,
көңілге жұбаныш, Алма апай өзінің асыл қасиеттерімен талай шәкіртінің жүрегіне
адамшылық педагогикасының дәнін егіп кетті...
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ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ БІЛІМ САЛАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ АЛҒАШҚЫ
ҚАДАМ: А.ҚЫРАУБАЕВАНЫҢ МЕКТЕП-ЛИЦЕЙІ
Қасымбек А.А.
«Шығармашылық шеберлікке баулу» орталығы, Алматы, Қазақстан
Резюме
Автор статьи одна из учителей первой национальной авторской школы
созданной д.ф.н., профессором А. Кыраубаевой. Авторская Программа «Сенім» была первой смелой реформой в области образования в начальном периоде молодого
независимого Казахстана. В статье приведены информации и сведения об опыте
работы Гуманитарного школа-лицея Казахской культуры.
Summary
Article written by the teacher of the first nation author’s school that was created by
PhD, professor A. Kyraubaeva. Author’s program “Trust” – was very first courageous
reform in the field of education at the period of young and independent Kazakhstan.
Information and data about experience of Classical lyceum-school of Kazakh culture work.
«Қазақстан мектебі»журналының 1996 жылдың сәуірдегі санында Алма
Қыраубаеваның «Сенім» бағдарламасы жарияланды. Бағдарлама Алматы облысының
Қаскелең ауданы (қазіргі Қарасай ауданы) Жандосов ауылындағы 1993-1996 жылдар
аралығында жұмыс істеген Гуманитарлық қазақ мәдениеті мектеп-лицейінің
тәжірибелік сынақ нәтижесі негізіндегі тұжырымдық құжат еді. Баспасөз бетінде
жарияланған құжат қоғамда қызығушылық туғызғанымен, тәжірибенің ұтымды
тұстарын енгізуге көңіл бөлінбеді. Оның өзіндік себептері бар еді. Ең алдымен, бұл –
ел тәуелсіздігінің алғашқы жылдары, экономикалық қиындықтар қыспағындағы кез.
Сонымен қатар, білім саласындағы ізденісті, ұлттық мектеп ерекшелігін зерделеп,
оның қажеттілігі мен маңызын жан-жақты қарастыруға, өзгеріске бейімделуге
даярлық та кем тұс еді.
«Сенім» бағдарламасы – қиын-қыстау кезеңде жасалған білім саласындағы
батыл қадам. Оның ерекшелігі ұлттық ұстаным мен ұлт педагогикасы тұрғысынан
заманауи өзгерістерге бағыт беру. Бағдарлама авторы А. Қыраубаева бұл
бағдарламаны бірден бастап кетпегені де айқын, себебі ұстаз өзінің ғылыми
ізденістері мен ұстаздық тәжірибесін жан-жақты зерделеп, сұрыптап, мақсатын айқын
межелеген тұста қолға алынған жоба. Ол тек қағаз жүзіндегі ой болып қалған жоқ,
мектеп ретінде өз өміршеңдігін дәлелдеді. Мектеп 1993-1994 оқу жылында Алматы
облысының Қаскелең ауданы (қазіргі Қарасай ауданы) О. Жандосов ауылында өз
жұмысын бастады. Мектепте 70 шақты оқушы білім алды, 15 ұстаз еңбек етті.
Мектеп оқу мен тәрбие ісін бөліп-жармай, біртұтас қарастырды, тіпті
психология ілімін тұлғаны қанаттандырушы негіз ретінде бастапқы орынға қойды.
Бұл орайда ғалым-ұстаз «Мағжан және Монтессори» мақаласын жазып, тұлға
ерекшеліктері мен оның қалыптасу негіздеріне назар аударды.
Ұстаз «Жаным садаға» жинағында: «Соңғы ғасырымыздың айтулы ізденістері
болып табылатын Штейнер мен Монтессори тәрбиесі ұлы гуманизмге негізделген. Ал
қазақ тәрбиесінде Мағжан «Педагогикасы» адамшылықтың үлгісі дер едім. Оған
ұстаздың мына сөздері куә: «Адамның шын мағынасымен «адам» болуы үшін өзін
сүю, жақындарын сүюмен қанағаттанбай, жалпы адамзатты сүюі шарт... Адам өз
халқының адамдарын сүюінің үстіне басқа халықтардың адамдарын да сүюге
міндетті...» Бұл сөздерді адамды сүйген адам ғана жазуы тиіс» деп атап көрсетеді.
Мектептің жұмыс бағдарын құруда сол кезге дейін қалыптасқан кеңестік
22

жұмыс жүйесінен өзгеше бағыт айқын танылды:
 Мектептің барлық бағыттағы жұмыс жоспары мектепте оқитын балаларды,
сенімділігін қалыптастыру мақсатына құрылды;
 Мектеп жарғысында қарастырылған ұғымдардың барлығы дерлік
(педгогикалық, психологиялық, әдістемелік жұмыс бағыттары да) ұлттық
құндылықтар түсінігіне негізделді;
 Мектеп жұмысы А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов және де
басқа алаштың озық ойлы азаматтарының озық ойларына негізделді, ұлттық негіздегі
мектеп жасау идеясы айқын танылды;
 Мектептегі білім беру, білімді бағалау тың бағытта дамыды.
Бұл ойларымызды нақтылау үшін ұстаздың «Ұлттық мектеп моделін жасауға
көзқарас» мақаласындағы өз түсіндірмесін қарастырайық: «Сенім» бағдарламасының мақсаты: баланың ұлттық санасы мен болмысын қалыптастыру негізінде
өркениетке шығару. Жасытпай оқыту, жан-дүниесінің кембағалдығынан құтқару.
Мәдениеттерді меңгерту. Сенімді азамат ету.
Іске асырудың алғышарттары: Шәкіртпен кісілік-демократиялық қарымқатынас орнату. Шәкірттің ынта-ықыласын оятып-дамыту арқылы оқыту.
Адамшылық қарым-қатынасқа итермелейтін тетіктерді іске қосу. Бағдарламада бұл
тетіктер мүмкіндігінше қарастырылған.
«Сенім» ұғымының мақсаты: Шәкірт мүмкіндігіне сену, шәкірттің өз
мүмкіндігіне сенуі.
Шәкірт моделі:
– ұлттық санасы мен болмысы қалыптасқан, мәдениеттерді меңгерген;
– өзіне сенімді. Еңбектенуге үйренген, білім іздеудің жолын игерген;
– өзін ортада ұстай біледі, пікірін еркін айта алады;
– адамға құрмет сезімінде тәрбиеленген, адамдардың тұрмысында әр түрлі
екенін мойындайтын және сыйлайтын адам», - деп, мақсатты айқын саралап өтеді.
Ғалым жас ұрпақты білімі берік, адамгершілігі кәміл тұлға ретінде
қалыптастыру құралы – сенімділігін нығайту мен шығармашылығын шыңдау,
сенімсіз баланың болашағы бұлыңғыр, шығармашылығы жоқ жанның тығырықтан
шығу тапқырлығы төмен деген қағидаттарды ұстанды. Осы бір психологиялық
ұстаным, шынында да, талай жерде өз шындығына көз жеткізді.
А. Қыраубаева баланы жан-жақты сенімсіздік кешендерінен арылту
құралдарын да айқын көрсетті. Хат жазысу (баланың креативті-шығармашылық
мүмкіндіктерін ашады), практикалық бейнелеу сабақтары (сандық түсініктен –
сапалы түсінікке әкеледі, шығармашылыққа тәрбиелейді), музыка (үзіліс,
практикалық-бейнелеу сабақтары, жалпы сабақтар музыкамен тығыз байланыста
болады, баланың ашылуына көмектеседі), бала шағармашылығын дәріптеу
(шәкірттің өлең, сурет, қолөнер т.б. шығармашылығы көп алдында күнделікті
шығарылып отыруы), шығармашылық және би мәдениеті кештері (баланың өзін
ортада қымсынбай, еркін ұстап үйренуіне қолайлы орта жасалуы), тұлға мәдениетін
қалыптастыру (талғаммен киіне білу, қимыл-қозғалысын игеруі) – адамның өзіне
сенімді болуының кепілі деп айтып қана қоймай, өз мектебінде негізге алып, үздік
нәтижелерге қол жеткізді.
Бағдарламаны жасау бағытында әр балаға тұлға ретінде қарап, тұлғаның
ұлттық сипаттағы мінез-құлқын, психологиясын, тұлғаны қалыптастыру барысында
табиғи ерекшелігін ескеру мен оның адамгершілік қасиеттері негізінде біліммен
толыса түсуіне мүмкіндік тудыру ерекше назарда болды. Яғни қалыптасқан түсінік
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бойынша оқушы мектепке оқу үшін келеді деген көзқарас болса, осы ескі түсінікті өз
бояуын жоғалтып, ғалым-ұстаз өз мектебінде тұлғаның жан-дүнесін толықтырып,
оны қалыптастыру үшін әр мұғалімнің ізденіп, зерттеп, зерделеп оқытуына талап
қойды. Мұны Бағдарламаның 4-қосымшасындағы талаптардан анық көреміз:
– Бала мектеп үшін емес, мектеп бала үшін жұмыс істейді.
– Ұстаз қызметінің мақсаты – өз пәнін жақсы үйретуден гөрі тереңіректе: Ол
– адамды жасаушы адам.
– Сабақтың мақсаты – баланың басқаға ұқсамайтын қасиетін аша білу.
– Баланы таңғалдыруды ұмытпа: «Даналыққа ұмтылу таңғалудан басталады».
– Импровизация – сабақтың жаны.
– Баланы сабақтың негізгі кейіпкері ете біл және т.б.
А. Қыраубаеваның авторлық мектебінің ішкі жұмыс механизмі тың авторлық
ерекше идеялар мен өте орынды заманауи талаптарға негізделді:
 Пәнді оқытуда оқушы таңдауын, қалауын ескеру, өміршең мысалдармен
талдата отырып, өзіндік ізденісіне бағдар бере отырып оқыту;
 Тақырыпты ой тудыратын тапсырмаларды ұсына отырып, қызықтырып,
өзіндік ізденісін ұштайтын әдіс-тәсілдермен оқыту;
 Жеке оқушы мүмкіндік, қабілеттерін жан-жақты зерделеп, сабақта оның
кемшіліктерін ескеріп, жұмыс жасату;
 Алынған білімді өз қажеттілігіне қолдана білуіне, кез келген ортада өз
білімімен танылатын тұлға болуына бағдар беру және т.б.
Бұл талаптарды орындау дәстүрлі мектеп аясынан шыққан мұғалімге ауыр
сынақ еді. Алайда Алма апай әр ұстазбен жеке жұмыс жасады. Әдістемелік оқулары
да ерекше формада ұйымдастырылды.
Демократия яғни жариялылық шынайылығы да бұл мектепте ашық тақырып
еді. Себебі әр оқушы – тұлға! Лицей ұстаздары: мырзалар, бибі (жасы үлкен,
тәжірибелі жандар), бикелер (жас буын) алдарындағы мырзалар мен бикештермен тең
дәрежеде санасатын, кеңесетін, сабақты оқыту барысында олардың талап, сұраныс,
қажеттілігін толық ескеретін.
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қазақ елінің білім саласындағы алғашқы
тың қадамды жасаған қайраткер жан өз ісіне сенімді болды. «Сенім» бағдарламасы
туралы: «Бұл – мектеп-лицейдің тұжырымдалған концепциясы. Ғылыми негізі
сұрыпталып, нақтыланды. Ойға алған мақсат пен жүзеге асырылған жұмыс, мектеп
ісіндегі өзгешеліктер де осыннан айқын көрінеді. Ендігі жұмыс сендерге аманат. Он
бес, жиырма жылда осы идеяны іздейтін болады. Міне, ұлттық мектеп тәжірибесі
қолдарыңда», – деген еді.
Мектепте жаңа пәндер («Тілашар», «Ежелгі әдебиет», «Ислам мәдениеті»,
«Әдеп», «Әлемтану». Келешекте «Елтану», «Шығыс мәдениеті», «Батыс мәдениеті»
және басқа пәндер енгізіледі деп жоспарлануы) оқытылуы, мектептің атауы
Гуманитарлық Қазақ мәдениеті мектеп-лицейі деп атауы да автор идеясы мен ойының
кеңістігін аңғартады.
Алма Мүтәліпқызы БАҚ өкілдерімен өз пікірлерімен бөліскенде: « Бізге қазір
батыстың «гүлденген» өмірі келіп жетті де, әсіресе жастар санасында батыстық
утопия пайда болды. Бірақ ақиқаттың бәрі батыста ма?..
...Қазақ өмір тіршілігі сан ғасырлық түркілік, шығыстық дүниетаным аясында
қалыптасады. Тәрбие мектебі болып табылатын қазақ мақал-мәтелдері мен аңызәңгімелеріндегі дүниелік тәжірибе бүгінгі батыстық ұғымдармен көп жағдайда
кереғар» дей келе: «Қазақи дүниетанымның өзегі – адамшылық... Сұлтанмахмұт
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Торайғыров қазақи пәлсапаны құрайтын он бір мақалды келтіре отырып: «Байқасаң
қазақтықтың өзінде бар, Дүниенің генийлігі, пайғамбары», – деген» ойларымен өз
идеясын өзектей түседі.
«Ұлттық мектеп моделін жасау мәселесіне көзқарас» мақаласында: «Жатқа
еліктеу – өзін-өзін қор санау... Өзінің ұлттық құндылықтарынан болашағы жоқ деген
түсінікті қалыптасуы – адамның жан дүниесін аздыратын қатердің бірі... Оның жастар
арасында, бала сенімінде ұялауына жол беріп қоюға болмайды...
Қай тіл жетекші болса, баланың жаны сол тілде сөйлейді. Өз туған елінің
құндылықтарын меңгеріп алмаған, 5-6-сыныптарға жаңа келген баланың жаны ол
мектептерде қалай қалыптасады? ... Шетел мектебін бітірген балалардың ағылшын
тілінде сөйлегенін қайтерсің, Әуезовтің бір де бір шығармасын талдап бере алмайды.
Бұл көңіл аударуға тұрмайтын құбылыстар ма?» деп ащы сын айтады.
«Баланы жасытпай оқыту, мектеп өмірінде орын алған әміршілдік қарымқатынасқа орын қалдырмайтын іс-тәсілдерді жинақтау, бағаны жаза ретінде
қолданбау амалдары (мысалы, рейтингті пайдалану), ақпарат беруші мұғалімнен гөрі,
баланы рухтандырушы ұстаздың еңбегін бағалау мектептің беделін көтереді», - деп
батыл тұжырым жасады және оны іс жүзінде көрсете білді.
2013-2014 жылдан бастап мектеп басшылары мен мұғалімдер Назарбаев
зияткерлік мектебі мен Кембридж университетінің педагогика факультеті зерттеулері
негізінде жасалған педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының бағдарламасы
бойынша деңгейлік курстардан өте бастады. Бұл курстардағы бағдарламаның Алма
апайдың мектебіндегі ұсынылған идеялармен үндестігі айқын байқалды: оқушы
сенімділігін нығайту, жұмысты ұйымдастыруда «оқушы үнін» ескеріп, оқыту
формалары мен сабақтың оқушы белсенділігіне құрылуы және критериалды бағалау
бағыттары.
А. Қыраубаеваның мектебіндегі ұстаздарды үйрету тәлімгерлігі, сабақты
ұйымдастыру талаптары, әр оқушыға назар аудару, балдық жүйеде бағалау
қадамдары, кіріктірілген сабақтар мен шығармашылықпен жұмыс жасау ізденістері
Қазақстан мектептеріне ондаған жылдар салып кешігіп келіп отыр. Бүгінгі күндегі
«Өзін-өзі тану» пәнінің бастаулары сол мектеп тәжірибесінде жатты. Кембридж
тәжірибесі негізінде мектептерде жүзеге асырылып жатқан коучтік, тәлімгерлік
жұмыстар мен сабақтағы зерттеу (LS), «оқушы үнін» тыңдау сияқты тың үдерістердің
тамаша баламасы, қазақы үлгісі сол Алма Қыраубаеваның мектебінде сол кезде
жүзеге асырылған. Яғни білім саласындағы тың реформаның өзіндік қазақы бастауы
бар. Ол ұлттық даналық пен тағылымға, алаштың дарабоздарының еңбектеріне
негізделген еді.
Қазір Алма Мүтәліпқызының педагогикалық еңбектерін негізге алып жұмыс
істеу бағыты туралы ой анықталып, осы негізде мектептерде оқыту мен тәрбие
жұмысын қалай құру туралы жобалармен жұмыс жасалуда. Мәселен, мектеп
тәжірибесін жан-жақты қарастыра отырып, «Арман-ПВ» баспасынан Алма
Қыраубаева мектеп-лицейі тәжірибелеріне негізделген 6-11– сыныптарға арналған
оқу-әдістемелік кешендер жарық көрді. Оқулықтың құрылымы сұхбат оқулық ретінде
өзгеріс тапса, ішкі мазмұнында «Сенім» бағдарламасы және мектеп-лицей
тәжірибесіндегі оқушының жан-дүниесіне үңілу, оның болашақ тұлғасы екенін
ескеру, сабақ тапсырмаларының оқушы белсенділігі мен сенімді жұмыс қадамдарына
құрылуы алдыңғы кезекте ескерілді. Әрине, сараптама кезінде сан сұрақтар
туғанымен, Республика мектептерінде ұстаздар қызыға қабылдады. Осының
нәтижесінде Алма Қыраубаеваның педагогикалық еңбегіне қызығушылық туындап,
25

біз жеке жұмыс орталығын құрып, ОҚО, Маңғыстау, Жамбыл, Қарағанды, Алматы,
Ақтөбе облыстарының мектептерімен байланысқа түсіп, жұмыс істей бастадық.
Бәйдібек ауданының Қосбұлақ негізгі мектебінде психолог маман бастамасымен
«Сенімді тұлға» бағдарламасы жасалып, тәжірибедегі сынақ мерзімі басталды. Осы
мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі дарынды баламен жұмыс
жүйесінде «Сенім» бағдарламасын негізге алуда.
Білім беру саласының дамыту туралы Алаш азаматтарының XX басындағы
еңбегі толық зерттелмегені ақиқат. Олай болса, тап сол идеялардың құндылығын
көтеріп, ұлт мектебінің тамаша тарихы мен болашағын дәл бағамдап, іс жүзінде
дәлелдеген Алма Қыраубаеваның «Сенім» бағдарламасы мен ұлттық мектепке
қатысты мақалалары, педагогикалық еңбектері – XX ғасырдың аяғындағы болашақ
мектебінің үлгісін айқындап беретін терең теория. Оны зерттеу мен тәуелсіз елдің
білім саласын дамытуда тың бастамаларға ұйытқы, негіз болған ұлтжанды ғалымның
педагогикалық, әдістемелік еңбектерінің мәні мен маңызын анықтау болашақ
еншісінде.
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А.ҚЫРАУБАЕВА - «ЖҮСІП-ЗЫЛИХА» ҚИССАСЫН ЗЕРТТЕУШІ
Жанбершиева Ұ.Н. филология ғылымдарының кандидаты, профессор
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Резюме
Статья посвящена профессору А.Кыраубаевой, внесшой огромный вклад в
исследование литературы древных веков. В частности, рассматриваются труды
ученого в области жанра «кисса-дастан». В своих работах А.Кыраубаева особое
внимание уделяет анализу любовной линии в кисса-дастане «Жусуп-Зылиха»
Summery
The article is devoted to the professor A.Kyraubayeva who made a great contribution
to the study of literature of ancient times. In particular, the article deals with the works of
the scientist in the field of genre “kissa-dastan”. In her works A.Kyraubayeva pays great
attention to the analysis of love theme in kissa-dastan “Zhussup-Zylikha”.
Қазақ әдебиеттану ғылымын зерттеуге А.Қыраубаеваның қосқан үлесі зор.
Оның зерттеулерінің сүбелі саласы – қисса-дастандар, яғни қисса жанры. Ол қазақ
әдебиетіндегі шығыстық қисса-дастандарды сюжеттік негіздеріне қарай жүйелеп,
желілік іздерін табуды қарастырған.
Ғалымның қисса-дастан жанрының өзіндік ерекшелігі, тұрақты желілері,
қалыптасқан сюжеттік бөліктері туралы айтқан тұжырымдары байыпты да салмақты.
Қисса-дастандар туралы зерттеп, жариялап, танытқан М.Әуезов, Е.Ысмайылов,
Ә.Марғұлан, Ә.Қоңыратбаев, М.Дүйсенова, Б.Кенжебаев, Ө.Күмісбаев, С.Қасқабасов,
Қ.Матжанов, У.Суханбердиева, Б.Әзібаева, Ш.Сәтбаева сияқты ғалымдар еңбектерін
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басшылыққа ала отырып, Алма өзіндік тың пікір, ғылыми тұжырым жасады,
біршама ғылыми сараптама жүргізеді.
Қазақ әдебиетін зерттеуші ғалымдар мазмұны мен идеясы жағынан қиссаларды
дінді уағыздайтын, көршгілес елдерден сюжет ауысқан, өзге елде бар қазақ
әдебиетіне сіңісіп кеткен қиссалар деп үшке бөліп қарастырып жүр.
Алма Қыраубаева зерттеулерінің бірі – дінді уағыздайтын Алтын Орда
дәуірінің өкілі Ғалидің «Қисса Жүсібі» мен Жүсіпбек Шайхсиламұлының қиссасын
салыстырып талдаған «Жүсіп-Зылиха» қиссасы. Бұл еңбек қазақ әдебиеттануының
жаңашыл бағытын негіздеген еді.
Зерттеуде Шығыстық қисса-дастандар туралы, олардың түп-төркіні өқайдан
шыққанын нақты деректермен дәлелдеп отырады. Қисс-дастандар ең көне мифтік
негіздерден басталып, орта ғасырдан беріге дейін жалғасқанын алғаш жүйелеген де
А.Қыраубаева еді.
Әлемдік аңызға айналған «Жүсіп-Зылиха» Шығыс ақындарының көбінің
шығармаларына өзек болғаны белгілі. «Жүсіп-Зылиха» діни сюжеттік желіге
құрылған шығарма. Қазақ еліне «Жүсіп-Зылиха» қиссасын жазып, таратқан ХІХ
ғасырда өмір сүрген Жүсіп Шайхисламұлы. «Жүсіп-Зылиха» қиссасы туралы Алма
Қыраубаева мынадай тарихи деректерге сүйенеді. Ертеде Египетте Иосиф аңызымен
таралған Иосиф пен Асенеф арасындағы
махаббат жайлы жазылған деп
тұжырымдайды. Осы орайда М.Әуезовтің мына пікірі
ғалымның ойын
дәлелдегендей: «Қисса-дастандарды тексеріп, ұғынып, түсіну үшін жалғыз ғана қазақ
топырағындағы көлеңкесіне қарап тон пішу керек емес, әрқайсын тудырған жағдай
мен себепті әуелі шыққан ұясынан бастап ұғыну керек,»- дейді [1.10.]
Бұл пікірді А.Қыраубаева да қуаттап : «Қисса оқиғаларынң негізгі желілері ең
көне шығыстық мифтерден бастау алады» - деп ой түйеді [2.19.]
А.Қыраубаева «Қисса Жүсіп» қолжазбалары Берлин, Санкт-Петербург, Қазан
кітапханалдарында сақтаулы екенін айтып, ХХ ғасырда нәзира үлгісімен
Ж.Шайхисламұлы жазғанын атап өтеді.
Қиссада Жақып пайғамбардың баласы Жүсіптің өмір жолы мен ғашықтық
әрекеттерін көрсеткен. Жүсіпті кемел патша, көсем әкім ретінде танытады.
«Күлтегін», «Құтты біліктегі» Күнтолды, Айтолды, Тоныкөк, Білге қағандарға
ұқсатады.
Ғалым ХІІІ ғасырда Ғали жазған нұсқа мен ХХ ғасырда Ж.Шайхисламұлы
жазған нұсқаларды салыстырып талдайды. Қисса сюжетіндегі Жүсіпті ағалары
құдыққа тастап, әкесіне өлді деп хабарлайды. Кейін Мысырға құлдыққа сатып
жібереді. Мысыр патшасының әйелі Зылихаға қызметші болады. Зылиха Жүсіпке
қырық жыл ғашық болып үйленіп, Жүсіп Мысырға патша болып, ел билейді. Алма
Қыраубаева Шайхисламұлының нұсқасында Жүсіп патшаның әр түрлі қасиетін:
көрікті, қайратты, күшті, батыр, көп тіл білетін, жұмсақ жүзді, мейірімді деп бергенін
айтады.
Осындай оқиғалар Ғали нұсқасында айнадан өз сұлулығына мақтанып тұрған
Жүсіпті Алла мысырға құл етіп жібереді. Мысырға келе жатқанда он екі мың әскер
сұлулығына таң қалады. Сол жерде Алла тәубаға келтіріп, ешкімді қаратпайтындай
етеді. Осы оқиғадан ғибрат мынандай: «Адамның жақсы-жаман болмағы бір
Алладан», - деп түсіндіреді. Жүсіпті барлық нұсқада мейірімді етіп көрсеткен. Ғалым
Алма Қыраубаева қиссадағы ғашықтық мәселесіне көңіл аударған. «Кітап кіріспесі
ислам дінін, пайғамбарларды мадақтаудан басталады. Одан әрі адамгершілік және
ғашықтық желісі басталады» деп ойын жалғастырған.
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Қисса бірнеше желіге құрылған. Соын бірі -ғашықтық. Зылиханың Жүсіпке
ғашықтығын ғалым былайша салыстырып қарастырған. Шайхисламұлы нұсқасында
Зылиха Жүсіпке ғашық болады десе, парсы нұсқасында Зылиха Жүсіптің намысына
тиіп, өзіне көндіреді, Ғали нұсқасында Зылиха өзі Жүсіптің қолынан ұстап
жібермейді, сол кезде Алладан хабар келеді де, Жүсіп бұрылып кетіп қалады,-деп
салыстырып түсіндіреді. Өз күйеуі бола тұра Жүсіпке ғашық болған Зылиха әрекеті,
әрине, шығыс салтына қайшы келеді. Сондықтан Шайхисламұлы Зылиха Жүсіпті
түсінде көріп ғашық болады деген желіні кіргізген деп ғылыми болжам жасайды.
Сөйтіп, Алма қисса-дастандарды поэтикалық үндестік, ұлттық сипат, стильдік
даралық, сюжет алмасу аясында талдап, тың бағалаулар жасаған.
Ғалым Т.Тебегенов «Алма қисса-дастандардың ежелгі замандардан жетуіндегі,
болашаққа ұласуындағы әдеби ықпалдастықтың, байланыстардың әсерін, ұлттық
көркемдік ойлау негізнде сақталуын үнемі сабақтастыра бағалайды,» - деген [3.26.]
Ғашықтық дастандар қазақша қайта түлеп, жаңарып, әдебиетімізбен
тамырласып тоғысуына ғалымның осы пікірі дәлел. Алма Қыраубаева осы ойды
дәлелдеу үшін «Інжіл», «Құран» хикаяларына кіріп, Фирдоуси, Жәми, Герат ғалымы
Абдаллах Ансаридің прозалық шығармаларына сюжет болған «Қисса Жүсіпті» ХІІІ
ғасырда өмір сүрген түрік әдебиетінің өкілі Ғали ақынның жазғанын дәлелдеп береді.
Осыған дейін бұл дастан туралы зерттеуші ғалымдар негізгі желі ерлік, патшаның
қасиеттерін көрсету деген. Ақын Ғали дастанында басты желі пайғамбарлар өмірін
дәріптеу мен ғашықтық желі екенін А.Қыраубаева баса айтады.
Ғашықтық жеңбейтін кедергі жоқ деген дастан идеясын толық ашады.
Махаббат тұрақтылығы мен сезім сұлулығын мадақтайды. Зылиха махаббаты баянды,
дәйекті сүйіспеншіліктен қымбат нәрсе жоқтығын ғибрат етеді, ықылас биіктігіне,
сезім пәктігіне тәрбиелейді деген ғылыми болжам жасайды.
Шығыс дүниесінде кең тараған бір ақынның жазғанын екінші ақын қайта
жаңғыртып жазатын болса оны «нәзира дәстүрі» деп атаған. Бұл аударма емес, оқиға
желісін негізге ала отырып, кейбір жерлерін ғана өзгертеді. Бұл туралы М. Әуезов
«Көпке мәлім болған тарихи шындықтар бойынша шығыста бір классик жырлаған
тақырыпты келесі бір буында, тағы бір шығыс ақыны қайталап, әңгіме ететін, тың
дастандар шығаратын дәстүр бар еді. Әр тақырыптың әр ақында қайталануы еш
уақытта аударма деп танылуы керек емес. Ол өзінше бір қайта жырлау, тыңнан толғау
немесе ақындық шабыт – шалым сынасып, жырмен жырлау есепті салт еді. Бұл
салтты заңды деп біліп, осы дәуірде «Нәзира», «Нәзирагөйлік» деп атау керек»,- деген
[4.130].
Қазақ елінде
осы дәртүрді жалғастырушылардың бірі – Жүсіпбек
Шайхсламұлы. Ол ХХ ғасырда өмір сүрген «Жүсіп – Зылиха» дастанын өзінше жазып
шыққан. Өзіне дейін Фирдаусидің, Ғалидің, Жәми сияқты классиктердің
шығармаларымен таныс болған деген пікірді Алма Қыраубаева нақты дәлелдермен
көрсеткен. Шығыстық қисса – дастандар ХІХ-ХХ ғасырда нәзира әдісімен келген
дейді. Жүсіпбек негізінен Ғали нұсқасын негізге алған деп екі ақынның
шығармаларын қатар алып қарастырған. Ал Жәмиге дейін жазғандар әке мен бала
арасындағы сүйіспеншілік сөз болады деп түйіп, Ғали мен Жүсіпбек нұсқаларында
Жүсіп пен Зылиханың махаббаты қатар жүріп отыратынын саралайды. Түркі
әдебиетіндегі ғашықтар тақырыбын Ғалидің «Қисса Жүсібінен» басталады және әділ
патша желісіне құрады деп дәлелдеп берген.
Әдебиет зерттеушісі А. Қыраубаева осындай зерттеулерімен қазақ әдебиеттану
ғылымында тұңғыш рет қисса-дастан жанрының зерттелуінің іргетасын қалады.
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А. Қыраубаева – қазақ әдебиетіндегі қисса жанырын зерттеуші ғалым.
Зылиханың сұлулығы Жүсіптен де кем емес. Ол өз әкесін жақсы көреді, мейірімді,
қай жағынан да Жүсіппен тең. Әдемі сарай салдырып, Жүсіпті сол сарайға шақырып,
ғашықтық көңілін білдіреді. Осы эпизодты парсы, Ғали нұсқасы, Жүсіпбек
Шайхсламұлы нұсқаларымен былай салыстырып дәйектеген. Парсы әдебиетінде
Зылиха сарайында эротикалық мағына болған. Ал Ғали мен Жүсіпбек нұсқасында ол
жоқ, тек сарайдың әдемілігі сипатталған. Мұсылман елдерінде эротикалық мағынаны
қолдамайды, бұл жерде Зылиха өз мақсатына жету үшін күресуші кейіпкер деп
көрсеткен деп түйін жасайды.
Алма «Жүсіп – Зылиха» қиссасын салыстыра отырып, олардың арасында
оқиғалық айырмашылық жоқ екенін айтады. Шайхсламұлы Ғалидің қиссасын
пайдалана отырып жазған деген қорытынды жасаған.
Қиссада мұсылман халықтарына тән тұспалдап сөйлеу, жұмбақтап айту,
Зылиха мен Жүсіптің сөйлесуінде мол екенін әдебиетші А. Қыраубаева атап өтеді.
«Жүсіп – Зылиха» қиссасының ең көне нұсқасы Фирдауси жазғаны Құрандағы
Жүсіп пайғамбар оқиғасы екенін де ескертіп, құнды тұжырым жасайды.
Алма Қыраубаеваның әдеби зерттеулері жөнінде Т. Кәкішев «Алтын Орда
дәуіріндегі әдебиет» тарауында «Қисса – Жүсіп», Рабғузидің «Қиссалы-Рабғузиі»,
Құтыптың «Хұсрау – Шырын», Сайф Сарайдың «Гүлстан бит туркиіне талдау жасап,
ең соңында «Тың тума әдебиет» - «Махаббатнама» мен үлкен дәуірдің тарихи –
эстетикалық болмысын ұғынықты да, астарлы тілмен берді», - деп баға береді [5.12].
Міне, ғалымның осы пікірі Алма Қыраубаеваның әдеби зерттеулерінің бағасын
анық аңғартады.
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АЛМА ҚЫРАУБАЕВА ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕГІ КӨНЕ ДӘУІР
ЖӘДІГЕРЛЕРІ
Битимбаева Ж.К.
№178 мектеп, Алматы қ.
Резюме
Материал, представленный в статье, бесспорно, является актуальным, так
как в последние десятилетия наблюдается огромное влияние коммуникативные
технологии на сознание человека.
Summary
The material presented in the article is unquestionably relevant, since in recent
decades communication technologies have been greatly influenced by human consciousness.
Қазіргі таңдағы әлемдік ғылым мен білім беру саласындағы жетістіктерге
негізделген жаңа жүйе еліміздің білім беру саласына терең еңгізіліп отыр. Бұл
өзгерістер өз кезегінде болашақ интеллектуалды ұлтты қалыптастырудың кепілі
болмақ жалпы білім беретін мектептерде, оқу орындарда ағылшын тілін ақпараттық
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коммуникативтік технологиясы негізінде сөйлеу дағдысын қалыптастырудың кепілі
болмақ. Жалпы білім беретін мектептерде, оқу орындарда қазақ, орыс, ағылшын
тілдерін ақпараттық коуникативтік технологиясы негізінде сөйлеу дағдысын
қалыптастырудың тиімді жүйесі ретінде ақпараттық технологияны, компьютерді
мултимедианы қолданудың артықшылығы тәжірибе жүзінде дәлелденген, қазіргі оқу
орындарында қолдануда. Коммуникативтік оқыту технологиясы негізінде тіл
үйренушілердің сөйлеу біліктілігін дамытады. Біз казіргі таңда таңда тіл
үйренушілердің сөйлеу біліктілігін дамыту жолдарының басты шарты – оқыту
үдерісінде тілдер сабақтарында коммуникативті оқыту технологиясын жиі пайдалану
тиімдірек деген қағиданы ұстандық. Коммуникативті оқыту өзара қарым-қатынас
жүйесі іспетті түсінкті оқиғалар негізінде, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін
меңгертудегі даралық принципі. Коммуникативті әдісте оқушы жеке тұлға болып
саналады. Адамды дамыту көптеген факторларға байланысты. Коммуникативті әдіс
жүйесінде оқу-ғылым мотивациясына қолдау көрсетудің тұтас жиынтығы. Бұл әдіс
оқушылардың интелектуальдық қажеттілігіне келіп тіреледі, ал олойлау міндеттері
мынадай механизмдерін дамытуға бейім:
Компьютерлік технология арқылы сөздерді таңдау, іріктеу мәселесімен
айналысуға болады. Бұл технологияның ерекшелігі – сөздерді есте сақтап, тез
меңгерді, ойлау еркіндігін дамытады.
Компьютермен жұмыс істеу өте қызықты. Компьютерлік технология арқылы
сөздерді
таңдау,
іріктеу
мәселесімен
айналысуға
болады.
Бұл технологияның ерекшелігі – сөздерді есте сақтап, тез меңгеруге жақсы.
Ең алдымен, комьпютер оқытушыға оқушының өз бетінше жұмысын
ұйымдастыруға көмектеседі. Толықтыруды керек ететін жаттығулар. Компьютер
толықтыруды керек ететін сөйлем жиынтықтары мен мәтіндерді ұсынады. Сөздікті
меңгерудегі өзін-өзі бағалауға арналған жаттығулар. Асықпай компьютермен еркін
жұмыс істей отырып, оқушының өз бетімен жұмыс істеуіне жақсы әсер етеді.
Өткен ғасырдың соңғы ширегінен бастап ақпараттық және қарым-қатынас
технологиялары дами бастады. Соңғы жылдары ақпараттық технологиялар адам
өміріне орасан әсер етуде. Дамытуда ақпараттық технологиялар соңғы жылдары
педагог пен психологтардың объект ретінде көп көңілдерін бөлуде.
Оқудың компьютерлік технологиясы «ақпараттық технология» термині қазіргі
компьютерлі техниканың даму салдары ретінде пайда болды. Сондықтан ақпараттық
білім беру технологиясы біріншіден, білім алушының зерттеу біліктерін және өзіндік
оқу әрекеттерінің дағдыларын қалыптастыруға, студенттердің тұлғалық сапаларын
дамытуға мүмкіндік беретін компьютерлерді пайдалану.
Ал тіл үйретудегі басты мақсат- тіл үйренушінің коммуникативтік қатынасын
жақсартады. Сондай-ақ білім беру, тілдерді үйрету – қоғам мүшелерінің
адамгершілік, мәдени және дене дамуы мен кәсіби біліктіліктің жоғары деңгейіне қол
жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тәрбиелеу мен оқыту процесімен қатар жүреді. Білім
беру ісі шеберлікке, дағдыға баулудан өсіп-өрбіп, белгілі-бір кәсіпке, мамандыққа
үйретумен тиянақталатын күрделі прооцесс.
Кейінгі кезде еліміздің білім беру жүйесінде
көптеген инновациялық
технологиялар кеңінен қолданыс тауып жүр. Солардың бірі – оқытудың
коммуникативті технология әдістері. Коммуникативті технология негізінде оқыту
барысында білім алушылар:
а) зерттеушілік әдіс арқылы өз бетімен білім алуға дағдыланады;
ә) міндетті түрде әр тақырып бойынша білімі бағаланады.
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Білім алушылар сабақтың барысында бірін-бірі толықтырып, тереңдетіліп,
күрделеніп отыратын деңгейлік түрлі тапсырмаларды орындайды. Әр тапсырма
соңында бағалау критерийлері беріледі. Орындау барысында әр білім алушы
қабілетіне қарай, білімді игеруіне сәйкес балл жинайды. Нәтижесінде:
- әр білім алушы барлық пәннен жақсы үлгерім көрсетуге кепілдік алады;
- білім алушының қабілеті ашылады, дарынын дамытуға мүмкіндікалады
(қабілетсіз адам болмайды!);
- дарынды білім алушы жан-жақты дамуға мүмкіндік алады;
- рейтинг жүйесі бойынша «қосу» әдісімен балл жинау арқылы оқуға деген
қызығушылығы артады (жаңа квалиметрия негізінде). Интербелсенді әдістер –
денсаулық, психика, түрлі қабілеттерді сақтаушы технологиялар қатарынан
табылады;
- өмір бойы өзіне қажетті білім ала алатын құзыретті тұлға қалыптасып, одан
әрі дамытылады.
Комьпютерлік бағдарламалар күн сайын жетілдіріп қарқынды даму үстінде.
Оқыту процессі жыл сайын толығып жаңарып отырады. Жаңаша оқыту әдісі дегеніміз
- тілді жаңа озық технлогиялармен оқыту. Рөлдік ойындарды ойнаған кезде
үйренушінің барлық қабілеті оның іс- әрекетіне әсер етеді. Практикалык әдіске ойын
элементтері бойынша тіл үйрену кіреді. Дидактикалық, интерактивтік әдіс. Бұл – оқу
процесінің барлық сатысында қолданылады. Жаңаша оқыту әдістмелерін оқытушы өз
мүмкіндігінше дамытып отырады.
Компьютерлік технология – оқытудың арнайы жиынтығы мен әдістемесі.
Соңғы жылдары қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқыту мен білім беруді
компьютермен оқыту жиі қолданылады. Жаңа ақпараттық технологияларды
пайдаланатын әдістер мен интернет секілді бағдарламалар өте көп. Бүгінгі таңда
адамзат өмірінде компьютердің қолданылмаған жері жоқ. Жаңа өмір талабы кез
келген адамды алаңдатады. Шет тілі, шет тілін, жалпы тілдерді оқып үйрену бірден
қалыптаса қоймады.
Сабақта жаңа технология ретінде ақпараттық технолгияны пайдалану сабақтың
тиімділігі мен уәжін арттырып, білім берудің табысты болуына оң ықпалын тигізері
сөзсіз. Ақпараттық-коммуникативтік технологияны барлық деңгейлерде жүйелі
пайдалану арқылы сабақтарда алынған ақпаратқа талдау жасай білуге, ақпаратты
дұрыс таңдау жауапкершілігін қалыптастыруға және өз бетінше жұмыс істеуге
дағдыландырады. Ақпараттық-коммуникативтік технология негізінде - оқытудың
жаңа моделін құруға жол ашып отыр.
Ақпараттық
технология
сабақты
түрлендірудің,
ерекшелендірудің,
дараландырудың тәсілі ғана емес, сонымен қатар сабақты жаңаша ұйымдастырудың
мүмкіндігі. Ақпараттық технологияның көмегімен жүргізілетін сабақтарда - студент
өзін белсенді және еркін, оқытушымен тең дәрежеде ұстай алады. Қазақ тілі
сабағында ақпараттық технологияны енгізу арқылы сабақтың белсенділігін
арттыруға, дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға, сабақты шапшаң жүргізуге,
студенттің өздік жұмысының көлемін көбейтуге болады. Педагогикалық технолгия
жалпы компьютерлендіру үрдісінен тысқары қалған жоқ. Сондықтан сабақта
ақпараттық және коммуникативтік технологияны кеңінен пайдалану үйреншікті,
қалыпты жағдай ретінде қарастырылғаны жөн. Бүгінгі күні кез-келген оқытушы қазақ
тілі пәні болсын, басқа пәндер болсын ақпараттық және коммуникативтік
технологияны пайдалану арқылы әртүрлі сабақтарға әзірлемелер дайындап және оны
жоғары деңгейде өткізе білсе, сабақтың тартымды әрі қызық болатыны анық.
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Мұндай сабақтар студенттерді басқа әлемге, ақпараттар әлеміне, тарту арқылы сол
әлемді өз көзімен көруге, көргенін курстастарына жеткізу барысында тіл дамыту
мүкіндігіне ие болады.
Сабақты интернет желісіне қосылған компьютер арқылы басқару - қазақша
сөйлеуге үйренудің тиімділігін арттырып, студенттің ойлау қызметін белсендіреді.
Компьютердің иллюстративтік және диалогтік мүмкіндіктері оқу үрдісінің уәждеме
саласы мен әрекеттік құрылымына үлкен әсерін тигізеді. Тіл үйрену қабілеті төмен
студенттердің өзі де компьютерден берілген тапсырмалар арқылы сөйлеуге, ойын
қазақша жеткізуге тырысады. Ағылшын тілін үйретуде интернеттің мүмкіндігіне
тоқтайтын болсақ, сөйлеу әрекетінің төрт түрінде (оқылым, айтылым, тыңдалым,
жазылым) де пайдалануға болатыны белгілі. Яғни, ақпараттық технология - оқу
орындарында білім жетілдіруші құрал.
Оқытушы – оқыту мен тәрбиелеу процесіне ғылым жетістіктерін, қоғамдық
жаңалықтарды қабылдап, игеріп, енгізуші, білім алушылармен белгілі бip қатынаста
болатын белсенді әрекет иeci.
Болашақ мұғалімдерді кәсіби-педагогикалық әрекетіне даярлау оқытушылардың
үздіксіз педагогикалық ізденісіне тәуелді. Соңғы кезде қоғамдағы болып жатқан
әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге байланысты білім деңгейінің көтерілуі
жеке адамдардың қарым-қатынасын жетілдіру мен оның тиімділігін арттыруды
қарастыру мәселесін тудыруда. Мұны ғылымда инновация, болмаса инновациялық
қызмет көрсету деп атайды. Тілдерді үйрету ісіндегі инновация қарым-қатынас
жасаудың әдіс-амалын табу арқылы оқушылар тұлғасын қалыптастыруға үйрету;
қоғам сұранысына байланысты білім-тәрбие беру әдістерін жетілдіру, соған сәйкес
жаңа нәтижеге жету мүмкіндігін қамтиды.
Әрине тілдерді оқу, оқыту барысында, үйренуде оқытушы, мұғалім жетекші
қызмет атқарады. Ұстаз қандай болса, қоғамы да сондай деген бұлжымас заңдылық
қай қоғамда да көкейкесті. Жаңа формация мұғалімі - рухани дамыған жеке тұлға.
Кәсіби дағдыланған, педагогикалық дарыны бар, жаңашылдыққа бейім, өз-өзін
талдауға қабілетті. Кәсіби оқытушы тек қана өз пәнін ғана емес, педагогикалық
процестегі әрбіp мүшенің орнын анық біледі;студенттердің ic-әрекетін
ұйымдастыра алады, нәтижелерін болжай біледі;кемшіліктерін түзете алады. Ол
міндетті түрде құзіреттi жеке тұлға болуы керек. Тілдерді үйретуде педагогтың әдебі, тіл
үйренушіге ілтипаттылық, сенім білдірушілік, әділдік, төзім мен сабыр сақтау деген
сияқты қасиеттері үлкен қызмет атқарады десек қателеспейміз. Технологиялар, түрлі
әдіс-тәсілдермен қатар адам факторын бір сәт естен шығаруға болмайды.
Қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқытудың қазіргі замандық әдістемелік
принциптері, осы замандық ағылшын тілін оқыту әдістемесінде негізге алынған.
Қарым-қатынас жасау арқылы шет тілі мәдениетінің барлық аспектілерін
игеруге болады. Қарым-қатынас материалдық және рухани мәдениетті дамытады.
Коммуникативті оқытуда сабақтың мазмұны мен ұйымдастыру формалары
жаңалықтардан тұрады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Дәулетбекова Ж. Сөз мәдениеті тілдік білім нәтижесі
2.Болотов В.Ф., Сериков В.В. Компотентностная модель: отидей к образовательной
программе // Педагогика. -2003.3.Паламарчук В.Ф. Школа учит мыслит. –Москва, 1987.
4.Әлметова Ә. Оқытуда интерактивті әдісті қолдану. –Алматы.
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А. ҚЫРАУБАЕВА: ТҰЛҒА ІЗДЕНІСІН БАҒАЛАУ – ЖЕТІСТІК КЕПІЛІ
Қалмырзаева Г.Ә.
Қосбұлақ негізгі орта мектебі
Резюме
Автор статьи делится опытом внедрения педагогических наследии А.
Кыраубаевой в области преподавания
Summary
Author shares the experience of A. Kyraubaeva’s pedagogical legacy introduction in
the field of teaching.
«Баға құнды емес, бала құнды». А. Қыраубаеваның «Ұлттық мектеп: тәжірибе»
мақаласындағы «Сенім» бағдарламасының 4-қосымшасынан, педагогтерге арналған
жиырма тоқтамнан, алынған жолдар менің пәнді оқыту, бала білімін бағалауымда
үлкен рөл атқарды. Алма Мүтәліпқызының мектеп тәжірибесімен танысқан соң, мен
пәнді оқыту ізденісіме жаңаша қарадым. Жаңа заман балаларының ойлауы, зият
деңгейі өте жоғары екендігін үнемі байқап, қазақ балаларының табиғатынан дарынды,
интелектуалды ойлауы деңгейі жоғары, психологиялық тұрғыдан өзгеше екеніне
айқын көз жеткіздім.
Оларды таң қалдыру өте қиын. Әр сабақ сайын «Оқушылардың қажеттілігін
қанағаттандыра алдым ба, балалардың сабаққа деген ынтасын қалай арттырсам
болады, барлық оқушының күнделікті алған біліміне қанағаттанғанын қалай
анықтаймын, барлық оқушының оқу нәтижесін сыныпта әділ бағалап жүрмін бе?» деген сұрақтар үнемі туындайтын. Қыраубаева еңбектері мені қанаттандырды.
Білімімді ұштадым. Тәжірибемді Назарбаев зияткерлік мектебі мен Кембридж
университетінің педагогика факультеті зерттеулері негізінде жасалған педагогтердің
біліктілігін арттыру курстарының бағдарламасы бойынша деңгейлік курстан өткен
соң жетілдіре түстім.
Оқушы жетістігін нақты бағалау мәселесі – білім беру жүйесіндегі өзекті
мәселелердің бірі. Халықаралық бакалавриат мектептеріндегі бағалаудың басты
функциясы білім алу ағымының ерекшеліктерін айқындауға және сәйкес түзетулер
енгізуге мүмкіндік беретін талдау үрдісі болып табылады.
Осы курс
материалдарында: «Бағалау – одан арғы білім алу туралы шешімді қабылдау
мақсатымен оқытудың нәтижелерін жүйелі түрде жинақтауға бағытталған қызметті
белгілеу үшін қолданылатын термин болып табылады» [1.56-б]дей келе, «Бағалау»
термині мен бағалаудың негізгі сипаты бір адам басқа адамның не айтып, не
істегенін немесе өзін-өзі бақылау жағдайында өзінің дербес ойлауын, түсінігін
немесе тәртібін мұқият бақылау деп» түсіндіріледі.
«Оқыту үшін бағалау және оқуды бағалау» модулі білім беру, оқыту
үрдісіндегі әдіс-тәсілдердің барлық түрлерімен байланыста болады. Сыныптағы
бағалау тек теориялық әдіс қана емес, мұғалімдер бағаны жазбаша түрде қояды.
Сыныптар объективті және объективті емес стандарттар болып бөлінеді. Сонымен
қатар
оқушының дамуы, оқуы, ынталануы
туралы түсінік қалыптасқан.
[1.Александр, 2001]
Бағалаудың екі түрі бар екені белгілі формативті (оқыту үшін бағалау) және
сумативті (оқуды бағалау).
Оқыту үшін бағалаудың маңыздылығы – бағалау оқыту мен оқудың ажырамас
бөлігі болуы мүмкін деген ой біздің түсінігіміздегі едәуір өзгерісті талап етеді және
оқыту үшін бағалау ұғымы дегеніміз де осы болып табылады.
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Жиынтық (жинақтайтын бағалау) – оқушылардың білім берудегі белгілі бір
кезеңде (оқу бірлігінің, жартыжылдықтың,жылдың соңында) алған жетістіктерін
бағалау. Жиынтық бағалау – мазмұн стандарттарын меңгеру көрсеткіші, оның үш түрі
болады, ауызша таныстырылым, тест және жетістіктерін көрсету.
Ал Алма Қыраубаева осы бағалау түрлерін өте ұтымды қолданған екен. Ол:
«Сабақтың қалыптасқан түрлерімен бірге, лекция-диалог, лекция-практикалық
сабақтар қолданылады. Оқушылар толық түсінбеген тақырып қайталай өтіліп, одан да
түсінбегендерді түстен кейінгі «жетілдіру сабағына» жібереді. Оқушыны мақтауқолдау тәсілдері жақсы нәтиже береді. Қалыптастыру кезеңі үшке бөлінеді:
1. Өз мүмкіндігіне сендіру кезеңі (бірінші жылы).
Бұл кезде бағалар көтеріңкі қойылады.
2. Күнделікті еңбек етуге дағдыландыру кезеңі (екінші жылы). Баға еңбегіне
қарай бағалана бастайды.
3. Нақты нәтижесі бойынша бағалау.
Рейтингте жинаған балының қорытындысы апта сайын шығарылып отырады»
деп, тәуелсіздік жылдарындағы оқу үшін және оқыту үшін бағалау үдерісін бірінші
болып енгізген. Аты аталмаса да холистік бағалау мен аналитикалық бағалау бары
айқын аңғарылады. Холистік бағалау сызбасы – оқу үрдісінің мақсаттары бойынша
анықталған қабілеттерді жеке бағалау арқылы оқушының даму деңгейін қысқа
мерзімде және жалпы түрде бағалау. Аналитикалық бағалау – оқушылар үшін
көзделген нақты қабілеттерді белгілі бір ұзақ мерзім ішінде біртіндеп бақылау және
бағалау.
Ол өз еңбектерінде осы бағалау нәтижесінде «оқушылар алғашқы кездегі
салғырттықтан, қатыгездіктен, жалқаулықтан арыла бастады. Өз пікірін жалтақтамай
айтатын дәрежеге жетті. Қызығушылығы жоғары» деп жазып өтеді. Мен де осы
бағытта іздене келе мектеп тәжірибесінің алтын арқауы – ұлт тұлғаларының
тағылымдық мұралары екенін аңдадым. «Қандай мәселе болса да, шәкірттің пікірін,
ойын біліп барып, оны оған түсіндіріп, содан соң қорытынды айту керек», - деген
Ыбырай
Алтынсаринның, бала жанының ерекшелігін баса айтқан Мағжан
Жұмабаевтың ойларымен ұштасып жатқаны айқын еді.
Мектеп тәжірибесінде қолданылған әдіс-тәсілдермен «Арман-ПВ» баспасынан
жарық көрген «Қазақ тілі» әдістемелерін қолданғанда толық танысуға мүмкіндік
алдым. Ал 7 модульге ықпалдастырылған сабақтар шығармашылығымды жетілдіре
түсті. Сабақ мақсаты, оқудағы әдіс – тәсіл, бағалау қолданысы оқушылар өздігінен
білімді меңгеріп, өз көзқарастарына зейін қойып, зерделей білуіне жол ашты. Мен өз
шәкірттерімді қолдауға, сенім білдіруге үйрендім, өзім де сенімді бола бастадым.
Оқыту үшін бағалауды түсіну үшін оны дәстүрлі бағалауға қарама-қарсы
қойып, стандартты меңгерту ізденісімді жетілдірдім. Осы бағытта өз әріптестеріме
семинар, коучингтер де бердім.
Оқу
Дәстүрлі оқуту
жүйелері/
Параметрлер
Не бағаланды? Оқытушы
тарапынан берілген
білім, білік, дағды.

Интербелсенді оқу
Өзіндік көзқарас, пікір, идеялар,
дүниетаным;
Білімді игерудегі әрекеттер;
Білімді игеруде қалыптасқан білік, дағды,
машықтар. Қатынастар
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Қандай білім
бағаданды?

Қандай
тәсілдер
арқылы?

Не үшін?

Алған теориялық
білімді
жаттығулар
орындауда және
мәселелерді
шешуде қолдана
білу.
Ауызша сұрау;
тестілеу; бақылау
жұмыстары;
нмтихан.
Білім деңгейін
анықтап баға қою;
Ынталандыру;
Жазалау,

Бірлесе (топ құрамында) жұмыс жасай білу;
Мәселені айқындай білу, оның шешу
жолдарын қарастыра білу;
Өз әрекеттерін жоспарлау және
ұйымдастыра білу;
Өзіндік түсінік, пікір, идея қалыптастыру
және құрастыру, оларды дәлелдей білу;
Жазба жұмыстары;
Тестілеу;
Бақылау;
Сауалнамалар;
Портфолио;
Өзін – өзі бағалау.
Білім игерудегі жетістіктерін анықтау;
Белгілі бір уақыт аралығында үйренушінің
өсу және даму қарқынын анықтау;
Белсендіру;
Ынталандыру;
Топ жұмысыныа қосқан үлесін анықтау.
Үйренушінің білімін қалайша әрі қарай
дамытуға болатынын білі үшін;
Үйренушілердің әрекеттері арқылы
үйретушінің деңгейін анықтау.

Сыныптағы оқушылардың білім алғандығын анықтау үшін қолданылатын
оқыту үшін бағалау түрлері: бақылау (бақылау парақтары, түртіп алу парақтары),
сұрау (диалогтік тәсіл), талдау, кіріс, шығыс парақшалары (кері байланыс қағазы)
шығармашылық жұмысымның есептік жазбалары көмек болды.
Оқу жүйелеріндегі бағалау ерекшеліктеріне назар аудардым.
Топтық бағалау жұмысын жүйелі жүргізе бастадым.
Оқушының аты-жөні
Тапсырманы орындауда қатысу
белсенділігі
Нақты, тұжырымды ой айта білуі
Топ ішінде жұмыс жасай білуі
Сұрақты талқылай білу, пікір қосуда
басқалармен санасуы
Топпен мақсатты түрде жұмыс істеу
қабілетінің басымдығы.
Жалпы ұпай саны
А. Қыраубаева еңбектерінен басталған ізденіс ауқымды шығармашылықпен
ұштасты. Мен:
1. Формативті бағалаудың мүмкіндіктері жоғары екеніне көз жеткіздім. Бала өз
білімінің қай сатыда тұрғанын біле алады және одан әрі жоғарылауы үшін еңбектене
түсті, оқушы белсенділігі артты.
35

2. Топтық жұмыс орындауда оқушылардың зияты арта түсті десем болады.
Себебі, ғалымдардың пайымдауынша жеке жұмыстан гөрі топтық жұмыс баланың
зияткерлік қабілетін дамытуға көп әсерін тигізеді. Бірлесе отырып талдау, талқылау
және ойын ортаға салуда балалар бір – біріне қолдау көрсетіп отыратын болды.
Нәтижесінде, оқушылар арасында сенімділік қатынас орнады, бала ойын ашық
жеткізуге ынталанды.
3. Оқушылар кездескен мәселені бірлесіп талқылап, ортақ шешімге келуді
үйренді;
4. Оқушылар бір-бірін сыйлауды, ұсыныс айтуды, тыңдауды үйренді;
5. Оқушы көшбасшылығын өздері айқындады. Мұғалімнің басқаруынан гөрі,
оқушы көшбасшылығының топта әсерінің тиімділігі орын алды;
6. АКТ-ің тиімділігі орын алды.
Осылай –өзімнің тәлім алушымнан бастап, көптеген әріптестерім өз
сабақтарына негіздей отырып критерийлерді қазіргі таңда көп пайдаланып жүр.
Әсіресе, тарих, биология, математика пәні мұғалімдері тиімді пайдалануды үйренді.
Қорыта келе айтарым, бүгінгі таңда біз жүргізіп отырған тың ізденістер
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында А. Қыраубаева негізін салған «Сенім
бағдарламасынан» бастау алған екен. Ендеше әлемдік деңгейдегі озат тәжірибелермен
теңесе алатын Алаш ардақтыларының еңбектері негізінде ұлттық мектеп моделін
жасаған А. Қыраубаева – мақтанышпен атауға тұратын тұлға.
Әдебиеттер:
1. «Жаным садаға». Деректі әңгімелер. «Жалын», Алматы, 1995 ж.
2. «Ұлттық мектеп: тәжірибе». 1999 жылы «Ұлт тағылымы» журналының №№1-2сандары
3. «Ұлтқа ұлттық мектеп қажет». «Астана ақшамы»,1999 жылы 27 шілдедегі саны –.
4. Мұғалімге арналған нұсқаулық. 2012,56-бет.
5. Әлімов А. Қ. Интербелсенді әдістемені ЖОО-да қолдану мәселелері. Оқу құралы/ Алматы, 2013. 448-бет.
АЛМАНЫҢ РУХЫМЕН СЫРЛАСУ
Гүлнәзия Әдуова
ҚР Баспа және полиграфия істерінің қайраткері. Алматы, Қазақстан.
Құрдасым, сырласым, асыл құрбым Алмашым, биыл 2017 жылдың 26
мамырында жарық дүниеде жүрсең 70 жасыңды тойлап, сенің мейірімді жанарыңнан
қуат алып, қоңырлата салған әдемі әндеріңнің әуезіне қанбай отырар ма едік. Бірақ
біздің емес, Алланың дегені болады ғой...
Аз ғана өмір сүрсең де өзіңді қадірлейтін, қастерлейтін, саналы көп шәкірт
қалдырып кетіпсің артыңа. Өзің жан шуағыңды төккен, мейіріміңе бөленген, сенің
жан-жақты біліміңнен сусындаған сауатты да салауатты шәкірттерің баршылық екен.
Қазақстанның қай түкпірінде еңбек етіп жүрсе де барлығы бір жұдырықтай жұмылып
әр туған күніңді атап өтіп жатады. Өзің туралы газет-журналдарға мақалалар жазып,
естелік кітапшалар шығарып жатады. 60 жылдығыңда Алматыдағы шәкірттерің ас
беріп, еске алу кешін өткізіп бір серпілтіп тастап еді. Енді, міне, Шымкенттегі
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтында қызмет етіп жүрген
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шәкірттерің 70 жылдығыңа конференция ұйымдастырып, ас бергелі жатыр екен.
Осындай игілікті жақсы шараларды көрген кезде сені бұл дүниеде жоқ деуге кімнің
аузы барады?! Сен бізбен біргесің, Алма!
Жазып кеткен кітаптардыңды анда-санда аударып шыққанның өзінде сенің
нәзік жанды, терең ойлы сырларыңа қанып отырамын, сенің көп қырлы біліміңе
қайран қалып отырамын.
Білім демекші, біз Үміт екеуміз білімге онша құмартпадық. Өзің білесің
сенімен бірге кітапханада байыз тауып отыра алмайтынбыз. Сен болсаң ертеңнен қара
кешке дейін тапжылмай отырушы едің. Үміт екеуміз жыбырлап сыбырласа бастаған
кезде: «Екеуің далаға шығып қыдырып келіңдерші, ТЮЗ-дан кино көріп келіңдерші»,
- деп шығарып жіберетінсің. Біз келесі күннің сабағына даярлансақ болды, алған
бесімізге мәз болып жүре беретінбіз.
1965 жылдың күзінен бастап, бес жыл бойы, 1970 жылдың май айында диплом
қорғар алдында екі-ақ күн ауырып Үміт дүниеден өтіп кеткенше, үшеуіміздің
жұбымыз жазылған жоқ. «Үш қыз», «үш құрбы», «үшем», «АГУ» деген аттарға ие
болдық. Жатаханада бір бөлмеде алты қыз тұрдық, біз бір жаққа кетерде үшеуіміздің
атымыздан Үміт записка қалдырып, астына «АГУ (Алма, Гүлнәзия, Үміт деп
шұбырта берем бе)», - деп жазып кететін. Үміт марқұмның фантазиясы шексіз еді ғой.
Үшеуміз лекцияда да қатар отырамыз, сен бар ынтаңмен лекция жазып
отырасың, ал Үміт екеуміз бір-бірімізге хат жазып әлекпіз. Үміт керемет жазушы еді
ғой. Студент кезінің өзінде республикалық газет-журналдарға әңгімелері жиі
жарияланып танымал бола бастаған кезде он екіде, бір гүлі ашылмай үзіліп түсті.
Жаны жаннатта болсын!
Айтайын дегенім, лекция үстінде сенің атыңнан, менің атымнан, өзінің атынан
ертең университет бітіріп жан-жаққа тарап, үйлі-күйлі болып, балалы-шағалы болған
кездерде, отызға, елуге, алпысқа, жетпіске келгенде бір-бірімізге жазатын хаттарымыз
деп неше түрлі күлкілі хаттарды бұрқыратады-ай келіп. Оны сол жерде маған ғана
оқытатын. Сенің көңіліңді лекциядан аударғысы келмейтін. Ол хаттарын бар
ынтасымен жазатыны соншалықты, астына: «Лекция оқып тұрған ағай маған риза
түрмен қарайды, менің не жазып отырғанымды қайдан білсін», - деп жазып қоятын.
Ол хаттарды жатаханаға келгенде соң қайтадан оқып мәз болатынбыз. Қазір сол
хаттарды құнттап сақтамағаныма өзіме өзім ренжимін. Бұл өмірде тапқанымыз да,
жоғалтқанымыз да көп болды ғой!
Үшеуміздің жұп жазбағанымыз соншалықты, асханаға да бір-бірімізсіз
бармаушы едік. Бір күні мен Өрше әжемнің үйіне көмектесуге барып, кеш келсем,
екеуіңнің қарындарың ашқан ғой, қашанғы күтесіңдер, тамақтануға асханаға
барыпсыңдар. Сол жерде менің жерлестерімді жолықтырып, бірге отырыпсыңдар.
Менсіз асханаға барғандарыңды айып көріп, маған айтпауға келісіпсіңдер. Бірақ
жерлестерімнің әңгімелерін, сәлемдерін жеткізгенде трамвайда жолықтық дедіңдер.
Әлгі екі жігітке сипаттама беріп, әңгіме қыза-қыза келген де Үміт марқұмның: «Ана
бір тығыршықтай жерлесің пысық екен, қарындастар, ұялмаңдар, тамақ жеңдер деп
тарелканы итеріп-итеріп қояды», дегені бар емес пе. Сондағы үшеуіміздің күлгенімізай! Бұл өмірдегі ең бір алаңсыз, рахаттана күлген күлкілеріміздің бірі болар! Содан
қайтіп өтірік айтуды қойып кеттік-ау деймін.
Үміт керемет жазушы болды. Әңгімелері газетке жарияланған сайын
ұстаздарымыз – Темірғали Нұртазин, Зейнолла Қабдолов, Рымғали Нұрғалиев
ағаларымыз жылы пікірлерін айтып, жақсы бағаларын беріп отыратын. Жиырма үшақ жыл өмір сүрсе де толық бір жинақтық әңгімелер қалдырды. Кейіннен Ризабек,
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Сағат Әшімбаев, Нұрлан Оразалин курстастарымызбен бірлесіп «Ай нұры» деген
атпен кітап етіп шығардық. Оны бірақ өзі көре алмады. Тірі болса осы уақыттарда
том-том романдар жазар ма еді?...
Сен мектепті алтын медальмен бітіріп келгенде өлең жазатын едің, әңгімелерің
де жарияланып тұратын, аккардеонмен өзің сүйемелдеп ән салушы едің. Келе-келе ол
өнердің бәрін екінші орынға ысырып, біріңғай білім-ғылым жолын қуаладың. Екінші
курсты бітірген соң бәріміз жан-жаққа үйді-үйлерімізге тарағанда сен Мәскеу,
Ленинград кітапханаларына жол тартушы едің. Біз екі ай бойы қыдырып ет жеп,
қымыз ішіп, қызылордалықтар қауын-қарбызға тойғандарын, батыстықтар балық
жегендерін айтып әңгімелесек, сен екі ай отырсаң да көп материалдарды жазып үлгіре
алмағаныңды, Бейсенбай Кенжебаев ағамыздың орыс досының үйіне түсіп, сол үйде
екі ай жатқаныңды әңгімелеуші едің. Аты-жөндерін айтып отырушы едің, ұмыттым.
«Олар да ерлі зайыпты ғалым кісілер екен, таңертең ерте тұрып бір-екі кесе
шайымызды ішкен соң жан-жаққа өз шаруаларымызбен кетеміз де іңір қараңғысында
ораламыз. Олардың шай ішкендері қызық екен, кәдімгі шайды демдемейді, қайнап
тұрған бір стақан суға варение салады да шай деп іше береді, мен де соған үйреніп
алдым», - дегенің есімде қалыпты. «Бейсенбай ағайым маған сондай мүмкіндіктер
жасап жатқанда айтқан тапсырмаларын орындамай келу ұят қой деп қаланы аралауға
да уақыт таппадым», - деуші едің.
Сөйтіп жүріп сол кездегі ең алдыңғы қатарлы студенттерге берілетін «Лениндік
стипендиант» атағына ие болдың. Сонда сен мақтанбадың, біз мақтандық.
Университетті қызыл дипломмен аяқтап аспирант болып қалдың. Өзіңнің
еңбекқорлығыңа келешегіңе сенген көреген ұстазымыз Бейсенбай Кенжебаев ағайдың
ректордың алдына барып айтқан бір ауыз сөзімен сол университетте ұстаз болдың.
Ұлы ұстаздың сол бір ауыз сөзі өзіңде бар адамгершілігіңді, ұлылығыңды,
еңбекқорлығыңды одан әрі жани түскен болар, сол жылдардағы көп қиыншылықтарға
қарамай кандитанттық дисертация қорғадың. 1997 жылы 50 жылдығыңның
қарсаңында докторлығыңды қорғап Ханғали Сүйіншалиев, Зейнолла Қабдолов,
Тұрсынбек Кәкішев, Рахманқұл Бердібайев, Темірбек Қожакеев, Мырзатай
Жолдасбеков сияқты кәнігі ұстаз-ғалымдардың өте жоғары бағаларын алдың. Сол
күні кеште 50 жасқа толған мерей тойыңда да ол кісілер саған деген жылы лебіздерін
аямай төгіп, ақ баталарын беріп жатты. «Батаменен ер көгерер» деген сол шығар,
атыңды өшірмейтіндей ғылымда да, өмірде де өзіндік ізіңді қалдырдың.
Кандитаттық пен докторлық
дисертация аралығындағы жылдарда көп
қиыншылықтарды басыңнан өткіздің. Ондай ауыр күндерді еске алып та, айтып та
қажеті жоқ шығар, ешкімнің де басына бермесін.
Ризабек екеуімізге ішіңдегі күйзелісіңді айтып бір жеңілдеп қайтушы едің.
Өзіңнің сабырлылығың, байсалдылығың, төзімділігіңнің арқасында ешкімге ештеңе
білдірмей ақ, ешкімді кінәламай-ақ өттің.
Сол жылдары өзің қанша қиналып жүрсең де он азамат атқара алмайтын
қыруар жұмысты тындырдың. Үйелмелі - сүйелмелі үш баласы бар әйелге отбасылық
тірліктің өзі оңай шаруа емес. Оның үстіне Жамбыл атаңның халық арасына көп
тарамаған ауыл арасында айтылып жүрген әндерін үйреніп, оны өзің орындап,
теледидардан насихаттап бірнеше дүркін хабар ұйымдастырдың. Баспасөз бетіне
шығарып жатқан мақалаларың, деректі, әңгімелерің жеке кітап етіп шығарған
(«Махаббатнама», «Бір қыз бен он алты ақын», «Жаным садаға», т.б) жинақтарың,
оқулықтарың, ғылыми кітаптарың ерен еңбек емей немене!
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Жандосов ауылынан мектеп ашу үшін қаншама табалдырықты тоздырып,
кірген есіктеріңнен тауың шағылып, жүйкеңнің жұқарып шыққанына біз куәмыз.
«Алма-ау өз басыңа жетерлік тауқыметің де толып жатыр ғой, көп қаражат күш жігер, қажыр - қайрат керек ететін осындай қиын іске қалай тәуекел еттің?» дегенімде: « Гүлеке-ау, менің бірдеңені бастасам
аяғына дейін жеткізбей
қоймайтынымды білесің ғой,» деп бірақ кестің. «Мектеп ашқан адам жұмаққа
барады» дейді алған бетіңнен қайтпасаң Алла жар болсын дедік, - қолымыздан
келгенше көмек көрсеткен болдық. Қара басына түскен қиындыққа төтеп бере алмай
жүнжіп кеткен жандар қаншама. Сен болсаң қиындық үстіне қиындық тауып алып,
елдің болашағы үшін қам жасап, одан сайын қайсарланып қайраттана түскен сияқты
болып көрінесің маған.
Сенің тағы бір керемет қасиетің – адамдарды бір көргеннен ақ көзінен тануың
еді. Соны дәлелдеу үшін 1988 жылы қараша айында, ол кезде Торғай обылысы
болатын, Арқалық ауданы, Қайыңды савхозындағы біздің үйге әжемнің жылына
барғанымызды айтқым келіп отыр. Сонда үлкен қонақ бөлмеде алқа - қотан отырған
кісілердің әңгімелеріне, жүріс-тұрыс, түрлеріне қарап мінез - құлықтарын дөп басып
маған айтып бергендерің есімде. «Анау төрде отырған Әбдірай әкең қандай сұлу кісі!
80-нен асса да екі беті қып-қызыл, сақалы қандай жарасымды. Шіркін мен режиссер
болсам осы кісіні киноға түсірер едім. Ол кісіден жоғарырақ отырған Кеңарал
құдаңның әңгімелері қандай ғажап, көпті көрген, өткен-кеткенді жадында жақсы
сақтаған ақсақал екен. Уақыт болса Амангелді, Кейкі туралы әңгімелерін жазып алар
ма еді», - дедің.
Бізге қарама - қарсы жақта отырған құдағиларымызды, жеңгелерімізді,
көршілерімізді керемет сипаттадың. «Балбөпе құдағиыңды ешқандай опа - далапсыз ақ театрға актрисса етіп алуға болады. Оған таяу отырған Қалсара жеңгеңнің көзінде
мұң бар екен», - дедің. Ол кісінің жазда баласы қайтыс болғанын айтқанымда: «Онда
уақыт тауып үйіне кіріп шығайықшы, қайғысын сейілту керек», - дедің. Кейінірек ол
кісінің жан жарасы туралы «Жаным садаға» атты кітабыңа жаздың.
Осыдан кейін сенің алдыңда отырған әр шәкіртіңнің жан дүниесін бес
саусақтай білетіндігіңе, әр қайсысының мінез құлқына қарай қарым - қатынас жасай
алғандығыңа еш күмәным қалған жоқ. Студенттерден ұстаздары туралы жасырын
сауал алғанда рейтинг бойынша бірінші орынға шыққаның да сондықтан болар.
Шәкірттеріңнің ұмыта алмай жүргендері де сондықтан болар. Сен ұмытылмайтын
жансың, Алма!
Мен Үміт екеуің сияқты жазушы емеспін ғой. Сенің барлық қырыңды жеткізіп
жаза алмадым. Шәкірттерің қолқалаған соң қолыма қалам алып едім, ойымдағы көп
нәрселер шашырап кетті ме, білмеймін. Менің бар білетінім, сен бізбен біргесің.
Соңыңда қалған өсіп-өніп жатқан ұлдарың барда, бес- алты немерең барда, өзіңді
іздейтін достарың, ағайын-туыстарың барда, өзіңді құрметтейтін шәкірттерің барда,
кейінгілерге қалдырып кеткен рухыңды асқақтатар көптеген ғылыми еңбектерің
барда сен мәңгі жасай бересің, Алма! Жаның жаннатта болып, иман нұрың шалқи
берсін!
2017 жыл, 15 мамыр.
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А. ҚЫРАУБАЕВА ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕСІ
Жеткізген Жиде Баулыбайқызы
«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Маңғыстау облысы бойынша педагогикалық
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты
Инновациялық дамуды әдістемелік қамтамасыз ету бөлімнің бас маманы
Резюме
Автор статьи делится опытом внедрения педагогических наследии А.
Кыраубаевой в области воспитания
Summary
Author shares the experience of A. Kyraubaeva’s pedagogical legacy introduction in
the field of upbringing
Әлемдік дамудың басты шарты – адамзат факторын жандандыру. Алайда әр
мемлекеттің өзіндік даму жолы, әр ұлттың өзіндік ерекшеліктері маңызды рөл
атқарады емес пе?!. Олай болса, сол әлемдік қауымдастықтың іргесін қалар тұлға
даярлаудың өзекті мәселелері қандай? Осы бағытта А. Қыраубаеваның «Сенім»
бағдарламасын ұлт тұлғасын даярлау мектебінің төлқұжаты ретінде қарауға болады.
«Сенім» бағдарламасы – дәстүрлі мектепте қалыптасқан ескі соқпақтан тың
сүрлеу тартқан алғашқы тәжірибе. Бүгінгі таңда «білім берудің мақсаты –
дүниетанымы кең, интеллектісі дамыған, білім деңгейі жоғары индивид қана емес,
сонымен қатар, көп жағдайда қоғамның болашағы зияткерлік, саяси, мәдени
деңгейінің дамуымен байланысты рухани тұлғаны қалыптастыру» деп қарастырар
болсақ, А. Қыраубаева бұл бағытта терең мазмұнды жұмыс бағыттарын жолға қойған,
іс жүзінде дәлелдеген.«Бізге қандай оқу керек?» деген мақаласында: «Ұлттық
мәдениет Кісілікке тәрбиелейді. Мәдениет, бір жағынан, материалды, екінші
жағынан, рухани, сонымен бірге федералды әрі локалды. Бұл терминдерді қарапайым
ұғымға қарай ұйыстырар болсақ, рухани мәдениеттің деңгейі, сонымен бірге
адамзаттық, әлемдік деңгейі бар. Соның ішінде аймақтық, тіпті мектепшілік және
жеке адам деңгейі де көрінеді. Жұмысты ұйымдастыра білу мәдениетінен өзін-өзі
қадірлей білу мәдениетіне дейін – бәрі де мәдениет. Би, ән, сөйлеу, жазу, білім
жинау, киіну, тамақтану мәдениеті, қарым-қатынас, ұлт пен ұлттық арақатынасы, тіл
мәдениеті т.б. Нағыз азамат осы мәдениеттерден хабардар болып, меңгеруі қажет.
Бірақ бәрінің іргетасы, алдымен ұлттық мәдениетті игеруде жатыр. Ұрпақтар
сабақтастығын сіңіріп алмай, әлемге қарай шығу адамның өзін-өзі жоғалтуға әкеледі.
Оның аяғы ұлттың жоғалуына ұласпақ. Қазақ баласы
әлем сахнасына «қазақ
құбылысы» болып шығуы керек» деген ой айтады. Оқу мен мәдениетті қатар сіңіру
тәрбиесін кеңінен таратады., сол тәрбие кедергілерін ашып көрсетеді: «Өзіңді қор,
өзге ұлтты зор тұту – жасықтық, кембағалдық сезім. Өз мәдениетіңді менсінбей, өзге
ұлт мәдениетінің алдында бас ию. Үш ғасырға жуық бодандық біздің жан дүниемізге
осындай кембағалдық сезімін орнатты. Күнге тайсалмай қарайтын түркі ұрпағы
бұйығы, бүгежек болуы жөн бе? Тәуелсіздік алған соң бәрі орнына келер десең, жоқ,
жан дүние тез өзгере қоймайды екен. Өз дегенін жасауда. Бүгін «ағылшыншылдық»
қосылды. Өз ұлтының дәстүрлі жетістіктеріне мақтаныш сезімі қалыптаспаған жерде
осылай жалғаса бермек.
Кембағалдықтан құтылудың жолы біреу-ақ – әрбір қазақ баласы ұлт мәдениетін
түбегейлі меңгеріп, ұлттық құндылықтар негізінде оқуы керек»
«Білім беру – оқыту мен тәрбиенің тығыз байланысы десек, осы мәселелерді
қалай шешеміз?»деген ізденіс ұстаздар қауымының алдында тұрған күн тәртібінен
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түспейтін мәселе. Бұл мәселеге де Қыраубаева еңбектерінен жауап табылады:
«Баланы жасытпай оқуға мән беріліп, мектеп өмірінде орын алған әміршілдік қарымқатынасқа орын қалдырмайтын іс-тәсілдерді жинақтау, бағаны жаза ретінде
қолданбау амалдары (мысалы, рейтингті пайдалану), өз пәні бойынша ақпаратты
жақсы айтып беруші мұғалімнен гөрі, баланы рухтандырушы ұстаздың еңбегін
бағалау мектептің беделін көтереді.
Ұлттық мектептің қарым-қатынас атрибуттары да маңызды мәселе». Біздің
бүгінгі таңда енгізіп жатқан өзгерістерімізді сол кезде тап басып, тәрбие өзегіне
айналдырған.
Н. Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын
жан-жақты талдап, серпіліспен ұлт тәрбиесін өрістетуді жандандырып отырған тұста
да ұстаздың: «Баланың ұлттық болмысы ұлт мәдениетін терең біліп өсуіне
байланысты қалыптасады. Мәдениет өнерге ғана қатысты емес. Оның аясы кең.
Адамзат өркениетке мәдениетті дамыту арқылы жетті. Қазақ халқының да сан
ғасырлық мәдениет тәжірбиесі оны ұлт ретінде қалыптастырады» деген сөздері ойға
оралды.
Ұлттық мектеп моделін жасаған жанның тың жұмыс бағыттары да тәнті етеді:
«Біздің бағдарламамыз жалпы ортақ білім базасының
мазмұнына қосымша
сабақтарды енгізуді ұсынады. Сонымен бірге халық тәрбиесінде болған, бірақ қазіргі
қалыптасқан жүйеде кездесе бермейтін «дәстүрлі емес» әдіс-тәсілдерді қолдануды
қажет деп есептейді. Ол әдіс-тәсілдер баланың өзіне деген сенімін арттыруға игі
әсерін тигізеді. Баланың «Мен»-ін сыйлау, құрметпен қарау – басты назарда.
Тереңдетілген сабақтардың уақыт жағынан сыйымдылығын жан-жақты
ойластырып шешуге болады. Мысалы: бастауыштағы сабақтардың 30 минуттан
өткізу мүмкіндігін қарастыру. Толық жүктемеге жеткізу. Факультатив түрінде
ұйымдастыру. «Дене мәдениеті» (дене шынықтыру) пәнін үйірме түрінде түстен
кейінге шығару т.б.
Ең негізгісі – сабақта жанға жайлы орта жасау. Шаршатпау. Сабақ қызық әрі
пайдалы болуы қажет. Осы екі шарттың бірі орындалмаса, сабақтың толық мәні
болмағаны». Біз осы шешімге араған жиырма шақты жыл салып енді ғана жүрегіміз
дауалап отыр. Онда да түбегейлі өзгере қоймадық.
Тұлғаны қалыптастыру – өзін-өзі ұйымдастыру, отбасы және қоғамдық
тәрбиелеуге бағдар беру. Ғалым-ұстаз бұл бағытта мол істерді жүзеге асырған: оқушы
еркіндігі, ұстаз бен шәкірт қарым-қатынасы, рейтингтік жұмыс жүйесі, қызығушылық
пен таным, тұлғаның толық қанды өзіндік сенімділігі мен батыл мақсаттарға бет
бұруы.
Біз осы істерінің нәтижесін өз аузынан тыңдау бақытына ие болдық. Мектеп
тәжірибесінен хабардар болған Маңғыстау өңірі ғалыммен кездесуді жоспарлады. Бұл
істе ұйытқы болған Ордалы әріптеске үлкен алғыс. Ал осы сапарын өзі былай жазып
кеткен екен: «1999 жылдың көктемінде Маңғыстау облысының "Тұщықұдық"
ауылындағы мектептің шақыруымен жол тарттық.
Өмірдің ащы-тұщысын көп көріп, жүн сабап, жіп ескен қарт ананың күстенген
күтімсіз алақанындай қуаң даланың үстінен үзақ жылжып отырып, Хазар теңізінің
жиегіне келіп қондық. Әбіш ағамыздың «мігірсіз» даласын оның өзінен артық
суреттеу мүмкін еместей...
Жол Форт-Шевченкоға 89 шақырым қалғанда Таушыққа қарай бұрылды.
Малшының жалғыз үйінен өте бере, қаусырына киінген бір ақсақал қол көтерді.
Қала адамы сияқты саусағын қаздитып, қолын сілкілеп, қалай да тоқтауды талап
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етпейді. Дала адамына тән бекзаттықпен ишара ғана жасады. Маң далада жол
бойындағы кісінің жанынан зу етіп өте шықпайды. Тоқтап, мінгізіп алдық.
– Тұщықұдыққа бара жатырмын. Алматыдан кісі келеді дейді. – Ұрпағымды
қалай тәрбиелейтінін тыңдамақпын! – деді. – Атым – Аңшыбай...
Аңшыбай ақсақалды көргенде, мектеп деректірі Ордалы деген жігіт қатты
қуанып, қалған ақсақалдарын қайта-қайта түгендеп жатты. Бұл жерде ақсақалдарсыз
ештеңе жүрмейтінін аңғардық. Ақсақал дегеніміз алпысты жаңа ғана алқымдаған,
алпысыншы жылдардың басындағы Алматының зиялы студенттері болып шықты.
Сол – баяғы әдебиетке адалдығын сақтап қалған, дүние қумай, руханият қуған бекзат
ағалар» дей келе, өз мектебінің тәжірибе үйлесімін көріп қуанады: «Мектеп
шәкірттері түгелімен қолын кеудесіне қойып амандасады. ..Ортаға тайсалмай шығуға,
ойын еркін айтуға үйретіпті. Баланы жасытпаудың басы Асқар ағайдың үйінің төріне
үлкен әріптермен жазып, іліп қойған жеңгейге арналған нұсқаудан басталса керек:
«Шапалақ – тәрбие құралы емес», – деген онда.
Балалар Еуропаға кең тараған дебат ойындарына қатысып, облыста бірінші
орын алған. Ана тілінде сөздің жүйесін еркін меңгерген балаға ол да қиын емес екен.
Шешендік сөз сайысының қасында түк емес. Міне, ұлттық мектептің моделін
жасауға дайын тұрған мектеп». Осы сапарда шәкірттерін көріп мерейленді. «Светқали
ақыны келіп, күркіреп өлең оқыды. Балалары әр сөздің астарын бағып, түсініп
тыңдайды». Ол өз тәжірибесінің нәтижесін, ауыл мектебінің ұлттық мәдениетті
санаға сіңіруге деген зор ынта-ықыласын көріп бағалады.
Маңғыстау өңірі мектептерінде А. Қыраубаева мектебінің тәжірибесі
қызығушылықпен қабылданып, енгізілді. Ол уақыт елегінен өтіп нығайып, рухани
жаңғыру мен ұлттық құндылықтарды саралауға бағдар беретін тәрбиелік тағылым
ретінде жанданады, өрісі де кеңи береді.
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Астана: Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА, 2013.
2. «Ұлттық мектеп: тәжірибе». 1999 жылы «Ұлт тағылымы» журналының №№1-2сандары
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ЕҢБЕГІ ЕРЛІККЕ ТЕҢ АЛМА
Жұмат Тілепов филология ғылымдарының докторы, профессор
Алматы қ., ҚазҰУ
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары. Сол уақыттарда тек Алматы мен Астанада
ғана емес, республиканың ел тығыз қоныстанған көптеген елді мекендерінде
жекеменшік жоғары оқу орындары мен орта білім беретін арнайы мектептер бірінен
соң бірі ашылып жатты. Оларды өмірге келтіріп жатқан азаматтардың кәсіби
мамандық дәрежелері де, ойға алған түпкі мақсаттары да әрқилы болатын. Бірақ,
негізінен, солардың дені мынау қарбалас тұстың кім озып, кім қалады дейтіндей
кезінде өздерінің азды-көпті қаржысы мен іскерлік мүмкіндіктерін сынап көруге
тәуекел еткендердің санатына жататын-ды. Олардың іштерінде кейбір бұрыннан
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байланыстары барырақтары өздерінің қолдау көрсетіп демейтін жанашырларына иек
сүйеп, додаға түсіп жүрсе, енді біреулері сырткөзге «бақ шаба ма, бап шаба ма» деп
тыраштанады. Қалай болғанда да, солардың қай-қайсысы да көпшілік қауымның
қолына бұрын оңайлықпен түспей жүрген «таңсық» мамандықтарға мүдделі
жандарды тезірек арманына жеткізіп, қолдарына дипломдарын ұстауды мақсат етті.
Мұның өзі, түптеп келгенде, тек жоғары білім алушы жастарды ғана емес, ілгеріректе
сондай мамандықты меңгергендерді көріп, «шіркін, менің де перзентім осындай болса
ғой» деп, көксеген ата-аналарды да «риза етудің қамы» болатын.
Әлбетте, жоғары білімді мамандар даярланатын жоғары оқу орындарының
тиісті білім салсын игеруге қабілетті мектеп шәкіртін оқытып шығару аса игілікті
шаруа екенін тек санулы адамдар ғана емес, жалпы көпшіліктің өзі де жақсы біледі.
Әйтсе де сол дайындалып жатқан көп ұзамай өндіріс басқартатын, тіптен ел тізгінін
ұстататын келешек азаматтарымыздың кісілік келбеті, азаматтық дәрежесі, ұлты,
Отанына дегендегі сезімі қандай, солардың дені ертеңгі күні өз басын ғана күйттеп,
өзінен өзгеге жақсылығы ауыспайтын дүмбілез кеуде, дүмше жандар болып,
капитализм заманының басты мақсаты – тек ғана өзіңді жарылқау деп түсінетіндер
болмау үшін қандай тәрбие керек дейтін мәселені жан-жақты ойланып, еңбек етіп
жатқан мектеп ұжымдары бар ма дегенде, осыған жауап беру ілгеріде де, қазірде де
оңай емес. Міне, осындай жайды ойлаған кезде нар тұлғалы азаматтар тартар жүкке
өз арқасын тосқан көрнекті ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор
Алма Мүтәліпқызы Қыраубаеваның сонау 1993 жылы ашқан Гуманитарлық қазақ
мәдениті мектеп-лицейінің ғибратты жайы ең алдымен еске түседі.
Алма Мүтәліпқызы замандасымыз аталмыш мектеп-лицейін ашу барысында,
осы жүйедегі білім берудің негізгі бағыт-бағдарына республика ұстаздарының
назарын аудару үшін «Егемен Қазақстаннан» бастап, еліміздің негізгі газетжурналдарына жиырмадан астам мақалалар жариялатты. «Жаным садаға» (1995),
«Ежелгі әдебиет» (1996) атты кітаптарын «Жалын», «Әл-Фараби» баспаларынан
бастыртып шығартты. «Сенім» атты бағдарламаның жобасын 1996 жылы «Қазақстан
мектебі» журналына бастыртты. Сол материалдардың мәні мен мазмұны халықтың
талқысына түсті. Республика мектептерінің тағдырына арналған келелі жиынконференцияларда ұстаздар тарапынан қолдау тауып жатты. Еліміздің жекелеген
өңірінде осы идеяны негізге ала отырып, білім беретін мектептер жұмыс жасай
бастады. Сондай бағытта өмір кешіп жатқан республиканың батысындағы бір
мектептің тағдырынан менің де хабардарлығым бар-ды.
Бір жолы маған сондай мектептің басшысы Ордалы Мұқанов дейтін азамат
хабарласты. Өзін сонау бала кезінен білетінмін. Тұщықұдық атты елді мекендегі,
бүгінде халық ақыны Сәттіғұл Жанғабылов есімімен аталатын жанындағы интернатта
бірер жыл тәрбиеленгенбіз. Мектептен кейін Атыраудағы педогогикалық
институттың физика-математика факультетін үздік бітіріп, көп жылдардан бері
ұстаздық етіп келе жатқан белгілі маман. Ара-тұра ауылдық кеңестің төрағасы секілді
қызметтер атқарғаны болмаса, негізінен, сол өзі өмірге келген өңірдің мектептерінде
директор болып істейтін-ді. Өзі жаңалыққа жаны құмар, ізденімпаз, баяғы атақты
ақын Қашаған Күржіманұлы атасы секілді, не болса да көзі жетіп тұрған жайды кесіп
айтатын нағыз ердің сойы болып ер жетті деп еститінмін. Сол жігіт, міне, Алматыға
келіпті. Негізгі шаруасы – Алма Мүтәліпқызымен тілдесу, ыңғайына қарай өзі
басшылық ететін мектепке шақыру. Бірақ бұл шақыру, қазекеңнің «елге келіп, жер
көріп, ағайынды аралап, арқа-жарқа болып тынығып қайтыңыз» дейтін тілегінен гөрі
басқаша шақырыс. Бұл – ұрпақ тәрбиелеп жатқан, сол ұрпақтың келешегі үшін ақ тер,
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көк тер болып еңбектеніп жүрген ұстаздар қосынының тың-тынысты, озат үлгідегі
қазақ мектебінің негізін өмірге әкеліп отырған жанды орталарына ала отырып,
армансыз ақылдасудың шақырысы. Бұл – келешек қазақ қауымының көкірек көзімен
елестете алатын Алма Мүтәліпқызының білім, тәрбие беру үлгісінен қапысыз
үйренудің қамындағы шақырыс. Ал Алма Ордалы айтқан сол шақыруға келісімін
беріпті. Соған Ордалы шексіз қуанышты. Өзінің Алманың өмір жолынан, атқарған
қызметтерінен менен гөрі біліңкірейтіні сөйлеген сөзінен көрініп тұр. Сонда да болса
ол менен оның мінезін, шығармашылық ізденістерінің бағытын сұрайды. Оған мен не
айтам? Баяғыда университетте қатар оқығандығымызды, менің одан бір курс ілгері
оқығандығымды өзі де біліп отыр. Ибалы, биязы, сыпайы адам екенін, көп
ізденетіндігін, Жамбыл сынды ұлы жыршының келіні екенін айтам. Осы кезде
Ордалым маған: «Әй, сен маған, Алма биязы, сыпайы деп сипақтатпа! Сыпайы адам
біздің ауылымызда да біраз бар. Алманы Алма етіп отырған оның мінезінің бір
ерекшелігі, өжеттігі болуға тиіс. Сен маған білсең, соны айт!» – дейді. Мен
қонағымның бұл қылығына ептеп таңданғандай болып, оның бетіне қараймын. Ол
болса жай кездің өзінде ар жағынан жігер оты маздап тұратын көкшіл көзін маған
қадай қарап қалған. Тіптен ар жағында ептеп ашудың да сесі бар.
Менің есіме сонау бір алыс жылдардағы университетте жыл сайын өтетін
студенттердің ғылыми конференциясының көмескі бір көрінісі түсті. Алма онда
екінші курста оқиды. Түске дейінгі отырыс. Қазір дәл жадымда жоқ, әлденендей
тақырыпта ол баяндама жасады. Ұмытпасам, Өзбекстаннан келген бір ересектеу
студент оның қозғап отырған мәселесіне ескерту жасады ма, сын айтты ма, сондай бір
жағдай болды. Алма мәжіліс басқарып отырған ұстазымыздан ұлықтап сұрап, сыртқа
шығып кетті де, көп ұзамай, екінші қабаттағы кітапханамыздан В.В. Бартольдтың
кітабын әкеліп, сөз сұрап алып, ара-тұра қолындағы ұлы оқымыстының еңбегін ашып
жіберіп, әлгі қонақпен біраз айтысқа түсті. Қарсыласы да біраз уәж айтқан болып еді,
біздің Алма қонақ студенттің аяғын бастырмай қойды. Тілектес болып
отырғандығымыздан да шығар, әйтеуір, бізге сол жолы Алма қарсыласынан биік
болып көрінді де, «Жарайсың, Алма», – деп қол соғып жібердік. Біздің бұл
қылығымызды түсінген, әрі өзге республикадан келген қонақ студенттердің көңіліне
кірбең түспесін деп ойлаған жиналыс төріндегі профессор Темірғали Нұртазин
ұстазымыз көсіле сөйлеп, әлденендей мәз болып, екі жақты бітімге шақырғандай
болғаны бар-ды.
Мен сол жолы Ордалыға осыны айттым. Байқайым, қонағым әлгіндегідей емес,
байсал тауып байырқаған сияқты.
Шынында да, адамға мінез, соның ішінде өжеттілік керек-ақ қой. Бірақ елдің
мүддесіне қызмет ететін келелі іске басшылық жасау үшін тек бір ғана мінез аздық
етеді. Оған жаныңның шақпағын ұрып, өзіңді тұтандыратын жігерлілікке қоса ересен
өнеге-үлгі аларлық ортаның тәрбиесі керек.
Асау уақыттың тертесіне жегіліп омырауына күш түскен, құйқылжи құбылып
тұрған тіршіліктің тізгінімен алысып жүріп күн кешкен, біздің алдымыздағы сандаған
буынның оймен жүдеп, оймен түлеп, өмір сүргені хақ. Ұлы күрестер солардан қалған.
Бірақ ізденістің бәрі сәтті, бәрі нәтижелі бола бермеген. Талай тарлан тарығып, талай
жампоз жабырқаған замандар өткен. Соларды білетін, кеудесінде оты бар небір
жігерлі жандардың өзі қаралай жасымаса да, үнемі қайсарлық танытып, үнемі
тәуекелдің жел қайығына мінуге батылдықтары жете бермеген. Өйткені арғы
дәуірлерді айтпағанда, бергі XVIII-XX ғасырлардың жылдарындағы қазақ ұлысы
әманда іздегенін тауып, ойлағанын орындай аларлық іргесі берік іргелі жұрттардың
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санатында бола бермеген. Өз үйінде отырып, өз жерінде жүріп, өзгеге жалтақтаумен
тірлік кешіп, өгейсіткен өмірдің өңезін жалап күн кешкен тұстары аз болмаған.
Батыры бір оқтық болды. Ойшылы сол ойлылығынан жапа шекті. Шешен тілдер
күрмеліп, ұлтжанды ұланы ұрда-жық есерсоқтың қолынан жантәсілім тауып жатты.
Ақынын азғын деп, ғалымын залым деп «дәлелдеп» жазалау үстем жұрт
«саясаткерлеріне» қисынсыз болса да қиын болған жоқ. Бұрын табиғат апаты мен
індет ауруынан басқадан сескенбейтін серке жұрт өз билігі, өз тізгінінен айырылып
қалғаннан кейін күресіп те мән таба алмады, айтысып та ажары кірмеді.
Аузына қақпақ жабылып, басына тоқпақ төнумен тұрды. Жылдар жылжып,
жымысқы саясат зеңбірегін қолында ұстап отырған ұстын- тұлғалар алмасқанымен,
бұратаналарға деген бұрынғы пейілінен кейінгілері де алжасқан жоқ. Жыл мезгілі
өзгеріп, қыс артынан көктем келіп, «қардың басын қар алып, ханның басын хан алып»
жатса да, бұратаналарға дегенде баяғы тоң қабақ, томырық мінез өзгермей қойды.
Әйтсе де ұлттың өмірі жеке тұлғаның өміріндей емес. Жеке адамды ұстанған
пікірінен айнытуға болады. Өлтіруде оңай. Бірақ жекені жазалағандай, тұтас ұлттың
үнін өшіру қиын. Белгілі бір уақытқа қорқытып-үркітіп үрейлендіруге болғанмен,
миллиондаған жанды жаппай табанға салып, бүкіл арман-мақсатынан түбегейлі
безіндіру оңай емес.
Марқұм Алма Қыраубева замандасымыз өзіміз секілді «коммунизмнің нұрлы
келешегіне» аршындай қадамдап өмір сүрген «кемелденген социализмнің» тұсында
есейіп, ер жетті. Сырттай коммунистік саясатқа жан-тәнімен қызмет етіп жүрген
сияқты болғанмен, шын мәнінде өгейлікте өмір кешіп жүргендерін айқын да анық
түйсініп, іштей кіжініп жүретін саналы жандардың сезімдерін қапысыз сезініп, тірлік
кешті. Оның үстіне, ғылыми жетекшісі революцияға лейінгі дәуірде-ақ талай абырой,
атаққа ие болған шығыстанушы, түркітанушы ғалымдармен пікірлес профессор
Бейсенбай Кенжебаев ақсақал болатын. Ал зерттеу объектісі әдебиетіміздің ежелгі
дәуірі еді.
Әдебиеттің ежелгі дәуірін зерттеу, бұл, түптеп келгенде, бүтін бір ұлт пен
ұлыстың өткенін тануға бастайтын жолға түсумен бірдей жай болатын. Ал аталмыш
кезеңнің әдебиетін тісі батып зерттеген адамның өзі сол құндылықтарды өмірге
келтірген жандардың ұрпағынан болса, онда ол сонау арғы ата-бабаларының арадағы
бірнеше жүз жылдықтарды баса-көктеп өтіп, бүгінгі жер басып жүргендерге
жолданған сәлем-аманатының үнінен айрықша рухқа бөленер еді. Шын
мағынасындағы кісіліктің басты атрибуты ұждандылық пен ізгіліктің сол замандарда
да адамзат баласы үшін ең өзекті мәселе болғанына көзі жетер еді. Ынсапсыз
ашкөздік пен жәдігөй жауыздықтың тамырына балта шабу үшін өмірін сарп еткен
жандардың тағдырына үңіле отырып, ұрпақ мәселесіне терең ой жүгіртер еді. Белгілі
бір дәуірде үстемдік құрып жүрген этностардың жаратушының ерекше мейірімімен
өмірге келтірілгендігінің арқасында емес, сандаған буынның сол қауымды көркейту
жолындағы күресінің нәтижесінде ілгері шығып тұрғандығына ден қояр еді. Бұл
жайлы Алма Мүтәліпқызы замандасымыздың бәрімізден де көбірек, бәрімізден де
тереңірек ойлағанында күмән жоқ. Ол «Бір Аллаға сиынып, Кел, балалар, оқиық», –
дейтін Ыбырай атасы аштыртқан мектептердің де, оның алдында Жәңгір хан өмірге
келтірген оқу орнының да өнеге-үлгісі мен нәтижесін ғана емес, сонау әрісі Афина
мен араб білімпаздарын өмірге келтірген білім шаңырақтарының да, кеңестік дәуірдің
жалпы білім беретін оқу орындарының да басты ерекшеліктерін зердесінен өткізіп
барып, саналы да жігерлі ұл мен қыз тәрбиелейтін ұлттық мектептің бағдарламасын
жасап, мектеп ашты. «Бізде басқалардың тәрбиесі өзімізден артық көрінетін бір
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кембағалдық әдет бар. Басқа елдің тәжірибесін тұтастай енгізу жақсылыққа
әкелмейді. Оның ішінде ұлттық құндылықтарға қабысатынын ғана пайдалануымыз
керектігін ескере бермейміз... Оқулықтарымыздың мазмұнының жаңа буынға
арналып жаңара бастауы – қуанарлық жай. Алайда оқулық көлемін қанша
қампайтқанмен, ұлттық тәрбиені толық қамти алмайды. Ол қосымша
бағдарламалармен толығуы тиіс. Бастауыштан бастап ертегі аңыздар, ұлттық әдеп,
Қазақ елінің арғы-бергі тарихынан қызықты оқиғалар, ұлт тұлғалары, ежелгі әдебиет,
ислам әдебиетінен мағлұматтар содан алынуы тиіс. Ұл тәрбиесі мен қыз тәрбиесінің
ерекшеліктерін ескере отырып, бастауыштан мектеп бітіргенге дейінгі ұрпақтар
тәрбиесін халық тәрбиесінің негізінде жүргізу ләзім. Мектептің бағыт-бағдары,
мазмұны түгел қазақ рухында болуы қажет», – деп жазды ол сол тұста.
Шынында, көптеген жандар өзінің перзентіне ұлттық тәрбие беруге құмар-ақ.
Өйткені әрбір естияр ұлт өкілі берісі әулетінің, әрісі бүкіл халқының сандаған
ғасырлар бойы ата-бабаларының еңбегі арқылы қалыптасқан елдік құлықтан қай
кезде де айырылып қалмауға мүдделі. Бірақ дегдарлардың өзіне де сол ойлаған ойын
жүзеге асырудың жолы тіптен де оңай емес. Оңай болмайтыны, сондай ұлттық
тәрбиені жасөспірім ұрпақтың бойына қапысыз сіңіріп тәрбиелейтін мектептің бағытбағдарын түсініп, оның өмірге келуіне жанашыр билік иелерін табу қиын. Көзі
қарақты жанға жарты ғасырдың ішінде бір-бірінен елеулі айырмашылығы бар, берісі
үш буынның өсіп шығатыны оп-оңай-ақ аңғарылса, тұрмысы жайлы жайбасар сана
иесінің көбісі осы жайды ескеруге келгенде енжарлығымен ерекшеленеді. Ал
енжарлық бел алып тұрған кезде елдік мүдденің белі майысты дей беріңіз.
Осының бәрін көре жүріп, біле жүріп, марқұм Алма Қыраубаева замандасымыз
1993 жылы Алматы маңындағы Қарасай ауданының Жандосов атындағы ауылынан
Гуманитарлық қазақ мәдениеті мектебін ашты. Жанындағы серіктері де өзі секілді
қазақ ұлысының ары мен абыройы үшін аянбай еңбек етуге білегін сыбана кіріскен,
өз тұрғысында кілең жанкештілер болатын. Оқу бағдарламасында әр сыныптың өзіне
сәйкес дағдылы пәндермен қоса, «Әлемтану», «Елтану», «Әдеп», «Ислам мәдениеті»,
«Ежелгі әдебиет», «Қыз әдебі» секілді жаңа сабақтар кіргізілген. Ал ұстаздар қауымы
мектеп табалдырығын жаңа аттаған шәкіртінен бастап, жоғары сынып
оқушыларының қай-қайсысының болсын, жан-дүниесін қапысыз түсінер сырлас
досындай бола отырып, сергек мінезді, сезімтал, батыл да байсалды азаматты
тәрбиелеп шығаруды мақсат етіп қойғандығымен ерекшеленетін. Шәкірт атаулының
дүниетанымын, өмірге деген құштарлығын, ұлтына деген сүйіспеншілігі мен
мақтанышын қалыптастыру үшін оларға қазақ мәдениетін жүйелі түрде оқыта
отырып, әрқайсысының бойына адамға деген әдептілік пен сабырлылықты,
қанағатшылдық пен намысқойлықты ұялатуға жан салып бағыпты. Бұл мәселелердің
қай-қайсысын да Алма марқұм өзінің оқырмандары назарына ұсынылған күнделік
дәптерінде ашық-ақ жазған. Ол тіптен осынау аса қиыншылықпен ашылған Жандосов
ауылындағы Гуманитарлық қазақ мектебіне ілтипатпен қараған жандар мен ақыр
аяғы мектепке қыста жылу бердірте алмаған қолында билігі барлардың біразының
қылығын жауып жасырмастан анық көрсеткен. Күндердің күнінде осы жылусыз
мектепте оқыған шәкірттерінің аурулы болып қалмауынан сақтанған ұжымның өз
қолдарымен ашқан мектебін амалсыздан өз қолдарымен жапқанын да қынжыла
баяндаған.
Бірақ жаратылысынан жігерлі, ақын жанды, әрі әнші, әрі ғалым, ғылым
докторы, профессор Алма Мүтәліпқызы өзі бастап, өмірге келтірген ұлттық тәрбиенің
негізінде өмір кешіп жатқан сонау қияндағы Маңғыстау облысының Тұщықұдық елді
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мекеніндегі Сәттіғұл Жанғабылов атындағы мектепке Ордалы Мұқановтың
шақыртуымен барған сапарын өзінің жол жазбаларында да, кейін содан алған әсерін
Алматыға келіп, біздерге айтқанда да соншалықты бір сүйіспеншілікпен
баяндағандары күні бүгінгідей есімізде.
Алма Мүтәліпқызы – аз өмір сүрсе де, көп шаруалар тындырып кеткен азамат.
Ғылымда өзінің терең таным-түсінігімен еліне кеңінен мәлім болды. Қазақ
әдебиетінің ежелгі дәуірін зерттеді. Филология ғылымының докторы дәрежесіне
жетті. Бір кезде өзі білім алған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті мен
Астанадағы Л.Гумилев атындағы университеттің профессоры болды. Алдынан
мыңдаған шәкірттер өтті. Бәріне де үлгі тұтар ұстаз бола білді. Көптеген
әріптестерінен бір ерекшелігі – ол сол жас буынның көбінің жанын ұғар жанашыр
жақыны, сырлас досына айналды. Бұл жайлар өзінің жазған кітаптары, замандастары
мен шәкірттері жарыққа шығарған
«Алма апай» атты жинақта жан-жақты
баяндалған. Өзі ұлы Жамбыл ауылына келін бола жүріп, Жәкең атасы туралы, оның
келіндері мен немерелерінің естеліктерін ғана емес, сол өңірдің өнерлі жандарының
әуезді әуендерін өзі үйреніп, үнтаспаға түсіріп, елге жеткізді. Ата-анадан, келген
жеріндегі абысын-ажын, енелерінен, өз замандастарынан көрген, аңғарған, оқып ойға
қалған тәрбие-тәлім мәселелеріне тереңнен ой жүгірте отырып, қазақ ұлтының
келешегі – жас ұрпақтың тәрбиесін жетілдіру мәселесін күн тәртібіне қоя білді.
Соның негізінде ұлт мүддесін жеке адамның өзімшілдік ниетінен жоғары қоюға
мүдделі болатын ұрпақтар шыңдайтын мектептің үлгісін өмірге келтіруге мұрындық
болды. Мектеп ашты. Шын мәнісінде, бұл – ерлікті талап ететін еңбектің үлгісі еді.
Алманың осы қасиеті оның сан қырлы талантының бір қыры ғана емес, елдің мақсатмүддесін ойлай білетін ақылмандығының басты көрсеткіші болатын.
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Резюме
В статье автор подчеркивает ценность труда Алмы Кыраубаевы летопись
наставника – "Жаным садаға". Она акцентирует внимание, на актуальную проблему
– воспитание детей должно основываться на гуманизме как "в педагогике" Магжана
Жумабаева. Дается оценка на неустанный труд Алмы Муталиповны по созданию
образца национальной школы.
Summary
In the article the author emphasizes the value of Alma Kyraubaev's work chronicle of
the mentor - "Zhanym sadaga". It focuses attention on the actual problem - the education of
children should be based on humanism as "in the pedagogy" Magzhan Zhumabaeva.
Evaluation is given for Alma Mutalipovna's relentless work on creating a model of the
national school.
Тағдыр қазақтың
университетке қызметке
ғұмырында дабырлатып,
ұлтымыздың аяулы қызы

маңдайына біткен іргелі оқу орнында оқып, сол
қалу бақытын бұйырған Алма Мүтәліпқызы қысқа
дауылдатпай-ақ талай қайырлы шаруа тындырып кеткен
еді. Еңбегімен елінің есінде қалған, тумысынан тәрбиеші,
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тәлімгер ғалымның «Жаным садаға» (1995) атты жинағында замананың өзекжарды
жайларымен ұштасқан ұстаз жанының тынымсыз күйі бар. Қазақ әдебиетінің
тарихында кенже игеріліп келе жатқан ежелгі дәуір әдебиетіне қатысты
тұғырнамалық зерттеулері ғылыми айналымға қайырлы олжа болып қосылған
көрнекті ғалымның ұстаздық ғұмырбаяны да рухани кеңістігіміздің уық тіреген
ұстындарының бірі болатын.
30 жылға жуық жоғары мектепте дәріс оқыған Алма Қыраубаева «Жаным
садағада» қазіргі қазақ қоғамының аса өзекжарды құбылыстары туралы ой қозғаған.
«Жаным садаға» ел өмірінің жаңа бір тарихи кезеңге ойысқан тұсында
жазылған. Жаңа бағыт түзу мәнінде, ендігі уақыттың ұстанымдары қандай болмақ,
нендей күйлерге көңіл бөлу, білім беру, тәрбие бағытындағы ұстаз ойлары
өзектілігімен, жүрекжарды шыншылдығымен мәнді.
Алма Мүтәліпқызы осы жинақта айналып соғып отырып Мағжан Жұмабаевтың
«Педагогикасын» ауызға жиі алады. Іздегенін тауып, үндестігін ұғынып қанаттанады.
Ұстаздың студентті сағынатыны да рас, өз баласынан кем көрмей алаңдайтыны
да рас. Осы еңбекте Алма Мүтәліпқызы өз дәуірінің рухани ең бір көкейкесті
жайларын қозғайды. Өмірдегі әр сәттің тағылым, тәлімін сыр ғып ашады. Жаны ашып
отырып жақсылыққа қарай жетектеу дағдысы бөлек ұстаз еді ол.
Ұстаз жасөрім шәкіртті өмірге баулу, білімге тарту сынды асқан ауыр міндеттің
жауапкершілігін құрғақ ақыл, жалпы, сөзбен емес, жан толқытқан өмір ақиқаттарын
араластырып отырып сөйлейді. Еңбек жантану ілімінің тұғырнамалық ұстанымдарын
ұтымды, оңтайлы тәсілдермен қызғылықты баяндаған.
«Жаным садағада» Алма Қыраубаева жеке бас тәжірибе, өзіндік сезім-аңсарлар
сынды құбылыстарды өз дәуірінің қоғамдық-әлеуметтік арқауы, ұлттың бітім
бүтіндігін сақтау бағытындағы өзекжарды күйлермен астастыра отырып, жантанудың
жалпыадамзаттық негіздерімен сабақтастықта зерделейді.
Алма Мүтәліпқызының қатарынан озық туған қалпы күнделікті өмір ағысын да
көзге ұрып тұратын. Алыпұшпа мінезі жоқ, небір күйіп бара жатқан құбылыста
саябыр тауып, сабырмен тоқтап отыратындығын көретінбіз. Көп білетін, көп оқитын.
Қалыпты қарадүрсіндіктен гөрі жарқ етіп ашылар жаңаға құштар әрі сол жаңаны
жасаудың басы-қасында жүруге ынтық, мұндайда шаршау дегенді білген кісі емес.
Еліміз бір қоғамдық құрылымнан келесі өмір ағысына ойысып жатқан өлара
тұс та кім-кімге де оңай тиген жоқ. Сондайда жеке бас өміріндегі сәтсіздіктерде де
толас тауып, тосылып қалмай, тығырықтан шығар жол тапқан сергек, ширақ
қалпымен көрінді. Өзі бала күннен аңсаған болашақтың мектебін ашты. Сол
Жандосов ауылында ашылған жас буынның құтханасына Алматыдан ағылып жұрт
барып көретін еді. Талай күндер қона жатып жүріп, мектептің жұмыс бағытын
барлағанбыз, қуанғанбыз, қаржы тапшы, жүдеулеу шақ еді. Қайран ғажап бастама
қолдау таппады. Алма Мүтәліпқызы осы іске қыруар уақытын бөлді. Денсаулығын
берді...
«Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді» дейді ғой. ...Кезекті бір
сабақта студенттерге өз ортасында Алма апай атанған жақсы ұстаз болғанын, оның
«Жаным садаға» атты еңбегі бар екендігін сөз арасында айтып қалдым. Сонда 2курстың бір студент қызы менің «Жаным садағаны» ғана атағанымды
қоңылтақсығандай: «Ол кісінің басқа да еңбектері көп», – деп қалды. Мен қуандым.
Қазірде ойлап отырсам, Сыр бойы өркениетінің мығым дәстүрінде қалыптасып өскен
Алма Қыраубаеваның ежелгі әдебиеттің іргелі бағыттарын зерттеуі аса орынды
болған. Алма Мүтәліпқызының өзі өмірден озғалы ұстаз рухын сәт сайын еске алып,
48

құран бағыштап, атын аялап ас беріп, еңбегін жарыққа шығарып жүрген адал
шәкірттері бар. Қалдыгүл, Айсұлу, Нұрсұлу, Самал... Бірімен-бірі жарыса қызмет
қылып жүргендеріне куәміз. Бұған да қуанамыз, марқаямыз. Алма апайдың атын
шығарып, отын өшірмей отырған «әй!» деп жекіп көрмеген, бауыр еті – балаларын
көріп, шүкір десеміз.
«Жаным садағада» осы бір ішкі сезімін сыртқа жая бермейтін қарапайым қазақ
әйелінің ұлтжанды болмысы, жалпыадамзаттық өредегі әдебі, аналық жүрегі, жақсыға
құштар, ізгілікпен құнарланған жан әлемі қалды.
Кейде балаша шаттанып құпия шашады, кейде данаша толғап ұрпағының
қамын қаузайды, бірде үлкен жұрттың келіні ұстанар кішілікпен көрінеді, енді бірде
кісілік ұстанымдарымен өзіне тарта түседі...
Осы еңбекте өз уақытының тіршілік ұстанымдарын барлай қарап, бола шақ
бағыттарын бағдарлауға ерінбей, жалықпай ой бөлген, ұтымды ұсыныстарын ортаға
салған қайраткерлік болмыс та бой көтерген. Күнделікті өмір ағысында сүрініп,
қабынып жүріп, әр нәрсенің басын шалып, абырой-атақтан дәмелене қалатын
қалпымызда болмай қалмайтын қайсыбіреулеріміздің өңі түгіл, түсіне кірмейтін
ауқымды, күрделі жайларды Алма Мүтәліпқызы тұрмыс тауқыметімен арпалысып
жүріп-ақ күн тәртібіне қойып, қозғап, жанкешті қайраткерлікпен шаруа тындыруға
уақыт тапқанына құрметпен қарай отырып, мұның өзі жаратылыстан дарыған
ерекшелік, кісілік қасиет екендігін мойындаймыз.
«Жаным садағада» балаға білім үйретудің қилы тәсілдері, ізгілікке баулудың
жалпыадамзаттық бағыттары мейлінше жанды, ой қозғап, әсер құйып отырып
баяндалған.
«Жаным садаға» – білікті маман, белгілі ғалым Алма Қыраубаеваның жан күйін
жылдар бойы шаттандырған ұстаздық ғұмырының Аққу әні. Жан тербеген мың-сан
күйді шебер тілмен төккен ұстаздық дастан. Тіл дегендей, Алма Қыраубаеваның осы
еңбегінен осы уақытқа дейінгі оқыған дүниелерімнің ешқайсысынан кездестірмеген
тың әрі жатық атауларды, сөз оралымдарын жиі кездестіріп отырдым. Басқа тілде
жазылған шығарма аталымдарын да мейлінше икемді, дөп келтіріп аударатынын
көріп, бұл адамның не нәрсені де шала-пұла істемейтін өзім байқаған қасиетінің қай
істе де қалпынша бой көрсететінін аңғардым. Нашақор демейді – кәйіпші дейді.
«Құтты білікті» «Құтаю білігі» деп алған.
Алма Мүтәліпқызы жас адамға үйрету мен өмірге баулудың қиын да қызықты,
қайырлы ісінде қашанда сергек, сезімтал күйде болды. Баланың көзіндегі жарқ еткен
нұр, бойжеткен бойындағы кенет пайда бола қалған қалыптан тыс құбылыс,
жасқаншақтық па, астамдық па, отбасы тәрбиесі көзге ұрып тұрған сипаттар ма – бәрі
де ұстаз назарынан қағыс қалмас еді. Кез келген асығыс шешімнің келешек тағдырға
түсірер көлеңкесінен де шырылдап сақтандыратын ұстаз жаны.
«Таланттар» атты қысқа эссе былай басталыпты: «Алдымда томпиып-томпиып
отырған мынау 25 баланың әрқайсысының бойында бұққан таланттар жатуы сөзсіз.
Суыртпақтап тарта бастасаң, қиғаштай туған жаңа айды көргендей ұлы қуанышқа
батасың» [1, 4]. Әр шәкіртін өз баласындай аялаған ұстаз үшін талантсыз шәкірт жоқ.
Ұстаз кең, кешірімді болуы керек деген ой – Алма Мүтәліпқызының «Жаным
садағада» мақсатты түрде мән беріп қозғаған өмірлік ұстанымы. «Зорлықшыл мен
көнбістің типін мұғалімдер ұжымында әркім-ақ байқайтын болар. Бірақ
зорлықшылмен күресу оңай еместігі тағы аян. Зорлықшыл айналасында көнбістер
болмаса, өмір сүре алмайды. Зор зорлығын өзі сияқты мұғалімдерге де, оқушыларға
да жасайды. Оны мектепте «қатал мұғалім» деп атайды.
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Алма Қыраубаеваның «Жаным садаға» еңбегінде белгілі бір кезеңдегі қазақ
қоғамының рухани-әлеуметтік болмысындағы аса өзекті мәселелер қисыны келген
тұста, әңгіме орайына қарай «Қаны қарайған адамдар», «Қажыған студент қайдан
шықты?» «Мұғалімнің үш қасиеті», «Зорлық пен қорлық», «Махаббат және мінез»,
«Босағаны күйінішпен аттама», «Қыз қадірі неден?» «Саясат және сабақ», «Ел тізгінін
кім ұстар?» «Рухани жүдеу мен түлеу», «Халықтық тәрбие» т.б. жүрекжарды
толғамдарда нысанаға алынып отырған.
Алма Қыраубаева Мағжан Жұмабаевтың «Педагогика» оқулығы туралы
алғашқы пікір айтқан, тауып айтқан маман еді деуге болады. «Қазіргі «Монтессори
педагогикасы» деп жүрген тәрбиенің негізін қазақ топырағында алғаш ойластырған
адам Мағжан болар». «Реті келгенде айта кету керек, болашақ мұғалімдерді қазақ
баласының жан дүниесі мүлде ескерілмеген орысша оқулықтардың аудармасымен
оқытқанша, Мағжан «Педагогикасындағы» ойлармен пәрмендіретін кез келді.
Мағжан педагогикасы – аса сезімтал, саясаттан тыс, бала жүрегін жараламайтын,
адамгершілікті педагогика». Тамыршыдай тап басып, өзі өмір сүріп отырған
қоғамның білім беру жүйесі, рухани болмысы тұрғысында мейлінше білікті маман
есебіндегі ой-байламдарын әр сәтін жадында тірілтіп отырған ұстаздық ғұмыр
тәжірибесімен ұштастыра жүйелеген бұл еңбектің аясында аса маңызды
педагогикалық пайымдар негізделген.
Алма Мүтәліпқызы әлемдік озық үрдістерді назарда ұстап сөйлеуінде осы бір
ғұмырлық шаруасына қаншалықты құштарлықпен, шаршамай, талмай қайырылып
соғып отырған сипатымен ашыла түседі. «Бүкіл дүние мойындаған Штейнер,
Монтессори гуманизмі біз үшін жасырын болып келді. Ресей Наркомпросы 20-жылы
Италияның гуманист-педагогі Мария Монтессоридің әдісі «пролетарлық күресті
дәріптемейтіндіктен» жауып тастаған. Біздің замандастар Штейнер («Вальдорф»
мектебінің тәжірибесінен де мақұрым қалды. Адамның рухани күштерін оятуға, жан
дүниесін ұлағаттауға бағытталған бұл мектептер бүгінде әлемнің әр бұрышында
жұмыс істеп жатыр (500-ге тарта). Штейнер педагогикасы антропософияға (адами
даналық), яғни адамшылыққа құрылады. Баланың жан-жүйесін жұлқыламайды, сағын
сындырмайды. Тіпті балаға баға қойылмайды» [1, 124].
Алма Мүтәліпқызы өзі күн тәртібіне қойған сол кезеңдегі білім беру
жүйесіндегі қордаланып қалған мәселелерді шешу жолында гуманитарлық-өнер
мектеп-лицейін ашты. Көксеген көп арманның талай бағытын жолға қоюға кәсіби
біліктілігі де, рухани әлеуеті де жеткен болатын...
PS. Алма апай күн сайын күлімсірей кіретін дәрісханалар сол орнында.
Дегенмен де өмір ағысы қай құбылысқа да ақырын-ақырын өз өзгерісін енгізіп жатыр.
№314 дәрісхана – қазір академик Зейнолла Қабдолов атында. №318 дәрісханаға өткен
қыс академик Рымғали Нұрғалидың аты берілді.
Факультетіміздің атауы да өзгерген. Филология, әдебиеттану және әлем тілдері
факультеті болып ауысты. Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасында Алма
апайдың көзін көрген, талай жылдар дәмдес-тұздас болған бір үйдің жандарындай
қимас ағайлары мен қатарластары, шәкірт бауыр-сіңлілері еңбек етуде.
...Алма апай туралы ұдайы ойлап жүремін. Ел таныған ұстаздық болмысы,
ғылымдағы орны, қаламгерлік қарымы туралы, ол адамның қазақ руханиятындағы,
ұлттық білім жүйесіндегі, қазақ әйелінің жан-жаратылысының барша ерекшелігі
тұнған адамдық қалпын мейлінше шынайы, уақыт биігінен бағалай отырып жазуым
керек еді деймін. Тосыла беремін. Алма апайдың уақыты, жеке тағдыр кеңістігіндегі
қилы құбылыстар шарпысуындағы кісілік қалпының құпиялары туралы ойланам,
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толғанам. Көкейде тұнған сауалдарымды енді оның өзінен сұрап, біле алмаймын. Жан
құбылыс, рухы қалған еңбектерін асықпай бір ақтарып зерделеуім Шәкәрім айтқан
зымыранның оғындай зулаған уақыт екпінінде ентіге басып, маңызды ештеңе
бітірмей жүріп жатқандай жай бар. Осы бір шағын мақала келешек кеңінен қозғап
жазуға тиісті ойларымның сұлбасы іспетті.
Айтайын дегенім: Алма апай сырына үңілген уақыт та кешегіге айналып
барады. Өзгеріп, түлеп жатқан, дүбіле көшіп жатқан заман. Өзгермеген құбылыс –
Алма апай аялап өткен жас ұрпақтың жан жүйесі. Сол баяғыдай мөп-мөлдір.
Жазылмаған парақтай аппақ. Қазіргі студент те Алма апайдың алдын көрген
шәкірттердей шығарма жазады. Махаббат туралы пікір таластырады. «Шолпанның
күнәсі неде?» деп мәселе қояды. Қазақы жаны да сақталған. Сұлу, ойлы жас!
Аллаға шүкір дейміз.
Әдебиет:
1. Қыраубаева А. Жаным садаға. 5 томдық шығармалар жинағы. 4-том. / Томды
баспаға әзірлеген: Н. Мәтбек, Г.Асқарова. Алматы: Өнер, 2011. – 344 бет.
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан
Резюме
В статье анализируются наследие и вклад в Казахстанскую науку Алмы
Кыраубаевы. Приводятся труды ее учеников,
защищенные под ее научным
руководством. Отмечены задачи на перспективу, поставленные перед наукой
Алмаведения.
Summary
The article analyzes the heritage and contribution to the Kazakh science Alma
Kiraubaeva. The works of her students are protected, protected under her scientific
guidance. The tasks are noted.for the future, set before the science of the conducting of
Alma.
Біз бұл шағын мақалада көрнекті ғалым-педагог, филология ғылымдарының
докторы, профессор Алма Мүтәліпқызы Қыраубаеваның мұраларына тоқталмақпыз.
Алма Қыраубаеваның мұраларын зерттеушілерге алдағы уақытта септігі тиер деген
ойдамыз.
2007 жылы Алма апайдың туғанының 70 жылдығы қарсаңында Өмірхан ағай,
Қалдыкүл, Айсұлулар бастаған; Самал, Ләйла т.б. "лицейліктер" қоштаған; Гауһар,
мен сияқты ғылымдағы шәкірттері де атсалысып, апайдың өзі жоқ болса да, көзіндей
"Сағындық сізді, Алма апай!" атты еске алу кешінде, апайдың 50 жылдық –
жартығасырлық мерейтойы өткен Ғалымдар үйінде, апайдың ұстаздары,
замандастары, әріптестері, курстастары, шәкірттері бас қосты. Талай-талай жан көз
жасына ерік берді...
Кешті Өмірхан ағай жүргізді. Алма апайдың фотосуреттерінен Ләйлә слайд
жасады. Қалдыкүл, асығыс болса да, деректі шағын фильм түсірді. "Алма апай" атты
естеліктер жинағы шығарылды. Курстастары, Гүлназия апай бас болып, "Ғасырлар
мұрасы" деген кітабын "Ежелгі әдебиет" деген атпен қайта шығарды. Баспасөз
беттерінде мақала, естеліктер жарияланды.
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Алма апайдың мерейтойы өткен соң, апайдың артында қалған мұраларын
жариялату ісі қолға алынды. Алма апайдың інісі Асылбек аға Алма Қыраубаеваның 5
томдық шығармалар жинағын ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі Ақпарат және
мұрағат комитетінің бағдарламасына енгізуге күш салды.
Бұл томдықтар төмендегіше жоспарланып жарыққа шықты:
1-томға: "Ғасырлар мұрасы" (Алматы: Мектеп, 1988. – 163 б.) мен "Хорезми.
Махаббатнама" (Ауд. А.Қыраубаева. – А.: Жалын, 1985. – 112 б.) кітаптары енгізілді.
Алғы сөз орнына Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры,
филология ғылымдарының докторы Тұрсынбек Кәкішевтің "Еңбегімен елеулі" және
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті, филология
ғылымдарының докторы Өмірхан Әбдиманұлының "Ұлт рухын ұлықтаған ұстаз"
атты мақалалары енгізілді. Кітап Алматы қаласындағы "Өнер" баспасынан 2008
жарық көрді (304 б.).
2-томға "Ежелгі әдебиет" атты 2 оқулық: бірі – жоғары оқу орындарының
филология және журналистика факультеттері студенттеріне, магистранттарына
арналған оқу құралы (А.: Қазақ университеті, 1999. – 140 б.), екіншісі – мектеп,
лицей-гимназияға арналған оқулық (А.: Әл-Фараби, 1996. – 132 б.) енді. "Өнер"
баспасынан 2008 жарық көрді (216 б.).
Алма апай көзінің тірісінде өзі өңдеп, толықтырған, бірақ жарыққа шыққанын
көре алмай кеткен "Ежелгі әдебиет. Жоғары оқу орындарының филология және
журналистика факультеттерінің студенттеріне арналған оқу құралы Астана қаласында
"Елорда" баспасынан 2001 жарыққа шықты (224 б.). Алма апай бұл кітабын 1991
жылы "Ана тілі" баспасынан жарық көрген "Ежелгі дәуір әдебиеті" жоғары оқу
орындары филология факультеттері студенттеріне арналған хрестоматиялық оқу
құралымен бірге бастырып шығарғысы келген екен, бірақ кітап көлемі көтермепті.
3-томға "Шығыстық қисса-дастандар" деген атпен "Рауан" баспасынан
(Алматы, 1997. – 140 б.) жарық көрген осы аттас монографиясынан елеулі
айырмашылықтары бар) "Қазақ әдебиетіндегі шығыстық қисса-дастандардың түптөркіні мен қалыптасуы: Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу
үшін дайындалған диссертациясы (Алматы, 1997. – 336 б.) енгізілді. Томға алғы сөз
ретінде филология ғылымдарының докторы, профессор Жұмат Тілеповтің "Еңбегі
ерлікке тең күрескер жан" атты мақаласы кірген. "Өнер" баспасынан 2008 жарық
көрді (344 б.).
4-томға "Жаным садаға" (Деректі әңгімелер. – А.: Жалын, 1995. – 192 б.),
"Ұлттық мектеп: тәжірибе" (2000 жылы баспаға дайындалған, шығарманың толық
нұсқасы алғаш рет осы жинақта берілді), "Көк бөрі" ("Өнер" баспасынан "Сақ
әңгімелері", "Сұлтан Бейбарыс", "Тарғытай, Ширақ батыр" деген атпен жеке-жеке
суретті кітапшалар болып шыққан) кітаптары және педагогикалық мақалалары мен
баспасөз беттерінде жарық көрген сұхбаттары берілген.
5-том "Мыңжылдық жолаушы" ІІ кітаптан тұрады: біріншісі – Алма апайдың
өзінің еңбектерінен құралды, екіншісі – апайдың 60 жылдығына орай жарық көрген
"Алма апай" деген жинақтың толықтырылған нұсқасы. Томды құрайтын бөлімдер:
1. Көңілді тербеген көрікті сөз (көркем әңгімелер).
2. Ғасырлар тереңінен маржан терген (ғылыми мақалалар).
3. Ұлықтап өткен ұстазды...
4. Ғасырлар құпиясын ашқан ғұлама (естеліктер топтамасы).
5. Өнегесі, тәлімі оқшау ұстаз.
6. Аналық пен даналықты ұштастырған тұлға.
52

Сонымен қатар Алма Қыраубаева еңбектерінің библиографиялық көрсеткіші
берілді. Алма апай шығармаларының 5-томдығын құрастырған шәкірттері: Ләйлә
Мұсалы (1-том), Самал Дәрібайұлы (3-том), Гауһар Асқарова, Нұрсұлу Мәтбек,
Назгүл Әли (2; 4; 5-томдар).
Алма апай өмірден өткелі 16 жылдың жүзі болды. Осы жылдар ішінде не
жасалынды, не жасалынбақ деген мәселелерді де бір екшеп қойған артық болмас деп
ойладық.
Алма Қыраубаеваның шәкірттерінің ішінде тек біреуі – Камалқызы Жанымгүл
ғана – 1999 жылы апайдың көзі тірісінде "Асылбек Сабалұлының әдеби мұрасы" атты
ғылыми жұмысын Түркістан қаласында кандидаттық диссертация қорғайтын Ғылыми
кеңес ашылғанда бірінші болып қорғаған бақытты шәкірт.
Алма апайдың жетекшілігімен басталған жұмысын аяқтап, қорғаған
ғылымдағы шәкірттері туралы айтар болсақ, 2002 жылы екі шәкірті қорғайды:
1. Дәрібаев Самалбай Дәрібайұлы. "Сыр шайырлары поэзиясындағы ежелгі
әдебиет дәстүрі" (Ғылыми жетекшілері: А.Қыраубаева, Ж.Тілепов). 2002 жыл.
2. Салқынбаев Зейнулла Бекмұрзаұлы. "Кашафуддин Шахмарданұлының
шығармашылығы" (Ғылыми жетекшілері: А.Қыраубаева, Ж.Дәдебаев). 2002 жыл.
2003 жылы – бір шәкірті, ал 2005 жылы екі шәкірті ғылыми жұмысын
қорғайды:
1. Сейтжанов Қуаныш Қабыкенұлы. "Алтын Орда дәуірі түркі классикалық
поэзиясының көркемдік ерекшеліктері және қазақ әдебиетімен дәстүр сабақтастығы"
("Мұхаббат-нама", "Хұсрау-Шырын" поэмалары негізінде) (Ғылыми жетекшілері:
А.Қыраубаева, Р.Нұрғали). 2003 жыл.
2. Мәтбек Нұрсұлу Құрманбекқызы. "Сүлеймен Бақырғанидың (Хакім ата)
әдеби мұрасы (Ғылыми жетекшілері: А.Қыраубаева, Ж.Тілепов). 2005 жыл.
3. Асқарова Гауһар Сарыбайқызы. Рабғұзидың "Қисас-ул анбийа"
ескерткішіндегі "Жүсіп Сыддық" қиссасы (түп төркіні мен поэтикасы) (Ғылыми
жетекшілері: А.Қыраубаева, Ә.Нарымбетов). 2005 жыл.
Алматану ғылымына қосылған сүбелі үлес ретінде Әбдір Күлзия
Әмірәліқызының филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін
жазып, 2010 жылы қорғаған "Алма Қыраубаеваның әдеби зерттеушілік мұрасы" атты
диссертациясын атауға болады.
"Алма апай" естеліктер жинағының (2007) алғы сөзі: "Алла жазса, алда үлкенүлкен жоспарларды жүзеге асырамыз ба деген ой бар. Біз Алма апайдың бұрын-соңды
жарық көрген кітаптарын және де жарияланбаған тың дүниелерін жинақтап, бірнеше
том етіп шығарсақ деген үміттеміз. Соның соңғысына осы жинақтағы материалдар
мен бұл жинаққа енбей қалған естеліктерді кіргіземіз бе деген ойдамыз. Ол –
келешектің ісі.
Иә, қалай болғанда да "Алматану" ұлы істің басы басталды. Ол Алманың есті
шәкірттерінің естелігі мен жүрек жылуы арқылы ұрпақтан ұрпаққа жалғасын табары
хақ. "Алматану" атты ғылым бастау-бұлағы үлкен айдынға айналғай!"[1] – деген
жүрекжарды тілекпен аяқталған еді.
Асылбек Қыраубаев ағамыз ғаламторда Алма Қыраубайқызының жеке сайтын
ашты: http://almaapai.kz/.
Асылбек ағаның басшылығымен 2013 жылы Астана қаласында Алма апайдың
бірнеше кітабы толықтырылып, қайтадан жарық көрді. Ол кісі Алма апайдың
шығармаларын 7 том деп атады:
"6-том.Ежелгі дәуір әдебиеті.Хрестоматия (Астана. 2013 жылы қайта басылды).
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7-том. Бір қыз бен он алты ақын (Астана. 2013 жылы толықтырылып қайта
басылды).
"Жамбыл салған ән еді" кітабы (Астана. 2013 жылы толықтырылып қайта
басылды).
2013 жылдың 22 мамырында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
журналистика факультетінің Т.Қожакеев атындағы мәжіліс залында Алма
Қыраубаеваның 5 томдық шығармалар жинағының тұсаукесері болып өтті. Іс-шара
соңы Студенттер сарайында "Жұлдыздар отбасы" журналының редакторы, Алма
апайдың шәкірті Жарылғап Қалыбайдың мұрындық болуымен өткен "Ұстазым, менің
ұстазым" атты концертке ұласты. Кеш соңында Студенттер сарайында Асылбек
Қыраубаев Алма апайдың әріптестерін, курстастары мен шәкірттерін жинап, ас берді.
2013 жылдың 25 қазанында Асылбек Қыраубаев өмірлік қосағы – Гүлзейнет
Мақашқызымен бірге жол апатынан қазаға ұшырады. Ардақты ағамыз, ақын,
прозалық ("Тағдыр талқысы") және поэзиялық ("Жан дүние сырлары") жинақтары, ән
жинағы ("Сезімді шабыт тербейді") жарық көрген Асылбек Қыраубаев та қапияда
күтпеген қазаға ұшырады. Бәлкім, Алма апайдың көрнекті еңбектерін қайта
бастырып, жарыққа шығарып кетуі де бекер емес шығар.
Алма апай өмірден өткеннен кейін апайды еске алу мақсатында бірнеше шара
атқарылды. Курстастары, әріптестері, шәкірттері 60 жылдығы қарсаңында еске алу
кештерін ұйымдастырып, өмірден өткенінің 10 жылдығына ас берді. Алма апайдың
туған жерінде, Қызылордада, "Алма Қыраубаева мұралары және ежелгі дәуір
әдебиеті" атты ғылыми-танымдық конференция өтті.
Бес томдық шығармалар жинағында да уақыттың тығыздығы салдарынан,
асығыс дайындалғандықтан біраз қателіктер орын алды. Апай оқушы кезінен өлең
жазған екен, студент кезінде өлеңін оқыған уақытта ақын Әбілда Тәжібаев
ризашылық білдіріпті. Бірақ, өкінішке қарай, апайдың өлеңдері табылмады. 4 және 5томдарды баспаға әзірлеу мақсатында Астанаға барып, Алма апайдың жеке
мұрағаттарымен танысқанымызда, апайдың өзі жазған еңбектеріне ұқыптылықпен
қарамағандығы байқалды.
Қазақстан ұлттық кітапханасынан Алма апайдың студент кезінде жазған
көркем әңгімелерін кездестірдік. "Әже ашуы", "Ақ әже", "Қайын ата" әңгімелерінен
ұлттық ерекшелік, болмыс аңғарылады. Көреген ұстазы Бейсембай Кенжебаев
ғылымға бағыттап жібермегенде, мүмкін, жазушы да болуы.
Алма апай "Жаным садаға" еңбегінде: "Ұстаздың да өз ұстазы бар. Біздің
ұстаздарымыз Мұхтар ағайын, Есмағамбет ағайын айтып, тәнті болады. Ал біздің көз
алдымызда: мейірімді жүрегі талапты баланы іздеген Бейсембай ағайдың, әр
лекциясы кісілік сабағындай Зейнолла ағайдың, айтқанынан «Мен – адалдық» деген
азаматтық үн естілетін Тұрсынбек ағайдың келбеті тұрады.
– Олардай болу қайда? – дейтін шәкіртіме:
– Анау аспанға қарашы, жұлдыздың бірінен-бірі жарық. Сенің де өз жұлдызың
табылғай», – деп тілеймін",[2, 58] – деп жазды.
Тағдыр талайымызға Алма апайдай ұстаз жолықтырған Аллаға мың да бір
шүкіршілік. Үлгі алар, пір тұтар ұстазымыз бар. Бірақ ең өкініштісі –апайымыздың
арамыздан ерте кеткені.
Алма Қыраубаеваның сегіз қырлы, бір сырлы қасиеттерін саралайтын болсақ:
– журналистік, қаламгерлік қарымдылығы көркем шығармаларынан көрінеді;
сонымен қатар түркі әлеміне ортақ ежелгі әдеби мұраларды балабақшадан бала
санасына сіңіру мақсатында "Көк бөрі" жинағын бала ұғымына сай етіп жазды.
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– ғалымдығы: кез келгеннің жүрегі дауаламас әдебиет тарихының тереңіне
бойлап, қазақ әдебиеті тарихының бастау-бұлағын біздің заманымызға дейінгі
дәуірлерге жылжытты;
– бала "санасын ұлттық рухта қалыптастырып, әлемге ізгілік көзқарасының
орнығуы үшін" ұлттық мектеп ашудағы педагогтік ұстанымдары; "сабақтардың
сабағы – әдебиет пен тіл" деп санады.
– өнерпаздығы: өзі тамылжыта ән салып қана қоймай, Жамбыл әндерін
іздестіріп тауып, нотаға түсіртіп, жинақ етіп шығарып, мәңгілік ғұмыр сыйлады.
– даналығы: қазақ тарихындағы ел басқарған аналардың заңды жалғасындай,
асқан сабырлылықтың, байыптылықтың үлгісін көрсетті, өмірі өнегеге айналды.
Алматану ғылымында алда атқарылар іс аз емес. Алма апайдың педагогтік
қызметінің жарқын көрінісі – "Жаным садаға" жинағын толықтырып қайта бастырса,
нұр үстіне нұр болар еді.
Әдебиеттер:
1. Алма апай: естеліктер жинағы. – Алматы: Нұрлы әлем, 2007. – 208 б.
2. Қыраубаева А. Жаным садаға. 5 томдық шығармалар жинағы. 4-том. / Томды
баспаға әзірлеген: Н. Мәтбек, Г.Асқарова. Алматы: Өнер, 2011. – 344 бет.
А.ҚЫРАУБАЕВАНЫҢ «СЕНІМ» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Тлеукабилова Ұ.
Бәйдібек ауданы, Қосбұлақ негізгі орта мектебі
Резюме
Авторская Программа «Сенім» - является основой новой авторской
программы «Сенімді тұлға». В статье приведены сведения об опыте работы
внедрения и результатов.
Summary
Author’s program “Trust” is the basement for the brand new program – “Trusted
person”. This article adducts information about the experience of its introduction and result
of it.
А. Қыраубаеваның педагогикалық еңбектерімен танысқан соң, психологиялық
негіздерін танып, өз жұмысымда қолдануға басты назар аудардым. Бала
психологиясына қатысты жұмыс бағыттарын қамтыған бағдарламамен танысу
барысында «Шығармашылық шеберлікке баулу» орталығымен байланыста болып,
«Сенімді тұлға» бағдарламасын жасап, жүзеге асыруды қарастырудамыз.
Мектеп тәжірибесінен көптеген идеяларды өзіме алдым: ситуацияға дайындық,
оқушының сабақтан бос уақытын тиімді пайдалануына бағдар беру, ата-аналармен
бірлескен мектептен тыс көптеген қызықты жұмыстарды ұйымдастыру, бағдарлама
негізінде оқушымен қызықты психология сабақтарын өткізіп, қарым-қатынас
мәдениетіне баулу және т.б.
Бұл бағытта педагогтер мен ата-аналармен жұмысқа да түрлі бастамаларға негіз
болатын
дүниелер
айқын
көрінді.
Ұжымның
психологиялық
ахуалы,
ұйымдастырушылық дағдысы, қарым-қатынас мәдениеті, ситуацияға сай іскерлігі,
балалар ұжымымен жұмыс істей білу ерекшелігі. Ұжымдағы адамгершіліктің, ізгілік
және рухани қасиеттің жоғары деңгейде қалыптасуына ықпал ету.
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А. Қыраубаеваның осы бағытта ұстанған психологиялық ұстанымы – ұлттық
тәрбиенің құндылықтары. Бұл оқушы үшін ғана емес, ұстаздардың жүрегіне жақын
түсінік-ұғымдар.
Журналистің: «Әр түрлі әлеуметтік ортада өсіп, тәрбиеленген балалардың
психологиялық даму деңгейі мен мақсат-мүдделерінің ұқсамайтындығы жайында не
айтар едіңіз?» деген сұрағына:
– Қазақ балаларының тәрбиесінде екі түрлі жағдай бар. Біріншісі – қазақ
ортасында тәрбиеленгендер. Бұлардың өз ұлтын сүю сезімі бар, ұлттық дәстүрге
берік. Бірақ әлемдік мәдеиетті игеру жайы жетімсіздеу. Оның үстіне бұйығы
жасықтау. Ал екінші бағытта тәрбие алған балалар орысша жетік. Абайдан гөрі
Пушкинді, Әл- Фарабиден гөрі «Игорь полкі туралы сөзді» жақсы біледі. Рухани
тұғырын ұлттық негізде емес, өзге тілде қалыптастырған. Бұлардың ұлтқа деген сезімі
сұйықтау. Қазақ жайын білгісі келгенімен, орнын толтыруы қиын. Сондықтан осы екі
түрлі тәрбие аясындағы балалардың бәрі өздерін сенімсіз сезінеді.
Ұстаз ретіндегі ойым – қазақ балаларын қазіргі өркениет әлеміне сай, өзіне
сенімді етіп баулу керек. Олардың өзіне-өзі сенімді болуы үшін қазақты ұлт ретінде
қалыптастырған рухани негізді жан-жақты түсіндіруге міндеттіміз. Соған әлем
мәдениетін, өркениет тарихын, батыс пен шығыс тілдерін білуі керек. Қарымқатынас жүйесіне дәстүрлі тәрбиені этикамен ұштастыруға тиіспіз. Баланы қалай
тәрбиелейміз, қандай әдіспен оқытамыз? Мұғалімнің жан-дүниесі қандай болуы
керек? Баламен қалай қатынас жасауға тиіс? Бұлар – келелі мәселелер», - деп
түйіндейді.
Мен де ұлт ұрпағын ұлт жөргегінен бастап тәрбиелеу мен ұлтқа тән тәрбие
психологиясының негіздерін саралап тану бағытында ойланып, өз жұмысыма
қатысты рухани негіз іздеген едім. А. Қыраубаеваның «Ең бастысы, қазақ баласын
жасықтықтан құтқару керек. Оны құтқаратын кез – мектеп жасы. Жасық болып өскен
адам елін, Отанын, отбасын, тіпті өзін қорғай алмайды. Бұны кешегі отарлау саясаты
пайда болдырды. Және пайдаланды» деген сөздері де жүрегіме жақын келді.
Тұлғаның бойында болатын психологиялық жарақат оның бала кезінен бастау алады.
А. Мүтәліпқызының әр жастағы адамдардың мінез-құлқын зерттеп, зерделегені айқын
байқалады, әрі өз ісінің маманы.
А. Қыраубаева оқушылардың білім алуын гуманизациялауға қатты ден қойған.
Бұл тұлғаның көпшілік ортасында, қоғамдық орындар мен мектепте, мектептен тыс
жерде өзін ұстай білуін қамтамасыз етеді. Яғни әралуан жағдайға бейімделу кілті.
Демек, бағдарлама қиын да жауапты қызметті атқаратын педагог, психологтің
жұмысына нәтижелілік берері сөзсіз. Төмендегі бағыт-бағдарларды қолдануға
болады:
- сыныпта, топта, қоғамдық бірлестікте және мектептен тыс білім
мекемелерінде тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда;
- жеке бастың психолого-педагогикалық ерекшеліктерін, ата-ананың
жағдайын, қызығушылықтарын, талап-тілектерін, қиындықтарын, кездейсоқ
жағдайларын, тәртіп бұзушылықтарын тексеріп, зерттеу және дер кезінде көмек
көрсетуде;
- салауатты өмір салтын насихаттау, оқушылардың еркіндігіне,
денсаулығына қамқорлық жасау, қауіпсіз өмір сүруге көмектесу, жасы келгендерді
білім алуға тартуда;
- бос уақыттарында дарын қабілетінің дамуына, ақыл-ой және дене
құрылысының өсуіне жағдай жасауда;
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- оқушылардың жеке басының дамуы мен тәртібін отбасымен бірлікте
шешуде;
- оқушылардың жеке басына тән ерекшеліктерін мұғаліммен бірлікте шешу,
мүмкіндігі шектеулі балалардың жағдайын ойластыру және оларға қажетті
мүмкіндіктерді жасауда негізге алуға тиімді.
Біз көп жағдайды девиантты мізен-құлықты баламен жұмыстың бағытында
«қалай жасасақ жөн болады?» деген сұраққа жауап іздейміз. Девиантты мінезқұлықты тудыратын қандайда бір себепті іздестіру мағынасыз деп қорытынды
жасаймыз да. Ал Алма Қыраубаева оны адамның жан-жүрегімен жұмыс істеу, оны
түсіну және тұлға ретінде бағалау екенін түсіндіреді. «Бұл баланың аты ауылға
белгілі: «жынды», «ең нашар оқушы». Мұғалімдер ұрысып та жатады, балалар ұрып
та жатады, әбден қадірі кеткен. Егер интеллектісі жоғары бала болса, мұндай
қорлауды көтере алмай, өліп те кетер ме еді! Ол болса, өз тіршілігін мойындап,
көніп алған. Сөйлеуі төменгі сынып оқушысының дәрежесінде, ой-өрісі дұрыс тәрбие
болмағандықтан өспей қалған. Барақ, естуімше, жақсы қасиеттері бар: адал, жасырын
домбыра тартады, су толтырылған шелекті көтеріп жаттығады. Өз бетінше кісіге
тиіспейді, бірақ балалардың мазағынан мезі болғанда, оларды қосақтап ұрып
жібереді. Бір орнында екі жыл қалған. Байғұс бала қатарынан ересектеу мұғалім ұрып
жатқанда, қайырып қойған шашының жатықтығын бұзып алмайын деп, қолымен
қайырмалап сипалап жатады. Оның әбден қорланған адамдық келбетінен өзіне
қалғаны – сулап, тарап жүретін осы шашы ғана». Біз көре алмаған детальдарды
көрсетіп, ой тастайды.
Мектепте жиі болатын қақтығыстар да орын алады. Шешім қабылдау қандай
қиын? Алма Қыраубаеваның осындай сәттегі шешімін оқып отырып, ой елегімнен
өткіздім.
«...Құрмаш көзі жыпылықтап:
– Өздері бірінші тиісті! – деп айқайлайды. Кіп-кішкентай баланың тамыры
адырайып, көз алайып кетіпті. Пенде өзінен зорға кездесіп, шамасын келмейтінін
білгенде, әлдебір күшпен соңғы демін жиып, айқайлап қарсы ұмтылады ғой, сол
сияқты. Жұдырығын түйіп алған. Өзін Құрмаштан гөрі тәуір оқимыз дейтін бір-екі
бала оның аузын аштырмай, көзіне-көзін тақап ұрысады. Мінеки, баланы жақсы
оқушы, жаман оқушы деп бөлген жерден жаман оқушының трагедиясы басталмақ.
Мен есімді жиып, Құрмашты иығынан құшақтап, Айдарбектің жанына әкелдім
де:
– Айдарбек, әлсізге күш көрсетудің ең жаман іс екенін білесің ғой. Бұдан былай
мына Құрмашты қорғап жүрші. Құрмашты өзім жақсы көремін. Ешкім тиіспесін, –
дедім»... Оқушының игілікті іс жасауына, жауапкершілікті алуына ықпал ету.
Жеткіншектердің қоғамның белгілі бір даму кезеңіндегі ережелері мен
нормаларына сәйкес әрекет жасауы үшін біздің сан түрлі тағылымды тәсілдерді
қолдануымыз керек. Орын алған жағдайларда қозғаушы күші болатын оның
биологиялық, әлеуметтік және психологиялық факторларына себепші болатын
жиынтығын елеп, ескеріп, сұрыптап, дұрыс шешім қабылдау әлі де ұстаз үшін күн
тәртібіндегі мәселе.
Тәрбие берудің негізгі мәйегі – мейірім мен сүйіспеншілікте. Әсіресе,балалар
үшін осы сезімдердің орны ерекше. Бұл махабатқа олар қашанда шөлдеп тұрады.
Олар тек сүйіспеншілікпен ғана өсіп жетіледі.
Қоғамда орын алатын психологиялық жағдаяттар мен асқынған психикалық
жарақаттар нәтижесімен жұмыс жасауда – «Сенім» бағдарламасына сүйенген
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«Сенімді тұлға» бағдарламасы дүниеге келді. Түрлі шаралар мен жұмыс формаларын
жүзеге асыра отырып, жұмыс істеуді мақсат тұттық. Бұл бала жанымен жұмыс,
ата-аналармен тығыз байланысты жүзеге асыру; жеткіншектердің бос уақытындағы
мазмұнды түрлі істермен айналысуының және ұжымммен жұмысты жандандыру
кепілі болары сөзсіз.
«Сенімді тұлға» бағдарламасы үш бөлімнен тұрады. Бұл үш бөлім жұмыс
кезеңдері ретінде қызмет атқарады.
І бөлім. «Менің құпия әлемім»
Бұл бөлім бала жанындағы тұңғиықтарды тануға, оның қиял әлемі мен шынайы
өмір көріністерін салыстыра қарап, жан-дүние өзгерістерін зерттеп, тану жұмыстары
жүзеге асырылады.
ІІ бөлім. «Мен және бүкіл ғалам»
Бала жанымен жұмыс ұлттық мәдениет, психология ерекшеліктері мен әлемдік
өркениет дамуындағы озық ізденістер үлгісінде жүргізіледі.
ІІІ бөлім. «Мен және сенімді болашақ»
Тұлға ретінде батыл көзқарас, сенімді пікір айта білу, психологиялық
тұрақтылығын нығайту мен зияткерлік, болашаққа сенімділік, елжандылық,т.б.
құзыреттілік қабілеттерін кемелдендіре түсу.
Бағдарлама мақсаты баланың ішкі мүмкіндіктерін оята отырып, тұлғалық
болмысы қалыптасуына, сенімділік әлеуетінің нығаюына бағдар беруге бағытталса,
міндеттері:
– Жұмыс барысында адам құқығы жөніндегі құжаттарды негізге алу;
– Тұлғалық болмыс қалыптасуына оң ықпалын тигізетін әдіс-тәсілдерді
қолдана отырып, оқушының азаматтық тұрғыдан дамуына жол ашады.
Өзектілігі: Баланың жан-дүниесінің ашыла алмай, тұйықталып қалуы, өз
жүрегіндегі сырларымен бөлісе алмайтын бұйығылығы көп жағдайда оқыс шешім,
қайғылы оқиғаға бой алдыруына әкеп тірейді. «Сенімді тұлға» бағдарламасы
қиындықта жол таба білуге, ізденуге, күнделікті өмірдегі жайттарды мысал ете
отырып, дұрыс шешім қабылдауға бағдар береді.
Сағат саны – 36 сағат. Күніне 2 сағаттан жүргізілетін бағдарлама мерзімі
біткен соң өзіндік жұмыс тапсырмаларымен жұмыс жасайды.
Әзірге тәжірибе түрінде басталған жұмыстан күтілетін нәтиже де алдын ала
болжанған. Енді тәжірибе барысында тың бағыттар сараланатыны ақиқат. Нәтижелі
тәжірибемен бөлісетінінімізге сенім кәміл!
Әдебиеттер:
1. «Жаным садаға». Деректі әңгімелер. «Жалын», Алматы, 1995 ж.
2. А. Қыраубаева. Мыңжылдық жолаушы. «Өнер», Алматы, 2012
3. «Ұлтқа ұлттық мектеп қажет». «Астана ақшамы»,1999 жылы 27 шілдедегі саны
ТӨЛ ӘДІСТЕМЕ – БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК ПЕН
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ІЗДЕНІС КЕПІЛІ
Нөкен Н.А.
Ақтөбе қаласы, №40 орта мектебі
Резюме
Автор статьи рассматривает результативность методики А. Кыраубаевой и
поддерживает распространение педагогического опыта ее авторской школы.
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Summary
Author of the article reviews efficiency of A. Kyraubaeva’s methods and supports this
author’s school experience sharing.
А.Қыраубаеваның педагогикалық мұралары туралы сөз еткенде тәжірибе мен
нәтиже алдыңғы кезекте тұратыны – шындық. Осы бағытта Алма Қыраубаеваның
мектебі тәжірибесімен жұмыс жасағаныма биыл екінші жыл. Менің ұлттық
құндылықтар тұрғысынан пәнді оқыту ойыма үйлесе кеткен бағдарламамен
«Шығармашылық шеберлікке баулу»орталығының біліктілікті арттыру курсында
таныстым,
А.Қыраубаева – студент кезімдегі ұстазым. Мектебі бар екенінен хабардар
болғаныммен, мәліметпен тікелей таныс емес едім. Ұстазымның студент кезден
бойыма еккен білім бұлағы оның мектебінің тәжірибесімен бірге жаңа арнаға түсті.
Алаш ардақтылары М. Жұмабаев, Ж.Аймауытовтардың ағартушылықеңбектері
негіз болған бағдарламамен жұмыс істеу барысында ұстаз ретінде алға қойған
мақсаттарыммен қауыштым, тың идеялармен толықтым. Жұмыс жасауыма мол
мүмкіндік тудырған Алма Мүтәліпқызының әдістемесі негізінде 6-11-сыныптарға
ұсынылған әдістемелік қосымша құралдар мен «Мұғалім кітабы».
«Баланы жасытпай оқыту» идеясы университет қабырғасында жүрген ұстаз
дәрістерінен барынша байқалатын. Сенімділік пен рухтандыру тұлға келбетін
сомдауға қызмет ететініне дау жоқ. Ұстазымның: «Ал, жалпы, Сиявуштың арман
қаласы секілді болашақтың арман-сабақтарын аңсаймын...Шәкірттерім мені
көргенше, мен оларды көргенше асықсақ...деген сөздері қай ұстаздың болсын ішкі
ойымен үндеседі.
Мұғалім шеберлігі уақытпен санасады десек те, адам көкірегінде арман болары,
сол арманын көрсету арқылы оқушыны да арман көкжиегіне қызықтыра көз тіккізе
білгені жөн.
Әрине, әр мұғалім өз шәкірттерінің дарынды да талантты болғанын қалайды.
Ал біз білмейтін бір дарын, таланттың ұшқыны кез келген оқушы жүрегінде жатуы
мүмкін емес пе? Сіздің сабағыңызда оқушы өзін сәл бір қырынан танытып қалса –
Сіздің жеңісіңіз, ол одан әрі ашыла түссе, онда бұл оның таланты мен дарынын
танытуына бетбұрғаны, ал оны биіктерден көру үшін ұстазға қажымай-талмай
еңбектеніп, баланың жан дүниесін тани отырып, еңбектенуі керек. Баланың арманын
өз арманымен үйлестіре отырып, жанын қанаттандыратын, талаптандыратын сабақтар
өткізгені үлкен нәтижелерге алып келеді. Міне, осы қадамдар менің жұмысымда берік
орын алды.
Мұғалімнің тіл сабағын өткізу барысында тек қана пәнді оқыту міндеттерін
ғана ескермей, оқушыға біліммен бірге танымдық тәрбие де берілетінін де есте
сақтағаны жөн. Тек қана білім мазмұнын танытып қана қойған жан баланы тар
деңгейде ғана оқытты. Оны да береалмағанболса, ондатіпті де ештеме алмағаны
болады да. Ал берілген білім баланың сол сабақтағы білімді меңгерумен бірге
танымдық, тағылымдық, тәрбиелік бағыттарда жан-жақты қажеттіліктерін
қанағаттандыруға негізделуі – қазіргі кезең талабы.
Осы бағыттажасалған жұмыстарыма А. Қыраубаеваның мектебіндегі жұмыс
тәжірибесі тың өзгерістер қосты.
Баланың жан-дүниесімен жұмысты басты назарда ұстау: Ұстаз

қызметінің мақсаты - өз пәнін жақсы үйретуден гөрі тереңіректе: Ол – адамды
жасаушы адам (А. Қыраубаева);
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Пәнді оқытуға бала қызығушылығын үстеу жауапкершілігін сезіну: Әр

баланың өмір тіршілігі - өзінше бір тағдыр. Баланың тағдырына ойланып қара:
сабаққа келмесе, себебіне үңіл. Сабағына қызықпаса, себебіне үңіл. Тентек болса,
себебіне үңіл. Себебін алдымен өзіңнен ізде (А. Қыраубаева);
Әр баланың өзіндік ізденісі мен мақсатын ұштау, ғажайыпты тануға

ұмтылдыру: Баланы таң қалдыруды ұмытпа: «Даналыққа ұмтылу таң қалудан
басталады» (А. Қыраубаева).
«Тарихы тереңде жатқан әдебиетіміз бен мәдениетіміздің іргелі бастаулары
бұған дейін дұрыс оқытылмай келді. Еліміз көне мәдени мұралардың ошағы болғанын
оқушы санасына қалыптастырып, мақтаныш сезімін оятуымыз керек. Иманды ұл мен
ибалы қыз тәрбиелеп, қайраткер азамат болып өсуіне жәрдем жасау – біздің
бағытымыз. Туған жердің, Отанның, елдің тарихына жастайынан қастерлеп өсіру –
басты мақсатымыз. Сондықтан мектеп ашқанда мен ұлттық білім ордасы қандай болу
керек деген ойымды іске асырсам деп ойладым. Бұл өмір бойғы арманым еді. Мұны
бір жағынан ұлттық мектептің жаңа моделі десе де болады.» Бұл – «Сенім»
бағдарламасының ұстаған бағыты.
Өзінің мұраттық жолын, өмірлік қағидасын қазақтың қаны тамған аулынан,
туған жерінен бастаған Алма Қыраубайқызы 300 жыл санасы бұғауланған қазақ
даласына соны пікір, сара жолмен енді. Дана бабамыз әл-Фараби: «Аспанды жерге,
ғылымды елге жақындатсам деп едім», – деп армандаған екен. Бұл бастама да сондай
ұлы арманнан туындаған сарабдал сындарлы жаңалық еді. Ғылымға қол созу
нәтижесінде адамзат мәдениетіне өз үлесін қосты деуге болады.
Адам жанын өз ұлтының мәдениетімен, халықтық тәрбиесімен баулып, салтдәстүр арқылы өр мінезді өскелең ұрпақ өсіруге болатынына сендірді. Ұстаз
ұлағаты:"Қазақ мәдениеті – бүкіләлемдік мәдениетті түсіндірудің негізі болып,
баланың жүрегіне сіңуі керек. Өз халқын түсінген, оның өз перзенті бола алған адам
өзге мәдениетті де жақсы түсінеді, ішкі өзегі мықты болып қалыптасады, салыстырусаралау ойлары жақсы дамиды,"– дейді. Осы пікірін дәлелді ету үшін жапон елінің
ұстанған саясатын алға тартады. "Әлемді таңдандырып отырған жапондар ең үлкен
жетістікке өзінің ұлттық болмысын, ата дәстүрін сақтай отырып жетті. Мемлекеттік
идеологиясы Конфуций іліміне негізделді. ... ХVІ ғасырдың аяғында, қалыптасқан ел
дәстүріне қайшы келетіндігіне байланысты, өзге дінді таратуға тыйым салды. Сөйтіп,
300 жылдай өз дәстүрімен өмір сүруді жолға қойғандықтан, ұлттық салт-санасын
бекітіп алып барып, ХІХ ғасырдың ортасында ғана айналасындағы елдерге есігін
ашты. Соның нәтижесінде елдік қасиеттерін сақтап қалды."
Ұстазым көрсеткен бағыт сабақ өткізу құралыма айналды: халық даналығы,
шешендік сөздері, мақал-мәтелдері, тыйым сөздері, өлең-жырлары, ән-күйлері, аңыз
әңгімелері. Халықтық тәрбие берудің арнайы сағаттары берілмегендіктен, қазақ тілі
мен әдебиет сабақтарында бірден-бір жаттықтыру көзіне айналдырдым десе де
болады. Әрине түреннен жол салмасам да, өзімше бағыт ұстанып, оқушыларды
жетілдірудің, табиғи негізінен қол үзбеудің негізгі жолына түскеніме қуандым. Алма
апай жазған "арман-сабақтың" леібін жасағандай едім. Апайдың көріпкел көзқарасы,
шынында да, өзі айтқандай 20 жылдың ішінде жемісін бере бастады.
"Сенім" бағдарламасының атақты " Жиырма тоқтамы" қазіргі жаңа бағытта
білім беретін заманауи мұғалімнің ұстанымы болуына әбден лайық бағыт:«Сабақтың
мақсаты – баланың басқаға ұқсамайтын қасиеттерін аша білу; Баланың ықыласын
оята біл. Қолынан іс келетіндігіне сендіре біл». Иә, нағыз шығармашыл мұғалімнің де
көксегені осы емес пе?! Онсызда оқушыларға қайтсем түрткі болам деп жүретін
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көңіліме дәл жолданған сөздер еді. Сабаққа енжар болмауы үшін әртүрлі
шығармашыл жұмыстар бергенді жақсы көрем. Әсіресе, тіл сабағында. Сөз таптарын
өткенде әрбір емлеге сай мақал-мәтелдер, әндер, өлеңдер жатқа айту қалыпты
жағдайға айналды. Ал сөйлем мен сөз тіркестерінде тыйым сөздер, даналық сөздер,
бата-тілектер жатқа айтып жарысады. Сөйлемнің айтылу мақсатына қарай: сұраулы
әндер және сұрай арнаулар сұраулы сөйлемге, салт-дәстүр мен ырымдарды хабарлы
сөйлемге, бата-тілектер лепті сөйлемге, тыйымдар бұйрықты сөйлемге жатқа айтып
жарысу ойынын енгіздім. Жалпы әнмен грамматикалық заңдылықтарды табуды жиі
пайдаланам. Оңай әрі түсінікті болуы үшін өздеріне таныс дүниелермен түсінгенін
қалаймын. Шешендік қабілетін дамытудың ең жемісті ағашы деп халықтық
тағылымды айтуға болады.
"Қазақ мәдениетін қазақтар ғана емес, осы жерде мекен етіп, тұрып жатқан,
Қазақстан мектебінде оқитын әр бала білуі керек. Мәселе – қалай оқытуда. Нендей
құралдармен жүрекке жеткізе білуде. «Халқымыз шешен болған» деген мақтанды көп
айтқаннан гөрі, қалай шешен қылып шығарған, оған қандай әдіс-тәсілдермен қол
жеткізген, соны қолдана білсе. Баланың өр рухты болып шығу сыры неден? Ерлік
сезімді қалай қалыптастырады? «Бесікті былай тербеткен» дегенді көрсетумен бірге,
бесік тербетудің мәні неде, ол бала тәрбиесіне қалай әсер етеді – соны түсініп
пайдалансақ. Осының бәрі зерттелмегендіктен, этнография түрінде бергіміз келеді,"–
дейді Алма апай. Осы бағытта "Адамға екі нәрсе тірек тегі: бірі –тіл, бірі – ділің
жүректегі"деген Жүсіп Баласағұн сөзін тірек етіп, 10-сынып оқушылары арасында
пікірталас ұйымдастырып, Алма апайдың «тәжірибе қазанында» қайнаған студенттік
кезімдегі әдісті еске түсіріп, балаларды додаға салдым.
Филология ғылымдарының докторы, профессоры Алма Қыраубайқызы осы бай
тәжірибесін бөлісіп, соның жолында еңбек еткен маман. «Мен өз идеямды,
идеологиямды мемлекеттік жүйеге тықпалаудан аулақпын. Дегенмен жан дүниемде
пісіп-жетілген пікірлерімді жүзеге асыруға ниет еттім. 1993 жылы Алматы облысы
Қарасай ауданы Жандосов ауылында Гуманитарлық қазақ мәдениеті мектебін аштым.
Үш жыл жұмыс істеді. Міне, осы арқылы өз идеямды іске асыруға ұмтылдым. Менің
бағдарламада: 1-сыныптан бастап 11-сыныпты аяқтаған қазақ баласы қандай болу
керек деген мақсат тұрды. Ең бастысы, қазақ баласын жасықтықтан құтқару керек.
Оны құтқаратын кез – мектеп жасы. Жасық болып өскен адам елін, Отанын, отбасын,
тіпті өзін қорғай алмайды. Бұны кешегі отарлау саясаты пайда болдырды. Және
пайдаланды. Жасықтық, қорғаншақтық әлі күнге жалғасып келеді. Мемлекеттік
педагогика одан құтқара алмайды. Өйткені ол – авторитарлық педагогика. Менің
пайымдауымша, құтқаратын – мұғалім. Оның үш түрі бар, Олар: 1) өз сабағын
білетін, сол арқылы балаға білдіретін; 2) баланы қызықтыра алатын, соңынан ерте
алатын; 3) рухтандырушы мұғалім»,–деп БАҚ құралдарына сұхбат берген еді.
Қорғаншақ, жасық мінездерінен ада болуға, алға ұмтылуға озық жобалар мен
құнды пікірлер ұсына білген ғалымның ең негізгі идеясы, күткен жемісі – « Ол, ең
әуелі, өзіне сенімді адам», «Өркениет әлеміне шығуға дайын адам».
Мұғалімнің жаңа келбеті - ізденгіш, шығармашыл, жан-жақты болу. Елімізде
болып жатқан өзгерістер мен бастамалардың орындалуы мұғалім арқылы жүзеге
асары хақ. Елбасы ұстанған «Болашаққа бағдар: Ұлттық руханият» жобасына негізтәлімді нағыз ұстаз, білгір маман Алма Қыраубайқызынан табуға болады.Қазақ
баласына жанашырлығы әрбір сөзінен есіліп тұрған ойлары арқылы қазақ қызының,
ел анасының, оқымысты азаматының намысты тұлғасын танимыз.
Өткен ғасырдың басында Алаш ардагерлерін тарих сахнасына шығарған да осы
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ұлттық намыс болатын. Қазақтың мүддесі болатын. Әлемде жер көлемі жағынан
тоғызыншы орынды алып отырған кең байтақ даламызды сақтап қалу үшін де бізге
нық сенім керек. Қандай қажыр, қандай рух, қандай намыс керек екені белгілі. Қандай
халық болмасын дербес дамуы үшін өз ана тілінің маңына ұйысып, өз ұлттық
құндылықтарына арқа сүйейді.
Алма Қыраубайқызы ашқан мектепте де ағылшын тілі оқытылды. «Мектепте
ағылшын тілінің оқытылуында көп артықшылықтар бар. Біз осы тілді баланың
меңгеруін қазақи көзқарасты қалыптастыру арқылы тәрбиелейміз. Ақырында оқушы
шет тілін білгенімен жаны да, жүрегі де қазақ болып шығады. Әр азамат өз дінін
терең түсініп, қастерлеу парыз. Мұны бала жастай бойына сіңірсе пайдасы өте зор»,дейді ұстаз. Өркениет әлеміне шығуға дайын адам даярлау жолы - мәдениетті тұлға
қалыптастыру. Қазақ елі, туған жері туралы мәліметтермен сусындап, жаңалығын
біліп отыра алса өркениетті ел болар еді.
Абайша айтқанда «Қуатты ойдан бас құрап» буырқанған сан пікірлердің сан
түрлі ойға жетелейтіні анық. Ұлттылығымызды да, мемлекеттілігімізді де баянды ету
үшін сенім мен бірлік керек. «Ұлы дүниелер ұлт тілінде ғана жасалады» ,–деп Гете
айтқандай, рухтың негізі ұлт тілінде, мәдениетінде жатыр. Ұлттық мәдениет пен ана
тілі – егіз ұғым. Өткеннен сабақ алмаған өнер де, білім де алға басып өркендемек
емес. А.Байтұрсынұлы, Ж.Досмұхамедұлы, М.Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Қ.Жұбанов
т.б. тәрізді асыл азаматтардың педагогикалық еңбектерінен бастау алып жатқан,
ұлттық «Менді» жоғарғы сатыға көтерген Алма Қыраубайқызының «Сенім»
бағдарламасын қолдап, болашаққа бағдар етіп алғанына құп көремін. Өзіңді қор
санап, өзгені зор тұтатын бағыныштылықтың жойылар, сенімділіктің күшейер сәті
келді. Ендігі жастар ұлт уызымен ауызданған, болашағына сенген ұрпақ болуы тиіс.
Өз бойымыздағы қазақи болмыс пен қазақы тәрбиені өскелең ұрпаққа бере білейік,
әріптестер!

АЛМА ҚЫРАУБАЕВАНЫҢ ҰСТАЗ ТУРАЛЫ ОЙ – ТОЛҒАМДАРЫ
Сақтағанова Ақкенже Тампышқызы қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі
№5 И.В.Панфилов атындағы мектеп –лицейі, Қызылорда қ.
Резюме
В статье автор высказывает мысли об Алме Қыраубаевой как об учителя и
наставнике, делает выводы о творческой деятельности педагога. Также в статье
раскрываются особенности жизненной позиции учителя, его образовательно –
воспитательного подхода.
Summary
In this article the author tried to describe her ideas and thoughts about teaching. Its
cultural and breading.
Бiлiм беру жүйесi қоғамның әлеуметтiк – экономикалық дамуында жетекшi
роль атқарады, сондай – ақ оны әрi қарай айқындай түседi. Ал бiлiмнiң қалыптасып,
дамуының жалпы шарттары философияның негiзгi мәселесi – рухтың материяға,
сананың болмысқа қатынасы тұрғысынан зерттелетiн iлiм таным теориясы деп
аталады. Таным теориясының басқа ғылыми теориялардан түбiрлi айырмашылығы –
ол бiлiмнiң қалыптасуы мен негiзделуiнiң жалпы ұстанымдарын, объективтiк
қатынастарды қалыптастырады.
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Орыс педагогі К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, әр
мұғалім, өз білімін жетілдіріп, ескі бірсарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай
инновациялық технологияларды өз сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ
тартымды да, мәнді, қонымды, тиімді болары сөзсіз. Бұл жөнінде Қазақстан
Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім беру жүйесінің басты
міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап
көрсеткен. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айқандай: «Болашақта өркениетті
дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды
дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін – білім». Сондықтан,
қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің технологияландыру
мәселесін қойып отыр. Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл
педагогтардың іс – тәжірибесі зерттеліп, мектеп өміріне енуде.
Адам баласының өзінің ұзақ тарихында жасаған рухани, мәдени қазынасы,
қымбатқа түскен тәжірибесі, соның ішінде «көргенділік» деп аталатын адамгершілік,
тәлімгерлік тағылымдары ұрпақтан –ұрпаққа осы ұстаздық шәкірттік үрдісі арқылы
беріліп, жалғасын табады.
Ұстаздық пен шәкірттік – адам баласы арақатынастарының ең бір абзал әрі
мағыналы, мәнді түрі.
Ұстаз сөзінің ұғымы кең. Оның ең негізгі мәні жақсылыққа тәрбиелеу, өмірде
өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізуге үйрету болып табылады.
Шәкірт ұғымының мәні де осыған байланысты, яғни ұстаздан жақсылыққа
тәрбиелену, өзі бақытты болып, өзгелері де бақытты ету жолына үйрену дегенге
сияды. Ұстаздық пен шәкірт ұғымдары адамгершілікпен, әдеп – инабатпен, ізгі –
құрметпен, білім –парасатпен, адалдықпен етене байланысты. Жамандыққа,
әдепсіздікке, зұлымдыққа, аярлыққа, ұрлық-қарлыққа, қулық – сұмдыққа, жалқаулық
–жатыпішерлікке, менмендікке, суайттыққа, пәлеқор – жалақорлыққа, күншілдікке,
маскүнемдікке үйретушінің ұстазға, үйренушінің шәкіртке жатқызылмайтындығы
сондықтан. Демек, ұстаз сөзін кең мағынасында алғанда, нәрестенің дүниеге келіп,
толысқанша, өнер – білім, әдеп, тәрбие, кәсіп үйренген адамы ұстаз болады да, сол
үшін де шәкірт оның алдын қия өтпей өмір бойы өзін қарыздармын деп санап,
ұстазының көзі тірісінде өзін, өлгеннен кейін аруағын сыйлап, ардақтап өтеді.
«Ұстаз» сөзі негізінен әр түрлі оқу орындарында арнайы сабақ беріп, дәріс
оқитын адамға қатысты қолданылады. Баланың тұңғыш ұстазы – мектеп
табалдырығын алғаш аттағанда, алдынан күтіп алып, әріп танытып, жазу жаздырып
үйреткен мұғалімі.
Ұстаздың үздік қасиетінің, яғни шын мәніндегі үлкен абырой – беделінің
тәрбиелік күші шәкіртінің соларды мойындай отырып, сол әсерге міндеттеусіз,
зорлаусыз өз ерік – қалауымен берілуінде, қабылдауында, еліктеуінде. Адам өзінің
айрықша сыйлайтын, сенетін, тәнті болып, мақтан тұтатын кісісінің айтқанын екі
етпейді, тапсырмасын ауырсынбайды, оны шын пейілі, бар ынтасымен және
шабытпен орындайды.
Атақты неміс педагогі Адольф Дистервегтің: «Нашар ұстаз шындықты
қайталайды, жақсы ұстаз сол шындықты іздеп, табуға үйретеді» деген екен.
Жоғарыда ұстаз туралы, оның қызметі, еңбегі жайлы айтып өткеніміз біздің
өмірімізде, біздің елімізде дәл сондай шәкірті үшін аянбай тер төккен ұстаздар
қатарының бар екендігі және қайталанбас тұлғаларымен мәңгі есімізде сақталған
«Мұғалім. Ана. Ғалым» Алма Қыраубаева Мүтәліпқызы туралы айтпақпын.
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Қазақтың көрнекті ғалымы, филология ғылымдарының докторы (1997),
профессор (1998), Жамбыл Жабаев атындағы халықаралық сыйлықтың лауреаты
(1997) Қыраубаева Алма Мүтәліпқызы 1947 жылдың 26 мамырында Қызылорда
облысы, Сырдария ауданы, Бірқазан бекетінде дүниеге келген.
Алма Мүтәліпқызы мектеп қабырғасында жүргенде-ақ әдебиетке бейімділігін
танытқан шәкірт өлеңдері мен әңгімелері аудандық, облыстық газет беттерінде
жарияланып, мамандар мен оқырмандардың ыстық ықыласына бөленген жан
болатын. Сыр бойына айтыскер ақын, белдескенін жыққан балуан ретінде танылған
Мүтәліп әкесінің тәрбиесі сөзшең қасиеттілігі, парасаттылығы болашақ әдебиет
саласында қаламын қарыштайтын ғалымның өміріне кең жол ашып, үлкен әсерін
тигізген. Ауылындағы орта мектепті алтын медальмен бітірген Алма Мүтәліпқызы
арман қуып Қазақстандағы іргелі оқу орны С. М. Киров атындағы Қазақ Мемлекеттік
Университетіне оқуға түсті. Қазақ әдебиеті мен мәдениетіне ерекше бір леп әкелген
жаңа толқынмен бірге осы оқу орнын (1970ж) бітірген талантты түлек ұстаздарының
назарына ілігіп, аспирантураны да әрі қарай жалғастырып оқып, ғылым жолына бет
бұрған.
Алма Мүтәліпқызы 1974-2000 жылдар аралығында қазақ ғылымының қара
шаңырағына айналған осы университетте ғылыми-педагогикалық қызмет атқарды.
А. Қыраубаева қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі мен қазақ әдебиетіндегі шығыс
поэзиясының түп –төркінінін келешек ұрпаққа жеткізу негізінде ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізді. Ұстаз - ғалымның қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірін
зерделеудегі еңбектері әдебиетті дәуірлеу кезеңдеріне қатысты тұжырымдарда үлкен
маңызға ие болды. Ежелгі дәуір уақытындағы әдеби жәдігерлерді зерделеудегі
ғалымның көзқарастары көне дәуір мұраларын зерттеу бағытындағы ғылыми
мектептің қалыптасуына негіз болды. Ғалымның
табанды
зерттеулерінің
нәтижесінде оның қаламынан «Махаббатнама»(1985), «Түркі әдебиеті»(1988),
«Ғасырлар мұрасы»(1988), «Жаным садаға»(1995), «Шығыстық қисса-дастандар»
(1997)атты монографиялар мен оқу құралдары, жүзден астам ғылыми-әдістемелік,
публицистикалық мақалалар жарыққа шықты.
Алма Қыраубаеваның педагогика саласындағы еңбектері мен ұстанымдары да
жаңа буынды
тәрбиелеуде, оқушыны жеке тұлға ретінде дамытуда тың
тұжырымдарымен ерекшеленді. Оның
1993 жылы Алматы облысы, Қарасай
ауданына қарасты О. Жандосов ауылында ашқан гуманитарлық қазақ мәдениеті
мектеп - лицейі оқу-ағарту жүйесін реформалаудағы жаңашыл бастамалардың біріне
айналды. Шәкірттердің «Ел. Жер. Әлем. Мен» кеңістігіндегі дүниетанымын кеңейту
ғалымның «Сенім» бағдарламасының басты мақсаты болатын. Шәкірттер
«Әлемтану», «Елтану», «Ислам мәдениеті», «Еуропа мәдениеті» секілді жоғары оқу
орындарында оқытылатын арнайы курстармен осы киелі шаңырақта танысқан
болатын. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында ғалым бастамасымен ашылған бұл
мектеп қазақ баласының білімді де білікті тұлға ретінде қалыптасуына сара жол
ашты. Шәкірттерінің ыстық ықыласына бөленген ұстаз - ғалым қазақ мектептеріне
арналған тұңғыш «Ежелгі әдебиет» оқулығының (1996), жоғары оқу орындарына
арналған «Ежелгі дәуір әдебиеті» хрестоматиясының (1991) авторы.
Ел астанасының ғылыми қуатын қалыптастыру жолында ғалым еңбек жолын
Астана қаласындағы Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия университетінің профессоры
қызметімен жалғастырды және Қазақ ұлттық музыка академиясы қазақ тілі
кафедрасының меңгерушісі болды.
Алма Қыраубаева қазақтың ән өнерін насихаттап, зерттеуде де үлкен үлес
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қосты. Жыр алыбы Жамбылдың ұмытылған ән - термелерін
жинақтап, өз
орындауында Қазақ радиосының «Алтын қорына» жаздырып, «Жамбыл әуендері»
жинағын құрастырды. Ұстаздық мамандықты сүйіп қалаған Алма Мүтәліпқызы
Қыраубаева – қазақтың ежелгі дәуір әдебиетін зерттеуге үлес қосқан, алғашқы
әдебиеттанушы, ғалым, аса көрнекті ұстаз ретінде қазіргі таңда еліміздің ұрпақтары
есінде. Ұстаз барынша шәкірт жүрегін жаулап алуда үлкен көрегенділік қажет
екендігін өз мақалаларында айтып отырған. Күнделікті дәріс оқумен шектелмей, өз
ізденімділігі, айтар ойы, тың шығармашылығы бар ұстаз ғана шәкірт есінде
қалатынын Алма Мүтәліпқызы өзінің ұстаздық, ғалым жолындағы тәжірибесінен
«Ұстаздан қалған ұлағатты нақыл сөздер» арқылы өз ойын түйіндеген.
Өркениет әлеміне құбылыс болып кіретін азамат дайындау, қазіргі қазақ
азаматының мінезін қалыптастыру мақсатында "Сенім" бағдарламасын жасап
шыққан ғалым - ұстаздың әрбір еңбегі, әрбір сөзі бүгінгі ұрпақ тәрбиесі үшін аса
қажет деп ойлаймыз. Алма Мүтәліпқызының ұстаз бен оқушы арасындағы қарымқатынас туралы ойларына көңіл бөліп, мағынасын ашып көрсетуіміз бүгінгі педагог
қызметкерлер үлесінде болуы керек.
– Ұстаз – адамды жасаушы адам.
Яғни, бұл жерде ғалымның айтпақ ойы – ұстаз адамдардың өмірге көзқарасын,
сенімін қалыптастыратын, оларға өмірден өз жолын таба білуге көмектесетін,
айналасына білім – тәрбие ұрығын шашып, нұрын төгетін ойшыл тұлға.
– Сабақ – ұстаз бен шәкірттің адами қарым-қатынасы.
Ғалым Алма Мүтәліпқызы «Шәкіртсіз ғалым -тұл» деп Абай атамыз айтқан
ұлы сөзді ескере отырып, ұстаздық пен шәкірт ұғымын бірінің екіншісіне үйретуі,
екіншісінің үйреткенді ынта қойып, біліп алатын, яғни ғалымның іліміне ие болатын,
мұрагер ғана емес, ілгері жалғастырып, дамытушы ретінде анықтаған.
– Сабақтың мақсаты – баланың басқаға ұқсамайтын қасиетін аша білу.
Қазіргі таңдағы жаңа білім беру реформасы кезеңінде Алма Мүтәліпқызының
осы нақыл сөзін ескеріп, мұғалім - ізденімпаз, шәкірт – ізденімпаз бағытта жұмыс
жасау керек. Шәкірттің ізденімділігін мұғалім сыни көзқарас қалыптастырып, шәкірт
бойына да осы қасиетті дарыта отырып, өзінің мендік қабілетін ашуға бейімдейтін
жаңа бағыттағы «ұстаз» болуы тиіс.
– Мұғалімнің ісі мен сөзі жасанды емес, шынайы болуы шарт.
Ұстаздық атаққа азапты еңбек, шынайы шеберлік арқылы қол жеткізуге
болғандықтан, әр мұғалім жақсы «оқытушы» болу үшін, алдындағы шәкірттерінде
сүйе білу керек. Ол үшін мұғалім өзі көп нәрсені, үлкен жігер, барынша ынтамен
оқып үйренуі, соны үйренгісі, білгісі келген шәкірттерінің зейініне зер сала қарап,
білім- біліктілікті олардың зердесіне қалай ұялатудың ұтымды жолдарын, әдістерін
талмай іздеп табуы қажет.
– Балаға сыйлы боламын десең, баланы өзің сыйла.
Мұғалім шәкірті алдында өзінің имандылығы, парасаттылығын көрсете
отырып, жүректен шыққан лебізімен өзін жан-жақты байқатып, шәкіртке деген ізгі
құрметті өзінен бастаса онда білім – тәрбиенің кемшін тұсы болмайтыны хақ.
– Импровизация – сабақтың жаны.
Мұғалім шәкірт алдында айтылым дағдыс және тыңдалым дағдыларын сабақ
процесінде жүргізе отырып, оқушының көркем тілде өз ойын анық шебер жеткізуге
бағыттауы керек.
– Шәкірт – сабақтың негізгі кейіпкері.
Қазіргі заманауи білім беру үдерісінде ғалым Алма Мүтәліпқызының сөзін
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негізге ала отырып, шәкірт – сабақ үстіндегі үлкен рөль атқарушы шебер
кейіпкері болуы үшін, мұғалім сабақ құрылымын оқушының өзі «мұғалім» рөлін
атқара алатындай деңгейде жоспарлауы тиіс.
– Бала мектеп үшін емес, мектеп бала үшін жұмыс істейді.
Мектеп – білімнің құт мекені болғандықтан, баланы бойына білім мен тәрбие
дарытуда түрлі әдіс – тәсілдер арқылы білім бағытын жаңашалап, мектеп
табалдырығына аттағанда өзіне сенімді тұлға болып қалыптасуына күш жұмсай білуі
керек.
 Баға құнды емес, бала құнды.
 Әр бала – табиғаттың ғажайып құбылысы. Әр бала – Ханзада мен Ханша.
 Мұғалімнің өз сабағын білуі жеткіліксіз, оған қоса, бала жанын ұға білсін.
 Әр баланың өмір тіршілігі – өзінше бір тағдыр. Баланың тағдырына
ойланып қара. Сабаққа келмесе, себебін біл. Сабағыңа қызықпаса, тентек болса,
себебіне үңіл.
 Баланың ықыласын оят, қолынан іс келетініне сендір.
 Шәкірттің кемшілігін көргіш болсаң, ықыласын өшіресің, жеңілісін емес,
жеңісін ізде.
 Көптің көзінше баланың кемшілігін бетіне баспа, сеніп айтқан сырын ашпа.
 Сабақ үстіндегі тыныштыққа көп ізденіспен, еңбекпен ғана жетуге болады.
 Қиын тақырып түсіндіре салып, сұрауға асықпа, келесі сабақты қайта
түсіндіруден баста.
 Көп бала өсіріп, оны жақсы тәрбиелеген ананың қоғамдағы беделінің және
жағдайының жоғары болуы, әйел жағдайының жақсы болуы елдің экономикасының
өсуіне, отбасының табысы молаюына байланысты. Егер жағдайы болса, көп әйел
бала - шағасын тастап, қызметке ұмтылмас еді.
 Мұғалім ретіндегі ойым – мектептен бастап қыздарымыздың үй шаруасына
икемділігін,
ибалылығын,
қарым-қатынас
мәдениетін
сіңіре
білгендігін
қолпаштауымыз керек. Жаппай қоғамдық қайраткер дайындауға ұмтылған бұрынғы
тәсілге өзгерістер енгізіп, әйелдің бірінші парызы аналық қасиетін сақтау екенін
ұқтыруға бейімделейік.
Жалпы Алма Мүтәліпқызының ойлы ұлағатты сөздерінің басым бағыты қазақ
елінің ұлт тәрбиесінің білім арқылы қарыштап, еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақ қолында
екенін жеткізе отырып, ұрпақ тәрбиелеуде, білім деңгейін арттыруда мұғалім
біліктілігі әрдайым үздіксіз ізденіспен жүру керектігі және ұрпақтың ұлт мүддесін
қорғайтын бойында ерік- жігері мықты, рухы қайсар шәкірт тәрбиелеуде ел болып
атсалысу керектігін айтып өткен.
В.Маяковский де: «Ұстаз ізденгіш болуы, ойлай білуі, қандай істі болсын, бар
ынтасымен атқара білуі керек» - деген пікіріне қосыла отырып, ғалым Алма
Қыраубаеваның қырағылық көзімен
қазіргі таңдағы білім үдерісінде мәнді
шындықты жіті аңғарып отырғанын жоққа шығару өте қиын. Өйткені қазіргі оқыту,
үйретудің мазмұны да, сипаты да, соған орай, амал – тәсілдері де күрделене түсті.
Қазіргі күрделі техника және жалғаспалы технология, сондай –ақ білім мен біліктің
көп тармақтылығы бір нәрсені болса да, құнтпен жете үйретуді талап етуде.
Ұстаздықтың мәні осыған орай жаңа сипаттарға ие болуда.
Міне, ғалым Алма Мүтәліпқызы да жылдар бойындағы ұстаздық еңбегінде
шәкіртке білім беруде қалтқысыз адал болу керектігін жеткізген. Ол ұстаздың білім
мен өнердің жеке, қиын саласына үйретуге өте мұқият бағыт ұстауы шәкірттің де
оған зейін шоғырландырып, қызыға, ойын, қабілетін, икемділік дағдыларын
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жұмылдыра білуін талап етеді. Ұстаз шәкірттің бойында сол ынта мен ой күшін
жұмылдыра білушілікті пайда қылып, соған қуанып, дем беріп отырады. Олай
болмағанда, шәкірт алға баспайды, онда даму болмайды, бір орнында тұрып қалады,
бұл деген – өскелең талаптарға қатысты алғанда, кері кету деген сөз деп педагогика
саласына зор жауапкершілік, жанашырлықпен қарай білген.
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ЖӘДІГЕРЛЕРІ
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Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
Резюме
Статья посвящена творчеству знаменитой ученой А. Кыраубаевой. В целом,
статья проделана на высочайшем квалификационном уровне, представляет
огромный интерес для специалистов и является существенным вкладом в науку.
Название работы полностью соответствует ее содержанию. Выводы исследования
представляются аргументированными и строго обоснованными.
Summary
The article is devoted to the work of the famous scientist A. Kyraubaeva. In general,
the article was done at the highest qualification level, interesting for specialists and is a
significant contribution to science. The title of the work is fully consistent with its content.
Conclusions of the study seem to be reasoned and strictly justified.
Жалпы Қазақ ғылымының көсегесінің көгеріп, қанатын қатайтып, өркен жаюы,
ғылыми көкжиегінің кеңейген кезі ХХ ғасырдан бергі уақыт. А. Байтұрсынұлы
зерттеулерінен бастау алатын қазақ әдебиетінің тарихы, қазақ әдебиеттануы ғылымы
ХХ ғасырдың басынан бергі кезеңде сала-салаға бөлініп зерттеле бастады. Әдебиетші
ғалымдарымыз көркем әдебиет мәселелерін, сөз өнерінің түп төркінін, тегін, туу,
қалыптасу тарихын, даму заңдылықтарын, көркемдік және эстетикалық
ерекшеліктерін зерттеп, сонымен қатар әдебиеттің болмысы мен бітімін, әдеби
шығарманың сыры мен сипатын, әдеби дамудың мағынасы мен мәніне терең бойлай,
қазақ әдебиеті, әдебиеттану ғылымдарының жан-жақты өркендеуіне барынша өз
үлестерін қосуда. Қазақ әдебиетінің тарихын, әдебиеттану ғылымын зерттеушілердің
осылайша буын-буыны өсіп жетілді. Ғылымға 60-жылдардың соңы, 70-жылдардың
басында келген үлкен бір толқынның ішінде ғасырлар бойы қазақ халқының тірегі,
құтты мекені болған қасиетті Сыр топырағынан шыққан Алма Қыраубаева
Мүтәліпқызы да бар еді. Қазақ әдебиетінің тарихында іргелі сала Ежелгі дәуір
әдебиетінің негізін қалаған ірі тұлғалардың бірі қазақтың талантты, дарынды қызы
Алма Қыраубаева екені ғалымдарға, ғылыми ортаға белгілі.
Алма Қыраубаева Мүтәліпқызы - Қазақ әдебиеті тарихының ежелгі дәуірінің
бір арналы бұлағы болып табылатын көне дәуір ескерткіштерін зерттеді, сол дәуірдің
бай әдеби мұраларының халықтың ғылыми қазынасына айналуына елеулі үлес қосқан
қажырлы зерттеушілердің бірі. Олай деуімізге себеп бар. Алма апайды,
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ғалым А.Қыраубаеваның ғылыми мұрасын, кісілік келбетін ұстазы Б.Кенжебаевтан
бөлек қарау мүмкін емес. Сондықтан да А.Қыраубаеваның ғылыми мұрасын ұстазы
Б.Кенжебаев еңбектерімен байланыстыра қарастыру орынды.
«Бейсебай Кенжебаев 1941 жылы қазақ әдебиетінің тарихын қазақ хандығы
құрылған кезден бастау керек деген тұжырым жасаған-ды. Алайда ҚазПИ
профессоры Хажым Жұмалиев өзінің 1948 жылы шыққан мектеп оқулығында қазақ
әдебиетінің тарихы XVIII ғасырдан, Бұхар жыраудан басталады деген тұжырым
жасап, оны 1959 жылғы республикалық ғылыми конференцияда, 1960 жылы «Қазақ
әдебиеті» газетінде қазақ әдебиеті дәуірлеріне байланысты пікірталаста М.Әуезовтің
конференциядағы қорытынды сөзінде «Бейсенбай Хажым зерттеген дәуір турасында
онымен дауласуда дұрыс пікір айта алған жоқ. Ол жөнінде Хажым пікірлері
әлдеқайда орындырақ» («Әдеби мұра және оны зерттеу». 1961. 349-бет) дегенді соңғы
шешім деп қабылдап, «Қате көзқарас қағидаға айналмасын» деген мақаласынан
әдебиет тарихын зерттеудің өзін насырға шаптырып, дау-дамайға айналдырып
жіберген болатын. Оны большевизмнің қызыл сөзімен шовинистік көзқараста
насихаттағандар евроцентристік түсінікпен нығырлай түсті де, азаматтық
тарихымызды да, рухани байлығымыздың арнасы болып есептелетін мәдениет пен
әдебиеттің тарихын, әріден бастауға саналы түрде тосқауыл қойылып жатқанда
уыздай жас Алма Қыраубаеваның Бейсекеңнің «жауынгер солдаттарының бірі
болып» қатарға тұруы қазір айтуға ғана оңай» - дейді ұстазымыз, ұлы ғалым
Т.Кәкішев.
«ХХ ғасырдың соңғы ширегіне дейін «Қазақ әдебиетінің тарихын ХVІІІ
ғасырдан бастау керек» деген шовинистік көзқарас ықпалында кетпей, тоталитарлық
жүйе бағытына ілеспей, тарихи фактілерге арқа сүйеген, өз ұстанымы үшін қайсарлық
таныта білген ғалымдардың көшбасында – қазақ әдебиеттану ғылымында әдебиет
тарихын түркі халықтарының бәріне ортақ дәуірден бастаудың негізін салып,
орнықтырған профессор Бейсенбай Кенжебаев тұрды». (Қ.Алпысбаев) Ғалым
И.Нұрахметтің: “Қазақ әдебиеті тарихын тану туралы ғылыми көзқарастың
қалыптасуы мен дамуында, күшті ғылыми негізге ие пікір қозғап, күрделі зерттеу
еңбектер ұсынған ғалым Б.Кенжебаев өз тұсындағы ғылымның жетістіктерін жіті
қадағалап, ішкі қажеттілікті қапысыз танып, әдебиет тарихына деген жаңаша
көзқарастың ту ұстаушысы бола алды” [1, 127 б.] – деп жазғанындай, әдебиет
тарихын дәуірлеу мәселесіне ерекше көрегенділік көрсетті. Сондықтан болар
Бауыржан Момышұлының «Мені жұрт батыр дейді, Халық құрметіне рақмет. Бірақ,
мен әдебиет майданының бір батырын білемін, мақтаныш тұтамын. Ол – профессор
Бейсембай Кенжебаев.Ұлт әдебиетін сан ғасырларға ілгерілетуден артыққандай
батырлық керек? Қазақ әдебиеті тарихын зерттеугебар ғұмырын арнап келе жатқан ол
– нағыз қаһарман!» деуі.
Қылышынан қаны тамып тұрған сұрапыл замананың ырық, ықпалында кетпей,
коммунистік жалаң идеологияға бойсынбай, зорлықшыл, үстемшіл жүйе бағытына
ілеспей, тарихи деректерге, тарихи шындыққа арқа сүйеген, өз ұстанымы үшін
қайсарлық таныта білген – қазақ әдебиеттану ғылымында әдебиет тарихын түркі
халықтарының бәріне ортақ дәуірден бастаудың негізін салып, орнықтырған
профессор Бейсенбай Кенжебаев екендігі қазір анық, еш даусыз мәселе сияқты
көрінгенмен сол 60- жылдары көп ғалымдар қарсы тұрған, қиял сиқты еді.
Түркі халықтарының ежелгі дәуірде жасаған әдеби мұрасына қазақ халқының
да мұрагер болуына толық қақы бар деп білген Б.Кенжебаев осы бағыттағы өзінің
көздеген мақсат, мүддесін ғалым шәкірттері арқылы жүзеге асырды, ұлттың рухани
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дүниесінде төңкеріс жасады. Бұл орайда Б.Кенжебаев қана емес, оның шәкірттері де
көп кедергілерге кездесті. Осы жолда төзімді әрі қабілетті, ғылымға шын берілген жас
мамандарды даярлау қызметінде де
Б.Кенжебаев үлкен жетістіктерге жетті.
Ғалымның бұл тараптағы қызметінде, атап айтқанда ғалымдар даярлау саласында
ғылыми мектеп қалыптасты. Сөйтіп қазақ әдебиеттану ғылымында Б.Кенжебаев
мектебі қалыптасты.
Ұстаз-ғалымның өз мақсатына жету жолындағы қайтпас қайсарлығы,
шәкірттерінің талмай ізденуі, мол қажыры, мұқалмас жігерінің нәтижесінде «қазақ
әдебиеті 18-ғасырдан басталады» деген қасаң қағида бұзылып, қазақ әдебиетінің
тарихы мың жарым жылға жуық уақытқа ары жылжыды. Қазақ әдебиетінің тарихы,
әдебиеттану ғылымы үшін зор тарихи мәні бар бұл істің басы-қасында Кенжебаев
шәкірттері тұр, ғасырларға бөлініп жеке-жеке зерттелген әрбір кезеңнің ғылыми
дәлелденуінде Кенжебаев идеясы, оның шәкірттерінің қажырлы еңбектерінің көрінісі,
зор үлестері, өзіндік қолтаңбалары жатыр. Б.Кенжебаевтың басшылығымен ұлттық
университеттің кафедрасында тындырылған іс баяндылығын көрсетті, шеңберін
кеңейтті.
«Бүгіндері әдебиеттанудың жеке-жеке салаларына айналған ғалымның негізгі
ой-тұжырымдары
оның
З.Ахметов,
Р.Бердібай,
Р.Нұрғали,
Т.Кәкішев,
Х.Сүйіншалиев,
М.Жолдасбеков,
Н.Келімбетов,
Т.Қожакеев,
М.Мағауин,
А.Қыраубаева, З.Бейсенғали, А.Еспембетов, , У.Қалижанов, Т.Жұртбай, Қ.Ергөбек,
С.Дәуітов, т.б. тәрізді идеялас іні, шәкірттерінің зерттеулерінде жалғастық тауып,
дамытылды, жаңа көзқарас, тың фактілермен толыға түсті» - дейді белгілі ғалым Қ.
Алпысбаев. Б.Кенжебаев мектебінің бірінен бірі дарынды, бірінен бірі талантты
зерттеушілерінің ішінде - ұстазымыз А.Қыраубаева да болды. Ол «Махаббатнама»
дастанының теориялық мәселелерін алғаш рет айшықты түрде зерделеп, ұстазы
Б.Кенжебаевтың басшылығымен «Қисас-и рабғузи» мен «Махаббатнаманың»
идеялық көркемдік ерекшеліктері» атты кандидаттық диссертациясын қорғады. Бұл
қорғаудың принциптік мәні болғандығын айтады Т.Кәкішев жоғарыда аталған
еңбегінде. А.Қыраубаева кейін бұл диссертациясын «Ғасырлар мұрасы» (1988) деген
атаумен монографиялық еңбек етіп жариялайды. Ғалым бұл зерттеуінде ХІІІ-ХІV
ғасырлардағы түркі тайпаларының тарихи-әлеуметтік жағдайы, Орталық Азия,
Оңтүстік Сібір, Орта Азия, Каспий, Еділ жағалауын ежелден мекен еткен түркі
халықтарының қоғамдық өмірі мен тарихында Шыңғысхан бастаған монғол-татар
шапқыншылығымен байланысты оразан зор тарихи өзгерістің орын алуы,
Шыңғысханның қазақ жеріне жорығы мен Алтын Орда мемлекетінің құрылуы, қазақ
жерінің Есүхей ұлы Темужиннің (Шыңғысхан) (1155-1227) ұрпақтарының арасында
бөліске түсуі мен Сығанақ, Отырар, Үргеніш, Мерв, сондай-ақ, Бату, Сарайы, Берке
Сарайы, Үргеніш, Азақ, Керьч, Судак, Маджар, Ясы (Түркістан), Сауран, Баршынкент
т.б. тарихи қалалардың сол кезеңдегі шаруашылығы мен экономикасына тоқталып,
олардың сауда, мәдени орталықтарға айналғандығы, Алтын Орда дәуіріндегі түркі
әдебиеті өзіндік дәстүрі бар әлемдік әдебиетпен үндесе туған өрісті әдебиет екендігі
туралы нақты тарихи мәліметтер бере отырып, кеңестік кездегі ғалымдардың көне
дәуірге қатысты зерттеулерімен қатар, араб, парсы тарихшылары мен
саяхатшыларынан алынған тың дереккөздерден, «Монғолдың құпия шежіресінен»
сілтемелер келтіреді.Ғалым бұдан әрі ХІV ғасырда өмір сүрген Насируддин
Бурһануддин Рабғұзидің «Қиссас-ул-әнбия» («Пайғамбарлар қиссасы») атты әдеби
шығармасы туралы баяндай келе, Алтын Орда дәуірі мұраларына жататын бұл
туындыға сол кезеңдегі әлеуметтік-қоғамдық жағдайдың еткен әсеріне, туындының
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жанрлық табиғатына, ерекшелігіне, дәстүр мен жалғастығына тоқталады. Ғалым ХІІІХІV ғасырлардағы шығармаларға бір өлшеммен қарауға болмайтынын, бұл
уақыттағы туындылардың бірқатары аудармаға жақын болса, бірақатарының
нәзиралық сипаты басым, кей шығармаларда екі әдістің де қатар қолданылуы
сезілетіндіктен, мұндай туындыларды «аударма-нәзира» деп айту шындыққа біршама
жақын келетіндігін ескертеді.
Бір сөзбен айтқанда, еңбекте Рабғұзидің «Қиссас-ул-әнбия әдеби
шығармасының тақырыптық, жанрлық, көркемдік сипаттары жан-жақты ашылады.
«Қисса-сул әнбия» «Пайғамбарлар туралы әңгімелер» деген мағынаны
білдіреді. Орта ғасырларда «Қисса-сул әнбияның» әр тілде бір-біріне ұқсай бермейтін
бірнеше нұсқалары пайда болып, соған байланысты әртүрлілік оқуға, түсінуге
қиындық туғызады. Сол себепті Тоқбұға бек «Қисса-сул әнбияның» араб, парсы, және
түрік тілдеріндегі өзгеріске ұшыраған нұсқаларын бір жүйеге келтіруді Рабғузиге
тапсырады. Бұл туралы Рабғузи өз еңбегінің алғы сөзінде Тоқұға бек: «Пайғамбар
туралы хикаялар бірі араб тілінде бірі парсы тілінде – бізге әртүрлі тілде жетіп отыр.
Бірінің басы, бірінің аяғы жоқ, бірі толық болса, бірі толық емес Солардың бәрін бір
ізге түсіріп, өзімізге түсінікті тілге жазып берсеңіз деді. Мен құрметті бектің өтінішін
қабыл алдым», – дейді [6, 191-б].
Алма Қыраубаева атап көрсеткендей, «Рабғузи кітабы – ежелгі араб, парсы
елдерінде туып, бірден-бірге ауысып келе жатқан шығыстық сюжеттердің жиынтығы.
Кітапта табиғат, дүние құбылыстары, жаратылыстың пайда болуы жайындағы
мифологиялық әңгімелер, халифтар, пайғамбарлар туралы аңыз-қиссалар, ертегілер,
өлеңдер бар» нәзира дәстүрімен жазылған кітап болып саналады [1, 185–212-б].
Ғалымның Алтын Орда дәуірі туралы зерттеген еңбегін жоғары бағалаған
Түркі тілдес халықтарға ортақ көне жазба ескерткіштерінің бірі Хорезмидің
«Мұхаббатнама» (1353) туындысы да ғалымның басты зерттеу нысаналарының бірі
болды. А.Қыраубаева бұл шығарманы тыңтума әдебиет үлгісіне жатқызып, оны түркі
әдебиетінің ХІІІ-ХІVғасырлардағы елеулі көркем туындысы әрі түркі халықтарының
бәріне ортақ әдеби жәдігер екендігін нақтылайды. Зерттеуде ғалым «Махаббатнама»
дастанының тарихына, зерттелуіне, таралған нұсқаларына тоқталады. Туындыға
көркемдік әдіс тұрғысынан келген ғалым дастанның тақырыбы мен идеясына, сюжеті
мен композициясына да жан-жақты талдау жасай отырып, оның өз тұсындағы жер
жүзі мәдениетіндегі озық ағымдармен байланысты, сонымен қатар, берідегі қазақ
поэзиясының тіл, стиль дәстүріне қатысты екендігін нақтылайды Ол Хорезмидің
«Махаббатнама» дастанын түпнұсқадан аударып, 1985 жылы халық игілігіне ұсынған
болатын.
Қазіргі уақытта кез келген әдебиетші ғалымның А.Қыраубаеваның ғылыми
мұрасын талдап, зерттеп, ондағы ғылыми тұжырымдарды одан әрі дамытуға сөйтіп,
ғылымда маңызды жаңалықтар ашуға әрине толық мүмкіндігі бар. А.Қыраубаева
туралы Біздің (70, 80, 90-жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
филология факультетінде оқыған түлектер) сол зерттеушілерден бір ерекшелігіміз
Алма апайдың алдынан өтіп, нұрлы жүзін, сырлы сөзін бойға сіңіріп, қоңыр үнін өз
құлағымызбен естуіміз. Апайдың мінез-құлқы, кісілік кейпі туралы сезінген, байқаған
қаншама дүниелер туралы енді ойланудамыз. Табиғатынан мейірбан, шәкіртіне
әрқашан
жүрегінің жылуы мен шуағын арнап жүретін Алма апайды Қазақ
әдебиеттану ғылымының қаранары Б.Кенжебаевтан тәлім алды деп түсінеміз.
Б.Кежебаевтан тәлім алды деу аз. Ұлы ғалым Б.Кенжебаевтың әкелік қамқорлығын,
ұстаздық мейірім, шапағатын көрді. Осы орайда Құлбек Ергөбековтің Алма
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Қыраубаева туралы жазған эссесіндегі шынайы ұстаз, «фидайы ғалым» Бейсембай
Кенжебаевтың Қазақ Мемлекеттік университетінің ректоры, профессор Өмірбек
Жолдасбековке жазған мына хаты еске еріксіз түсіп отыр.
«Құрметті Өмірбек!
«Қазақ әдебиеті» кафедрасын ұзақ жыл басқарып келемін. Сенімдеріңізге тек
рахмет айтамын. Бірақ, болашақ – жастардікі. Оларды біртіндеп ғылымға тарта
баулып, дәстүрлі түрде жетілдіріп, қатарға қосып отырмасақ болмайды.
Бізде ежелгі әдебиет аталатын қиындықпен оқу программасына қосымша
сағатпен, күштеумен енген пән жүреді. Биылғы оқу жылында тіл, әдебиет
мамандығын үздік бітірген Қыраубаева Алманы кафедраға алып қалсақ деген едік,
оған мүмкіндік жоқ екенін айтып отырсыздар. Сағат жоғын мен де сеземін. Әрі
ойлап-бері ойлап бір шешімге бекінгендеймін. Мен жасым келген кісімін.
Мүмкіндігінше, мені не жарты ставкаға ауыстырыңыздар, тіпті пенсияға
шығарсаңыздар да қарсылығым жоқ. Қалай дегенде де, сөйтіп менің сағатыммен
Қыраубаева Алманы «Қазақ әдебиеті» кафедрасына алып қалыңыздар.
Қыраубаева Алманың сенімдеріңізді ақтайтынына еш шүбәм жоқ.
Сізге деген құрметпен проф. Б. К. Кенжебаев» - деп жазыпты. Бұл хатты жай
оқу мүмкін емес. Ұстаздың шәкіртіне деген ақ пейілі, ыстық ықыласы жарты әлемді
ерітіп жібергендей. Кешегі күнге дейін жалғасқан қазақтың бір-біріне ақ-адал
тілеулестігі. Сонымен қатар сабақты жақсы оқитын шәкіртке деген ұстаздың сүйініш,
құрметі. Ұстаз пейілі түскен Алма Қыраубаеваның өзі де тұла бойы толы тамаша
қасиеттер болған ғой шамасы деп ойлаймыз.
Алма апай ұлы ғалым, ұлы ұстаз Б.Кенжебаевтың үміт ақтап қана қоймай, өзі
де қазақ әдебиетінің тарихын тереңнен қопарып зерттеуде, зерделеуде, жүйелеуде,
бүгінгідей ғылыми деңгейге жеткізіп қалыптастыруда атқарған қызметі, сіңірген
еңбегі баға жетпестей орасан зор болды.
Апайдың тамылжытып ән салғанын өзіміз де талай көрдік. Осы орайда ұлы
ақын, жырау Жамбыл мақамы туралы пікірлері өз алдына музыкатанушылар
тарапынан зерттеуді қажет етеді.
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АЛМА МҮТӘЛІПҚЫЗЫ ҚЫРАУБАЕВАНЫҢ «ЖАНЫМ САДАҒА»
ЕҢБЕГІНІҢ ТАҒЫЛЫМЫ
Тайманова Сара Тамшыбайқызы Болашақ университетінің доценті, ф.ғ.к.,
Палмаганбетова Гульшат Кенжетаевна №9 мектеп-гимназияның жоғары
санатты мұғалімі, Қызылорда қаласы, Қазақстан
Резюме
Авторы статьи раскрывают идеи документальных рассказов педагогаученого и писателя Алмы Муталиповны Кыраубаевой. В образовательном процессе
школа должна основываться наравне с вхождением молодежи в мировую
цивилизацию на принци-пах народного воспитания и национальной идеи,считают они.
Исходя из этого, авторы статьи подчеркивают, что
идеи педагога
А.М.Кыраубае-вой
глубоко уходят корнями в историю развития проблемы
национального воспита-ния и классической педагогики. В статье представлен
анализ педагогических идей педаго-га А.М.Кыраубаевой. Через анализ
художественного произведения авторы дают оценку труда ученого-методиста,
главнаа цель которого – это развитие творческих спососбнос-тей у учащихся.
Summary
The authors of the article disclose the ideas of the documentary stories of the
teacher-scientist and writer Alma Mutalipovna Kyraubaeva. In the educational process, the
school must be based on an equal basis with the entry of young people into the world
civilization on the principles of popular education and the national idea, they believe.
Proceeding from this, the authors of the article emphasize that the ideas of the
teacher A.M. Kyraubeva are deeply rooted in the history of the development of the problem
of national education and classical pedagogy. In the article the analysis of pedagogical
ideas of the teacher A.M. Kyraubaeva is presented. Through the analysis of the work of art,
the authors give an evaluation of the work of the scientist-methodologist, whose main goal
is the development of creative ways in students.
Еліміз тәуелсіздігін жариялап, егемен ел болған алғашқы жылдарда барлық
салада аса жауапты міндет тұрды. Соның бірі – тәуелсіз қазақ елінің тәуелсіз, азат
ұрпағын тәрбиелеу. Сол міндетті жүзеге асыру мақсатында білім берудің тұңғыш
стандарттары, тұжырымдамасы, әр пәннің жаңа мазмұндағы білім бағдарламалары
өмірге келді. Белгілі ғалым Алма Қыраубаева бұл қарқынды да жауапты мәселеден
сырт қалмады. Ұлттық мектеп қандай болу керектігі жайында көп ізденді, толғанды.
Педагог ғалым дүние жүзі педагогика классиктерінің еңбектеріне, вашингтондық
ХХІ ғасыр мектептерін, дамытпалы бағдарламаға құрылған Джеймс Комер мектебі,
Набиско, Сатурн мектебі, Мәскеудегі Монтессори мектебі тәжірибелеріне және
А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, М.Әуезов еңбектеріне терең үңілді,
ізденді. Нәтижесінде «Жаным садаға», «Ұлттық мектеп: тәжірибе» деген еңбектері
мен бірнеше ғылыми-әдістемелік мақалаларында мектептің бүкіл тыныс-тіршілігі
халықтық тәрбие мен ұлттық рухқа негізделу керектігіне ерекше көңіл бөлді.
«Қазақстан өзінің ұлттық мектебінің бағдарламасын анықтамаса, ұлттық идеология да
болмайтындығын батыл айтты. Өзі ашқан мектептің тұжырымдамасында бала
мектепке келгеннен бастап «ұлтжанды, иманды; адамды сүйетін; мәдениетті; білімді;
өмірге икемді; рухани дамыған адам, кісілікті тұлға» болып шығуы керек деп
түйіндеді. Кісілікті тұлғаны қалыптастыру үшін не істейміз?
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«Кісіліктің негізі ұлттық мәдениетте: тілі, әдебиеті, тарихы, діні, жазуы, өнері,
дүнтетанымы, қарым-қатынасы, ойыны, спорты. Өзінің дәстүрлі мәдениетін меңгере
алмаған адам ылғи да кембағалдық сезімде болады. Тек ұлттық мәдениетпен
шектеліп қалып, әлемге қол созбаған кісі де осындай қорсыну күйін бастан кешеді.
Ендеше балаға осы екеуінің де жақсы жақтарын сіңіру керек болатын» [1,155], - деген
тұжырым жасайды. Мұндай танымдық-тағылымдық мәні аса терең толғамдар мен
талдауларға Алма әрине бірден келді деп айта алмаймыз. Ол – ежелгi дәуiр әдебиетiн
зерттей отырып, сусындады, мейірін қандырды әрі оны аз ғұмырында ұрпаққа өшпес
мұра етіп қалдырды. Ұрпаққа асыл сөздің мәнін, ұлттық рухани мәдениетті танытуды
мақсатым деп ұғында, сол жолда баланы «жаным» деп еркелете отырып, соның келешегіне
жанашырлықпен қарады. Оның дамуына, келешегіне ұлттық әрі әлемдік деңгейде
бағдарлаған әдіскер ғалым болды.
Қазақта «сегіз қырлы, бір сырлы» деген сөз әдетте ер адамға арналып айтылады.
Десек те осы бір әдемі сөз тіркесі Алма Мүтәліпқызына да лайық. Ата-анасының
отбасылық тәлім-тәрбиесі арқылы жастайынан қазақтың сөз, әуез өнерімен сусындап,
есейген ол мектепте оқып жүргенде-ақ қолынан гармоны мен домбырасы түспей, ән
айтып, аздап өлең де шығарды. Оқуда үздік болып, мектепті алтын медальмен бітірді.
Асқақ арман-мақсатпен республика астанасы Алматы қаласындағы белгiлi оқу орны
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттiк университетiнiң филология факультетiне
оқуға түсiп, оны да үздiк бiтiрген Алма белгiлi ғалым профессор Б.Кенжебаевтың
жетекшiлiгімен ғылым жолына түсті. Ғылым мен ұстаздық қызметті қатар алып
жүрді. Бойындағы бар қабілет-дарынын осы жолға арнады.
Қазақстандағы ұлттық тәлім-тәрбиелік ой-пікірлер тарихының түп тамыры өзі
зерттеген көне мәдени мұра–халықтық педагогика мен Орхон-Енисей жазуларынан
бастау алып, орта ғасыр ойшылдарының парасатты тәлімгерлік ой толғаныстарымен
толысып, ХІV-XIX ғасыр ақын-жыраулардың терме, толғауларында жалғасып, ол
ХІХ ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген қазақтың ұлы ғұлама ағартушыдемократ ұлдары: Шоқан, Абай, Ыбырай еңбектері арқылы өркен жайғанын
пайымдады. Абай да, Ыбырай да, Міржақып пен Ахмет те, Жүсіпбек пен Мағжан да
келешегінен үміт күткен, өз халқын жан-тәнімен сүйген, халқының мәдени көркейіп
өсуі үшін бойындағы бар күш-жігерін аянбай жұмсаған нағыз патриот азаматтар
екенін түсінді.
Алманың ғылыми еңбектері – қазақ әдебиеттануының жаңашыл бағытын тереңдете
негіздеуімен ерекшеленсе, 1995 жылы «Жазушы» баспасынан шыққан «Жаным садаға»
атты деректі әңгімелері мен 2002 жылы «Өнер» баспасының «Көкбөрі» сериясы
бойынша мектеп алды балалар мен бастауыш сынып оқушыларына арналған «Сақ
әңгімелері» топтамасы оның бойындағы тағы бір қырын аңғартты. Ұстаз, ғалым Алма
елге енді жазушылық қабілетімен таныла бастады. Бұл деректі әңгімелерінің негізгі
өзегі, түп-тамыры халықтық таным мен тәрбиеге бағытталған. Жазушы ғалым өзінің
өмірде көрген-білгенін, тәжірибесін ой елегінен өткізіп, көркем туындыға
айналдырып, педагогикалық ой-тұжырымдарын оқырманға ұсынды. Әрбір әңгімеде
суреттелетін өмір шындығынан, күнделікті тұрмыс-тіршіліктен алынып отыратын
авторлық ой, оған берілген баға үш түрлі тәсіл арқылы беріліп отыратынын байқауға
болады. Бірінде автор ұстаздық тәжірибесіндегі басынан өткізген оқиғаларды көркем
образдарға жинақтап, оны әңгіменің негізгі қазығы етіп алады. Олар – ұстаз
алдындағы шәкірттер, өзіне білім берген ұстаздар, балалық кезде араласқан атааналар, дос-жарандар, ел ішіндегі бақсы-балгерлер, молда, тәуіптер, абзал аналар,
құрбы-құрдастар т.б.
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Алма күнделікті тұрмыста араласқан кейіпкерлерінің ішкі жан дүниесіне
үңіледі, олардың адами қасиеттеріне үңіледі, өз пайымы арқылы бағалайды. Деректі
әңгімелерінде олар да шынайы болмысымен көрінеді. Олардың іс-әрекеттері, мінезқұлқы, қызметі ғалым-ұстаз, жазушының ой елегінен, ұстаздық тәжірибесінен өтіп,
көркем өріледі. Қорытындыны автордың өзі беріп отырады. Мысалы, «Ұстаздың да
ұстазы бар. Біздің ұстаздарымыз Мұхтар ағайын, Есмағамбет ағайын айтып, тәнті
болады. Ал біздің алдымызда мейірімді жүрегі талапты баланы іздеген Бейсембай
ағайдың, әр лекциясы кісілік сабағындай Зейнолла ағайдың, айтқанынан «мен–
адалдық» деген азаматтық үн естілетін Тұрсынбек ағайдың келбеті тұрады.
–
Олардай болу қайда?– дейтін шәкіртіме:
–
«Анау аспанға қарашы, жұлдыздар бірінен-бірі жарық. Сенің де өз
жұлдызың табылғай»- деп тілеймін»,-дейді[1,58].
Міне, осы қысқа әңгіме «Этюдтер» деген шағын 11 ой-толғамдарында келелі
ой бар. Жоғарыдағы үзіндіден Ұстаздың ұстаздарына берген бағасымен қатар
шәкірттің келешегіне деген сенімін оятар ойын аңғару қиын емес. Жалпы этюд
француз сөзі - зерттеу деген мағынаны білдіреді. Алма өзінің өмірлік тәжірибесінен
көрген-білгендерін зерттеу, көңілге тоқу арқылы ағартушылық ой қорытады.
Мысалы: «Адамдық қасиетінен айнымайтын үлкен жүректі ұстаз еш уақытта
студенттің арына тимейді. Мақтаумен бала өседі. Семинардағы бір ауыз пікіріміз
үшін көкке көтере мақтаған ұстаздың қанатты сөзінен кейін биіктеп, қиялмен
қалықтап, жұпыны жатақхананың алдына жеткенде ғана жерге түсуші едік. Сол ұстаз
берген кішкентай қанат таң атпай кітапханаға қарай алып ұшатын. Қауырсын қалам
беріп, небір «ұлы ойды» қағаз бетіне шимайлайтын.
Самайы күмістенген сол ұстаздардың айналасында өңшең бір талантты балалар
жүреді. Енді ойлап қарасам, талаптыдан талант ашқан ұстаздың өзі екен» [1,56] Міне,
осы сияқты этюдтердің бірінде қаламгер ұстаз мектептегі мұғалімінің өктем тәсілін
сынға алса, бірде мұғалімнің шығармашылықпен ізденісін құптайды, мұғалім
бақытының сырына үңіледі, бала аңсаған ұстаз болуды қалайды.
«Жаным садаға» деректі әңгімелірінен «Мектептің жаны – мұғалім. Мұғалім
қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім білімді болса, ол мектептен
балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған соң, ең әуелі мектепке керегі –
білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы оқыта білетін мұғалім» - дейтін
А.Байтұрсынов идеяларын аңғарамыз.
«Мұғалімнің үш қасиеті» әңгімесінде балалық кезде шәкірттерге қасиетті
әулиедей әсер етуші мектептегі қарт математик мұғалім Төлеген ағайдың, оның әкесі
Тайман тәуіптің тамырыңды ұстап отырып, қызғылт көзімен көзіне терең назарын
салып қарайтыны, сонда ішкі құрылысыңды түгел көріп-біліп отырғандай арқаңды
шымырлататыны автордың бала кезінде есінде қалған ескірмес естеліктері. «Тәуіптің
ауруды емдемес бұрын оның көзіне үңілуі мұғалімге керек қасиет екен» деген. Бұл – бір.
Екінші, автордың пайымдауынша мұғалімнің тыңдаушыға әсерлі, анық
сөйлейтін даусы болу керек. «Жас талапқа айтар ақыл: әр дыбысты, сөзді анық айтуға
тырыс. Айнаға қарап сөйлеп үйрен. Айнадағы мұғалім өзіңе ұнаса, кластағы жиырма
бес айнаға да солай көрінесің. Даусың құлаққа жағымды болсын. Әуелі өз құлағыңа
жаға ма, оңашада айтып көр» [1,64],-дейді.
Үшінші, автор ұстазы Темірғали ағайдың «Ән айта аласың ба?» деген сөзін
еске алады. «Өлең айтқан адам әнімен бірге жан-жүрегін жайып салады. Көздері
сәулеленіп, сұлуланып кетеді. Сондай-ақ өнерді жанымен түсінетін адамнан бір
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ерекшелік жылылық сезіледі. Әнді тереңнен сабақтап, ұға білетін адамның бала
жанын түсінгіш болмауы мүмкін емес. Аңғарғанға, әр бала да – бірін-бірі
қайталамайтын ғажайып ән. Болашақ мұғалім студенттеріме: «Ән айта білесің бе?» деп жиі сұрақ қоямын. Яғни ән айта білу – мұғалімге керек үшінші қасиет.
Қазіргі жалпы білім беру стандарттары мен бағдарламаларында
оқытуды
ізгілендіру ұстанымының негізгі мақсаттарының бірі – адам бойындағы, образбейнесіндегі әдемілік әлемін көркем мәтін арқылы сезіне білуге тәрбиелеу деп
көрсетеді.
Өнер туындысындағы барлық эстетикалық, эмоциялық қуатты шәкірт бойына
дарыту үшін әдебиет мұғалімі өзі де өнерді сүйетін, бар жанымен түсінетін адам
болуы парыз. Өнерді сөйлете білу үшін ол әрі актер, әрі режиссер, әрі педагог, әрі
жазушы, әрі әдебиетші демек, бесаспап адам болуы тиіс.
«Жәкеңнің келіндері» деген әңгімесіндегі Күлән апа (Жәкеңнің кенже ұлы
Тезекбай атаның жары), Сатиқа апа (Сатыш деген баласының бәйбішесі), Берікбала,
Еркетай апа секілді аналардың керемет образын береді. Бәрі де парасатты, ақылды,
өнерлі, ел сыйлаған аналар. Автор ұрпақ тәрбиесіндегі осы танымдық мәні зор
әңгімесі арқылы аналардың өнегелі өмірін үлгі етеді. Ұрпақ бойына ізеттілік,
сабырлылық, ұстамдылық, кеңпейілділік және абысын мен келін арасындағы
сыйластық, ағайынның бірлігі сияқты жақсы қасиеттерді дарытады. Аналар өмірін
баяндау арқылы Алма оқырманды өзіне елітіп алады, жас ұрпаққа адами қасиеттің
құнарлы дәнін егіп отырғандай әсер етеді. Оқуға жеңіл.
Өмірдегі кез келген дерек немесе оқиға шығармаға арқау бола бермейтіні
белгілі. Алма ой елегінен өткізіп қажетті деген деректі тілге тиек етеді. Ол нақты
фактілердің шеңберінде қалып қоймай, шығармаға үлкен танымдық, көркемдік сипат
дарыта біледі. Бұл – оның жазушылық шеберлігі.
Екінші бір топ әңгімелеріндегі ой қорытынды шәкірттер пікірі арқылы беріліп
отырады. Мысалы, «Қажыған студент қайдан шықты?», «Махаббат және мінез»,
«Пікірлестер мен қарсыластар», «Айжан» т.б. шағын әңгімелерін атауға болады. Бұл
әңгімелеріне де өзек болғанын өмірдегі шынайы бейнелер, кейбірінің атын автор
өзгертіп алады, оған өзі сілтеме де жасап отырады. «Ойландырған бір өлең»
әңгімесінде ұстаз Шәлгез жыраудың «Шығармақ бұлт жай тастар» толғауының
мағынасын бір ауыз сөзбен айтып беруді мақсат тұтады. 15 минут уақытта оқушылар
өз түсініктерін қорытады.
Мұндай сабақтар көркем шығарманың мәнін түсінуге, әдебиетті сүюге
үйретеді. Ұстаз әрбір сабағында халықтың даналығын ұқтыруды сабақтың мақсатына
айналдырады. «Бата» әңгімесінде жазушы Б.Нұржекеевтің «Жау жағадан алғанда»
романының кейіпкері Кебекбай берген батаны талдатады да сонан кейін студенттер
өздерінің қиялымен бата берудің үлгісін жаза бастайды. Міне, байқасаңыз Алма
Мүтәліпқызының әдіскер ұстаз екенін аңғарамыз. Ол шәкірттерінің шығармашылық
қабілетін, әдеби білімін байытуда қажетті көркем туындының таңдай да талдай біледі.
Олармен ой бөліседі. Шығармашылық қабілетін шыңдайды. Халықтың «Бұлақ көрсең
көзін аш» деген тәрбиесі осы емес пе?!.
Алма үшінші бір топ әңгімелерінде ой қорытындыны оқырманға қалдыра-ды.
Олардың қатарына «Ата-аналар жиналысы», «Жасөспірім өмірін неге қиды?»,
«Сендім саған» т.б. жатады. Бұл әңгімелерде автор нақты оқиғаны баяндай келіп, «Біз
іздеген халықтық тәрбие осы емес пе?», «Бұл бақытсыз баланы ауруынан алып
қалмаса болмас па еді?», «Не балаға, не ата-анаға пайдасыз жиналыстар керек пе?»
деген сұрақтармен аяқтап, оқырманға ой тастайды, ағарту саласындағы өзекті
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мәселені көтереді. Ал балаларға арнал-ған «Сақ әңгімелері» топтамасындағы негізгі
дерек көз– халықтың аңыз әңгімелері. Ол да балаларға түсінікті әрі жеңіл баяндалады.
Олардың ұлттық санасын оятып, салт-дәстүрлерімізді сүюге, құрметтеуге баулиды.
Ойымызды түйіндей келе Алма Мүтәліпқызы Қыраубаеваның ағартушы-лық
бағытындағы деректі әңгімелерінен де оның сан қырлы әмбебап тұлға екенін аңғару
қиын емес. Оның көркем туындысындағы өмір шындығын танып-білу, түсініп-сезіну,
зейінге тоқу – бәрі бір-бірімен қабысып жатады. Жастарды өздері сүйіп таңдаған
кәсіби мамандығының нағыз шебері болуға, еңбексүйгіштікке, табандылыққа,
ізгілікке баулиды. Бұл қасиеттер өмірдегі ұстаз, ғалым, әдіскер, әнші, ақын,
импровизатор, жазушы, тәлімгер, психо-лог, шәкіртті өзімен тең дәрежеде ұстап, ішкі
жан сарайына үңілетін Алма апамыздың өз бойынан да табалатын еді. Оның ұстаздық
қызметіндегі өмірлік кредосы – әділеттілік пен адалдық болатын, сондай-ақ
«Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да мектебінің қандай негізде құрылуына
барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм өз жанымызға(қазақ жанына) үйлесетін
негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады»[2], - деген
М.Жұмабаев ойымен үндесіп жатады. Жастарды «кембағалдықтан» сақтандырады.
Ол үшін ұлттық құндылықтармен қатар әлем өркениетімен де сусындауды да қатар
алу керектігін ұғындырады.
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Резюме
В статье говорится о педагогическом искусстве известного ученого, доктора
филологических наук, профессора А. Краубаевой. Она является автором творческого
наследия, где её педагогическое мастерство раскрывается в широком диапазоне.
Ключевые слова:
педагог, образование, педагогическое мастерство,
компонент.
Summary
The article deals with the pedagogical skills of the famous scientist, doctor of
philology, professor A. Kraubaeva. She is the author of the creative heritage, where her
pedagogical skills are revealed in a wide range.
Key words: teacher, education, pedagogical skill, component.
Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары экономикалық дағдарыс саңсыратқан
елімізде мектептер мен арнаулы оқу орындарының жастарға білім беру шаралары
тығырыққа тіреліп тұрды. Осыдан шығудың жолын іздеп, ұрпақ үшін жаны күйінген
ұстаздар қажырлана еңбек етті. Солардың бірі – ғалым, ұстаз Алма Қыраубаева еді.
Ол әдебиет саласында ғана еңбек етіп қоймай, педагогика саласына баға жетпес үлес
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қосқан. Ол ел басына қиын-қыстау күн туған заманда, кедергілерге қарамастан, ұлт
құндылықтарын бойына сіңірген, әлемдік ауқымда ұлттық құбылыс болып таныла
білер тұлғаны қалыптастыру, бағдар берумен қатар, педагогтердің де жаңашыл
қалыптасуына мүмкіндік көзі болатын «Сенім бағдарламасын» жасады. Осы
бағдарламамен жұмыс істейтін ұлттық мектеп ашты.
Ғалым әдістемелік жұмысты мүлдем жаңа қалыпта жүзеге асыру және қазақ
ұстазының уақыт талабына сай жаңашыл келбетте танылуы қажеттігін тілге тиек етті.
Шеберлікті арттыру мақсатында мұғалімге үш сатылы бағдарлама жасауды ұсынады:
1) Базалық білім бағдарламасы;
2) Жоғары бағдарлама;
3) Өте жоғары бағдарлама.
А. Қыраубаева мұндай қадам ұстаздың еңбектенуі мен шығармашылық өрлеу
перспективасына жол ашатынын атап көрсеткен. Педагогтің жұмыс нәтижесі мен
түпкі мұраты, қажет-қасиеттері және мұғалімнің жұмыс нәтижесіне де тоқталып
өтеді. Мұғалімге қажет қасиеттерге: жылылық, түсінгіштік, сезімталдылық, кең ойлай
алуы, баланы шабыттандыра білуі, балаға адам ретінде қадірлі бола білуі, сабағының
қызықты әрі пайдалы болуы, шығармашылық ізденісінің өрістеуін қосады да,
мұғалімнің түпкі мұраты алдындағы тұлғаның рухани кемелденіп өсуіне басшылық
жасау деп қорытты.
Педагогикалық шеберлік– бұл педагогтың кәсіби іс-әрекетінің ең жоғарғы
деңгейі. Оның сыртқы бейнесін мұғалімнің түрлі педагогикалық міндеттерді дұрыс,
шығармашылықпен шешуінен, оқу-тәрбие жұмысының мақсатына жетуде тиімді әдістәсілдерді орынды қолдануынан көруге болады. Ал педагогикалық шеберліктің ішкі
мәні – бұл педагогикалық міндеттерді шешуді қамтамасыз ететін тұлғаның білімі,
іскерлігі, дағдысы, психикалық процестері және жеке қасиеттері қалыптастыруы.
Педагогикалық шеберліктің мәні «Педагогикалық энциклопедияда» былайша
түсіндіріледі: «...бұл балаларды жақсы көретін және өз жұмысына бейімділігі бар
педагогтардың қолы жетерлік әрдайым жетілдіруді қажет ететін жоғары дәржелі
өнер. Өз ісінің шебері бола алатын педагог – бұл өз пәнін терең меңгерген, ғылымның
нақты салаларынан және өнерден хабары бар, оқыту және тәрбиелеу әдістемесін
толық деңгейде білетін, жалпы және, әсіресе, балалар психологиясын түсінетін
жоғары дәрежелі маман.
Осы анықтаманың мағынасына үнілетін болсақ, мынаны көруге болады:
1)
«педагогикалық шеберлік» ұғымының мазмұнына мыналар енеді:
- жалпы жоғары деңгейлі мәдениет, эрудиция;
- өз пәні бойынша кең ауқымды және терең білім;
- педагогикадан, жалпы, жас және педагогикалық психологиядан білімінің
болуы;
- оларды оқу-тәрбие үрдісінде қолдану білу іскерлігі;
- оқыту мен тәрбиелеудің әдістемесін толық меңгеруі. Бұл негізінен,
2)педагогикалық шеберлікті педагогтың бойында тәрбиелеуге болады,
шеберлікке педагог боламын деген әрбір адамның қолы жетеді.
Алма Қыраубаеваның осы салада жазған тағы бір құнды еңбегі «Жаным
садаға» деп аталады. 1995 жылы жарық көрген кітап – балаға білім үйретудің қилы
тәсілдері, ізгілікке баулудың жалпыадамзаттық бағыттары туралы жазылған құнды
еңбек. Зерттеуші ғалым Қ. Мәдібай бұл туралы: «Жаным садағада» Алма Қыраубаева
жеке бас тәжірибе, өзіндік сезім-аңсарлар сынды құбылыстарды өз дәуірінің
қоғамдық-әлеуметтік арқауы, ұлттың бітім бүтіндігін сақтау бағытындағы өзекжарды
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күйлер мен астастыра отырып, жантанудың жалпыадамзаттық негіздерімен
сабақтастыра зерделейді» деп жазады.
В.А.Сластенин педагогикалық шеберлікті тұлғаның кәсіптік бағытталуының
жоғары формасы деп белгілейді. Ал кез-келген іс-әрекетте, оның пікірінше,
шеберліктің көрсеткіші – бұл іс-әрекетте қажет болатын арнайы іскерліктер мен
дағдыны меңгеру.
Педагогикалық шеберліктің құрылымында өзара байланысқан элементтерді
көрсетуге болады: гуманистік бағыттылық, кәсіптік білім, педагогикалық қабілеттер,
педагогикалық техника. Аталған элементтер педагогикалық шеберлік жүйесінде өзара
тығыз байланысты, оларға өз бетімен дамуы тән. Педагогикалық шеберліктің өз
бетімен дамуының негізі:
- білім мен тұлғаның бағытталуы;
- оның нәтижелілігінің маңызды шарты – қабілеттер;
- тұтастықты қамтамасыз ететін құрал – педагогикалық техника аясындағы
іскерліктер.
Осы тұрғыдан қарастырсақ Алма Қыраубаеваның оқу-ағарту саласындағы тағы
бір жаңалығы – «Педагог шебері» аталатын технология жасап шығуы дер едік.
«Педагог» шеберлігі – педагог ізденісіне жол ашатын бағдар. Жоғарғы оқу
орындарында жұмыс істеген ғалым алдына келген студенттердің мектептен алатын
білімінің негізді де нық болуы жайлы шәкірттерімен жиі бөлісетін. Бұл технологиның
бүгінгі мұғалім, бүгінгі білім беру әдісі үшін маңыздылығы аса жоғары. Сол себептен,
технологиядан үзінділер келтіргіміз келіп отыр.
Кәсіптік білім – бұл педагогикалық шеберліктің негізгі іргетасы. Кәсіптік
білімнің мазмұнына пән бойынша ғылыми және практикалық білім, оның әдістемесі,
педагогикалық және психологиялық білім енеді.
Педагогтың жас, педагогикалық, жалпы психология және педагогикадан
жинақталған білімі жас ұрпақты оқыту және тәрбиелеудің теориялық және
практикалық сипаттағы күрделі мәселелерін ғылыми тұрғыдан шешуге мүмкіндік
береді, педагогты мектепте білім, іскерлік, дағдыны меңгерту
үрдісінің
заңдылықтарымен қаруландырады, оқу-тәрбие үрдісін әрі қарай жетілдіру үшін
қажетті әдістерін анықтауға мүмкіндік береді. Психологиялық-педагогикалық
эрудиция әрекеті, фактіні немесе құбылысты дәл психологиялық талдау негізінде
ықпал жасаудың дұрыс таңдалуын қамтамасыз етеді.
Педагогикалық қабілеттер – арнайы қабілеттер, педагогикалық шеберліктің
меңгерілуі қабілеттерге бағынышты. Психологиялық-педагогикалық әдебиетте
педагогикалық қабілеттердің мына түрлері белгіленген:
1) дидактикалық – бұл білім алушыларға материалды қол жетерлік деңгейде,
қызықты, айқын және нақты түрде ұсыну іскерлігі. Дидактикалық қабілеттерге ие
педагог білім алушылардың ой белсенділігін арттырады, оқу-тәрбие үрдісіне тек
ақылды ғана емес, сонымен қатар сезімге де әсер ететін жаңа, соны нәрселерді
енгізуге дайын;
2) ұйымдастырушылық қабілеттер білім алушылардың түрлі іс-әрекетін
ұйымдастыруға, ұжымды қалыптастыруға бағытталған. Сонымен қатар, олар
педагогтың өзінің әрекетін дұрыс ұйымдастыруды да қамтамасыз етеді. Ол
педагогтың дәлдік, ұқыптылық, тәртіптілік, жауапкершілік қасиеттерімен қамтамасыз
етіледі;
3) коммуникативті – бұлар білім алушылармен дұрыс қарым-қатынас орнатуға
мүмкіндік беретін қабілеттер;
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4) перцептивті – бұл білім алушының ішкі дүниесіне ену іскерлігі. Білім
алушының психикалық күйін анықтауға бағытталған;
5) суггестивті – бұл сендіру және иландыру қабілеті. Олар педагогтың
беделімен, еріктік қасиеттерімен байланысты;
6) ғылыми-танымдық (академиялық) – ғылымның белгілі бір саласы бойынша
ақпаратты, білімді меңгеру қабілеті.
7) эмоциональдық тұрақтылық және болжамдық қабілеттер.
Педагогикалық техника – білім алушыларға, ұжымға педагогикалық ықпал
жасаудың әдістер жүйесін тиімді қолдануға қажетті іскерліктер мен дағдылар
жиынтығы: тәрбиеленушілермен дұрыс қарым-қатынас стилін таңдау іскерлігі,
олардың назарын аударту, басқару және т.б. іскерліктер.
Гуманистік бағыттылық, кәсіптік білім, педагогикалық қабілеттер,
педагогикалық техника жайында А.Қыраубаева өз еңбектерінде тоқталып өткен.
А.Қыраубаева Италия гуманист-педагогі Мария Монтессори мен Штейнер
педагогикасындағы тәрбиені ұлы гуманизмге негізделген деп, Мағжан педагогикасын
адамшылдықтың үлгісі деп бағалайды.
Сондай-ақ, Түркия, Еуропа елдері, АҚШ, Ресей, Франция мектептеріндегі
жағдайға тоқталып, қазақ мектептерін салыстырады. АҚШ-тағы 870 тәуелсіз
мектептердің 207-сі ұл-қыздарын бөлек оқытатындығын тілге тиек етіп, Мадейра –
қыздар мектебі мен әулие Албан ұлдар мектебінің тәжірибесіне назар аударады.
Жоғарғы кластағы қыздарға арналған Мәдениеттер мектебінің жобасын былай
жасайды: Мектеп тәрбиесі ұлттық психология мен халықтық тәрбиеге сүйене отырып,
оны өркениетті елдердегі тәрбие тәжірибесімен ұштастырады. Негізгі сабақтары: тіл,
мәдениеттер тарихы мен әдебиет. Қосымша сабақтары: жантану, экономика
негіздері, заң негіздері, жаратылыс және экология, ойлау өнері, өнер, дене тәрбиесі.
Жалпы сабақтары: математика, химия, физика.
Педагогикалық
техниканың
негіздерін
меңгеру
–
қарым-қатынас
технологиясын меңгерудің қажетті шарты. А.С.Макаренконың айтуынша, «Мен
«мында кел» сөйлемін 15-20 түрлі дауыс реңімен айтуды, бет-әлпет, дене тұрпаты,
дауыс көмегімен 20 түрлі ақпаратты беруді үйренген шақта ғана шебер атандым»
дейді.
Педагогикалық техниканың құрылымы: сөйлеу шеберлігі, мимика және
пантомимика мәнерлілігі, өзінің психикалық күйін және эмоционалдықшығармашылық күйін басқару іскерлігі, актерлік-режиссерлік қасиеттер.
А.Қыраубаева «Педагог шебері» технологиясымен жұмыс істеген мұғалім:
мақсатты (ол ұстазға не үшін керек), диагностикалық құралдар мүмкіндігін,
педагогикалық үдерісті жобалап, бағдарлауға мүмкіндік беретін ұстаз бен шәкірт
әрекеттерінің құрылымдық заңдылығын, педагог мақсатына жетуге кепілдік беретін
құралдар мен шарттар жүйесін, жұмыс жүйесі нәтижесі мен үдерісті талдау
құралдарын меңгеру керек деп көрсетеді.
Педагогикалық қызметті тиімді орындау үшін қазіргі педагогке педагогикалық
қызметтің құрылымын, оның негізгі компоненттерін, педагогикалық іс-қимылды
және кәсіби маңызды іскерліктер мен психологиялық сапаларды ұғыну қажет.
Педагогты даярлау жүйесінің негізіне салынған дене әрекеті, қажетті сезім
логикасы, санаасты саласы жайындағы К.С. Станиславскийдің тұжырымдамасы
педагогикалық іс-әрекет жағдайында педагогтың қабылдау мүшелерін жаттықтыруды
талап етеді. Кез-келген әрекет, соның ішінде педагогикалық әрекет қабылдаудан
басталады. Бұл заңның бұзылуы педагогтың дәрісханамен үйлесімділігіне кедергі
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келтіреді. К.С. Станиславский іс-әрекетті дене және психикалықтың бірлігі ретінде
түсіндіреді. Бұл түсіндірме педагог тәртібіндегі ішкі және сыртқы, денелік және
рухани элементтердің өз алдына бөлек дамуына жол бермейді, бұл әдіс пен
педагогикалық техниканың тығыз байланысын талап етеді. Міне, сондықтан,
педагогикалық шеберлік өзара байланысқан үш бөлікпен белгіленеді: педагогикалық
теория, педагогикалық техника, сабақта жұмыстану әдісі және оны ұйымдастыру,
өткізу.
Педагогикалық шеберлікке қол жеткізудің алғашқы шарты ғылым мен білімнің
әдіснамасын білу және соның негізінде арнайы және психологиялық-педагогикалық
пәндерді меңгеру болып табылады. Болашақ педагог жоғары оқу орнында оқудың
алғашқы күнінен бастап-ақ кәсіби бағытталуды қалыптастыру үшін қолданып, өзін
оқыту-тәрбиелеу үрдісімен айналысуға жан-жақты әзірлеу керек.
Педагогикалық университеттердің оқу жоспарларында мамандық бойынша
педагогтарды даярлауға басым көңіл бөлінеді. Студент оқу барысында ғылымды
меңгеріп, оның ұғымдық аппаратын білгені жөн. Тек белгілі бір пән бойынша білім
алып қана қоймай, сол пәннің тәрбиелік мәнін де ұғынуы тиіс. Психологиялықпедагогикалық ғылым саласынан терең де жан-жақты теориялық және практикалық
дайындықсыз оқыту-тәрбиелеу міндеттерін шешу оңай емес.
Әрі қарай қалыптасқан кәсіби іскерлік пен дағдының тексерілуі және өңделуі
педагогикалық сараман барысында жүреді. Педагогикалық сараманның әрбір кезеңі
нақты міндеттерге ие.
Шебер-педагог – бұл нәзік те ойлы мұғалім, жақсы тәрбиеші, оқу-тәрбие
жұмысын ұйымдастырудың соңғы әдістерін меңгерген адам. Мұғалім шеберлігіне
жету өте қиын. Оған студенттік щақта қол жеткізу мүмкін емес.
Қорыта келгенде, мыңдаған шәкірттердің жүрегіне жол тауып, «қайтсем,
саналы, сапалы ұрпақ тәрбиелеймін» деп тыным таппай кеткен Алма Қыраубаеваның
әрбір еңбегі, әрбір сөзі бүгінгі ұстаздар үшін құнды болып қала бермек. Алма
Қыраубаева өзі жоқ болса да оның ісі, аты шәкірттерінің арқасында өшкен емес.
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ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ – ҰРПАҚТАР САБАҚТАСТЫҒЫ
Шолтай Сәуле магистр, оқытушы
Абай атындағы ҚазҰПУ., Алматы қаласы, Қазақстан
Резюме
Казахская национальная интеллигенция еще в начале 20-го века уделяла
большое внимание на то, чтобы только квалифицированные кадры в системе
образования могли служить гарантами для подготовки интеллектуально развитых
профессионалов выпускников. Поэтому нужно воспитывать будущее поколение в
духе национального патриотизма. Поэтому главной целью является-воспитание
молодого поколения с сохранением национального колорита, общепринятых
человеческих ценностей и духовно-культурного наследия. В данной статье сделана
попытка
системного подхода по этой теме в
образовании и обучении
педагогических кадров в русле национального воспитания.
Ключевые слова: педагог, национальная школа, национальное воспитание,
обычаи и традиции.
Summary
Kazakh national intelligentsia in the early 20th century, has paid great attention to
the fact that only qualified staff in the education system can serve as guarantors for the
preparation of intellectual development and training of teachers in their fields. We must
bring up our gereration in national spirit. The main objective-bring up our young
generation in retaining human qualitie and national spirit. This article attempts to the
system approach on education and training of teaching staff.
Keywords: teacher, national school, national education, customs and traditions
Елбасының «Қазақстан – 2050» Стратегиясында қойып отырған мақсатмiндеттер еліміздегі тәрбие беру жүйесiн ұлттық құндылықтар негізінде жасау
қажеттiлiгiн тағы да дәлелдеп отыр. Жалпы «ұлттық» деген сөздiң астарында елгежерге, тілім, дінімізге деген құрмет жатыр. Ұлттық тәрбие атауын алғаш әдебипедагогикалық оқулықтарға енгізген Мағжан Жұмабаев болды. Ол педагогиканың
ұлттық тәрбиеден бастау алатыны жайлы айтқан. «Педагогика» атты еңбегiнде былай
дейді: «Ұлт тәрбиесi баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақтақ
жол болғандықтан, әрбiр ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшiн қызмет
ететін болғандықтан, әрбiр тәрбиешi баланы сол ұлт тәрбиесiмен тәрбие қылуға
міндетті». Сондықтан келешек ұрпақты ұлттық, халықтық тұрғыдан тәрбиелеу қажет.
Олай болса, басты мақсат – жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар, рухани-мәдени мұралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу.
Ұлттық
тәрбие ұлттық мектептерде жүзеге асырылатыны дүниежүзілік
алдыңғы қатарлы елдерде дәлелденген.
«Қазақ ұлттық мектебі қандай болу керек, онда ұлттық тәрбие қалай жүргізілу
керек?» - деген проблемаларға нақты жауапты қазақ халқының ұлы ағартушыпедагогтар А. Байтұрсынов, М. Жұмабаев, М. Дулатов, Ж. Аймауытов, Х.
Досмұхамедов еңбектерінен табуға болады. Олардың еңбектерінде қазақтың ұлттық
мектебінің мақсаты, міндеттері, ұлттық мектепте білім беру мазмұны, ұлттық
тәрбиенің нәтижесі, мұғалімге қойылатын талаптар анықталған. Мысалы, М. Дулатов
қазақ ұлттық мектебінің мақсаты: «... жалғыз құрғақ білім үйрету емес, біліммен бірге
жақсы тәрбиені қоса беру» Ж. Аймауытов: «Тәрбиенің негізгі мақсаты мінезді түзеу,
адамшылыққа қызмет ету, адал еңбек ете білуге тәрбиелеу»; қазақтың ұлттық
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мектебінің міндеттерін М. Дулатов: «... балқыған жас баланың ойны, қанына,
сүйегіне ұлт рухын сіңіріп, ана тілін үйретіп шығару»; М. Дулатов: «... оқу кітаптары
ана тілімен, өз ұлтының тұрмысынан һәм табиғаттан жазылу»; ұлттық тәрбиенің
нәтижесінен деп жазды. Ал мұғалімнің ұлтжанды және білімді болуы туралы М.
Жұмабаев: «... әрбір тәрбиеші, сөз жоқ, ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиіс. Әрбір
ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет қылатын болғандықтан,
тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті»; А. Байтұрсынов: «...
ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар оқыта білетін
мұғалім» десе, ал Ж. Аймауытов: «Баланы тәрбиелеу үшін әрбір тәрбиешінің өзі
тәрбиелі болуы керек» деген ескерту айтты [1].
Қазақтың ұлы ағартушы-педагогтары сонау XX ғасырдың басында өз
халқының болашағын ойлай отырып, ұлттық мектеп жасау, онда жас ұрпаққа ұлттық
тәрбие беру, ол үшін білім беру мазмұнын халықтың ұлттық мәнімен, оның ұлттық
рухымен байланыстыру, ұлттық тәрбие беруге болашақ мұғалімдерді даярлау
қажеттігін дәлелдеп көрсеткен болатын. Ендігі мақсат озық елдер қатарынан орын
алуға талпынып отырған Қазақстанда ұлттық мектеп жүйесін жасау үшін ағартушыпедагогтар ой-пікірлерін тікелей басшылыққа алу қажет [2].
Еліміз егемендік алуымен қоғамның мектепке қатынасы өзгеріп, қазақтың
ұлттық мектебін жасау туралы педагогикалық ақпарат беттерінде құнды түрлі ойпікірлер айтыла басталды. Мысалы, республиканың ғалым-педагогтары Қ.
Жарықбаев, А. Сейтешов, С. Қалиев, С. Ұзақбаева, М. Балтабаев, Ә.Табылдиев,
Қ. Бөлеев, З. Әбілова, Ж. Наурызбаев, К. Қожахметова т.б. қазақтың ұлттық
мектебін жасау, онда ұлттық тәрбие беру проблемаларын жан-жақты зерттеп,
монография еңбектерін, оқулықтарын, оқу және әдістемелік құралдарын жарыққа
шығарды [1].
Ұлттық мектеп жасауға, онда ұлттық тәрбие беруге мемлекет тарапынан
бірнеше тұжырымдамалар мен құжаттар шығарылды. Олар: «Қазақстан
Республикасында гуманитарлық білім беру тұжырымдамасы», «Қазақстан
Республикасында жалпы орта білім беретін мектептерінің тұжырымдамасы»,
«Мектепке дейінгі және мектеп жасындағы балалардың тәрбие тұжырымдамасы»,
«Тәлім-тәрбие тұжырымдамасы», Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңы»,
Қазақстан Республикасының «Жоғары білім туралы заңы», Қазақстан
Республикасының «Тіл туралы заңы», «Қазақстан Республикасындағы этникалықмәдени білім тұжырымдамасы» т.б.
Қ. Жарықбаевтың, М.Құдайқұловтың, А.Нысанбаевтың, Р. Башаровтың
дайындауымен жасалған «Қазақстан Республикасында жалпы орта білім беретін
мектептерінің тұжырымдамасында» бастауыш мектептің ерекшелігі – ұлттық бағытта
болуы, ал екінші және үшінші басқыштарда білім беру мазмұнының ұлттық-кешенді
компоненті «Қазақстан тарихы», «Қазақстан географиясы», «Әдеп және
этномәдениет» т.б. курстар арқылы берілу ұсынылды.
Ж.
Наурызбайдың
басқаруымен
ғалымдар
тобы
«Қазақстан
Республикасындағы мәдени-этникалық білім беру тұжырымдамасын» жасады. Онда
этникалық білім берудің негізгі міндеттері былай көрсетілген: жан-жақты мәдениетті
тұлғаны тәрбиелеу; тұлғаның өзіндік төл мәдениетіне сай болуына және өзге
мәдениеттерді игеруіне жағдай жасау, мәдениеттер алмасуына, олардың бірін-бірі
байытуына бағдар беру; ана тілінде еркін ұғынысуға қабілетті азаматтарды тәрбиелеу.
Н.Н. Нұрахметовтың басқаруымен Қазақтың Ы.Алтынсарин атындағы кәсіптік
білім беру институтының авторлық ұжымы «Қазақстан Республикасында жалпы білім
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беретін мектептің даму тұжырымдамасын» жасап шығарды [3].
Ал республиканың педагогтік жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді
ұлттық тәрбие беруге дайындау жұмысы да біршама жүргізілді. Оларда «Қазақ
этнопедагогикасы» (Авторлары: Қ. Жарықбаев, С. Қалиев, З. Әбілова), «Қазақ тәлімтәрбие тарихы» (Авторлары: Қ. Жарықбаев пен С. Қалиев), «Қазақ халқының
этнопедагогикасы»
(Авторы: Қ. Бөлеев) бағдарламалары бойынша болашақ
мұғалімдерді ұлттық тәрбиеге дайындауда нақты іс-тәжірибелер мен ғылыми
ізденістер өз нәтижелерін беруде.
Бұл тұжырымдаманың мақсаты – мектепте ұлт тілін, ұлт тарихын, ұлт
мәдениетін, ұлттық салт-дәстүрлерді жүйелі оқыту арқылы оқушылардың ұлттық
санасын дамыту және қалыптастыру [4].
Сонымен, ұлттық тәрбие – ұлттық сана-сезiмi жоғары болашақ маман жастарды
тәрбиелеуге негiзделген бiлiм беру жүйесiнiң құрамдас бөлiгi. Оның мақсаты –
ұлттық сана-сезiмi қалыптасқан, ұлттық мүдденiң өркендеуiне үлес қоса алатын
ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара ұштастыра алатын
ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу. Ал мiндетi – мәдени-әлеуметтiк өзгермелi жағдайдағы
ұлттық тәрбиенiң дiңгегi – ана тiлi болып қалатынын негiздеу, қазақ тiлi мен тарихын,
мәдениетi мен дiлiн, салт-дәстүрi мен дiнiн құрметтеуде жастардың ұлттық
интеллектуалдық мiнез-құлқын қалыптастыру, бүгiнгi қазақ елiнiң индустриалдықинновациялық жүйесiнiң дамуын қамтамасыз ететiн парасатты, ұлттық сипаттағы
белсендi iс-әрекетке тәрбиелеу, бiлiм және мәдени-рухани тұрғыда басқа өркениеттермен бәсекеге қабiлеттi болуын қамтамасыз ету, қоғам мен адам, адам мен
табиғат қарым-қатынасының өркениеттiлiк сана-сезiмiн ұлттық рухта қалыптастыру.
Тәрбиенiң басты нысаны – елдiк сананы қалыптастырып, ұлттық рух пен ұлттық
патриотизмдi негiздеу, ұлтсыздықпен күресу болса керек [5].
Қорыта келгенде, халқымыздың маңдайына бiткен ұлттық құндылықтарымызды, сонау өткен ғасырлардан өшпес мұра болып қалыптасып келе жатқан дархан
халқымыздың таратқан үлгi-насихаты –асыл мұраларымызды студенттердiң бойына
сiңiрiп, ұлттық мәдениетiмiздi сақтай бiлейiк!
Жастардың бойына ұлттық құндылықты қалай сіңіреміз? Болашақ жастардың
ұлттық санасын ояту, өз ұлтының ана тілін, дінін, мәдени мұраларын меңгерту. Бала
бойына жанашырлық, сенімділік, шыдамдылық, намысшылдық тәрізді ұлттық мінезді
қалыптастыру.
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев: «Оқушыларды қазақстандық патриотизмге
шығармашылық жағынан жеке тұлға ретінде тәрбиелеу қажет, бүгіннен бастап
ұлттық мінез-құлық, биік талғампаздық, тектілік, білімділік, ұлттық намыс
қасиеттерін қалыптастыруымыз керек»,-деп үндеу тастаған болатын.
Демек, ұлттық тәрбиеміздің негізгі көздері-әдет-ғұрып, салт-дәстүр мен ұлттық
әдебиетіміз.Сонымен бірге отбасы тәрбиесінің ұлттық ерекшеліктері, жеті ата туралы
түсінік, туыстық қарым-қатынас атаулары, ата-ана мен перзент алдындағы парыз бен
қарыз, ұлттық намыс. Міне, осыларды жастар санасына сіңіріп, бойына дарыта білуұрпақ тәрбиесіндегі ең басты қағидамыз болып саналмақ.
Халқымыз қандай да бір білім мен өнегені балаға қолма-қол көрсету, көрсете
отырып үйретуді басшылық еткен. Мысалы, еңбек дағдысын игерту үшін ең әуелі өзі
істеп көрсетіп, ең соңында балаға өз бетінше істеткен.Үлкенді сыйлау,құрметтеу,
қонақ күту оны аттандыру сияқты әдеп тәрбиелерін ұқтырып, үйретіп отырған. Қазақ
үйретіп, көрсетіп,ұқтырумен ғана шектелмеген. Қандай да бір әдеп, әдет
дағдыларының шынайы мәнін түсіндіріп, ойға тоқытып отырған. Тәрбиелеудің
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ұлттық үрдісінде баланың қандай да бір ұнасымды қылығын мадақтап отырған.
Өйткені, бала қашанда үлкендердің өзіне ыстық ықылас,ізгі ниет көрсеткенін күтеді.
Сол үшін де баланы ынталандыру үшін мадақтау арқылы психикасына ықпал етудің
үлгісін қалыптастырған. Ынталандыруды баланың жас ерекшелігіне сай ұтымды
пайдалан білген.
Осылайша, қазақ ұрпақ тәрбиелеудің талай тамаша жолдарын тағайындап, оны
жүзеге асырудың амал-тәсілдерін айқындаған. Педагог М.Жұмабаев: «Әрбір ұлттың
бала тәрбие қылу туралы ескіден келе жатқан жеке-жеке жолы бар.Ұлт тәрбиесі, бала
тәрбиесі баяғыдан бері сыналып, көп буын қолданып келе жатқан тақтақ жол
болғандықтан, тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесімен жетелеуге міндетті»,- деп ұлттық
тәрбиенің, халықтық педагогиканың ұлағаттылығын дөп басып айтқан.
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«РАБҒУЗИ ҚИССАЛАРЫ» А.ҚЫРАУБАЕВА ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕ
Асқарова Г.С.
Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қаласы,
Қазақстан.
Резюме
Статья посвящена вопросам изучения (исследования) тюрского письменного
памятника религиозного направления «Кисас-ул анбийа» Рабгузи (XIV в.). Детально
анализирован ценный вклад, внесенный выдающимся ученым, наставником Алмой
Кыраубаевой в развитие национальной науки в целом, в литературоведения в
частности.
Summary
The article is devoted to the study (study) of the Türkic written monument of the
religious direction "Kisas-ul anbiya" Rabguzi (XIV). The valuable contribution made by the
outstanding scientist, mentor Alma Kiraubaeva in development of a national science as a
whole, in literary criticism in particular
XІV ғасырдағы түркі жазба ескерткіштерінің ішінен діни-исламдық
ағартушылық тақырыпта жазылған Рабғузидің «Қисас-ул анбийа» атты шығармасы
елеулі орын алады. Рабат оғыз атты елді мекенде өмір сүрген әділ қазы Насреддин
ибн Бурһанеддин Рабғузи деген ғұлама ғалымның бұл шығармасы барлық түркі
халықтарына ортақ орта ғасырлық маңызды туын-ды болып саналады.
Еуропалық түркітанушы А.Бомбачидің айтуынша, Рабғузи 1250 жылы
Сырдарияның төменгі ағысындағы Баршынкентте өмір сүрген және дарынды
филологтар дайындайтын сол кездегі атақты Nusam-ad-Dіn медресесінде үздік
оқыған. Араб, парсы, түркі тілдерін еркін меңгерген [1]. Еңбектерін осы тілдерде
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жазған. Алайда ғалым мұраларынан біздің заманымызға дейін сақталып, бүгінгі
ұрпақтың қолына тиген жалғыз туындысы осы «Қисас-ул анбийа» ескерткіші
болатын.
Араб тілінде Алла сүйіктілерінің өмір тарихы, дін-шариғаты баяндалған кітап
«Қисас-ул анбийа» деп аталады. Бұл «Пайғамбарлар туралы әңгімелер» деген мағына
береді. Орта ғасырда «Қисас-ул анбийаның» бір-біріне ұқсай бермейтін, әр тілдегі
бірнеше нұсқалары пайда болды. Бұл нұсқалардың көптігі оқуға, түсінуге қиындық
туғызды. Сол себепті XІV ғасырда Өзбекстанның Оңтүстік аймағында билік
жүргізген Тоқбуға бек «Қисас-ул анбийаның» араб, парсы, түркі тағы басқа
тілдердегі өзгеріске түскен нұсқаларын бір жүйеге түсіруді Рабғузиге тапсырады. Бұл
туралы Рабғузи: «Тоқбуға бек «пайғамбарлар туралы хикаялар бірі араб тілінде, бірі
парсы тілінде, яғни әр түрлі дәрежеде. Бірінің басы, бірінің аяғы жоқ, ал бірі толық
болса, бірі толық емес. Солардың бәрін бір ізге түсіріп, өзімізге түсінікті тілде жазып
берсеңіз деді. Мен құрметті бектің өтінішін қабыл алдым», – дей отырып, ол:
«Жанымды құдайға тапсырып, тәңірден медет тілеп, осы кітапты бастадым. Алдыма
қойған мақсатым – пайғамбарлар тарихы. Алла мейірімділердің мейірімдісі» [2],– деп
шығармасын бастаған екен.
Рабғузи Адам ата, Xауа ана, әулие-әнбиелер туралы бұрын-соңды айтылыпжазылып келген аңыздарды жинақтап, осылардың негізінде «Пайғамбарлар туралы
әңгімелерді» көне түркі тілінде асқан шеберлікпен жазып шығады. Рабғузи аталған
еңбегін қалыптасқан дәстүр бойынша Тоқбуға бекке сыйға тартады. Бұл хижраның
709-710 жылдары еді, ал біздің жыл санауымыз бойынша 1310 жыл. Аталған еңбек
осы кезеңнен бастап бүкіл түркі халықтарының рухани қазынасына айналады.
Ғұлама Рабғузи осы еңбегін жазу барысында үлкен табысқа қол жеткізетініне
кәміл сенген, сондықтан болар шығармасын «Қисас-и Рабғузи» деп атаған. Ол өз
еңбегінің кіріспесінде: «Бұл кітапты іздеген әрбір адам, оны жылдам табатындай
болсын және ол туралы естіген әрбір адам, сол сәтте-ақ кітаптың не жайында екенін
ұғына алатындай болсын» [1], - деп жазған. Шындығында, қаншама ғасыр өтсе де
түркі тіліндегі өзге еңбектер «Қисас-и Рабғузимен» салыстырғанда, соншалықты
танымал болған жоқ.
Рабғузи еңбегінің әр түрлі аталуына байланысты ғалым А.Қыраубаева:
«Рабғузи өз кітабына «Қиссас-и Рабғузи» деп ат қойдым деп айқын жазған. Бұл сөз
кейінгі баспалардың бәрінде дерлік бар. Солай бола тұрса да, біресе, «Қисас
Рабғузи», біресе «Қисас-ұл әнбия Рабғузи», көбіне «Қиссас-ұл әнбия» болып
басылған. Шын аты «Рабғузи қыссалары» болса, кейін «Пайғамбарлар қыссалары»
деп өзгертілген. Бұл сөз жоқ, діндарлардың кітаптың діни жағын баса айту
мақсатынан туған» [3] деген пікір айтады.
Рабғузи «Қисас-ул анбийаның» бір-біріне ұқсай бермейтін бірнеше нұсқасын
бір жүйеге түсіру мақсатында араб, парсы нұсқаларын тікелей дереккөз ретінде
пайдаланған. Сол себепті өзі пайдаланған бірқатар авторлардың есімдерін, кейде
кітаптардың аттарын көрсетіп кетеді. Мәселен, Әбу Исхақ Нишабури («Қисас-ул
анбийа»), Шейх Хұсейн Басар, Абдолла бин Аббас (Мұхаммед пайғамбардың Аббас
атты бабасының баласы, ғалым, 688-ж.қ.б.), Вахб ибн Мунаббих Мужаһид (араб
тарихшысы, 823-ж.қ.б. [4] және танымал хадис жинаушы болған) т.б. Рабғузи үшін
қолда бар дереккөздерді таңдап, іріктеу ісі ең басты, әрі өте қиын болған.
Сондықтан, Рабғузидің өз атынан жазылған кіріспесіне сүйене отырып, бұл еңбекті
сол кездегі құнды деректерге негізделіп жазылған бірегей жинақ деп санауымызға
болады. Сонымен қатар, «Рабғузи қиссаларын» қай жағынан алсақ та, Құран
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түсіндірмелеріне негізделіп құрылған. Оған қоса Құран үзінділеріне тікелей
жасалған сілтемелер мен діни сарында жазылған едәуір материалдар біріктірілген.
«Қисас-и Рабғузи» ислам дінінің негіздерін халық ұғымына жақын, түсінікті тілмен
ұғындырды.
Рабғузи қиссаны өмірінің соңғы кезінде жазған. Ғалымдардың
пікірінше, Рабғузидің қайтыс болған жылы өзінің «Қисас-ул анбийа» деп аталатын
еңбегін аяқтаған 710/1310 жылға тура келеді.
«Рабғузи қиссаларын» ғалым мазмұны жағынан үш топқа бөліп қарастырады:
Оның бірінішісі - табиғат пен дүние құбылыстарының, жаратылысының пайда болуы
жайындағы діни-мифологиялық әңгімелер топтамасынан тұрса, екінші бағыты - дінді
таратушылар, халифалар, тарихи идамдар жайлы деректі, дерексіз әңгімелер мен
аңыз-қиссалар болып келеді, ал үшінші тобы - ауыз әдебиет үлгілері, өлеңдер.
А.Қыраубаева «Рабғузи қиссаларындағы» шығыста кең тараған сюжет «ЖүсіпЗылиха» қиссасына айрықша көңіл бөлген. «Жүсіп-Зылиха» дастаны – қазақ
халқының арасына да кеңінен тараған туынды. Бұл дастан туралы ғалым
Ү.Субханбердина: «Дүниежүзілік аңызға айналып кеткен «Жүсіп-Зылиханың» сюжеті
біздің жыл санаумыздан бұрын ІҮ ғасырда болған екен. Сонан бері мыңдаған жылдар
жасап, шығыс ақындарының көбінің шығармаларына өзек болып келе жатқан
дастанда сұлулық пен махаббат оқиғаға желі болып тартылған. «Жүсіп-Зылиха»
дастанының ауыз әдебиеті нүсқаларымен қатар, жазба варианттары сирия, араб,
парсы әдебиетінде, түрік тілдес халықтардың әдебиетінде өте көп жайылған» [5, 15
б.], - деп жазса ғалым А.Қыраубаева Фирдоусидің «Иусуф вэ Зулайха», Әлидің
«Қисса-и Иусуф», Дүрбектің «Иусуф вэ Зулайха», Жәмидің, Шаййад Хамзаның
«Иусуф вә Зулайха» туындыларын атай отырып, бұл аңыздың шығыс әдебиетінде,
жалпы әлем әдебиетінде қаншалықты кең қанат жайғанын, танымал болғанын
білдіреді дейді.
«Рабғузи қиссаларын» әдеби мұра ретінде зерттеуде Х.Сүйіншәлиев,
Ш.Сәтбаева, Н.Келімбетов, А.Қыраубаева сынды ғалымдар мол үлес қосты. Аталған
ғалымдар арасында «Рабғузи қиссаларын» жан-жақты зерттеп, талдау жұмыстарын
жүргізген А.Қыраубаеваның еңбегін айрықша атауға болады. Ғалым аталған жазба
мұрағаттан «Жүсіп-Зылиха», «Үш түрлі топырақ», «Адам ата мен Хауа ана», «Нұх
қиссасы», «Лұқпан Хакім» т.б. қиссаларды аударып, ол туындылардың маңызын
анықтап, Рабғузидің еңбегін Алтын Орда дәуірінде жасалған аса құнды мұра ретінде
бағалайды [3, 130-136 б.б.]. Бұл еңбектерінде ғалым Ленинградтағы М.Е.СалтыковЩедрин атындағы көпшілік кітапханасында сақталған (ТНС-71) қолжазбаны, «Қисасул анбийаның» 1873 жылы Қазан қаласынан шыққан нұсқасын және 1859 жылы
Қазан баспасынан шығарылған басылымдарды қатар пайдаланған. Осы нұсқалардың
ішінен 1859 жылы Қазан баспасынан шығарылған нұсқасының басаяғы толық, ретті
болғандықтан үзінділер сол нұсқадан берілген [3, 34 б.].
Қиссаның кейбір үзінділері 1967 жылы шыққан «Ертедегі қазақ әдебиеті»
хрестоматиясында жарияланды.
Рабғузи мұрасының зерттелу тарихы сөз болғанда ерекше көңіл аударатын
нәрсе – дастанның тілші ғалымдар назарынан да тыс қалмағандығы. Мәселен, 1926-27
жылы неміс тілінде жазылған Я.Шинкевичтің «Рабғузи еңбегінің синтаксисі» деген
көлемді зерттеу жұмысы, «Қисас-ул анбийаның» лексикалық материалдары
кездесетін Л.Будагов пен В.Радловтың сөздіктері. Сондай-ақ, отандық тіл білімінің
көрнекті ғалымдары Ғ.Айдаров, Ә.Құрышжанов, М.Томановтың «Көне түркі жазба
ескерткіштерінің тілі» деген оқулығында да ескерткіштің жазылу тарихы, әр түрлі
көшірмелері жайында бірқатар мәліметтер бар.
86

Баспа бетінде жарық көрген Рабғузи қиссаларының мазмұнына, көлеміне
нұқсан келуімен қатар, тілі де өзгеріске ұшырады. Бұл жөнінде ғалым А.Қыраубаева
«Рабғузи қиссаларының» кейде мазмұны, әсіресе, тілі өзгеріске ұшыраған. Кейбір
қиссалар қысқартылып, татаршаланып кеткен. Мысалы, «Қисса Жүсіп» 1856, 1873
жылғы басылымдарында 78 беттей болса, 1899, 1910 жылдары 71, 1915 жылы тіпті –
қысқартылып кеткен 58 бет болып қалған» дейді [3, 56 б.].
Рабғузи қиссаларының бұлайша өзгеріске ұшырауының мынадай себептері
бар:
Қиссаға тәржімашылар тарапынан жасалған арнайы түзетулер. Яғни, бұлар
қиссаға өз тарапынан арнайы түзетулер мен өзгертулер енгізген. Мәселен, 1903 жылы
жарық көрген «Қисса-сүл-әнбийяи» аудармасының алғы сөзінде: «Қисас-сүләнбийяи» кітабы Рабғузи жазбаларынан тәржімаланып отыр. Кітапқа енбей қалған
пайғамбарлар тарихын біз Қазы тәпсірі мен Жәлелин тәпсіріне мұражағат (сүйеніп)
бұл екі тәпсірде бол-мағанын Нәзһәтүлмүжәліс кітабынан алып, «Һарот уа Марут»
қиссасын және «Дәуіт ғалайһи уәссәләм қиссасымен» монғол тілінен тәржімалап,
мүмкіндігімізше толықтыруға еңбек еттік» [6] деп жазуы көп нәрсені аңғартады.
Ислам дінінің әсерін күшейту мақсатымен, шариғат заңдары мен әдетғұрыптарын баса көрсету үшін қиссаларға кітап бастырушылар тарапынан жасалған
түзетулер. Бұл жөнінде А.Қыраубаеваның «Мұндай рухтағы кітап бастырушылар
шығармалардың діни жағын баса көрсетуге, реті келсе жалпы мазмұнын да өздерінше
бұра тартуға тырысты» деген пікірін еске тұтқан абзал [3, 56 б.]. Түйіп айтқанда,
кеңестік дәуірде Рабғузи қиссаларының тілі жағынан өзгеріске ұшырап, көлемі
қысқартылып, түрлі бұрмалаушылықтарды басынан кешіріп қана қоймай, жалпы
мазмұнына да нұқсан келген.
Қорытындылай келе А.Қыраубаева «Рабғузи қиссаларының» жанрлық сипатын
бір дәуір әдебиетінің жинағы, хрестоматиясы, әр түрлі жанрдағы шығармалар
қамтылған, өз дәуірі әдебиетінің негізгі ерекшеліктерін аңғартатын құнды мұра деп
таниды.
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ЖҮРЕГІНЕН ШУАҚ ТӨККЕН РУХЫ БИІК АСЫЛ ҰСТАЗ
Камалқызы Жанымгүл филол.ғыл.кан.доцент.
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Түркістан қаласы.
Түйіндеме:
Баяндамада орта ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихының жалпы түрік
халықтары әдебиеті тарихымен байланыстарын, қазақ әдебиетінің шығыс
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әдебиетімен байланысын, қисса-дастан жанрын зерттеген ғалым, ұлағатты ұстаз
филология ғылымдарының докторы, профессор Алмагүл Қыраубаеваның ғылымдағы,
өмірдегі өнегесі туралы айтылады.
Аннотация:
Профессор Алмагүл Қыраубаевның «Ғасырлар мұрасы» аталатын алғашқы
зерттеу еңбегінің маңызды қырларын ашып көрсетеді. Автор ғалымның ғылыми
ізденудегі жан-жақтылығын, зерделілігін нақты дәлелдермен түсіндіреді. Қоғамда
«дін – апиын» деген ұран билік құрып тұрған уақытта жазылған зерттеудегі кейбір
өз ұстанымына кері көрінетін материалист ғалымдардың пікіріне сүйенген
тұстарын да таниды. Бұл - ағынға қарсы жүзген ғалымның өзінің негізгі
ұстанымын сақтау үшін жасаған әдісі, уақыттың ызғары деп түсінуді кейінгі
зерттеушілерге аманат етеді. Әлі де оқулықтарға енгізілмей жүрген ғалым
көрсеткен деректерге тоқталады.
Кілт сөздер: қисса, хикаят, миф, чығай-шығай, пайғамбар, дәстүрлі жазба
әдебиет, жазба роман, рухани жаңғыру.
Еліміз тәуелсіздігін алған сәтте ежелгі Түркістан қаласынан елді дүрліктіріп,
сенер-сенбес жағдайда университет ашылды. Бір жыл өткеннен соң ол университет
Халықаралық қазақ-түрік университеті болып, негізін тіктеп алды. Бұны сол жерде
өмір сүрген қасиетті жандардың аруағы қолдағаны анық. Қожа Ахмет Ясауи есімін
пір тұтатын түрік ағайындар бұл университеттің тек Түркістан қаласында ғана
болуын табан тіреп талап етті. Олай дейтініміз, Түркістан қаласын өшіріп жібере
алмағанымен, оның мәдени, рухани өркендеуіне кеңес үкіметі іштей қатты қарсылық
көрсетті. Ал, ұлтымыздың, тек қана қазақ ұлтының ғана емес, бүкіл түрік
халықтарының рухани ұстазы Қожа Ахмет Ясауи есімі тек шолу тақырыптарында
«мистик ақын» деген толық түсіндірілмейтін суық ызғармен ғана аталып өтетінін
әдебиет тарихынан хабары бар қауым жақсы біледі. Тәуелсіздігіміз қолға түскен
шақта ұлы бабаның есімі де жарқ етіп жарыққа шықты. Қазақ еліндегі тұңғыш
халықаралық университет Ясауи баба есімімен аталды, бүкіл түрік елінің рухани
ұстазының ілімі де осымен бірге қайта түледі. «Қазақстанның қасиетті жерлерінің
мәдени-географиялық белдеуі – неше ғасыр өтсе де бізді кез-келген рухани
жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық қалқанымыз әрі ұлттық
мақтанышымыздың қайнар бұлағы»[ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев. Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру. 15-б.],-деген Елбасы сөзі университеттің бұлай аталуына да,
сол жылдары тозығы жетіп жай ауылға айналған Түркістан қаласында бой көтеруінің
себебіне де толық түсінік береді.
Еркіндік алған соң санада да бір жаңғыру пайда болды. Бір кездердегі іште
бұғып жатқан ғылымға деген іңкәрлік те бой көрсетті. Кеңес жылдары бағасы тым
төмендеп кеткен Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығын алғандықтан, ғылымға
жақындау өте қиын болды. Кезінде: «Тақырып алып кет, ізденуші болып жүріп
қорғайсың»,- деген қадірлі ұстаздар профессор Нығмет Ғабдуллиннің, профессор
Фатима Мұсабекованың сөздерін дұрыс түсінбеппіз. Ғылыммен айналысу үшін тек
Алматыда болу керектігін айтқан өзге жандардың пікіріне құлақ асып кете
барғанбыз... Уақыттың қиындығына қарамастан, ғылымға оралуды ойландым.
Университет ашылған бірінші күннен университетке келіп «Қазақ тілі мен әдебиеті»
кафедрасының меңгерушісі болған ұстазымыз М.Мырзахметов Ясауи іліміне
сәйестендіріп, «Кітаби ақындар шығармашылығындағы Орта азиялық сюжеттер»
деген тақырып ұсынды. Бұл тақырыпппен бірнеше жыл жұмыс істедім. Кітаби
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ақындар туралы біраз мәліметтер жинап, көп білім толықтырдым. Әлі де сол
тақырыпты ұсынған ұстазыма алғысым шексіз. Тақырып тым ауқымды болғандықтан,
кітаби ақындар шоғырындағы ірі тұлға Ақылбек Сабалұлының әдеби мұрасы
бойынша ғылыми диссертация жазылды. Осы кезеңде белгілі қисса-дастан жанрын
зерттеуші профессор Алмагүл Әбдімүтәліпқызы Қыраубавамен жолымыз түйісті.
1997 жылы жазда академик Р.Бердібайдың ақыл-кеңесімен ғалым Алма
Қыраубаеваны іздеп бардым. Тақырыбым жөнінде аз-кем әңгімелесіп, «осы тақырып
бойынша жазғандарыңды алып келерсің»,- деп жіберді. Тақырып нақтыланғаны бар,
бұрыннан кітаби ақындар жөнінен теориялық білімді меңгергенім бар, 1998 жылы
жазда жұмысымды алып апайға тағы келдім. Ауруханада жатыр екен, өте жылы
қабылдады. Жұмысымды сол жерде оқып, кейбір толықтырулар жасауыма кеңес
берді.
1999 жылы маусым айында Түркістан қаласында Қожа Ахмет Ясауи атындағы
халықаралық қазақ-түрік университетінің жанынан ашылған Филология
ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін беретін кеңестің бірінші мәжілісінде
менің жұмысым қорғауға ұсынылды. «Ұлы бардың қуаты бар, қызы бардың шуағы
бар»,- дейді данышпан бабаларымыз. Мен қызымды ертіп, кеңестеріңізге шуақ болып
төгілгелі келіп тұрмын,- деген еді сонда Алма апай жылы жымиып тұрып. Менің
жасым одан 5-6 жас қана кіші болса да, ғылым жолымен мені «қызым» деп атады.
Мен оның ғылыми дәреже қорғатқан бірінші шәкірті болдым... Аз ғана уақыт
сұхбаттас, дастархандас болдым. Көп қасиеттерін танып үлгере алмадым. Ғалымнан
сыр тартып, әңгімелесуді де көп ойланбаппын. «Ғылыми атағы жоғары, ұстаз деген
қағиданы ұстанып қатып қалған екенмін-ау», - деп кейде өкініп те қоямын. Үйінде
бірнеше рет болдым. Ұлдарын мәпелеп аялап, ер азамат деп құрметтеп, болашағына
үлкен үмітпен қарап отырған ана екеніне көзім жетті. Балапандарын суық пен желден
қорғау үшін ұясын аса бір шеберлікпен өріп, тілімен бекітіп, ұрпағына жылы мекен
дайындайтын ұябасар ана қарлығаш көз алдыма келген болатын. Дастархан басында
домбырасын қолына алып, өзіне ғана тән әсем дауысымен ән салғанын айтсаңызшы!..
«Қайсар адам ғана өзі туралы үндемейді»,- деген Ницше қорытындысын сөз арасында
жиі қайталайтын... Ауырып қалғанын күздің соңында естідім, көңілін сұрап баруды
ойластырып жүргенімде қыстың суық ызғарымен бірге қаралы хабар да жетті...
Өкініші көбірек, ойланғаныңнан жаратушының бұйрығы алдыңды орап кететін сыры
терең жалған өмірдің жылдар қабатында бұл уақыт та тарих қойнауына сіңіп кете
барды. Ұстаздың жеке мінездері туралы айта алмағаныма әр кез өкініп отыратыным
рас. Бірақ қазақтың ғалым қызының, өнерлі қызының ғылымдағы биіктігі, ұстаздық
жолдағы ерекше ұстанымы сол биік қалпында қала береді екен. Оның шығармаларын
қайта оқығанда оған бас иесің, мойындайсың, жүрегіндегі ерекше шуаққа
жылынасың. Белгілі ғалым Р.Бердібайдың жетпіс бес жылдық мерей тойына
арналған жинақта «Көкейкесті арман ғұмыр» атты мақаласы жарияланған.
Заманымыздың энциклопедист ғалымы, өнертанушы ірі тұлға Р.Бердібайдың
шығармашылығын саралай келіп: «Осындай бірегей тұлғаны қалыптасырған не
болды екен?- деп таңданады да, өзі жауап береді. «Мүмкін Ұлы Жібек жолының
бойымен ыңырана қозғалған керуен тізбегінің бірін шығысқа, бірін батысқа шығарып
салып жататын екі дүниенің есігіндей, көне цивилизацияның мекені – Түркістан
болар. Сондағы ақ топырақты бұрқ-бұрқ кешкен, өлең айтып, домбыра-сырнай
тартуға әуес ауыл арасындағы «жаяу серілердің» қызу өмірі ме? Ащысай-Түркістан
пойызының сарт-сұрт үнінен асыра айқайды салып айтыса кететін жігіттік күндер ме?
...Әлде «айтыстан артық қызық бар ма?», «Бәйгеден озған ойын бар ма?»- деп білетін
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жырауы мен жыршысы әр үйден табылатын ауыл стихиясының қалың ортасында
өскен адамның балалық дәуренде көргендерін сағыну ма? Болмаса, бүкіл түрік
жұртының көсемі Ахмет Ясауи бабаның имандылық өсиетінен өсіп шықты ма?
...Сірә, бәрінің де белгілі дәрежеде әсері болса керек»[Ғалым мұраты. 54-б.]. Бұл
ғалымның өзінің де нәр алған қайнарлары екені анық. Алма Қыраубаева да жасынан
әкесі жыршы Әбдімүтәліп Қыраубаевтың мектебінен сусындап өскен. Ол да
жоғарыда өзі сөз еткен «ауыл стихиясының қалың ортасында» өскен. Ұйқыдан әкесі
домбырамен оятқан, халық өнерінің уызына қанып ішкен жан болатын. Оның да бар
мұраты ұлттық құндылықтарды кейінгі ұрпаққа жеткізу, сол арқылы жаңа ұрпақ
санасын жетілдіру еді.
Алма Қыраубаеваның алғашқы ғылыми еңбегі «Ғасырлар мұрасы» деген атпен
жарық көргені мәлім. Кітаптың бірінші бетінде: «Бұл еңбегімді кеңесші аға, кемел
ұстазым Бейсембай Кенжебаевтың жадымда мәңгі сақталатын жарқын бейнесіне
арнаймын»,- деген жылы лебізі тұр. Ғалымдардың арасында Бейсенбай
Кенжебаевтың ерекше қасиеті көзге түседі. Ол – сабақ бере жүріп, талантты жастарды
ғылымға тартуы, өзінің ғылымдағы жолын жалғастырушы талантты шәкірттер
дайындауы. Бұл – көп ғалымдардың уысына түсе қоймаған бақыт... Қазақ әдебиеттану
ғылымының әр дәуірге алғаш түрен салған нар тұлғаларының көпшілігі – Бейсенбай
Кенжебаевтың шәкірттері. Талантты тани біліп, ғылымның алынбай жатқан тың
қабаттарына бағыт сілтеп, өзінің ғылымдағы жолын жалғастыруды кейінгі толқынға
тапсыруы – ғалымның өнегелі ісінің бірі. Ғылым осылай ғана жалғастық тауып, өрісін
кеңейтеді...
Ұстазы атақты әдебиеттанушы ғалым Бейсенбай Кенжебаев Алма
Қыраубаеваға ХІІІ-ХІҮ ғасырлардағы әдебиеттің нұсқаларын зерттеуге беруі
шәкіртінің жан дүниесіндегі ізгілік пен мейірім шуағын дәл танығаны деп түсінсек
болғандай. Ғалым өз уақытының ішкі ағымына қарсы жүзгендей болады. Дін теріс
насихатталып жатқанда Рабғузидің пайғамбарлар өмірі туралы жазбасы – «Рабғузи
қиссаларын» зерттеуге қадам жасайды. Орта ғасырлық түрік тілінен қазіргі қазақ
тіліне аударады. Рабғузи пайғамбарлар өмірі туралы араб, парсы тілдеріндегі «Қисса
– сул анбия» деп аталатын кітаптардан түрік тіліне 1310 жылы нәзирә дәстүрімен
аударып жазған. Содан бері сан мыңдаған шәкірттерді сусындатып, халық арасына
негізгі мазмұны да кеңінен тарап кеткен. Бірақ кеңес жылдары басқа да діни
шығармалармен бірге бұл қасиетті кітапқа да тыйым салынған. Ғалым кітаптың түрлі
қалалардан, қай жылдары қайта басылып отырғаны туралы дәл деректер келтірген. Ал
кеңес үкіметі жылдары бұндай кітаптар идеясы зиянды деген сылтаумен мүлдем
аттары да аталмай қалғаны белгілі. Кітаптың бар құндылығын түгел насихаттауға
саясат құрығы жібермейтін болғандықтан, ғалым да діни шығармалардың қиялдан,
фантазиядан туғандығы туралы сол кездегі материалист ғалымдардың ғылыми
еңбектерін тірек етіп пайдаланады. Қазіргі зерттеуші сыни тұрғыдан оқу талап
етілетін біраз қорытындылар бар. Зерттеу 1988 жылы жарық көргенін, ол тұстағы
үстемдік еткен идеологияны есепке ала отырып бағалау қажеттігін ескеру парыз.
Дегенмен ғалым өз мақсатын айқындау үшін кітапты халықтық педагогикаға
жақындата түсіндіреді. «Кітап жалаң өсиет, уағыз түрінде емес, қызық сюжетпен
баяндалады. Шығармада барлығы 60-тай «қисса» деген атпен берілген бөлек әңгімеаңыздар бар»[3;21.],- деп, оларды тақырып жағынан бөліп, тәрбиелік маңызын ашып
көрсетеді. Кітапты әдебиет нұсқасы ретінде бағалап отырғанын ескертеді. Зерттеудің
маңыздылығы – ғалым өзінің ғылымдағы ұстанымына сәйкес, әрбір оқиға, кездесетін
кісі есімдері, көркем шығармадағы белгілі сарындарды сөз еткенде, олардың түпкі
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негіздеріне барлау жасап отырады. Өзінен бұрын айтылған ғылыми деректерді
жүйелеп, салыстырады. Өзі жеткен нәтиже бойынша қорытынды жасап, түйіндеп
отырады. Бұл қазіргі зерттеулерде көп мән берілмейтін болып жүргені жасырын емес.
Ғалым өзі зерттеп отырған кітаптағы мәтіндерді келтіріп, сол арқылы қорытынды
жасап отырады. Бұның екі түрлі артықшылығы бар: біріншіден, сыртынан сөз ету
емес, нақты мәтінді оқырманға да таныстырып отырады. Екіншіден, соған талдау
жасау, қорытынды жасау әдісін көрсетіп отырады. Ескендір туралы екі қиссаны
келтіріп, мынадай бағалы қорытынды жасайды: «Түрік халықтарында айтатын ойын
тұспал сөзбен меңзеп, жұмбақтап айтып көрсеткен, сөйтіп ақыл-білім сайысына
түскен білігі жоғары данышпан қарттар, ақылды қыз-келіншектер, жігіттер
жайындағы әңгімелер, ертегілер мол айтылады. Олар қазақтың шешендік сөздерінде,
ертегі аңыздарында да көп. ...Рабғузи қиссасындағы жоғарыдағы әңгіме де осылай
ойдан туып, дамып, Зұлқарнайынға телініп айтылған болуы мүмкін»[3;39.]. Ғалым
бұл әңгімелердің де түп-төркініне барлау жасайды. Барлық пайғамбарлар мен кітапта
кездесетін Лұқпан хакім сияқты есімдерге қатысты әңгімелерді екі бағытта бағалау
керектігіне тоқталады. «бірі – пайғамбарлығын көрсетуге көбірек көңіл бөлінген,
таңғажайып оқиғалар қатысқан әңгімелер; екіншісі – оның іс-әрекеттерін адам,
адамдық қалыпта суреттейтін үлгі, өнеге түрінде айтылған, өмірге сыйымды
оқиғаларға құрылған әңгімелер»[3;39.].
«Рабғузи қассалары» туралы зерттеуінде әлі де әдебиеттанушылар түгел мән
бермей жүрген маңызды бір мәселе – кітаптың жанры туралы берген
қорытындылары. Сол кездерде ғалым көркем шығармаға А.Байтұрсынов
ұстанымымен дұрыс баға берген. «Рабғузи өз кітабын түгел «Қиссалар жинағы деп
есептеген. Үлкенді-кішілі көркем шығармалардың бәрін де «қисса» деп атап: қисса
ішіндегі өз алдына бөлек майда әңгімелерді «хикаят» деп бөліп көрсетіп отырған. Ал,
егер, шынайы жанрлық тұрғыдан алып қарасақ, осы кітаптан эпикалық
шығармалардың үлкен түрінен бастап, шағынына дейін табуға болар еді.
Қиссалардың оқиғасы шым-шытырық, діни фантазия мол араласқан, жүз беттен бесон беттік көлемге дейінгі шығармалар. Олардың ішінде эпиканың көне түрлерінен:
миф, аңыз, ертегі, жаңа түрінен: әңгіме, новелла, роман, повесть, өлеңдерге жатқызуға
болатын шығармалар араласып жатыр»[3;52.]. Осы әрбір жанрды анықтап көрсетудің
өзіне бір зерттеу еңбек қажет болатыны сөзсіз. Ғалым осыған сілтеме жасаған. Тағы
бір ерекше атап көрсететін қорытындысы төмендегідей: «Қиссалардың ішіндегі ең
көлемдісі - «Қисса Жүсіп». Оқиғалардың қамтылу көлемі, мазмұнының қатқабаттылығы, композициясының күрделілігі, адам образдарының әр алуандығы
жағынан қарасақ, романға жақын келеді» [3;52.]. Бұл – әдебиеттпану ғылымындағы
маңызы жоғары ойлар. Өйткені, роман жанрының пайда болуы христиан
дініндегілердің өркениетке қосқан үлесі, ерекше мәдени дамудың жеңісі ретінде
бағаланып келеді. Ал, шын мәнінде роман жанры біздің әдебиетте олардан әлде қайда
бұрын және өте сапалы пайда болған. Рабғузи қиссаларындағы бірнеше көлемді қисса
роман жанрының талабына жауап береді. Олай болса, түрік әдебиетінде 1310 жылыақ жазба роман пайда болған. Бұл түрік халықтарының әлемдік өркениетке қосқан
үлесі ретінде аталуға тиіс. Орта ғасырдағы дәстүрлі жазба әдебиет нұсқаларына
алғашқылардың бірі болып зерттеу жасаған Алма Қыраубаева өзінің ғылымдағы
жолын сәтті бастаған. Бүкіл қоғам батысқа бет бұрып, шығыс әдебиеті терістеліп
жатқан кезеңде бұл зерттеудің жазылғанын ескерсек, оның бағасы жоғарылай бермек.
Рабғузи қиссалары туралы қазақ әдебиеттану ғылымында алғашқылардың бірі болып,
заманы қолдамайтын тақырыпты меңгеріп, тұшымды пікір айтуы ғылымдағы
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жеңістің бірі деуге болады. Рабғузи қиссаларының қазақтар арасында кең танымал
екенін де тілге тиек етеді. «Рабғузи кітабы сонау ескі заманда, ескі түрік тілінде
жазылса да, кейінгі қазақ арасында түгелдей жат сарын, түсініксіз, бөтен дүние
саналмай, ертеден-ақ белгілі болған, көп таралған»,- дейді. Дін сарынымен келген
шығармаларды жат санап жазылған біраз еңбектерге қарата айтылғаны көрініп тұр.
Брақ оны терең түсіндіруге уақыттың талабы көтермейді. Ғалым
эпикалық
шығармалардың ішінен «қисса», «хикаят» деп аталап кеткен түрдің жанрлық
ерекшеліктерін ашып түсіндіреді. Бұл жанрларды әлі де толық сипаттап, әдебиеттану
ғылымына ендіру кешеуілдеп жатыр. Әлі де қазақ әдебиеттану ғылымын еуропа
әдебиеттану ғылымымен қымтап отырғанымыз жасырын емес.
Ғалым түркі тілді әдебиеттің ерекше көркем мұрасы
Хорезмидің
«Мухаббатнамесін» зерттегенінен де әдебиеттану ғылымынан хабардар жандар
біледі. Ғалым зерттеуінде бірнеше қызық деректер береді. Бір қызық жері осы дайын
мәліметтер жазылып жатқан оқулықтарға енгізілмейді. «Фирдоуси тұсында Иран
тағына патша болған Махмұт бір кезде құл екен. Өзі түрік тайпаларынан шығыпты.
Кейін ол өз қызметшісі Аязды әмір етіп сайлапты. Осыдан барып құлдан патша
болған қарапайым еңбек адамдарының образы Орта Азия әдебиетіне кең таралып
кеткен. (М. «Аяз би» ертегісі») [3;71.],- деген дерек келтіреді. Екінші бір дерек кейбір
зерттеулерде «Шық-әй» деген сөзден алынған деп келтірілетін Шығайбай есімін
нақтылауға қажет. Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанынан алынған қос
жолда «чығай –шығай» деген сөз кездесетінін көрсетеді ғалым.
«Шығай (тойымсыз) қылса кімді көзі сұқтығы,
Байытпас оны дүниенің тоқтығы»[3;75.].
Ескі түрік тілінде кездесетін «чығай»- шығай сөзі «тойымсыз» деген мағынаны
беретінін көреміз. Демек біздің ертегі кейіпкеріміз Шығайбай – Тойымсызбай деген
ұғымдағы ежелгі бабалар тілінде бар сөз екен. Бабалар өсиетіне адалдық ғалымның
өмірлік ұстанымы деуге болады.
Ғалым «Ежелгі әдебиет дәстүрі» деген тарауында монографияның әдебиеттану
ғылымыындағы даулы мәселенің біріне өз қорытыындысын береді. «Сейфүлмәлік»,
«Мұңлық-Зарлық» секілді қазақ ауыз әдебиеті дәстүріне етене жақын жазылған
қиссалар ұшырасады. (Бұлар ауызша да жырланған). Бірақ қазақ қиссалары жазылу
әдісі жағынан ауыз әдебиетімен сабақтас болғанымен, олардың негізгі арнасы ежелгі
түрік әдебиетінде екенін аңғарамыз»[3;77.]. Даулы дейтін себебіміз – осындай авторы
көрсетілген, кітап болып шыққан қиссалар фольклор мұрасы ретінде көрсетіліп жүр.
Бұдан не ұтатынымызды білмеймін. Ғалым А.Қыраубаева бұлардың ежелгі жазба
әдебиетінің дәстүрімен жазылған жазба әдебиет деп бағалайды. Бұл зерттеулер
болашақ ірі еңбегіне ұласқанын білеміз. «Қазақ әдебиетіндегі шығыстық қиссадастандардың түп-төркіні мен қалыптасуы»,- деген тақырыпта докторлық
диссертация қорғап, монографиясын жариялады. Қазақ әдебиетіндегі ерекше бағыт
болып есептелетін шығыс әдебиеттану ғылымының терминін иемденген, төңкерістен
бұрынғы жылдары Қазан, Ташкент, Санктпетербург, т.б. қалалардан кітап болып
басылып шығып, қазақ даласына тараған ерекше әдебиет нұсқалары туралы толымды
еңбек жасады. Бұл үлкен шоғыр кітаби ақындарымыз қалдырған
мол мұра ол
күндері бағаланбай, оқулықтарға енгізілмей жатқан кезі болатын. Кітаби ақындарға
да деген теріс көзқарас, сонау миссионер ғалым В.В.Радлов берген «дін – апиын»
деген ұстаным өз күшінде болатын. Ғалым А.Қыраубаева өзінің ұзақ ізденісінің
нәтижесін жариялады, кітаби ақындар шығармашылығын қазақ әдебиетінің төл
туындысы ретінде бағалау қажеттігін ұсынды. «Кітаби ақындар – дәстүрлі жазба
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әдебиет өкілдері»,- деген тұжырымын дәлелдеді. Сол арқылы қазақ жазба әдебиеті
ХІХ ғасырдыың екінші жартысынан ғана басталмайтынын, сонау орта ғасырлардан
келе жатқан жазба әдебиетіміз, оның мол мұрасы бүгінгі күнге жеткендігіне көз
жеткізді. Қазақ әдебиетіндегі қисса-дастандар түрік халықтарындағы өркениетке әсер
еткен ірі шығармашылық дәстүр – нәзирә дәстүрімен жазылған төл туындылар
екендігін олардың негізгі шығу тарихын түсіндіре отырып дәлелдеді. Зерттеуінде
ғалым қазақ әдебиетінің әлем халықтарындағы ірі туындылармен байланысын
көрсетті. Эпостық шығармалардағы кейбір сарындардың туу, қалыптасу тарихынан
дәлелді мысалдар келтірді. Мысалы, Қозы Көрпештің Қарабай еліне келіп мал бағып
жүру оқиғасының сонау Гильгамеш жырындағы сарындармен өзектестігін, оның
терең сырын ашып көрсетті. Осы арқылы фольклорист ғалымдар Ә.Марғұлан,
Ә.Қоңыратбаев, Р.Бердібай сөз ететін «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырының өте
ежелден келе жатқан архаикалық
жыр деген концепциясының дұрыстығына
қосымша дерек қосты.
Ғалым Алма Қыраубаеваның ғылымда қалдырған ізінің бірі – «Ежелгі
дәуірдегі қазақ әдебиеті» деп аталатын оқулығы мен хрестоматиясы. Қазіргі күні
жоғарғы оқу орындарының білімгерлері осы пәннен пайдаланып жүрген
оқулықтардың бірі. Әрине, тек қана А.Қыраубаева жазған оқулықпен шектеліп
қалмауы заңдылық. Бірақ А.Қыраубаеваның оқулығы мен хрестоматиясы да
білімгерлер арасында үлкен сұранысқа ие. Өйткені оқулықтағы ғылыми деректер,
соны негіздейтін дәлелдер, әдеби талдаулар білімгерлердің ізденістегі талаптарына
жауап береді. Оқулықта білімгерлерді ізденіске жетелейтін тапсырмалар да
жеткілікті.
Еліміз егемендік алғаннан соң ғана Жалпы білім беретін орта мектептің «Ата
мұра» бағытымен жазылған Әдебиетті оқыту бағдарламасына Қазақ әдебиетінің
ежелгі кезеңі енгізілді. Жалпы білім беретін орта мектептің 8-сыныбына арналған
Қазақ әдебиеті оқулығына «Ежелгі дәуір әдебиеті» бір тарау болып енгізілді. Осы
тарауды да ғалым А.Қыраубаева жазған болатын.
Ғалымның үлкен педагог және әдебиеттің ішкі құндылықтарын терең
меңгерген білімділігі осы тараудан да анық көрінеді. Бұл туралы «Ғалымның хаты
өлмейді» деген мақала жариялағанбыз[4].
Өміріндегі арманды бір ісі – елімізде ұлттық мектеп негізін қалыптастырып,
соны дамытуға арналған жұмыстары ғалымның ерекше ұлтжандылығы, ерекше
қабілеті мен дарынын танытады деуге болады. Осы мектептің бағытын, ерекше
сипатын, өзінің ұстаздық жолдағы ұстанымын – бірге болған аз уақыттың ішінде
біраз түсіндірді. Түркістаннан осындай мектеп ашуларың керек қой деп салмақты ой
тастаған. Ал, бізден Алма Қыраубаевадай батылдық табылмай жатыр. Қазіргі күні
ғана көп зиялылардың арманды ойлары Елбасымыздың аузынан естіліп, көпшілік
ересек ғалымдар қуанып атырмыз. «Ұлттық сана», «ұлттық рух», «ұлттық руханият»
деген қасиетті сөздер елбасы мақаласында терең түсіндіріліп, ұлттық құндылықты
жоқтаушыларға жақсы жол ашылып тұр. Бір кездердері ертерек қозғалған Алма
Қыраубаева жобасы дәл осы мақалада көрініс берген. «Ұлттық салт-дәстүрлеріміз,
тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымызбір сөзбен айтқанда, ұлттық
рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс»[ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев. Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру. 6-б.],- деген жоғарыдағы мақалада. А.Қыраубаева осы
мақсатта ұлттық мектеп моделінің жобасын жасаған болатын. Мектеп жасындағы
балалар бойына ұлттық рухты сіңіре білім беретін ерекше жоба бүгінгі күні жүзеге
асып қалар деген ойдамыз.
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Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірлеріндегі ауызша және жазбаша жеткен
мұраларын бала бақшадағы кішкентай бөбектерден бастап оқытсам деп, соларға
арнап кітапшалар жазып жүрді...
Шу батырдың ерлігін, Тұмар мен Зарина
ханшайымдардың жеке басынан мемлекет мүддесін артық қойған ерекше саналы
әрекеттерін кішкентай бөбек жасындағы баладан бастап оқытуды, насихаттауды
армандады. Шу батырдың Ескендірдің әскерін жол көрсетпек болып, қайтып келуі
қиын елден алысқа апарып, шөлден қырғанын, өзі мерт болса да елді жаудан айламен
құтқарғанын балаларға жеткізсем деп көп ойланды. Балалар түсінігіне жақын етіп
суретті кітапшалар құрастыруды көздеді. Бұл мұраты да орта жолдан үзілді... Бұны
айтып отырған себебіміз ғалымның бергенінен әлі де берері көп еді. Ғалым мұратын
мұраларынан оқып танып, жалғастырар зерделі ұрпақ табылады деп сенеміз.
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Резюме
В статье рассматриваются научные воззрение ученого-литературоведа
А.Кыраубаевой исследовавшей поэму Х.Катипа «Джумжума султана».
Summary
The article touches upon A. Kyraubaeva’s scientific view, literary critic, researched
the poem ‘’Zhum Shumasultan’’by Kh.Katima.
Адам баласына ұрпағы мен елінің алдындағы парызын өтеуден асқан бақыт
жоқ. Бұл сөзді қасиетті киелі Сыр өлкесінде дүниеге келген, бүгінде 70 жасқа толар
қазақтың ғұлама ғалымы Қыраубаева Алма Мүтәліпқызына қаратып айтуға әбден
болады. Сыр бойында ежелгі дүние мұраларын танып, зерделеудегі тұңғыш
филология ғылымдарының докторы ретінде ол артына ұрпағы айта жүрер асыл
қазына қалдырды.
Адам рухының терең қатпарында өмір туралы, өткені, болашағы жайлы сақтап
қоятын сыр сандығы болады десек, сол сандықтың ішінде Алма апамыздың көне
әдебиет мұралары турасындағы еңбектері өзіндік құндылығымен ерекшеленеді.
Кешегі кеңестік дәуірде әдебиеттің ежелгі дәуірін зерттеу, түптеп келгенде бүтін бір
ұлт пен ұлыстың өткенін тануға бастайын жолға түсумен бірдей болатын.
Жалпы, ойшыл ірі ақындар туындыларындағы Алланы тануға ұмтылыс, оны
тіршіліктің
мән-мағынасымен,
адами
қасиеттермен,
наным-сенімдермен
байланыстырып ой-толғау- күрделі құбылыс. Исламдық білім керек. Арғы-бергі дін
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тарихын, даму ерекшеліктерін білумен қатар, адамзаттық мифтік ой-санадан бастап,
бүгінге дейін жалғасып жатқан дүниетанымды, оның ішінде исламдық
дүниетанымның негіздерін білу керек. Бұл өте ауқымды, күрделі жұмыс. Алма
Мүтәліпқызының ғұламалығы да осында жатыр. Жанкештілікпен еткен еңбегі ерлікке
пара-пар болғаны баршаға аян.
Адам санасының дамуында мифтік ойлау сатысы өлщеусіз рөл атқарды.
Мифтен тұтас пәлсапа жүйесі құралады. Мифтік шығармашылық адамзат мәдениеті
тарихындағы елеулі құбылыс болып есептеледі. Қазақ мәдениеті деген ұғымның
бастауы «Гильгамеш», «Авестамен», одан да бұрынғы көне мифтермен, ежелгі
Вавилон-Ассирия мәдениетімен ұштасады.
А.Қыраубаеваның осы саладағы келелі зерттеулерінің бірі -ортағасырлық түркі
халықтары ескерткіштерінің бірегейі, 13- ғасырдағы түркі әдебиетінің көркем
нұсқасы – Хұсам Кәтибтің «Жұмжұма сұлтан» дастаны. Шығарма авторы Хұсам
Кәтиб есімді ақын екендігі зерттеушілер (Е.Э.Бертельс, В.В.Радлов, Н.Келімбетов,
И.Жеменей, С.Қосанов) тарапынан анықталған. «Жұмжұманама» мен «Жұмжұма
сұлтан» шығармасын салыстыра зерттеген Бертельс: «Жұмжұма сұлтан» Х.Кәтибтің
төл шығармасы емес. Оның түпнұсқасы –ХII ғасырда жазылған иранның атақты
ақыны Фарид әл-дин Аттаридың «Жұмжұманама» атты поэмасы. Тікелей аудармасы
да емес. Басқа сөзбен айтқанда, ортағасырлық түркі тіліндегі түпнұсқаны толық
сақтай отырып, назирагөйлік дәстүрмен жырлап шыққан»[1,244] деген пікір
білдірген. Бертельс тұжырымын басқа да ғалымдар нақтылайды.
Түркітанушы ғалым В.В.Радловтың: «Ғибрат өлеңдері ішінде «Жұмжұма» мен
«Бозторғай» басқаларға қарағанда өте кең тараған. Оны кейбір сауатсыз қазақтар да
жатқа біледі. Жыршы сөзін бар ынтасымен тыңдаған жұртшылық та тірі күнінде
мұсылман шарттарын орындамағандықтан өлгеннен кейін азабын тартатыны жайлы
үрей пайда болады. Тыңдаушылардың тыныштығын тек қана: «О,Құдіретті Тәңірім,
Қайырымы көп құдайым»деген секілді сөздер ғана бөліп отырады. Маған қазақтар
арасында исламды орнықтыруға бір «Жұмжұманың» әсері даланы кезіп жүрген
молдадан артық тәрізді»[2]деген сөздеріне ой жүгіртсек, «Бабалар сөзінің» 100
томдығының 10-томына енгізілген «Жұмжұма сұлтан» поэмасының мәнін түсіну
бүгінгі мемлекеттігімізде ел басқарып отырған әкімдерге керек-ақ дүние. Радлов
жариялаған дастанында шығарма авторы туралы айтылмаған. «Жазу стиліне қарап,
Жұмашев Мәулікей нұсқасы болу секілді. /Күнінде өлген де бар, туған да бар,
Өзіңнен жақсы да бар, жаман да бар, Бұл сөзім кітап пенен Құранда бар//.«Кітап» деп
отырғаны «Жұмжұма» болса керек»,-десе, «КІТАП» сөзі туралы С.Қосанов «кітап»
туынды авторының лақап аты, яғни мамандығын білдіретін сөз деген пікір айтады.
Кәтиб –араб сөзі. Мағынасы- жазушы, көшіруші, секретарь. Сонда Хұсам кәтиб сөзін
жазушы яғни біреудің жазғанын қағазға түсіруші, көшіруші мағынасында қолданған
сияқты»[3].
Сонымен бірге С.Қосанов: «Х.Кәтиб қолжазбаның кейбір сөздерін түсінбеген.
Мысалы «жұмжұма» сөздің мағынасын түсінбей, оны кейіпкердің есімі ретінде
қолданған. Мәтінде бас кейіпкер мәжузи аталады, кейінірек ол Иса пайғамбар
қауымынан екені айтылады. Иса пайғамбар поэманың негізгі кейіпкерлерінің бірі.
Осылардың бәрі поэманың сюжеті Таяу шығыс пен оған жақын орналасқан иудей,
зороастр, кейін христиан діндері кең тараған аймақта қалыптасқан» деген пікір
айтқан. Х.Кәтибтің шығармасы қазақ жерінде «Қубас», «Қисса Жұмжұма»,
«Жұмжұма сұлтан» деген атаулармен кең тараған. Дүниеге келген адамның мәңгі
жасамайтыны ықылым заманнан белгілі. Құран Кәрім сөзімен айтқанда «Әрбір жан
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өлімнің дәмін татады». Оған назар аудармаған, ол туралы ойланбаған жан жоқ шығар.
«Жұмжұма сұлтан» поэмасы да «Ей, жаһан бақи-дүр» деген сөзбен басталуында
үлкен мән бар»,-деген ой білдіреді[3]. Тақырыбы мен сюжеті ұқсас екі шығарманың
атауы екі басқа болғанымен беріп тұрған мағынасы бір. «Жұмжұма» араб, парсы
тілдерінде «бассүйек» ұғымын береді. «Қубас» сөзі де мәтінде бассүйек мағынасында
қолданылған.
Филология ғылымдары докторы, профессор И.Жеменей: «Х.Кәтиб дастанында
көтерілген мәселелер - пәни жалғаннан озған пенделердің о дүниедегі хал жағдайы,
оларға қойылатын сұрақтар, күнәһарлардың көретін азаптары, қияметтері т.б.
Басқаша сөзбен айтқанда діни мәселелерге, адамның екінші өмірі туралы ежелгі
мифтер негізінде жазылған шығарма. Дастанда тірлігінде күнәға батқан адамның ана
дүниеде тартатын азабы туралы айтылады»[4].
А.Қыраубаева Хұсам Кәтиб
шығармасы мен Дантені қатар оқи отырып, кейбір ұқсастықтары мен ерекшеліктерін
қоса талдады. «Жұмжұма сұлтан» деген атпен қазақтар арасында поэма кең тараған.
«Жұмжұманың» ХХ ғасыр басындағы қазақша нұсқасы «Қубас» деп аталды.
А.Қыраубаева адамның екінші өмірі туралы әңгіме-аңыздардың күншығысбатыс елдеріндегі көптеген ақындардың шығармаларына негіз болғандығын, сонымен
бірге әр халықтың түсінігіндегі жұмақ пен тозақ жайлы түсініктеріне тоқталады.
Шынында да, жер бетіндегі жақсы тұрмыстың адам қиялындағы о дүниелік кемел
иесі- жұмақ. Әр халық оны өз ортасы мен өмір тіршілігіне қарай тұжырымдайды.
Адамзат баласының о дүние туралы әуелі тек рахат өмірді айтқандығын, ал, екінші
жағы жаза тарту (тозақ, тамұқ) кейін пайда болған ұғым екендігіне ғалым назар
аударта отырып, нақты дәлелдер келтіреді. «Үндіс тайпалары жұмаққа батысқа
баратын бір жолмен жүріп отырып, ағысы қатты өзен-сулардан өтіп жетеді. Жабайы
құсы, азығы мол, бұрынғы кеткен туған-жақындарына жетеді. Олар тамағын теңізден
тауып жйтін болғандықтан, жұмақтағы мекенін (Торнгарсук) теңіз немесе жер асты
деп есептеген. Греландия мифтерінде адам жаны қолға ұсталмайды, жеңіл нәрсе, о
дүниеге барғанда бақытқа кенеледі. Жақсы өмір аспанда болады. Кемпірқосақ арқылы
жақсы өмірге жетеміз» деп ойлаған. Мұсылман мифтеріндегі жұмақ-пейіш, оңтүстік
батыс Африка мифтерінде –«Калунг», скандинавиялықтарда «Алгалл» ,-деп адам
өлген соң жалғасатын жұмақ мекендерінің аттарын атайды. Жоғарыда атап
өткеніміздей адамның ана дүниеде «тозақ» өмірі болуы жайлы айтатын мифтер
кейінірек пайда болған. Адамның о дүниедегі тірлігі бұл дүниедегі мінез-құлқына,
жақсы –жаман істеріне қарай таразыланатындығы адам санасының алға жылжуымен
байланыста болса керек. Жамандық пен жақсылық атаулының алғашқы көрінісі
ежелгі «Гильгамештен», «Авестадан да» көптеген замандар бұрын болғанын
айқындайды. Ерте заман адамдарының жақсылық пен жамандықты, әуелі, «менің
қауымым мен жауларымыз» дегени ұғымда қалыптастырғанына А.Қыраубаева тым
қызықты мысалдармен нақтылай келе түсіндіреді. Бірнеше мысалдар келтіреді.
Үндістердің тозағына жаулары түседі де, өз елі үшін соғыста өлгендер жұмаққа
барады. Ал гренландиялықтарда кит пен итбалықты көп ұстаған еңбекқорлар о
дүниеде рахатқа жетеді. Тупинамба атты бразилиялықтарда соғыста жеңіске жетіп,
жауының етін көп жегендер жұмаққа барады, елін қорғамағандар тозаққа барады.
Кариб тайпасы: «батырлар бақытты аралға барады. Тамаша өмір сүреді. Олардың
жауы аравакалар құл болып, қолдарына су құяды, ал қорқақ болсаң, өзің о дүниеде
құл боласың» деп қорқытқан. Қарап отырсаңыз, ежелгі жұмақ пен тозақ турасындағы
мифтер негізінде ел қорғау, ерлік жасау деген мәселелер алдыңғы кезекке қойылған.
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Көне адамдар «жауды өлтіру-ерлік, ол о дүниеде жақсы өмірге жеткізеді» деген
ұғымнан: «соғыста өлген адам (шейіт болу) жұмаққа барады» деген қорытындыға
келгендері байқалады. Елі үшін, оны сыртқы жаудан қорғау жолында қаза болғандар
жұмаққа барады, сатқындық жасағандар тозаққа барады деген ұғым мұсылмандарда
қалыптасқаны белгілі. Гвинея тайпаларының мифтерінде: өлім өзеніне келген уақытта
адам баласы есеп береді. Мұсылмандарда қыл көпірде. Алла тағаланың бұйырған
істерін бұлжытпай орындап, мезірет жүргендерге жұмақтың есігі ашық, ал қарсы
әрекет еткендер үшін тозақ оты дайын. Сонымен бірге, даяк тайпаларының,
финдердің , римдиктердің жұмақ пен тозақ жайлы наным –сенімдерін түйіндеп, тұтас
жүйеге келтірудегі еңбегі таңқаларлық. Көптеген мифтерде өлілер мекені финдерде
Вяйнямейде, римдіктердің- Аида патшалығында тірлігінде жамандық жасағандар
қып-қызыл шоқ тастардың үстінде, жыландардың ортасында қалады. Біз әңгіме еткелі
отырған «Жұмжұма сұлтан» дастанында осы мифтің көрінісі бар.
Дастан оқиғасын қысқаша баяндар болсақ, Иса пайғамбар сапар шегіп Шам
елінде жүргенде су жағасында бір тас тың үстінде аузы, көзі, мұрны қалмаған бас
сүйекті байқайды. Иса пайғамбар көкке қарап Алла тағалаға жалбарынады:«Мына
бастың халін өз аузыңнан тыңдайын». Тілегі қабыл болып, қураған басқа жан бітеді.
Иса пайғамбар оған сұрақтар қояды. Тірлігіңде сен ер ме едің, не әйелмісің? Не
құлсың не қожасың ба? Әлде пақыр не бай ма едің? Мырза не сараң болдың ба?
Қадірлі не қадірсіз бе едің? [4]-дейді. Қубас пайғамбар сауалдарына өз тарихын
баяндайды:
-Дүниеде мен бір ұлық мәлік едім,
Елім түзу, байлығым толық еді.
Жұмжұма сұлтан еді атым менің,
Ғаламға жайылған еді даңқым менің [1,245].
Жұмжұма сұлтан бай, салтанатты билеуші және өте жомарт адам болған. Бірақ
бір рет қайыр сұрап келген адамды дұрыс қабылдамай қайтарады. Сол күні қатты
науқастанады. Ешқандай ем қонбайды. Сұлтан дүниеден өтеді. Көрде жатқанда екі
періште келіп кебінінің бір шетін жыртып алып «тәңірің кім деп сұрайды?» деп
сұрайды. Одан кейін Жұмжұма сұлтан тозаққа түскенін, жеті тамұқта көргенін
айтады. Әсіресе, «жаһаннам» атты тамұқта көргенін аяғына дейін баяндайды. Жеті
тамұқ нақты баяндалады:
1.Әулие тамұғы- ораза намаздың орны.
2.Шағыт тамұғы- ұрлықшы мен зиянкстің орны.
3.Жаңбыр тамұғы- ата-анасын ренжіткендердің орны.
4.Расыт тамұғы- кісі сыртынан ғайбат сөйлегендер.
5.Ғазит тамұғы-бақсы мен жамандардың орны.
6.Катим тамұғы-еріншектің орны
7. Жаһаннам тамұғы- кәпірлердің орны.
Осы тамұқтардың барын көрдім, отыз түрлі азапты көрдім»,-деген сөзбен
аяқталады. Кәтибтің поэмасынан біз сол көне дәуір түркілерінің ішкі жан сырын
терең түсінеміз. Х.Кәтиптің «Жұмжұмасында» жетінші тамұқ «Жаһанамда»: бірінші
тамұқ беті тілінген қауым- нәпсіқұмарлар, екінші қауым басы төмен, аяғы үстінде,
мұрын көтеріп, «мен, мен» дегендер, үшінші-доңыз денелі, қарны таудай алдамшы
өтірікшілер, төртінші көздері жоқ қауым-адамдар арасында араздық туғызғандар,
бесінші қауым тілі, аяқ-қолы жоқтар-қисық үкім жүргізгендер,алтыншы тілдрі
ауыздарынан шығып, қанды ірің ағып тұрғандар-қисық сөз айтып жала жабатындар,
жетінші алтын ақшаны көздеріне қыздырып басатын қауым- малынан хақ үлсін
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бермейтін сараңдар, сегізінінші отты қылышпен ұрып, басын тәнінен айырып, хақ
құдыретімен қайта бітіретін қауым- жол тосып, бас кесіп, қан төкендер, тоғызыншы
топ тәндерінен жетпіс түрлі жара шыққан, жалаңаштар қауымы-сараң билеушілер.
Осы тамұқта азап шеккен адамды Иса пайғамбар қатты аяп «Не тілегің бар» деп
сұрағанда бас былай дейді:
Айтты ол: -Қажетім мынау менің,
Тірілсе тілеймін деп осы тәнім.
Ғибадат қылармын өткеніме тағы,
Тәңірі мені қылса, аһи[5,256] ,-дейді. Иса пайғамбар Құдайға жалбарынып
шіріген тәнге жан беруін сұрайды. Жұмжұма тіріледі. Құлдыс еліне барып бір үңгірге
кіріп, сол жерде жетпіс жыл Алла тағалаға ғибадат етеді. Ақырында дүние салады.
Туынды автордың насихат сөздерімен аяқталады.
Қысқасы, түйіні былай, ей адамзат:
Әркім не ексе соны орар.
Тәңір берген ризықтың шүкірін қыл,
Күн өткен сайын Алланы есіңе ал.
Құран мен хадистерде мұсылмандардың әр ісі тіркеліп отыратыны, өлгеннен
кейін сұрақтар қойылатыны, пенделер тірі кезінде істеген күнәларына жауап беретіні,
ары таза, күнәсі жеңіл болса Алланың шарапатына бөленетіні, ауыр болса азап
тартатыны айтылады.
А.Қыраубаева
«Жұмжұмада»
жеті
тамұқты,
Дантенің
«Құдіретті
комедиясындағы» бұл дүниеде күнә жасағандарды азапқа салатын қауымдарды атап
көрсетеді. Шығатын қорытынды: ең ауыр жаза тартатындар - әкімдер. Негізгі
кейіпкер Жұмжұманың өзі де ел билеген адам. «Құдіретті комедияда» Николай III
жанған оттың үстінде қақталады. «Жұмжұмада»: «Өмір берсең, енді патша
болмаймын!» ,-деп адал өмір сүріп, екінші рет өлгенде жұмаққа кіреді.
«Жұмжұманың » тағылымы: «Әркім не ексе, соны орады. Жауыздықты ізгілікпен
тазала!». Дүниенің бір қалыпты тұрмасын, өзгеріп, жаңаланып құбылатынын, адам
баласы өз нәпсісін тыйып, адал жүріп, адал тұруға дағдыландыру керектігін толғаған
туындылар түркі әлеміндегі ғұламалардың барлығы дерлік кеңінен жырға
қосқандығын А.Мүтәліпқызы -салыстыра отырып, нақты дәлелдемелер келтірген.
Қорыта айтқанда, түркі ғұламаларының «адалдық пен әділдік, ізгілік істерің адам
өмірін ұзартады» деген қағиданы бар мүмкіндігінше айқындауға атсалысқан ғұлама
ғалым. Ежелгі дәуір әдебиеті мұраларын зерттеудегі еңбегі «ерлікке тең күрескер
жан».
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.Бертельс Е.Э. Литература народов Средней Азии отдревнейших времен до Xyв.Новый мир.1939.272стр
2. В.В.Радлов. «Оңтүстік Сібір мен Жоңғар даласын мекендеген түрік тайпаларының
ауыз әдебиеті» (Баспаға әзірлегендер Б.Уахатов, С.Қасқабасов, К.Матыжанов)
2.Келімбетов Н. Ежелгі дәуір әдебиеті. Қазақ әдебиетінің бастаулары. –
Алматы:Атамұра,2005
3.Қосанов С.Көне түркі әдебиетінің типологиясы.-Алматы:М.Әуезов атынд.әдебиет
және өнер институты,2014
4.Жеменей И.Түрік халықтарының әдебиет тарихы.-Алматы: Таңбалы,2014-195б
5.Қыраубаева А.Шығыстық қисса-дастандар.-Алматы:Өнер,2010-330б
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ӘОЖ 82.0:37.016
СӨЙЛЕГЕНДЕ АУЗЫНАН ГҮЛ ТӨГІЛГЕН
Әбдіқұлова Р.М.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, Қазақстан
Түйіндеме
Мақалада көрнекті фольклортанушы, ғалым-педагог Алма Мүталіпқызы
Қыраубаеваның М. Әуезов шешендік мектебінің шәкірті екендігі, оның сол дәстүрді
жалғастырудағы өзіндік дәріскерлік шеберліктері мен ұстаздық ұлағаты естелік
сипатында баяндалады. Ғалымның ғылыми еңбектері мен оқулықтары педагогика
ғылымына қосқан үлесі сипатында қарастырылады.
Қазақ шешендік өнерін зерттеудің егемендікке дейінгі талайлы тағдыры
салдарынан шешендік сөздің бір түрі саналатын академиялық шешендік жайы енді
ғана сөз бола бастады десе де болады. Қазақтың ғұлама ғалымы А. Байтұрсынов
шешендіктің бұл түрін: « Білімділердің, ғалымдардың пән мазмұнды сөйлегені білімір
шешен сөзі деп аталады»/ 1, 405/,- деп көрсетеді. Қазіргі риторикада академиялық
шешендік: жоғары оқу орындарындағы (мектептердегі) лекция, ғылыми баяндама,
ғылыми шолу, ғылыми хабарлама, ғылыми-көпшілікке арналған лекция түрлеріне
жіктеледі. Г.Апресян: «В даваемой нами классификации красноречие под
“академическим” подразумевается строго научное по характеру красноречие,
отличающееся глубокой аргументированностью, высокой логической культурой,
строгим стилем речи, к тому же имеющее специфическую терминологию»/2, 92/,- деп
академиялық шешендіктің айрықша сипаттарын атап өтеді. Бұған қоса, қазіргі
риторикада академиялық шешендіктің мазмұнына тән шынайылық, ақпараттық
толымдылық, қозғалып отырған мәселенің ғылыми жаңалығы, өзектілігі,
материалдың толық жетімділігі сияқты ерекшеліктері де ескеріледі. Жоғары оқу
орындарындағы ұстаз-ғалымдар мен мектеп мұғалімдері ғылыми конференция,
семинарлар мен симпозиумдарда өз ойларын ортаға салып, көсіле сөйлегендерінде
академиялық шешендікке жол ашылғанын байқауға болады.
Академиялық және педагогикалық шешендіктің бір түрі – лекция. Лекцияның
тартымды, қызықты оқылуының сыр-сипаты аз емес. Ол, ең алдымен, лекцияға
мұхият дайындық жұмыстарын жүргізуден басталады. Оның да қазіргі заманға сай
қалыптасқан мынадай талаптары бар: мәселен, тәжірибелі лектор аудиторияның
психологиясын, көңіл-күй ауанын, жас ерекшелігін, білім деңгейін барлайды, соған
сәйкес материалды жүйелеп, жоспар құрады, ұсынылатын әдебиеттер тізімін
жасайды, лекцияның ғылыми мазмұны айқын болуын қадағалайды, тақырыпты
игеруге қатысты дидактикалық-методикалық құралдарды белгілейді, негізгі оқулық
болмаған жағдайда жаңа курс үшін лекция мәтінін жазады, көрнекі құралдарды
таңдап, әзірлейді. Алайда, «кез келген тәжірибелі лектор шешен бола алмайды»(ауд.
Р.Ә.) /2,93/. Өйткені, шешендік – өнер, кез келгеннің маңдайына біте бермейтін тума
қасиет. Әйткенмен, ол қажырлы еңбекпен, үздіксіз дайындықпен ұштасып жатуы
тиіс.
Риторика қайта жандана бастаған кезден бері зерттеушілер лекция тілінің
“жатықтығы” («сухость» – ауд. Р.Ә.) немесе «қарапайымдылығы» («сдержанность»–
ауд. Р.Ә.) жөнінде айта келіп, оның сол ерекшеліктерінің өзінен өрбитін эстетикалық
«көркемдігі» («художественность» – ауд. Р.Ә.) және «сахналық өнерге тән сипаты»
(«артистичность» – ауд. Р.Ә.) жайында ой қозғайды/2,93/. Академиялық шешендіктің
«сахналық өнерге тән сипаты» ретінде лекция тілінің жүйелі баяндауға құрылған
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сыртқы «жағымдылығы» («изящество»– ауд. Р.Ә.), лектордың еркін суырып салып
айту (импровизация), тыңдаушыларды баурай алу, олардың қиялын қозғай алу
ерекшеліктері танылып жүргені белгілі. Ал, осылардың ішінде импровизацияның да
орны бөлек. Ол жөнінде Чеслав Далецкий: «Речь оратора в большей части –
импровизация, а импровизация – это не что иное, как спешная мобилизация ранее
накопленных знаний»/3,187/,- деп жазады.
Шынында, академиялық шешендікке тән сипаттардың баршасы лекцияның
«көркемдік» мәніне меңзейтінін түсінуге болады. Өйткені, ақпараттық
толымдылықтан, шынайылық пен айқындықтан туындайтын қысқалық пен нақтылық
ғылыми қара сөздің қуатын арттырып, оған көркемдік пен сұлулық дарытады.
Сондықтан, ғылым тілі нәрсіз, көркемдіктен ада деп ойлау дұрыс болмас еді. Ғылыми
сөздің көркемдігі оның сырттай көзге ұрып тұратын эпитеттермен, метафоралармен,
әртүрлі риторикалық айшықтармен безендірілуінде емес/4,188/. Ғылыми проза тілінің
көркемдігі мен сұлулығы – сөздің ең жоғары ақпараттық толымдылығы арқылы ойға
қуат, сөзге қысқалық пен нақтылық беруі. Әрине, ерте дамыған орыс педагогикалық
риторикасы шешендік сөздің бұл тегінің негізгі мақсаты тыңдаушының ғылыми
көзқарасын қалыптастыру екенін айқындай отырып, оның түрлі сипаттарын ашып,
міндеттерін белгілеп береді. Лектордың шеберлігін шыңдайтын талаптар қоя отырып,
осы тұрғыдан оның ой өрбітіп, сөз саптауындағы ешкімге ұқсамайтын сара
қасиеттерін суыртпақтайды. Олардың лекцияларын немесе оған негіз болған
академиялық еңбектерін талдай келіп, шешендік қасиеттерінің бір құпиясы – терең
білімділікте, кең дүниетанымда екенін көрсетеді.
Ресейде XVII ғасырдың басында-ақ риторика оқулықтары жазыла бастағаны
белгілі. Дегенмен, қазақ академиялық ғылымы мен әдебиетінде де білімпаз
лекторлардың шешендік шеберлігін пайымдаған ой-пікірлер жоқ емес.
Зымыран уақыт қарыштап алға жылжыған сайын адамзаттың ой-санасы да
түлеп, білімі мен мәдениеті алға озып, тұрмыс-тіршілігі жаңарып, жеке басының
қарым-қабілетін дамытуға мүмкіндік алғаны бұлтартпас шындық болса керек. Бұның
бір дәлелі – елімізде жыл өткен сайын өркендеп, қанатын кеңге жайған білім
ордалары мен ошақтары. Олардың сапалық көрсеткішін айтпағанда, сандық өсуінің
өзі халықтың заман талабына сай білімге деген сұранысының соғыстан кейінгі
жылдардан осы уақытқа шейінгі аралықта аса зор жылдамдықпен еселеп өсіп
отырғанын көрсетпей ме?!
Міне, сол білім ордаларының бірі – жоғары білім берудің көшбасшысы,
жуықта 80 жылдық мерейтойын атап өткен Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық
университеті. Бұл өз алдына ұлы әңгіме, үлкен тарих! Дегенмен, біздің айтпағымыз –
білім беру мен маман даярлау сапасын және ғылым саласын заманауи талапқа сай
үздіксіз дамытып келе жатқан Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 2003 жылдың 16
қыркүйегінде Қазақстан мен Орта Азия елдері арасында алғашқы болып
Дүниежүзілік білім беру кеңістігіне қосылуы, Рейтер агенттігінің мәлімдемесі
бойынша, бүгінде планетадағы ең танымал 500 университеттің ішінде 15-орынды
иеленуі, 2006 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің “Сапа саласындағы
жетістіктері үшін” сыйлығын алуы, Қазақстан жоғары оқу орындарының рейтінгі
көрсеткішінде алғашқы орында тұруы – оның алып білім кемесіне ғана емес, біз сөз
етіп отырған академиялық шешендіктің бесігіне – мектебіне айналғандығының
шынайы куәсі екендігі.
Академиялық шешендіктің іргетасы ҚазҰУ-да ұлы жазушы, ғұлама ғалым М.
О. Әуезов ұстаздық еткен сонау алыс жылдарда оның өз қолымен қаланғанын бүгінде
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жиі сөз ете бастадық. Дегенмен, кемеңгер тұлғаның жазбаша шешендігін былай
қойғанда, ауызша лекторлық шешендігі қандай еді?! Әрине, ол жайлы мәліметтер көп
емес. Әйтсе де, бұл мақсатта аз да болса, саз жазылған естелік сынды ой-толғамдар
жоқ емес. Соны бірі – ұлы Әуезовтің дарынды шәкірті болған, өзі де өмірінің соңына
дейін ҚазҰУ-да ұстаздық еткен академик, жазушы Зейнолла Қабдоловтың “Ғұлама”
атты мақаласы. Бүгінде бұл мақала тұңғыш рет қазақ университетінде академиялық
шешендік негізін қалаған М. Әуезов екенін айғақтап, оның лекторлық шеберлігі мен
шешендігін жалпақ жұртқа танытқан құнды жазба десек болады.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де Мұхтар Омарханұлы Әуезов негізін қалаған
академиялық шешендік мектебі түлектерінің бірі де бірегейі – ҚазҰУ-де отыз жылдай
еңбек еткен көрнекті ғалым, ұлағатты ұстаз, филология ғылымдарының докторы,
профессор Алма Мүтәліпқызы Қыраубаева еді. Ол ҚазҰУ-да XIII-XIV ғасырлардағы
қазақ әдебиетін зерттеу мектебін қалыптастырған әйгілі ғалым Б.Кенжебаевтың
шәкірті болды. Өнегелі жан еді, үлкен де, кіші де оны «Алма апай» дейтін. Шәкірттері
оған арнап құрастырған естелік кітапты да «Алма апай» деп атапты...
Біз университетке түскен сонау 1976 жылдары ол жап-жас ұстаз еді. Шашын
төбесіне тап-тұйнақтай етіп түйіп алған, қоңырқай, толықша жүзді, үстінде қызыл
жемпер, қара юбка киген ол аудитория алдында бізге жақындау бір орында тұрып
алып сөйлегенде біз лекция емес, әлдебір құлаққа жағымды ән тыңдағандай, сол ән
үзіліп қалмаса екен дегендей алабұртып арман қуған көңілмен үздігіп, ол алдымызға
жайып салып жатқан білім жауһарларының қайсысына ұмтыларымызды білмей,
«япыр-ау, осынша мол білімді қалай жиды екен?» деген таңғалыспен қалт етпей
отырып қалатынбыз. Білімнің қап-қара жауһарындай тереңнен құбыла нұрланып өзіне
тарта беретін өткір, отты көздері, бітімі әдемі оймақтай еріндерінің сөйлегендегі
мінсіз қозғалысы, меруерттей тістері, сол тұла бойына тән табиғи таза жаратылысына
лайық күмбірлі қоңыр дауысы есімізде қалды. Білімнің жауһарлары «сөйлегенде
аузынан гүл болып төгілетін» еді.
Сондағы Алма Мүтәліпқызы дәрістерінің негізгі өзегі ғылыми зерттеу
еңбектерінде жатты. «Ғасырлар мұрасы» атты ғылыми еңбегінде XIII-XIV
ғасырлардағы ежелгі түркі халықтары әдебиетінің тууына ықпал еткен тарихи
жағдайларды айқындап, олардың көркемдік дәстүрлерінің XIX-XX ғ.ғ. басындағы
ауызша, жазбаша әдебиетке жалғасқанын ғылыми біліктілікпен дәлелдейді. Алма
Мүтәліпқызының табанды еңбекқорлығы зерттеу еңбектерінен ғана емес, дәріс
сабақтарынан да танылып тұрар еді. Өйткені, ол өзі көзімен көріп, ізденіп, тауып,
зерттеген дүниелер жайлы мәлімет, дәйектемелерді қаз-қалпында келтіріп отыратын.
Оның жадының беріктігі, лекцияда ешқашан қағазға қарамайтындығы, сөйлегенде
мүдірмейтіндігі, ой қайталау, сөз қайталау дегенді білмейтіндігі – майда қоңыр
күмбірлі үні, ойға жүйрік жорға тілі аудиторияны еріксіз өзіне баурайтын еді.
Қазір «Ғасырлар мұрасы» (1998), «Шығыстық қисса-дастандар» (1997), «Ежелгі
дәуір әдебиеті» (1999, 2002) атты оқулықтары және оқулығына аттас жазылған
хрестоматиясы (1991) жоғары оқу орындарында ежелгі әдебиетті оқытуда қолдан
түспейтін оқулықтар болып келеді.
Профессор А.Қыраубаева зерттеулерінің қайсысы да жасандылықтан аулақ,
оның өз болмысына ғана тән таза оқымыстылық талантының туындысы екенін
әйгілеп тұрады. Ғалымға тән темірдей төзімнің, жанкешті еңбекқорлықтың ыстық
табы сезіледі. Индуктивті, дедуктивті ойлауға, аналогияға жүйріктігі, әбжіл ғылыми
әдіснамасы, табиғи жаратылысына тән ойға зеректігі, ғылыми таза сөз жүйесі
танылады. Ауызша сөйлеуі мен жазбаша сөйлеуінің тіпті де жігі білінбейді деуге
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болады. Қай жағынан қарасақ та, Алма Мүтәліпқызының ғылымға жан-тәнімен
берілгендігі әрбір оқыған лекциясынан аңғарылып тұрушы еді. Ол «Мұхаббатнама»,
«Тотынама», «Шаһнама» сияқты нұсқаларды талдағанда оларды құдды бір қиссашыдастаншының өзі сияқты жырлап тұрғандай болушы еді. Біз оның жүзінен көз
алмастан қарап отырып, шығыстың тоты құстар сайрап, бұрқақ атқан гүлзар
бақтарында сайран салып жүріп, алтын айдарлы бекзадалары мен сырғалы
ханшайымдарының түрлі мінез-әрекеттеріне куә болып, көз жасы сорғалаған «ЛәйліМәжнүндердің» махаббатына бас иетінбіз. Аяулы Алма Мүтәліпқызының шығыстың
алтын сандығын ақтарғандай алдымызда аңқылдап сөйлегенде өзін-өзі ұмытып
кеткендей... өз әлемінде бақытты бір күй кешіп... шығыс ғұламаларының ортасында
олармен шүйіркелесіп отырғандай ма жоқ... жоқ балапан жүрек біздерді олармен
тілдестіріп тұрғандай ма, қалай, өзі де шығыстың алуан түсті жібегіне оранып,
маңдайда гауһар тасы жарқыраған білімнің патшайымына ұқсап кететін... иә, иә... дәл
осы сәтте... ол бақыттың құшағында шалқып, шабыттана сөйлегенде «аузынан гүл
төгілетін»...
«Сөйлегенде аузынан гүл төгілген»... Бұл тырнақшадағы тіркес атақты
Караменде бидікі. Бозбала жігіт кезінде Бөлтірік шешен нағашысы Караменде бидің
ауылына қыдыра келеді. Жай сұрасып болған соң, Караменде жиенінен: «Балам,
қырық жігітпен келіп, неге қырық ат мініп қайтпадың? Жалғыз келгенің қалай?» - деп
сұрапты. Сонда Бөлтірік: «Жалғыз аттың пайдасы көп, жалғыз жігіттің айласы көп
деген емес пе ілгергілер. Жалғыз келсем өзіме-өзім сенгенім-дағы, алмасам да, осы
айтқан сөзің бергенің-дағы», - деп жауап береді. Жиені аттанып кеткен соң,
Караменде «Жақсы сөйлесе аузынан гүл төгілер. Бұл бір аузынан гүл төгіліп тұрған,
көзінен от төгіліп тұрған өрен екен...» депті. Караменде шешендікті ауыздан төгілген
гүлге ұқсатады. Шынында, шешендік өнер зерттеушісі Е.В.Клюев те «Риторика» атты
кітабында антик заманда «риторика» ұғымын қызылды-жасылды сөзге сайып, аузына
гүл тістеген патшайымға балағанын айтады. Қалай болғанда да, бұл әр замандардағы
дүниетаным сабақтастығын аңғартпай ма?..
Иә, Алма Мүтәліпқызы өзінің өмірлік ғибраты мол «Жаным садаға» (1995)
кітабында жазғандай Сиявуштың арман қаласы секілді арман сабақтарына жете алмай
өмірден озды. Ғылым жолы қызығынан мехнаты мол «инемен құдық қазғандай»
демей ме?. Ол осы жолдың үстінде жастайынан шынығып, шымырлана берді. Әйтсе
де, күндіз-түні ақ қағаз бетіне үңіліп, табандап отыратын кездеріндегі төзімділік, осы
жолда өзін-өзі ұмытып кететін жанкештілік, осы жолда көрген азабын ешкімге тіс
жарып айтпау, міндетсінбеу, білім-теңіз түбінен маржан тапқандай қуанған
сәттерінде де өз ішінен жымиып қана қою, әлдекімдер төбесін көкке жеткізе мақтаса
да өзін төмен ұстау Алма Мүтәліпқызына сол жас ғалым кезінен сіңісті болған
қасиеттер болса керек. Біз көрген, алдынан сабақ алған Алма апай ұстамдылықтың
эталоны болатын. Шын мәнінде, оның еңбектері қазақ әдебиеттануындағы өзгеше
феномен десек те болады.
Иә, білімпаз Алма Қыраубаева ғылымнан өзге жолды таңдамады. Өйткені, ол
шын білімпаз тұлға еді, білімнің шыңына өршіл рухпен өрмелеп шыққан шынар еді.
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да ұзақ жылдар ұстаздық етіп, білім шырағын маздатқан
ділмар ұстаз Алма Мүтәліпқызы да М.Әуезов негізін қалаған академиялық шешендік
мектебінің дарынды түлегі еді.
Бүгінде М. О. Әуезов шешендік мектебінің іргесі кеңіп, шаңырағы биіктеп
келеді десек болғандай. Бүгін Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да М.О.Әуезов негізін
қалаған академиялық шешендік мектебінің түлектері аз емес. Олардың қатарында
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дүниеден озғанына аса ұзақ уақыт бола қоймаған, қай аудиторияны да кемел
білімімен кенеп, айбарлы тұлғасы, зор даусымен кернеп-баурап алатын көрнекті
ғалым-ұстаздар Зейнолла Қабдоловты,
Тұрсынбек Кәкішевті және лекторлық
шеберлікпен шешіле сөйлегенде дауыс интонациясын құбылтып, тыңдаушысын
әсерге бөлейтін білімпаз ғалым Сұлтанғали Садырбаевты, қоңыр әуезді даусымен
теория тылсымына буып-баурап алатын Бақытжан Қауасқанұлы Майтановты ерекше
атауға болады. Сондай-ақ, құрметті зейнетке шыққан профессор Галина Васильевна
Ким, Нұртай Карбанқызы Карбанова есімдерін шәкірт-түлектері ерекше әспеттейді.
Әлемдік деңгейде танымал лингвист-ғалым, профессор Элеонора Дүйсенқызы
Сүлейменованың, әлемдік басылымдарда есімі әйгілі профессор Алма Бектасқызы
Абдулинаның дәрістері осы заманғы инновациялық-ақпараттық байлығымен, жүйелі
сипатымен шәкірттерін тамсандырады деуге болады.Тыңдаушысының танымын тың
өріске бастайтын Жанғара Дәдебайұлы Дәдебаев, Зұфар Нұрсапаұлы Сейітжанов
секілді білімір шешендерді аудитория ынтыға тыңдайтыны күмәнсыз. Олар Әуезов
шешендік мектебінің бүгінгі түлектері десек болады.
Бүгін Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық шешендік мектебінің айнымас
үлгісіне, ал оның гүлге оранған қалашығы білім жұмағына айналып отыр. Соның
ішінде Әуезов шешендік мектебінің мерейі мен мәртебесі өзгеше десе де болады.
Мүмкін оның Алма ұстаз армандаған, Сиявуштың арман қаласына ұқсатқан «әдемі
дөңгелек стол, жұмсақ орындықтар қойылған бөлмелерінде» «арман сабақтар» өтіп
жатқан болар...
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АЛМА ҚЫРАУБАЕВА – ҰЛТТЫҚ МЕКТЕП НЕГІЗІН САЛУШЫ
ПЕДАГОГ, ҒАЛЫМ
Сапарбаева Қ.Ж.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент,
Қазақстан
Резюме
В Статье рассмотрывается педагогические мировоззрение и труды
А.Кыраубаевой в которых, расскрывается её вклад в развитие национальной школы.
Summary
The article considers the pedagogical outlook and the works of A. Kyraubaeva in
which her contribution to the development of the national school is revealed.
Алма Қыраубаева есімін университеттің алғашқы курсында «Ежелгі дәуір
әдебиетін» жүргізген оқытушы Қосай Сұлтанұлынан естідік. Ағайымыздың ұстазы
туралы айтқан әсерлі әңгімелері өз мамандығымызға деген сүйіспеншілігімізді
арттырды. Еңбектерін оқып, ғалымдығына таң қалып жүрген бізде Қосай
ағайымыздың Алма апайындай ұлағатты ұстаз, мықты ғалым болсақ деген арман,
өмірге деген деген өзгеше құлшыныс пайда болды. Мұғалім мамандығына деген
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көзқарас өзгеріп, ел күн көріс қамымен базар жағалап кеткен тәуелсіздіктің алғашқы
жылдарында бұл ұмтылыс маңызды еді. Көрмесек те, танымасақ та Алма апайға деген
құрметіміз еселеніп, әдемі сағыныш пайда болғанын аңғармай қалыппыз. Екінші
курстың ортасында ежелгі дәуір әдебиетін зерттеуші ағайымыз бізді үлкен олжаға
кенелтті. Алма апайдың «Жаным садаға» деп аталатын кітабын бәрімізге бір-бірден
сыйға тартты. Сабақ біткенін күтпестен кітапты ашқан отызға жуық баланың ойын
еден жуушы апайдың «үйлеріне қайтпайсыңдар ма, кеш болды ғой» деген сөзі бөлді.
Терезеге қарасақ, расында да кеш қарайып қапты. Кітаптың сиқыры баураған біз
орнымыздан зорға тұрып, жатақханаға жеткенде қайта бас қойдық. Бейне бір шөл
кезіп келіп, кездейсоқ бұлаққа жолыққан жанның күйіндей еді бұл көрініс.
2000 жылы, ағайымыздың әріптесі болып жүргенде «Алма апай келеді екен»
деген хабарды естіп, қуанғанымыз есімде. Үлкен мәжіліс залында Алма апай үстіне
қазақша камзол киіп шыққанда көптен көрмеген, сағына күткен жанды көргендей күй
кешкенім де жадымда. Апай әуезді, әдемі қоңыр даусымен халық әндері мен жыртермелерді орындап берді. Ұлттық идеология, ұлттық мектеп, әдебиеттану ғылымы,
қазақ әдебиетінің тарихы туралы терең де мазмұнды әңгімелер айтылды. Алма
апайдың әрбір сөзін санамда сақтап қалуға тырыстым. «Алматыда, Қазақ Ұлттық
университетінде оқығанымда осы кісіге шәкірт болар едім-ау» деген ескі өкініш қайта
бір оянып, басылды. Үш сағатқа созылған кездесуден алған әсер керемет еді. Алма
Қыраубаевадай болсам деген арман қайта жаңғырды. Сол кісінің жоғарыда аталған
«Жаным садаға» кітабындағыдай жақсы ұстаз болуға талпындым. Күні бүгінге дейін
сан-сұрақтар қаумалап, шарасыз күйге түскенде апайдың кітабын қайтара парақтап,
өзіме қажетті кеңесті аламын. Студенттерімнің де сүйікті кітабына айналған.
Ел болашағын, ұлт келешегін кемелді етуді ойлаған Алма Қыраубаева
ұлттық педагогикаға негізделген мектеп бағдарламасын жасап, ұлттық мектептің
негізін қалады. «Бізде қазақ мектебі бар, бірақ, ұлттық мектеп жасалған жоқ. Ұлттық
мектеп дегеніміз – ұлттық рухта тәрбие беретін орын. Қазақ мектептеріне осы
жетіспейді. Қазақ мектебі дегеніміз – қазақ тілінде оқытатын, ұлттық сананы, рухты
қалыптастыратын мектеп» деген пікірі қашанда маңызды. Апайдың «Сенім» атты
бағдарламасын жүзеге асырған – өзі ашқан тұңғыш ұлттық мектеп болды.
«Бала тәрбиесіне ұлттық рух дарыту жолдары, білім беруде ұлт және әлем
мәдениетінің байланыстылығын арттыру тәсілдері, ұстаз тұлғасының ұлттық
құндылықтарын жетілдіру әдістемесі» деп аталатын бағыттардан тұратын бағдарлама
кейіннен өзге де мектептерге үлгі болды. Бүгінгі таңда да бұл дәстүр жалғасып келеді.
Ұлттық тәрбиені алдыңғы орынға шығарған қазақ мектептері көбеюде.
Алма Мүтәліпқызы өз еңбегінде атап көрсеткендей, ұлттық мектептің моелін
жасау идеясының тарихы өткен ғасырдың басында жатыр. Әрісі Мұхтар Әуезовтің
«Жапониясынан» бастап, Мағжан Жұмабаевтың «Педагогикасын», Жүсіпбек
Аймауытовтың «Психологиясын», берісі Құбығұл Жарықбаев, Шәрелхан Әленов,
С.Қалиев, Ж.Асановтардың еңбектерін алға тарта отырып,
автор Шота
Уалихановтың «Әлдекімге көзсіз табыну – ол да бір зор кесел» деген сөзін өз ойына
тұздық етеді.
Ұлттық мектептің шәкірті қандай болуы керек деген сұраққа А.Қыраубаева
«ұлтжанды, иманды, адамды сүйетін, мәдениетті, білімді, өмірге икемді, рухани
дамыған, кісілікті тұлға» деп жауап береді. Қазақ мәдениетін қазақтар ғана емес,
барлығы білуі тиіс, бірақ оны қалай оқытып, жүрекке жеткіземіз деген мәселені
ортаға салған. Және оның шешуін де тапқан. Мәселен, «Бесікті былай тербеткен»
дегенді көрсетіп қана қоймай, бесік тербетудің мәнін, бала тәрбиесіне әсерін жеткізу104

ді мұрат тұтқан.
Алма Мүтәліпқызының «Баланы сүю – адам айтқысыз еңбек. Ол таразыға
тартылмайды, метрмен өлшенбейді» деген сөзі әрбір бала тәрбиесімен айналысар
жанның бойтұмарына айналуы тиіс деп білемін.
ҚР
педагог
қызметкерлерінің
біліктілігін
арттырудың
деңгейлі
бағдарламасының негізінде әзірленген педагог кадрларды даярлайтын жоғары оқу
орындарының бітіруші курс студенттеріне қосымша кәсіби білім беру бағдарламасы
бойынша тренерлерді оқыту бағдарламасындағы оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,
сын тұрғысынан ойлауға үйрету, оқу үшін бағалау және оқуды бағалау, оқыту мен
оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану, талантты және
дарынды балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және
оқу, оқуды басқару және көшбасшылық сынды жеті модульдің теориялық
мәселелерін де Алма Қыраубаеваның еңбектерінен кездестіруге болады. Мысалы,
оқуды басқару және көшбасшылық модулі бойынша балалардың бойындағы лидерлік
қасиетті оятып, белсенділігін арттыру негізі міндет болып табылады. Осы тұрғыда
автор мұғалім мен оқушының арасындағы қарым-қатынастың дұрыс жолға қойылуы
педагогикалық еңбекте жеңіске жетудің негізгі жолы деп есептейді. Д.Карнегидің
«Адамға ең қажеттісі – атын шығару, өз ортасында беделді болу» деген қанатты сөзін
келтіре отырып, баланың ыңғайына барып, сабақта жақсы жағынан көрсетуді,
кішкентай ғана еңбегін елеп, баланы ептеп алдау кедергі келтірмейтінін, керісінше,
марапатталған, жылы сөз естіген баланың мейірімді болатынын айтады. Баланың
өзіне деген сенімділігін қалыптастырған ұстаз – бала бойындағы қорқынышты ғана
жеңіп қоймай, оның азамат болып қалыптасуының алғышартын жасайды деген
тұжырым айтады.
«Менің ойымша, тәрбиелеу – адамның жанын жасау. Тек ақпаратты білумен
ғана адам жасалмайды. Жаны лас білімпаздан адамзатқа пайда жоқ» деген сөздері кез
келген мұғалімге бағдаршам болары анық. Баланың өзін барометрге теңеп, оны
байқаусыз бағыттап қоюдың өзі көп табысқа жеткізетіні жоғарыда аталған
бағдарламаның негізгі мақсаттарының бірі. Демек, ХХ ғасырдың соңғы он
жылдығында көтерілген мәселелер жаңа ғасырдың жасампаз технологиясына
айналып отыр.
Алма Мүтәліпқызының балаға, бала тәрбиесі қатысты айтылған әрбір пікірі
қанатты сөздей әсерлі. Студенттерге білім беруде және тәрбиелеуде, ұлттық
дүниетанымдарын кеңейтіп, сана ашықтығын қалыптастыруда педагог-ғалымның
еңбектері көмекке келері сөзсіз. «Әр баланың бойында шығармашылық дәні бар.
Мұғалімнің міндеті – шәкірттің өзінің ішкі ерекшелігін аша білуге, оны сыртқа
мәдениет деңгейінде жариялай білуге, ойын еркін жеткізе алуға көмектесу. Бала
ондай деңгейге мұғалімі қанаттандыра білсе, оған сенсе ғана көтеріле алады. Баланы
ашудың бір әдісі: сөйлету, сурет салдыру, қимыл-әрекет жасату, театрмен, музыкамен
әуестендіру, хат жаздыру, математикалық мысалдар құрастыру, т.б. осы әрекет
үстінде нәтижеге жетуіне көмектесу». Осының барлығы мұғалім үшін көмекші құрал.
Нашар оқушыны нағыз мұғалім ғана ұнатады деген Алма Қыраубаеваның сөзі
көп ұстазды ойлантары рас. Тынымсыз еңбек пен жанкештілікті талап ететін
ұстаздық қызметте сан түрлі соқпақтың кездесері тағы да ақиқат. Сонда қараңғы
түскенде қолымызға ұстар май шамдай бұл педагогикалық көзқарастар бізді
жетістікке жетелері анық. Ия, Алма Қыраубаева өзгелерге жарығын аямайтын
шамшырақ сынды кемел тұлға.
Ұлттық мектептің моделін жасап қана қоймай, артына мол із қалдырған ғұлама
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ғалымның есімі шәкірттерінің шәкірттері арқылы келер ұрпаққа жете бермек. Ұлт
әдебиеті мен мәдениеті барда Алма Қыраубаева есімі мәңгі сақталмақ.
Ұлттық тәрбие алған, ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтарды,
рухани-мәдени мұралар сабақтастығын сақтаған ұрпақ дені сау, білімді, ақылды,
ұлтжанды, еңбекқор, сыпайы, кішіпейіл болып өседі. Сондықтан да ұлттық тәрбие –
ел болашағы.
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Резюме.
Мақалада
Алма
Қыраубаеваның
шығармашылық
мұрасындағы
гуманистік(ізгілік) педагогика мәселелері қарастырылады. Көрнекті педагогтың
«Жаным садаға» кітабы, «Сенім» бағдарламасындағы ұстанымдардың ізгілік
педагогикасымен байланысы және ұлттық сипатта берілетіні пайымдалады.
Ежелгі дәуір әдебиетін зерттеуші ғалым, филология ғылымдарының докторы,
профессор Алма Мүтәліпқызы Қыраубаеваның қазақ педагогикасында да өзіндік
орны, үні қалды. Шындығында да, Алма апай бізге, ең алдымен нағыз тәрбиешітәлімгер ретінде езінің үстаздық бол-мысымен қымбат. Әр студентінің Алма апайы
бола білген аяулы үстаз өзінің қайталанбайтын сабақтары арқылы әр шәкіртіне және
бар шәкіртіне өмірлік дәріс оқып кетті. Алма Қыраубаева - өзіндік педагогикалық,
ғылыми-әдістемелік жүйесін қалыптастырған ("Сенім"бағдарламасы), жоғарғы мектепте әдебиет тарихын оқытудың әдістемесін жетілдірген, үлттық мектеп үлгісін
жасауға талпынып, алғаш рет эксперименталды мектеп ашқан (Гуманитарлық қазақ
мәдениеті лицейі) қайраткер әдіскер-үстаз. Алма апайдың шәкірттері Қазақстанның
түкпір-түкпірінде үстаз аманатын жалғастыруда деп сенеміз. Себебі, дүниедегі ең
өміршең, ең баянды аманат - адамгершілік-рухани мұра екендігі туралы ақиқат
түрғысынан алғанда, Алма апайдың үстаздық қағидаттары қазір де өзекті, өмірлі бола
түспек. Тағы бір себебі, Алма апайдың ғылыми-әдістемелік жүйесі түтасымен
адамгершілік-имандылық тәрбиенің қағидаларына негізделген, қазіргі жас үрпақтың
тәрбиесі үшін бүл өзекті де қүнды.
Қазір білім жүйесін реформалау мәселесі көтерілуде. Білім берудің жаңа
концепциясымен байланысты мәселелер соңғы онжылдықтарда қоғамда орын алып
отырған рухани дағдарыс жағдайында, болашақ ұрпақты тәрбиелеу мәселесі елдің
дамуы үшін аса маңызды болып отырғанда аса өзекті болып отыр. Бүгінде ата-аналар
өз перзентін қалай тәрбиелеуді білмейді, мұғалімдер де тығырыққа тірелген, себебі
өмір шындығы балаларды мүлде басқа, адамшылыққа негізделмеген құнсыздықтарға
жетелеуде.
Педагогикада білім жүйесін сапалы түрде жаңарту шарттары педагогикалық
сананы ізгілендіруге негізделуі керектігіне баса назар аударылуда. Егер мұғалім өз
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санасына рухани категорияларды негіз етіп алса, бірте-бірте білім берудің жаңа
құндылықтарына, ізгілік педагогикасының құндылықтарына бет бұрып, ауысар еді.
Әрине, көптеген ұстаздар білім беруді ізгілендіруді, балалармен қарым-қатынастың
демократиялық формаларына ауысуды, педагогикалық үдеріске адамшылық
өлшемдерін енгізуді қолдайды Бірақ оны қалай іске асырудың жолдарын біле
бермейді. Ізгілік педагогикасы саласында тәжірибе аз.
Алма Қыраубаеваның сол бір тәуелсіздікке дейінгі жылдарда–ақ ұстаздық
көрегендікпен осы мәселелерді болжай білгені, тіпті өз тәжірибесінде қолдана білгені
қайран қалдырады. Тәжірибелі педагогтардың өзі бұл салада нақты шешімге келе
алмай жүргенде, Алма апай батыл түрде бастама көтеріп, гуманитарлық бағыттағы
алғашқы мектепті ашып та үлгерді. Алматы облысы Қаскелең ауданы Жандосов
ауылында ашылған гуманитарлық қазақ мәдениеті мектеп-лицейі осыған дәлел
болады. Мектеп-лицейде өзі жүргізген сабақтарында қарапайым қазақ баласымен
үлкен кісімен сырласқандай әңгімелескенінің куәсі болдық, балалармен хат жазысу
тәжірибесі де осы мектепте орын алды. Ізгілік педагогикасының кейбір ұстанымқағидаларын негізге алғанымен де, Алма апай оларды ұлттық болмысымызға негіздеп
жетілдіріп отырды. Қазақ баласының психологиясын терең тани білген ұлтжанды
ұстаз ұлттық тәрбиенің бастауларынан, шығыс даналығынан еш ажырамады.
Бүкіл саналы ғүмырында Алма апайдың адастырмас темірқазығы, кездеген
нысанасы - дана Шығыс болғанын көреміз. Кеңес заманында туып-өсіп, кеңестік
жүйенің қыспағында Алма апай қанатын кең жая алмаса да ешқашан өз тамырынан
ажырамаған, заман ығына қарамастан дана Шығыстың тәлімін тәрк қылмаған
Ұстаздың соншалық кереген түйсігі мен адал парасатына қайран қаласың. Кеңес
қызметкеріне айналмаған, еуропаланбаған нәзік те қайсар қазақ қызын Шығыс
шынарына теңер болсақ, бар мәселе ол шынардың тамырының тереңдігінде,
бастауының түнықтығында болар. Қасиетті Сыр елінде, есімі елге танымал айтыскер
ақын әулетінде дүниеге келген Алма Мүтәліпқызы өзі қаршадайынан сусындап өскен
ұлттық әдеби-рухани қайнардан ешқашан ажырамады. Оң-солын танығаннан бастап
бүкіл рухани ізденістері шығыстың, қазақтың әдеби мұрасымен байланысты болды.
Кеңес дәуірінің өзінде-ақ шығыс дастаны "Махаббат-наманы" (1985) аударып, "Түркі
әдебиеті" оқу қүралын (1988), "Ғасырлар мүрасы"(1988), "Абайдың поэмалары"
(1985), "Қисса жанрының өзіндік ерекшеліктері"(1985) зерттеулерін жаз-ды. Түңғыш
рет қазақ мектептеріне арналған "Ежелгі әдебиет" оқулығын жазды. Жоғарғы оқу
орнына арналған " Ежелгі дәуір әдебиеті"(1991) хрестоматиясы, "Шығыстың қиссадастанда-ры" (1997) атты монографиясы, кандидатттық және докторлық ғылыми
дәреже үшін орындалған зерттеулері Алма апайдьщ ғылыми мұрасын қүрайды.
Жалпы, Алма апайдың ғылыми пікір-көзқарастары мен ұстанымдары өзіндік танымбілікпен ерекшеленетіндігінде дау жоқ, сондықтан да ол мұраны өз алдына бөлек
зерттеген жөн деп санаймыз.
Осылайша Алма апай өзінің бүкіл саналы ғүмырында үздіксіз Шығыс әлемін
зерттеп қана қоймай, одан өзіне сабақ алғандай. Көне де дана Шығыстың тәлімі мен
тағылымы Алма апайдың өз болмысына да дарып, байыта түскендей. Шығыстың
парасат-ты даналығын үғына білген осы бір қарапайым қазақ қызы өмір
өткелдеріндегі түрлі кедергілерді үлкен төзімділікпен, сары ал-тындай сабырмен
жеңіп, рухани қайрат пен сенім тауып, үлкен мақсат жолында ірі істер бастап,
қажымас қайраткерге айналды. Өзінің үстаздық тәжірибесі бойынша жазған кітабын "
Жаным садаға " (1995) деп атады. Бүл Қорқыт ата әңгімелерінің бірінен алынған,
өлшеусіз махаббат сезімін бернелейтін сөз. Алма апай ез кітабын осы сөзбен бекер
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атамаған тәрізді. Ұстаздықтың шексіз мейірімге үласатындығын, адам жанын
тәрбиелеудің соншалық ауыр да абыройлы салмағын осылай танытқысы келді ме
екен... "Жаным садаға" кітабы "Жанның "мен"-і", "Жігіт пен қыз", "Мағжан мен
Монтессори" атты үш тараудан тұрады. Студенттер психологиясы, ұстаз бен
шәкірттің қарым-қатынасы туралы де-ректі әңгімелер, Алма апайдың үстаздық
тәжірибесінен алынған шағын этюдтар соншалық қызықты да тартымды. Автор өз ойпікірін, түжырым-байламдарын өзіндік ерекше бір стильде, әрі пайымдау, әрі баяндау
түрінде жазып, кейбір ғылыми деректердің өзін соншалық жатық, үғынықты тілмен
түсіндіреді. "Мүғалімге дауыс керек пе" атты әңгімесінде "Нағыз мүғалімнің аузынан
шыққан сөзін, дауыс өзгерістерін, қол қимылы - көз қиығы, бет қүбылысының
сиқырлы әсерін ешқандай көрнекі қүрадмен айыр-бастай алмайсын. Егер әдебиетші
мүғалімде осы қасиеттер болса, басқадай әрлендіргіш қүралдардың қүралдардың
керегі болмас. Педагогикаға қатысты дидаскология деп аталатын ғылым бар. Бүл
ғылым мүғалімге педагогиканың техникасын үйрете ала-ды. Оқушылар алдында
өзінің жақсы қасиеттерін жарқыратып аша білуге, өзін-өзі сырт көзбен бағалай алуға,
балаға тартымды болуға жағдай жасайды. Мүмкін алдағы уақытта дидаскология
педагогикалық жоғарғы оқу орындарымызда пән ретінде жүріп, пайдасын тигізер. Ал
әзірге мүғалімнің техникалық кемшілік-терін езінен басқа ешкім түзете алмайды.
Мысалы, мына сүраққа әділін айтып, жауап берейікші: Біздің алдымызда отырған
шәкірт күнделікті нені көріп, нені естиді Қажыған түрімізді, орашолақ
қимылымызды, ренішті жүзімізді көреді. Сабақ айтқанда сөзіміз анық естілмейді,
даусымыз үйқыға шақырғандай бірқалыпты. Ескертуіміз баланы мезі еткендей
үқсас...". Зорлықшыл (террорист) мүғалімнің мінез-қүлқы туралы "Зор мен бор"атты
әңгімесі, баланың жан дүниесіндегі ауытқулар (мутизм, логофо-бия, аутизм), әр
баланың жеке мінез типі болатыны туралы Алма апайдың ойлары әрбір мүғалімді
өзінің үстаздық келбеті мен әдетіне басқаша сын көзбен қарауға үйретеді. "Мінезді
өзгертуге болмайды" деген пайымдауында "баланың табиғи болмысына қүрметпен
қарап, оны сол түрған-болған қалпында қабылдау мүғалімге қиын. Әр баламен жеке
тіл табудан гөрі, бірөңкей тобырға айналдырып алып басқару оңай. Адам ретінде эр
бала өзінше қазына. Халқымыздың бір-бір түлғалары. Мүғалім үшін "жаксы бала"қазына да, "жаман бала"... айтуға ауыз бармайды. "Жақсы бала"дегеніміздің өзі
бүйрықты бұлжытпай орындауға кенген, намысы аяққа басылған оқушыдан шығады.
Бағыныштылыққа көндіру тәрбиенің негізгі мақсатына айналған.
Мұғалім мен оқушы арасындағы түсініспеушілік оқытудағы осындай өктем
әрекеттерден туады. Әр адамның жаратылы-сы бөлек, өзіне ғана тән мінез табиғаты
бар екенін мойындамаудан, одан қалай да "қолайлы адам жасап шығаруға"
ұмтылудан шығады. Қазіргі психологиялық еңбектерге зер салсақ, баланың мінезін
өзгертемін деп тырысуға болмайды екен, мінездің жаксы жақтарын дамытуға ғана
болады. Мінезді күштеп өзгертуден кері әсер шығады.
Бала жанының ауытқуға үшырауы оның миына жағымсыз тітіркендіргіштердің
тұрақты әсер етіп отыруынан. Мүғалімнің не ата-ананың әділетсіз жазалауы, дөрекі
қарым-қатынасы, үздіксіз ескертуі осыған жатады. Бала сенімін өктемдікпен
өзгертуге күш салу қауіпті." деген пікірлер ойлантады. Кітаптағы "Үш сенім",
"Шәкірттен үйрену", "Саясат және сабақ", "Рухани жүдеу мен түлеу" тағы да басқа
әңгімелердің әрқайсысы бір талқылауға тақырып боларлықтай салмақты да өзекті
мәселелер екені даусыз. Жақында факультеттегі "Көкжиек" клубының
үйымдастыруымен өткен "Алма Қыраубаева және әдебиет әдістемесі мәселелері"
атты оқырмандар конференциясында үстаздың ой-пікірлері қазіргі студенттер үшін де
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мәнді, өзекті екеніне көз жеткіздік. Педагогикалық мекемелерде, әсіресе жас
оқытушылар арасында Алма апай айтқан осы мәселелер талданып, насихатталып
отырса, игілікті шара болар еді. Бүгінгі конференцияның «Ұлттық рухани мұра
негізінде бәсекеге қабілетті педагог мамандар даярлаудың маңыздылығы» деген
бағыты бойынша Алма апайдың әдістемелік ұстанымдары маңызды әрі өзекті деп
білеміз
Ұстаздың еңбегі кішкентай шыбықты күтіп-баптаған бағбанның еңбегіндей өз
нәтижесін араға жылдар салып, асықпай беретіні белгілі. Бірақ ол нәтиже соншалық
баянды, соншалық игі болатындығы да рас. Талай қазақ жасының жан дүниесін
анасындай үғынып, көңілі мен көкірегіне жан нүрын, білім жарығын дарытқан, әр
шәкіртінің жан қазынасын өсіре білген Алма апайдай асыл үстаздың еңбегі Мәуелі
Биік Шынар ағашындай жылдар өткен сайын өз жемісін молайта бермек, әр
шәкіртінің зердесінде жаңғыра бермек.
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«Сырдария» университеті, Жетісай, Қазақстан
Резюме
В статье исследуются воспросы духовного развития и национального
самосознания, рассмотренные в работах ученого, педагога Алмы Қыраубайқызы.
Summary
The article deals with the issues of spiritual development and ethnic identity touched
upon in the research works of Alma Kyraubaikyzy
Шебер педогог, ғалым, ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор,
парасатты ана, мейірімді жан, тамаша тәлімгер Алма Мүтәліпқызы Қыраубаева
туралы мақаланы филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУнің профессоры Өмірхан Әбдиманұлының Алма апай туралы сыр-толғауымен
бастамақпын:
«Алма апай! Өзгені қайдам, өзіме осы бір есімде жаныма жылулық ұялататын,
санама сәулелі нұр қуат құятын құдіретті күш бар. Өйткені, осы бір тұла бойы
адамгершілік пен ізгілікке тұнған, жаны жайсаң, әулие жан ақ-адал пәктігімен
талайдың
көкірегінде
есімі
жатталып
қалған
Ұстаз
болатын.
Ұстаз! Не деген мейірімділік лебі есіп тұған жанға жылы сөз еді десеңізші! Ұстаз
– ұлы ұғым. Меніңше, біз кейінгі кезде осы ұғымның қадір-қасиетін біршама
арзандатып алған секілдіміз. Осы жерде «неге» деген сұрақтың кесе-көлденең шыға
келері сөзсіз. Негесі сол, біз ұстаздықты, тіпті, ұсақтатып жібердік. Оны бір қырынан
ғана көріп, соған ғана мән беріп келеміз. Дәрісханаға кіріп-шығып, сабақ
түсіндіргенді де, мамандыққа баулығанды да, тақырып тауып беріп, жетекшілік
еткенді де ұстаз деп мақтап, марапаттап жатамыз.
Ақиқатында ұстаз – мұндай тар шеңберлі түсініктің аясына сия бермейтін
құбылыс. Әлгі айтқанымыздың бірі – оқытушы, екіншісі – тәлімгер, үшіншісі –
ғылыми жетекші ғана. Шынайы ұстаз – білімнің кәусарына қандырған оқытушы,
ақыл-ойыңды байытқан ғұлама, азаматтық тұлғаңды қалыптастырған тәлімгер. Біздіңше, аталған осы үш бірлікті тең ұстаған жан ғана нағыз Ұстаз деген ұлы ұғымға
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лайық бола алмақ. Ол шәкіртіне талғам дарытады, танымын қалыптастырады, дүниені
танытады, өмірлік жолын айқындайды. Бір сөзбен айтқанда, ұстаз – бар асыл қасиетті
бойына дарытқан «бүтін бітім» (З.Қабдолов).
Ұстаз шәкірт жанының шамшырағы іспетті. Өйткені, жеткен биігің, мереймәртебең ұстаз ұлағатымен тығыз байланысты. Жаныңа жарық нұр құйған жанның
ұлағаты жадыңда мәңгі жаңғырып, санаңда өшпестей боп жарқырап тұрады. Жаңа бір
істі бастар немесе жаңа бір өмір белесіне көтерілер сәтте сол бір аяулы адаммен іштей
кеңесіп, келісіп алып, кесімді шешімді содан соң қабылдайсың. Ұстаз ұғымының
ұлылығы да, ұстаз тұлғасының биіктігі де осында» [1].
Алма апай Қызылорда облысының тумасы, Қалғабай батырдың ұрпағы,
Қыраубай батырдан тарайды. Әкесі - Мүтәліп Қыраубайұлы ақын, жыршы, палуан
болған адам. Анасы - Күлжан Сүлейменқызы – Мұстафа Шоқайдың немере
қарындасы. Үлкен нағашы атасы - Ысқақ молда, Құмжарған деген жерде мектеп
ашып, Мұстафа Шоқайға ұстаздық еткен.
1970 жылы Қазақ Ұлттық Университетінің филология факультетін, 1973 жылы
аспирантураны тәмамдаған. Ұстазы Бейсенбай Кенжебаевтың себепкерлігімен
ҚазҰУ-да қызметке қалады. 1974 жылы ҚазҰУ-да ассистент, 1978 жылы аға
оқытушы, 1981 жылы доцент, 1998-2000 жылдары профессор болып қызмет атқарған.
Ұстаздығымен қатар 1993 жылы Жандосов ауылында қазақ гуманитарлық мәдениет
лицейін ашады. 2000-2001 жылдары Мырзатай Жолдасбековтың шақыртуымен
Астана қаласындағы Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінде оқытушы,
профессор және Қазақ Ұлттық музыка академиясында «Қазақ тілі» кафедрасының
меңгерушісі қызметін атқарған.
Отбасында 3 ұл тәрбиелеген ардақты ана 2001 жылы 5 ақпанда, 53 жасында
дүнеден өтеді. Алма Қыраубаева жастайынан әдебиетке зер салып, «Қайын ата»
(1969), «Ақ әже» т.б тақырыптарда әңгімелер жазып, шығармашылығы «Қазақстан
әйелдері» журналында жарияланып отырған.
Ұзақ жылғы ғылыми зерттеулерінің нәтижесінде «Махаббатнама» (1985),
«Түркі әдебиеті» (1988), «Жаным садаға» (1995), «Шығыстық қисса дастандар» (1997)
атты монографиясы, «Ғасырлар мұрасы» (1998), қазақ мектептеріне арналған «Ежелгі
әдебиет» (1996) оқулығы мен жоғарғы оқу орындарына арналған «Ежелгі дәуір
әдебиеті» (1991) хрестоматиясының, ғылыми-әдістемелік, публицистикалық
мақалалардың, «Сенім» оқу-бағдарламасының авторы.
Ғалым Алма Қыраубаеваның еңбектерін төрт салаға бөліп қарастыруға
болады:
бірінші бағыты - орта ғасырлардағы шығыстық қисса-дастандар, яғни
орта ғасыр әдебиетін зерттеуі;
екінші бағыты - түркологиялық зерттеулер;
үшінші бағыты - педагогикалық зерттеулер;
төртінші бағыты - Жамбыл Жабаев шығармашылығы.
Алма Мүтәліпқызы Жамбыл Жабаевтің ұмытылған термелерін жинақтап, өз
орындауында Қазақ радиосының Алтын қорына жаздырып, «Жамбыл әуендері»
жинағын құрастырды.
Сондай-ақ 2008-2012 жылдар аралығында Алма Қыраубаеваның «Ғасырлар
мұрасы» ( 2008), «Ежелгі әдебиет» (2008), «Шығыстық қисса дастандар» (2010),
«Жаным садаға» (2011), «Мыңжылдық жолаушы» (2012) атты бес томдық
шығармалар жинағы жарық көрді [2].
О.Жандосов ауылында 1993 жылы Алма Қыраубаеваның жетекшілігімен жеке
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меншік Қазақ гуманитарлық мәдениеті лицейі ашылды. Лицей қаражат тапшылығымен 1996 жылы жабылып қалды. Лицейде 50-60 оқушы білім алып, 5 сынып:
1,2,6,7,8, он бестен аса мұғалімдер құрамы қызмет атқарған. Қарым-қатынас
мәдениеті негізінде ұстаздар оқушыларға «сен» дегеннің орнына «сіз», оқушының
атына ұл бала болса «мырза», қыз балаға «бикеш» деген сөздерді тіркестіріп айтқан.
Ұстаздардың есімдеріне жас ерекшелігіне қарай «бике», «бибі» деген сөздер
қосарланып айтылған. Аталмыш лицей қазақ ұлттық мектебі моделінің жүзеге асқан
бір көрінісі болды.
Автор бүгінге дейінгі Ыбырай Алтынсарин, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек
Аймауытов негізін салып кеткен ұлттық педагогика мен психологияны сол кезеңдегі
қазақ баласының болмысына сай тәжірибе жүзіне асырады.
Ғалым, ұлттық мектеп моделін қалыптастыруда өзінің авторлық «Сенім» оқубағарламасын құрап шығарды. Бағдарлама бала болмысының өзіндік «менін», тұлға
ретінде сезінуін, бойына сенімілік ұялатудың түрлі әдістерінен құрылған. Оқытылған
пәндер құрамы, жалпы мектептегі пәндерден өзгеше бағдарламаға негізделген.
«Әлем және мен» бағдарламасы бойынша «Тілашар», «Елтану», «Әлемтану»,
«Әдеп» пәндері, «Ежелгі қазақ мәдениеті» бағдарламасы бойынша «Ежелгі қазақ
әдебиеті», «Шығыс мәдениеті», «Еуропа мәдениеті», «Америка мәдениеті», «Грекия
мәдениеті», «Сөйлеу мәдениеті», «Әдеп», «Ұл-қыз әдебі» пәндері оқытылған.
Оқушылар рейтинг бойынша бағаланып, оқушыларға жүргізілетін сауалнамалар
арқылы мұғалімдер бағаланған. Бағдарлама бойынша қолданылатын әдіс-тәсілдер:
«Хат жазысу», «Практикалық бейнелеу», «Сазды үзіліс», «Би мәдениеті», «Суретжария», «Лездеме тақта», «Даладағы сабақ» т.б .
«Сенім» бағдарламасы шәкірттің мүмкіндігінің шексіз екендігіне сендіруден,
қазақ баласының бойында қалыптасып қалған жасықтықтан, бұйығылықтан
арылтудың жолдарын көрсетуге құрылған.
Дана ұстаздан қалған даналық ойлар (20 тоқтам):
1.Кісі екеніне күмәнмен қараған баладан кісі шықпайды.
2.Оқушының кемшілігін көргіш болсаң, ықыласын өлтіресің. Жеңісін ізде.
3.Баланы таң қалдыруды ұмытпа. Даналыққа ұмтылу таң қалудан басталады.
4.Әр баланың өмір тіршілігі – өзінше бір тағдыр. Баланың тағдырына ой
көзімен қара. Сабаққа келмесе, себебіне үңіл. Сабағыңа қызықпаса, себебіне үңіл.
Тентек болса, себебіне үңіл. Себебін алдымен өзіңнен ізде, мұғалім.
5.Мұғалімнің өз сабағын білуі жеткіліксіз. Баланың жан дүниесін түсінбейтін
мұғалім сабақ беруші ғана.
6.Баға құнды емес, бала құнды.
7.Бала мектеп үшін емес, мектеп бала үшін жұмыс істеуі керек.
8.Әр бала өз мүмкіндігінің жоғары-төмендігіне қарамастан, өзінше бір ғажайып
құбылыс.
9.Мұғалімнің мақсаты өз пәнін жақсы үйретуден көрі тереңіректе. Ол – адамды
жасаушы адам.
10.Сабақ дегеніміз – мұғалім мен шәкірттің адамгершілік қарым –қатынасы.
11.Баланың мүмкіндігіне сенген мұғалім мен сенбеген мұғалімнің іс-әрекеті әр
түрлі болмақ.
12.Көптің көзінше баланың кемшілігін бетіне баспа. Сеніп айтқан сырын
шашпа.
13.Сабақтың мақсаты- баланың басқаға ұқсамайтын қасиеттерін аша білу.
14.Сабақ үстіндегі тыныштыққа көп ізденіспен, еңбекпен ғана жетуге болады.
111

15.Мұғалімнің сөзі мен ісі жасанды емес, шынайы болуы аса қажетті шарт.
16.Баланың ықыласын оята біл. Қолынан іс келетіндігіне сендіре біл.
17.Мұғалім мен баланың қарым – қатынасы қуанышты әрі пайдалы болсын.
18.Балаға сыйлы боламын десең, өзің баланы сыйла.
19.Қиын тақырыпты түсіндіре салып сұрауға асықпа, келесі сабақты қайта
түсіндіруден баста.
20.Әр бала- халқының келешек тұлғасы.
Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары экономикалық дағдарыс саңсыратқан
елімізде мектептер мен арнаулы оқу орындарының жастарға білім беру шаралары
тығырыққа тіреліп тұрды. Осыдан шығудың жолын іздеп, ұрпақ үшін жаны күйінген
ұстаздар қажырлана еңбек етті. Солардың бірі – ғалым, ұстаз Алма Қыраубаева еді.
Ол әдебиет саласында ғана еңбек етіп қоймай, педагогика саласына баға жетпес үлес
қосқан. Ол ел басына қиын-қыстау күн туған заманда, кедергілерге қарамастан, ұлт
құндылықтарын бойына сіңірген, әлемдік ауқымда ұлттық құбылыс болып таныла
білер тұлғаны қалыптастыру, бағдар берумен қатар, педагогтердің де жаңашыл
қалыптасуына мүмкіндік көзі болатын «Сенім бағдарламасын» жасады. Осы
бағдарламамен жұмыс істейтін ұлттық мектеп ашты[3].
Өмірде өзім көрген жандардың арасында қандай жағдайда да ұстаздық ақ
жолынан еш адаспаған, шынайы ұстаз, шын ұстаз бір жанның болғанын мен жақсы
білемін. Ол – қасиетті қара шаңырақ ұлттық университетте 30 жыл ұстаздық еткен,
сүйікті ұстазымыз Алма Мүтәліпқызы Қыраубаева. Алма Мүтәліпқызы өзінен оқып,
дәріс алған бар шәкіртін бөліп-жармайтын, «бес саусақ бірдей еместігін» біле тұра, әр
шәкіртінің бойынан бір ерекшелік танып тұратын, олардың мінез-құлқындағы алақұлалықты елемеуге тырысатын үлкен жүректі адам, адал ұстаз еді. Жанына жақын
жүздеген шәкірттері іштей өзінің ғана ұстазы санағанмен, ол бәріне ортақ ұлық ұстаз
болатын. Жалпы, ұстаз атты ұлы ұғымға сай болу үшін осы жолды мұрат тұтқан
жанның бойында бірін-бірі толықтырар үш қасиет тоғысуы шарт. Меніңше, оның
біріншісі – телегей теңіз терең білім, екіншісі – өмірімен өзектес деп біліп, тандаған
мамандығын жетік меңгерген біліктілік, үшіншісі – өз ортасына сыйлы бола білген
кісілік келбет. Міне, осы үш қасиет ұстаз тұлғасында тұтаса тоғысып, әрқайсысы
көзге ұрып, әрі бір-бірімен кіріге жымдасып кеткенде ғана нағыз ұстаз жаратылысы
ерекшелене түседі. Баршаға «Алма апай» атанып кеткен Алма Мүтәліпқызының бүкіл
болмыс бітімінен осынау үш қасиет анық байқалып тұратын-ды.
Шынын айтсам, шәкірт жанын дәл Алма апайдай баурап, аялай білген ұстаз
кездестірген емеспін. Бұл – асыра мақтау да, өтірік көлгірсу де, артық дәріптеу де
емес, ерекше тәнті болудан туған, шын көңілден шыққан шынайы ризашылық.
Расында да, Алма апай ақыл-парасаты мол, ұстаздық еңбекке саналы құштарлықпен
келген, бар шәкіртіне мейірім шуағын тең бөлген, айрықша жаралған жан еді. Жалғыз
біз ғана емес, саналы ғұмырының тура 30 жылын ұстаздық еңбекке арнаған Алманың
әрбір шәкірті алғашқы жүздесуден әлгіндей әсер алғанына мен кәміл сенемін.
Ұстаз Алма сабақтың қай түрін болмасын есте қалардай етіп, қызықты
өткізетін. Бұл – білікті ұстаз белгісі. Тәжірибелік сабақтардың қайсысы да қызу
пікірталассыз өтпейтін. Әр сабақ әдебиетті, оның сол күнге арқау болған мәселелерін
қорытқан түйін болып шығатын. Әр пікірдің нәрі мен дәні алынып, қилы көзқарастар
тартысынан шындық туатын. Алма апай жүргізген сабақ шәкірт пен ұстаздың
бірлескен ізденісінің жемісі еді. Алма апайдың лекциялық сабақтарында кейбір
«ұстаздың» ауа жайылған «әлеулайынан» жалыққан студенттің мағынасыз тірлігі
мен марғау мінезі көзге түсе бермейтін. Ұстаздың шынайылық шырайын ашқан
112

сүйкімді кейпі, жан-жағына шуақ шашқан жеңіл жымиысы, әуезді де, назды үні бәрібәрі өз жарасымын тауып, шәкірт назарын өзіне аудартып отыратын. Тылсым
тыныштықтағы ұстаз аузынан шыққан әрбір сөз шәкірт кеудесіне қонақтап, санасын
оятып, білім-біліктің бірлігінен туған ой ағындары тереңіне тартып, ұйытып-ақ
тастайтын. Әр сабақ осылайша өтетін, әр студент ұстазын асыға күтетін.
Мыңдаған шәкірттердің жүрегіне жол тауып, «қайтсем, саналы, сапалы ұрпақ
тәрбиелеймін» деп тыным таппай кеткен Алма Қыраубаеваның әрбір еңбегі, әрбір
сөзі бүгінгі ұстаздар үшін құнды болып қала бермек.
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АЛМА ҚЫРАУБАЙҚЫЗЫ ФЕНОМЕНІ
Шәрбану Бейсенова
жазушы, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері,
Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер
Алма Мүтәліпқызы Қыраубаева – ұлағатты ұстаз, сарабдал ғалым, білікті де
жаңашыл педагог ретінде барынша танымал болған тұлға. Алманың қазақ білімінің
қара шаңырағы, қазақ мәдениеті мен әдебиетіне, ғылымына қаншама буын
шәкірттерді дайындап берген Қазақ ұлттық университетінде білім алып, аспирантура
бітіріп, ғылым жолына бет бұрғандағы бағыт сілтеуші ұстазы Бейсембай Кенжебаев
еді.
Қазақ әдебиетінің тарихын дәуірлеуде орасан зор еңбек сіңірген Бейсекеңдей
ғалымның жетекшілігімен қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірін зерттеу Алманың тағдырталайына бұйырған енші болды. Р.Нұрғали, М.Мағауин, М.Жолдасбеков сынды
әдебиет алыптарымен бір ғылыми мектепте тәрбиеленген Алманың ғылымдағы сара
жолы туралы айтпау мүмкін емес.
Ұлт әдебиеті тарихында алар ерекше орны бар құнды жәдігерлеріміздің бірі –
Алтын Орда дәуірінде, яғни 1352 жылы Сыр бойында жазылды делінетін Хорезмидің
«Мұхаббат-наме» дастаны еді. Бұл дастанды түркітанушы ғалымдар А.М.Щербак,
Э.Н.Наджип, т.б. көптеген ғалымдар зерттеді. Бұл лирикалық дастан он бір тараудан
тұрады. Оның үшеуі парсыша, қалған сегізі түркіше жазылған екен. 473 бәйіттен
тұратын аталмыш дастанда шығыс поэзиясының ғазал, қасида, месневи, фард сияқты
шағын үлгілері қолданылған. Дастандағы негізгі мамзұннан бөлек, 58 жолдан
тұратын «Хикая» атты бөлек өлең жолдары бар туындыны жоғарыда аталған
ғалымдармен қатар Алма Қыраубаева да тереңдей зерттеп, құнды тұжырымдар
жасаған. Негізгі тілі түркі-қыпшақ болып танылған бұл әдеби жәдігерлік уақытында
түркі поэзиясының тамаша үлгісі болған сыңайлы. Дастанның тілі туралы қазақ
ғалымдарымен бірге маңызды пікір білдірді. Ә.Қоңыратбаев дастан тілін оғызқыпшақ тілінің үлгісі ретінде қараса, М.Жармұхамедов Алтын Орда кезінде
қалыптаса бастаған дешті-қыпшақ тілінің үлгісі деп санайды. Алма Қыраубаева да
осы пікірге қосыла отырып, дастан тілін терең зерттеді.
Алма Қыраубаеваның ғалымдық бет-бейнесін анықтаған «Мұхаббат-наме»
хақындағы зерттеу болса, ғалым ретінде тұлғасын биіктете түскен еңбектері – өзі
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барынша жақын болған ежелгі дәуір әдебиетін жан-жақты зерттеген еңбектері.
Ұстазы Б.Кенжебаевтың идеясы мен ілімін ілгері жалғастыра отырып, әдебиетіміхдің
тарихын біздің заманымыздан бұрынғы кезеңдерден бастауды ұсынып, оған нақты
мысал-дәлелдер келтіріп, өз ұстанымын нақтылай түсті.
Оқытудың жаңа технологиясын ұлттық сипатта дамытуды қолдаған ұстазғалымның соңында қалған үлкен еңбектерінің бірі – жоғары оқу орнының білім
алушылары мен ұстаздарының қолданысындағы әлі күн маңызын жоймаған «Ежелгі
дәуір әдебиеті» оқулығы. Бұл оқулықтың жарыққа шыққан сәтінде Алма Қыраубаева
мына дүниемен қош айтысқан еді... Бұл кітап 2001 жылдың күзінде Астанадағы
«Елорда» баспасынан жарық көрді.
«Ежелгі дәуір әдебиеті» оқулығында бұрынғы оқулықтардағы ұстанымдардан
өзгеше жосық бар еді. А.Қыраубаева әдебиет тарихын бұл оқулығында былайша
жүйелеп береді:
1.Заманымыздан бұрынғы жазу-сызулар, аңыз-жырлар (сақ, ғұн, үйсін дәуірі,
б.з.д. ҮІІ ғ. – б.э. ІҮ ғ.)
2. Түркі қағанаты дәуіріндегі әдебиет (Ү – ҮІІ ғғ.)
3. Оғыз дәуіріндегі әдебиет (ІХ – Х ғғ.)
4. Ислам дәуіріндегі әдебиет(Х – ХІІ ғғ.):
а) Сыр бойы әдебиеті;
ә) Қарахан әдебиеті.
Бұл жүйелеу ғалымнан қаншама еңбекті, ізденісті қажет еткені айқын. Ғалым
еңбегінен біз түркі дүниесінің көсемдерінің бірі Алып Ер Тұңға, сақ-массагеттердің
билеушісі, Кир патшаға ажал құштырған Тұмар патшайым, дұшпанды адастырып
өлтірген Ширақ батыр, батыр ханшайым Зарина, ғұндардың күнбиі Мөде туралы
көптеген мғлұматтар алғанымыз рас. Тағы бір айта кететін жайт – автор «Түркі
қағанаты дәуіріндегі әдебиет» тарауына Көкбөрі аңыздарын кіргізе отырып, түркі
жұртының төтеміне айналған бөрі туралы аңызға, түркі атауының шығуына тоқталып,
өзіндік пайымдауларын ұсынған.
Оқулық туралы тағы да көп мәселелерді айтуға болады. Бұл, меніңше,
әдебиеттанушы ғалымдардың еншісіне берілер жұмыс.
Алма туралы айтылар сөздің бір саласы оның адамгершілік, ұстаздық
тұлғасына қатысты. Қазақ ұлттық университетінде оқытушы бола жүріп, қанша
шәкірт тәрбиеледі, оларға жүрегінің жылуын шаша білді. Оқытудың ұлттық үлгісін
ұсынуда қыруар еңбек етті. Ұстаз еңбегінің ізсіз кетпегеніне дәлел – бүгінгі күні
шәкірттеріні ұстаздарын еске алып, алқалы жиын ұйымдастырып, сағынышпен еске
алып отырғаны. Алты Алаш жиылса, төрдегі орын – ұстаздікі деген қанатты сөзге
айналған тұжырымның жарқын мысалы да осы демекпін.
ӘӨЖ 398 (574)
БОЛМЫСЫ БӨЛЕК ҒАЛЫМ-ҰСТАЗ
Алтынбеков Қ.С.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент, Қазақстан
Қазақ әдебиеттану ғылымының дамуы мен жетістігіне үлкен үлес қосқан,
өзіндік орны бар, ғалым-ұстаз деген қастерлі ұғымның үздік үлгісіне айналған
жанның бірі, Сыр өлкесінде танымал айтыскер отбасында дүниеге келген ғұлама
ғалым, филология ғылымының докторы, профессор, аяулы ұстазымыз Алма
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Мүтәліпқызы Қыраубаева арамызда жүргенде биылғы жылдың 26 мамырында жетпс
жасқа толар еді.
Орта мектепті алтын медальмен бітірген ол білім жолын өлең, әңгімелер жаза
жүріп ҚазҰУ-дің филология факультетінде жалғастырды. Ұлы ғалым-ұстаз
Б.Кенжебаевтың шәкірті болды. Ұстазы оны 2-курстан ғылымға баулып, сол
ізденістері негізінде кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғады. Ұстазының
ұлт мақсаты жолындағы ізгі ойларын жалғастырушы, іске асырушы бола білді. Алма
апайды жұмысқа қалдыруда қиыншылықтар болған кезде Б.Кенжебаевтың оқу
орнының басшысына «Мені жұмыстан шығарыңыз да мына қызды университетте
қалдырыңыз» деуі де оның болашығынан үлкен үміт күткендігінен білдіреді
Иә, Алма апай ұстаз үмітін ақтады.
2000 жылға дейін 30 жылға жуық Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де, 2000-2001 –
өмірінің соңғы жылдарында Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде
профессор, Қазақ ұлттық музыка академиясында кафедра меңгерушісі қызметтерін
атқарып, ұстаздық етті.
Алма Қыраубаева ұлт әдебиетінің тамыры тереңде жатқанын дәлелдеуге бар
күш-жігерін аямай еңбектенген, ежелгі әдебиетті зерттеу саласына өзіндік
жаңалығымен келген жас ғалымның бірі болды. Әдебиетіміздің тарихын бір кезде
ұстазы Б.Кенжебаев Түркі қағанаты дәуірінен бастауға асқан жігерлілікпен негіз
салса, А.Қыраубаева біздің дәуірімізге дейінгі сақ, ғұн дәуірінен бастау алатындығын
«Ежелгі әдебиет» атты еңбегінде (1999) нақты дәлелдермен көрсетті.
Ғылыми ізденіс, ұстаздық қызмет жолында жүріп жоғары,
орта оқу
орындарына арналған оқулықтар мен оқу құралдарын, типтік, оқу бағдарламаларын
жасады.
Алтын Орда дәуірінің көркем туындысы «Махаббат наманы» аударды (1985).
«Түркі әдебиеті» оқу құралын (1988), «Абайдың поэмалары» (1985), «Қисса
жанрының өзіндік ерекшеліктері» (1985) зерттеу еңбектерін жазып, жоғары оқу
орнына арналған «Ежелгі дәуір әдебиеті» (1991) хрестоматиясын жасады.
Алма Қыраубаеваның осы аталған және т.б. бұрын жарық көрмеген еңбектері
жинақталып «Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы
бойынша 2008-2013 жылдар аралығында 7 том болып «Өнер баспасынан» жарық
көрді. Ғалым «Ғасырлар мұрасы» (1988) монографиясында Алтын Орда дәуірі
әдебиеті ескерткіштеріне зерттеу жасады. Осы зерттеу еңбегімен қазақ әдебиеттану
ғылымында тұңғыш рет қисса-дастан жанрының зерттелуінің негізін қалады.
«Шығыстық қисса-дастандар» (1997) атты монографиясында ХІХ-ХХ ғасырдың
басындағы қазақ әдебиетіндегі қисса-дастандардың тамыры тереңде екендігін тек
шығыстық қисса-дастандар арқылы ғана емес, орта ғасырлардағы түркі әдеби
мұраларымен, ежелгі жыр, шығыс мифтерімен жан-жақты салыстырулар негізінде
дәлелдеді. Құнарлы арналары жалғасып келе жатқан әдебиетіміздің өзара
байланыстарының сырларын ашып көрсетіп, танытты.
Ежелгі әдебиетке соңғы жылдардағы жаңаша көзқарас тұрғысынан талдаулар
жасап жазған жоғары оқу орнына арналған «Ежелгі әдебиет» атты оқу құралының
ғалым мұрасындағы орны ерекше. Толықтырылған 2-басылымы апай қайтыс болған
соң жарық көрді (2001). Ғалым бұл еңбегінде сонау сақ заманынан Қазақ хандығына
дейінгі дәуірлерде жасалған әдеби ескерткіштердің өзіндік ерекшеліктеріне кеңінен
тоқтала отырып, олардың сабақтастық сырларын аша білді. Алғаш рет адамзат
өркениетінің ілкі бастаулары саналатын Авеста, аңыз-мифтерге терең ғылыми
талдаулар жасау арқылы олардың қазақтың көне аңыздарымен түп негізінің бір
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екеніне, қазақ ұлтының әлемдік ой-санаға қосқан өзіндік үлесі бар екендігіне
дәлелдер келтіреді.
Алма Қыраубаеваның тұңғыш рет қазақ мектеп, лицей-гимназияларға арналып
жазылған «Ежелгі әдебиет» оқулығы Сорос–Қазақстан Қоры мен ҚР Білім
министрлігі бірлесіп «Гуманитарлық білімді жаңарту» бағдарламасы аясында өткізген
гуманитарлық пәндер бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың ашық
конкурсында жеңімпаз болды.
Ғалымның зерттеу еңбектерінің зерттеу нысандары кезеңдеріне қарай бөлекбөлек болғанымен, негізгі мақсаты бүкіл түркі тектес халықтар әдебиетінің арғы
бастауларының бір екендігін дәлелдеу болатын. Бұл сипаттағы зерттеу еңбектері
арқылы ғалым әлем жұртшылығына түрколог ғалым ретінде де танымал болды.
Еңбектерінің Түркияда шыққан 30 томдық түркі тарихы мен мәдениетіне арналған
энциклопедиялық жинаққа енуінің өзі ғалымның білім, біліктілігінің дәрежесін
айқындай түседі. Алма апай: «Жан дүниесін білмеген адам мұғалім бола алмайды.
Мұғалімде тәуіптің көзі, ақынның жүрегі, суретшінің қиялы болсайшы», - деп жазған
екен күнделігінде. Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңнің алғашқы жылдарында
«Бізде қазақ мектебі бар, бірақ ұлттық мектеп жасалған жоқ. Ұлттық мектеп дегеніміз
– ұлттық рухта тәрбие беретін орын. Қазақ мектептерінде осы жетіспейді. Қазақ
мектебі дегеніміз қазақ тілінде оқытатын, ұлттық сананы, рухты қалыптастыратын
мектеп» деп ұлтқа ұлттық мектеп, ұлттық тәрбие қажет екенін сол кезде қазақ
зиялыларының арасынан алғашқыларының қатарында мәселе көтерген, мерзімдік
басылымдарда өткір мақалалар жариялап, ұлылар негізін салған ұлттық педагогиканы
жалғастырушы, ұлттық мектеп ашу жөнінде алғаш мәселе көтерушілер қатарында
болды. Мәселе көтеріп қана коймай, ұлтымыздың жақсы қасиеттерін бойына сіңірген,
заманға лайықты, ұлтының, өзінің болашағына сенімді Тұлға қалыптастыру
мақсатында, өзі айтқандай «Қазақ баласының ұлттық болмысын, мәдениетін,
менталитетін қалыптастыратын жүйелі білім беру тәсілін іске асыру» мақсатында
«Сенім» атты бағдарлама жасап, ол бағдарлама 1993 жылы Алматы облысының
Қарасай ауданындағы О.Жандосов ауылында алғаш рет өзі ашқан таза ұлт мәдениеті
мен әдебиетін тереңдете оқытып тәрбие беретін Гуманитарлық қазақ мәдениеті
мектеп-лицейде жүйеге түсірілді.
Ғалым-ұстаз 1995 жылы жарық көрген мақалаларының бірінде бала
жандүниесінің ұлттық рухта қалыптасып, ізгілік көзқарасының орнығуы үшін қазақ
мәдениетінің құндылықтарына үңіліп, ол туралы тұтас кешенді ұғым түзілуін мақсат
ету қажет екенін айта келіп, «Біздің елімізде «әміршіл» педагогикалық жүйе әлі
өзгерген жоқ, өйткені оған бәсеке болатындай жаңаша көзқарас, тың әдістерге қолдау
тапшы. Ал қалыптасқан ескі жүйеге керегі сол, оны жылжытып алып кетуге тиісті
механизм – қолында билігі бар жауапты жетекшілерде. Өзгеріс осы жақтан
басталмаса, төменнен жарқылдап шыққан идеялар қандай құнды болса да іске
асыруға мүмкіндік жоқ. Кейде, тіпті, жетпей жатқан қаражат емес, ықылас сияқты
болып көрінеді» деп жазады.
Өкініштісі сол - төрт жыл ғана жұмыс істеген бұл мектеп жабылып қалды.
Алма апайдың шәкірті әрі талай жыл бірге қызмет атқарған ғалым ф.ғ.д.
Өмірхан Әбдиманның ол жөнінде: «қол жалғап көмек қолын созатын «мырза қазақ»
табылмай, ақыры «Алманың мектебі» жабылып қалды, «жауып тындық». Өкінішті
ата-ана, өксікті бала қалды далада. Кінәлі кім?... «Кінәлі - біз, сіз, бәріміз. Ұлттық
тәрбие беретін төл мектепті жапқан – қазақ ұлтының «ұлтсыздығы». Түпке жеткен –
ұлттық енжарлығымыз» деп ашына жазған сөзіне Сіздің не қосып-аларыңыз бар,
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ағайын?.. Көңілге аз да болса демеулігі, үміт ұялатыны – Қызылорда, Атырау
облыстарында «Сенім» бағдарламасын оқу-тәрбие жұмыстарында басшылыққа алып
10 жылдан астам уақыт бойы жүргізіліп келе жатқан жұмыстар, олардың жақсы
нәтижелері.
А.Қыраубаеваның жас оқытушы кезінде-ақ ол туралы ұстаз-ғалым
Ы.Мамановтың «Мен Алманы бес профессорға айырбастамаймын» деп айтуы оның
дарыны мен ұстаздық қасиетіне көзі жеткендігінен болса керек.
Алма апайдың шәкірттеріне деген өлшеусіз ізгі ниет, сезімдері бейнеленген
«Жаным садаға» атты еңбегінде (1995) ұстаздық тәжірибесінен туған ұлттық тәрбиеге
қатысты ойлары жинақталып жарық көрді. Ежелгі дәуір әдебиеті негізінде балаларға
арналып жазылған «Сақ әңгімелері», «Сұлтан Бейбарыс», «Тарғытай, Ширақ батыр»
сияқты суретті кітапшалары да танымдық, тәрбиелік мәнімен маңызды дүниелер
болып саналады.
1986 жылдың ызғарлы күндерінде де апайдың ұлт тағдырына, шәкірттерінің
тағдырына ерекше алаңдаушылықта болғанының, шәкірттеріне жігер берген
кездерінің куәсі болдық. Алма Қыраубаева Ж.Жабаевтың ұмытылған ән-термелерін
жинақтап, өз орындауында Қазақ радиосының алтын қорына жаздырып, «Жамбыл
әуендері» жинағын құрастырды. Жамбылдың, т.б. қазақ ақындарының терме,
толғауларын өзі нақышына келтіріп орындай жүріп, насихатшысы да болды.
Ондай сәттердің бірі Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-де 2000 жылы Алма
Мүтәліпқызының Оңтүстік жұршылығымен, студенттерімен өткізген сұхбат-сырласу,
әдеби жыр кеші еді. Көпшілікке ерекше ұнаған осы бір қимас сәттің әсерлілігі болар
әлі күнге дейін қаз-қалпында көз алдыма келеді. 2000 жылдың көктеміне сала
Алматыға барғанымда апай Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік
университетіне
мемлекеттік
аттестациялау
комиссиясының
төрағалығына
шақыртылып, Түркістанға келетіндігін айтты. Өңі маған жүдеулеу көрінді, едәуір
сылынған. Өзім білім алған алтын ұямдай М.Әуезов атындағы дәрісханада
студенттермен бірге отырып студент кездерімізді еске түсіріп бір сағат дәрісін
тыңдадым.
Мамыр айында Түркістанға келді. Осы сәтті пайдаланып Шымкентте кездесу
ұйымдастырсам деген ойыма апай да қуана келісімін берді. Маусым айының 5-і күні
қазіргі Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының бас
ғимаратының үлкен мәжіліс залында (ол кезде Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің
Шымкент филиалы) Алма Қыраубаеваның Оңтүстік өңірінің зиялы қауымымен,
ұстаздарымен, білім іздеген жастарымен – сол сәтке куә болған жандардың есінен
мәңгі кетпестей кездесуі өтті.
Апаймен келісе отырып екі бөлім құрайтын 1-1,5 сағаттық уақытқа арналған
кештің жоспарын жасадық. 1-бөлімді апайдың ғылыми шығармашылына, 2-бөлімін
концертке арнадық. Бар ықыласымды салып көрнекті де үлкен етіп кездесудің
бағдарламасы көрсетілген, апайдың ұлттық киімімен домбырасын ұстап тұрған суреті
бар шақырту афишамды қаладағы жоғары, арнаулы орта оқу орындарына,
мектептерге алдын ала тараттым. Кездесу болатын күні автокөлік жіберіп апайды
алдырдық. Кешті белгілі айтыскер ақын Маржан Есжанова жүргізді. Бұл кездесудің
қаншалықты мазмұнды, ерекше болғанын мынадан шамалай беріңіз. Отыратын бос
орын болмай, келген адамдар залдың екі қанатын да толтырып тұрды. Екі жарым
сағатқа созылған жүздесудің соңына дейін келіп қосылып жатқандар болмаса, залдан
шығып кетушілер болмады. Құлбек Ергөбектің апай шығармашылығымен
таныстырып өткен кіріспе баяндамасынан кейін сахна төрінде ардагар ұстаз Әмір
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ағаймен қатар отырған Алма апайға ұстаздар, ғалымдар, шәкірттер тарапынан
шынайы көңіл, алғаусыз ықыласпен жауабын күткен сұрақтар қарша борады десек
болады. Ұлт мәдениетінің, әдебиетінің тарихы, ғылым, білім, ұрпақ, жастар тәрбиесі,
отбасы мәселелері, апайдың жеке өмірі, шығармашылына қатысты сұрақтарға
апайдың қоғам шындығымен дәйекті ұштастырыла берілген жауаптарына риза болған
жадыраңқы, ыстық ықыласты көңілдер тағы көп нәрсені біле түскісі келіп,
сұрақтарын үстемелей түседі... Алма апай халық әндері мен термелерді, Жамбылдың
әндерін орындады. Көпшілік апайдың әншілік өнеріне шексіз риза болғаны
соншалық, ұзақ қол соғып, тағы да айта түсуін қалап, сұрап отырды.
Кездесу соңында Маржан маған сөз берді. Осы күні толқынысты ерекше бір
күйде болдым. Оның себебін сол кезде өзім де айқын түсіне алмаған едім.
Көпшіліктің апайға деген шексіз ризашылығы, құрметі ме, апайымның сол күні
жиналған қауыммен ерекше, жандүниесімен ақтарыла сұхбаттасуы, сырлауы ма,
апайыммен мақтанышымның сезімі ме, апайымның көпшілікке байқатқысы келмеген,
мүмкін, мен ғана сезген, әрдайым мейірім төгіп тұратын көзіндегі бұрын байқала
бермеген анда-санда аңдалып қалған сәл өзгешелеу уайым-мұңның белгісі ме?...
Әйтеуір ерекше алабұртулы болдым. Апайыма, жиылған қауымға ризашылығымды
айта бастағанымда бойымдағы толқынысты күйден дауысым да аздап өзгерді ме,
сөзім де шашыраңқыланып сәл кідіріңкіреп қалдым. Әрбір шәкіртінің көңіл-күйін,
жандүниесін бірден сезе қоятын қайран апайым-ай! Сахна төрінде отырған Алма
апайым сол сәтте дәл қасыма жақын келіп тұра қалыпты. Аялай, балапанын
тыныштандыра қараған аздаған алаңдаушылығы бар Ананың шуақ шашқан жүзі,
«Асықпай, аптықпай айта ғой» дегендей ризашылығын, жан толқынысын сездірген
жанары... Көңілім орныққандай болып сөзімді жалғадым.
Кездесуге жұртшылық риза болып тарады.
Сол күні қасындағы Түркістаннан бірге келген жолдастарымен, өзіміздің
кафедрамыздың оқытушыларымен, туыстарыммен бірге болған үйдегі дастархан
үстінде апай әдемі әзіл араластыра отырып әңгіме айтып, ән де салды. Құлағаң да
(Құлбек Ергөбек) отырыстың мәнін, сәнін келтіріп отырды. Кешке қарай апай
отбасыма, балаларыма батасын беріп Түркістанға жүріп кетті.
Апайымыздың бұл келуі оңтүстікке жасаған соңғы сапары екенін сонда кім
біліпті!...
Ескере, тани, біле білсек, Қыраубаева Алма Мүтәліпқызы саналы қысқа
ғұмырында аз іс атқармапты.
Тағы біраз арамызда жүре тұрғанында Алма апайдың қазақ ғылымы мен ұлт
тәрбиесі мәселелеріне қосар үлесі бұдан да мол болар еді... Оның Адамзатты, ұлтын
сүйген тынымсыз ізденісті, іс-әрекетті бұл өмірін қысқа берген Құдіретті Жаратушы
ісіне не шара? Ұлы Абай атамыз айтқандай «өлмейтұғын сөзі қалғаны» көңілге қуат.
Қазіргі кезде апайдың оқыған мектебіне ғалымның өз аты берілген. Шәкірттері жыл
сайын еске алып әр түрлі шаралар өткізіп тұрады.
Алма апай қиыншылықтары да аз емес, мағыналы да мазмұнды өмір сүрді.
Ғалым-ұстаз еңбектерінің рухани мұра ретінде халқымыздың қымбатты жәдігері
болып қала беретініне сеніміміз мол. Алма апайдың бойында шын мәніндегі ғалым,
ұлы ұстаздарға, ұстаз деген қастерлі ұғымға тән, шәкірттерінің жүрегіне жол таба
білетін қасиеттер мол еді. Ол өзінен білім алған әрбір шәкіртінің жүрегіне ұялап, ең
сүйікті ұстазы ретінде есінде сақталып қалды десек, артық айтқандық бола қоймас.
Шәкірттерінің құрмет сезімі мен махаббатына бөленді. Еліміздің әр түпкірінде еңбек
етіп жүрген шәкірттерінің ұмытылмас ҚЫМБАТ та АЯУЛЫ ҰСТАЗЫНА айналды.
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ЕЛІМІЗДІҢ ТӘУЕЛСІЗДІГІ МЕН БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН
НЫҒАЙТУДА САПАЛЫ ПЕДАГОГ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
UDK 376.42
INCLUSIVE EDUCATION IN KAZAKHSTAN
Talasbek A.A., Akhmetova G.K.
The South Kazakhstan State Pedagogical Institute,Shymkent,Kazakhstan
Түйін
Бұл мақалада ҚР “Білім туралы” заңына сүйене отырып, мүмкіндігі шектеулі
ерекше балаларды оқыту және инклюзивті білім беру арқылы олардың болашаққа
деген көзқарасын өзгерте отырып,ерекше қырларын ашып,қоғамның бір мүшесі
ретінде тәрбиелеу мен қоса білім беру қарастырылады.
Резюме
В данной статье рассматривается привлечения школьников с ограниченными
возможностями к обучению в учебном процессе,а также необходимость
обеспечения благоприятной среды и поддержки детей с ограниченными
врзможностями в соотвеьствии с Законом Республики “Об образовании”
Nowadays much attention is paid to the problem of inclusive education. Inclusive
education of children with learning disabilities is a new strategic direction of educational
policy of the Republic of Kazakhstan, significantly addressing fundamental education. It
implies maximum possible involvement of children with special needs in common general
education institutions and determines the educational culture dynamics in many countries of
the world.
In Kazakhstan, the concept of inclusive education is shown to have scientific and
practical meaning both in wide and narrow sense of comprehension. However, at present,
the use of this concept in a real educational practice is linked with the development of ideas
of providing children of special educational needs with the admission to general educational
process. Wide explication of inclusive education, though not shown vividly, is reflected in
our country’s educational policy. The educational system reform was one of the
mainstreams in the strategy of the country’s development at all stages whilst Kazakhstan
was becoming an independent state. Thus, long-term strategic development of the country is
determined in the message of the President of the Republic of Kazakhstan «Kazakhstan
2030: prosperity, security and rise of well-being of all citizens of Kazakhstan» (1997). The
given program includes several stages:
- 1-st stage covers the period of 1998-2000. During these years, the Presidential
program was carried out on the basis of «Strategic plan of Kazakhstan development for the
years 1998-2000» (the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan dated
28.01.1998, № 3834); 2-nd stage provides realization of strategic plan for the country’s development till
2010 (the Decree of the President dated 04.12.2001, №735).
Today, children with learning disabilities study in “the least restrictive environment”,
in other words, they study together with peers in general education institutions. The goal of
the development strategy in Kazakhstan up to 2030 related to the educational system is “to
provide the development of the national educational model and its integration with
international educational environment” [2]. The priority of national program “Education”
(2000 – 2005) was to create conditions for efficient development of national educational
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model, providing access to qualitative education [2]. The implementation of this program
involves the transfer from the principle of “education for life” to the principle of “lifelong
education for everyone”, affordability and continuity of all educational levels,
comprehensive, qualitative, competitive result-oriented education. The development of the
system of inclusive education is one of the priority directions of the national program of
education in the Republic of Kazakhstan for 2011 – 2020.
The rights of children with limited abilities to have equal rights for quality education
are consolidated by the legislation of the Republic of Kazakhstan. In the republic there are
138 513 children with limited abilities aged to 18 years that makes 2.8 % of the total
number of the children's population, including children of school age – 93 740 children and
preschool age – 44 773. The government pays a great attention to education of children with
mental retardation. Special education for the children with disabilities is introduced in 37
special kindergartens and 101 special needs schools, 240 special groups and 1098 special
classrooms in comprehensive schools. Approximately ten thousand children are involved in
home teaching within the individual program.
In 2007, 6.6 thousand students were involved in inclusive education in 241 schools
within the country. Depending on the extent of disorders in psychophysical development
and cognitive capabilities, students are trained using special educational programs and
textbooks designed for different levels of cognitive development of students with
disabilities. In the republic, the work on elaboration, publication of Kazakhstani textbooks
and learning resources of special correctional educational organizations in 8 major kinds
and types has been carried out since 2004; at the present time there are 56 psychological
medical and pedagogical consulting offices that render medical and psychologicalpedagogical support to the population in revealing, diagnosing and consulting children with
mental retardation. Correctional and pedagogical support is provided in 156 inclusive
education centers for preschool age children from early years; there are 123 psychological
and pedagogical correction centers, and 345 speech therapy units. However, organization of
complex diagnostics of developmental disorders and the system of early correctional and
pedagogical support enables only a third of all children with disabilities to be engaged in the
educational process. Equal access to education for preschool children with limited
developmental abilities is not fully provided. The scope of children with disabilities
involved in the special study programs is only 41.4 percent. The multimedia equipment is
available to 35 to 60 percent in special needs organizations. Unfortunately, equal rights of
children with disabilities to receive quality education are not satisfied in full; weak
implementation of inclusive education is caused by insufficient awareness of population and
poor use of media to promote the ideas of inclusive education Inclusive education is based
on the following principles:
1) the value of a person doesn't depend on his (her) abilities and achievements;
2) every person is able to feel and to think;
3) every person has the right to communicate and to be heard;
4) all people need each other;
5) education can be implemented only in the context of real relations;
6) all people need support and friendship of their peers;
7) for each student progress means reaching for success, not failure;
8) diversity intensifies all aspects of human life.
The system of inclusive education involves primary, secondary and higher
educational institutions. The set of measures assumes both technical equipping of
educational institutions and development of the curriculum by educators for disabled people
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and interaction with them. There is also an obvious necessity in special programs developed
to facilitate the adaptation of children with physical disabilities at educational institutions.
The educational system of Kazakhstan is still in the process of democratization. This is the
stage of strengthening humanistic approaches to upbringing, development and education of
the future generation. This involves creating conditions favorable for creative development,
self-education of all children including those with disabilities. Education as a process of
knowledge and skill acquisition is an integral part of social and psychological adaptation
and integration of disabled children in the society. It is aimed at providing them with the
access to knowledge and cultural and historic heritage of the humanity. The educational
environment prepares these children for professional activity and stimulates their personal
development. Inclusive education is also considered to be the best form of establishing
optimal interactions with surrounding people as coeducation itself allows improving the
quality of everyday communications among children that have vital functional limitations.
The Government of the Republic of Kazakhstan introduced “The National Program of
Development of Education in the Republic of Kazakhstan for 2011 – 2020” with the
development of inclusive education as one of the priority goals. The program includes
measures of creating a legal framework for all children and also children with
developmental disabilities to be involved in the general education area [2].
The process of implementation of inclusive education in Kazakhstan is based on
sociological and scientific studies that were made in the last decade by the experts of the
National Research Centre for Special Education. This project studied international
experience and views on inclusive education of various social groups. Also, the analysis of
statistical data on children with special needs across the regions of the country was made in
four areas: health, education, social security, internal affairs. It was decided to use a
“spontaneous” approach to inclusion of children with disabilities in mass pre-school and
school organizations. Such experience has a good influence on different regions of our
country during the course of these studies and reviews. An inclusive school considers every
student as an important part of a group which gives them a sense of confidence that can be
the reason for the children to be responsive and kind. Disabled students are supported by
their classmates.
Nowadays there are a lot of schools that use an inclusive education system, but there
are still many problems. Here are some of them: – problems in the structure of educational
institutions; – in most cases disabled students are considered to be uneducable; – the
majority of school teachers and principals do not have proper education in the area of
teaching disabled students, so they are not ready to involve disabled students into education
process; disabled students' parents do not know how to defend their children's rights to
education. – educational establishments in most cases do not consider the abilities of every
child. The reasons for this are overcrowded classes, and teachers just have no time to apply
an individual approach to every student [3, 4]. To make the concept of inclusive education
nationwide it is necessary to consider the experience of foreign countries, which can be
carried out by specialists as most of current teachers are not able to change their approach to
educational system. Inclusive education is based on the idea that all the children should be
treated in the same way, but disabled children should get special attention. About 15 % of
students are expelled because of system's inability to meet their needs. We should
understand that it is the system to be blamed, not the children. Inclusive approach will give
them a chance for a better life. Common education system is a process of general education,
which means that every child is able to get knowledge. The main point of inclusive
education is developing a methodology where every child is an individual that has different
121

needs. And if teaching became more effective due to changes that introduce inclusive
education it would have positive effect on all the students [3].
Inclusive education requires training of teachers who can work with disabled
children. In this regard it is necessary is to improve university teacher training. Didactic
foundations of correctional and pedagogical training are components of professional
educational system containing a unified bunch of aims, objectives, content and technologies
of its implementation. At the same time, there are some problems of teacher training:
didactic bases of training are still not disclosed, theoretical model is not developed, target
program and process components of training are not defined, etc. The purpose of
correctional and pedagogical training of elementary school teachers should cover
professional knowledge and skills, and also the formation of a high-skilled personality who
possesses the integrated psychological-pedagogical thinking. A specialist, who works with
disabled children should be trained both in cognitive and personal aspect to implement
humanistic principles in the course of interaction with children, should be able to rely on
personal growth of a child, to take into account individual peculiarities of his mental
activity, to create positive perspectives of his development, to organize an educational
environment that enables to identify and to realize the creative potential of a child. For the
purpose it is necessary to develop a program-targeted component of students’ training in
mental retardation classrooms. Training courses should include “Correctional Pedagogy”,
“Integrated Correctional and Developing Education of Children with Mental Retardation in
Elementary School Classrooms” of students training in the research area at the final stage of
their training. The structure of classes consists of three interconnected components: –
discussion and analysis of theoretical; – pedagogical training; – pedagogical practice.
Today, teachers, speech therapists, educational psychologists, speech pathologists, physical
therapy instructors, educators and tutors are involved in the development of an inclusive
educational environment. Their joint work is expected to result in the development of child's
abilities, creation of social relations system, satisfaction of special needs, creation of a
comprehensive support system, a functional approach to teaching and treatment,
participation in public activities, etc. Inclusive education is aimed at developing new
methods of teaching that will meet the needs of different students. And if education
becomes more effective owing to changes that inclusive education adopts, all students will
benefit from it.
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ ЖЕТІСТІГІН БАҒАЛАУДА КРИТЕРИАЛДЫ
БАҒАЛАУДЫ ҚОЛДАНУДЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ
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Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент,
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Резюме
В статье рассматиривается особенности критериального оценивания. Цель
и задачи, практическое значение критериального оценивание, а так же их значение
для учителей, для учеников и их родителей.
Summary
In the article features, types of criterial estimation are considered. The purpose and
objectives, the practical implications of criterial evaluation, as well as their implications for
teachers, for students and their parents.
Қазіргі қоғамның өзекті мәселелерінің бірі - әлеуметтік, экономикалық
өзгермелі жағдайларда өмір сүруге дайын, оны жүзеге асыруға, жақсартуға игі
ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын нақты
талаптар – шығармашылық, белсенділік, жауапкершілік, терең білімділік, кәсіби
сауаттылық. Бұл талаптарды жүзеге асыру үшін оқушы білімін бағалауда жаңа бағыт
- критериалды бағалау жүйесі бойынша білімін сараптау қажеттілігі туындады.
Критериалды бағалау жүйесі бұрынғы бағалауға қарағанда қалыптастырушы
және жиынтық бағалау деп жіктелуімен ерекшеленеді. Қалыптастырушы бағалау
оқытуды, әдістерді және осы мүмкіндіктерді іске асыру түрлерін жақсарту
мүмкіндіктерін анықтауға бағытталған болса, жиынтық бағалау мақсатты баға қою
және оқытудың алға жылжуын тіркеу үшін оқыту қорытындысын шығару үшін
қажет.
Критериалды бағалауды енгізудің мақсаты:
- Мектепте оқыту сапасын жоғарлату
- Мектеп бітірушілердің білімін халықаралық стандартқа сәйкестендіру.
Критериалды бағалаудың міндеттері:
- Сабақтың әр бөліктеріндегі әр оқушының дайындық деңгейін анықтауға;
- Бағдарламаға сәйкес оқу мақсаттарын орындау қабілеті;
- Жеке оқушының даму жетістігін бақылауға;
- Оқушының білім алу барысындағы қателіктері мен олқылықтарын
айқындауға;
- Әртүрлі жұмыс барысындағы алған өз бағасының әділдігіне көзін жеткізуге;
- Оқу бағдарламасының тиімділігін саралауға;
- Сабақ үдерісі мен білімнің меңгерілуі туралы оқушы мен мұғалім және атаана арасындағы кері байланысты қамтамасыз етуге
Практикалық маңызы
- Тек қана оқушы жұмысы бағаланады;
- Орындалған жұмыс алдын ала белгілі үлгі (эталонмен) салыстырылады;
- Оқушы өзінің жұмысын бағалауға мүмкіндік беретін нақты бағалау
алгоритмін біледі және ата-анасына ақпарат бере алады;
- Критериалды бағалау белгілі оқу мақсаты бойынша бағаланады
Критериалды бағалаудың маңызы:
Мұғалімдер үшін:
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Сапалы нәтижеге әкелетін критерийлер құрастыруға;
Өз іс-әрекетін саралап және болашаққа жоспарлай алатын мәліметтер алуға;
Сабақ берудің сапасын арттыруға;
Оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оқытудың әр тұлғаға
арналған ауқымын жоспарлауға;
- Бағалаудың әртүрлі әдістерін пайдалануға;
- Оқу бағдарламасын қолжетімді ету үшін ұсыныстар енгізуге
Оқушылар үшін:
- Танымдық қабілеті мен ойлау деңгейін арттыратын оқытудың әртүрлі
әдістерін пайдалануға;
- Табысқа жетелейтін бағалау критерийлерін түсінуге;
- Өзін және өзгелерді бағалау арқылы кері байланысқа түсуге;
- Сыни ойлауына, еркін ойын айтуына, өзінің білімін көрсетуге
Ата-аналар үшін:
- Баласының білім сапасының дәлелдемелерімен танысуға;
- Оның оқуындағы табыстылықты бақылауға;
- Оқуына қолдау көрсету үшін бағыт алуына мүмкіндік туғызады.
Критериалды бағалау оқушының оқудағы қажеттіліктерін қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Атап айтқанда біріншіден, оқушылардың дамуын, яғни өз білімінің
артықшылықтары мен кемшіліктерін көріп, әрі қарай қалай даму керектігін түсінеді,
бұл жүйеде оқушының қалай жұмыс жасағаны, қалай ойланғаны бағаланады.
Бағалауды өткізу үшін, оқушылардың нені білетіндігін және не істей алатындығын
анықтау қажет. Екіншіден қызығушылығын арттырады, бұл дегеніміз оқушыларға
бағалау түсінікті, айқын ақпараттарды ұсынады, сондай – ақ, барлық оқу үдерісінде
оқушылардың «Енді қандай тапсырма болады?», «Тапсырма критерийлерін қандай
жолдармен шешсем екен?» - деген қызығушылығын оятып, жауапкершілігін
арттырады. Сондай – ақ үшіншіден, оқушылардың оқуға деген ынтасын белсендіре
түседі, атап айтқанда бағалау нәтижелері арқылы оқушылардың даму бағытын
анықтайды және ынталандырады.
Жоспарлы сабақтарға критерий құра отырып, берілген критерийлер арқылы
оқушылардың өзін-өзі бағалауда, бірін-бірі бағалауда олардың сабаққа деген
ынтасының, өзіндік ойы, пікірі қалыптасады, есте сақтау қабілеттерінің , пайымдау,
ажырату, жаңа бір ой түю, бір-бірінің, мұғалімнің алдында жауапкершіліктері
артқанын аңғаруға болады. Оқушыларды бағалауда әділдік пайда болады, берілген
критерийлер бойынша неге қол жеткізгендерін, нені білу қажет екендіктерін біліп
отырады. Критериалды бағалау арқылы оқушылар өз деңгейлерін анықтай алды.
Бұл олардың білім деңгейлерін көтеруіне ықпалын тигізеді. Өзін-өзі бағалау мен
өзара бағалаудын тиімділігі, бұрын тақтаға шығып, сабақ айтуға ұялатын оқушылар
өздерін еркін ұстай бастайды, сабаққа деген ынтасы артады, сенімділік пайда бола
бастайды және олар бір-біріне көмектесе отырып, бір-бірін бағалау арқылы әділ баға
қоя бастады.
Критерий арқылы бағалау мұғалімдерге: сапалы нәтиже алуды қамтамасыз
ететін критерийлерді құруға; өз жұмысын талдау және жоспарлау үшін ақпарат алуға;
оқу үрдісінің сапасын жақсартуға; әрбір оқушының жеке ерекшеліктерін ескере
отырып, оқытудың траекториясын құруға мүмкіндік береді.
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
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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.
Сонымен, критериалды бағалау – белгіленген критерийлер негізінде білім
алушылардың нақты қол жеткізген нәтижелерін оқытудың күтілетін нәтижелерімен
сәйкестендіру деп қарастырылады. Ол жаңартылған білім беру бағдарламасындағы
оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін, оқушы білімінің ілгерілеуі, үлгерімі туралы
мәліметті жинау үшін жүзеге асады.
«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 аладыр еді.
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Қазақстан
Резюме
В статье рассматриваются предварительные работы религиозного
экстремизма среди детей.
Summary
The article considers preliminary works of religious extremism among children
Бүкіл әлемнің саяси, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және рухани
жағдайына ықпал етіп отырған діни экстремизм мен терроризм ХХІ ғасырдың ең бір
өзекті мәселелерінің біріне айналып отыр.
Қазіргі кезде діни экстремизм бір ғана аймаққа, бір ғана мемлекетке тән нәрсе
болмай отыр. Әлемдік дәрежеде лаңкестікке апаратын діни экстремизм жалғаса
түсуде. Түрлі топтар осыны пайдалану арқылы саяси – экономикалық мәселелерді
шешуге тырысуда. Бұл ретте Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаев былай деп атап
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көрсетті: «Қазақстанда терроризм, сепаратизм және экстремизм проблемалары бар.
Әсіресе халықаралық терроризмнің кең қанат жайғанын және халықаралық
қауымдастық пен аймақтардың саяси – әлеуметтік және экономикалық мәселелермен
ұштасып, саясиланғанын ескерсек, олардың тарапынан туындаған қауіп ойдан
шығарылған емес, нақты және шынайы өмірлік қауіп». ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев
өзінің бір сөзінде: «Орталық Азия аймағында, әсіресе, Қазақстанда діни экстремизм
мәселесі кең етек жаюда, себебі экстремизм мәселесі салдары аймақтағы елдерге кері
әсерін тигізуде. Сондықтан бұл мәселе әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпай отыр»
деген болатын.
Дін – жастар арасындағы ең өзекті мәселенің біріне айналды. Соңғы уақытта
орын алған оқиғалар бұл салаға бей-жай қарауға болмайтындығын тағы да көрсетті.
Жыл басынан бері оңтүстік өңірімізде дәстүрлі емес бағытта үндеу парақтарын сақтау
және тарату туралы ішкі істер департаментіне 38 факті тіркелген. Қылмыстық
кодексінің 164 бабы әлеуметтік, ұлттық, нәсілдік немесе діни араздықты қоздыруға
қатысты 32 оқиға анықталып, 3 дерек бойынша қылмыстық іс қозғалған. Ал, өткен
жылы экстремистік деп танылған 44 факті тіркеліп, 22- сіне қылмыстық іс
тағайындалған. Өкініштісі, исламның атын жамылған сол ағымдардың арандатуына
негізінен жастар ұшырауда. Қасиетті Ислам экстремизм мен терроризмді еш уақытта
ақтамайды, айыптайды, адамдарды түріне, тіліне, дініне, діліне қарап алаламайды,
артықшылық бермейді.
Аға ұрпақтың, зиялы қауымның, ұстаздардың басты міндеті – Қазақстандағы
діни ұйымдардың менталитетіне бөтен бағыттағы ағымдардың кіріп кетуіне ықпалды
тосқауыл қою. Ең бастысы, олардың осы діндерге деген көзқарасын қалыптастыру
бағытында және біздің республикамыздағы діни сенімдерге жатпайтын басқа діндерге
беріліп кетпеуі үшін тұрақты, жүйелі түрде жұмыс жүргізуіміз керек.
Сондықтан, аталмыш мәселедегі ақпараттық бос кеңістікті толтыру үшін
дінтанушылар, зиялы қауым, философтардың, журналистердің, сонымен қатар,
педагогтардың да мойнына үлкен күш артылып отыр.
Бүгінгі Қазақстан халқы рухани бірлік пен келісім аясында өмір сүру салтын
қалыптастыру жолында екендігі баршаға мәлім. Бұл жолда мақсатқа жету үшін
өркениеттілігіміз бен азаматтық қоғам ретіндегі мәдени дамуымыздың жоғары
деңгейі болып табылатын толеранттылық (өзгеге төзімділік, қамқоршылдық,
жұмсақтылық, кішіпейілділік, мейірімділік таныту) қасиетімізді сақтай білуіміз
қажет.
Дүние жүзіндегі оқиғалар экстремизмнің (шектен тыс қарсылық танытушылықтың) етек жаюын экономикалық және әлеуметтік прогреске қол жеткізу арқылы
бөгеп қалуға болатындығын көрсетті. Алайда, бұл прогресс дағдарыстардың тууына
байланысты тоқырап, бұзылуы мүмкін. Сол кезде қандай экстремизм болса да алдына
тосқауыл бола алатын бір-ақ нәрсе бар, ол – қоғамның толеранттылығы.
Қоғамның толеранттылығы өздігінен пайда болатын нәрсе емес. Ол-тәрбие
арқылы қалыптасатын қоғамдық мінез. Ал, мінездің негізі дінде. Дін білім арқылы
келеді. Қазақстан Республикасы-түрлі конфессиялардың мекені. Әрбір конфессияның
өзіне тән діни білім қоры бар. Соны пайдаланып кәдеге жарату үшін қоғам өмірінде
діни білім беру жүйесін қалыптастыру қажет.
ХХІ ғасырдағы дінаралық қатынас – толерантты қатынас. Үкімет тарапынан
діни фанатизм мен соқыр экстремизмнің алдын алуға бағытталған шаралар қолға
алынуда. Бүгінгі таңда діни радикалистік көзқарасқа және діни өшпенділіктің
өршуіне қарсы иммунитет туғыза алатын білімнің болуы өзекті болып отыр. Елбасы
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Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты жолдауындағы «Жаңақазақстандық патриотизм – біздің көпұлтты және
көпконфессиялы қоғамымыз табысының негізі» деген жетінші тарауында «Біз
мұсылманбыз, Әбу Ханифа мазхабын ұстанантын сүниттерміз!» - деп көрсетті. Олай
болса, біздің не істеу керектігімізді осы байлам көрсетіп отыр. Бұл қағида дәстүрлі
емес және жалған діни ағымдардың жетегінде кеткен, оны көзсіз қабылдаған қазақ
жастарына қарай айтылды. Сонымен қатар, Елбасы мемлекет пен азаматтарды
радикализмнің, экстремизмнің және терроризмнің барлық түрлеріне қарсы біртұтас
шеп құруға шақырды.
Жастарды діни сенім бостандығын ұстануға тәрбиелеуде кемшіліктерге жол
бергеніміз рас. Діни сергектіктің әлсіздігінен мазхаб ұстануға немқұрайлылық белең
алды. Еліміздің зайырлы келбетіне қауіп діни экстремистер, діни радикалистер
тарапынан төне бастады. Сол себепті Президент экстремистермен күрес дінмен
күреске айналып кетпеуі тиіс екендігін ескертті.
Жастар арасында діни экстремизмнің алдын алуды күшейту ісі-діни
ағартушылық жұмысын тиімді жүргізу қажеттігін көрсетіп отыр. Бұл істі
дінтанушылар мен атқарушы билік орындары ғана емес, мектеп және жоғары,
арнаулы оқу орындарының ұстаздары да жүргізуі маңызды. Себебі, оқытуға, үйретуге
машықтанған ұстаздар ғана діни толеранттылықты жастар арасында әсерлі етіп
түсіндіре алады. Елдің дәстүрлері мен мәдени нормаларына сәйкес келетін діни
сананы қалыптастыру ісіне ұстаздарды да тартқанымыз жөн. Жастарды өзін-өзі ұстау
мен өзін-өзі тануға бейімдеуде ұстаздардың рөлі ерекше. Олар діни таңдауға өте
жауапкершілікпен қарау, адам ішіндегі «сүзгінің» болуы керектігін үйрете алады.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты»
атты Жолдаудың жетінші тарауындағы дінаралық, ұлтаралық қатынастар туралы
үндеу жастарды толерантты болуға шақырады.
Бүгінгі жаһандану үрдісі әр педагогтан оқушыны толеранттылыққа баули
алатын білім мен тәжірибеге ие болуды талап етіп отыр. Өкінішке қарай, орта мектеп
пен білім беру ұйымдарына жұмысқа қабылданатын педагогтардан ұлттық-рухани
тәрбие секілді жұмыстарды ұйымдастыра ала ма, жоқ па, ол жағына мән берілмей
келеді.
Тәрбиенің білім беру арқылы берілетінін ескерсек, ұстаз толеранттылықты
оқушының бойында білім беру үрдісінде қалыптастырып отыруы тиіс.
Экстремизммен және терроризммен күресте арнайы ұйымдар мен құқық қорғау
органдарының да бұл саладағы сауатын жетілдіру қажеттігі бүгінде күн тәртібіндегі
маңызды мәселе болып тұр. Сондықтан, осындай мекемелерде арнайы мамандар
жұмыс
істеп, бағыт беріп, дұрыс тұжырымдар жасау арқылы наным-сенім
мәселелеріңде заңсыздықтарға жол бермеуге тырысу – бұл салада орынсыз
жанжалдардың орын алмауына негіз болар еді.
Осындай жағдаяттарды есепке ала отырып, құқық қорғау органдарының
әлемдік діндер туралы, діни бірлестіктер қызметтерінің ерекшеліктері туралы,
сауатын арттыратын әдебиеттермен қамтамасыз етілуін жолға қою қажеттігі бүгінде
әбден пісіп жетілді.
Қорыта айтқанда, тәуелсіздік жылдарында жаңадан қалыптаса бастаған рухани,
қоғамдық-психологиялық ахуалды мемлекеттік құзырлы мекемелермен қатар діни
басшылық және қоғамдық ұйымдар болып бірлесе, жұмыла қимылдау, ел, халық және
мемлекет мүддесіне дұрыс бейімдеу арқылы дамудың дұрыс жолына түсу бүгінгі
күннің басты міндеті деп түсіну қажет.
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Сондықтан, біз дін – ислам мен террордың ара жігінің қиыспайтынына көз
жеткізе отырып, қасиетті дінімізге деген сенімімізді жетілдіре беруіміз керек.
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Әбішева Л.П., Орынбасар А.Н., Көпбаева А.Н.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент,
Қазақстан
Резюме
В статье рассматривается значение социально-педагогического действия.
Summary
The importance of socially-pedagogical action is considered in this.
Әлеуметтік педагогтың іс-әрекеті тәлім-тәрбиелік жұмыстар болғанымен
шұғылданатын нысанасының ерекшеліктеріне байланысты кейбір өзгешеліктері бар
және ол кәдімгі адам емес, күйзеліске душар болғандарға қатысты. Әлеуметтік
педагогтың іс-әрекетінің ерекшелігі оның нысанына
байланысты бірқатар
белгілерімен сипатталады. Олар жалпы алғанда әр түрлі жағдайлардың салдарынан
күйзеліске ұшыраған жекелеген адамдар мен топтар, кейде бүкіл бір ұлт, не халық
болуы мүмкін. Күйзеліс түрлеріне қарай оларды жіктеу немесе топтастыру өте
күрделі. Әйтсе де, әлеуметтік педагогиканың мынадай ерекшеліктерін атауға болады:
1. Күйзеліс сипатына қарай әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың бірінші
ерекшелігі, оны туындатып отырған ахуал себептерінің өзгешелігі немесе қалыпты
жағдайдан тысқарылығы, кейде тіпті ұшқырлығы;
2. Айқындалған себептерді талдау арқылы оған душар болған жеке адам, не
адамдар тобымен жүргізілетін жұмыс мазмұнының, әдіс-тәсілдерінің, құралдарының
өзгешелігі;
3. Әлеуметтік-педагогикалық зерттеудің әдістері мен тәсілдерінің жалпы
педагогикалық ғылыми-зерттеу әдістерінен өзгешелігі, олардың әлеуметтік
психология, әлеуметтану, психиатрия, медицина, физиологиямен тығыз байланысы;
4. Әлеуметтік педагогтардың жұмыс мазмұны мен әдіс-тәсілдері
(технологиясы), жұмыс нысанына байланысты құралдарының әр түрлі болуы;
5. Әлеуметтік-педагогикалық мекемелердің жұмыс мазмұны мен түрлерінің сан
алуан болуы.
Сонымен, жалпы әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекет отбасында, не әлеуметтік
тәлім-тәрбие мекемелеріндегі көмекке мұқтаж адамдармен жұмыс істеуге
бағытталған. Әлеуметтік ауыр жағдайлардың құрбандығы болған, не болмаса әр түрлі
техногенді, табиғи ахуалдардың салдарынан, тосын оқиғалардан мүгедек болып
қалған не болмаса ақыл-есіне зақым келген, денесі зардап шеккен жеке тұлғаларға, не
бүкіл бір адамдар қауымына көмек беру, оларды оқыту, тәрбиелеу жұмыстары 128

әлеуметтік педагогиканың құзырында. Ондай адамдар қиын тағдырға душар болып,
тосын жағдайға ұшырағандықтан елеусіз қалмауы, мүмкіндігінше адамша өмір сүруге
жағдай туғызу- адамгершіліктің басты көрінісі
[1].
Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің принциптері:
- әлеуметтік бейімделуге жылдам көмектесу және бейімделмей қалудың алдын
алу;
- қоғамдық нормалардан ауытқығандарды қалпына келтіріп қатарға қосу,
түзету;
- баламен, ересектермен не жастармен тікелей немесе жеке жұмыс істеу;
- күйзеліске ұшыраған балалар мен жастарға, не ересек адамдарға көмек
беретін тиісті мекемелерге өз уақытында қайырылу, оларды орналастыру, жәрдем
беруін өтіну, көмек сұрау т.б.;
- мектеп мұғалімі ондағы балалармен үздіксіз (мектепті тәмамдағанша) білім
беру, тәрбиелеу жұмыстарын жүргізеді, ал әлеуметтік педагог бір не бірнеше рет, бір
ай не одан көп мерзімде, баланың (жас не ересек адамның) мәселесін шешіп бергенше
ғана жұмыс істейді.
Жұмыс сипаты мен объектісіне қарай әлеуметтік-педагогикалық қызметті
жалпы білім беру мекемелеріндегі жұмыс және арнайы мекемелер мен жеке
адамдармен жұмыс деп шартты түрде бөліп қарастырып, нормадан тыс іс-әрекетке
барған балалар, жастар не ересек адамдармен жұмысты нақтылауға болады.
Әлеуметтік-педагогикалық жұмыс отбасында, бала бақшада, мектептерде, әр түрлі
ұйымдар мен қоғамдарда, демалыс орындарында, шығармашылық ұйымдарда, жазғы
демалыс кезінде балалар лагерінде, ауылшаруашылық жұмыстары жүріп жатқан
жерлерде, қарттар үйі, сауықтыру орындарында (санатория), діни ұйымдарда т.б.
жүргізіледі. Осы орындардың ерекшелігі және ондағы әлеуметтік-педагогикалық
жұмыстың объектісіне байланысты жұмыс түрлері мен тәсілдері де әр түрлі.
Атап айтсақ, тәртіп бұзған (нормадан тыс әрекетке барған) балалармен жұмыс
істеу әр түрлі, өйткені олардың проблемалары да сан алуан:
- дамуы артта қалған балалармен жұмыс;
- тәрбиесінде кемшілігі бар балалармен жұмыс;
- жетім, бағып-қағуы жеткіліксіз балалармен жұмыс;
- девиантты балалармен (нормадан тыс), жүріс-тұрысы күмәнді, әлеуметке
мінез-құлқы қайшы балалармен жұмыс;
- проблемалы отбасылармен жұмыс т.б.
Әлеуметтік педагог жұмысының түрлері де, объектісі де, жолдары да өте көп
болғандықтан, ол осындай контингенттің қай-қайсысымен болса да жұмыс істеудің
барлық түрін, әдістерін, тәсілдерін (технологиясын) меңгеруі тиіс. Әлеуметтік педагог
үнемі бір ғана адаммен, не болмаса бір контингетпен жұмыс істемейді. Оның жұмыс
нысаны ауысып тұрады, мысалы, бір маман аз мерзімде мүгедек баласы бар
отбасымен шұғылданса, тағы бір мезгіл қарттар үйіне барып, сондағы әлеуметтік
мәселелерді шешуге араласады.
Әрбір жеке адамның дара психикалық үрдістері - түйсіну, сезіну, қабылдау,
ақыл-ес, ойлау, елестетуі, дамуы жас ерекшеліктеріне қарай әр түрлі болатыны
белгілі. Олардың дамуы бала кезде қарқынды да, күшті және икемді болатыны
әлеуметтендіру үрдісін жеңілдетеді. Олар әлеуметтендіру мақсатында оқыту,
түсіндіру, дағдыландыру, жаттықтыру секілді т.б. меңгеру жолында кездесетін
қиыншылықтарды жеңуге, төзімділік пен сабырлылыққа үйретеді.
Әлеуметтік білім мен тәрбие беру жұмыстарын әлеуметтік педагогтар жүзеге
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асыруы тиіс. Өйткені әлеуметтік білім бұл - жалпы академиялық білім ғана емес,
сонымен бірге тұлғаны, не топты қатарға қосу, әлеуметтік өмірге бейімдеуге арналған
біліктер мен тәжірибелер, ереже, қағидалар, ұғымдар, түсініктер, ұстанымдар, т.б.
болуы мүмкін. Бұл жұмыстарды тек қана арнайы әлеуметтік білімі бар адамдар дұрыс
ұйымдастыра алады.
Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің мазмұнымен, формаларымен және
ерекшеліктерімен танысқан соң, болашақ тәрбиеші назар аударатын басты мәселе "күйзеліске душар болған балаларға қалай көмектесу керек" деген заңды сұрақ. Бұған
жауапты ол әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттің әдіс-тәсілдерімен, жаңа
технологиясымен танысқан соң алады.
Іс-шараларды жүзеге асыруда әдістерді қолдану әр түрлі тәсілдерді пайдалану
арқылы шешіледі.
Зерттеуші Э.Ш.Натанзон әдістерді екі сипатта талдайды: жалғастыратын және
кедергі болатын.
Жалғастырушы әдістер: сыйлау, көңіл бөлу, кеңесу, өтіну, сенім білдіру, өз
күшіне сүйену, т.б.; ал кедергі болатын әдістер: бұйрық беру, жазалау, ым-ишарамен
басқару, зекіп айту, ұрысу, сенімсіздік білдіру, ескерту, қысастық қылу, ызалану,
ашулану, басқа да баланы (адамды) ашындыратын әдістер. Бұл әдістерді әлеуметтік
ахуалға, әлеуметтендіру сипатына, тұлғалық ерекшеліктерге, өмір тәжірибесіне
байланысты қолданады.
Әлеуметтік тәрбиенің құралдары - алға қойған мақсатты тәжірибеде жүзеге
асыруда қолданатын материалдық, эмоциялық, зерделік нәрселер. Мысалы, ойын демалыстың бір түрі, бірақ, ойын әдіс те болып есептеледі. Ол баланың дамуына
ықпал ететін ең басты құрал ретінде де қарастырылады. Әлеуметтік-педагогикалық
құралдарға көркем табиғат, кітап, көркем өнер туындылары, бұқаралық ақпарат
құралдары кіреді.
Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекетте көбінесе сендіру және жаттық тыру
әдістері қолданылады.
Сендіру әдісі - дамуында кемшіліктері бар мүгедек балаларды қоғамда әділдік,
адалдық, шындық бар екеніне сендіру, жалпыға бірдей адамгершілік ережелерін
түсіндіру, жүріс-тұрыс мәдениетін сақтауға үйрету болып саналады.
Сендіру әдісі - әңгімелесу, айтып беру, лекциялар, диспуттар өткізу, талқылау
ұйымдастыру және жақсы үлгі-өнеге көрсету сұхбат арқылы жүзеге асады. Балаларға
үлгі-өнеге ретінде қайратты, ырықты, төзімді де шыдамды, ержүрек адамдардың
өмірінен мысалдар келтіру, егер ондағы адамдар бар болса солардың өздерімен
тікелей кездесулер ұйымдастыру секілді т.б. жұмыстар нәтижелі болмақ. Айталық,
соғыс кезінде немесе тыныштық заманда, күнделікті өмірде болып жатқан ерлік
көріністерді, еңбек майданындағы алдыңғы қатарлы адамдарды, кино қаһармандарын,
жәрдем беру міндетін алған ғалымдар мен жеке адамдарды т.б. мысал ретінде
көрсетуге болады.
Егер де сендіру баланың ой-санасына әсерін тигізбесе, жаттығу және қайталау
баланың бойына, жүріс-тұрысына жақсы әдеттерді дарытуға елеулі ықпал етеді.
Мұндай жүріс-тұрыс көріністері баланың іс-әрекетінен, қарым-қатынасынан
байқалса, мінез-құлық ережелерін қалыптастыру, жаттығу, үйрету, іс-қимыл арқылы
іске асады. Мінез-құлық, адамгершілік ережелері сендіру әдісі арқылы жүзеге
асырылса, жүріс-тұрыс, мінез-құлық жаттығу, үйрету арқылы қалыптасады.
Әлеуметтік-педагогикалық әдістердің ерекше тобын түзету, қатарға қосу,
қалыбына келтіру жолдары құрайды. Бұған мадақтау және жазалау жатады. Бұл
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әдістер көбінесе баланың жүріс-тұрысын, мінез-құлық қасиеттерін қалыптастыруға
арналған. Мадақтау адамның жүріс-тұрысын, іс-қимылын қолдау, қол жеткізетін
игіліктерін бағалау, демеп қуаттау, нығайту мақсатында қолданылады. Ал жазалау теріс көріністерге жол бермеу, тыйым салу, қайтадан тәрбиелеу, түзету
жұмыстарында қолданылады. Бұл әдістер негізінен тұлғаның жеке басына, арнамысына нұқсан келтірмей, іс-әрекетіне қарай қолданып, жеке адамның
ерекшеліктеріне қарай бағытталса, педагогикалық талаптарға сай болмақ [2].
Тұлғаны мадақтау, не жазалаудан басқа да ескерту, сөгіс беру, түсіндіру,
тәртіпке шақыру секілді әдістер бар. Мысалы, ескерту қылмыс, тәртіп бұзу секілді
жаман қылықтардың алдын алып, осындай істерден сақтандырады, кезінде
болдырмауы мүмкін. Осы және басқа да әдістерді өзара тығыз байланыста,
педагогикалық жан-жақты негіздеп қолданса тиімділігі арта түспек.
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КЕМБРИДЖ ЖОБАСЫНЫҢ ОҚЫТУ ӘДІСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Мамытбаева Л.Қ. жоғары санаттағы мұғалім, Шымкент қ. Қазақстан
Джуманова Г.А. - оқытушы, МКТУ, Түркістан қ.
Summary
The leader the teacher supervises a team face forward and Rating.
Резюме
Учитель-лидер – возглавляет коллектив, лицом вперед.
Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев: «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер –
бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан сол
деңгейде болады. Сондықтан, ұстазға жүктелетін жүк ауыр» деген болатын.
Қазіргі заман мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі болу емес, педагогикалықпсихологиялық сауаттылық, жан-жақты тарихи таным, саяси экономикалық білімділік
және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заманына сай білім беруде жаңалыққа
жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың
жаңа технологиясын шебер меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары
тұлға ретінде ұлағатты саналады.
Көшбасшы мұғалім – ұжымды басқарып, алға жетелейтін тұлға. Мұғалімдамыту жұмысының көшбасшысы. Мұғалім көшбасшы болу үшін ол әріптестерімен,
мектеп әкімшілігімен, ата-аналармен бірлесе жұмыс жасап, көшбасшылықты
дамытып, жаңа білімді қалыптастырады.
Мұғалім ұжымда ғана емес, сонымен қатар сыныпта да көшбасшы болуы тиіс.
Өйткені балаларды жетелейтін тұлға-ұстаз. Мұғалім көшбасшы болса, оқушыларыда
мұғалімге еліктеп, көшбасшы болуға тырысады.
Өзім осы курсты алғашқы оқып, бітіргендердің қатарында болғандықтан, бұл
бағдарламаның артықшылықтары көп екенін байқадым. Олар мынадай
артықшылықтар:
1. Мұғалімдердің кәсіби біліктіліктері артады:
а) мұғалімнің өзіне деген сенімі күшейеді;
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Пажарестің айтуы бойынша кез-келген әрекет жасау үшін ең алдымен адамға
сенім керек. Осы Пажарестің "Сенім пирамидасы" бойынша: мұғалімде сенім пайда
болғанда, оның көз-қарасы өзгереді, шешім қабылдайды, кейін іс-әрекет жасайды.
ә) құзыреттілігі артыды;
Өмір бір орында тұрмайды, күнде өзгеріп, жаңалықтар пайда болады. Мұғалім
өзінің құзіреттілегін арттыруда үнемі еңбек етеді. Бұл бағдарламаның мазмұны
негізінде мұғалімнің кәсіби құзіреттілін арттыруға бағытталған.
б) сапалы білім беруге үлкен үлес қосады;
Білімді, мәдениетті, құзіретті педагогтер тек қана сапалы білім береді. Яғни,
сапалы білім берудегі үлесі орасан зор деп те айтуға болады.
в) мұғалімнің көшбасшылығы кушейе туседі.
Мұғалім көшбасшы, бағыт-бағдар беруші ретінде танылады.
2. Оқушылар қалай оқу керектігін үйренеді:
а) диалог жүргізу арқылы;
Александр мен Мерсердің зерттеулері бойынша "Оқушылар білімді мұғалімнен
емес, бір-бірінен тез үйреніп, түсінетінін" айтады.
ә) топтағы іс-әрекет арқылы;
Топтық жұмыс арқылы оқушылар өздерін белсенді үстайды. өз ойларын
жеткізе алады, пікір алмаса алады.
б) жеке тапсырмаларды орындау арқылы;
Жеке тапсырмалар орындау кезінде оқушының дарыны мен талантарын ашуға
мүмкіндік береді.
3. Оқушылар өзін-өзі реттеуге үмтылады:
а) топтағы жұмыс арқылы белсенділігі арттады;
Оқушы өзін көрсеткісі келеді, өзінің қабілетерін ортаға салады.
ә) өзін-өзі бағалай алатындай болады;
Өзін-өзі бағалайды, қателерін түзетеді, сыныптастарына баға бере алады.
б) өз мәдениетін күшейтеді;
Тыңдау мәдениеті, сөйлеу мәдениеті қалыптасады.
в) істеген іс-әрекетіне талдау жасай алатын болады;
Бүгінгі іс-әректеріне талдау жасайды және келешекке жоспар құрады.
г) сыни тұрғыдан ойлап, қорытынды жасайды.
Өткен тақырып бойынша қорытынды жасап, өз-өзіне баға береді.
Сөзімнің соңында "Ұстаз бақыты - озып туған шәкірті" деп, біріміз бәрәміз
үшін келешек ұрпаққа білім беруде аянбай еңбек етейік.
Ұсынылып отырған осы бағдарламадағы модульдер бойынша білім алған
оқушы өзін еркін ұстап ойын дәл жеткізе алатын, сыни тұрғыдан ойлай алатын,
тұжырым жасай білетін, бірін-бірі бағалай алатын, көшбасшы бола алатындай тұлға
болып қалыптасатынына күмәніміз болмайды. Оқушылардың сабаққа деген
құлшынысын, қызығушылығының артқанын, қала берді, ең болмағанда жаман жолға
түспейтініне, сыни тұрғыдан ойлауға бет алатынын байқауға болады. Ең маңыздысы
оқушылар өз іс-әрекетін, сыныптастарының, құрбы-құрдастарының іс-әрекеттерін,
жетістіктерін бағалауды және жауапкершілікке үйренеді.
Бүгінгі күні оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау — оқу үдерісінің маңызды
да салмақты бөлігі болып табылады. Сол себептен, зерттеу іс-әрекеттерін кеңінен
қолданып, оқушылардың жетістіктерін бүгінгі күннің талабына сай жаңаша бағалау
жүйесі қажет етіледі. Бұл жерде оқушылар өзін-өзі бағалау, бірін-бірі бағалау, топтық
бағалауда оқу үдерісінің белсенді қатысушысы бола алады. Өйткені, дәстүрлі бағалау
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процесінде мұғалім оқушыға жауап бергені үшін немесе сабақ оқымағаны үшін баға
қояды. Сонда оқушы қаншалықты әділ баға алғанын білмей қалады, күмәнмен
қарайды.
Бағалаудың жаңа әдісінде оқушы бағаны қандай критерийлер бойынша
алғанын, келесі сабақтарда қандай критерийлерге көңіл бөлу керектігін ұғынады. Бұл
жүйеде оқушының нәтижесімен бірге іс-әрекеті де бағаланады. Одан басқа
оқушыларды бағалауда мұғалім түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана алады. Біріншіден,
оқушының қызығушылығы артады, екіншіден, мұғалімнің жұмысы да жеңілдеуі
мүмкін (оқушылар бірін бірі бағалау, топпен бағалау, топты бағалау әдістерін
қолданғанда).
Бағалау - оқыту нәтижесін анықтау үшін қолданылатын тәсіл, оқушының
берілген тақырыпты меңгерудегі кемшіліктерін жоюда, оның үлгерімінің нәтижелі
болуына ықпал ететін фактор. Бағалау, көбінесе, баға қоюдың синтездік түрі (1-ден 5ке дейінгі ранг) арқылы жүзеге асады. Сондай-ақ, мектеп тәжірибесіндегі бағалау баға
қоюмен ғана шектелетін тәсіл емес, ол материалды меңгеру, меңгермеу фактісімен
қатар оның себептерін анықтауға мүмкіндік беретін оқытудың маңызды құрамды
бөлігі болып табылады
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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ
Алибжанова К.М., Бутабекова Р.Б.
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Түйіндеме
Мақалада оқушылар мен ата-аналар арасындағы қарым-қатынас
ерекшеліктері қарастырылады.
Summary
The article features of the relationship between students and their parents will be
considered.
Проблема поколений не нами придумана, и не в наших силах ее разрешить.
Она была, есть и будет – большая, упитанная и неразрешимая. Родители всегда
стремятся навязать ребенку определенную линию поведения, которая наиболее
соответствует их принципам и идеалам, но такая политика далеко не часто приводит к
желаемому результату. Дети не могут во всем потакать родителям, так как каждый
человек индивидуален и имеет право на свою точку зрения. Мы не можем копировать
кого-либо, в том числе и своих родителей. Самое большее, что мы можем сделать для
сходства с ними – выбрать тот же путь в жизни. Иногда люди становятся военными,
как их отцы, деды, прадеды. Некоторые идут по стопам своих предков и становятся
врачами, музыкантами, математиками… Должно быть, это идеальный вариант для
родителей, однако это далеко не частый случай.
Проблема взаимопонимания родителей и детей рождается на ранней стадии
воспитания. Маленькие дети жаждут «качать права» не меньше, чем подростки.
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Правда, на этом этапе своей жизни они только пробуют «показывать зубки», как бы
проверяя реальные границы дозволенного. И все их проявления свободолюбия
сводятся к обыкновенному упрямству. Опасность этого периода «конфликта
поколений» состоит в том, что нетерпеливые родители сводят все свои усилия по
воспитанию к примитивному подчинению. И детей просто «ломают», дабы заставить
их не капризничать, а в итоге — не иметь своего мнения. Помнится, как в детстве мне
до безумия понравилась одна кукла, и я умоляла маму купить ее. Она не хотела,
говоря: «у тебя и так игрушек полно». Ну неужели нельзя понять, что никакие больше
игрушки не нужны, кроме этой кудрявой куклы в розовом платьице?! Как и у
большинства детей дошкольного возраста, вслед за словом «нет» последовала
истерика. В данном случае у родителя есть два метода борьбы: наказать и поставить в
угол, сказав, что за подобное поведение никаких подарков не будет вообще, либо
постараться объяснить, что ребенок обязательно получит желанную куклу в
ближайший праздник, как и поступила моя мама. Однако нельзя всегда
придерживаться одной реакции на поведение ребенка, иначе есть риск либо напугать
и подавить, либо избаловать и тем самым стереть грань допустимого.
Затем ребенок идет в школу, и теперь уже взрослые пытаются заставить детей
быть ответственными. Уроки, подготовка к различным школьным мероприятиям —
все это теперь преимущественно детская забота. Родители же пытаются взять на себя
роль строгого судьи, оценивающего конечный результат (двойка, выговор в дневнике,
вызов в школу, или, наоборот — пятерка, грамота). Пока мы, дети, были в детском
саду, родители пытались контролировать каждый наш шаг. Теперь будто в
компьютере сменили программу: «ты теперь большой. Ты будешь мыть посуду,
ходить за хлебом в магазин, самостоятельно делать уроки...» Проблема состоит в том,
что для ребенка это не самый лучший момент для крещения самостоятельностью.
Первые несколько лет в школе — это время, когда родителям нужно быть особенно
внимательными, понимающими и терпеливыми для того, чтобы помочь ребенку
построить новые отношения с учителями и одноклассниками. Причем очень важно
постараться не быть опекающими, ведь это сделает из ребенка инфантила. Всем
известно, что излишняя забота и опека редко приводит к хорошему результату:
ребенок лишается возможности самостоятельно мыслить, принимать решения и
добиваться поставленных целей без посторонней помощи. Слепая неразумная
материнская любовь «забивает» ребенка, делает человека безнравственным
потребителем или честолюбивым карьеристом. С самого детства родители делают все
для него, приговаривая: «не волнуйся, мы решим проблему». Ему заявляют, что
перенапрягаться не стоит, ибо у него не хватит сил, времени, опыта и знаний. Корни
недоверия лежат в самом детстве: ножки слабые — упадет, ручки хилые – не
удержит. А о том, что дети с возрастом по силе и опыту могут превосходить
родителей, мало кто задумывается. Возможно ведь, что у тридцатилетнего Кирилла
по-другому сложилась бы карьера, если бы он умел смело и решительно говорить
«нет» и самостоятельно, без боязни принимать решения.
Заботой о детях родители, в том числе, прикрывают собственные интересы.
Постоянные рассказы бабушек во дворе порождают страх остаться в одиночестве на
старости лет. Поэтому надо сделаться незаменимым для ребенка. Родители тебе
постоянно советуют, все их советы правильные, и без них жить ты не можешь.
Поэтому ты должен жить с родителями и постоянно о них заботиться, потому что
когда их не станет, у тебя не будет тылов и опоры. Из-за подобной воспитательной
политики у подростков стремление доказать свою востребованность приводит к
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обратному эффекту. Ребенок начинает отдаляться, тем более что вечные охи и вздохи
выводят из себя. Любое столкновение с родителями начинает вызывать раздражение.
Тебе и не хочется, ты сам себя проклинаешь за подобные мысли, но слушать перепев
одной и той же песни на разный мотив сил уже нет. А тебя обвиняют в бездушности.
Все же главным стержнем проблемы «отцов и детей» остается одна и та же
вещь: стремление к свободе. Подростковый возраст – возраст, когда желание свободы
превышает все дозволенные «нормативы». Хочется жить на полную катушку, получая
максимум впечатлений, пока есть силы и возможности. Таково мнение большинства
молодежи. Но разве оно не имеет права на существование? Разве оно не справедливо?
В ответ на это часто слышатся упреки, что молодые безответственны и не думают о
будущем. Но родители, неужели вы забыли свою молодость? Да, она прошла
самодеятельно и в общественной работе, и у вас не было таких возможностей. Так
почему молодое поколение должно отказываться от радостей для себя, и заслуживает
только обвинения в эгоизме?
Постоянно давая советы и читая нотации детям, родители забывают о том, что
у ребенка может быть собственное мнение. А если ребенок еще и не стесняется
высказывать это мнение, противоречащее «идеалу», это неизбежно ведет к
конфликтам и непониманию. Дело заключается лишь в том, как сами родители
отнесутся к данным конфликтам, сумеют ли они понять ребенка и помочь ему,
направить его в нужную сторону гибко, и безо всякого давления. Конечно, глупо
утверждать, что обвинения старших в эгоизме, лени и бездействии беспочвенны,
скорее даже наоборот. Проблема в том, что большинство подростков неправильно
понимают выражение «жить сегодняшним днем», пускаясь в разгул и забывая о
семье, предпочитая минутные радости. Часто случается так, что ребенок попадает в
плохую компанию, и из этого все вытекающие последствия. Подросток начинает
курить, забрасывает школу, часто пропадает по вечерам и балуется наркотиками. В
этом случае подросток стремится получить максимум удовольствия, не прикладывая
к этому ровно никаких усилий и оправдывая себя тем, что «вы были молодыми –
теперь наша очередь». Несомненно, это становится причиной ссор, непониманий и
раздора в семье. Именно в этот момент реакция родителей на подобное поведение
играет огромную роль. Вовсе не выход кричать, запрещать общаться и сажать под
«домашний арест». Это вызовет ровно противоположное поведение. Как говорится,
запретный плод сладок. Возможно, тринадцатилетняя Маша в рот бы сигарету не
взяла, если б не слова матери: «Смотри у меня: увижу с сигаретой – мало не
покажется!». Как же правильно повести себя по отношению к ребенку, как
отгородить его от совершения непоправимых ошибок? В подростковом возрасте дети
еще ориентируются на взрослых, и многое зависит от формы семейных отношений.
В современной психологии стили семейных взаимоотношений делятся на три
основных: либеральный, авторитарный и демократический. Первый из них обычно
проявляется в семье как отсутствие всяческих отношений и характеризуется
отстраненностью и отчужденностью членов семейного союза друг от друга, их
полным безразличием к делам и чувствам другого. В плане воспитания это обычно
находит свое выражение либо в принятии юношами и девушками таких же
принципов, либо в их полном отказе от какого-либо усвоения родительского опыта,
отчуждении от родителей. Другой – авторитарный – характеризуется
безапелляционным и бесцеремонным отношением членов семьи, их жестокостью,
агрессией, диктатом, черствостью и холодностью по отношению друг к другу. В
подобных системах отношений стремление к свободе становится для ребенка
135

самоцелью, т.е. — свобода ради возможности продемонстрировать свою свободу. Вот
и возникает в семье своеобразный «Бунт на корабле». Наконец, демократическая
форма взаимоотношений предполагает сотрудничество, взаимопомощь, развитую
культуру чувств и эмоций, а также подлинное и полное равноправие всех участников
семейного союза. В семьях, где существуют доверительные отношения между
членами семьи, период взросления проходит относительно спокойно. Очень важна
атмосфера любви в семье. Человек должен быть зачат в любви, выношен и рожден в
любви, и все свое детство провести в атмосфере любви и взаимного уважения людей.
Лишенный этого чувства человек не способен уважать своих близких, сограждан,
Родину, делать людям добро.
Конфликт между отцами и детьми может состоять еще в том, что ребенок
может видеть что-то неправильное в поведении родителей. Стоит же намекнуть о том,
что родители далеки от совершенства и сами в данном случае поступили неправильно
и допустили ошибку, как в ответ раздается: " ты еще слишком мал, чтобы учить меня.
Меня никто не имеет права упрекнуть — мне никто не помогал!" Хм… И почему
ребенок не имеет права высказать свою точку зрения? При этом родители встают в
позу оскорбленной невинности, обижаются на детей за черствость, а дети на
родителей за неуважение их мнения.
Исследователи проблем семейных взаимоотношений выяснили, что
наибольшее отчуждение между родителями и детьми приходится на период с 17-18
до 27-28 лет. В этот период, выскочив из родительского гнезда, едва оперившиеся
«птенцы» стремятся совершенно отгородить себя от старших. Они либо не
воспринимают советов родителей, либо имитируют внешнее согласие, сторонятся и
избегают их компании. Именно в эти десять лет дети «учатся на своих ошибках»,
игнорируя чужой опыт. Для родителей же это то время, когда они испытывают
потребность общения с повзрослевшими детьми, как с равными, чего еще несколько
лет назад добивались от них их 12-15-летние сыновья и дочки… И только ближе к
тридцати годам дети, потрепанные жизнью и наученные горьким опытом, начинают
находить общий язык со своими уже не молодыми родителями.
Таким образом, корнем проблемы поколений является различие в воспитании,
основанном
на
определенных
морально-этических
нормах,
ценностях
соответствующего времени. Неудивительно, что нашим бабушкам трудно
привыкнуть к нынешним нравам, приспособиться к меняющимся жизненным
условиям, ведь они воспитывались в другое время, когда не было такого всеобщего
стремления к благополучию и достатку, когда все были на равных и все-таки больше
ценили дружбу и любовь. Старшее поколение сейчас утверждает, что прошлые
ценности совсем исчезли и появились иные: богатство и престиж, а деньги решают
все; что такие личностные качества как порядочность и доброта вытеснили наглость,
хамство, неуважение, что потеряна правда, стыд, нравственность. Может быть, это
действительно так? Основной круг современных проблем взаимоотношений
поколений в нашем обществе связан российской историей и переходным состоянием
самого общества. Перемены в России ведут к конфликту и разрыву между
поколениями. Реформы, произошедшие в России, не внесли в жизнь пожилых людей
каких-либо улучшений, они скатились по статусной лестнице вниз. Сегодня мало кто
из молодежи прислушивается к пожилым, их не берут в расчет, все поступают посвоему, считая, что старики «остались в прошлом». Значит ли это, что их просто
совсем не уважают? Средства массовой информации еще больше увеличивают отрыв
молодежи от старшего поколения, а это мешает их взаимодействию. Если молодежь
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не будет знать свое прошлое, свои основы, перенимать опыт предыдущих поколений,
то не будет и будущего, потому что нельзя построить жизнь на пустом месте. От
молодежи зависит то, каким будет общество, что она должна строить жизнь и для
себя, и для своих детей. Каждое общество, каждая эпоха вырабатывает определенный
тип взаимосвязи поколений и определенные механизмы передачи культуры во
времени. Современное динамичное общество ставит перед каждым новым
поколением проблемы, цели, пути развития. Здесь опыт предыдущих поколений не
может полностью соответствовать задачам будущего. Формируется образ каждого
поколения. Поэтому неизбежна проблема, связанная с отношением каждого
поколения к прошлому, настоящему и будущему. Для России эта проблема особенно
актуальна. Отказ от идеологии прошлого привел к распаду «связи времен», чувства
сопричастности к истории своей страны, своей родины.
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Summary
The article will be considered effective ways of primary school pupils in mathematics
lesson.
В настоящее время несколько ослаблено внимание к выработке у учащихся
навыков и умений в решении задач различными способами. Учителя зачастую
подменяют работу по поиску разных способов решения одной задачи решением
нескольких задач. Хотя это умение свидетельствует о достаточно высоком
умственном и математическом развитии ребенка.
С.Е. Царева отмечает, что
применение метода поиска нового способа решения – это средство развития
познавательного интереса младших школьников. [1]
Выработка таких умений и навыков приучает делать предположения,
составлять гипотезы и проверять их, сравнивать математические результаты, делать
выводы, т.е. учит правильно мыслить. Велика в этом роль учителя. Он должен уметь
искусно решать задачи, знать заранее, сколькими и какими именно способами можно
решить ту или иную задачу.
Но часто учитель, включая задачу в урок, заранее знает, какие способы
рациональные, и обучает детей именно этим «хорошим», и «удобным» способам и
приемам. Любое же отклонение от намеченного пути в лучшем случае мягко и
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доброжелательно исправляется, и дети приходят к способу решения в том виде, как
это задумано учителем. При этом детская мысль отвергается, подавляется. Так же,
если ученик знает, что решение задачи возможно только в том виде, который показан
учителем, то в случае, когда он по какой-то причине забыл его, ему ничего не
остается делать, как отказываться от решения.
Учителю важно допускать многообразие путей, способов и форм решения,
всегда замечать неординарный поворот мысли ребенка, поддерживать его. У такого
учителя учащиеся больше рассчитывают на свою мысль, чем на память. Если знаешь,
что, кроме показанного пути решения, существует еще множество других путей, то
стоит ли огорчаться, что забыл этот один путь? Конечно, нет, ведь один забытый
путь ничто в сравнении с бесконечным числом других возможных! Это очень сильная
мотивация. Дети при этом не боятся высказывать свое мнение, вносить свои
предложения по ходу решения.
Важно не упустить время, начать работу по обучению детей решению задач
различными способами с I класса. Выработка привычки к поиску другого варианта
решения играет большую роль в будущей работе, научной и творческой
деятельности. Именно умение и способность находить различные пути и способы
решения проблемы часто приносит успех и удовлетворяет как частные, так и
глобальные интересы коллектива, общества, страны.
Требования к решению задач различными способами имеются в некоторых
номерах задач учебников математики. Но такая работа должна вестись более глубоко
и систематически и если не со всеми учащимися класса, то хотя бы с учениками,
проявляющими интерес к математике, во внеурочное время, тем более что, как
показывает опыт, учащимся этот вид работы нравится.
Даже в объяснительной записке к программе по математике в начальной школе
обращается внимание на умение решать задачи различными способами: «Решение
текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: …, видеть различные
способы решения задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные» [2]
Осознание учащимися ситуации, заданной в задаче, и понимание взаимосвязи
между искомым и данными характеризует умение ученика видеть возможности
решения задач разными способами.
Упражнения в решении одной и той же задачи различными способами
помогает развивать у учащихся математические способности. Полезно
организовывать при решении задачи поиски других способов решения, выбор
наилучшего варианта. Поиск других путей решений задачи, само решение
предохраняют учащихся от бездумных действий над числами, данными в задаче, и
действиями над ними.
Одну и ту же задачу можно решить практически, графически, но в начальных
классах эти способы выступают в роли приемов, которые помогают учащимся
осознать смысл выполняемой операции.
В русском языке слова «метод», «способ», «путь» очень близки по значению, и
каждое из них можно заменить другим. Но в целях большей определенности следует
говорить не об арифметическом, алгебраическом, практическом и графическом
способах решения задачи, а о различных методах ее решения или о различных
подходах к ее решению. Тогда разные способы решения задачи будут пониматься
однозначно и основной признак решения задачи различными способами – это
отличие связей между данными и искомыми. Значит, имеет смысл говорить о
различных способах арифметического или алгебраического решения [3].
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Говоря об алгебраическом и арифметическом решении задачи, мы имеем дело с
различными подходами к решению, связи между искомыми и данными могут быть
одинаковыми. Например, задача: «От пристани в противоположные направления
вышли два корабля. Через 2 часа они находились друг от друга на расстоянии 112 км.
Один из них шел со скоростью 30км/ч. Найдите скорость другого корабля.
Способ арифметического решения:
1) 112:2=56(км/ч),
2)56-30=26(км/ч).
Способ алгебраического решения:
Пусть x км/ч – скорость одного корабля, тогда:
(x+30)  2=112,
x+30=112:2,
x+30=56,
x=56-30,
x=26.
Если говорить о подходах к решению задачи, то они разные, если говорить о
связях между данными и искомыми, то они одинаковые. Следовательно, нужно
различать либо различные арифметические способы задачи, либо различные
алгебраические способы. Форма записи различных способов решения может быть
также различна: по действиям или выражением.
А.К. Артемов в своей работе «Теоретико-методические особенности поиска
способов решения математических задач», считает, что при поиске способов решения
задач важно словесное оформление задачи и ее наглядное сопровождение. Мы
предлагаем В некоторых случаях, для нахождения разных способов решения задач, он
предлагает преобразовать вопрос с помощью двух способов [4]:
1. Переформулирование вопроса.
Это замена данного вопроса другим, равносильным первому.
Рассмотрим задачу: «Два автомобиля вышли одновременно навстречу друг
другу из двух деревень. Один автомобиль шел со скоростью 40км/ч, другой со
скоростью 50 км/ч. Встреча произошла через 2ч. Найди расстояние между
деревнями».
Здесь связь условия задачи и ее вопроса дана в косвенной форме: в условии нет
направленности на искомое расстояние, связь опосредованная, так как ответ на
вопрос задачи возможен лишь при ответе на другой вопрос: «Какое расстояние
прошли оба автомобиля?» Для ответа следует найти сумму расстояний, пройденных в
отдельности каждым автомобилем. Однако вопрос задачи непосредственно на это не
ориентирует. Переформулируем его на равносильный: «Какое расстояние пройдут
оба автомобиля за 2ч, двигаясь с указанными скоростями?» Переформулирование
направляет на такой путь решения: сначала нужно определить, какое расстояние
прошли оба автомобиля за 1ч, а затем сколько за два часа, но так как встреча
произошла через два часа, то ответ в этом действии будет искомым расстоянием
между деревнями. Переформулирование помогает решить предложенную задачу,
осмыслить ее условие, увидеть в нем новые отношения данных, найти другой способ
решения.[5]
2. Подбор вспомогательного вопроса.
К вопросу задачи подбирается вспомогательный вопрос (неравносильный
первому), ответ на который позволяет ответить на вопрос данной задачи.
Задача: «В парке посадили 5 рядов лип, по 16 штук в каждом ряду, и столько
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же кленов, но по 20 штук в каждом ряду. Сколько рядов кленов посадили?»
В данной задаче вопрос с условием связан в косвенной форме, не допускает
переформулирование на равносильный вопрос. Поэтому необходимо подобрать
вспомогательный вопрос, ответ на который приведет непосредственно к ответу на
вопрос задачи. Для начала сформулируем вопрос: «Что нужно сначала узнать, чтобы
ответить на вопрос задачи?» (Сколько всего кленов посадили, потому что известно,
что в каждом ряду высаживали по 20 кленов, значит, мы затем можно будет узнать,
сколько посадили рядов кленов. Далее, используя утверждение, что кленов было
столько же, сколько и лип, находим число лип.
Постановка вспомогательного вопроса определила один ход мыслительного
процесса для ответа на вопрос задачи. Но можно поставить другой вспомогательный
вопрос для того, чтобы определить другой ход мыслительного процесса. Например:
«Число каких рядов было больше при одинаковом количестве высаженных кленов и
лип?» [1; с. 49]
Для того чтобы дети заметили в данной ситуации возможность неоднозначного
подбора вспомогательного вопроса, их следует специально на это ориентировать.
Нередко в таких случаях помогает использование наглядности.
Наглядное оформление задачи и его анализ позволяют раскрыть разные
логические основы условия, что порождает разные способы решения одной и той же
задачи. [1; с. 51]
Задача: «Красная Шапочка пригласила в гости 7 гномов и Белоснежку. Для
угощения она приготовила 5 апельсинов и 6 яблок. Два фрукта она отложила. Хватит
ли гостям оставшихся фруктов?»
Обычное решение: 1) 6 + 5 = 11 (фр.); 2) 11 – 2 = 9 (фр.); 9 > 8, значит, фруктов
хватит для всех гостей.
А теперь используем наглядное оформление задачи. На наборном полотне
выставим рисунки фруктов, получим [1; с. 51]:
По условию два фрукта следует убрать. Какие?
Убираем 2 яблока:
1) 6 – 2 = 4 (яб.);
2) 5 + 4 = 9 (фр.);
Убираем 2 апельсина:
1) 5 – 2 = 3 (ап.);
2) 6 + 3 = 9 (фр.)
Убираем 1 яблоко и 1 апельсин:
1) 6 – 1 = 5 (яб.);
2) 5 – 1 = 4 (ап.);
3) 5 + 4 = 9 (фр.)
Наглядное сопровождение задачи и постановка вопросов к нему помогают
определять разные направления мыслительного процесса и порождают несколько
дополнительных способов решения задачи.
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Summary
Features of English lessons using information technology
Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдауында ХХІ ғасырда ақпараттық қоғам
қажеттілігін қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді
шешу керектігін атап көрсетті: Компьютерлік техниканы, интернет, телекоммуникациялық желі, электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, мультимедиялық
электрондық оқулықтарды оқу үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын
көрсету. Сонымен қатар тәуелсіз еліміздің болашағы - жарқын, білімді, парасатты, өз
ана тілімен бірге шетел тілі «ағылшын тілінде» еркін сөйлеп, өз елін, халқын,
мәдениетін шетелге таныстыра алатын үш тілде еркін сөйлейтін азамат болып шығуы
керек деген еді.
Адамзат баласының өз ұрпағын оқыту мен тәрбиелеудегі ең озық, тиімді
әдістерін тәжірибелерін жалғастырып тың жаңалықтар іздеу, классикалық
педагогиканың озық үлгілерін жаңашылдықпен дамыту қашанда жалғаса бермек.
Қазіргі таңда жеке тұлғаны қалыптастыру оқушының өзі арқылы, оның іс-әрекетін
ұйымдастыру арқылы ойлау дағдыларын дамыта отырып жүзеге асырылады. Білім жолы қиында қастерлі жол. Болашақ жастарды оқыту, тәрбие беру, қазіргі өмір
ағысына бейімдеу ұстаз алдында тұрған ең басты міндет. Қазіргі заманғы білім беру
жүйесі оқытудың инновациялық нысандары мен әдістерін енгізу педагог
қызметкерлердің тұлғасына кәсіби құзыреттілігіне жоғары талаптар қоюда. «Кәсіби
құзыреттілік - жеке тұлғаның кәсіби іс-әрекетті атқаруға теориялық және
практикалық әзірлігімен қабілеттілігінің бірлігі».
Бұл жұмыстың басты мақсаты компьютер желісін және мультимедиялық электрондық құралдарды шет тілі сабағында тиімді қолдану, нақтылап айтқанда
ағылшын тілі сабағында презентацияларды және мультимедиялық - электрондық
құралдарды мектеп қабырғасында және білім беру процесінде терең қолдану.
Ағылшын тілі - ұлы әдебиет тілі.
Осыған орай жаңа экономикалық және әлеуметтік-мәдени жағдайларда
Қазақстандық білім беру жүйесінің алдында тұрған білім беру сапаларын арттыруға,
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стратегиялық міндеттерді шешуге бағытталған түбегейлі қайта өзгертулер
педагогикалық үрдіске жаңа талаптар жүктейді.
Елбасы бекіткен Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық
дамытудың 2003-2015 жылдарға арналған бағдарламасы ақпараттық технологиялар
саласындағы ақпараттық теңсіздікті төмендетудің және білім деңгейін арттырудың
шешуші тұтқасы болып табылады.
Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңында еліміздің білім беру
жүйесінің басты міндеттері атап көрсетілген. Соның бірі: «Білім беру жүйесін
ақпараттандыру,
оқытудың
жаңа
технологиясын
еңгізу,
халықаралық
коммуникациялық желілерге шығу» делінген. Бұл міндеттерді шешу үшін, нәтижеге
бағытталған білім берудің жаңа жүйесіне көшу үшін әр мұғалім, жеке тұлға
күнделікті ізденіс арқылы барлық жаңалықтар мен өзгерістерге батыл жол ашарлық
жаңа тәжірибеге, жаңа ақпараттық технологияларға, әлеуметтік, тұлғалық және жеке
құзыреттіктерге ие болуы тиіс. Бұл талаптар күнделікті әдістемелік жұмыстың жүйелі
түрде ұйымдастырылуы негізінде жүзеге асырылады.
Білім беру саласында түрлі технологиялар еңгізілуде, бірақ олардың ішінен
қажеттісін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану - басты талап. Мәселе
технологияларды кеңінен пайдалану емес, мәселе - тұлғаны нәтижеге бағыттай білім
беруде. Қазіргі таңда айтар болсақ, көрнекілік әдісі мен техникалық құралдарды
қолдану әдісін ақпараттық - коммуникативтік технологияның бір өзі атқара алады.
Тіл тағдырын жетілдіру көп ретте мектепте атқарылатын жұмыс деңгейіне
байланысты. Өйткені, өскелең ұрпақтың балғын санасына бай тіліміздің нәрін
сіңдіріп, көкірегіне ұялатуға әр пән мұғалімі ауқымды істер атқаруы тиіс.
Оқыту тілі өзге тілде жүргізілетін мектептерде тіл үйрету туралы жазылған
әдістемелік және ғылыми материалдарды зерделей келе, ақпараттық технологияларды
пайдалану туралы мәселеге тоқталуды жөн деп санап, осы тақырыпта жинақтаған іс тәжірибемді ортаға салмақпын.
Ақпараттық технология – ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір
технологиялық тізбекте біріктірілген әдістер мен өндірістік және бағдарламалық технологиялық құралдардың жиынтығы.
Ағылшын тілі сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге
жол ашады. Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге
қызығады, өйткені кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке
келеді.
Қазақстан Республикасының мемлекетаралық тілі – ағылшын тілін жаңа
технологиялар арқылы оқыту ісі күннен - күнге өзекті болып келеді. Тілді ақпараттық
- коммуникативтік технология арқылы оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл үйрену
қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады.
Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, шығармашылық және
коммуникативтік істерін дамыта алады, оқушының оқу белсенділігі артады, сабақтың
негізгі кезеңдерінің бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады.
Тіл үйретуде ақпараттық технологияларды пайдалану тиімділігі:
«Ауызша айтсаң – тез ұмыттым,
Көрсетсең – есте сақтаймын,
Іске кіріссең – үйренем.»
(қытай мақалы)
Орта мектептерде ағылшын тілін оқыту жүйесі қарапайым және бастапқы,
негізгі, орта және ортадан жоғары деңгей бойынша базалық және пәндік құзыреттерді
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жүзеге асыра отырып, ағылышын тілін қатысымдық тұрғыдан меңгерту; сөйлесім
әрекетінің түрлеріне сай оқушыны тілдік білім негізінде оқыған тілде сөйлеуге,
сауатты жазуға үйрету арқылы дара тұлғаның тілдік қабілетін дамыту, бір-бірімен
сабақтас, жүйелі тақырыптарды коммуникативтік тұрғыдан ұсына отырып,
оқушыларға ағылышынша тілдік қатынасты игерту мақсатын көздейді. Осы аталған
мақсатқа қол жеткізу үшін оқытудың ақпараттық технологияларын пайдаланған
орынды. Қазіргі кезде сабақта ақпараттық технологияларды бәріміз кеңінен
қолданамыз. Ұлы атамыз Абай Құнанбайұлы: «Шәкірттерің жақсы оқу үшін, оның
оқуға деген ынтасы және қызығушылығы зор болу керек», - деген. Расында да, тек
ғана жігерлі, әр нәрсені үнемі білгісі келген, табандылығын, шыдамдылығын
көрсеткен адам ғана мақсатына жетеді.
Олай болса, оқушыны ағылшын пәніне қызығушылығын тудырып дамытуды
және жемістің нәтижесін көруді мақсат тұтқан әрбір мұғалім жолдауға жедел үн қосу
керек деп білемін. Шетел тілін үйрету қиын да, қызықты жұмыс. Қазіргі кезде
ұстаздарға қойылып отырған талап жаңа технологиялық әдістерді қолдана отырып
сапалы терең білім беру, оқушылардың ойлау, есте сақтау көру қабілеттерін
жетілдіру. Мектептерде жаңа технологиялар арқылы оқыту шет тілін үйренудің
сапасы мен маңызын арттырады. Шет тілін оқыту процесінде тілді дұрыс үйрету
ауызша сөйлеу, сауатты жазу, мәнерлеп оқыту өте маңызды. Қазіргі кезеңде
мектептерде ағылшын тілін оқыту дұрыс жолға қойылған. Оқушылардың ағылшын
тілін біліп ғана қоймай, оның тарихын, ұлттық мәдениетін білуге көп көңіл бөлінеді.
Шетел тілін оқытудағы білімділік мақсаты - шетел тілінде сөйлеуді үйрету,
байланыста бола алу мен ортақ тіл табысып, қарым - қатынасты нығайтуға ұмтылу
болса, тәрбиелік мақсаты - өзге адамдарды тыңдау мәдениетін қалыптастыру
негізінде өз пікірін айта алу және қорғауға үйрету.
Ағылшын тілді оқытуда жаңа технологияларды, техникалық құралдарды
сабақта жан - жақты қолдану, мұғалімнің көптеген қиындаған қызметтерін
жеңілдетіп, осы іскерліктің ұстанымды жаңа тәсілдерінің пайда болуына мүмкіндік
туғызады. Осындай жаңа жолдардың біріне ақпараттық оқыту жүйесіндегі
компьютерлік бағдарламалардың түрлері арқылы тіл үйретуді жатқызуға болады.
Ағылшын тілі сабағында компьютерді, мультимедиялық және электрондық
оқулықтарды және интерактивті тақтаны пайдаланғанда:
• лексиканы оқып үйретеді;
• сөйлеу ырғағын;
• диалог, монолог және рөлдік ойындарды;
• хат жазуға үйретеді;
• грамматикалық құрылымдарды түсіндіріп, оқушылардың есінде сақтауға
көмектеседі.
Оқушылардың ағылшын тілі пәніне деген қызығушылығын арттыруда көп
ізденіп, жаңа ақпараттық технологияларды меңгеруді, әр - түрлі әдіс-тәсілдерді білуді
қажет деп санаймын және мен өз сабақтарымда қолданамын. Және мен өз сабағымда
“Messages» электронды оқулықтарын жиі қолданамын.
Жаңа ақпараттық құралдарды ағылшын тілі сабағында қолданғанда
күтілетін нәтижелер:
• үлгерімі төмен оқушыларға көмектеседі;
• оқушыларың сабаққа деген қызығушылығын арттырады;
• сабақта пайдаланылатын көрнекіліктердің санын арттырады;
• оқушылардың шығармашылығын арттырады;
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• оқушыларды жеке жұмыс істеуге үйретеді;
• грамматикалық құрылымдарды оңай түсінуге көмектеседі;
• оқушылардың есте сақтау, есту, көру, сөйлеу, ойлау қабілеттерін дамытады;
• пікірталас, талдау, анализ жасау мүмкіндіктерін арттырады;
Көбіне мен ағылшын пәнінде компьютерді жаңа сабақ түсіндіргенде,
грамматикалық құрылымдарды өткенде және қорытынды сабақта қолданамын.
Қазіргі заманда ғылымсыз жан - жақты дамыған өркениетті елдердің қатарына
қосылу мүмкін емес. Ал мектеп мұғалімдерінің бүгінгі заманға сай берілген
сабақтары осы мәселелерді шешуші күш болып отыр.
Пән мұғалімдері арасында да үнемі үзілмес байланыс болуы керек деймін.
Мысалы: қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі мұғалімдері бір тақырыпты бір
уақытта бастап, пәндер арасында тым құрығанда атауларын бала үш тілде біліп,
байланыстыра отырып тіркес, сөйлем, қысқа біліп, байланыстыра отырып тіркес,
сөйлем, қысқа әңгіме құра білсе бір оқу жылы ішінде біршама жетістікке жетер еді
демекпін. Әрине, барлығын байланыстыру, жүйелеу оңай жұмыс емес, бірақ белгілі
бір жетістікке жету үшін, «тілдердің үш тұғырлылығының» болуы үшін, нәтижесін
көруге болатын сияқты. Үш тілді болу - қазіргі заман талабы. Өркениет көшінен
қалмай, соған сәйкес қадам жасауға, толыққанды білім алуға қол жеткізуге үлесімізді
қосуымыз керек.
Компьютердің білім беру құралы ретінде кең таралуының негізгі алғы
шарттары:
1. Компьютер шексіз ақпарат әлемінде енуге және ақпаратты жүйелі түрде
талдап, сараптауға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары жылдамдық
адамның ақпараттық мәдениетінің үнемі өсуіне жағдай жасайды.
2. Компьютер адамның зерттеу - танымдық әрекетінің әмбебап құралы ретінде
ерекшеленеді.
3. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымды құрал бола
білуі. Яғни, білімгер, ол арқылы қатысымның барлық түрлерін жүзеге асыра алады.
Бұл – мәтіндерді оқу, сұхбат жасау, жазу, тыңдау әрекеттері. Тіл үйренуде бұл
мүмкіншіліктер ең маңызды болмақ.
4. Құрал бітімгерлерге өз әрекеттерінің нәтижесін айқын көрсете алады. Білім
алуда дұрыс шешім жасай білуге деген оқушылардың өзіндік тәсілін, стратегиясын
қалыптастырады.
5. Компьютердің көмегімен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта
орындау мүмкіншілігі туындайды.
Ағылшын тілі сабағында компьютерді қолдану мәтіндер мен ақпаратты білуге
жол ашады. Тіпті нашар оқитын оқушылардың өзі компьютермен жұмыс істеуге
қызығады, өйткені кейбір жағдайларда компьютер білмеген жерін көрсетіп, көмекке
келеді.
Қазақстан Республикасының мемлекетаралық тілі – ағылшын тілін жаңа
технологиялар арқылы оқыту ісі күннен - күнге өзекті болып келеді. Тілді ақпараттық
- коммуникативтік технология арқылы оқыту – тіл үйренушінің өз бетімен тіл үйрену
қабілеттерін жетілдіруіне игі ықпал ететін тиімді жүйе болып табылады.
Сонымен қатар оқушылар интелектуалдық, шығармашылық және
коммуникативтік істерін дамыта алады, оқушының оқу белсенділігі артады, сабақтың
негізгі кезеңдерінің бәрінде оқушыларға шығармашылық жұмысты ұсынуға болады.
Қорыта келгенде ағылшын тілі сабағында компьютер және т.б. жаңа
ақпараттық құралдарды пайдалану заман талабы.Жаңа замандағы - Жаңа
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Қазақстанымыздың дамып келе жатқан қадамында оқу процессіне жаңа ақпараттық
технологияларды енгізілуі де, келешекте компьютер заманы болатынына көз
жеткізеді.
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БАЛА ПСИХИКАСЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ОТБАСЫНДАҒЫ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ КЛИМАТТЫҢ ӘСЕРІ МЕН ОНДА КЕЗДЕСЕТІН
КЕЛЕҢСІЗДІКТЕР
Оразимбетова А.Ш.
«Толағай» бөбекжай-балабақшасы, Түркістан қ.
Резюме
В статье рассматривается роль психологического климата семьи в
формировании психики ребенка.
Summary
The article examines the role of family’s psychological climate in the formation of
the child’s psyche.
Бала психикасының дамуында Л.С. Выготский өзінің мәдени-тарихи
концепциясында әлеуметтік ортаның, соның ішінде отбасының мәнін ерекше атап
өткен. Ата-ананың отбасындағы үйлесімді қарым-қатынасы баланы үлкен өмірге
сенімді қадам басуына негіз болатынын көрсеткен.
А.Н. Леонтьев Л.С. Выготскийдің осы идеясын әрі қарай дамыта отырып,
психика дамуында ата-анамен өзара біріккен іс-әрекетінің нәтижесінде отбасылық
құндылықтарды, нормаларды игере отырып, қоғамдағы құндылықтар мен
нормаларды меңгереді деген. Біріккен іс-әрекетте олардың арасында өзара түсіністік,
өзара қамқорлық сезімдерімен қатар өмірден өз орындарын тауып, өздерін саналы
азамат ретінде өтеуі, болашақта бақытты отбасын құру, жақсы бала тәрбиелеу сияқты
түсініктерді қалыптастырады. Отбасылық құндылықтар бала кезден қалыптаспаған
күнде бақытты отбасын құру мүмкін емес екенін Дружинин В.Н., Ковалев С.В.,
Гребенников И.В., Кабакова М.П., Аксакалова Ж.Б., Ақпарова Ж., Молдағалиева А.
т.б. өз зерттеулерінде дәлелдеген.
Қазіргі таңда қоғамымызда қалыптасқан қиын, тұрақсыз әлеуметтік,
экологиялық, идеологиялық жағдай жастардың жеке басының және мінез-құлқының
дамуында түрлі ауытқулардың туындауына себеп болып отыр.
Соның ішінде жас ұрпақта жиі саналы түрде байқалмайтын наразылық сезімі,
жалпы әлеуметтік қызығушылықтың жоғалуынан эгоизмге ұласатын жастар
индивидуализациясы кең жайылып келеді. Жастар еліміздегі әлеуметтік,
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экономикалық және моральды жағдайлардың өзгеруінің салдарынан отбасында
қалыптасатын қажетті құндылықтар мен идеалдардан айрылуда.
Отбасы баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етуші ең маңызды
әлеуметтік институт болып есептеледі. Отбасының шырқының бұзылуы баланың
әлеуметтену үрдісінің бұзылуымен қатар, отбасы-некелік түсінігінің де бұзылуына
себеп болады.
Қазіргі өзгермелі, даму үстіндегі қоғамымыздағы ынтымақты және бақытты,
берік отбасының негізі жастарға дұрыс тәрбие беруден басталады. Өзара сыйластық
пен түсіну, махаббат пен достық, адамилық жоғары ұстаным болмайынша бақытты
отбасының болуы мүмкін емес. Осы тұста Елбасы Н.Назарбаев өзінің Қазақстан
халқына жасаған Жолдауында «Егер біз адамгершілігі жоғары қоғам болғымыз келсе,
жұбайлардың бір-бірінің алдындағы, ең бастысы балаларының алдындағы
жауапкершілігін күшейтуге тиіспіз» деген болатын. Бұл ұрпақ тәрбиесі мен
адамзаттың үйлесімді тұлға болып өсуінің болашағы отбасы жағдайын жақсартудан
басталатынын дәлелдей түседі. Болашақ ұрпақтың тәрбиелі, мәдениетті де білімді
болуы, ең алдымен, ата-анадан, отбасы – ошақ қасынан басталмақ. Дана қазақтың
«ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» деген даналық сөзі тегін айтылмаса керек.
Адамды адам ететін қоршаған орта және тәлім-тәрбие десек, соның ішінде
отбасынан, ата-анасынан алған өнеге балаларда тұлғалық қасиеттер мен отбасы,
отбасылық қатынастар, отбасылық сыйластық пен үйлесімділіктің қалыптасуына
негіз береді.
Бала тәрбиесіне жеңіл қарайтын, мойнына өз баласын азамат етіп
қалыптастыру жауапкершілігін алмаған ата-аналарды көріп өсуі, отбасындағы даужанжал, ұрыс-керістерді көріп өскен балалар есейгенде отбасын құрудан бас
тартады. Отбасы қатынастары, отбасы үйлесімділігі сияқты құндылықтарды бала
отбасынан қалыптастырып, оны болашақта өз отбасына алып келетіні ғылыми
дәлелденген. Дүниеге келген баланы бірінші көретін ата-анасы, отбасы, оның
әлеуметтік ортасы бала дамуына жан-жақты әсер етеді. Әрбір отбасының мүшесі дара
болғандықтан, бір-бірінің дамуына едәуір ықпал жасайды.
Кешегі күнсіз келешек жоқ. Өзімізді өзіміз тануда халқымыздың алуан түрлі
дәстүрлерін: психологиялық, педагогикалық, әдептілік, физиологиялық бала
тәрбиелеу ерекшеліктерін біліп, меңгеріп отыруымыз қажет. Ш.Айтматов: «Ешбір
халық өзінің тарихи тамырларынан ұзап кете алмайды, жақсы болсын, жаман болсын,
өзінің тарихымен бірге болады» десе, М. Жұмабаев: «Әрбір тәрбиеші ұлт
тәрбиесімен таныс болуға тиісті және әрбір ұлттың баласы өз ұлты үшін қызмет
қылатын болғандықтан, тәрбиені сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті» дейді.
Тәрбиелеу дегеніміз – халықтың ғасырлар бойы жинақтап, іріктеп алған
тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, баланың қоршаған
ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын, өмірге деген көзқарасын және соған сай
мінез-құлқын қалыптастыру.
Ата-бабаларымыздың отбасылық өмірге балаларды дайындаудағы әдісі – терең
философиялық, психологиялық, педагогикалық мәнге ие. Кішкентай кезінен
балаларға отбасылық өмірдегі қарым-қатынас, жақындарын, туыстарын сүйе білуге
арналған ертегілерімен қоса, ер адамдардың әйелге деген махаббатын суреттейтін
жырлар, еліне деген, жеріне деген намыс пен мақтанышты қалыптастыратын
батырлар жырын балалардың төл тілдері қазақтың әдемі де, майдай жұмсақ тілімен
айтып беріп отырған. Сонымен қатар, әйелі ер адамды, отағасын сыйлаған. Сыйға сый
дегендей, сол сыйлығының арқасында әйел адам өзі де ерекше сый құрметке ие
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болып отырған. Бала отбасылық өмірге арнайы дайындалмаған, әке-шешесінің
қарым-қатынасы, сөздері, жүрістері, сыйластығы арқылы отбасылық өмір туралы
көзқарасын жүрегінің түбіне алып отырған.
Баланың қоғамға бейімделуі, болашақ отбасылық өмірге даярлығы үшін
қажетті дағдыларды, құндылықтарды және әлеуметтік мінез-құлықты дамыту керек.
Олардың ең маңыздылары: бала темпераменті, ұлты, таптық жігі, баланың отбасында
ұстанатын діні, құрдастарымен қарым-қатынасы, тарихи дәуір және отбасындағы атаананың мінез-құлқы мен қарым-қатынасы.
Бала – ата-анасының физиологиялық және психоәлеуметтік көшірмесі. Ол
бойындағы барлық нышандарды ата-анасынан тұқым қуалау арқылы алады. Ал
дүниеге келіп, отбасындағы өмірлік ортаға түскенде, ең алдымен, бала тұлғасының
дамуына оның ата-анамен қарым-қатынасы әсер етеді.
Ата-ана балаларына бірнеше механизмдер көмегімен әсер етеді. Біріншіден,
бекіту: балалардың қылығын мадақтау және жазалау. Ата-ана бала санасына нақты
нормалар жүйесін енгізеді, бұл жүйе уақыт өте келе баланың ішкі қажеттілігіне
айналады. Екіншіден, сәйкестендіру: ата-анаға ұқсауға ұмтылып, еліктеу. Үшіншіден,
түсіну: баланың ішкі әлемін біліп, өмірлік мәселелеріне көңіл бөлу. Орынды араласу
арқылы ата-аналар оның өзіндік санасын және коммуникативті сапаларын
қалыптастырады.
Отбасындағы орта қандай болса, бала сондай болып өседі. Отбасындағы
жайсыз ахуал қандай болсын балаға ауыр тиеді. Әсердің күші мен тереңдігі
балалардың жасына, осы кезге дейінгі тәжірибесіне, мінезіне, темпераментіне,
тәрбиелілігіне, сезімталдығына тәуелді.
Қазіргі уақытта балаларда отбасылық-некелік түсініктерді дұрыс қалыптастырудың, болашақ отбасылық өмірге дайындаудың табысты болуы атааналарының тәжірибелеріне, кәсіби шеберлігіне, ынтымақтастығына, отбасы
мүшелерінің бір-бірін түсінушілігіне, өзара қарым-қатынасына, көзқарастарының
және мақсаттарының бірлігіне байланысты. Ол үшін ата-аналар күнделікті өмірде
балаларының мінез-құлқына, қажетті психологиялық қасиеттердің қалыптасуына
назар аударуы, тәрбие үрдісінде теріс қылықтарды болдырмауды ойластыруы шарт.
Отбасында тәрбие үрдісін дұрыс ұйымдастыра білуі қажет.
Көп жылғы жүргізілген бақылау және зерттеу жұмыстардың мәліметтеріне
сүйенсек, отбасындағы теріс қылықтар мен қиыншылықтар мектепке келгенде де
дағдыға айналады. Әрине, мұндай себептер әртүрлі әсерлерден болады. Атап
айтқанда, олар мыналар:
· отбасы мүшелерінің, әсіресе, әке мен ана арасында бірыңғай талаптың,
көзқарастың жоқтығы;
· отбасында балаға жеткілікті назар аудармаудың тапшылығы;
· ата-ана мен бала арасындағы түсінбеушілік;
· отбасында болатын маскүнемдік, ұрыс-керіс, неке бұзушылық;
· әр түрлі жағдайда баланың теріс қылықтағы адамдардың қамқорлығына
түсуі.
Отбасында ата-ана мінез-құлқы шешуші факторлардың бірі. А. Макаренко
балалар тәрбиесі жайлы «Сіз өз балаларыңыздың тәрбиесін бастамастан бұрын
өзіңіздің жеке мінез-құлқыңызды тексеріңіз, ата-аналардың өздеріне талап қойып, өз
отбасын қадірлей білуі, өзінің әрбір қадамын қадағалап отыруы – тәрбиенің ең
бірінші және ең басты әдісі» дегені бекерден бекер айтыла салған сөз емес. Әке мен
шеше арасындағы келеңсіз іс-әрекеттер де балаға әсер етпей қоймайды. Осыдан бала
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психологиясында ауытқушылық пайда болады. Бала неврозға ұшырайды. Тіпті
болмасқа жылап, мінез көрсетуді шығарады. Денсаулығы бұзылады. Мұндай
жағдайларды болдырмау үшін қажетті іс-шараларды қолдану қажет. Бала
тәрбиесіндегі
теріс
әдет-дағдылар
ата-ананың
қамқорсыздығынан,
қадағалаусыздығынан, мейірімсіздігінен туады.
Адамзат баласы туылған сәттен бастап өмірінің соңына дейін отбасының әсерін
байқай отырып, оны бақылап көреді. Демек, отбасының тұрақтылығы оның балаларда
қалыптасатын тәрбиелік әсерінің басты ерекшелігі болады. Осыған орай, ата-ананың
отбасының тәрбиелік қызметін жүзеге асыруында баланың тіршілік әрекетінің көптеп
кездесуі сөзсіз көрінеді. Яғни, бұл тұрғыда отбасы жағдайы бірінші кезекте болса да,
ешбір тәрбиелік институттарға тең келе алмайтыны сөзсіз. Осы орайда, отбасының
тәрбиелік қызметі ата-ана мен балалардың қарым-қатынасындағы өзара
махаббатынсыз мүмкін емес екендігі байқалады. Себебі, мұнда көбінесе отбасынан
тыс тәрбие қызметінен айырмашылығы оның сезімдік сипатының бар болуында екені
сөзсіз. Яғни, жынысы, жасы, кәсіптік әрекеті әртүрлі отбасының мүшелері балаға
өздерінің қабілетін толығырақ көрсетуге мүмкіндік береді.
Қазіргі таңда отбасының тәрбиелік қызметі осы әлеуметтік институттың
маңызды бөліктерінің бірі болып есептелінеді. Себебі, отбасы өмірі жеке басты
әлеуметтендіру, оны белгілі бір ортада және әлеуметтік қоғамда өмір сүруге әзірлеу,
ондағы қабілеттерді дамыту және өмірде болатын құбылыстарында өзін көрсетуге
деген құлшынысын аттырудан басқа баланың болашақ отбасылық өміріне қатысты
мұратын қалыптастырудағы белсенді факторлардың бірі болып табылады. Мұндай
мұраттардың қалыптасуында ата-ананың ықпалы орасан зор рөл атқарады: олардың
өмірге деген жоспары мен мақсаты, ата-ананың құлықтылық мәдениеті, парасаттылық
әлеуеті, жекелік отбасылық дәстүрлері, яғни шағын орта, үйдегі қарым- қатынас,
ондағы болып жатқан құбылыстар тұлғаның дамуында шешуші қызметке ие болып
келеді. Мұнда отбасы әлеуметтік қарым- қатынастың барлық аспектілерін
жинақтайды.Дегенмен, егер отбасылық өмірге әлеуметтік институттардың бірі
ретінде үңіле қарасақ, “бақыт” және “отбасы” ұғымдары әлеуметтік ортаның
түсінігімен қатар қалыптасып келеді. Әуел бастан-ақ отбасын құрудың ең негізгі
басты себептері репродуктивтік немесе махаббат пен бақыт болып саналған.
Сондықтан, отбасындағы фелицитологиялық қызмет рөлінің күшеюі қазіргі
отбасылық-некелік қарым-қатынасты басқа тарихи кезеңдердермен салыстырғанда
өмірге деген көзқарасты өзгертеді. Бәрімізге мәлім қоғам отбасылық-некелік өмірді
анықтайды деген пікір негізінде отбасы мемлекетті анықтайды деген ойдан әлдеқайда
жиі естіліп жүр. Бұл жағдайда кең дәрежеде алғанда оның не объект, не субъект
болатындығын айту өте қиын, бірақ ғылыми әдебиетте мемлекет отбасы жағдайын
асырады десек қателеспеген болар едік. Біздің елімізде әлем бойынша отбасыдан
маңызды құндылықтар жоқтың қасы. Ұзақ уақыттар бойы отбасы қоғамда елеулі
орын ала отырып, оның жағдайы тікелей мемлекет қамқорлығына тәуелді болып
келді. Бұл оны нығайтудың жолында таза, сырттай қамқорлық жасаудан, басқаша
айтқанда, жеңілдікпен, жәрдем ақшамен және де басқада қажеттіліктермен
қамтамасыз етуден бастап, кемелденген отбасын жасау үшін балалар мекемелерін
салудан іздестіріп келді. Бірақ, бұл нығайтудың жолдары аз болып шықты.
Шетелдік ғалым Э. Фромм пікірінше отбасы адам баласын жалғыздық
азабынан құтқарады, жан-жақты үйлесімділікке апарады және әлеммен бірге бірлік
сезіміне ықыласпен жетуге мүмкіндік береді. Бақытты отбасының феномені адам
табиғатының дуализміне негізделініп келген: қарым-қатынасқа ұмтылу, әлеуметке
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айтарлықтай көңіл бөлу, өзімен-өзі болу, жалғыздықтан құтылу болып табылады.
Өйткені, бір жағынан, тұлға әлеуметтік қоғам алдында жауапты болса, екінші
жағынан, ол өзі жеке алға қойған мақсаттарын жүзеге асыруға ұмтылыс жасап, өзінің
“менін” қорғап қалуға талпынады. Демек, жоғарыда көрсетілген қажеттіліктерді
қанағаттандыра алатын отбасын бақытты деп санауға болады. Некеге тұруға
дайындалып жүрген көптеген жастар қазіргі таңда отбасын бақытты болатын жер деп
санайды. Отбасын құруға түрткі болатын себептер (махаббат, балалы болуға ықылас,
жалғыздық қорқынышы, қиын сәттерді бірге өткізу, т.б.) бақытқа негізделген болып
табылады. Жастардың көбісі өз бақытының міндетті шарттарының бірі отбасылы
болу деген ойда. Дегенмен, мұндағы бар мәселе жастардың көзқарасында отбасы
туралы түсініктің қаншалықты деңгейде екендігі мен оның фелицитологиялық
қызметінің қаншалықты көп шамада орындалуында болып отыр. Жастардың алдағы
уақытта отбасындағы бақытты сақтау мен қолдау көмегімен басты құндылықтар
назарда болуы қажет.
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Резюме:
В статье говорится об особенностях структуры профессиональных
компетенций преподавателя. Профессиональная компетентность – это личные
качества человека и сложная система внутренних психических состояний.
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Summary
The article deals with the peculiarities of the structure of the teacher's professional
competencies, and also the question is professional development. Professional competence
is a person's personal qualities and a complex system of internal mental states.
Keywords: teacher, education, work experience, business, competence
Қазақстан Республикасында білім беру жүйесіндегі модернизациялау үдерісі
білім мазмұны мен сапасын арттыру, білім берудің ұлттық моделін жетілдіру,
ақпараттық технологиялар жөнінде жаңаша педагогикалық көзқарас қалыптастыру
секілді кешенді шараларға тікелей қатысты. Әлем тәжірибесі көрсеткендей, кезкелген мемлекеттің экономикалық жетістігі сол елдің білім жүйесі мен
азаматтарының білім дәрежесіне байланысты. Өйткені білім арқылы ғана қоғамның
интеллектуалдық капиталы мен инновациялық әлеуеті қалыптасады.
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тің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында «Білім және кәсіби машық — заманауи
білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бәсекеге
қабілетті дамыған мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз
керек. Барлық жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу
қажет»,-деп атап көрсетті [1]. Қазіргі замандағы білім берудің негізгі мақсаты: еңбек
нарығында бәсекеге қабілетті, құзыретті, өз жұмысын жақсы білетін, жан-жағына
бағыт-бағдармен қарайтын, әлемдік стандарт деңгейінде нәтижелі жұмысқа, кәсіби
өсуге, әлеуметтік-саяси оңтайлы тез әрекет жасауға, болып жатқан өзгерістерге тез
бейімделуге қабілетті білікті маман, индустриалды-инновациялық жағдайды шешуге
лайық, өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, өз ойын еркін
айта алатын, жоғары білімді, ұлттық тілді, тарихты жетік меңгерген, отандық және
әлемдік мәдениетті бойына қалыптастырған, шығармашыл, оңтайлы кәсіби маман
дайындау.
Бұл мақсатты жүзеге асыруда еліміздегі білім беру саласының бағыт-бағдарын
айқындайтын білім берудің дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасы қабылданғаны бәрімізге белгілі. Бағдарлама бірнеше мақсаттар мен
міндеттерден туындап отыр, соның ішінде техникалық және кәсіптік білім берудің
мақсаты: қоғамның және экономиканың индустриялық-инновациялық даму
сұраныстарына сәйкес техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту,
әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу, педагог мамандығының беделін көтеру, білімнің
бәсекеге қабілеттілігін арттыру [2]. Жоғары оқу орнында дайындықтан өткен
мамандардың білімі жоғары дәрежеде болуы керек. Өйткені, бұл талап әрбір
мамандық бойынша білім беру мазмұнын салыстырмалы түрде біртұтас білім саласы
ретінде анықтауы керек. Білім берудің күрделі мазмұнын меңгеруде, оқу-тәрбие
үрдісін ұйымдастырудың қазіргі кездегі ұстанымдарын жүзеге асыруда,
педагогикалық үрдіс, яғни, оқытушылар мен студенттердің өзара байланысқан және
өзара келісілген іс-әрекеті басты міндет атқарады. Сондықтан, қазіргі кездегі жоғары
білім беру алдында студент мен оқытушылардың жұмыстарының түрлері мен
әдістерін жүзеге асыру мәселесі тұр. Бүгінгі таңда еліміздің білім беру саласында
бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеу үшін маңызды міндеттерді шешуге бағытталған
күрделі бетбұрыс жасалуда. Мұғалімнің кәсіби мүмкіндігі оның бойындағы өзін-өзі
дамытып отыру дайындығына тікелей байланысты. Бұл мәселеге әлеуметтік
педагогикалық тұрғыдан келу үшін мұғалімнің субьект ретіндегі алдына қойған
міндеттерін орындауға деген әзірлік деңгейіне көз жеткізу қажет. Әрине, оның кәсіби
өсуі жеке тұлға ретіндегі ерекшелігіне әбден қатысты.
Сондықтан бұл жерде даралық-тұлғалық қалыптасу, іскерлік-әдістемелік
жетілдіру, кәсіптік-пәндік білімін толықтыру компоненттерінен өз қажеттілігін тани
алу мүмкіндігі туады. Бұл жердегі «өз қажеттіктерін сезіну» — кәсіби қызметтің
негізі. Өйткені, ол өзінің әлеуметтік бар мүмкіндігін дамытудың жолдарын білу деген.
Болашақ кәсіби құзіретті маман осы ақпараттық қоғамнан қалыспай, жедел ойлаушы,
жедел шешім қабылдаушы, ерекше ұйымдастырушылық қабілетті, нақты бағыт —
бағдар беруші болып шығуы — бұл қазіргі заманның талабы. Құзыреттілік
қалыптастыру дегеніміздің өзі болашақ кәсіби маманның — қазіргі студенттердің
шығармашылық қабілеттерін дамытып отыру ойлаудың, интеллектуалдық
белсенділіктің жоғары деңгейіне шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің
жетіспеушілігін сезінуге үйрету арқылы ізденуге бағыттауды қалыптастырудағы
күтілетін нәтижелер болып табылмақ. Студенттердің кәсіби құзыреттілік мәселелері
туралы пікірлер кәсіби маман даярлау мәселелерімен айналысып жүрген отандық
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және шетелдік ғалымдар, педагогтар, психологтар еңбектерінде көрініс табуда.
“Құзыреттілік” түсінігі білім беру саласында 1960-1970 жылдардағы шетел
әдебиеттерінде, ал 1980 жылдардың соңында отандық әдебиеттерде кездесті. “Кәсіби
құзыреттілік, жете білушілік” ұғымын енгізудің қажеттілігі оның мазмұнының
кеңдігімен, интегративтік сипатымен, “кәсіптілік”, “біліктілік”, “кәсіби мүмкіндіктер”
және т.б. түсініктерді біріктіреді [3] «Құзірет» және «құзіреттілік» ұғымдарын
педагогикалық үрдіске енгізу бағытында ғалымдар зерттеу жұмыстарын арнап,
әдіснамалық мәнін ашып, өздерінің әртүрлі түсініктемелерімен сипаттауда. Аталған
ұғымдардың табиғи мәніне жетуге байланысты Д.И.Ушаковтың редакциясымен
жарық көрген түсіндірме сөздіктің авторлары “құзыреттілік” және “құзырет”
сөздерінің арасындағы айырмашылықтарды дәлелдеуге тырысқан. “Құзыреттілік” –
хабардар болушылық, абыройлық; “құзырет” – жеке тұлғаның кәсіби қасиеті және
қызметтік сипаттардың нақты жиынтығы деген, К.В.Шапошников: «Кәсіби
құзіреттілік категориясын: қоршаған ортамен өзара әрекет етуінде адамның кәсіби іс
–
әрекетін
жобалау
және
жүзеге
асыруға
мүмкіндік
беретін
тұлғалық қасиеттері, білімі, іскерлігі және тәжірибесінің біріккен жиынтығы», - десе,
Н.Алмазова құзірет – адамның іс-әрекеті саласындағы білімі мен іскерлігі, ал
құзіреттілік – маман құзырлық қасиеттерін сапалы қолдана алуы тұрғысында
пайымдайды [4]. Қазақстанда кәсіби құзыреттілікті қалыптастырудың теориялық
және практикалық қырларын Ш.Х.Құрманалина (колледж жағдайында бастауыш
сынып мұғалімдерін кәсіби даярлау), Б.Т.Кенжебеков (жоғары оқу орны жүйесінде
болашақ
мамандардың кәсіби құзыреттілігі), Г.Ж.Меңлібекова (болашақ мұғалімнің әлеуметтік
құзыреттілігі), Б.Қасқатаева (болашақ математика мұғалімінің әдістемелік
құзырлылығы), С.И.Ферхо (мұғалімдердің оқу үдерісінде электронды оқу құралдарын
пайдалана білу құзыреттілігі) және т.б. ғалымдар зерттеген. Маманның кәсіби
кұзіреттілік мәселесі күрделі де көп қырлы. Бұл ғылыми педагогикада, психологияда,
әлеуметтануда, кәсіби білім берудің теориясы мен әдістерінде,гуманитарлық ғылымда
әр қырынан қарастырылып жүр. Құзіреттілік – жеке тұлғаның теориялық білімі мен
практикалық тәжірибесін белгілі бір міндеттерді орындауға даярлығы мен қабілеті.
Ол жансыз жаттанды білім түрінде емес, жеке тұлғаның танымға, ойлауға қатысын
және әрекетке, белгілі бір мәселелерді ұсынып, шешім жасауға, оның барысы мен
нәтижелерін талдауға, ұдайы түрде ұтымды түзетулер енгізіп отыруға деген белсенді
іс-әрекеттен көрінеді. Осы ретте еліміздің кәсіби білім беру жүйесі алдында, оның
ішінде болашақ педагог даярлауда ең алдымен педагогтың кәсіби құзыреттілігін
қалыптастыру міндеті тұр. Кәсіби құзыреттілік ұғымын түсіндіруде екі бағыт бар:
адамның стандартқа сәйкес әрекет ету қабілеті; жеке тұлғаның жұмыста нәтижеге
жетуіне мүмкіндік беретін сапалары. Б.Т. Кенжебеков құзыреттілік жөнінде:
«Құзыреттіліктің бар-жоғын адам еңбегiнiң нәтижесiне қарап пайымдау кажет. Кезкелген қызметкер, өз әрекетiмен кәсiби iс-әрекеттiң түпкi нәтижесiне сай талаптарға
жауап беретін жұмыстарды орындаса ғана, кәсiби кұзыреттi болып саналады»-, деп
анықтама береді [5]. Еліміздің саяси, экономикалық, мәдени, қоғамдық өміріндегі
өзгерістерге сай жоғары оқу орындарының үлкен жауапкершілікті сезініп, білікті, өз
ісінің шебері, бәсекеге қабілетті, кең ауқымды, жан-жақты дамыған маман
дайындауға ұмтылуы, өзінің әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуының
мазмұны мен сипаттарының өзгеруіне және еңбек сапасына талаптың жоғарылуына
байланысты өз ісін жетік білетін, кәсіби білігі мол мамандарды қажет етеді.
Сондықтан, кәсіби білімді маманның құзіреттілігі сол маманның жеке тұлға ретіндегі
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қасиеттерінің және ішкі психикалық жағдайларының күрделі жүйесі, оның кәсіби
қызметі мен қабілетін іске асырум болып табылады.
Құзіреттілік – қызмет атқарушының жеке мүмкіншілігі оның квалификациясы
(білімі мен тәжірибесі), шешім кабылдай алуы немесе белгілі бір білім мен
дағдыларына сәйкес шешім қабылдауы. Құзіреттілік — жеке тұлғаның теориялық
білімі мен практикалық тәжірибесін белгілі бір міндеттерді орындауға даярлығы мен
қабілеті. Ол жансыз жаттанды білім түрінде емес жеке тұлғаның танымға, ойлауға
қатысын және әрекетке, белгілі мәселелерді ұсынып, шешім жасауға, оның барысы
мен нәтижелерін талдауға, ұдайы түрде ұтымды түзетулер енгізіп отыруға деген
икемділігінің белсенділігінен көрінеді. Құзіреттілік бірінші орынға білімгердің
ақпаратты сауаттылығын емес, оның мәселені дұрыс шеше білу қасиетін қояды. Егер
болашақ педагогтың құзыреттілігінің қалыптасуын орта кәсіби білім беру жүйесінің
аумағында қарастырсақ, онда білім, білік, дағды мүмкіншілігі, яғни, бір сөзбен
педагогикалық қызметке маманның қаншалықты дайын екендігі туралы айтуға
болады. Кәсіби құзіреттілік деп педагогтың жеке бас сапалары мен оның
психологиялық-педагогикалық және теориялық білімінің, кәсіби біліктілігі мен
дағдысының, тәжірибесінің бір арнада тоғысуы деуге болады. Болашақ маман өз
ісінің шебері, жақсы мұғалім болу үшін мамандығына қажетті қабілеттерді және
жалпы әлемдік мәдениетті, өз елінің мәдениетін, қарым-қатынас мәдениетін, тіл
мәдениетін игеріп, интеграциялық үрдістерді меңгеріп, әлемдік білім кеңістігінің
өресінен шыға алуға талпынуы керек. Кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру жеке
шығармашылық қабілетті дамытуды, педагогикалық инновацияларды дұрыс
қабылдауы, күнделікті өзгеріп жататын педагогикалық ортаға тез бейімделуді қажет
етеді. Болашақ маман дайындау мәселесі оның тұлғалық сапалары мен қасиеттерін
қалыптастырудың мазызын көрсетеді. Тұлғалық-бағдарлық бағытта білім беру
нәтижесі білім, біліктілік және дағды жүйесінде, шығармашылық іс-әрекет
тәжірибесіне және эмоционалды көңіл-күйді көрсете білуге, ерікті қарым-қатынасқа
педагогикалық бейімделген тұлғаны қалыптастыру ретінде түсіндіріледі [5].
Ғалымдардың пікірлерін басшылыққа ала отырып, біз «құзыреттілік» ұғымына –
студенттердің жеке тұлғалық психологиялық ерекшеліктеріне байланысты меңгерген
білімдерін, дағдылары мен біліктерін, танымдық және тәжірибелік іскерлігін өмірде
дұрыс қолдануы деген түсінік бере аламыз. Сонымен ғалымдардың пікірі бойынша
еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, кәсіби оңтайлы маманнның бойында белгілі бір
құзіреттіліктер қалыптасуы қажет:
Біріншіден, бағдарлы құзіреттілік (азаматтық белсенділік, саяси жүйені түсіну,
баға бере білу, елжандылық, т.б);
Екіншіден, мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлттық ерекшеліктерді тани
білу, өз халқының мәдениеті мен өзге ұлттар, әлем мәдениетін салыстыру, саралай
білу қабілеті);
Үшіншіден, оқу-танымдық құзіреттілік (өзінің білімділік қабілетін
ұйымдастыра
білу, жоспарлай білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет дағдыларын игеру, талдау,
қорытынды жасай білу);
Төртіншіден, коммуникативтік құзіреттілік (адамдармен өзара қарым-қатынас
тәсілдерін білу, мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халықаралық қатынаста шетел
тілінде қатынас дағдылары болуы);
Бесіншіден, ақпараттық-технологиялық құзіреттілік (ақпараттық технологиялармен, техникалық обьектілер көмегімен бағдарлай білу, өз бетінше іздей білу,
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таңдай, талдай білу, өзгерте білуді жүзеге асыра білу қабілеті);
Алтыншыдан,
әлеуметтікеңбек
құзіреттілігі
(әлеуметтік-қоғамдық
жағдайларға талдау жасай білу, шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік жағдайларда
жеке басына және қоғам мүддесіне сәйкес ықпал ете білу қабілеті);
Жетіншіден, тұлғалық өзін-өзі дамыту құзіреттілігі (отбасылық еңбек,
экономикалық және саяси қоғамдық қатынастар саласындағы белсенді білімі мен
тәжірибесінің болу қабілеті) [6].
Қорыта келе, кәсіби құзыреттілік ең алдымен студенттің функционалдық
сауаттылығы мен кез-келген мәселені дұрыс шеше білу қасиетінен көрініс табады.
Студент қоғам талабына сай өзін-өзі үздіксіз жетілдіріп отыратын, кәсіби білімді,
жаңа технологияларды меңгерген, ортамен қарым-қатынасқа тез бейімделе алатын,
ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, тәжірибесі мол, т.б. қасиеттерді жинақтағанда
ғана кәсіби құзыретті маман бола алады. Студенттің кәсіби құзыреттілігі кәсіби және
жеке сапалардан құралады. Кәсіби құзыретті маман деп өзінің педагогикалық
әрекетін жоғары дәрежеде жүргізе алатын, қарым-қатынасқа әрдайым дайын,
педагогикалық үдерісте үнемі оң нәтижелерге қол жеткізіп отыратын маманды атауға
болады.
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МЕКТЕП ПСИХОЛОГЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІ ҚАНДАЙ БОЛУЫ КЕРЕК
Алдияров А.Д., Койшиев К.Е., Айтжанова Г.Т.
ОҚМПИ
Резюме
В данной статье рассматриваются состояние и перспективы
психологической службы в школах
Summary
This article examines the state and prospects of psychological service in schools
Қазіргі кезде көптеген елдер психологиялық қызметті мектеп қабырғасында
және әлеуметтік ортада ұйымдастырып, психологиялық қызмет көрсету дәстүрі
кеңінен қалыптасып келеді. Психологиялық қызмет ерте құрылған мемлекеттер
тәжірибесін жан-жақты зерттеудің мән-мағынасы өте терең болып отыр. Оларда
қалыптасқан ұйымдастыру түрлерін және бұл жұмыстың мазмұнын зерттеу негізінде
көптеген елдер өз мектептерінде психологиялық қызметті ұйымдастыру мақсаты мен
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міндеттерін анықтап алып отыр. Біздің елде білім беру жүйесіндегі психологиялық
қызметтің мақсаты мен мазмұнын анықтауға Ресей, Балтық жағалауындағы
мемлекеттер тәжірибесі мол мүмкіндік тауып беруде. Сондықтан осы мемлекеттердің
тәжірибесін, теориялық және әдістемелік құралдарын терең және жан-жақты талдау
үстіндеміз. Психологиялық қызметтің мақсаты – бала дамуындағы әр кезеңдегі жан
дүниесінің ерекшеліктерін анықтап алып, олардың өз-өзіне, қоршаған ортаға деген
көзқарасының, қарым-қатынас мәдениетінің қалыптасуына жетекшілік жасау. Бұл
мақсат келесі міндеттер арқылы нақтыланады.
Психологиялық қызметтің міндеттері:
- психологиялық және әлеуметтік – психологиялық тұрғыдан қыйындық көріп
жүрген балалардың проблемаларын анықтап, оларға дер кезінде көмек көрсету;
- оқушыларды мектеп табалдырығын аттаған күннен бастап оны бітіргенше
жетелеп, сүйеніш болып жүру;
- проблемасы бар балаларды жан-жақты зерттеп, оны туғызатын себебін
анықтау және түзету-дамыту жұмыстарын жүргізу;
- дамуында ауытқуы бар балалардың психологиялық қасиеттерін өңдеу үшін
психологиялық тренингтер ұйымдастыру;
- оқу-тәрбие жұмысына ғылыми жетекшілік жасап әр оқытушының атааналардың психологиялық – педагогикалық білімін жетілдіру және біліктілігін
арттыру жұмысын ұйымдастыру.
Осы анықталған міндеттерді орындау т.б. өмір барысында тұрған шиеленіс
жағдайларды дұрыс шешу үшін психологтар әр адамға сүйеніш болып, бағыт-бағдар
беріп отыруы қажет. Қазақстанда мектеп психологы енді тағайындалып, өз жұмысын
атқаруға жаңа ғана университет бітірген тәжірибесі таяз жас мамандар кірісті.
Дегенмен олар жұмыс мазмұнын анықтап алу үшін ізденіс үстінде.
Психологиялық қызмет моделін құру қажет екенін анықтап алу оңай емес, бұл
мәселені шешу үшін бұрынғы Кеңес мектептерінде психологиялық қызметтің
мазмұнын анықтағандар Н.Р. Битянова, И.В. Дубровина, А.И. Прихожан ұсынған
үлгілерді қолдануға немесе басқа елдерде қалыптасқан тәжірибені үлгі ретінде
қолдана отырып мектеп психологы қызметін келесі бағыттарда ұйымдастыруға
болады:
- психодиагностикалық жұмыс;
- психопрофилактиклық жұмыс;
- психологиялық кеңес беру;
- психокоррекция жүргізу;
- ата-аналарға психологиялық-педагогиклық білім беру және біліктілігін
арттыру;
- психологиялық қызмет көрсету жүйесі қызметін насихаттау;
- әлеуметтік – диспетчерлік қызмет көрсету;
- топтық терапия мен топтық тренинг ұыйымдастыру
Осы
аталған
бағыттардағы
іс-шаралар
бір-бірімен
үйлесімді
ұйымдастырылылуына кепілдік болатын мақсат пен міндеттер жоғарыда көрсетілген.
Мектеп жасындғы балаларға, көпшілікке жүйелі түрде психологиялық қызмет
көрсету үшін ол объекті туралы психолог толық мағлұмат алуы қажет. Бұл мағлұмат
психодиагностикалық зерттеу барысында жиналады. Оқу-тәрбие жұмысы барысында
психологиялық зерттеу әдістерін қолдана отырып, оқушылардың таным
процестерінің даму деңгейі, жекелік қасиеттерінің қалыптасуы, оқушылар мен
оқытушылар арасындағы қарым-қатынастың қалыптасуы талданып, әр балаға қандай
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жәрдем керек екендігі нақты анықталады.
Психологиялық қызмет мазмұнын анықтау үшін бұл жұмыстың мақсатміндеттеріне сүйене отырып оның барлық жоғарыда келтірілген салалары бойынша
іс-шаралар тізімін толық жүйеге келтіріп жұмыс жоспарында көрсету қажет.
Сонымен қатар, қазіргі кезде психологиялық қызметті білім беру жүйесіне ендіру, әр
оқушыға, педагогтарға, оқушылардың ата-аналарына психологиялық қызмет көрсету,
дамуында ауыткуы бар балаларға дер кезінде көмек көрсету ерекше орын алып отыр.
Күн талабына байланысты психологиялық қызмет тек мектеп – гимназиялар
емес, барлық мектептерде толық қанды қызмет атқаратын психолог жұмысы қажет.
Осы талаптарды толық қанағаттандыру үшін мектеп психологиялық қызметінің
мазмұнын анықтау және пайдаланатын әдістемелерді жүйеге келтіру жұмысын
көптеген ғалымдар мен мектеп психологтары жүргізуде. Психологиялық қызметтерді
ұйымдастыруда кездесетін қиыншылықтар көбінесе қазақ тіліндегі әдістемелік
материалдардың тапшылығымен байланысты. Соған қарамастан мектептерде
психологиялық қызмет кеңінен тарауда.
Әр мектептегі психологтар өздері әдістемелік материалдарды жинақтастырып,
соларды пайдалану салаларына байланысты әр психолог өз жұмысының мазмұнын
анықтауда. Жинақталған әдістемелік материалдар балалардың жас ерекшеліктеріне,
жекелік даму көрсеткіштеріне және балаларда кездесетін проблемаларға байланысты
топтастырылған. Сондықтан мектептерде психологиялық зертханалар қалыптасып
келе жатыр деп айтуға болады, ал өкінішке орай мүгдек балаларға арналған ешқандай
оқу-әдістемелік құралдар жоқ. Психолог қызметіне негіз болатын құжаттарды
анықтап алу да оңай болмай отыр.
Қазіргі кезде Қазақстан психологтар ассоциациясы, Сорос қоры қаржы бөлген
мекемелер, психолог ғалымдар мен мектеп психологтары жинақтаған материалдар
жүйеге келтіріліп, қазақ тіліндегі әдістемелік жинақтар жарық көріп жатыр. Олардың
ішінде Нұрмаханбетова, Жігітбаева т.б. ғалымдардың жасаған әдістемелік
құралдарын кеңінен пайдалануға болады. Сонымен қатар озық тәжірибелі
психологтардың шығармашылық еңбектері де баспадан шыға бастады.
Психологиялық қызметін ұйымдастыру барысында соларды басшылыққа алып
отырмыз. Психологиялық құрылымдардың қалыптасуымен дамуының жалпы
заңдылықтарын да, бала дамуының жоғарыда бөлініп көрсетілген үш түрдің
әрқайсысына тән ерекшеліктерді де ажыратып қарастыруға болады. Баланың жеке
басаының белсенділігі – психикалық даму шартты. Осындай жалпы заңдылықтардың
бірі мынандай: балада жаңа психологиялық құрылыстардың пайда болуы міндетті
түрде баланың өз белсенділігі мен байланысты жаңа құрылымы, тіпті ол оқыту
үстінде, мысалы, тәсіл үстінде сырттан берілсе де іс-әрекетке енгізілуі, осы ісәрекеттің өзгерісте түсірумен байланыстырылуы тиіс.
Сонымен қатар баланың белгілі бір материалды игерудің өзі түрліше жүзеге
асады, демек, баланың даму дәрежесіне қарай түрлі педагогикалық шарттарды талап
етеді. Игеру процесінде бала бағыттылық, сана және іс-әрекет ерекшеліктері бар жеке
адам ретінде көрінеді. Баланың жеке басының негізгі жақтарының даму игеру
механизімінің өзгерісін туғызады, бұлар оқыту әдістерінде
көрінуге тиіс.
Практикалық психологтардың міндеттері адамдардың неғұрлым шығармашылықты
және икемді болуларына көмектесуге бағдарланған практикалық психологиядан
туындайды.
Практикалық психологтар өзерінің кәсіби іс-әрекеттерімен адамдар өмір сүріп,
жұмыс жасайтын жерлердегі қиындықтарды шешу үшін теориядағы жетістіктерді
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және психологиялық әдістерді қолдану арқылы адамдардың психологиялық
денсаулығын жақсартуға және қоғамның психологиялық мәдениетінің өсуіне ықпал
етеді. Мектеп үшін психологиялық қызмет жұмысының мәні ерекше, әсіресе
мемелекетіміздің күш қуаты дамыған заманда бала ерекшеліктеріне мән беру,
дарындылығына жол ашу, дамыту, ой – өрісті өркендету кезеңі болмақ.
Психологиялық қызметті жүйелі түрде жүргізудің нәтижесінде, өзін – өзі таныған
адам ретінде биікке көтеріле алатын, өз ұлтының қадір – қасиетін сақтай да, ұстана
білетін, өз жетістігін және кемшілігін білетін, өз жұмысын жан – жақты талдау жасай
білетін, жұмыс жасау қабілеті жоғары, табандылық, ойлылық, тапқырлық қасиеттері
қалыптасады.
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МЕКТЕПТЕ ОҚУШЫЛАРДЫ ЕҢБЕККЕ ТӘРБИЕЛЕУДІҢ
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Арзымбетова Ш.А.– п.ғ.к., доцент, Әліпбек А.З.– п.ғ.к., доцент м.а.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты
Резюме
В данной статье рассматриваются психолого-педагогические возможности
трудового воспитания учащихся в учебно-воспитательном процессе школы.
Summary
In this article are considered the psychology and pedagogical possibilities of labor
education of pupils in teaching and educational process of school.
Қазақстан Республикасының тәлім-тәрбие тұжырымдамасында: «Тәрбиенің
негізгі міндеттерінің бірі ретінде – жастарға еңбектің адам өміріндегі мәні мен
маңызын түсіндіру, шығармашылық еңбекті дамыту, еңбек дағдысын баланың
бойына жастайынан сіңіру, оны табиғи қажеттілікке айналдыру, жоғары білімділікке
бейімдеу» - деп көрсетілген.
Еңбек – өмір кілті, бақыттың тұтқасы. Еңбексіз өзінің бар адамдық қасиетінен
және барлық құндылығынан айрылады. Адам өзінің жеке еңбегінсіз бір адым да алға
ілгерілей алмайды. Еңбек арқылы адамның дене, адамгершілік, эстетикалық және
ақыл-ой деңгейі дамып жетіледі. Қоғамдық еңбектің әлеуметтік мәні және құндылығы
арта түседі.
Мектептегі еңбекке тәрбиелеу – тәрбиенің жалпы жүйесінің құрамды бөлігі.
Еңбекке тәрбиелеу, баулу және кәсіптік бағдар, қоғамға пайдалы, өнімді еңбекке
қатысуы оқуға деген саналы көзқарасты тәрбиелеп, жасөспірімнің азамат болып
өсуінің жеке адамды адамгершілік және зиялылық жағынан қалыптастырудың көзі
болып табылады.
Мектепте еңбекке тәрбиелеудің басты үш міндеттері бар:
- біріншіден, еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына құрметпен қарау;
- екіншіден, оқушыларды халық шаруашылығының салаларындағы еңбектің
түрлерімен таныстыру;
- үшіншіден, мамандықты таңдауға дайындау.
Еңбек тәрбиесінің мақсаты, міндеттері және мазмұны нақтылы қоғамдық
тарихи жағдайға байланысты анықталып, жетіліп отырады.
А.С.Макаренко балалар ұжымын құруда еңбекті қолданудың негізгі жолдарын
белгілеп, еңбек тәрбиесінің ғылыми жүйесін жасады. Ол өзінің практикалық
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әрекетінде балаларды еңбектің барлық түріне қатыстырды және ауыл шаруашылығы
еңбегінің қарапайым түрінен сол дәуірдегі жаңа техникамен жабдықталған өндірістік
еңбекке араластырады. Еңбек тәрбиесінің әртүрлі аспектілері бойынша П.Р.Атутов,
Н.И.Болдырев, Н.К.Гончаров, К.А.Иванов, В.А.Сухомлинский зерттеу жұмыстарын
жүргізді. Соған сәйкес, педагогикада тұлғаның дамуы мен оның адамгершілік
қалыптасуында еңбек тәрбиесінің қызметі егжей-тегжей қарастырылған. Жекелеп
қарастыратын болсақ, негізінен олар мыналар:
1. Еңбек – практикалық өндірістік әрекет ретінде адамның дене құрлысының
дамуына жағымды әсер етеді.
Физиологиялық зерттеу жұмыстарының
нәтижесі
көрсеткендей, дене
жұмысының қозғалыс және бұлшық ет жаттығуларымен тікелей байланысты, таза
ауада болу, бәрі де адамның денсаулығы мен күш-қайратын шынықтырады, оның
өмірлік жігерін, қайратын шыңдайды, ақыл- ой қабілетін жандандырады.
2. Еңбек – адамның ақыл-ой қабілетін, оның зеректігін, шығармашылық
тапқырлығын дамытады.
Қазіргі өндірістегі жұмыс адам баласынан терең білімді және кең көлемде
техникалық дайындықты, жаңа технологияны тез меңгеру біліктілігін, еңбек
тәсілдерін жетілдіру және өнертапқыштық қабілеттің болуын талап етеді.
3. Еңбектің тұлғаның адамгершілік тәрбиесіндегі маңызы ерекше. Көптеген
педагогтар еңбек әрекетін оқушылардың азаматтық санасының дамуымен,
патриоттық сезімдерімен және өздерінің қоғам алдындағы борыштарын түсінумен
байланыстырады. Әрбір тәрбиеленуші еңбек ұжымының мүшесі болуға дайындалады.
Азамат ретінде оның маңызы және құндылығы, оның еңбек ете білу біліктілігі және
өзіне, адамдарға әкелетін пайдасына байланысты болады.
4. Еңбектің маңызды қызметі – оқушыларда жолдастық қарым-қатынасты,
ұжымшылдықты және өзара талап етушілік қасиеттерін қалыптастыру болып
табылады.
А.С.Макаренко: «Тек ұжымдық еңбекке қатысу адамға басқа адамдармен
дұрыс адамгершілік қарым-қатынас жасауға, барлық еңбекшілерге туыстық махаббат
пен достыққа, жалқауларға, еңбектен қашатын адамдарға ашулануға және кінәлауға
мүмкіндік береді», - деп атап көрсетеді.
5. Еңбек тәрбие факторы ретінде тұлғаның өмірлік бағытын анықтауға және
мамандығын дұрыс таңдауға әсер етеді.
Мектептегі еңбек тәрбиесінің жүйесіне түрлі іс-әрекеттер кіреді. Олар: оқу
барысындағы еңбек, сыныптан тыс үйірме және жаппай жұмыстар, өзіне өзі қызмет
ету, қоғамдық пайдалы және өнімді еңбек.
Мектептегі еңбек тәрбиесінің мазмұны
мен жүйесі

Оқу барысындағы еңбек

Қоғамдық пайдалы еңбек

Сыныптан тыс үйірме

Өнімді еңбек

Оқу еңбегінің ерекшелігі оның нәтижелері бірден білінбейді. Оқу еңбегі
негізінен, интеллектуалды еңбек болып табылады. Оқушылардың еңбекке, еңбек
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адамдарына деген көзқарасты қалыптастырады. Оқушылар өндіріс қатынастарының
даму тарихымен танысады, еңбектің жасампаздық күшіне, ұлы ғалымдардың ашқан
жаңалықтары қажырлы еңбектің нәтижесі екендігін түсінеді.
Еңбек пәнін оқытуда еңбек әрекетін қалыптастыру арқылы оқушының жеке
бас тұлғасын дамытып, тәрбиелеу мақсаты көзделеді.
Бұл мақсатты жүзеге асыру мынадай міндеттерді жүктейді:
- Оқушылардың ақыл-ой өрісін дамытып, ізгілікке, имандылыққа баулуға,
эстетикалық, экономикалық, экологиялық тәрбие беру;
- Еңбек біліктілігін қалыптасыру арқылы еңбекке қызығушылығын ояту,
мінез-құлқын тәрбиелеу;
- Оқушылардың әр түрлі материалдарды көркем өңдеу және құрастыру мен
үлгілеудегі практикалық дағдысын қалыптастыру, техникалық ойлау элементін
дамыту, қарапайым еңбек құралдарын пайдалана білуге үйрету, шығармашылыққа
үйрету;
- Еңбек әрекетін жоспарлай білу, өзінің және өзгенің ісін бақылау, баға беру,
түзету, өзіне өзі қызмет ету дағдыларын қалыптастыру;
Еңбек әрекетінде оқушыларды тәрбиелеу нәтижесінің жемісті болуы, негізінен
оның педагогикалық тұрғыдан дұрыс ұйымдастыруына байланысты.
Мектептегі еңбек тәрбиесінің негізгі жүйесіне еңбекке оқыту және
оқушылардың қоғамдық пайдалы еңбек әрекеті жатады. Оқушыларды еңбек
процесіне қажетті жалпы политехникалық және арнаулы білімдерден, біліктілік пен
дағды мәселелерімен қаруландыру еңбекке оқытудың негізгі педагогикалық
міндеттерінің бірі болып саналады.
Еңбек тәрбиесі – азаматтық және адамгершілік тәрбиесінің өзара нәтижелі
қарым-қатынасының негізі болып, оқуда, дене және спорт көркемөнерпаздар
әрекетінде, тіпті отанға адал қызмет етуде нәтижелі психологиялық іргетасын
құрайды. Олай болса, еңбек тәрбиесі дегеніміз – оқушылардың еңбек әрекетін
ұйымдастыру және оның әр түрімен ынталандыру процесі атқарып отырған
жұмыстарына оларда шынайы жағымды қарым -қатынастарын орнату, жоғары
нәтижеге жетуге деген белсенділіктері мен шығармашылықтарын ояту.
Еңбек баланың сүйікті ісіне айналуы үшін, оның нәтижесін және қуанышын
бастан кешіруі тиіс. Сондықтан оқыту барысында оқушыларды шамасына және
жасына шақ келетін практикалық істеріне қатыстырып, еңбектің нәтижесін көру
мүмкіншілігін және өзінің абыройын жоғары ұстау сезімін тудыруы негізінде
орынды.
Еңбекке оқыту арнайы ұйымдастырылған педагогикалық үрдіс ретінде
оқушыларда еңбек біліктілігі және дағдысын тәрбиелеуге, еңбек әрекетінің
практикалық тәсілдерін меңгеруге бағытталған.
Мектеп жағдайында оқушылардың еңбек әрекетін ұйымдастыру көбінесе
олардың оқу жұмыстарымен байланысты. 1-сыныптан бастап оқушылар оқуға
қатысты әртүрлі көрнекіліктерді дайындаумен шұғылданады: кестелер, суреттер,
диаграммалар, қарапайым заттардың үлгілері, ал орта және жоғары сыныптарда
стенділерді жасайды.
Еңбек тәрбиесінің мақсаты – еңбекке тәрбиелеу, баулу және кәсіптік бағдар,
мектеп оқушыларының қоғамға пайдалы, өнімді еңбекке тікелеу қатынасуы, оқуға
деген саналы көзқарасты тәрбиелеудің, азамат болып өсу, жеке адамды адамгершілік
және зиялылық жағынан қалыптастыру.
Ж.Б.Қоянбаевтың «Педагогика» оқу құралында еңбек тәрбиесінің міндеттерін
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былай анықтайды:
Біріншіден, еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына құрметпен қарау;
Екіншіден, оқушыларды халық шаруашылығының салаларындағы еңбектің
түрлерімен таныстыру, еңбек іс-әрекетінің барысында олардың дағдысы мен
іскерлігін қалыптастыру;
Үшіншіден, мамандықты таңдауға дайындау.
Жасөспірімді еңбекке тәрбиелеудің жалпы міндеттері бірнеше жеке
міндеттерді орындау арқылы іске асырылады. Олар: балаларды еңбекке
психологиялық және практикалық тұрғыдан даярлау.
Балаларды еңбекке психологиялық және практикалық тұрғыдан дайындау –
бұл қоғам үшін оқушылардың пайдалы еңбекке даярлығын және талаптануын
тәрбиелеу, еңбекті өз бетімен, өз еркімен ынталанып орындауға үйрету.
Бастауыш сынып оқушыларын еңбекке тәрбиелеуде оларды эстетикалық
талғамын қалыптастыруға ықпал етеміз. Мәселен, оқушылар еңбек іс-әрекеті
барысында сөйлеу, яғни тілдің көмегімен қарым-қатынас жасайды. Тіл – ерте бастан
адамдар арасында керемет қарым-қатынас құралы болып келеді. Сондықтан тілді
меңгеру соның ішінде ана тілін білу – бұл баланың ең алғашқы мәдениеттегі жетістігі
болып саналады. Бала мектепке келген кезде, оның өз тілін еркін меңгеруі, ауызша
жақсы сөйлеуі оның тілге деген эстетикалық қатынасының өте жақсы екенін
көрсетеді. Еңбек тәрбиесіне ерекше мән берген К.Д.Ушинский, көптеген еңбектерінде
балалар еңбегінің теориялық және әдіснамалық негіздеріне тоқталып, «тәрбие - тек
ақылды дамытып, біліммен қаруландырып қоймай, баланың еңбекке деген
құлшынысын жандандырады, онсыз адамның өмірі бақытты болуы мүмкін емес» деп
тұжырымдайды.
Е.А.Ауркин «Бастауыш сынып кезеңі» деген іргелі еңбегінде тіл дамыту
мәселесімен қатар бала организмін нығайтуға және шынықтыруға көп көңіл бөледі.
Балалардың
ойын мен еңбек үрдісіне қатысуы сияқты факторлардың бала
денсаулығына жақсы әсер ететіндігін және оқу мен еңбек дағдыларын
қалыптастырудың жолдарын кеңірек қарастыру керектігін атап көрсетеді. Ал,
А.П.Усова бастауыш мектеп балалардың жеке тұлғасының қалыптасуына, бірлескен
іс-әрекеттегі өзара қарым-қатынастарының дамуына еңбектің ықпалы мол екендігіне
айрықша тоқталды.
Е.И.Тихеева бастауыш мектепте балаларды еңбекке баулудың ерекше әдісі
оқуды еңбекпен ұштастыру керектігін жақтай отырып, күнделікті өмірде қолданып
жүрген еңбек құралдарын пайдаланып, балалар еңбегін ұйымдастыру қажеттігін, оқу
мен еңбектің байланысын бастауыш мектеп баласы үшін маңызды таным жүйесі деп
есептеді. Ғалымның «Оқу – еңбек, еңбек – оқу» өміріндегі көпке белгілі формуласы
осыны анықтайды. Оқу баланың көңілін өсіріп, сергітіп қана қоймайды, сонымен
бірге таным түсінігін де арттырады және ептілікті, сергектікті, тапқырлықты үйреніп
бір-бірімен тіл табысып, қарапайым еңбек дағдыларын меңгере бастайды.
Д.В.Сергеева, Р.С.Буре, Е.И.Радина, О.Н.Стреляевалардың зерттеулерінде 6-7
жастағы
балалардың
шаруашылық-тұрмыстық
еңбегін
ұйымдастырудың
педагогикалық негізі қарастырылып, мазмұны мен әдіс-тәсілдері ұсынылады.
Еңбектің бұл түрі балаларды шаруашылық-тұрмыстық еңбектің мәні туралы түсінік
алуға, қоршаған ортаны таза ұстау дағдысын қалыптастыруға жеңіл еңбек түрлерін
ересектердің ескертуінсіз өздігімен орындауға дағдыландыру болмақ.
Табиғаттағы еңбек арқылы балаларды еңбекке баулу туралы А.К.Бондаренко,
Н.Н.Кокорева, Е.И.Корзокова, А.Ф.Мазурина өздерінің зерттеу еңбектерінде
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қарастырады. Олар 6-7 жастағы балалардың табиғаттағы еңбегі өсімдіктер мен
жануарларды күту, бақшада көкөніс өсіру, учаскені жасылдандыру, аквариумды
тазарту сияқты жұмыс түрлерін қамтитынын айтады. Табиғаттағы еңбек –
балалардың тек еңбек дағдыларын қалыптастырып қоймай, адамгершілік сезімінің
дамуына, экологиялық білім негізінің қалануына көмектеседі.
Я.И.Байзак, Э.К.Гульянц, В.Ф.Ждан, Е.А.Беляеваның зерттеулерінде
балалардың қол және көркем еңбегінде табиғи материалдар, қағаз, қатырма қағаз,
мата, ағаштан бұйымдар даярлаудың теориялық, әдіснамалық негіздері анықталады.
Бұл еңбектің түрінде балалардың қиялы, шығармашылық қабілеті дамып, қолдың,
ұсақ бұлшық еті жетіліп, ұстамдылыққа, бастаған ісін аяғына дейін жеткізуге
үйренеді. Е.Б.Горбунович, У.А.Карамзин, А.В.Пантелееваның бастауыш мектеп
балаларының көркем еңбегін ұйымдастыру екі бағытта жүргізілетінін: балалар әр
түрлі материалдардан сыйлықтар жасауы; екіншіден, топты мерекеге қарсы
әшекейлеу, көрмені безендіру әрекеттері екендігі анықталған. Бастауыш сныптарда
оқушыларды еңбекке тәрбиелеу оқу пәні ретінде еңбек сабағы арқылы жүзеге
асатыны белгілі.
Біздің ойымызша, болашақта бастауыш сынып оқушыларын еңбекке
тәрбиелеудің баланың жеке тұлғасын қалыптастыруға комплексті қатынас
тұрғысынан зерттеу; оқыту үрдісінде оқушыларды еңбекке тәрбиелеудің өзін-өзі
тәрбиелеу және қайта тәрбиелеу мен бірлігі және т.б. мәселелер дербес зерттеуді
қажет етеді.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУДЫҢ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Ахымбет А.Б., Билдабекова Ф.
№28 жалпы орта мектеп, Шымкент, Қазақстан
Резюме
В статье говорится об особенностях обучения математики в начальной
школе. Математика – это сложный и в то же время интересный предмет.
Методически правильно организованный урок сделает педагогический процесс более
успешным и результативным.
Summary
The article deals with the peculiarities of teaching mathematics in an elementary
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school. Mathematics is a complex and at the same time interesting subject. A methodically
correctly organized lesson will make the pedagogical process more successful and effective.
Математика – бұл әрі күрделі, әрі қызықты пән болып табылады. Оның
табысты және нәтижелі болуы мұғалімнің педагогикалық шеберлігі мен әдістемелік
дайындығына байланысты болмақ. Түйін сөздер: математика, сабақ, мақсат, міндет,
нумерация, әдістеме, әдіс, оқытудың ерекшеліктері. Қазақстан Республикасы өз
бағыт-бағдарын ұстанған, өзге өркениетті елдер мойындаған жеке мемлекетке
айналған кезде білім беру мен тәрбие үдерісін жаңаша құру, өзгеше ойлау
қажеттілігін қойып отыр. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында [1]:
«Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар,
ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға
және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау», – деп
айтылған.
Білім беру мәселесі Қазақстан Республикасының Конституциясында [2],
«Қазақстан – 2050» стратегиялық бағдарламасында [3] және де басқа да мемлекеттік
құжаттарда көтерілген. Білім беру жүйесінің приоритетті міндеттерінің бірі – өсіп
келе жатқан жас ұрпақтың білімін, ой-өрісін дамыту. Оның себебі егемендікке қол
жеткізген уақытта заман сұранысына сай ұлттық рухани ерекшеліктерді ескере
отырып ұлттық салт-дәстүрдің озық үлгілерін өсіп келе жатқан жас ұрпақ бойында
қалыптастыру – бүгінгі таңның кезек күттірмес мәселелерінің бірі болып отыр.
Қазақстан Республикасының этникалық-мәдени білім тұжырымдамасында [4]:
«Жан-жақты мәдениетті тұлға, ең алдымен тұтастай дүниетанымға ие болуы
қажет…», – деп тұлғаның ғылыми көзқарасын қалыптастыруға ерекше мән берсе,
Қазақстан Республикасының орта білімді дамыту тұжырымдамасында [5] білім
берудің бүкіл үздіксіз білім жүйесінің негізгі мақсаты болып табылатын үш іргелі
мақсаттарын белгілеп, солардың ішінде ең біріншісі білім екенін айтады. Бүгінгі
таңда егеменді еліміздің білім беру саласындағы ең басты міндеті – өскелең ұрпақтың
ұлттық дүниетанымын шыңдауға қызмет ететін білім беру жүйесін қалыптастыру.
Өйткені, білім болашаққа қызмет етеді, білім жүйесі жоғары дәрежеде қоғамның
әлеуметтік-экономикалық прогресіне ықпал етеді. Сондықтан білім беру жүйесі әрбір
халықтың төл ұлттық болмысымен санасу арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Қоғамның
ертеңгі болашағы – бүгінгі кішкентай бүлдіршіндерді ұлттық менталитеті бар, жаңа
көзқарастағы жеке тұлға етіп тәрбиелеу қажеттігі туып отыр. Бұл міндетті іске
асыруда оқушыларға оқу-тәрбие үрдісінде бүгінгі таңда әлемде қалыптасып отырған
саяси, экономикалық өзгерістерді ескере отырып, өз халқының ұлттық-мәдени
тарихын, экономикалық, экологиялық, әлеуметтік жағдайын саналы түсінуге,
олардың ұлттық дүниетанымын қалыптастыруға ерекше назар аударылуы тиіс. Өсіп
келе жатқан жас ұрпақтың бойына берік білімді қалыптастырудың маңызы зор.
Әсіресе, мұнда бастауыш мектептің алар орны ерекше. Оның себебі, білім мен
тәрбиенің алғашқы баспалдағы – бастауыш мектеп. Баланың жеке бас қасиеттерінің,
оның адамгершілігінің, белсенділігінің қалыптасуы мектепке дейінгі тәрбие мен осы
бастауыш сыныптарда жүзеге аспақ. Оқушылардың шығармашылық қабілетінің,
жалпы мүмкіндіктерінің ашылар кезі. Құнарлы жерде өскен мәуелі ағаш тамыры
секілді бұл жастағы балалар иілгіш келеді. Осы жаста берілген ұлттық тәрбиенің сөлі
мен нәрін бойына сіңіріп, қуат алып өскен баланың өмірге деген бейімділігі де
анағұрлым жоғары тұрмақ. Сондықтан, бастауыш мектеп – оқушы дамуының
іргетасы, білім негіздері қаланатын кезең. Мұнда бастауыш сынып оқушыларының
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психологиялық ерекшелігін ескерудің де маңызы зор. Олардың абстракты ойлау
қабілетінен гөрі, нақты заттарды көріп сезіну арқылы қабылдайды.
Бастауыш сынып оқушыларына білім беруде математика пәнінің алатын орны
орасан зор. Өйткені математика оқушылардың білімін, шығармашылық, логикалық
ойлау қабілеттерін, таным мүмкіндіктерін, дүниеге ғылыми көзқарастарын
қалыптастырып дамытады. Сол себептен түрлі математикалық жаттығулар,
тапсырмалар арқылы оқушылардың математикаға қызығушылықтарын арттырып,
сапалы білімді терең меңгертудің маңызы зор. Математика бұл қызықты әрі күрделі
пәндердің бірі болып табылады. Ол үлкен қырағылықты, жауапкершілікті,
іздемпаздылық пен шыдамдылықты талап етеді. Оқушылардың математикалық
білімдерін қалыптастыруда теріс емес бүтін сандарды оқытудың маңызы ерекше.
Бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесін өздерінің зерттеу
нысандарына айналдырған ғалымдар баршылық. Олар: қазақстандық ғалымдар
Т.Қ.Оспанов, О.В.Кочеткова, Ж.Қ.Астамбаев, ресейлік ғалымдар П.М.Эрдниев,
Б.П.Эрдниев, А.А.Столыра, В.Л.Дрозда т.с.с. Математикадан оқу барысын жоспарлау
– оқу жоспары, оқу бағдарламасы, күнтізбелік жоспар және оқулықтарда көрсетілген
математикадан бағдарламалық материалдардың мазмұнымен анықталады. Оқу
жоспары негізінде күнтізбелік-тақырыптық жоспар жасалады, соған сәйкес белгілі бір
тақырып бойынша математиканың әр сабағының жоспары дайындалады. ОӘТ
құрамына енетін әртүрлі оқу құралдары оқытудың қорытынды нәтижелеріне жетуге
бағытталған нақты сабақтың мазмұнын анықтауда қолданылады. Осының негізінде
мұғалімнің сабаққа дайындалуы төмендегідей болуы мүмкін.
1. Сабақтың тақырыбы мен типіне, сондай-ақ сол сынып оқушыларының жас
ерекшелігіне қарай сабақтың мақсаты анықталады.
Білімділік мақсаттары: жаңа білімді меңгеру, білік және дағды қалыптастыру,
бастауыш математика курсының материалдарын игеруге арналған өткенді қайталау,
жүйелеу, жетілдіру, тереңдету, кеңейту және тиянақтау.
Дамытушылық мақсаттары: балалардың танымдық қабілеттерін, зейіндерін,
есін, логикалық ойын; өзіндік, шығармашылық белсенділігін дамыту; бақылау,
салыстыру, ұқсастық пен айырмашылықты бөліп көрсете алу, талдау, жинақтау,
жалпылау, абстрактілеу сияқты ой операцияларын орындай алу біліктерін дамыту;
ауызша санау дағдыларын дамыту; дұрыс, нақты, логикалық математикалық тілді
дамыту.
Тәрбиелік мақсаттары: оқытудың өмірмен, ғылымның практикамен
байланысын нығайтуға мүмкіндік туғызатын ғылыми диалектикалық көзқарасты
тәрбиелеу; математиканы оқып үйренуге қызығушылықты арттыру, пәнге
сүйіспеншілікке тәрбиелеу; Отанына –– Қазақстан Республикасына, туған жеріне,
туған өлкеге сүйіспеншілікке; біздің республикамызда тұратын халықтарды
құрметтеуге және сүюге тәрбиелеу; халқымыздың салтын, дәстүрін және мәдениетін
құрметтеу; дәптермен жұмыс, практикалық жұмысты орындау кезінде ұқыптылыққа
тәрбиелеу; әдемілікті (әдемі көрнекілік, мұғалімнің сырт көрінісі) көре және сезіне
білу, жолдастық өзара көмек, жәрдемдесу, қиындыққа ортақтасу сезімі,
шыдамдылыққа тәрбиелеу, істі аяғына дейін жеткізе білуге үйрету және т.б.
Практикалық мақсаттары: алынған теориялық білімді практикада, математика
тақырыптары бойынша білімді келесі сыныптарда және басқа пәндерді оқуда қолдана
алу; оқулықты, оқу құралдарын, кестелерді, өлшеу және сызба құралдары мен
аспаптарын қолдана алуға үйрету; оқу және қосымша әдебиеттерден өз бетінше білім
алу біліктеріне дағдыландыру.
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2. Сабақтың құрылымын анықтау: әр кезеңге бөлінетін уақыт пен сабақтың барлық
кезеңдері.
3. Алдыңғы және кейінгі сабақтар арасындағы байланысты ескере отырып, әр
кезеңдегі жұмыс мазмұнын іріктеу.
4. Сабақта оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруды, яғни оқушылармен жұмыс
формасын ойластыру. Ұйымдастырудың негізігі формаларына: сынып жұмысы,
сыныптан тыс жұмыс, үй жұмыс жатады. Ұйымдастырудың қосымша формаларына:
ұжымдық жұмыс, жаппай жұмыс, топтық жұмыс, пармен жұмыс, жеке-дар жұмыс,
өзіндік жұмыс, практикалық жұмыс, бақылау жұмысы жатады. Сонымен бірге, жұмыс
дербес, өзіндік, практикалық та болуы мүмкін. Қандай жұмыс формаларын біріктіруге
болады, сабақтың тығыздығын (мысалы, бір уақытта карточка бойынша дербес
жұмысты, тақтада өзіндік жұмысты және барлық сыныппен жаппай жұмысты өткізуге
болады) көтеру үшін бір уақытта қандай жұмыс атқаруға болатындығы жан-жақты
ойластырылуы қажет. Әсіресе өзіндік жұмысты өткізу және оны тексеру (өзара
тексеру, өзін-өзі тексеру, шапшаң тексеру және т.б.) жұмысына ерекше назар
аударылады.
5. Сабақтың әрбір кезеңдеріндегі жұмыстың әдістемесін анықтау. Алдымен
оқушының білім, білік, дағдыны өз бетімен алуына, өзін көрсете білуіне, сондай-ақ
оқыту мазмұнына сай субъективті қатынастарды жүзеге асыруға себепші болатын
қазіргі заман оқыту әдістерін қолдануды; кіші жастағы оқушылардың зейіні 5-7 минут
қана тұрақтанатындығын ескеріп, олардың жалығып кетпеуі үшін іс-әрекет түрлерін
ауыстырып отыруды жоспарлау; жаңа материалды қарастыру әдістемесін ойластыру:
оны түсіндіру, оқулықпен, дәптермен, оқушылардың дара ерекшеліктеріне сай
дидактикалық материалдармен жұмыс, сондай-ақ жаңа материалды алғашқы бекіту
мақсатында практикалық жұмыс жүргізу; қандай жаттығулар ауызша, ал қандай
жаттығулар жазбаша орындалуы қажеттілігін шешу қажет.
6. Сабақтың көрнекілігін дайындау: алдын ала дайындау, қажет материалдар өз
уақытында көрсетіліп, артық зат баланың назарын аудармас үшін уақытында
алынуын қадағалап, оларды тиімді орналастыруды ойластыру; тақтаға жазуды
ойластыру: қандай жазулар алдын ала жазылып, жабылады; қандай жазулар сабақ
барысында жазылады және оларға арнайы орын қалдыру, тақтадағы артық жазуды
өшіру; дидактикалық материалдарды қолдану әдістемесін дайындау және олардың
сапасына назар аудару: әдемілігі, ұқыптылығы, көркемдігі, қолжетерлігі, әсерлілігі.
1. Жұмысты қорытындылау: сабақтың әр кезеңінің соңында қандай қорытынды
жасауға болатынын ойластыру; сабақтың соңында қорытынды жасау және жалпылау,
мұғалімнің жетекші сұрақтарына жауап бере отырып, оқушылардың қорытынды
жасауы: Жаңа не үйрендік? Есептеудің қандай тәсілімен таныстық? Нені үйрендік?
Нені қайталадық? Не ұнады? Нені естеріңде сақтап қалдыңдар?
2. Сабақтың нәтижесін хабарлау: қандай оқушылардың жұмыстары бағалануы
керектігі алдын ала ескеріледі; мадақтау түрлерін: (мақтау, жүлде беру т.б.) анықтау.
3.Үй тапсырмасын ойластыру: сабақ тақырыбымен қалай байланысты (өтілетін
материалды күрделілігі мен оны игеру деңгейіне байланысты) тапсырма қандай
мақсатпен беріледі? Балаларға қандай нұсқаулар беру қажет: Нені қайталау керек?
Кейде оны орындау үлгісін де беруге болады. Мұғалімнің тәжірибесіне байланысты
сабақта жұмыстың жазбаша жоспары жасалады: а) сабақ жоспары –– мұғалімнің
сұрақтары және тапсырмалармен, оқушылардың шамамен беретін жауаптарымен
жазылған толық жоспар; ә) ашық жоспар –– оқушылардың жауаптарынсыз, әлдеқайда
қысқа жоспар; б) қысқаша жоспар, мұнда мұғалімнің сұрақтары мен оқушылардың
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жауаптары жоспарланбайды. Жоғарыда келтірілген білім беру мазмұны мен оны
оқытуды ұйымдастыруға жасалған шолу математиканың бастауыш курсының барлық
негізгі тараулары мен тақырыптары бойынша жұмысты мүмкіндігінше егжейтегжейлі қарастырудың алғышарты болып табылады. Берілетін материалдың
тұтастығы үшін әр тақырыптың басында оқытудың тек дидактикалық міндеттері
ұсынылады, ал дамытушылық, тәрбиелік және практикалық мақсаттарын өз сыныбы
оқушыларының дара ерекшеліктерін, әр сабақтың тақырыбы мен мазмұнын, сабақта
қолданылатын әдістер мен оқытуды ұйымдастыру формаларын ескере отырып,
мұғалімдер өздері анықтаулары мүмкін.
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СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ ИКЕМДІЛІКТЕРІ МЕН ДАҒДЫЛАРЫН
ҚАЛЫПТАСТЫРА ОҚЫТУДЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ ЖӘНЕ ОҚЫТЫЛУ ЖҮЙЕСІ
Батырбекова Н.Б., -№28 жалпы орта мектеп, Шымкент қаласы, Қазақстан
Егизова А.М.– оқытушы, МКТУ, Түркістан қ.
Резюме
В статье рассматривается формрования культуры речи современной школе
Summary
In tҺis article literary language style developing metһods and tһe basic period of
stylistic concepts foundatiоn of pupils are defined.
Әдістеме ғылымын зерттеушілер әдістемені ертеден келе жатқан ғылым деп
көрсетеді. Оның себебі кез келген пәнді оқытып-үйрету белгілі бір әдіс арқылы
жүретіндігінде болса керек. Қазақ тілін де ана тілі ретінде оқытуда болсын, өзге тілді
дәрісханада оқытуда болсын барлық басқа пәндер сияқты өзіндік әдістеме керек.
Алайда қазақ тілін өзге тілді дәрісханада оқыту мәселелеріне арналған әдістемелік
әдебиеттердің де, оқу-әдістемелік кұралдардың да аз екендігін қазақ тілін өзге тілді
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дәрісханада оқытып жүрген оқытушылар қауымы да, зерттеуші-әдіскерлер де жақсы
біледі. Еліміздің егемендік алып, тіліміздің мемлекеттік мәртебеге ие болған
жылдарынан бері карай ғана бұл мәселеге лайықты көңіл бөліне бастады. Кейбір
зерттеушілер пікіріне қарағанда, адамдар тілді ғасырлар бойы үйреніп келе жатса да,
әдістеме ғылымының дами бастағанына көп болған жоқ. Оның дамып жетілуі
колданбалы
лингвистикамен,
әлеуметтік
лингвистикамен,
педагогикамен;
психологиямен тығыз байланысты. Әдістеме мәселесі кең ауқымды: ол пәнді оқыту
мәселесін жазып суреттеуді, психология мәселелерін, оқытудағы технология
мәселелерін түгел қамтиды. Сөйлеу материалдарын таңдау, оның оқулықта берілу
жолдары мен дәрісханадағы берілу жолдарын айқындау мәселелері (оқытудың
мақсаты, оқыту мерзімі, сағат сыйымдылығы, тілді меңгеру деңгейі) де оның
үлесінде. Үйренушіге тиісті материалды қалай ұсыну керек, оны үйренушілердің
типіне карай қалай түрлендіру керек, оларды табиғи тілдік қатынасқа қалай алып
шығуға болады деген мәселелер де осында зерттеледі.
Оқыту үрдісіндегі әдіс түрлерінің көп түрлілігі жөнінде әдіскер-ғалым
Ш.Х.Сарыбаев былай дейді: «Методика - пәннің түрлілігіне қарап бір өзгерсе,
тақырыптардың түрлілігіне қарап тағы өзгереді. Сонымен бірге осы айтылған
өзгешеліктердің арасында ортақ қасиеттер де бар. Ал методиканың ортақ қасиеті
дегеніміз - олардың дидактикалық жақтан бірлігі. Мысалы, белгіліден белгісізге,
жеңілден ауырға қарай оқыту деген дидактикалық ереже болса, осы ереженің өзі
пәнге және оның тақырып-тақырыпшаларының өзгешелігіне карай әртүрлі құбылады.
Сондықтан оқытудың дидактикалық ережелері саусақпен санарлықтай аз, ал оның
оқушының ұғым-біліміне сай методикалық өзгерісі сан алуан болады. Методиканың
қиын болуы да, өте нәзік болуы да осыдан» [1, 4-6 ].
Тарих бойынша, Рим империясы дәуірінің өзінде-ақ тіл мамандары біздің
қазіргі күні жауап беруге тырысып жүрген мәселелерімізге жауап іздеген көрінеді.
Сол кездің өзінде-ақ сөз бен заттың арасындағы ұқсастық пен байланысқа құрылған
тікелей әдісті көптеген ғалымдардың қуаттағанын әдістемелік әдебиеттер растайды.
Св.Августин: «Если мы слышим звук, то не понимаем слово ли әто, «пока не узнаем,
что әто слово значит. Только когда мы устанавливаем связь между предметами, мы
понимаем значение», -деп жазған. Ал XVII ғасырдың ортасында-ақ моравтық епископ
Коменский сыныптағы оқушы да, оқытушы да үнемі әрекетте болуы керек, оқытушы
ережені не сабақтың үлгісін ұсынған соң, үйренушілер оны бірден алып кететіндей
болуы керек» деп жазған [1, 5-6]. Осы принципті 1970 жылдары әдістемемен
айналысқан ғалымдар дамытты. Олар егер оқушы «есікті жап» деген өтінішті
естігенімен оның жабылғанын көрмесе, оқытушы өтініші орындалмайды дей келіп,
дәл осы ұстанымға негізделген әрекет әдісін ұсынады. Бұл әдісті табиғи әдіс деп
қарастырады. Ондағы негізгі назар тілді үйретуде әуелі затты көрсетуге, сосын
сабақта белсенділік танытуға арналады. Бұл әдісті жақтаушылар XIX ғасырда оны өте
тиімді деп дәлелдеп, өзіне дейін өмір сүріп келе жатқан аударма әдісін жоққа
шығарды. Кейін XX ғасырдың 80-ші жылдары қатысымдық әдісті жақтаушылар
табиғи әдісті жоққа шығарды.
XX ғасырдың басында-ақ тікелей әдісті жактаушылар
күнделікті өмірде
кездесетін заттарды
оқыту үрдісінде көрнекі кұралдар ретінде қолдана
бастады. Біраздан соң ол да өз кұндылығын жоғалтты, себебі көрнекіліктердің орнына
мәтіндер келді және олар ең маңызды орынды иеленді. Себебі тілдік қатынасқа назар
аударыла бастаған 80-ші жылдары оқулықтарда әр сабақтың мазмұн мақсатына сай
мәтіндер жазыла бастады. Жалпы көптеген ғалымдар XX ғасырдың басында-ақ тек
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бір әдістің белең алуына карсы болғанын әдістемелік әдебиеттер көрсетеді. Әдіскерғалымдар тілді оқытып үйретуде бірнеше әдісті қатар қолданудың еш кемшілігі
жоқтығын, қайта өте тиімді екендігін дәлелдейді. Бұл айтылғандар жаңа пайда болған
әдіс өзінің бойына өзіне дейінгі әдістерден белгілі бір элементтерді жинақтайтынын
көрсетеді. Қазіргі күнде тілді үйренушілер арасындағы айырмашылықтарды ескере
отырып, оқытудың стилі мен стратегиясына баса назар аудару алға шығып отыр.
Әрбір үйренушінің тілді меңгеруі, басқаша айтқанда, үйренуші стилі мен сол үйретіп,
окытудың тиімді болу жолдары (стратегиясы) негізінде жаңа әдістер мен бағыттар
пайда болуда. XX ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басы шетел тілдерін оқыпүйренуге деген қызығушылықтың күштілігімен сипатталатын болса керек. Осыған
сәйкес әдістеме де әлеуметтік жағдайға бейімделуге тырысады. Оның дәлелі - жаңа
заман оқулықтарының шыға бастауы, мультимедиалық құралдарды пайдаланудың
белең ала бастауы, электрондық екітілді және көптілді сөздіктердің өмірге келуі,
компьютерлік оқулықтар, компьютерге арналған оқыту мақсатын көздейтін ойындар,
электронды оқулықтар сияқты оқыту сапасын көтеретін құралдардың өмірге келуі.
Мұны қазақ тілін оқыту мәселесіне қатысты да айтуға болады. Қазір қазақ тілін
мемлекеттік тіл ретінде оқытуға айрықша назар аударыла бастады. Оның дәлелі қазақ тілін оқытып-үйрету үшін арнайы жасалған әртүрлі окыту құралдарымен бірге
шетел тілдерін оқыту теориясы мен тәжірибесіне сүйене отырып жасалған
оқушыларды сөйлеу әрекетінің әртүріне оқыту мен оқыту үрдісіне жаңа
технологияларды енгізу мақсатын көздейтін бірқатар зерттеу еңбектерінің өмірге
келуі. Осы мақсаттар үшін біршама әдістемелік құралдар жазылды. Мұндай еңбектер
ғалым Ф.Оразбаеваның «Тілдік қатынас теориясы және әдістемесі» деген еңбегімен
басталады. Ғалымның бұл еңбегінде тілдік қатынас мәселесінің ғылыми-теориялық
негізі жасалынып, қатысым әдісіне теориялық анықтама берілді. Орыс тіліндегі
«коммуникация» терминін «тілдік катынас» деп атауды ұсынады. Сөйтіп тілдік
қатынасты ғылыми мәселе ретіңде зерттеп, жүйелеп, оны пайдаланудың әдістемесі
мен тәжірибелік амалдарын көрсетті. Ғалым осы еңбегінде «оқу, сөйлеу, жазу,
тыңдау» деп айтылып келген сөйлеу әрекеті түрлерін де «оқылым, айтылым,
жазылым және тыңдалым» деп айтуды ұсынады және оған «тілдесім» деп аталатын
бесінші түрін қосуды ұсынды. Осы сөйлеу әрекеті түрлерінің бір-бірімен байланысты
екенін айта отырып, оларды орынды пайдаланғанда ғана тілдік қатынастың тиімді
болып, оң нәтижеге жету мүмкін екендігін осы еңбегінде дәлелдейді [2,39-б].
Ғалымның сөйлеу әрекеті түрлеріне қатысты ұсынған терминдері бұл күнде
қолданысқа енді. Бұл терминдер соңғы шықкан оқулықтарда да, әдістемелік
еңбектерде де, зерттеу еңбектерінде де солай айтылып жүр. Атап айтқанда,
Ф.Ш.Оразбаева «Тілдік қатынас пен қатысым әдісінің ғылыми-теориялық негіздері»
атты докторлық диссертациясында қазақ тілін өзге ұлт өкілдеріне оқыту үрдісіндегі
біршама терминдерді жаңартып (тілдік қатынас, қатысым әдісі, айтылым, тыңдалым,
жазылым, оқылым, тілдесім, сөйлесім әрекеті), тілдік қатынас мәселесінің ғылымитеориялық негіздерін көрсетіп берді. Бұл пікірлерді тіл мәдениетін оқытуға да
қолдануға болады. Тілдік қатынасқа алғаш рет теориялық сипаттама беріліп, оның
негізгі белгілері мен өлшемдері, түрлері анықталды. Тілдік қатынастың ішкі
құрылымы, заңдылықтары белгіленіп, тілдік қатынасты меңгерудің амал-тәсілдері
ұсынылды. Әдістеме ғылымындағы «коммуникативная методика» деген терминді
«қатысым әдісі» деп ұсынып, оның ерекшеліктері, қолданылу жолдары, әдістеме
ретінде тілді оқып-үйретуде атқаратын қызметі көрсетілді. Диссертацияда қатысым
әдісі жан-жақты талданып, теориялық анықтама беріліп, ғылыми-теориялық негізі
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жасалды. Қазақша тілдесім дағдысын қалыптастыруға қатысты тілдік материалдар
сараланып, оның теориялық сипаттамасы берілді. Қазақ тіліндегі тілдік қатынас
мәселесінің ғылыми-теориялық негізі салынып, оның лингвистикалық және
әдістемелік тұрғыдан зерттелуі, тілдік қатынастың теориялық негізінің анықталып,
өзіндік белгілері, ғылыми ұғымдары айқындалуы, тілдік қатынастың тіл білімінің
мәселесі екені дәлелденуі, ішкі құрылымының анықталуы, тілдік қатынасқа, таным
әрекеттеріне байланысты ғылыми пікірлердің бір жүйеге түсуі аталған еңбектің тіл
білімінің ғылыми-теориясын байытқанын көрсете отырып, жұмыстың маңыздылығын
да айқындайды [2, 417-б]. К.Жақсылықова «Қазақ тілін орыс тілді бөлімдерде
модульмен оқытудың ғылыми-теориялық негіздері» деген тақырыпта қорғап, онда
орыс тілді бөлімдердің студенттеріне қазақ тілін модуль арқылы оқыту әдістемесінің
ғылыми-теориялық және әдіснамалық негізін жасап ұсынды. Орыс тілді бөлімдерде
қазақ тілін оқытудың сапасын арттыру бағыты мен ана тіліміздің модуль арқылы
оқыту әдістемесінің жүйесіне теориялық сипаттама беріліп, олардың негізгі белгілері
мен өлшемдері анықталды. Қазақ тілін модуль арқылы оқытудың негізгі қағидалары,
ұстанымдары
мен
заңдылықтары
көрсетілді.
Қазақ
тілінің
модульдік
бағдарламасының мазмұны анықталды, модульдік оқытудың оқу-әдістемелік кешенін
жасау тәсілдері анықталып, ұсынылды. Модульдік оқытуды ұйымдастыру жүйесі
жасалды. Модульдік оқыту негізінде білімді бағалау мен бақылаудың ұтымды әдісі
белгіленді [3,286-б]. Р.Ә.Шаханова өзінің диссертациясын «Техникалық жоғары оқу
орындарының орыс бөлімдерінде қазақ тілін мамандыққа қатысты оқытудың
ғылыми-әдістемелік негіздері» деген тақырыпта қорғап, қазақ тілін мамандыққа
қатысты оқытудың ғылыми- әдістемелік негіздерін жасайды. Диссертацияда қазақ
тілін мамандыққа қатысты оқытуәдістемесі оқытудың қазіргі замандағы жаңа
технология негізінде кұрылып, оған қатысты модуль, рейтинг, тест жүйесі ұсынылды.
Сонымен бірге аталған зерттеу еңбегінде қазақ тілін үйретудегі мәтіннің рөлінің
маңызды екендігі дәлелденіп, оның тілдік жүйесі айқындалды. Әдістемеде тілді
мамандыққа қатысты оқытудағы жаттығулар мен көрнекі құралдардың қызметіне де
айрықша мән беріліп, қазақ тілін оқытудың тиімділігіне арналған жаттығулар
жүйесі [4,327-6]. С.Рахметқызының «Бастауыш класс оқушыларының тілін
дамытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» деп аталатын зерттеу еңбегінде алғаш рет
бастауыш мектептегі бүкіл оқу үдерісіне қатысты тіл дамыту әдістемесінің ғылыми
негізі, бұл бағытта жүргізілетін жұмыстардың мақсаты, міндеттері, мазмұны
нақтыланды. Бастауыш мектепте жүргізілетін тіл дамыту жұмысының көлемі мен оны
оқыту жүйесі айқындалды. Бастауыш сыныптардағы тіл дамыту жұмыстары үшін
тәжірибе жүзінде тексерілген тиімді әдіс-тәсілдер ұсынылды. Оқу бағдарламалары
мен оқулықтардағы тіл дамытуға қатысты тарауларды одан әрі жетілдіру бағытында
ұсыныстар әзірленді, оны тіл мәдениетін қалыптастыруда тиімді [5,434-6].
Қ.Қадашеваның жұмысы «Жаңаша жаңғыртып оқытудың ғылыми-әдістемелік
негіздері: өзге тілді дәрісханалардағы қазақ тілі» деп аталады. Мұнда тілді
үйренушінің өзінің қабілеті мен белсенділігіне негізделген интерактивті әдістің
бағыттары талданады. Талдау барысында ғалым әлем тілдерін оқыту әдістемесіндегі
ғылыми тұжырымдар мен озық ойларға сүйенеді. Ондағы оқытудың озық
технологияларына негізделген пікір-көзқарастар қорытыла келіп, қазақ тілін өзге тілді
дәрісханада оқытуда жаңаша жаңғыртып оқыту әдістемесінің ғылыми-әдістемелік
негіздері жасалады. Сонымен бірге ғалым тілді үйретудің озық әдістемелерінің бірі
ретінде -көп деңгейлік оқыту әдістемесінің басты бағыттары мен түрлерін алғаш рет
теориялық тұрғыдан талдай келіп, білім беру жүйесінде үшдеңгейлік оқыту
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әдістемесінің нәтижелі екендігін дәлелдейді. Осы әдістемелер негізінде білім беру
деңгейін бағалаудың рейтингтік, тестілік түрлері талданып, оқытуда техникалық
құралдарды пайдалану жолдары көрсетіліп, оларға қатысты тың тұжырымдар
жасалады [6, 374-6]. Бұдан басқа да қазақ тілінде білім беретін мектептер мен жоғары
оқу орындарының әдістемесіне арналған еңбектер де бар. Ж.Сүлейменова өзінің
диссертациясын «Қазіргі қазақ тілі морфологиясын жоғары мектепте оқытудың
ғылыми-әдістемелік негіздері» еңбегінде жоғары мектепте болашақ қазақ тілі
мамандарын даярлауда қазақ тілі морфологиясын оқытудың ғылыми-әдістемесін
жүйелеп окытудың ғылыми-теориялық, әдіснамалық негізі жасалды. Қазіргі
қазақ
тілі морфологиясының білім мазмұны айқындалды. Білім мазмұны соңғы
ғылыми жаңалықтар негізінде толықтырылды. Морфологияны оқытуға қатысты
дұрыс пікірлер ұсынылды. Жоғары кәсіби білім беруде жеке тұлғаның белсенді оқу
әрекеті жүйесін құрайтын морфологияны окытудың жалпы дидактикалық, жеке
әдістемелік ұстанымдары, психологиялық қырлары анықталып, оқу-әдістемелік
кешені жасалды. Морфологияны оқытумен байланысты техникалық оқу құралдарын,
білімді ақпараттандыру көзі болып саналатын электронды оқу құралдарын
қолданудың
ұтымды әдістемесі жасалды. Морфологияны оқытумен байланысты
лекция, семинар, зертханалық сабақтарды ұйымдастыру жолдары көрсетілді [7,8-б].
Т.Әбдікәрім «Әліппе» мен «Ана тілі» оқулықтарында мәтін түзудің ғылыми әдістемелік негіздері» деген тақырыпта қорғап, бастауыш мектепте «Әліппе» мен
«Ана тілі оқулықтарында
мәтіндер түзудің ғылыми-теориялық негіздерін
айқындайды. Бұл еңбекте бастауыш дамыту зерттеліп, оқулық мәтінінің ғылымитеориялық сипаттамасы беріліп, сынып оқушысының ауызша тілін мәтін арқылы
мәтінге қойылатын талаптар мен оның ғылыми негізі анықталды.
А.Жапбаров өзінің зерттеу еңбегін «Қазақ тілін оқыту арқылы тіл дамытудың
әдіснамалық және әдістемелік негіздері» деген тақырыпқа арнады. Ғалым мұнда тіл
дамыту жұмысының ғылыми-теориялы негіздерін кеңейтіп, қатысымдық іс-әрекет
негізінде сөйлеу икемділіктері мен дағдылары жүйесін толықтырды. Тіл дамытудың
негізгі ұстанымдары белгіленіп, жұмыс бағыттары көрсетіліп, оның салалары
анықталды. Тіл дамытуды қатысымдық әрекет және стилистикалық бағытта
жүргізудің жүйесі берілді. Тіл дамыту аясында тіл мәдениеті мен тіл ұстарту
жұмыстарының салалары нақтыланды. Әр сынып бойынша сөздік қорын байыту
мақсатында лексикалық минимум ұсынылып,
олардың әдістемелік жүйесі
белгіленді. Тілдің қатысымдық негіздегі грамматикалық икемділіктерін тіл білімі
салаларын оқытумен байланысты жүргізудің жолдары, әдістері нақтыланып, оның
ұтымдылығы көрсетілді. Мәтін құрастыру арқылы ауызша және жазбаша икемділігін
дамыту жұмыстарының жүйесі ұсынылды [8,5-б]. Ал З.Бейсембаева болса, өзінің
зерттеу еңбегін «Жоғары оку орнында сөзжасам пәнін оқытудың ғылымиәдістемелік негіздері» тақырыбына арнады. Ғалым мұнда сөзжасам пәнін жоғары
мектепте
оқытудың ғылыми-әдістемелік жүйесін зерттеп, студенттің танымдық
белсенділігін, сыни ойлау мәдениетін, кәсіби біліктілігін дамытуды мақсат етіп
қояды. Сөзжасамның әдістемелік жүйесін оның мазмұны мен мақсатына сәйкес
ұстанымдар мен әдіс-тәсілдер арқылы береді. Ғалым әсіресе модульдік оқыту
технологиясына мән береді. Оның себебін модульдік технологияның қазіргі жаңаша
оқыту талаптарына жауап бере алатындығымен, оқу үрдісін тиімді жүргізіп, лайықты
нәтижеге қол жеткізудің мүмкіндігімен түсіндіреді. Сөзжасам пәнін оқыту барысында
жоғары оқу орны студенттері игеретін білім мазмұны сараланды. Шешендіктанудің
әдістемелік қырларына ғалым А.С.Қыдыршаев ғалым жоғары оқу орындарының
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гуманитарлық бөлімдеріндегі шешендіктану курсы сабақтарында тиімді тілдік
қатынастық дағдылар қалыптастыруға, оқушылардың сөйлеу мәдениеті деңгейін
көтеруге, іскерлік қатынастағы шешендік дағдылардың дамуына жасайтыны
дәлелденеді. Осыған сәйкес шешендіктанудың ғылыми негіздегі әдістемесі
ұсынылды. Атап айтқанда, шешендіктануды оқыту әдістемесінің өзіндік
ұстанымдары мен әдіс-тәсілдері көрсетілді. Берілген әдістермен жұмыс істеу түрлері
айқындалып, айқындалды. Шешендіктануды оқытудағы тиімді жұмыс формалары
(лекция-диалог, семинар-пікіралмасу, коммуникативтік ойын, шешендіктануды
оқытудағы сабақтан тыс жұмыстар (ойбөліс, ойталқы, үйірме, тренингтер т.б.) жанжақты талданды. Шешендік іс-әрекет заңдарына сәйкес шешен-лектордың кәсіби
бейнесінің үлгісі беріліп, лекция үстіндегі ой ұшығы талданып, сөйлеу мәнерін
қалыптастырудағы шешендік кұралдар сараланды [9, 9-6].
Оқытуды деңгей негізінде жүргізудің тиімділігі ертеректе шыққан еңбектерде
де айтылған еді. Әрине, ол еңбектерде деңгейге бөліп оқыту мәселесі арнайы
көтерілмегенімен, тіпті «деңгей» сөзі мүлде айтылмаса да, мағынасы сол деңгейге
бөліп оқыту мәселесіне орайлас ойлар болған еді. Мысалы, Ы.Маманов «Орыс
мектептерінде қазақ тілін оқыту әдістемесі» атты еңбегінде былай дейді:
«Методикада әрбір үйретілген жаңа материалдың оқушылардың класына, білім
дәрежесіне лайық болу жағы қарастырылады». Яғни «класына, білім дәрежесіне»
деген сөздердің мағынасы қазіргі деңгейге бөлу деген мағынамен үндес. Демек,
ғалымдар сонау ерте кезден-ақ өзге тілді оқытуда үйренушілердің жасы мен тілді білу
деңгейін есепке алу қажеттігін аңғарған. Қазіргі таңда ертеректе айтылған мұндай
озық ойларды әдіскер-ғалымдар жаңаша дамытып, үш деңгейге, алты деңгейге, он екі
деңгейге бөліп оқыту дейтін соны ғылыми тұжырымдармен дамытып отыр. Бұл пікір
жоғарыдагы «жаңа әдіс-деген жоқ, әдістер бірін-бірі теріске шығарып не толықтырып
отырады немесе бұрынырақта айтылған пікірлерге әдістемеде қайта оралу дегендер
кездесіп тұрады» деген пікірдің растығын дәлелдейді. Құрманованың «Қазақ
мектептерінде сөз тіркесі синтаксисін дамыта оқыту технологиясы» атты
монографиясын атап айтқымыз келеді. Себебі еңбек қазақ мектептерінде қазақ тілін
дамыта оқыту технологиясы арқылы оқытуға арналады. Мұнда оқушыны білімді
қабылдаушы ғана емес, өз бетімен іздене алатын жеке тұлға деп қарауға маңыз бере
отырып, дәстүрлі оқыту жүйесінің жаңа арнаға бұрылуы жөнінде айтылады. Ондай
жаңа арна дамыта оқыту технологиясын қолдану арқылы үлкен нәтижелерге жетуге
мүмкіндік береді дей келіп, қазақмектебінің 1-11 сыныптарында қазақ тілінің сөз
тіркесі синтаксисін дамыта оқыту технологиясы арқылы оқыту жан-жақты
қарастарылады. Бұлардан басқа да ғылыми еңбектер бар.
Бұл жөнінде Ф.Оразбаева былай деп жазады: «Қазақ тілінің оқыту
әдістемесінің тарихи қалыптасу жолында XX ғасырдың бас кезі, әсіресе осы кезеңнің
алғашқы он жылдық уақыты, ерекше атап өтуді қажет етеді. Себебі бұл жылдары
көрнекті ғалым-ұстаздардың, қоғам қайраткерлерінің, жазушылардың ұлттық тілдің
ерекшелігіне, оның қоғамдағы орны мен әлеуметтік мәніне көңіл аударып, калам
тартпағаны кемде-кем. Мүның өзі, біріншіден, қазақ тілінің қоғамдық өмірде
маңызды орын ала бастауына байланысты оның келешектегі рөлін ойлаудан туған
тереңдікті танытса, екіншіден, ұлтымыздың сол кездегі көрнекті өкілдерінің
ғұламалығын аңғартатын болса керек»,- [2, 4-6] дейді де, ғалым көптеген тілші
ғалымдардың әдістемелік еңбектеріне шолу жасайды.
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КІШІ ЖАСТАҒЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ АУЫЗША СӨЙЛЕУ ДАҒДЫЛАРЫ
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Жорабек А.С., Билдабекова Ф.
№28 жалпы орта мектеп, Шымкент қаласы, Қазақстан
Резюме
В статье рассматривается формрования культуры речи современной школе
Summary
In tҺis article literary language style developing metһods and tһe basic period of
stylistic concepts foundatiоn of pupils are defined.
Бастауыш мектепте қазақ тiлiн оқыту әдiстемесi күн өткен сайын дамып,
өркендеуде. Қазақ елiнiң ғылымы мен бiлiмi басқа елдермен интеграциялық ауыстүйiс жүрiп жатыр. Басқа мәдениеттегi елдерден қазақ елiнiң салт-дәстүрлерiне
қайшы келмейтiн, ұлттық сана - сезiмге дұрыс келетiн әлем бiлiмiнiң озық әдiстәсiлдерi, жаңа инновациялық технологиялары ұлттық бiлiм беру салаларына көптеп
енгiзiлуiнен қазақ тiлiн оқыту әдiстемесi ғылымының ұтылмасы анық. Бұл қадам
арқылы қазақ елiнiң болашақ ұрпақтарының бiлiмi әлем алды елдерi балаларының
бiлiмiмен тең болады. Сондықтан қазiргi кезеңде бастауыш мектепте қазақ тiлiн
дәстүрлi емес сабақтар арқылы оқыту тәжiрибелерi жүрiп жатыр. Бұлар - қазақ тiлiн
оқыту мәселесiн жетiлдiрудi көздеген еңбектер. Себебi, қазiргi кезеңдегi әдiстеме
Қазақстан
Республикасының
бiлiм
берудi
дамыту
тұжырымдамасында
көрсетiлгендей « ... бiлiм алушылардың еңбек рыногындағы бәсекеге қабiлеттiгiн
қамтамасыз ету... » қажет .
Бастауыш мектеп оқушыларының ауызша сөйлеуге дағдыландыру және оны
жетiлдiру-бүгiнгi күннiң кезек күттiрмес мәселесi. Ертеңгi күнгi тiлiмiздiң хал170

жағдайын бүгiннен ойлап, алдымен ауызша сөйлеуге балаларды бірінші сыныптан
бастап дағдыландыру арқылы ғана қазақ тiлiн таза күйiнде сақтауға болады. Бұл
қажет те. Бұл тұрғыда академик Р.Сыздықова былайша пайымдаған: « Қажеттiктiң бiр
себебi ―жалпы мәдениетiмiздiң, оның iшiнде тiлiмiздiң әлеуметтiк қызметiнiң
дамуында болып отыр. Сол дамуға талаптың да күшеюiнде болып отыр. Бұл ― бiр.
Екiншi жағынан, бұрынды-соңды қазақша тiл, сөйлеу мәдениетi деген мәселелер
қазiргiдей белгiлi бiр мақсат көздеп, кең түрде жан-жақты сөз болған емес. Сондықтан
кезегi жеткен жайт болып отыр. Үшiншi бiр себебi, жасыратыны жоқ, ауызша сөйлеу
практикамызда не бiлместiктен, не немқұрайдылықтан, не өзге себептерден қабақ
шыта қынжылар кейбiр ақаулар етек алып бара жатқандығынан болып отыр».
Бастауыш мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастырудың
жоғарыда айтылған жайттардан басқа да бiрнеше маңызды қажеттiлiктерi бар.
Бiрiншiден, бастауыш мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын
қалыптастыру арқылы олардың адамгершiлiк қасиеттерi тәрбиеленiп, жеке бас
тұлғасын iзгiлендiруге болады, екiншiден, топ алдында қысылмай сөйлеуге
дағдыланған оқушының бойында лидерлiк қабiлет жетiлiп, өзiндiк ой-пiкiр айтуға
үйренедi, үшiншiден, айтар сөзiн, жазар ойын нақты әрi толық жеткiзуге дағдыланған
оқушы сабаққа қызығып, бiлiм үлгерiмi жоғарылайды, төртiншiден, сөйлер сөзiнде
әрбiр сөздi орнымен, өз мағынасымен қолдануға дағдыланған шәкiрт ертеңгi күнi
қазақ тiлiнiң мәртебесiн көтерер ұлттық тәрбие негiздерiмен сусындайды.
Бастауыш мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын мақсатты түрде
әрбiр сабақ сайын әдiстемелiк жүйеде қалыптастырып отырған жағдайда ғана олардың
пәнге деген қызығушылықтары оянып, сабақтағы белсендiлiктерi артады. Сонымен
бірге балаға ауызша сөйлеу барысында ым, ишара, дауыс ырғағы, жылы жүзбен
жымиюдың аса маңызды әсері туралы И.М.Юсупов былай дейді: « Педагогикалық
қарым-қатынаста балаға қарап жымию баламен диалогтың ең қажетті құралы болып
табылады. Сөйлесетін адамың неғұрлым кішкентай болса, ол өзінің іс-әрекетіне
үлкендердің соғұрлым үнсіз де жылы жымиысына баға беруін қажетсінеді.Тек қана оқу
процесінде ғана емес, жай қарым-қатынастарда да кіші жастағы балаларды жылы
жымиыспен ынталандырудың маңызы зор.
Бұл бастауыш мектеп оқушыларының жас ерекшелiктерiне
қатысты
психологиялық , әлеуметтiк жағдайларға байланысты. Бастауыш мектеп оқушылары
мақтағанды ұнатады, құрбыларының алдында өзiн көрсеткiсi келедi. Сондықтан
оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру барысында неғұрлым
кiшiпейiл, өзi мен оқушылардың арасындағы қарым- қатынасты гуманистiк бағытта
ұстаса, соғұрлым алдына қойған мақсатқа тезiрек жетедi.
Бастауыш мектепте сауат ашу кезеңінде қазақ тілінің заңдылықтарын оқыпүйрену барысында балалардың өздерінің сөйлеу дағдылары да ұштала түседі, олар өз
ойларын ауызекі және жазба тілде бейнелеп, өзгелердің сөзін толық түсінуді үйренеді
және тіл туралы материалдар осы тілді қолданудың ең жарқын үлгісі болып
табылатын әдеби туындылар, жеке-жеке бөліктер арқылы түсіндірілетін тіл теориясы
– осының бәрі қазақ тілі пәнінде интегративті ұштастырыла меңгертіледі. Осыған
орай бағдарламада көрсетілгендей сауат ашудың негізгі мақсаты-оқу дағдысының
негізін қалау: тыңдауға, айтуға, оқуға, жазуға үйрету, балаларда сөздің дыбыстық
құрылысы туралы түсінік қалыптастыру, әріп таныту, әуелі буындап, содан соң тұтас
сөзді, сөйлемді, мәтінді оқуға үйрету, сауатты жазу негізін қалыптастыру, өз бетінше
оқуға, кітапқа / кітаптан білуге / қызығушылығын ояту, ауызша диалогтық және
монологтық сөйлеуін дамыту баса назарға алынады.
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Сауат ашу жұмысы барысында дәстүрлі үш кезең бойынша жүргізіледі:
1.Әліппеге дейінгі кезең
2.Әліппе кезеңі
3.Әліппеден кейінгі кезең.
Әліппеге дейінгі кезеңнің негізгі міндеті – сөйлеудің маңызын білдіру. Сөйлем,
сөз және дыбыс туралы ұғым қалыптастыру, сөйлеу дағдыларын жетілдіру, жазуға
дайындау. Осы кезеңде көрсетілген оқушылардың сөз байлығын молайту және сөйлеу
дағдыларын қалыптастыруға байланысты жұмыстар кезеңдерде де үздіксіз
жүргізіледі.
Әліппе кезеңі сауат ашудың ең негізгі бөлігі болып саналады, өйткені тілдегі
дыбыстар мен олардың әріптерін жеке-жеке таныту, оқуға үйрету, әріптердің жазба
түрін баспа түрімен салыстыра меңгерту, сөздерді, жеңіл сөйлемдерді дұрыс жазуға
үйрету жұмыстары осы кезеңде жүзеге асырылады, әрі бұған уақыттың да негізгі
бөлігі беріледі. Бұл кезеңде балалардың ауызекі және жазба тілде сөйлеу, сөйлеу
мәдениеті туралы түсініктері айқындала түседі, бейнелілік және сөз көрнекіліктері
негізінде әр түрлі жанрда байланыстырып сөйлеу дағдылары, қалыптаса бастайды.
Әліппеден кейінгі кезеңнің міндеті- оқу дағдысын жетілдіру, саналы түрде
түсініп, мәнерлеп оқуға төселдіру, оқығандарының мазмұнын айтып беруге баулу,
оқылған мазмұнға қарапайым баға бере білу. Әсіресе, мәнерлеп оқуға айрықша көңіл
бөлінеді, оқу кезінде дауыс күші мен сазын құбылтып оқуға үйретіледі.
Сауат ашу жұмысы бірінші жарты жылдықта аяқталады. Бұл ретте баланы
қысқа мерзім ішінде сауаттандыра отырып, олардың сөздік қорының мол болуы, тез
арада көп сөз оқу, жазу мүмкіндігіне ие болуы көзделіп, буындап және біртіндеп
тұтас оқу әдісі басшылыққа алынады.
Демек, бастауыш мектеп оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын
қалыптастыру – бүгiнгi күннiң өзектi мәселелерiнiң бiрi. Сонымен қатар,
оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру арқылы олардың жалпы
бiлiмiне тiкелей оң әсер етуге болады.
Бастауыш мектепте мұғалiмдер оқушыларға жалаң бiр жақты тiлдiк
матералидарды
меңгертiп
қана
қоймай,
оқушылардың
игерген
тiлдiк
материалдардағы тiл заңдылықтары мен ережелердi өз сөздерiн қалай қолданып
жатқандығына баса көңiл аударуға тиiс. Оқушылардың қате сөйлегендерiне
кешiрiммен қарап, оларды қате жiберуге дағдыландырмау керек. Бұл үшiн мұғалiм
әрбiр сабақта оқушыларды ауызша сөйлеуге, сөйлеген сөздерiнде қандай сөз
қолданғанын байқауға, синоним сөздердi мағыналық реңктерiне қарай орынды
пайдалануға дағдыландыруы қажет. Оқушыларды ауызша сөйлеуге үйрету арқылы
олардың тiлдiк материалдарды жеңiл игеруiне ықпал етуге болады. Себебi, ауызша
сөйлеу дағдысын меңгерген оқушы ауызша болсын, жазбаша болсын тiлдiң негiзгi
заңдылықтарын қолданады. Бұл жөнiнде Ф.Ш.Оразбаева былайша ой қорытқан:
«Сөйлеу ерекшелiктерiн меңгерген оқушы өз ойын ауызша және жазбаша түрде iске
асырады. Бұл ― тiлдi қолданудың тәжiрибелiк көрiнiсi. Сол себептi оқушы тiлдi
адамдармен қарым-қатынас құралы ретiнде үйренгенi дұрыс».
Бастауыш мектеп оқушыларының сөйлеу дағдыларын қалыптастыру
деп –
оқушылардың ауызша және жазбаша тiлдiк қатынаста өз ойын анық, тiлдiк
нормаларға сай толық, дәлелдi және тiл тазалығын сақтай сөйлеуiн айтамыз.
Қазақ тiлiн оқыту әдiстемесiнде оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын
қалыптастыру мәселесi аз зерттелген. Жалпы ауызша сөйлеу дағдыларын айқындау
iсi күнi бүгiнге дейiн бiр тоқтамға келген жоқ.
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Бірінші сынып оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру
жұмыстарының көздеген басты мақсаты – шәкiрттердiң бiлiмдiк, тәрбиелiк бiлiктерiн
жетiлдiрумен қатар олардың шығармашылық, ойлау қабiлеттерiн дамытып, тiлдiк
қарым-қатынаста сөйлеген сөздерiнде жаргон, варваризмдер мен қыстырма сөздерден
арылту. Осы мақсатқа сәйкес бірінші сынып оқушыларының ауызша сөйлеу
дағдыларын қалыптастыруға арналған жаттығулар мен тапсырмалар жүйесі оқу
бағдарламасының мазмұнына лайықталып құрылды. Оқушылардың ауызша сөйлеу
дағдыларын қалыптастыру жұмыстары сатыланып, жеңiлден қиынға қарай принципiн
негiзге алып жүргiзiлдi.
Академик Т. Қордабаев сөйлеу мәдениетiнiң негiзгi белгiлерiн анықтауды, ең
алдымен сөйлеу тiлiнiң өзiндiк ерекшелiктерiн, оның синтаксисiн, стилiн
зерттемейiнше, қандай сөздер сөйлеу мәдениетiне жатады, ал қандай сөздер
жатпайды деген мәселеге әдiл билiк айту қиын екендiгiн былайша тұжырымдайды: «
Бiз «Сөйлеу мәдениетi» дегендi жиi айтамыз. Ал сөйлеудiң қайсысы мәдениеттi,
қайсысы мәдениетсiз болатындығына әдiл билiк айту үшiн, сөйлеу тiлiнiң өзiндiк
ерекшелiгiн, оның жазу тiлiнен қандай айырмашылығы барлығын бiлу керек.
Орыс лингвистикасында сөйлеу тiлi ерекшелiгiн арнайы зерттеген бiрнеше
күрделi еңбектер бар. Ал бiзде бұл жөнiнде жазылған шағын мақала да жоқ. Сөйлеу
тiлiнiң өзiндiк ерекшелiктерiн, оның синтаксисiн зерттеп бiлмей тұрып, сөйлеу тiлiнiң
стилi, сөйлеу тiлiнiң нормасы жөнiнде не айтуға болады.» Сөйлеу мәдениетiне
қатысты бiрнеше көлемдi зерттеулер жүргiзген, iргелi еңбектер жазған М. Балақаев,
Н. Уәлиев, М.Р.Кондубаева, Л.И.Скворцова, Б.Н.Головин, М.В. Чистяков,
М.М.Михайлов, Н.И.Семашко, Г.О.Винокур сөйлеу мәдениетiнiң негiзгi белгiлерiн
ажыратып, тiл мәдениетiнiң өзiндiк ерекшелiктерiн жан-жақты қарастырған
М.Р. Кондубаева сөйлеу мәдениетiнiң қалыптасуының негiзгi белгiлерiне
мыналарды жатқызады:
1. Сөйлеу тiлiнiң қысқа да дәл болуы;
2. Тiл тазалығы;
3. Сөйлеу тiлiнiң ұғынықты болуы;
4. Сөйлеу тiлiнiң логикалық байланыста болуы;
5. Сөйлеу тiлiнiң орынды қолдануы;
6. Сөйлеу тiлiнiң мағыналығы( выразительность);
7. Сөйлеу тiлiнiң әсер етуi( воздейственность).
М.Балақаев « Тiл мәдениетi және қазақ тiлiн оқыту» атты еңбегiнде
оқушылардың сөйлеу мәдениетiн жетiлдiру қазақ тiлiн оқыту әдiстемесiнiң мiндетi
екендiгiн айта келе, тiл мәдениетiнiң екi түрiн: баспасөз тiлiнiң мәдениетi мен сөйлеу
тiлiнiң мәдениетiн бөлiп көрсетедi. Ғалым тiл мәдениетiнiң ең жоғарғы деңгейi,
формасы, белгiсiне ― шешендiктi жатқызады.. Ғалым бұл тұрғыда былай деп
тұжырымдайды: «Сөйлеу мәдениетiнiң жоғарғы формасы ― шешендiк, «Өнер алды
― қызыл тiл» екенiн бiлген адам сол шешендiк өнерiн үйренуге құлшынады, бiрақ
жұрттың бәрi бiрдей даңқты шешен бола алмайды. Әркiмнiң бiлiм дәрежесi, ақыл-ой
парасаты әр түрлi болатындай, жалпы тiл мәдениетiнiң, әсiресе шешендiк өнерiнiң
дәрежесi де әр түрлi болады. Соның өзiнде, тiптi, ел бастайтын көсем де, жұртты
аузына қарататын шешен де бола алмаспын деген сауатты, мәдениеттi кiсiнiң де
қоғамда атқаратын қызметiне сай шешендiк өнерi болу керек». М. Балақаев тiл
мәдениетiнiң орфографияға да, пунктуацияға да орфоэпияға да, синтаксиске де, тiл
дамытуға да, шешендiк сөйлеуге де қатысты екенiн атап көрсеттi.
Ғалым оқушылардың ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыру мәселесiн кең
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ауқымды тұрғыда қарастырып, тiл мәдениетiне тiл заңдылықтарының барлығы
қатысты екендiгiн дұрыс аңғарған.Бiрақ бастауыш мектеп оқушыларының жас
ерекшелiктерiн, психикалық даму деңгейлерiн ескере отырып, бастауыш мектеп
оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларының негiзгi белгiсiне шешендiк өнердi
жатқызбаған.
Әдiскер-ғалымдар Б.Қ. Игенбаева мен Ж.Т. Дәулетбекова оқушылардың сөйлеу мәдениетiн- қалыптастыруға арналған «Таза сөз» атты оқу-әдістемелік
құралда мұғалiм мынадай iскерлiктерге ерекше мән беруi қажет екендiгiн атап
көрсетедi:
 Сұрақты дұрыс қоя бiлу,
 Оқушыны дұрыс тыңдай бiлу;
 Оқушы сөзiн дұрыс талдай бiлу;
 Әрбiр жағдаятқа сай бағыт- бағдарды дұрыс таңдай бiлу;
 Оқушыларды қызықтыра алу;
 Өз ойын, көзқарасын дұрыс жеткiзе алу;
 Тек кiтаптағы, оқулықтағы бiлiм деңгейiмен шектелмей, қосымша,
қызықты ақпараттарды дұрыс кiрiктiре алу;
 Сөз арқылы оқушыларды жетелей алу т.б.
Әдiскер- ғалымдар оқушылардың сөйлеу мәдениетiнiң---- қалыптасуына ең
бiрiншi ― эстетикалық талғамның маңызы жоғары екендiгiн атай отырып, бұл
жөнiнде былайша тұжырымдайды: « ... фонетика, лексика тарауын оқыту арқылы
балаға сөз мәдениетiн, тiл сұлулығын, тiл байлығын меңгертуге бағыттаумен қатар,
сол сөздердi оқушының эстетикалық тұрғыда мәнерлi, ықпалды айту қабiлеттерiне
көңiл бөлiнуiнiң мәнi жоғары болады »,- деп, оқушылардың сөйлеу мәдениетiн,
олардың эстетикалық талғамын қалыптастырудың төмендегiдей ажырамас үш қыры
бар екенiн айтады. Оқушыларда 1. орфографиялық және пунктуациялық iскерлiктер
мен дағдыларды қалыптастыру;2. оқушыларға әдеби тiл нормасын игерту; 3.
оқушының өз ойын нақты, дәл байланыстыра айта бiлу қабiлетiн дамыту қажет екенiн
айтады.
Бiздiң пiкiрiмiзше, оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыруда
олардың эстетикалық талғамдарымен қатар, сөздердi орынды, мағыналық реңктерiне
қарай өз орнында қолдана алу талғамдарының болғаны да ерекше маңызға ие.
Сонымен қатар, оқушының өз пiкiрiн дәл әрi анық айтуы да оның сөйлеу
мәдениетiнiң қалыптасуында басты рөл атқарады. Себебi, топ алдында өз ойын әсерлi
де түсiнiктi айтуға дағдыланған оқушы сөздердi орынды қолданып қоймай, сөйлеудiң
әсерлiлiгiн игередi.
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Резюме
В статье рассматриваются перспективные особенности проблемы
модернизация в образовании.
Summary
The article deals with the perspective features of the problem of modernization in
education.
“Қоршаған дүние” сабақтарының ерекшелігі оқу бағдарламасының мазмұны
мен оның алға қоятын талаптарынан туындайды. Бұл пән жоғарғы сыныптарда
оқылатын география, биология, химия, физика және қоғамтану пәндердің бастамасы.
Oсының өзі қоршаған дүние пәні сабағының ерекшелігін тудырады.
Сабақтың негізгі мақсaттарының бірі – оқушылардың дүниетанымын
қалыптастыру; дүниенің бір тұтастығы жайында ұғымды меңгерту. Адамның
қоршаған дүниедегі орнын таныту. Бұл жеке бір пәндік білім емес, кіріктірілгeн
ұғымдардан тұратын білім жиынтығы. Осының өзі оның сабақтарының басқа, пәндер
сабақтарынан ерекшелігін көрсетіп қана қоймай, пәнаралық сабақтастықтың басым
болатындығын білдіреді.
Сабақтардың білімдік мақсатымен қатар тәрбиелік, дағды қалыптастыру,
дaмыту, жекебас дәрежесін, дербестігін көтеру міндеттері жүзеге асатын
болғандықтан олардың мазмұны бір бірімен тығыз байланысты бірліктестікте,
тіркестікте өтетін кіріккен тұтас жүйелікті кұрайды. Бағдарламалық мазмұнның
сабақтастығынaн сабақ мазмұнының сабақтастығы туады.
Қoршaғaн дүние сабақтарының басты ерекшеліктері – нақты заттарды,
құбылыстарды танып білу, солар бойынша жұмыс істеу, заңдылықтарды түсіну үшін
табиғат құбылыстарын бақылауға мүмкіндік тудыру оқушылардың шығармашылық
әрекеттерінің қалыптасуына керекті жағдай жасау. Осының нәтижесінде оқушының
дербес танымдық қызметін жүзеге асырып, білім беруді ізгілендіругe, сабақ
барысында оқушының шығармашылық әрекетін дамытуға баса көңіл бөлу.
Сондықтан да қоршаған дүние сабағында мұғалімнің басшылығымен
ұйымдастырылып, оқушылардың өзіндік атқаратын жұмыстары басым орын алады.
Сабақтың дұрыс ұйымдастырылуы мұғалімнің шығармашылық дайындығы мен
оқушының білім дәрежесіне байланысты. Сабақта керекті оқу құралдарының дайын
болуы да негізгі шарттардың бірі.
Сабақтың негізгі қызметінің (функциясының) бірі - оқушылардың іскерлігін
дамытып, тиімді дағдыларды қалыптастырy болғандықтан, сабақтың типтерін
мақсатына байланысты өзгертіп отыруды қажет етеді. Бастауыш сынып
сабақтарының титітеріне жаңа білімді меңгеру, алған білімді практикада қопдану,
практикалық сабақтар, тәжірибе жасау т.б. қайталау және қорытынды, білім тексеру,
аралас сабақтар жатады. Сабақ типтерінің бәрінде де тиімді әдіс жүйелері іздестіріліп,
ізденушілік, зерттеушілік әрекеттерді ұйымдастыруға баса көңіл бөлінеді. Сонда ғaна
оқушылаp caлaсындa заттар мен құбылыстардың бейнелері қалыптасады. Бұл
біртіңдеп табиғат заңдылығын ұғынуға негіз салады.
"Қоршаған дүние" сабақтарында табиғи және бейнелі қоректіліктер, өсімдіктер,
пайдалы қазбалар жиынтығы, жануарларды, табиғат көрінісін бейнелейтін суреттер
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кеңінен қолданылады. Бейнелеу және экрандық көрнекіліктер де орын алуға тиіс. Оқу
мазмұнының жергілікті өлкетану материалдарымен тығыз байланыстылығынан
дүниетану сабағының ерекшелігі туындайды. Бұл ерекшелік нақты заттарға,
құбылыстарға негіздей отырып табиғат заңдылықтарын, оның адам өміріне, өсімдік,
жануарлар тіршілігіне, қоғамға тигізетін әсерін ұғындырудан туады.
Оқу әдістемелік кешенінің жарық көруіне байланысты сабақ барысында
қосымша оқу құралдарын кеңінен пайдалану мүмкіндiгi туады. Оқулықта берілген
мәтіндердің теориялық мазмұнын хрестоматиялық оқу құралы толықтыpса,
практикалық іс-атқаруға бақылау дәптері және көрнекілік, ретінде үлестірмелі
дидактикалық суреттер пайдaланылады.
Сабақ бapысындa оқулықтардың дара және жас ерекшеліктерін ескеруді жүзеге
асыру ушін мұғалімнің сабақ мазмұнын дұрыс айқындап, онда қолданылатын
әдістерді алдын-ала белгілеп алуына тура келеді. Бұл оқушыларға берілетін
тапсырмаларды олардың жеке бас ерекшеліктеріне қарай бөлшектеуді қамтамасыз
етуге жәрдемдеседі. Мұндай жағдайда сабақтың өне бойына оқушылардың ақылойын дамыту, практикалық іс атқару деңгейіне көңіл бөлу жұмыстары жоспарлы
түрде жүзеге асады.
Оқушылардың оқуға ынтасын тудыру, белсенді оқушыны мадақтау,
көтермелеу, өздігінен атқаратын жұмыстарын біртіңдеп күрделендіру арқылы
олардың көңіл-күйіне әсер етіп, сабаққа белсенділігін туғызып отыру жағы
қарастырылады.
“Қоршаған дүние” сабағының бөлімдері – нақты заттармен, не құбылыстармен
таныстыру барысында жаңа ұғым беру кезеңі, оны меңгеру, ұғымдарын тұжырымдау,
бекіту т.б. бөлімдері оқушы мен мұғалімнің атқаратын іс-әрекеттері арқылы
айқындала түседі. Сабақта оқушылардың меңгерген ғылыми ұғымдарының (өсімдік,
жануар, олардың тіршілік әрекеттері, ерекшелігі т.б.) негізгі желісінің үзілмей үнемі
байланыса отырып даму жағына баса көңіл бөлінеді. Себебі әр тақырып белгілі
ғылыми ұғымның негізін береді де, ол ұғым келешекте әрі қарай дамып отырады.
Ғылыми ұғымның дамуы тек тақырып аралық қана емес, сынып аралық
деңгеиге созылады. Мәселен, 1-сыныптан бастап өсімдік түрлерімен танысып, оның
топтарын ажыратуғы жаттыққан оқушылар онан әрі сол өсімдіктің тұқымнан
өнетінін, олардың бөліктерін біліп қана қоймай, енді өсімдіктер тараған тіршілік
орталықтары, өсімдіктердің сол ортаға икемділігі, адам өміріндегі, қоғамдағы
маңызын меңгере отырып, олардың табиғи зоналарға таралу ерекшелтерін оқып
білуге жетеді. Осы айтылған білім көлемінің ішінде сынып сайын мазмұн күрделігі
туып өсімдіктердің дамуының табиғат заңдылығымен байланысы, оған қажаеті
жағдайлар туралы ұғым жүйелері беріледі. Осылайша дамып, кеңейіп, күрделеніп
отыратын білім жүйесі бағдарламада қамтылған “Адам”, “Табиғат”, “Қоғам”
тараулары бойынша үзілмей жалғасады, сондықтан да сабақ барысында негізгі жүйені
сақтап, үнемі соған сүйеніп, алғаш алған ұғымдарын жаңа түсінік беру барысында
пайдаланып отыруы керек еді. Білім мазмұнының мұндай үзілмей кеңейтіле жалғасуы
біріншіден, даму заңдылығын диалектикалық тұрғыдан түсінуге жағдай жасаса,
екіншіден педагогикалық тұрғыдан сабаққа қойылатын басты талап – бірізділік пен
жүйелілікті жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Дүниетану сабақтарының тағы бір басты ерекшелігі оқушылар зейіні мен есінің
тұрақтануына, оның көлемінің кеңеюіне назар аударып отыруды керектігінде. Егер
суреттерді жанның жоғалтпай сақтай білуін ес” - дейтін болса, дүниетану пәні
сабақтарының өн бойы суреттер (түрлі объектілер), бейнелер, турлі көрнекілікті
176

қолданудан тұрады /10,б-176/. Сондықтан да оларды есте сақтауды күшейту білім алу
барысында оқушылардың сезім, мүшелерінің қатысын күшейтумен өлшенеді. Көру,
есту, қозғалу естері түгел қатысқанда ғана есте сақтау, жаңа ұғымды жадында ұстап,
оны керекті жерінде пайдалану жүзеге асады. "Кіші оқушының зейінінің
тұрақсыздығымен күресу үшін объектілерді үнемі өзгертіп, не соларды бірінен соң
бірін алмастырып отырған жөн. Тек сонда ғана баға зейінінің аумалы келуімен күресе
аламыз" - дейді белгілі психолог М.М.Мұқанов /10,6-86/. Объектілерді үнемі өзгертіп,
алмастырып отыруға дүниетану сабақтарының мүмкіндігі мол. Сабақ барысында
баланың ерікті зейінін күшейту үшін олар өздігінен орындайтын жұмыстың
мазмұнын және оны орындаудың әдісін нaқты түсінуі керек.
Сабаққа зейінсіздік көбіне тапсырмаларды түсінбеуден, не орындайтын
жұмысының әдісін меңгермеуден туады. В.В.Давыдовтың пікірі бойынша бастауыш
сынып оқушыларының оқу әрекеті бірнеше бөліктерден тұрады: оқу ситуациясы,
тапсырмаларды орындау, тапсырмаларды тексеру. Оқу ситуациясы бастауыш сынып
оқушылары үшін тапсырманың мазмұнын түсініп, оны орындауға көшу мүмкіндігі,
яғни, мұғалімнің оқушыларды білім алу әрекетіне жұмылдыру. Бастауыш
сыныптарындағы дүниетану сабақтарында ғылыми ұғым беру сабақ барысында да,
сабақтан тыс жұмыс түрлерін орындау кезінде де жалғастырылады. Ғылыми ұғымның
негізін қалау оқыған заттары мен құбылыстарын дұрыс қабылдай білуімен
байланысты. Бастауыш сынып оқушылары кейде әр объектінің негізгі және кездейсоқ
қасиеттерін ажырата алмауы мүмкін. Белгілі ғалым-әдіскер И.Нұғманов химияны
оқытудың әдіс-тәсілдерін сөз еткенде оқушылардың ақыл-ойын дамытудағы әрбір
нәрсені салыстыра білудің мәнін айта келіп, “...салыстыру арқылы ұқсастығы мен
айырмашылығын анықтай білу, нәрсені ой жүзінде жеке бөліктерге жіктеу (анализ),
оларды қайтадан біріктіру (синтез) арқылы нәрсенің тұтас күйіне және жеке
бөліктерінің арасындағы байланысты танып білу, нәрселердің ереулі қасиеттерін
елеусіздерінен ажыратып, бөле білу...” –деп, осылардың тиімділігі жайында ой түйеді
/34,б-23/. Бастауыш сынып оқушыларында дәл осындай күрделі ой әрекеті бола
қоймаса да, нәрселерді салыстырып оның елеулі, елеусіз қасеттерін ажырату
мүмкіндіктерін қалыптастыруына болатынына көзіміз жетті. Сондықтан
оқушылардың ұғымды, саналы қабылдауын қамтамасыз ету үшін мұғалім сол заттың,
құбылыстың нендей басты қасиеттеріне мән беру керектігін, неге назар аударған жөн
екенін оларға түсіндіріп, бағыт сілтейді.
Оқушылардың берілген білімді игергендігін олардың түсініктерін іс жүзінде
қолдану деңгейлері арқылы байқауға мүмкіндік туады. Сонымен қатар түрлі
тапсырмалар, проблемалық сұрақтар, өздігімен орындауға ұсынылған практикалық
жұмыстар кезінде оқушылардың біліктілігі байқалады. Оқушылардың осы
жұмыстарды орындауда талдау, саралау, жалпылау т.б. әрекеттерге мүмкіндігі
келетіндей дәрежеге жеткізу – білім берудегі негізгі мақсаттың бірі.
Қазіргі таңда сабақтың басты міндеті ретінде оқушының жекебас тәрбиесіне
мән беру жағын көтеру атап айтылып отыр. Бұл бір жағынан психологиялық процесс.
Себебі өз басын түсіне білу үшін оқушы өз ісін реттеп, сын көзбен қарап, қатесін,
жетістігін біліп отыру деңгейіне жетуі керек. Бұлай болмаған жағдайда оқушы не өзін
өте жоғары бағалау сезімі пайда болады, не өзін өте төмен бағалап сенімсіздікке
ұшырауы мүмкін. Сондықтан әрбір оқу әрекетіне зер салып, еркін пікір алысу
қолынан келетін жұмыстарын орындату, өз әрекеттерін тұжырымдату арқылы ғана
оқушының өзіне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туады. Оқушы өзінің қате
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түсінігін білеудің айтуы бойынша емес, пікірлерді талқылау барысында өзі сезінуі
керек.
Сабақ үстінде оқушылардың ойлау қабілетін дамыту олардың жалпы дамуына
жағдай жасайды. Сондықтан “Қоршаған дүние” сабақтарында “осылай істе” дегеннен
гөрі, “қалай істесек, дұрыс болатынын байқайық”, не “байқап, айырмашылығы мен
ұқсастығын табайық” деген тұрғыда бағыт беріледі. Кейде “қалай ойлайсың, неге
бұлай” деген сияқты да меңзеулер де қолданылады.
Дамыту – оқушыларды біліммен қаруландыру, дағдыны меңгерту,
оқушылардың білімге құштарлығын арттыру. Дамыту ол бүгінгі жеткен білім
деңгейінде тұрып қалу емес, алдағы білім деңгейіне ұмтылу екенін ескерсек,
дүниетанудың әр сабағында оқушыларды дамытуға мүмкіндік бар.
“Қоршаған дүние” сабақтарында үнемі оқушылардың табиғатты бақылау
барысында байқағандары, олардың нәтижесі, жинаған материалдары, алған ұғымдары
пайдаланып отырады. Бұл арқылы сабақтың өлке – танулық жағынан ғана емес,
ғылымилығын қамтамасыз ету міндеті жүзеге асады. Дүниетану сабақтарында
индукциялық, дедукциялық ой қорытулар жүйелі түрде іске асады. А.А.Люблинская
“...оқушы алған түсініктері мен ұғымдарына анализ жасауға, оларды қорытындылап
топтастыруға, ең негізгісін, маңыздыларын бөліп алып, оларды көптеген егжейтегжейлердің, детальдардың, кейде өте айқын да алуан түрлі жеке заттарды таба
білуге әрекет етуі қажет” –дейді /94,б-22/.
Оқу әрекеті үстінде оқушылардың танымы қалыптасады. Философтар “таным –
танымдық бейнесі”, -дейді. Таным барысында оқушылардың қисынды ойына
мүмкіндік туады. Қисынды ой арқылы оқушыларды дамыту мақсаты жүзеге аспақ.
1-сыныптың өзінде дүниетану сабақтарында оқушылардың қисынды ойын
дамытуға мол мүмкіндік бар. Мысал ретінде осы аталып отырған сыныпта оқылатын
бір сабақтың жоспарына тоқталайық.
Тақырып: “Жыл мезгілдері”.
Оқушылар бұған дейін күзгі табиғатты бақылап, “Бақылау күнделігін”
толтырып, шартты белгілерді қолданып жаттыққан. Сондықтан сабақ барысында
оқушылардың бақылау нәтижелеріне сүйену негізгі орынды алады.
Міндеттері: Оқушыларғы жыл мезгілінің табиғатында болатын өзгерістің
себептері туралы ғылыми ұғым қалыптастыру. Бақылау дағдыларын шыңдай түсу.
Байқағандарын қорытындылап, іс жүзінде қолдана білуге жаттықтыру. Оқушылардың
қисынды ойына қозғау салу. Табиғат көркемдігін аша отырып, эстетикалық тәрбие
беру. Оқушылардың шығармашылық әрекетіне жол ашу.
Базалық білім: Жыл мезгілдері жайында ұғым. Күз бен қыстың табиғатындағы
басты ерекшеліктер. “Табиғат күнтізбесімен” жұмыс істеу. Шартты белгілерді
қолдана білу.
Тірек білім: Оқушылардың өмірден, табиғаттан байқап білгендері.
Температура, ай аттары, желдің бағыны, жауын-шашын, аспанның қалпы жайындағы
білім қорлары.
Құралдары, ұйымдастырылуы, әдістері.
1. Оқушыларды жақсы эмоция тудыру, көңіл күйіне, сезіміне әсер ету
мақсатымен сабақ табиғат көрінісі жайындағы өлең оқудан басталды.
Таза жездей жайнаған,
Сары бояу айналым.
Енді сары бояумен
Күз суретін салам мен (Қ.Баянбай).
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Өлеңді талдап, “Алтын күз” жайында әңгімелесу. Оқушылардың ойына қозғау
салу мақсатымен бірнеше сұрақ беріледі:
- күзгі табиғат көрінісі жайында білетінімізді айытп көрейік.
- күз суретін неге саты бояумен саламыз?
- табиғаттан күзгі өсімдіктер мен жануарлар тіршілігінен байқағаныңды айт.
2. П.И.Чайковскийдің “Жыл мезгілдері” атты шығармасының күзгі және қысқы
айларға арналған бөлімін тыңдау. Оқушылардың музыкадан алған әсерін байқау үшін,
олардың ойын еркін айтуға мүмкіндік беру.
3. "Жыл құстары" картинасы бойынша оқушылармен әңгімелесу арқылы
олардың табиғатқа жүргізген күнделікті бақылауларының нәтижесін іс жүзінде
қолдануға жағдай жасау: әңгіме барысында оқушылар суреттегі құстардың ішінен
өздері білетіндерін атап, оның күзгі тіршілігі туралы айтады. "Жыл құстары" деп
аталу себебін. құстардың күзде ұшып кету pетін әңгімелеп, бұл құбылысты ауа
райына байланысты дәлелдейді (жем, қоректік заттардың азаюы). Оқушылар
жануарлар тіршілігіндегі өзгерістерді ауа райымен. қорекпен байланыстыра білуге
оқушылар мұғалімнің көмегі арқылы жетеді. Мұғалім сабақтың келесі бөлімінде күз
және қыс табиғатының көрінісін бейнелейтін картиналар бойынша жұмыс атқаруға
көшіп, оқушылардың оны байқау, бақылау мүмкіндіктерін, салыстыру, талдау,
жинақтау дағдыларын қалыптастыру мақсатымен бұл көріністің өз өлкесіне
ұқсастығы мен айырмашылығын табуға жұмылдырады. Картинаны қарап әңгімеле.
Күзгі табиғат пен қысқы табиғатты салыстыр. Қыстың басты ерекшелігін ата (қар
қалың, ауа райы суық, аяз, өсімдік, жануарлар тіршілігіндегі ерекшеліктерді тап,
оларды өз жеріңнің табиғатымен салыстыр). Қыстағы адам еңбегінің түрлеріне
тоқтал, - деген сияқты тапсырмалар мен сұрақтарды орындау арқылы оқушылар өз
мүмкіндіктерін еркін ортаға салып, пікір талқысына қатысады. Еркін әңгіме
барысында оқушылардың ой қорытуы, ойды сыртқа шығарып баяндау үшін сөз іздеуі,
сөйлем құру шеберлігі қалыптасуға жағдай жасалады. Сабақта оқушыларды
сарамандық жұмысқа жұмылдыру арқылы олардың өздігінен атқаратын әрекеттерін
күрделендіре түсуге жол ашылады. Мұндай жұмыстарға "Бақылау дәптеріне" сол
күнгі ауа райын шартты белгімен белгілеу, жергілікті құстардың суретін салу т.б.
жатады.
Сабақты қорыту кезеңінде оқушылардың өздігінен атқарған жұмыстары
тұжырымдалып, қосымша түсінік беру мақсаты жүзеге асады.
Оқушылардың берген жауаптарын негізге ала отырып, қыста күннің
қысқалығы, түннің ұзақтығы, сондықтан да күн көзінің жерді нашар
қыздыратындығы айтылады. Күннің шыққан уақыты мен батқан кезін бақылап,
дәптерлеріне жазып жүру оқушылардың өздеріне тапсырылады. Көктем кезінде де
осындай бақылау жүргізілетіндіктің нәтижесі қысқы уақытпен салыстырылатындығы
оқушыларға ескертіледі. l-сыныпта жыл мезплдерінің ауысу себептерін ғылыми
тұрғыда түсіндіру қиын болғандықтан, оқушылар әр жыл мезгілінде ауа райындағы
ерекшеліктерді бақылаумен шектеледі. Бұл мағлұмат кейінгі сыныптарда берілетін
ұғымның негізін қалайды.
4. "Күз", "Қыс" тақырыптары бойынша ауызша шығарма айтқызу арқылы да
оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттеріне мүмкіндік беріледі. Сонымен қатар,
оқушылардың ойын дамытатындай жұмбақ, мақал-мәтелдер қолданылып, табиғат
ерекшеліктері мен көріністерін айқындай түсу, алған білімдерін есте сақтауды
қамтамасыз ету жағы қарастырылады. "...Жұмбақ тақырыбы адамның дүниетану
жолында азын-аулақ шама-шарқын білдіреді". "Жұмбақты сөз образының кілті
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есебінде тануға болады" - дейді М.Әуезов /95,б-199/. Сондықтан да сабақ барысында
жұмбақ қолдануды дүниетанудың тиімді құралы ретінде қараймыз.
Осы бөлімде оқулықпен жұмыс жүзеге асып, ондағы суреттерді пайдалану,
мәтінді оқу арқылы оқушылардың сабақтың басынан аяғына дейінгі орындаған
шығармащылық әpeкeттepi тұжырымдалады. Сабақта көрнекіліктердің (картина,
музыка, дәптерге шартты белгілерді салу) қолданылуы барысында оқушылардың
білім мазмұнын эстетикалық қабылдауына, көңілкүйіне әсер етеді. Ақын,
жазушылардың жыл мезгілдеріне арналған шығармаларын қолдану кезінде,
оқушыларды еркін сөйлету барысында олардың қисынды ойы дамып, тіл байлығы
қалыптасады, сөз қоры молаяды. Мәтін соңынан берілген тапсырма мен сұрақтарды
орындау барысында оқушылардың берілген білімді меңгеру деңгейін байқау мақсаты
жүзеге асады. (Бұл са6ақтың жоспары Алматы облысының үштө6е ауданында 1978
жылы қыркүйек айында өткен мұғалімдер семинарында талқыланды).
"Қоршаған дүние" сабақтарында мұғалімнің басшылығының түрі үнемі өзгеріп
отырады. Ол оқушыларға бағыт беріп, үлгі көрсетуден бастап, оларды ойландыратын
тапсырмалар беру, өздігінен атқаратын жұмысқа бағыттау, шығармашылық
белсенділікке жетелеу сияқты ic-әpeкeттepдi жүзеге асырады. Сабақтың логикалық
құрылымы, басталуы мен аяқталу жүйелілігі, білім беру, тәрбиелеу, дамыту
мақсаттары болғандықтан, әр сабақ келесі сабақтың бастамасы, келесі сабақ оның
жалғасы ретінде білім берудің жаңа және жоғары деңгейіне көтеріліп отырады. Сонда
бір сабақтъщ мазмұны бұрын алған білім мен жаңа алған және келешекте алатын
ұғым құрамдарынан тұрады. "Қоршаған дүние" сабақтарының бүкіл мазмұны
өлкетану материалдарына негізделетіндіктен өлке тану материалдары сабақта да,
сабақтан тыс та кеңінен қолданылады. .
Берілетін білімнің ғылымилығын, оқушылардың эстетикалық талғамын,
өлкетану жұмысын жүзеге асыруға қолайлы білім беру формасы-топсаяхат.
Топсаяхат көбіне табиғат аясында өтіледі (көбіне деп отырғанымыз, табиғаттан басқа
да топсаяхатқа шығатын орталар жеткілікті).
Пайдаланылған әдебиeттер.
1. Қ.Аймағамбетова,« Дүниетану» оқулықтарына әдістемелік нұсқау (1-3 сынып
бойынша), Алматы, «Атамұра», 1997-2000 жж.
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УДК 687
ИСТОРИЯ СТИЛЕЙ В ИСКУССТВЕ И КОСТЮМЕ
Марьям Наджафи, Даукебаева А.Н.
Средняя школа №28, г.Шымкент, Казахстан
Түйіндеме
Бұл мақалада өнер әлеміндегі костюмдердің тарихы туралы жазылған.
Summary
History of styles in art and costume.
Охабень - разновидность мужского боярского кафтана периода Московской
Руси 14-17 вв. Представляет собой верхнюю, плечевую, накладную, длинную
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распашную (до щиколотки) одежду, которая спереди застегивалась встык на петлицы.
Силуэт длинный расширенный к низу. Характерная особенность: наличие двух
воротников и четырех рукавов. Охабень имел четырехугольный откидной воротник и
длинные узкие откидные рукава, однако в рукава его обычно не носили: руки
продевали в разрезы, сделанные спереди по пройме, в которую вшивали рукава, а
рукава завязывали сзади на талии. Изготавливался из дорогих, богато
орнаментированных тканей (атлас, шелк, парча, объярь, бархат). Украшали вышивкой
золотом и пуговицами из драгоценных камней. Зимой изнутри нашивали мех, в
основном из бобра. Отражает социальный статус, религию, соответствует
климатическим условиям.
Ферязь - старинная русская плечевая, накладная, распашная (с завязками
спереди) одежда (мужская и женская) с длинными узкими рукавами или без них,
может быть, как без воротника, так и с ним, и перехвата в поясе.
Женская ферязь называлась ферезея. Носилась поверх рубашек. Одежда
расширенного силуэта, длина до голени. Кроили по типу плаща из красной или
голубой ткани и подбивали мехом лисы, рыси или соболя.
Применялась как парадная верхняя одежда боярами и дворянами. Надевалась
поверх кафтана. По указу ферязи были разделены на три разряда: золотые, бархатные
и объяринные. Ферязь была широкой в подоле, до 3 метров, с длинными,
свисающими до земли рукавами. Ферязь надевали следующим образом: в рукав
продевали лишь одну руку, собирая его во множество сборок; другой рукав спускали
вдоль фигуры до земли. Благодаря ферязи появилось выражение «работать спустя
рукава». На грудь пришивались нашивки (по числу пуговиц) с завязками и кистями.
Завязок 3, 4, 5 или 7. Каждая нашивка имела петлю для пуговицы, поэтому позднее
нашивки стали называться петлицами. По краю ферязи пришивалась «кружево» кайма с украшениями. Ферязь шили на подкладке (холодная ферязь), иногда и на
меху, из дорогих тканей, бархата, с применением золота.
Разновидности ферязи: мовные, постные, становые (с перехватом на поясе),
ездовые, армяшные (из верблюжьей шерсти). Ездовые ферязи - верхняя одежда с
богатым украшением. Дорогую шелковую или бархатную ферязь длиной до пола на
подкладке из дорогого меха надевали только на правый рукав, собирая его длину
многочисленными сборками. Левый рукав свисал до самого пола. Отражает
социальный статус, религию, соответствует климатическим условиям, подчеркивает
эстетический идеал красоты.
Такие формы костюма, как ферязь и охабень, появились в одежде дворян и
бояр как выражение их сословной принадлежности и имущественного положения.
Форма деталей и манера ношения этих видов кафтана подчеркивали полную
неприспособленность их владельцев к какому-либо труду.
Классической страной раннего средневековья, где господствовал романский
стиль в культуре, принято считать Францию. Средневековая одежда, в частности
романского стиля, формируется под влиянием более суровых, чем в Риме или
Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще, строже и
мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.
По описаниям поэтов XI-ХII вв. у женщины должны быть длинные золотистые
вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся, губы,
подобные свежему персику. Ее красота, доброта, верность воспеваются на рыцарских
турнирах. Мотивы розы - цветка, символизирующего нежность, хрупкость,
изящество, широко распространяются в искусстве и в быту. Розами украшают
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обеденный стол, лепестки роз плавают в чашах с вином, юноши и девушки носят
венки из роз. Именно в жестокую и мрачную эпоху средневековья возникает культ
«прекрасной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех
последующих поколений.
Пропорции костюма должны были подчеркивать женственность женщины,
появилась потребность в создании облегающих форм одежды. Поэтому в романской
одежде материал сшивали швами, которые оторачивались тесьмой и тем самым
укреплялись - это в истории моды было новинкой.
В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю,
длинную и широкую, с длинными узкими рукавами и верхнюю, более короткую, с
короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по
горловине, низу изделия и низу рукавов.
Туники имели трапециевидную форму: в плечах узкий, сильно расширенную к
низу. Линия талии была завышена. В IX-XII веках начинается создание одежды
облегающих форм. В стремлении подчеркнуть фигуру в костюме появляется
короткий узкий жилет, который поддерживает груди и играет большую декоративную
роль: его отделывают по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный
металлическими пластинками, располагают на бедрах, концы его свисают спереди до
низа.
Женское блио этого периода представляет собой накладную одежду с тремя
швами: прилегающую в области плеч, груди и талии, с боковыми клиньями,
расширяющуюся от бедер. Широкое распространение в блио получают боковые
шнуровки с лентами, для облегания груди и талии. В XII веке еще не делали вытачки,
при помощи которых можно было придавать костюму разную форму, но одежда уже
начала делиться на части. В европейском женском костюме широко распространяется
деление лифа на две части: верхняя закрывала плечи и грудь, а нижняя собиралась
мелкими поперечными складками: таким образом, на лифе не образовывались
заломы.
Верхней женской одеждой служит длинный плащ в виде мантии,
стягивающийся спереди лентой, украшенной круглыми пряжками. В качестве
подкладки плаща служила обычно ткань контрастного цвета (например: красный
плащ на зеленой подкладке) или мех (горностай, бобер). Полукруглая форма плаща
создавала глубокие, ровно ниспадающие книзу фалды. Одежда преимущественно
накладная, только плащи драпированные.
Использовали гладкокрашеные льняные, шерстяные, шелковые ткани. Особое
внимание уделялось цвету ткани. Белый - символизировал чистоту, веру; черный скорбь или верность; голубой - нежность и т.д. Желтый цвет не носили вообще, так
как он означал измену. Полностью красную одежду, начиная со средневековья,
носили только палачи.
Покрывала, распространенные в одежде ранних веков как головные уборы
исчезают. К волосам относились почтительно и боязливо, как к едва ли не самому
ценному, чем обладал человек. Нельзя было без нужды касаться чужих волос.
Женщины начинают носить длинные распушенные волосы или косы, перевитые
парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком. Замужние дамы
заплетали косы, и прятали их под головным убором. Прически дополняли ткаными
диадемами, сплетенными из мелких роз, маргариток, васильков и барвинков.
Девицам, которых в средневековом обществе почитали за земных ангелов, полагалось
ходить простоволосыми, с цветами и лентами на голове. Буквально у всех
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христианских народов такая прическа символизировала невинность, девственность.
Женщины заплетали и закручивали волосы, закалывали длинными шпильками,
прикрывали маленькими шапочками - скуфейками, платками и вуалями. Блестящие
обручи из серебра и меди, царственные золотые венцы с самоцветными глазками и
шелковые диадемы надевались поверх матерчатого головного убора.
Французская революция и последующие за ней события вызывают стремление
людей к национальной независимости. В 1804 г. Наполеон объявляет себя
императором, а Францию - империей. В период с 1804 г. по 1815 г. в искусстве и
костюме царит стиль «ампир» (первая империя Наполеона). Особенно ярко
классический стиль «ампир» проявился в архитектуре и в изобразительном искусстве.
Стиль «ампир» выражает эстетические вкусы крупной буржуазии и прославляет
военные победы Наполеона. Революция сделала доступным народу искусство: Лувр бывший королевский дворец, в 1791 г. становится музеем, куда поставляется
большинство картин, висевших ранее на стенах французских дворцов; часть дворцов
превращена в музеи, которые заполняются картинами, захваченными Наполеоном по
всей Европе. Народ увидел полотна Рубенса, Тициана.
Требования моды в стиле «ампир» к скульптуре доходили до смешного: даже
политические деятели (в духе античных героев) изображались нагими. Интерьеры
тоже оформлялись в стиле «ампир» и носили парадный, холодно-официальный
характер.
В залах царит холодная величавость, которая проглядывалась в утяжеленных
архитектурных деталях, в приземистых колоннах и пилястрах. Стены украшались
античными орнаментами (характерные элементы орнамента - античные лавровые
венки, пальмовые ветви, факелы - элементы римского декора), росписями, иногда
стены затягивались тканью с вертикальным рисунком. Паркетные полы тоже
орнаментировались. Обстановка выполнялась на античный манер - прямые длинные
кушетки, неудобные кресла с низкими сидениями, кровати с пологом сверху,
завершали интерьер белые алебастровые вазы.
Разительные перемены произошли и в одежде. Силуэт костюма ампир
стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные
блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной
декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение
преобладает над конструктивным.
Мода XIX в. развивалась под влиянием быстрого роста промышленности,
искусства, конкуренции в торговле. Костюм теряет свое классовое значение. На
смену придворным модам приходят моды буржуазные, для которых характерно
внешнее единообразие. Все слои городского населения начинают одеваться
одинаково. Теперь мужской костюм перестает подчеркивать праздность и безделье, а
становится деловым костюмом. Принадлежность владельца костюма к тому или
иному классу определялась наличием и числом модных туалетов, элегантностью
покроя, мастерством исполнения, качеством используемой ткани, белизной белья.
Для мужчины считалось дурным тоном яркость костюма, обилие украшений.
Женщина отражает положение своего мужа в обществе, является как бы рекламой
благосостояния, символом процветания его дел. Меняются одежды и прически во
Франции, все становится «а ля антик» - женские платья подобны древнегреческим
хитонам, прически тоже на манер греческих, на ногах - греческие сандалии. В
костюме заметны только профессиональные различия. Так, например, костюм
буржуазии отличается от костюма рабочего человека; костюм рабочего от костюма
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скульптора и т.д. И все же костюм горожан особенно сильно отличается от
крестьянского костюма. Ведущими женскими модами той эпохи были французские,
мужскими - английские.
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МАҒЖАН АҚЫН ЖЫРЛАРЫНДАҒЫ ТҰРАН ТАҒДЫРЫ
Нұрпейісов Н.Ж.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент қаласы.
Қазақстан.
Резюме
В статье раскрывается идейно-тематическое своеобразие стихов
выдающегося казахского поэта Магжана Жумабаева, посвященный Туранской земле,
родному народу.
Resume
In this competition talks about o popular poet Magjan Jumabaev. About Turkish life
was written poems and states and was analyzed his poems.
Қазақ ұлттық поэзиясының падишасы Мағжан Бекенұлы Жұмабаевтың өнегелі
өмірі мен шығармашылық өнері жайында айту тым жауапты. Ол «өз тегін де, өз жерін
де мадақтаумен өткен, өмірдегі азаматтық орнын адақтауға ұмтылған, өлең сөздің
асыл маржанын төгілткен, сұлу жырымен оқырманын егілткен, өне бойы қапаста,
қайғы мен қасіретте өмір кешіп, ақырында мүлт кеткен, өзі айтатындай соры
арылмаған халқының зарлы перзенті» (1.4), - деп ғалым Мүсілім Базарбаев атап
көрсеткендей тағдыры тым аянынышты аяулы жан.
Біз бүгінгі зерттеуде алдымызға ақын шығармашылығында аса көп айтыла
бермейтін бір ғана тақырыпты айтуды мақсат етіп қойдық. Шынында да Мағжан ақын
жырларындағы Тұран, Түркістан, түрікшілдік мәселесі аса күрделі және қызықты,
ыждағаттап зерттеуді қажет ететін тақырып. Оның бірнеше себептері бар. Басты
себеп ел тарихындағы көне Тұран, Мағжан дәуіріндегі түрікшілдік рухтың бәрі кеңес
қоғамының қырын саясаты нәтижесінде жадыдан өшіріліп, тарих «ақтаңдағына»
айналған құбылыстың бірі болды. Зер салып қарағанда бірден аңғарылатын жайт
түрік тақырыбы Мағжан поэзиясында тым ерте, дәлірек айтқанда медресе «Ғалияда»
оқып жүргенінде басталған. 1912 жылы жарық көрген «Шолпан» жинағына енгізілген
«Орал тауы» өлеңіне қарағанда, бұған тіпті шәк келтіре алмайсың. Бұдан кейінгі
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уақытта бұл тақырып сан жағынан да, сапа жапа жағынан да дами түскен. Олар –
«Алыстағы бауырыма», «Жер жүзіне», «Қазақ тілі», «Тез барам!», «Түркістан»,
«Тұранның бір бауында», «Орал өлеңдері» болып жалғаса береді. Өз ұлтын және
бүкіл түркі әлемін жанындай жақсы көріп жырға қосатын ақынның аталған
тақырыпқа тым етене келіп жырлау себебін белгілі мағжантанушы ғалым
Ш.Елеукенов былай деп атап көрсетеді: «Мағжан поэзиясында түрік өлеңдерінің
өрістеуінен әлденеше себептер бар. Ең бастысы – отаршылдыққа қарсылық, дүние
жүзіндегі ұлт-азаттығы қозғалысының күрескерлерімен бірлесу, тізе қосу. Қазақ сол
ынтымақ бірлікті ту етіп ұстаса, ежелгі туыстығын бекіте түсе деген ақын тілегі
«Түркістан» өлеңінде мақтаныш пен масатқа толы:
Тұранда түрік ойнаған ұсап отқа,
Түріктен басқа от боп жан туып па!
Көп түрік енші алып тарасқанда,
Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па!
Бүгін біз Мағжан түрікшілдігін мақтан тұтқанда оның мән-мағынасын кеңірек
пайымдаймыз. Әдебиетімізде ол тұңғыш рет жеке-дара көтерген түрік тақырыбының
халықаралық маңызы зор дейміз» (2.31). Өкініштісі сол, алғаш көтерілген
халықаралық тақырып та, сол тақырыпқа жүк болып, биік идея ретінде насихатталған
Тұран, түрік, Түркістан тақырыбы сол отызыншы жылдары-ақ мансұталды, авторы
алғашында қуғынға түсті, соңынан мерт етуге дейін барған қатігез қоғамға не
айтасың.Түркі әлемі, соның ішінде Түркістан тарихын терең білетін ақынның араға
көптеген жылдар салып, халқымен қайта қауышқан отты жырлары ұмытылған
тарихымызбен қайтадан қауыштырды. Мағжан қазақ тарихын былай бастайды:
Ертеде Түркістанды Тұран дескен,
Тұранда ер түрігім туып өскен.
Тұранның тағдыры бар толқымалы,
Басынан не тамаша күндер кешкен, - деп ертедегі түркілердің біртұтас
мемлекет болып, оның кейін әр түрлі қанды шапқыншылықтарды бастан кешіру
салдарынан әуелгі атын да, атағын да жоғалтып алған тарихын баяндап береді. Соның
ішінде көне Тұранның тарихтан өшуінде өлшеусіз рөл атқарған – Араб халифатының
шапқыншылығын есімізге түсіре отырып, дін мен тілден, әдет-ғұрып пен салтдәстүрден айырып қана қоймай, сондай ғажайып құндылықтардың жойылуына
барынша күш салған жаулап алушылардың пиғылын әшкерелейді. Осы аралықта
«Араб халифаты түрік елінің ата мұрасы болған оймақ жазуын істен шығарып, осы
арқылы келер ұрпақ жас буынды өткендегі ата тарихынан мүлде қол үздіріп жіберді»
- деп жазатын професор М.Мырзахметов пікірі де (3.97) еріксіз еске түседі. Аз-кем
тарих беттерін ақтарғанда аңдағанымыздай діні мен тілін, дәстүрі мен әдет-ғұрпын
ала келген араб халифаты Тұран өлкесін 705-715 ж талан таражға ұшыратып, халқын
қырып жойды, сөйтіп Тұран атауын Түркістан атауымен алмастырды. Тұранның
тарихтағы атауы осылайша тарихтан өшті. Бірақ сол өшкен тарихты жаңғыртып
жырға қосқан Мағжан ақынға қалай тәнті болмайсың. Тұран тарихын ғана емес көз
алдымыздағы Түркістан тарихын да ұмытып, бауырлас түріктерден теріс айналған
сәттер де кешегі тарихтың еншісіне айналып бара жатыр.
Ғасырлар бойы бұратана күй кешіп келген, сол себепті де өнері, мәдениеті
дамымаған ел болып кемсітілген қазақ халқының шын мәніндегі өткен тарихын,
Мағжан жырмен жазды, біз айтып, жазып жүргендей емес, қазақ хандарының
тарихын да тым әріден – Афрасиябтан бастайды. Кезінде әлемді өзінің қаһарымен
солқылдатқан Шыңғысханның кім екенін айтуда әрқилы пікірдеміз, ал енді Мағжан
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оны сол кезде-ақ Түркістанның топырағынан екендігін батыл айта білген. ӘлФарабиді – Мағжан жиырмасыншы жылдары қазақтың асқан білімді философы деп
мақтанышпен жазса, қазақтар оның есімін алпысыншы жылдары ғана естіді,
жетпісінші жылдары ғана тарихқа енгізе бастады. Біз Мағжанның бір ғана
«Түркістан» өлеңі арқылы бүкіл тарихи даму жолдарымызбен таныстық. Арғы-бергі
тарихы романға, тіпті болмағанда поэмаға жүк боларлықтай көлемді жырдың тағы
бірер шумағына назар аударсақ.
Түркістан – екі дүние есігі ғой,
Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.
Тамаша Түркістандай жерде туған,
Түріктің тәңірі берген несібі ғой, - деп жырлады. Мағжан поэзиясындағы
ақындық қуатты, фольклорлық сарынды көп жылдардан бері зерттеп келе жатқан
ғалым Б.Қанарбаеваның: «Мұны қайсыбір әдебиет зерттеушілері Шымкент
облысындағы Түркістан қаласымен шатастырып жүр» (4.128) деген пікірі де назардан
тыс қалмау керек. Шынында да өлеңнің атауына ғана көз жүгіртіп шыққан
базбіреулер тарихи өлеңді тар шеңберде түсініп, қасиетті қала төңірегінде ғана
түсініп жататыны жасырын емес. Мағжан ұғымы одан биікте, ол Түркістанның терең
тарихын жырлаған, Тұран даласының түркі әлемінен алатын орнын алғашқылардың
бірі болып айтқан ақын.
Ақын Мағжан бауырлас елдердің ежелгі тарихын жетік білгендіктен де
туыстық қарым-қатынасты аңсады, Түркия халқына алыстан сәлем жолдау сырының
бір қыры осы. Тарихи деректерде Түрік мемлекеті күйрегеннен кейін оғыздардың бір
бөлігі теңізден өтіп кеткен, қазіргі Түркиямыз сол деседі. Мағжанның бұл
деректерден де хабары бар екенін:
Алтайдың алтын күні еркелетіп,
Келгенде жолбарыс боп, жаңа ер жетіп,
Ақ теңіз, Қара теңіз ар жағына,
Бауырым, мені тастап қалдың кетіп, - деген сөздері анық аңғартады. Бірақ оны
тереңдеп зерттеу тарихшыларымыздың ісі десек те Мағжанның:
Бауырым! Сен о жақта, мен бұ жақта,
Қайғыдан қан жұтамыз. Біздің атқа,
Лайық па құл боп тұру? Жүр кетелік.
Алтайға, ата мирас алтын таққа, - деп баяғыдан бірігіп бір ел болуға шақыруды,
Ататүрік идеясымен де қабысып келгендігін ұмытуға болмайды. Осы өлеңнің терең
мазмұнына көз жеткізе оқығанда Мағжан халқымыздың болашағы түрік тектес
халықтардың бірлігінде деп танығанын айқын аңғаруға болады. Өр рухты
поэзиясында түрік бірлігін жырлауының да сыры сонда жатыр.
М.Жұмабаевтың «Күншығыс», «Пайғамбар», «Тез барам», «Мен жастарға
сенемін», «Түркістан», т.б. өлеңдерінде түрікшілдік, түрік бірлігі идеясы ұдайы
жырланып келгенін жоғарыда айттық. Ақынның ойынша қазақтар – түріктердің қара
шаңырағына ие болып қалған халық, оның дәлелі өзіміз үзінді келтірген: «Көп түрік
енші алысып тарасқанда, Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па?!» деп келетін жыр
жолдарында сайрап жатыр. «Түркістан» өлеңіндегі туған ел тағдыры, тарихына
қатысты тағылымды пікірді белгілі әдебиетші, сыншы ғалым Дандай Ысқақ былай
деп сабақтайды: Өлеңде қазақ тарихына да қысқаша шолу жасалынып, Қасым, Назар,
Есім, Абылай, Кенесары есімдері мақтанышпен аталған. «Арыстан елге отан болған
Тұранда» хандық құрған қазақ хандары «қазақтың қасқа жолды Қасым ханы», «әділ
хан аз болады Назардайын», «алашқа Есімханның жолы дайын», «Тәукедей
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данышпан хан», «Алаштың арыстаны Абылай еді», «Кешегі ердің ері көкжал Кене»,
деп сипатталады. Бұл жолдардың қазақ хандарын жырға қоспақ түгілі аттарын
атаудың өзі қиын тап күресінің барынша күшейіп тұрған кезінде жазылғандығы да
есте болғаны жөн. Тіпті ол кез түгілі күні кеше заман ептеп түзеліп, Мағжан ақталып,
оның шығармалар жинағы халқына қарай жол тартқанда Кенесарыға арналған бір
шумақ өлең алынып тасталған. Ол жолдар мынадай:
Тұраннан Сарыарқаны бөлек деме,
Түркістан алты алашқа болған кеме.
Тұранның топырағын құшып жатыр,
Кешегі ердің ері көкжал Кене. (5.60)
Атақты өлеңде осылайша ежелгі Тұран аймағының ұлы тұлғалары Фарабиден
бастап айтылатын билер, хандар, батырлары, сонымен қатар Тұран халқы мекен еткен
кең байтақ өлкенің географиялық шеңберіне дейін шабытпен жырға қосылуы бар
дүниені таптық тартыспен шектеп, төл тарихымыз бен тағдырымызды Ресейсіз көзге
елестету мүмкін болмай қалған қоғамда бұл өлеңнің тұншықтырылып, күресінге
лақтырылуы табиғи заңдылық.
Ақиық ақын Мағжан шығармашылығындағы түрікшілдік сарынды сол кездің
өзінде тап басып танып, ол себептің сырын ұғуға ұмтылған Сәбит Мұқанов түсіндіруі
төмендегідей: «Мағжан шынында түрікшіл емес.Оның түрікті «бауыр» қылуында, өз
мақсатына сәйкес ойы бар. Біз жоғарыда Мағжан қазақтың ескі күнін көксегенде,
баяғы хан дәуірін қайта орнатпақ емес, қазіргі қазақтың көзіне ескі, еркін өмірін
елестетіп, басын көтертпек. Басын көтертіп алғаннан кейін бөлек республика құрмақ
дедік. Мағжан «түрік» деген сөзді белгілі мақсат үшін ғана керек қылды. Түріктің
ерлігін айта кеп, қазақты отаршыл үкіметке қарсы қайрап алғысы келді» (6.187.).
Кезінде сын тұрғысынан айтылған, Мағжан сынды аяулы ақынның басты кінәсі етіп
көрсетілген қағиданың аз ғана уақыт ішінде қайта жаңғырып, ізгі ойының түпкі
мақсаты, «Жан сөзі» халық мүддесі мен азаттық идеясының биік белесі ретінде
бағалана бастады. Ақиқат ой кеш те болса салтанат құрып келеді. Мағжанның
түрікшілдік дара қасиетін тап басып көрсеткен, сол қасиет арқылы «бөлек
республика» болып, отаршылдық саясаттқа қарсылық көрсетуін іштей құптаға
Мұқановқа да ризашылық білдіресің.
Мұқанов дәуірінде, соның ішінде зерттеушінің «ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті»
атты тарихи кітабы жарық көргенде (1932) түрікшілдіктен бастап Түркістанға
дейінгінің бәрі қорқыныш тудыратын жағдайға жақын қалған кезең еді. Тарих
парағындағы дерек көздерінің анықтауынша түрікшілдікті мансұқтау Ресей көлемінде
ойда жоқ оқиғалардан басталған десе де болғандай. 1920 жылдың 20 ақпанында
қазіргі Ташкент қаласында Түркістан Коммунистік партиясының V өлкелік
конференциясы ашылды. Конференцияда Түркістан Советі Атқару Комитетінің
төрағасы Тұрар Рысқұлов баяндама жасап, өлкенің ұлттық құрамына сәйкес партия
ұйымының атын өзгертейік. Түркістан Компартиясы бұдан былай түрік
халықтарының Компартиясы, ал Түркістан – Түрік кеңестік Республикасы аталсын, деген ұсыныспен шығады. Түркі халықтарының бірігіп кетуінен өлердей қорыққан
большевиктер ұсынысты қолдаудың орнына жаулық іздеп шыға келді, сол идеямен
тарих, мәдениет, әдебиет аренасына шыққандардың бірі ерте, бірі кеш мерт болды.
Отаршыл Ресейдің қол астында одан әрі қалып кеткен біздер осының бәріне имандай
сеніп, өз қағымыздан өзіміз жеріп, сол тақырыпты қозғаған Мағжандарды бір емес екі
рет соттауға дейінгі қиянат жасалынды.
Мағжан мұраларының шын мәніндегі жанашыры, мағжантану ғылымының
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іргетасын қалаушы, биылғы жылы 80 жасқа толу мерекесі Республика деңгейінде
аталып өтіп жатқан ғалым Шерияздан Елеукенов те ақынның осы бір дара қасиетін
көрсетуді үнемі назарда ұстап, тап баса көрсетеді. Ойымызды қорытындылап,
жинақтай түсу үшін Елеукеновтің біздің тақырыбымызға тиянақ болатындей кейбір
ойларынан үзінді келтірсек. Ғалым пікірі былайша өрбиді: «Мағжан Жұмабаев
әдебиетімізде тұңғыш рет жеке-дара өзі көтерген түрік тақырыбының халықаралық
маңызы өте зор. Бүгінде тәуелсіздікке қолы жеткен қазақ елі Түркиямен тіл табысып
жатса, осынау мәртебелі істе, абыройлы жолда Мағжан еңбегі ұмытылмауға тиіс. Бір
кезде ақын түрік ағайындарымызға: «Бауырым! Сен о жақта, мен бұ жақта, //
Қайғыдан қан жұтамыз...» десе, енді, шүкіршілік, жағдай күрт өзгерді. Ерікті елдер
неліктен зарламақ? Қуанышымыз қойнымызға сыймайды десек, шындықтың үстінен
шыққанымыз. Ендігі арман – о жақтағы, бұ жақтағы қуанышымыз ұзағынан болғай! –
деп тілейсің. Тілейсің де, сол азаттық алған майрағай-тайрағай шат-шадыман шаққа
жете алмай кеткен, бірақ сол үшін жан-тәнін пида еткен боздақтарды тағы да күрсіне
есіңе аласың» (7.195).
Қорыта келгенде түрік тақырыбын қазақ әдебиетінде қасиетті тақырып етіп
дәйекті жырлаған Мағжан ақын көрегендігіне қалай бас исек те жарасады. Түркі
әлемінің, соның бір бұтағы «бөлек республика» қазақ елі де өзінің «Отты Гуннен от
боп ойнап мен туғам» дейтін асқақ, тәккапар ниетіне жетті. Сол күнді ерте жырлап,
халық санасында жаңғыртқан ақын арманы жүзеге асты, туған елі кеш те болса
періште көңілді ақынның «Жан сөзін» жатқа оқи бастады. Тұран тағдырын Тұран
даласының дабылы етіп жырлаған ақын мұралары мәңгілік болғай.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Жұмабаев М. Таңдамалы А., Ғылым 1992. – 272 б.
2. Жұмабаев М. Көп томдық шығармалар жинағы. 1 –том. А., Жазушы 2002. -208 б.
3. Мырзахметов М. Қазақ қалай орыстандырылды. А. Атамұра-Қазақстан. 1993.
4. Б.Қанарбаева Жырымен жұртын оятқан. А. Ана тілі, 1998, - 232 б.
5. Ысқақұлы Д. Әдебиет алыптары. – Астана; Фолиант. 2004. -304 б.
6. Мұқанов С. ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. А., Атамұра.2008.-384 б.
7. Елеукенов Ш. Мағжан (өмірі мен шығармагерлігі) Оқу құралы. – А, Санат. 1995. 384 б.
ӘОЖ 376.
ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ КЕЙІПКЕРЛЕР ӘЛЕМІ
Орынбасар А., Қоңырбаева Г.О.
№39 М.Жұмабаев атындағы жалпы орта мектеп, Шымкент қ., Қазақстан
Ақылбаева Б.Б. – №108 «Хамза» атындағы жалпы орта мектебі,
Шымкент қ., ОҚО, Қазақстан.
Резюме
В этом статье рассматривается вопрос о мире персонажов в современных
казахских рассказов.
Summary
This article examines the world of characters in the stories of modern Kazakh.
ХХ ғасыр соңы адам, қоғам санасына өзгерістер әкелуімен ерекшеленді.
Қоғамның өзгеруімен байланысты бұрынғы сана, бұрынғы идеалдар жойылып,
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жеке сана пайда болды. Осының нәтижесінде, әдебиет-идеология құралы емес,
жеке тұлғаның өз-өзін таныту құралына айналды. Осы бағытта Р.Мұқанова,
Д.Амантай туындылары көркемдік ізденістері мен ерекшеленсе, кейінгі
толқындардан З.Жантасова, Ә.Қоспағарова, Ә.Салық, Б.Дәулетбаеваның бірқатар
әңгімелері өз айтары бар салмақты ойларымен оқырман ықыласына бөленіп жүр.
Ә. Салықтың « Балалық арман-биік шың» новелласы,Ә. Қаспағарова «Күй»
әңгімелерінде күй мен оның адам жанын әлдилеп тәтті мұңға батырар құдіреті
арқау болады. Күй арқылы адам жанының күрделі болмысы таразыланады. «Күй»
әңгімесінде өз жанына дауа таба алмай дал болған Жәудір атты бойжеткен қызды
«қарапайым кісі» нің тартқан күйі басқа әлемге жетелеп әкеткендей. «Күй ырғағы
адам жанын тазалайды. Күй тыңда»- дейді Жәудірге «қарапайым кісі». Бір кезде
сүйікті Алматысына үлкен сеніммен келген Жәудірдің келе сенімі күдікке
айналып,сезімі жаралы күйге айналғанын жас қаламгер күй тілі арқылы
ұғындырады. «Жәудірді сағыныштың жалғыздығы басып алған еді,жылап отыр.
Күй де тырс-тырс жас тамызып егілгендей ме? Қарапайым кісі ғана бәз баяғы
қалпында беріле,шалқая түсіп күйге ойналып кеткендей,күймен бірге ырғала
теңселіп қояды... «Сіз өзгермеңізші!»- іштей Жәудір күбірлей берді.
«Өзгермеңізші» [1. 23]». Алайда әңгіме соңы Жәудірдің осы өтінішіне сызат
түскендей күйде қалады.
«Сенің ерекшелігің күй құдіретін ұғуыңда,бізден
айырмашылығың да сол»-деген дөң қабақ, егде кісі аузынан айтылған сөзге
қарапайым адамның ыржалақтауы. Адам жанының құбылмалылығын Алматының
әдемі ауа-райымен өрбіте береді. «Алматының өзгермелі ауа-райына сенім жоқ
қой,себелеп ақ жауын жауып тұр. Кімге сенуге болады? Жәудір аз да болса
ойланбақ еді оның санасын жабайы әуен,тарсыл-дүрсілі билеп,таптап тастады»-деп
аяқталады әңгіме. Бас аяғы жұп-жұмыр бұл әңгімеде «Күй» тұрақтылық параметрі
ретінде алынады. Ал кейіпкерлер характері күй негізінде ашылады. Тіпті
«махаббат» атты ұлы сезім пернесін тербетушісі де күй екендігі Ә.Салықтың
«Балалық арман-биік шың» новелласына арқау болады. Басты кейіпкер Арай
балаң кезінде радиодан тыңдаған күй - балауса сезімін оятып, оны арманшыл етеді.
Есейген шағында сол күйшінің кешін жүргізу құрметіне ие болады. Сол күннен
бастап өзі де түсіне бермейтін жанын ауыр мұң торлайды. Себебі ол күй өнерінің
иесіне ғашық. Ал ол қол жетпес биікте. Иә, махаббат сезімі сонысымен де бағалы,
әрі киелі шығар деген оймен аяқтайсың шығарманы. Осы үшін де әңгіме кейіпкері
Арай өзін бақытты сезінеді. Жастыққа тән романтиканың, өмірге, сұлулыққа
құштарлық сезімін оятқан қасиетті домбыра үні, күй құдіреті екенін қос жас
қаламгер әңгімелері арқылы түйсінгендейсің.
Жалпы қазақ прозасында өнер адамдарын,оның ішінде күй құдіретін арқау
еткен қаламгерлер баршылық. Тәкен әңгімелерінде шертпе күй ырғағы бары айқын
десек,дәл сондай деңгейдегі әңгіме болмаса да күй тілін ұғына білетін жастар
бейнесі суреттелгені көңілге жылылық ұялатады. Келесі бір тоқталатын әңгіме
топтамалары кейіпкерлерін тосындау жағдайда,өзгеше
кейіпте алуымен
ерекшеленеді. Соның бірі Б. Дәулетбаеваның «Аспан әлемі» әңгімесі. Басты
кейіпкері аспан қыз екеу болып бұлттарды бақылап тұрған жерінен кенеттен қара
бұлт қоюланып келіп қызды қаусара құшақтап алып кетеді. Одан әрі оқиға аспан
әлеміндегі қызбен жердегі ағасына жазған хат формасында өрбиді. Хат
формасында сюжет өрбіту Т. Әбдіктің «Парасат майданында» да кездеседі. Енді
жер бетіндегі күйбең тіршілікті биіктен бақылатып Аспан қыз монологымен
беріледі. Мұнда жақсылық пен жамандылық Аспан қыз сөзімен безбенделеді.
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«Адам деген-пенде ғой. Ал пенде періште мен шайтанның қосындысынан
жасалған. Бәріміз сондаймыз. Ендеше жамандық пен жақсылық күресінің мәңгілік
екені өзінен-өзі анық қой аға. Бұрын да күрескен,күресіп жатыр,күресе береді.
Қанша адам жақсылық жағына шықса сонша зымиян табылады. Жоқ,мен Сізге
күреспеңіз демеймін,күресе беріңіз. Жалпы жәй,ешқашан жеңбейсіз дегенім ғой.
Ал бәрінен жақсысы-Аспан. »[1. 29]-деп толғанады кейіпкер қыз. Аспан қыз
жазған хат тілімен бойымыздағы өзгеріп бара жатқан
психология яки
қатыгездік,жас буынның ішкілікке салынып азғындауы, сұрқай өмірдің сүйкімсіз
тұстары бәрі-бәріне бейтарап қарай алмайтын сезімтал қыздың толғаныстарымен
суреттеледі. Мұнда кейіпкердіің ортадан жиренуі бар, сондықтан ол мәңгі аспан
әлемінде қалуға бейіл. Себебі онда «үндестік» бар. «Мұнда біз табиғат заңдарына
ғана бағынамыз»-дейді кейіпкер. Кейіпкер жалғыздығы,ортадан безінуі О.Бөкей
шығармаларында көп кездесетін құбылыс. Оралхан кейіпкерлері де Аспан қыз
секілді әлденеге қанағаттанбайды. Оқиғасын ауылдан тыс жерге құруы қаламгер
шығармаларының күрделілік сипатын арттыра түседі. Бұл әңгімеде назар аударар
жәйт кәдімгі оқиға өтетін жер яки кеңістік мәселесі. Бір қарағанда қызды бұлттың
әкетіп қалуы ертегілік сюжет десек те, ол жалпы шығарма шынайылығына нұқсан
келтірмейді. Сөйтсе де кейіпкер жер әлемін мекендеп жатқандардан жеріне тұра
сағынады. Осы орайда Т.Айбергеновтың «Сағыныш» өлеңін енгізуі әңгіме
көркемдігін арттыра түскендей.
Келесі осы автордың «Өмір биі» әңгімесі өзінің шынайылығымен баурайды.
Мұнда да адам болмысының күрделілігі, өмірдің терең иірімдері, тез-өшіп тез
жанатын сезімге таңқалыс тәтті мұң болып өріледі. Әңгіме кейіпкері екеу. Ғалия
және соған құлай ғашық болған танымал жазушы. Өзінің шығармаларын сүйіп
оқитын, жазушы жүрегінен шыққан сөздер қыз жанын толқынысқа салып,шын
сеніммен, шын көңілден қабылдаған да еді. «Сөз түсінетін, адам жанын ұғуға
жаралған адам екенімді түсіндім. Есіңде ме,мен сені биге шақырдым ғой. Сондағы
сенің саусақтарыңның дірілін ұмыта алмасымды сездім»[1. 35]. Араға уақыт салып
Ғалия сол сүйікті жазушымен күтпеген жерден асаба хабарлауымен кездеседі.
«Сүйікті жазушым көп сөйлеген жоқ. Салмақты ғана,орынды сөздер айтып, орнына
жайғасты. Тағы сөз... сөз... Ет... Асаба үзіліс жариялады. Сүйікті жазушым көк
көйлекті әдемі қызды биге шақырды. Маған әдемі қыздың саусақтары дірілдеп
тұрғандай көрінді»-деп аяқталады әңгіме. Жалпы «Өмір биі» әңгімесі адам
болмысының құбылмалылығын меңзеп тұрғандай. Ия өмірде сезімі жараланып,
сенімі шайқалған мұңлық жандар аз ба. Бір сәт өмірдің түзу жолдан
тұрмайтындығын тағы түйсінгендейсің. Бұл өмір пәлсапасы, әңгіме тағлымы.
Кейде мына қым-қуыт өмірде мейірімге жаутаңдап,шөлде жүрген жандай күй
кешетініміз жасырын емес. Е.Солтақовтың «Аялдама» деген әңгімесінің кейіпкері
қайырымдылықты кәдімгі саналы адамдардан емес, міскін жан қайыршыдан
көреді. Ақшасын алдыртып,аялдамадан трамвайға міне алмай әрі намыс,әрі қорлық
сезімммен бір сәт ауылдағы әжесінің қамқорлығы есіне түсіп жылап жіберген
бойжеткен қызға күтпеген жерден көзі мұңлы міскін жанның тиын ұсынуы
оқырманды да қайран еткізеді. Сол сәтті былай суреттейді: «Ойын артынан
естілген тықыр бұзды. Жалт қараған күйі өзіне мұңлы жанарман елжіреп қарап,
қолын созып тұрған міскінді көрді. Созған алақанында тиын»[1. 96]. Міскін жан
қыз қарсылығына қарамастан бар тиынын қызға ұстатады. Әңгіме «Есік жабылып
трамвай жүріп кетті. Көздері жасаурап терезеге келді. Міскін орнында әлі тұр. Бұл
кезде қыздың жасаураған жанарында тек: «Рахмет айта алмадым-ау» -деген өкініш
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қалды» деп аяқталады. Адамгершілік қасиетті қыз өзі үміт еткен ортадан емес,
күнделікті нәпақасын елден тауып жүрген міскін жаннан көреді. Қайыршылық күй
кешіп жүрсе де адами қасиеттері жоғалмағаны намысты қыз көңілін босатып
жібереді. Міскін жан бойындағы жақсылық іс істеуге деген ниеті әр бірімізде
жүрсе мына өмірде адам қолымен жасалатын қиянаттарда көп болмас еді ау деген
авторлық ой ұшқыны көрініс бергендей.
Қазақ прозасында өз стилін қалыптастырып үлгерген З.Жантасова әңгімелеріндегі ерекшелік тілге бай көркемдік детальдар, кейіпкерлерінде ойлылық
тереңдік бар. Кейіпкерлері адаса жүріп,өмірден өз соқпағын, өз жолын іздейді. Әр
нәрсеге ой көзімен қарайды. «Аяныш», «Көз» атты әңгімелерінде де міскін
жандар тағдыры көрініс береді.«Қоңырқай көңілінің көктемін аңсап,мұңның
құшағынан бұлқынып шығып қала кезіп келеді...»-деп басталған әңгіме одан әрі
оқырманын өз иіріміне шым-шымдап тартып әкете береді. Басты кейіпкер
Гүлсімнің жаны нәзік. Сұрықсыз өмірдің қатыгездеу көріністері Гүлсім жанын
күзгі желдей қалтыратса, бейдауа өмір сүріп жүрген қайыршының әдемілікке,
сұлулыққа деген ізгі сезімдерінің өшпеуі қайран қалдырады. Әңгіме сюжетіне
сүйенсек: «Көппенен ілесе қолындағысын ұсына берген Гүлсімге қайыршы
«бетіңнен бір сүйгізші, мынаны түгел саған берейін», -деді күс-күс алақанындағы
қара бақырларды көрсетіп. Бұл аңтарылып қалды. Қасындағы бейтаныс әйел
жағасын ұстады. Оңбаған- ай, біз мұны аяп тұрсақ,-деді таңғалып»[2.38]. Осы ретте Д. Исабековтың «Сүйекші» әңгімесі ойға оралады. Басында ата-анасының үлкен
үміті болған Тұңғыш тағдыр тәлкегімен қайыршы,соңында сүйекші болып өмірден
өтеді. Әңгімеде Тұңғыш өз атын да ұмытқан сормаңдай,рухани тоналған тағдыр
иесі болып суреттелінсе, Зылиха әңгімесіндегі қайыршы бейнесі жазушының
талант қарымымен мүлдем басқаша қырынан,адами тұрғыдан ашылады. Сырт
көзге қайыршы іс-әрекеті оңбағандық болып көрінсе,Гүлсім үшін басқаша
екендігін оның меселін қайтара алмағаны үшін өзін кінәләған досына берген
жауабынан көрінеді. «Иә. Ол да адам. Пенделер бақытын ақшамен өлшейді. Ана
бақырлар қайыршы үшін қыруар дүние. Соны менің жолыма қиып тұрды.
Жүрегінде сүю сезімі,іңкәрлігі өлмегені үшін сүйгіздім. Махаббат қайыршылық
емес деші»[2]. Әңгімеде Гүлсімнің бақыт жайлы толғаныстарына да жай қарай
алмайсың. Жалпы Зылиха әңгімелерінің басталуы қалай тосындау болса, аяқталуы
да солай. «Жабырқау жанның шипасын әлгі қайыршыдай алақанын жайып сұрады.
Адамнан емес, Алладан...»-деп аяқталады әңгіме. Қайыршының қолындағы бар
бақырын қызға ұсынуы
оның ұғымында қыруар дүние болып,бақытының
өлшеміне айналып тұр. Яғни «барлығын ақшаға сатып алуға болады» деген
түсініктің санамызда орнығып бара жатқаны ащы да болса шындық. Сол
шындықты салауатты тіршілік кешіп жүрген адамдар ойымен емес,қайыршы
секілді делқұлылау кейіпкермен берілуі автор тарапынан сәтті шыққан көркемдік
тәсіл деуге болады. Жалпы Зылиха кейіпкерлері аса сезімтал мына дүние
кереғарлығына өз әлеміндегі нәзіктікпен өрілген жан тазалығын қарсы қоя білетін
қайсар жандар болып суреттелінеді. Қос әңгімеде де міскін жандар тағдыры бар.
Бірі адам баласына көмек қолын созса,екіншісі сұлулыққа,әдемілікке ұмтылады.
Біз өмірде аяп қарасақ,ал әңгімеде адамзатқа аялап қарайды. Жалпы «қамшының
сабындай қысқа ғұмырда» адам баласы бір-бірін аялай жүрсе деген авторлық ой
ұшқыны екі әңгіме де де байқалады. Қорыта келгенде қысқа жанрда қалам тарту
оңай емес, десек те кейіпкерлер әлемі тұрғысынан саралай алынған жас қаламгер
әңгімелері өз стилімен,ой айта білу көркемдік тәсілдерімен ерекшеленеді.
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Резюме
В статье рассматриваются перспективные особенности проблемы
модернизация в образовании.
Summary
The article deals with the perspective features of the problem of modernization in
education.
Қазақстан егеменді ел болып, тәуелсіздіктің тура жолына түскелі де білім беру
жүйесінде шешімі табылмаған мәселелер баршылық. Еліміздің болашағы қазіргі
жастарға байланысты, Президентіміз Н.Назарбаевтың 2030 жылға дейінгі жасаған
бағдарламасын іске асыруға белсене қатысатындар қазіргі мектеп қабырғасында жүрген
жас жеткіншектер. «Не ексең соны орасың» демекші біз оларға қандай білім беріп,
тәрбиелесек, олар сондай жеміс береді. Еліміздің ертеңгі жақсы қызметтерін, кәсіпкер,
шебер мамандарын даярлау – қазіргі білім беру ісінің алдында тұрған зор міндет.
Жан-жақты білімді, іскер маман даярлауда мектептегі жаратылыстану пәнінің
атқарар ролі зор. Қазіргі таңдағы жаратылыстану (биология, химия, география)
пәндерінің проблемалары бүгінгі үлкен экологиялық дағдарыс, әр түрлі аурулардың
көбеюі, орман, тоғай, жайылымдардың жойылуы, тозуы, өзен, көл, ауалардың ластануы
т.б. мәселелер.
Экологиялық апаттардың барлығы да оқушылардан бастап мекеме басшысына
дейінгі қызметкерлердің экологиялық және жаратылыстану жайлы білімнің жоқтығынан
не аздығынан туындауда.
Мектептегі жаратылыстану пәні ауыл балалары үшін айналадағы табиғатқа,
жануарлар мен өсімдіктер дүниесіне сүйіспеншілік көзі. Ауыл балалары мен қала
балаларының табиғат, өсімдік, жануарлар туралы түсінігі әр туралы. Сондықтан, оқулық
бірдей болғанмен, сабақтың өткізілу әдісінде өзгешелік болғаны жөн. Ауыл
мектептеріндегі оқу бағдарламасында, экологияға, агротехникалық пәндерге,
экономикалық тиімділікке, табиғат қорғауға көп көңіл бөлінуі керек. Ауыл мектептерінің
өзін-өзі қаржыландыру ісін қамтамасыз ететін жаратылыстану пәні мұғалімдері. Олар
оқушыларды сабақтан тыс уақытта егістікке, өндірістік бригадада жұмыс істетеді.
Экономикалық тиімді, экологиялық таза жеміс және көкөніс өсірудің жаңа әдістеріне
негізделген бұл еңбек әрі эксперименттік тәжірибе, оқушыларды мамандық таңдауға,
сондай-ақ еңбекшіл болуға баулиды.
Қазіргі ауыл мектептерінде кездесетін қиындықтар – мектептің материалдықтехникалық базасының әлсіздігі, химия, биология кабинеттеріндегі реактив, көрнекті
дидактикалық құралдардың жетімсіздігі, мектеп үйінің су құбыры, жарық, жылу
жүйелерінің ескіруі немесе мүлдем жоқтығы, көптеген мектеп үйінің санитарлықгигиеналық талапқа сай еместігі.
Бұдан басқа мектеп мұғалімдерінің жаратылыстану пәнінен білім беруінде де
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біршама олқылықтар орын алуда. Мысалы, жаратылыстану пәндерін оқытудың өмірден
алшақтығы. Оқыту барысындағы өмірмен тікелей байланыстың аздығы (ауылшаруашылық өндірістеріне таным жорық, зертханалық-практикалық сабақтың және оқутәжірибе жұмыстарының, маман кәсіпкерлермен кездесудің аздығы) адамның
күнделікті тіршілігінде кездесетін табиғат құбылыстары мен заттар туралы толық
түсініктің болмауы, табиғат ресурстарын пайдалану туралы жаңа мәліметтердің
жоқтығы, оқушыларды тәрбиелеудегі формалдылық (эстетикалық, адамгершілік, еңбек
тәрбиесі, табиғатты қорғау т.б.) пәнді оқыту барысында күн талабына сай туындаған озат
тәжірибелерді пайдаланбау, сабаққа қызықты деректерді, танымдық материалдарды
пайдалану т.б.
Осы атаған мәселелердің барлығы қосылып, нәтижесінде оқушылардың
жаратылыстану пәніне қызығуы төмендейді. Мұндай келеңсіздікке жол бермеуі үшін
жаратылыстану пәні бастауыш сыныптан бастап мектеп бітіргенге дейін толық, сапалы
жүргізілуі қажет.
Табиғат және ондағы құбылыстар, заттар туралы алғашқы негіз бастауыш
сыныптарда қаланады. Жаратылыстану туралы білім беруде негізгі міндетті оқу V-IX
сыныптарда, жоғары Х-ХІ сыныптарда 2 түрлі бағытта жүргізіледі.
Бірінші сатыда мектеп бағдарламасындағы мемлекеттік стандартқа сай
жасалынған дәстүрлі оқыту болса, екінші сатыда тереңдетіліп оқытылатын әртүрлі
биологиялық-химиялық профильдерге бағытталған бағдарлама.
Ауыл мектептерінің, оның ішінде жаратылыстану пәнінің беделін көтеру үшін
шешімі табылмаған мәселелер көп-ақ. Мектеп ісіне президент пен Үкіметтің үлкен
қамқорлығы болса, мемлекет тарапынан шешілетін проблемаларға мыналарды айтуға
болар еді:
а) білім берудің әлеуметтік статусын түбегейлі өзгерту; ә) педагогика ғылымын,
білім беру ісін экономикалық негізде қайта құру; б) әрбір мектептің құқықтық,
шаруашылық, қаржылық дербестігіне жағдай жасап көмек ету; в) педагогикалық
еңбектің қоғамдық әлеуметтік беделін көтеріп, мұғалімнің кәсіби шеберлігін дамытуға
жағдай жасау; г) ауыл мектептерінің ассоциоциясын құру, оған құқықтық мәртебе беру.
Олар республикалық, облыстық, аудандық дәрежеде құрылса, осы деңгейдегі
мәселелерді шешуге үлес қосары анық.
Жаратылыстану ғылымдарының ғалымдары: а) биология, география пәндері
бойынша жасалған төл оқулықтарды әрі қарай жетілдіре түссе; ә) химия пәнінен
«Қазақстан химиясы» оқулығын жазу мерзімі туған тәрізді. Ол оқулықта өз еліміздің
химиялық ресурстары мен өнімдері (мұнай, көмір, темір, тыңайтқыштар, т.б.) негізге
алынса; б) әдістемелік нұсқаулардығқосымша материалдарды, карта, жүйелік көрнекі
құралдарды, кестелерді көп әрі қазақ тілінде шығаруға атсалысса, істің алға басқаны.
Жаратылыстану пәні мұғалімдері өз тарапынан : а) әр сабақты халықтық
педагогика негізіне сүйеніп өткізсе; ә) сабаққа жергілікті материалдарды көбірек
пайдаланса; б) сабаққа қызықты танымдық материалдарды көп ендірсе; в) сабақты
дәстүрлі емес әдістермен ұйымдастырса; г) сабаққа озат тәжірибелерді көп ендіріп,
сабақтың инноыациялық түрлеріне кең жол ашса, нұр үстіне нұр.
Жаратылыстану пәні мұғалімдерінің негізгі міндеті: жас жетекшілерге пән
негіздері бойынша сапалы білім беріп, табиғат туралы, ондағы құбылыстар,
заңдылықтар, заттар, қосылыстар туралы тиянықты ұғым қалыптастыру, елдің ертеңгі
иелері өздері екеніне сендіру. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» демекші білім беру
саласында жаратылыстану ғылымдарының өзіндік орны ерекше екенін ескеріп,
жастарды сол бағытқа қызықтыруға барша азаматтар атсалысқаны абзал.
193

Әдебиеттер:
1. М.Жұмабаев «Педагогика».
2. «Оңтүстік Қазақстандағы жаңашыл мектептер». Шымкент-1999.
ӘОЖ 81 075.8
АБАЙДЫ БАСҚА ҒЫЛЫМ САЛАЛАРЫМЕН БАЙЛАНЫСТЫРА
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Қазақстаны
Резюме
В статье предлагается методы обучения в школе твочества Абая
Summary
Predlagaetsya become Methods of Teaching in the school tvoçestva Abay
Уақыт өткен сайын Абайдың ұлылық тұлғасы асқақтап биікке көтерілуінің бір
себебі артында қалдырған мұраның молдығында ғана емес, құндылығы мен
құнарлылығында. Ақын мұрасы тұңғиық теңіз сияқты, асылы түбінде жатқан
жаһұтты алуда «Математикадағы ойлылық, педагогикадағы тәрбиелілік, логикадағы
жүйелілік, психологиядағы сезімталдық, философиядағы пайымдылық қажет»
(Ф.Бэкон) осы ғылым салалары арқылы қайта оқысаңыз бұрынғы ұғымыңыз бен
әсеріңізге жаңадан мән енеді. Абай еңбектерін бір рет оқып, қайта соқпай кеткен кісі,
адам болу тұжырымдамасына атүсті қараумен бірдей ғана әсерде қалады. Ал,
ұлылықпен ғұмыр бойы сырлас, аралас болғың келсе, (қай маман иесі болмасын)
күнде бір шығармасын оқып, ой елегінен өткізіп отырсаң мұратыңа жетесің.
Математика - ақиқат дүниенің сандық қатынастары мен кеңістіктегі
көріністері жайлы ғылым. «Сандар ғылымы басқа ғылымдардың бәріне қатысты»
(Әл-Фараби) олай болса, ежелгі замандардан-ақ математикалық біліктілік ғылымның
жоғары дәрежесі ретінде қабылданған. Математиканың туу, даму барысы ұзақ
мерзімге созылды. Математика ғылымдардың логикалық негізі, күре тамыры
ретінде қарастырылады. Бұл ғылым ең алдымен оқушылардың ойлау мәдениетін
қалыптастырып
дамытады
және
шыңдай түседі, әлемде болып жатқан
құбылыстарды, жаңалықтарды ғылыми негізде түсінуге көмектеседі.
Ұлы Абай өлеңдерінде математикалық терминдер яғни сандар кездеседі. Әрбір
математикалық фигуралар да кейіптеп, әсемдеп сөз өнері мен әрі қарай дамытқан.
«Ғылым таппай мақтанба» өлеңінде:
Бес нәрсеге асық бол
Бес нәрседен қашық бол
Адам болам десеңіз. - деп, адам болудың тезисін санамалап
«бес» деген математикалық ұғыммен беріп отыр. Осы ұғымды ондап санамалауға
болатын еді. Бірақ, Абай қасиетті Құрандағы мұсылман пендесінің бес парызын
негізге алып отыр. Шәкірттің білімін беске дейін бағалау исламның бес парызынан
туғандығын біреу білсе біреу білмейді.
Единица жақсысы,
Ерген елі бейне көл
Единица нөлсіз-ақ,
Өз басындық болар сол
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Единица кеткенде,
Не болады өңкей нөл?
Ақынның бұл өлеңіне өткір көз, зерделі ой, келелі көңіл, күрделі кеңес керек.
Абай математика тілімен сөйлей отырып, ел басқарудың келелі сипатын ашады.
Математика ғылымындағы натурал бірлік сан мен рационал нөл сандары кездеседі.
Абайдың ойынша қабілетті оқушылардың математикалық даму дәрежесі
есеп шығарудан анық байқалады. Кез-келген есепті шығару оқушыдан үлкен
еңбекті, ұшқыр ойлылығын, табандылығын, төзімділігін, сенімділігін талап етеді.
Математикалық тілде тілдесу сөйлеу мәдениетін дамытады, яғни нағыз математик
ақын жанды болу керек екендігін, Қазақстан ҰҒА акедемигі Асқар Жұмаділдаев:
«Мені математик еткен - Абай» деген сөзі дәлелдеп берді.
Болашақ физика мамандары Абай танымымен ұшырасқанда:
Бір қайғыны ойласаң,
Жүз қайғыны қозғайды. – деген, физика заңдылығындағы
«қозғалыстың» түбірі «қозғау» болса, қозғалыс өзінен-өзі пайда болатын құбылыс
емес, басқа бір дененің әсер ету күші. Физикалық заңдылықпен басталатын 20-қара
сөзінде. «Дүние бірқалыпты тұрмайды» деген ұлы ақын «біз пендеміз, өзгереміз...»
Тағдырдың жасаған өзгерісін ешкім ақылмен жасамайды, ол табиғи құбылыс, оны:
Желсіз түнде жарық ай,
Сәулесі суда дірілдеп,
Ауылдың маңы терең сай,
Тасыған өзен гүрілдеп. - деген бір шумақ өлеңінің өзінде
физикалық құбылыстың бар екендігі «ойлы адамдарға» (Абай) түсінікті. «Желсіз
түнде» судың беті дірілдегені несі деген сұрақ туындайды. Оны физикадағы
интерференция құбылысы арқылы түсіндіруге болады. Интерференция - өте нәзік
құбылыс. Ол (жарық немесе дыбыс) бір-бірімен қабаттасқанда бір нүктеде бірінің
күшейуі, екінші нүктеде әлсіреу құбылысы. Оны Абай өлеңіндегі соңғы сөздері
«дірілдептен» гөрі «гүрілдеп» күшейіп тұрғанын байқау қиын емес, жоғарыдағы бір
шумақ өлеңде кездесетін интерференция құбылысы бірінің әлсіреп екіншісінің
күшейуімен ерекшеленіп тұр.
Енді, Абай мен химия ғылым саласының байланысы, Орта ғасырларда пайда
болған Ал-химия ұғымы ҮІІІ-ІХ ғасырларда кен, көн өндіру, шиша мен қағаз шығару
химия ғылымының дамуына әсері болды. Алғашқысы ылғал, екіншісі құрғақ бу.
Ылғалды будан сынап, құрғақ будан күкірт пайда болады. Олардың қосындысынан
алтын, күміс, мыс, темір, қалайы, қорғасын, шыны пайда болатындығы анықталған.
Абайдың «Әзім әңгімесіндегі» Мұстафаға бір шалдың көрік арқылы көмірдің
қызуын күшейтіп, мысты талқандап ол еріген кезде ұсақ қара дәріні қосу арқылы
алтын жасайды деген ұғым:
Химия ғылымын білуші ем, үйретер ем,
Мысты алтын жасаушы ем, алдамаймын. - дегені осының
айғағы. «Бергі таудың басында сол дәрі бар» деп Қап тауының шыңында ғана
болатынын оны игеруде аса қиындықпен қол жеткізетінін, ол жолда адамды құрбан
етуден тайынбайтынын ұлы ақын жеткізе суреттейді. Жай металды алтынға
айналдыруға болады және ол дәрі адам баласын мәңгі жасартады деген түсінік
«философиялық тасты» іздеумен шектеледі.
Абай өзінің өлеңдері мен қара сөздерінде педагогика ғылымына көзқарасын
білдіреді. Адам мінезіндегі орынсыз мақтан, ойсыздық, салғырттық, күншілдік,
көрсеқызарлық сияқты жаман әдеттердің ақыл мен ойды тоздыратынын айта келіп,
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естігенді есте сақтау, көргеннен үлгі-өнеге алу, жаман әдет-дағдыдан бойын аулақ
ұстау, нәпсіні ақылға жеңдіру, ұстамды болу сияқты адамгершілік қасиеттерді
насихаттайды. «Егер есті кісінің қатарында болғың келсе, күнінде бір мәртебе,
болмаса жұмысында бір, ең болмаса айында бір, өмірді қалай өткізгенің жайында
өзіңнен өзің есеп ал», - дейді. Яғни, адамның өзін-өзі тәрбиелеу мәселесінің маңызы
мен мәніне ерекше тоқталады.
Абайдың ұлағатты мұрасын педагогика ғылым салаларында ғана емес басқа
мамандықтардан да Абай идеяларын табуға болады. Мәселен: экономика, әлеуметтікқоғам, саясат, ел басқару, Алланы тану, өзін-өзі тану сияқты барлық техника мен
жаратылыс ғылым салаларын ұлы Абай «Заһири ғылым» деп атаған.
Қазіргі бизнес мәдениетіне баулу үшін кәсіпкерлікке дұрыс бағыттап, олардың
адал болуы жолында, бизнесі бекем болу үшін Абайға жүгіну керек:
Тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас,
Еңбек қылмас еріншек адам болмас.
Есек көтін жусаң да мал тауып кел,
Қолға жұқпас, еш адам кеміте алмас. – деген Абай бизнестің қас жауы
«тәуекелсіз» «талапсыз», «еріншек» сияқты бойкүйездіктен қашып, ерінбей адал
еңбек етуге шақырады.
Абайдың заңгерлігі өзінің тікелей әрекетімен орындалған; 1885 жылы Абай
жазған 93 бабтан тұратын Семей қазақтары үшін қылмысты істерге қарсы заң
ережесін бекітті. Бұдан былай билер, осы заң аясында билік айтатын болды.
Заң шеңберінде де Абай азғана қызмет етпегені көрініп отырады. 1876-1878
жылдары Қоңыр-Көкше еліне Абай болыс болады. Ар жолындағы Абай ел ішінде
әділдік таразысын тең ұстап, қорғансыздарға пана болуға тырысты. Ұрлық
жасағандарды ашықтан-ашық әшкере етті. Бір топ шонжарлардың жолын кескен ақын
үстінен «Абай барымта алды, ауыл шауып, әйел қорлады» деген жала расталмай
Абай ақталып шықты.
1885 жылы мамыр айында Шар өзені бойындағы Қарамола төтенше съезіне
қатысады. «Семей қазақтары үшін қылмысты істерге қарсы заң ережелері» 74 баптан
тұрады. Бұл құжатты съезге төбе би болып сайланған Абай «Есім ханның ескі жолы»,
«Қасым ханның қасқа жолы», әз Тәукенің «Жеті жарғысымен» байланыстыра жазып
шығады. Осы ережеден Абай ел билеудің құқықтық жүйесі заман талабына сай
қазақы мінез болмысына жаңашылдық көзқараспен қараған. Мысалы: Ұрыс-төбелес
шығарғандар билердің билігі бойынша үш тоғызға дейін жәбірленушінің пайдасына
айып төлейді. (33-бап). Суға кетіп бара жатқандарға, өрт уақытында, боранды немесе
сол тәрізді апатқа ұшырағандарға көмек етпегендер бас тоғызбен айыпталады. (35бап).
Абай ел арасындағы ұрлық-қарлық, жала-бәлеге қатты көңіл бөлгендігі:
«Ұрыларға алғанын төрт есе қайтару үстіне 60 рет дүре соғылып, 1 ай абақтыға қамау
қолға алынады, тіпті, тоқтамаса елден қуылады» деген, тәртіптік ережелердің
баптарын өмір тәжірибесінен сонымен қатар басқа да құқықтық әдебиеттерді
оқығандығы көрініп отырады. Мәселен; Абай өзі тілге алған Шығыс ғұламаларының
бірі Ғұламаһи Дауанидің «Ахлақ-э Жалали» еңбегінің 63-бетінде құқықтық ілім
шарттары жөнінде айтылған.
1886 жылғы патшалық империя қазақтардың үш жүзге және руларға
бөлінетінін бақылай отырып өз арасына іріткі салу мақсатында білімсіз етіп «жаңа
өмірге бейімдейміз» деген болып, «Уақытша ереже» - «Жаңа низам» сияқты заңдарды
ойлап тауып елубасы, жүзбасы, болыстық билік қазақтар үшін тиімсіз басқару
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жолдарын ойлап тапқан отаршылдар, шағын елді мекендерде билер санын көбейту
арқылы дау жанжалға ерік берді.
Биология (грекше bios – «тіршілік», «өмір» logos- «ғылым» ) - тірі ағзалардың
тіршілік ету әрекетін зерттейтін көп салалы ғылым. Биология - тірі табиғатты және
тіршілікткен өткен ағзалардың ішкі мәнін, сыртқы құрылысымен қатар, оның
ерекшелігін, шығу тегін, дамуын өлі табиғатпен байланыстыра зерттейді.
«Өлсе өлер, табиғат адам өлмес» деген Абай, жанның мәңгілігін өлі табиғатқа
қарама-қарсы қойып, олардың араларындағы байланысын, оның тіршілік етуі мен дамуын,
құрып бітуін талқыға салу биологияның еншісіне тастаған сияқты. Адамдардың
«Тіршілік» қалай пайда болды? «Тіршіліктің» иесі кім, деген сұрақтар адамзатты үнемі
мазалап келеді.
Тірі ағзалардың пайда болуы көбінесе екі жолмен: өлі табиғат «Қара тастан
басқаның бәрі жадырап» (Абай) судан, тау-тастан, ағаштан басқа
Безендіріп жер жүзін тәңрім шебер,
Мейірбандық, дүниеге нұрын төгер.
Анамыздай жер иіп емізгенде
Бейне әкеңдей үстіңе аспан төнер. –
деген ақын «Жазғытұры» атты табиғат лирикасында рух қалауымен пайда
болуы ретінде түсіндіреді.
Адамдар жоғарға сатыдағы дамыған сүтқоректілер типіне жатады. Тіршілік
атаулыны барлығына тән қасиет - жасуша. Биология ғылымының өзі бірнеше
салаларға бөлінеді. Соның ішінде үш негізгі салалары мынадай: Ботаника
(өсімдіктер), зоология (жануарлар), анатомия (адам ағзасы).
Абай өз шығармаларында тіршілік бір жаратушыдан деп, 28-қара сөзінде
«...ауруды жаратқан – құдай, ауыртқан құдай емес» деп келеді де
Жаз жіберіп, жан берген қара жерге
Рахметіне Алланың көңіл сенер - деген Абай табиғатты
Алланың құдіреттілігімен көркемдік қиялға беріліп суреттейді. Осы
«Жазғытұры» өлеңінің тағы бір жерінде:
Тамашалап қарасаң тәңрі ісіне,
Бойың балқып, ериді іште жігер. – деп, жаратушы өзі тәңрі
арқылы адам мен табиғаттың бірыңғайлығын көрсетеді.
Медицина ғылымының пайда болуы, тіршіліктің пайда болуы туралы ежелгі
грек ғалымдары ертеректе-ақ тіршілік иесі жұмбақ және жылы ұйыма балдырдан
тұтаспаған ағза түрінде пайда болып, жеке мүшелері: бас, қол, аяқ, дене бір-бірімен
соңынан қосылады деп жорамалдаған. Абай:
Сол досты сая таппай іздейді жан,
Жоқтайды күңіреніп қозғалып қан. – деп, қаннан жаратылған жанды (адам)
медицина ғылым саласында тірі табиғат, барлық тірі ағзаларға тән белгілі қасиеттер
бар, оларды тірі жүйелер деп атайды.
Абайдың 43-қара сөзінде: «Адам ұғымы екі нәрседен: бірі –тән, бірі - жан. Ол
екеуінің орталарында болған нәрселердің қайсысы жибили, қайсысы - кәсібі оны
білмек керек. Жан қуатымен адам хасыл қылған өнерлері де күнде тексерсең, күнде
асады. Жан қуаты дейтұғын қуат-көп нәрсе, бәрін мұнда жазарға уақыт
сыйғызбайды» - деп жазған.
Абайдың 27-қара сөзінде медицина саласы бойынша сезім мүшелері: көз,
мұрын, құлақ, ауыз, туралы ұғымдар кездеседі. Мысалы: «көзді, мұрынды ауызға
жақын жаратыпты, ішіп-жеген асымыздың тазалығын көріп, иісін біліп, ішіп-жесін
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деп. Құлақ болмаса, не қоңғыр, не дүңгір, дауыс жақсы үн, күй, ән ешбірінен
ләззаттанып хабар ала алмас едік» - деп жазған екен Абай.
Абайды жастар арасында игертудің жедел түрлерінің бірі өз мамандықтарына
байланысты Абаймен ұштастыра қарастыру тиімді тәсілі деп ойлаймыз.
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Резюме
В статье рассматривается психолого-педагогическое содердания обучения и
воспитания с современной школе
Summary
In tҺis article literary language style developing metһods and tһe basic period of
stylistic concepts foundatiоn of pupils are defined.
Қазіргі мектептің даму болашағы қоғамның даму үдерісімен, білімнің ғылыми
интеграцияға ұмтылуымен, қоғамда жинақталып және үнемі өсіп отыратын
информация көлемінің әртүрлі тегімен анықталады.
Сондықтан қазіргі мектептерде оқыту үдерісі. Жаңаруды нәтижелі әдістәсілдер мен педагогикалық технологияларды тиімді пайдалануды мақсат етеді.
Әсіресе, оқыту үдерісі қазіргі психологиялық-педагогикалық теорияға негізделеді.
Олар: тұлға теориясы, іс-әрекет теориясы, қатысымдық теория, дамыта оқыту
теориясы т.б. Ал оқытудың негізі – мұғалім мен оқушының әрекеті. Демек, болашақ
мектептің дамуы осы оқу-оқыту әрекетін нәтижелі де сапалы ұйымдастыру болмақ.
Қандай да болмасын бірлесіп іс-әрекет етудің, қарым-қатынастың сөздер мен
хабар алмасудан басқа тақырыбы бар. Бұл астыртын тақырыпта іс-әрекетке
қатысушының өмірлік құндылықтары айқындалып, қарым-қатынас түрін анықтайды.
Бірлескен іс-әрекет жағдайының объективтік немесе формальдық құрылымнан басқа,
формальдық емес, психологиялық, құндылық мағыналы құрылымы бар. Бұл құрылым
іс-әрекет жасау жағдайының адам мүмкіншіліктерімен сәйкес болуын сипаттайды.
Яғни, оқыту үдерісіндегі бірігіп іс-әрекет жасау жағдайының адам мүмкіншіліктерімен сәйкес болуын сипаттайды. Яғни, оқыту процесіндегі бірігіп іс-әрекет жасау
жағдайының психологиялық мазмұны осы жағдайдың психологиялық қасиеттері
болып табылады. Бұл қасиеттер сезімдермен айқындалады.
Жайлы оң сезім – жағдайдың адамға сәйкес келуі, теріс сезім – сәйкес келмеуі.
Сондықтан бірлесіп іс-әрекет ету жағдайына, қарым-қатынасқа психологиялық
сараптама жасауда ең бастысы – нақты қарым-қатынастың психологиялық
құрылымын материал арқылы ажырата білу. Ғалымдар қарым-қатынас жағдайында
психологиялық құрылымның мынадай деңгейлерін көрсетеді:
А) бірігіп іс-әрекетке қатысушылардың психологиялық позициялары;
Ә) олардың негізгі себептері;
198

Б) екі жақтың психологиялық мақсаттары;
В) бірігіп іс-әрекетке қатысушылардың тәртіп тәсілдері.
1. Бірігіп іс-әрекетке қатысушылардың психологиялық позициялары:
А) тең құқылы, бір деңгейдегі қарым-қатынас субъектілері, бірін-бірі өз
мақсатына жету құралы емес, құндылық ретінде қабылдайтын (партнерлер), яғни олар
әр тәртібін және бағыттарын қатаң бақылап, бекітіп, оның өзекті жағдайын,
тұлғааралық қарым-қатынас шарттарын ескермей, еркінен тыс керек арнаға
бағыттайды.
2. Бірігіп іс-әрекетке қатысушылардың негізгі себептері – бұл олардың
бағытталуы:
А) бірігіп іс-әрекет жасауға (серіктестің қажеттіліктері және қызығушылығы
ескеріледі);
Ә) еркінен тыс әсер етуге (тек өз қызығушылығы мен мақсаттары ескеріледі).
3) Бірігіп іс-әрекетке қатысушылардың психологиялық мақсаттары:
А) серіктестің субъектілігін көтеру, яғни оның белсенділігін, өз бетінше жұмыс
істеу қабілетін, ынталылығын, жауапкершілігін, оның адамгершілік қасиеттерін тірек
ету.
Ә) серіктестің субъектілігін басу, оның белсенділігін, ынталылығын,
адамгершілік сезімдерін шектеу.
4. Бірігіп іс-әрекетке қатысушылар тәртібінің тәсілдері:
А) субъект-субъектілік қарым-қатынасқа тән: серіктес серіктесті тыңдайды,
естиді, оған құндылық ретінде қарайды (оның жоспарларын, қызығушылығын,
сезімдерін тілектерін, уақытын, көзқарасын сыйлайды), өз бетінше шешім қабылдауға
құқығын мойындайды;
Ә) Субъект-объектілік қарым-қатынасқа тән серіктес серіктесті тыңдамайды,
естімейді: оған өз мақсатына жету құралы ретінде қарайды; өз бетінше шешім
қабылдауға құқылығын мойындамайды; билік жасайды; серіктеспен манипуляция
жасайды; қорқыту, әлімжеттік жасау; аяушылыққа жүгіну; саудалау (сен маған – мен
саған); серіктестің маңыздылығын уақытша көтермелеу; адамгершілік қасиетіне
жүгіну (кінәлау, қарыздылық сезімін қалыптастыру).
Қазіргі күні мектеп оқушыларын белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету
жеткіліксіз, бұл таңда оқушыларды оқуға, білім алуға үйрету міндетіне көп мән
беріліп тұр,ал бұл психологиялық тұрғыдан – оларды «білім алғым, оқығым келеді»
деуге үйрету. Қазіргі білім беру жүйесінде педагогтар көбіне баланы еркінен тыс
оқыту, бағаны саудалау, жазамен қорқыту жолдарын көп іздейді.
Оқытуды интенсивтендіру күштеумен, зорлаумен іске аспайды. Оқушының
мұғаліммен, балалардың бір-бірімен бірігіп орындаған шығармашылық жұмысы ғана
оқуға қызығушылықты арттырады. Әрине, бұл мұғалім мен оқушының бірге атқарған
ойлау іс-әрекеті, білім алу процесін бірігіп ұйымдастыру. Ғалымдардың зерттеуі
көрсетіп отырғандай, көптеген мұғалімдер бұл жағдайды түсіне бермейді, яғни
алдына шешілуге тиіс кәсіби міндет қоймайды. Ал осындай міндет қойған жағдайда
көптеген сұрақтар туындайды. Мысалы, бірігіп орындаған іс-әрекет жағдайында
оқушымен қарым-қатынас қалай өзгереді? Немесе бірігіп іс-әрекет ұйымдастыру үшін
қандай қарым-қатынас құру қажет? Ол үшін мұғалімнің қандай коммуникативтік
мүмкіншіліктері болуы керек? Ол мүмкіншіктерді қалай қалыптастыруға болады? Бұл
сұрақтардың жауаптары ынтымақтастық педагогиканың немесе мағыналық
педагогиканың психологиялық негізін қалайды.
Жаңа (субъект-субъектілік) білім беру парадигмасында оқу – бұл оқушының
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өзінің көп компоненттерден: оқу міндетінен, оқу іс-әрекетінен, өзін-өзі бақылау және
бағалаудан, өзінің психологиялық дамуындағы өзгерістерді бағалаудан, өз жеке
тұлғасын сипаттаудан құралатын белсенді тұтас іс-әрекеті. А.Н.Леонтьев айтқандай,
білімнен тәрбие алу үшін, білімнің өзіне қарым-қатынасты тәрбиелеу керек. Яғни,
оқыту барысында білімге, білім алу әдістеріне белсенді, ішкі қарым-қатынасты
дамыту қажет. Тек сол жағдайда меңгерілген білім және жұмыс әдістері жеке тұлғаны
дамытады.Сондықтан білім берудің жаңа (субъект-субъектілік) парадигмасында
оқытудың мазмұны мен әдістері әр жастағы оқушы білімінің тұлғалық мағынасына
сәйкестігі тұрғысынан орындалуы тиіс. С.М.Жакуповтың айтуынша, “Білім –
сөздермен бекітілген ұғымдар, түсініктер жүйесі. Әр ұғымның екі жағы – объективті
мағынасы және субъективті мәні бар. Яғни, өзінің ішкі, психологиялық тұрғыңнан
білім беру – екі байланысқан процестің – білім мен математикалық бірлігі. Оқытудың
мағынасы – бұл күрделі тұлғалық қалыптасу:
- баланың отбасында және әлеуметтік ортасында мақұлданған, қоғамда
қалыптасқан
өнегелік
құндылықтарға
негізделген
білімнің
объективтік
маңыздылығын түсіну;
- бала өзінің оқу әрекетін өзі бағалау, бақылау және талаптану деңгейіне
негізделген оқытудың субъективтік маңызын түсіну; ал баланың талаптану деңгейі
оның дәл қазіргі мүмкіншіліктері мен кейін болатын мүмкіншіліктері туралы
түсінігімен анықталады.
Бұл аспектілер оқу барысында даму процесінде болғандықтан, оқытудың
мағыналық сапасы да өзгеріп отырады. Оқушының білімге бағыты да, оқу мотиві де
оқу мағынасына байланысты.
Оқу мағынасы – пән саласының адамға, адам қажеттіліктеріне дәл қазіргі
кездегі сәйкестігі болса, онда мұғалім мен оқушының бір мағыналық деңгейде жұмыс
істеуі мағыналық педагогиканың негізгі принципі болады. Ал мағыналық педагогика
даму құбылысы ретінде адам табиғатын толық ескереді. Бірақ бір мағыналық
деңгейде жұмыс істеу принципі мұғалімнің алдына проблема қояды – жас
ерекшелігіне сай бала оқуының тұлғалық мағынасына оқыту мазмұны мен әдістерінің
сәйкестігін қамтамасыз ету.Бұл проблеманың шешімі – дәл осы кезде адамға толық
сәйкес келетін пән мағынасын беру, себебі баланың құндылық мағыналық шамасынан
тыс нәрсе оның санасына кірмейді. Түйсіну заңына сәйкес, адам үшін сыртқы
әлемдегі құндылығы және мағынасы жоқ зат адам санасынан көрініс
таппайды.Сондықтан педагогтың әр бала қажеттіліктері мен мүмкіншіліктерін тез
таба білу қажеті мағыналық педагогиканың негізі болып табылады. Мағыналық
сәйкестіктер эмоциямен берілетіндіктен, сәйкестікпен қамтамасыз ететін негізгі
механизм – эмпатия (оқушының мағыналық құндылықтарына, мүмкіншіліктері мен
қажеттіліктеріне түсінушілікпен, тілектестікпен қарау).
Л.С.Выготскийдің айтуынша, баланың әлеуметтік болмыспен, үлкендермен
бірігіп іс-әрекетке түсуі оның психологиялық даму көзі болып табылады. Сондықтан
жаңа мектеп приоритеті, құндылығы болып тек қана білім емес, білім алу жолдары
болады. Сонда ғана білім сенімге, көзқараса ауысады, оқушының тұлғалық негізін
құрайды. Екі тұлға – мұғалім өмірлік кеңістік ұйымдастырады. Оқушы білімді терең
қабылдау үшін, мұғалім мен оқушы арасында қандай біріккен іс-әрекет болу керек?
1. Білім мен тұлғаны дамыту үшін, саналы түрде қабылдануы қажет. Сабақты
оқыту процесінде жаңа кең деңгейге – пәндік тақырыпты түсіндіру шеңберінен
шығып, оқушының өмірлік бағыттарын оқу пәнімен кең көлемде байланыстыру
арқылы – пәнаралық жаңа әдіске, қорытындылауға, заңдылықтарға, жүйелерге,
200

жалпыадамзаттық құндылықтарға және проблемаларға шығу қажет. Бұл теориялық
ойлау қабілетін дамыту арқылы мүмкін болатын құбылыс.
2. Теориялық ойлау арқылы пәннің жүйелік сапасы – құндылығы, мағынасы
мен мәні танылады. Сондықтан оқушының ойлау әрекетін дамыта оқыту; оқушы мен
мұғалімнің ынтымақтастығын ұйымдастыру (оқушы-субъект); әртүрлі көзқарастарды
салыстыру, аргументтеу, негіздеу, топтық, ұжымдық жұмыс түрлерін, ұжымдық
ойлау әрекетін ұйымдастыру арқылы дамыту қажет. Оқушының ойлау әрекетін
ұйымдастырғанда, проблеманы қайта тұжырымдап айту арқылы мағынасын өзгертуге
болады. Мағына эмоциямен суреттелетіндіктен теріс эмоцияны бейтарап эмоция
арқылы оңға өзгерту мағыналық өзгеріске әкеледі: заттың, адамның, құбылыстың
сәйкессіздігі бейтараптық арқылы сәйкестікке ауысады. Практикада бұл механизм
құнсыз, мәнсіз нәрседен арылып, құнды, мәнді ұғымдарды түсінуге көмектеседі. Егер
бала “мұның мен үшін қандай мәні бар?” деген сұраққа жауап таба алса, оқушы
проблеманың мағынасына ене білгені. Бұл мағыналық сәйкестікті қалыптастыру және
ойлау қабілетін реттестіру механизмі.
Мағыналық реттестірудің тағы бір формасы – белсенді әдістер. Оқытудың
белсенді әдістеріоқушының танымдық әрекеттерін жандандыратын эффективті
тәсілдердің бірі. Себебі оқушылар “қайраткерлерге”, “ойшылдарға” айналып ісәрекетке қатысушылар болып табылады. Ойлау – диалогтық құбылыс, өйткені ол
топта, пікірталаста, айтыста туындайды.
Оқушының мотивтерімен жұмыс. Ой басқа ойдан емес, біздің санамыздың
мотивациялық өрісінен туындайды. Оқушының ойлау әрекетін ұйымдастырғанда оқу
мотивациясы сыртан болмау керек: мәжбүрлеу, күштеу көптеген оқушыларға кері
әсіре етеді. Баланың ішкі мотивациясы болған жөн: өз себептері, орындаған
әрекеттеріне қанағаттану, өзін-өзі сыйлау. Қажеттіліктер (тек қана оқушы емес, адам
болу, жай адам емес құзырлы адам болу қажеттілігі) және мүмкіншіліктер –
белсенділік көзі. Сондықтан оқушының құзырлы адам болуға талпынысын сыйлау
керек. Мұғалімнің кері байланысы бақылау және бақылау түрінде емес, нақты және
хабарлы түрде болғаны жөн.
4. Жеке тұлғаға білім беру технология арқылы емес, кімге білім берп
тұрғаныңдытүсіну арқылы болады. Сондықтан педагогтың өзінің түсінісудің
тұлғаралық “механизмдерімен” жұмыс істеуінің мәні зор. Бұл оның мынадай
қабілеттерінен айқындалады:
- децентрация – өзін оқушының орнына қойып, әлемге баланың көзімен қарай
білу, яғни оқушының пікірін қабылдау, оның пікірі мен тәрбиесіне теріс әсер
болдырмау;
- рефлекция – әртүрлі көзқарастар айтылған диалог кезінде, бірге талқылау,
бірге шешім қабылдау кезінде мұғалім сырт көзге калай көрінетінін түсіне білу;
- эмпатия – оқушының жаңа дүниесін, ойлары мен сезімдерін түсіне білу, бұл
мұғалімнің оқушыға жақындығынан, оң көзқарасын айқындалады.
5. Оқушылардың сұрақтары пәннің тақырыбы туралы емес, “мен үшін оның
қандай маңызы бар?”, яғни маған сәйкес келе ме?” деген сөз. Сабақтың, тақырыптың,
әдістің бала қажеттілігі мен мүмкіншілігіне сәйкестігі оның көңіл-күйінен көрінеді.
Егер жағдай балаға сәйкес келмесе, теріс көңіл-күй пайда болса, онда фрустрация
(ренжу, қорқу, түңілу), агрессия, ойлау туындайды. Сабақтың проблемалы жағдайына
бала көзқарасына, бағытына қайшылық пайда болғанда, теріс көңіл-күй пайда
болады. Бұл жағдайда эмоция баланың өзіне, мұғалімге немесе өзінің әңгімесіне
бағытталуы мүмкін. Бірінші жағдайда – фрустрация, екіншіде – агрессия, үшіншіде –
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ойлау пайда болады. Бірінші және екінші жағдайда мұғалімнің кері байланысы
бақылау түрінде болып, оқушыны ойлауға сезінуге, бір нақты үлгі бойынша өзін
ұстауға мәжбүрлеп тұр, яғни оқытудың сыртқы мотивациясы туындады, ал үшінші
жағдайда кері әсер хабар түрінде беріліп, таңдай бостандығы сақталып тұр, яғни ішкі
мотивация ынталанды.
Субъект-субъектілік білім беру парадигмасына негізделген педагогикалық
жұмысты ұйымдастыру прициптері оқытудың ішкі мотивациясын, ішкі белсенділікті
ынталандырады, яғни оқушылар білімнің жеке тұлғалық болуын және олардың тұлға
ретінде дамуын қамтамасыз етеді.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЦИКЛА
Стычева О.А.
ЮКГПИ.
Аңдатпа
Студенттердің ғылыми-зерттеу әрекеті – әдебиет мұғалімін дайындауындағы ерекше бағыт. Автор осы бағытты ұйымдастыру жолдарын қарастырып, оны
өз бетінше шығармашыл әрекет етіп құрастырады және кезеңдерін ұсынады.
Автор мәселелерді арнайы әдебиеттерге сүйеніп ашаып оларды шешу жолдарын
ұсынады.
Кілт сөздері: әдебиеттану циклдарының сабақтары, студенттердің ғылымизерттеу жұмысы (СҒЗЖ), студенттердің өзіндік жұмысы (СӨЖ), тіл мен әдебиет
мұғалімін дайындауындағы СӨЖ ұйымдастыруының түрлері мен формалары,
өзіндік жұмыстың нәтижесін ұсынуындағы амалдар.
Abstract
The research activity of students is a special area in teacher training literature.
Through her organization, which is constructed as an independent creative activity and
involves certain steps that the author tells us, drawing on the study of the literature,
analysis of the results conducted at the University of the observations.
Key words: lessons of the literary cycle, scientific-research work of students (NIRS),
independent work of students (IWS), forms and types of organization of the CDS in the
preparation of teachers of Russian language and literature, ways of presenting the results of
independent work
В основе организации самостоятельной работы студентов (СРС) по дисци202

плинам литературоведческого цикла лежит системно-деятельностный подход. Его
методология оперирует такими основными понятиями обучения: деятельность,
знания, умения, навыки. Деятельность ведет к развитию заложенных в человеке
способностей, т.е. к саморазвитию. Применительно к занятиям по разделам
литературоведения – это не только запоминание и воспроизведение учебного
материала, но и его анализ, оценка, критика, т.е. углубление в изучаемый материал
через мыслительную работу с максимальным развитием способностей. Отсюда –
особая роль организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности.
Любой процесс усвоения знаний начинается с их восприятия, при этом
студенту необходимо знать конкретные приемы оптимальной организации самого
процесса восприятия. Прежде всего – уточнение целей действия. Выделенный объект
анализируется, в нем выделяются признаки и свойства. Эти признаки и свойства
необходимо зафиксировать, используя опорную таблицу или схему, обращаясь к
написанию одного из видов конспекта. Следующий этап – объединение, синтез
признаков и свойств в единое целое: от качества такой работы зависит
полнота восприятия, исключающая ошибки и искажения. Заключительный этап – это
введение полученной информации в существующую систему знаний, отождествление
и различие его по отношению к другим знаниям. И наконец, представление о
возможности применения полученных знаний в практической деятельности.
На каждом из этапов нужны определенные приемы, обеспечивающие активное
восприятие и в целом культуру мышления. Прежде всего, необходима психологическая подготовленность к мыслительной деятельности, для чего рекомендуется еще
до начала чтения (источника, исследования) попытаться определить возможное
предметно-понятийное содержание текста, его структуру, степень значимости,
новизны информации. Только после этого рекомендуется переходить к чтению
научного текста.
Ознакомительное чтение позволяет получить первое общее представление о
книге. При этом рекомендуется вначале внимательно прочитать содержание
титульного листа книги, где помещены важные сведения (точное название работы, ее
автор, предназначение – учебник, монография, издательство, время и место издания).
Обязательно нужно прочесть аннотацию и предисловие к работе. В них даются
полные сведения о работе и ее авторе, которые позволяют расширить представление о
возможном содержании источника. Затем просматривается оглавление, из которого
студент получает точные сведения о структуре и содержании книги, выделяет для
себя те вопросы, которые особенно важны.В итоге ознакомительного чтения
сравнительно быстро можно получить общее впечатление о книге. Но, конечно, для
серьезной работы над темой (будь то семинарское занятие или курсовая работа и т.д.)
такого чтения совершенно недостаточно. Необходимо теперь перейти к изучающему
чтению. Оно имеет своей целью детальное усвоение всего содержания работы или
какой-то ее части. При изучающем чтении совершенно необходимы записи, выписки.
По своему характеру изучающее чтение может быть сплошным или выборочным.
Это зависит и от задания, и от характера материала, и от цели работы.
Прочитать текст и законспектировать – не значит усвоить материал, его нужно
еще запомнить. Общие приемы рациональной организации работы памяти
ориентированы на запоминание его с достаточной быстротой и прочностью. Поэтому
на память ложится особая нагрузка, ибо усвоение знаний, приобретение новых в
процессе мыследеятельности – предполагает не только их восприятие, но и
обязательное закрепление в памяти.
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Работа человеческой памяти изучена психологами тщательно, так что
большинство приемов рациональной организации запоминания описано и проверено
на практике. Студент должен понять, что память – сложный познавательный процесс,
состоящий из четырех компонентов: собственно запоминания; сохранения;
узнавания; воспроизведения. Каждый из обучающихся обладает не одним, а
несколькими
видами
памяти:
зрительной,
речедвигательной,
слуховой,
эмоциональной, словесно-логической, смешанной. В зависимости от характера
запоминаемого материала в работу включается тот или иной вид памяти или сразу
несколько. Обычно какой-то отдельный вид памяти развит особенно хорошо, и
поэтому характеризуется как индивидуальный, на который и следует опираться.
Существуют и общие приемы рациональной организации работы памяти.
1. Настроить себя на запоминание материала, для чего: а) проявить
интерес; б) «включить» чувство ответственности; в) дать себе установку на
запоминание.
2. Дать установку на срок и точность запоминания, тогда включаются
скрытые механизмы распределения материала по разным «этажам» оперативной и
долговременной памяти. Эти механизмы работают как бы автоматически. Попытаться
запомнить материал только буквально или только по смыслу нельзя: следует
установить, что именно нужно запомнить буквально, а что – обобщенно. Буквально
запоминают: определение понятий, формулировку законов, отдельные наименования
(династии, государства, годы существования, фамилии, цифровые показатели и т.д.).
Остальной материал запоминается обобщенно.
3. Использовать активный мыслительный анализ: выделить основную мысль
текста, поскольку именно она красной нитью проходит через систему обоснований,
аргументов,
приводимых
для
ее
доказательства.
Это
могут
быть
описания событий, явлений, фактов.
4. Сознательное использование ассоциаций или других смысловых связей
(мнемотехника) используется для запоминания цифр, дат, имен и т.д. С точки зрения
культуры умственного труда мнемотехника – один из самых удобных приемов запоминания.
5. Использовать не только свой индивидуальный тип памяти, но и другие.
6. Процесс запоминания сближать с процессами узнавания и воспроизведения [1,
с.17].
Основная цель всей работы, проводимой по освоению дисциплин
литературоведческого цикла, заключается в практическом запоминании произведений
в их идейно-художественном единстве, во всей совокупности элементов содержания
и формы, выработка навыков профессионального литературоведческого анализа на
уровне требований современной науки о литературе, совершенствование методики
этого анализа. Благодаря СРС происходит углубленное как в теоретическом, так и в
историко-литературном отношении изучение наиболее значительных произведений
данной эпохи с учетом новейших литературоведческих исследований, закрепляется и
конкретизируется материал лекций. Внимание студента должно быть сосредоточено
на проблемах теории и истории литературных течений и направлений, на типологии
образов, конфликтов и жанров в литературе.
Результаты самостоятельной познавательной деятельности студентов
становятся предметом внимания преподавателя не только на этапе различных форм
контроля, но и в процессе организуемого в аудиторных условиях анализа
художественных текстов и литературоведческих исследований. Выявлению
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студентов, заинтересованных в литературоведческом научном поиске, способствует
организация следующих форм аудиторных занятий:
- занятия-отчеты (речь идет о самостоятельном внеаудиторном чтении
программных произведений и представлении их анализа в форме отчета);
-занятия-семинары (их специфика заключается в освоении теоретических
сведений, которые представляют в группе заранее подготовленные студенты);
-занятия-конференции (организуются на основе подготовленных студентами
научных сообщений и проходят в форме ролевой игры – с председателем и
оппонентами);
-занятия-дискуссии (сообщения и доклады, подготовленные студентами, могут
стать предметом детального рассмотрения и обсуждения для выражения своего
мнения, для отстаивания собственной точки зрения) [2, с.63].
Нетрудно убедиться, что все эти формы занятий строятся на основе высокого
уровня самоподготовки студентов. На занятиях используется метод проблемного
обучения, где постановка проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций
будут формировать у студентов чрезвычайно важный навык участия в проблемном
диалоге. В ходе диалога студенты самостоятельно определяют направления поиска,
имеющего непосредственное отношение к превращению учения в творческий процесс
[3;4].
Особое внимание следует обратить на дифференциацию заданий: личностноориентированный подход повышает мотивацию их выполнения, стимулирует
поисково-творческую
активность
студентов.
Исключительную
ценность
представляют добровольные задания, выполненные студентами. В этом случае
исследование
приобретает захватывающий характер и повышает вероятность
возникновения идеи, оригинального хода мыслей. Достижению наиболее полной
реализации когнитивных возможностей студентов способствуют так называемые
опережающие задания.
Важным для будущих учителей литературы оказывается следующий круг
умений: работать с имеющейся информацией; добывать необходимый научный
материал; грамотно систематизировать, логически распределять имеющиеся данные;
выделять в анализируемом научном источнике информационный центр; свертывать
информацию (создавать компрессию) путем исключения избыточной или обобщения
целого ряда известных фактов; уметь переформулировать мысль; выражать свое
согласие с точкой зрения автора и подбирать свои доказательств; выступать в роли
оппонента, имеющего в своем активе контраргументы.
На занятиях литературоведческого цикла используются разные подходы к
анализу художественного произведения, но естественно, на первом месте будет
анализ литературоведческий. Цель литературоведческого анализа – исследование
текста со стороны его идейного содержания, эстетического воздействия, жанровой
специфики, композиционной организации, характеристики образов героев и
персонажей. Если в него будут включены элементы историографического,
палеографического, текстологического, социально-общественного подходов, то такой
интегративный способ создаст условия для организации исследовательской
деятельности студентов. Обращение к лингвистическому анализу предполагает
опору
на
лексический
комментарий,
использование
элементов
лингвостилистического изучения текста и его лингвопоэтической характеристики.
Многоаспектный анализ, предполагающий комплексный подход, интегрирует
литературоведческое и лингвистическое исследование текста и подводит к
205

пониманию наиболее высокого уровня его изучения – филологического. При анализе
художественного произведения преподаватель предлагает студентам структурнологические схемы, что также способствует как усвоению путей исследования текста,
так и пониманию логики его освоения и представления. Польза слияния исследования
языка и речи несомненна: занимаясь лингвистическим, лингвостилистическим или
комплексным анализом текста, студент учится видеть и понимать отдельные
языковые явления и их место в системе языка в целом, учится наблюдать за
«жизнью» слова в контексте, интерпретировать текст. Научившись же осмысленно
читать чужой текст и комментировать авторские приемы, будущий учитель развивает
и свои собственные стратегии создания связных текстов.
В
исследовательском
обучении
усвоение
литературоведческих
и
лингвистических подходов становится не самоцелью, а средством развития
логического мышления, умения добывать информацию при помощи анализа
материала и сопоставления имеющихся мнений. Именно это умение будет
востребовано в практике научных изысканий, когда будущий студент, уже в роли
наставника и руководителя станет оказывать помощь ученику в выборе путей
исследования художественного текста.
Ведение исследовательской деятельности должно быть поэтапным, и все эти
этапы студент пройдет, опираясь на профессиональную помощь преподавателя. Так
могут быть развиты и закреплены способы самостоятельных действий студента на
различных этапах организации научного исследования: постановка проблемы; сбор
материала; анализ существующих в литературе способов описания и методов
исследования, отбор наиболее рациональных из них; собственно анализ материала
(первоисточника) [5, с.212].
Студенты должны ощущать значимость проводимой ими работы, поэтому
немаловажным звеном в их исследовательской деятельности будет представление
результатов проведенного самостоятельно изыскания. Презентация достигнутого –
предмет отдельного разговора.
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ӘОЖ 821.512.122
ЛАТЫН ӘЛІПБИІСІНІҢ ҚОҒАМДЫҚ МАҢЫЗЫ
Абдувахидова Р.А.
М.Мақатаев атындағы ЖОМ, педагог-психолог, өзін-өзі тану және бастауыш
сынып мұғалімі, Сайрам ауданы, ОҚО, Қазақстан.
Резюме
В данной статье рассматривается общественная значения латиницы
Summary
This article examines the public values of the Latin alphabet
Таяуда 2017 жыл сәуір айындағы Қазақстан Республикасының Президенті Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласындағы айтылған идеясы қазақстандық жалпы ұлттық идеяға
айналып келеді [1].
Әсіресе осы мақаладағы қазақ жазуын латын графикасына көшіру туралы алға
тартылған мақсат тиімді жолдармен жүзеге асырылса, Қазақстанның өркениетті
болашағы үшін жасалған маңызды қадам болар еді. Сондықтан да болар мұны
түсінген зиялы қауым арасында осы мәселеге қатысты ізденістер бірден басталып
кетті. Бүгінгі күнге дейінгі аз уақыт аралығында Қазақстанның БАҚ-нан, ғылыми
басылым беттерінен, теле-радиоарналарынан латын графикасына көшіруге қатысты
берілген ақпараттан сарапшылар мен ғалымдарымыздың, қоғам қайраткерлеріміз бен
мемлекет қызметшілерінің, жалпы жұртшылықтың көтерген мәселелерін былай
топтастыруға болады:
- әліпби ауыстыруда басқа емес, латын графикасының таңдалуын негіздеу;
- латын графикасы негізіндегі әліпбиге көшудің, оны қолданудың отандық
тәжірибесі: әліпби ауыстырудың тілтанымдық, ұйымдастырушылық, ақпараттық,
әлеуметтік мәселелері бойынша атқарған іс-шаралар т.б.;
- шетелдік, оның ішінде гетерогенді және гомогенді қатынастағы басқа
тілдердің
латындану
тәжірибесі:
әліпби
ауыстырудың
тілтанымдық,
ұйымдастырушылық, ақпараттық, әлеуметтік мәселелері бойынша атқарған ісшаралары, т.б.;
- жаңа әліпби жобасы: графемалар жүйесі, олардың фонетика-фонологиялық
мазмұн межесі, графемалардың тұрпат межесі, әліпбидегі әріптердің құрамы, т.б.;
- жаңа қазақ әліпбиіне қатысты орфограммалар: шет тілінен енген сөздерді
таңбалау принциптері, фонетикалық игеруді графикада берудің типтік принциптері,
қазақ сөзіндегі кейбір фонемалар мен фонема тіркестерін графикада таңбалау
принциптері, т.б.;
- жаңа әліпбиге көшіру процесін ұйымдастырудың проблемалары: кезеңдерін
анықтау; бұған жауапты органдар мен ведомстволарды белгілеп, олардың атқаратын
жауапты функцияларының хронологиялық алгоритмін жасау; бұлардың жұмысына
құзырет беретін нормативтік актілер желісін әзірлеу; қоғамның жаңа әліпбиде
сауаттануын жүзеге асыратын институттар мен кадрлар дайындау ісінің өту барысын,
оған жауаптыларды белгілеу, жаңа әліпбиге үйрететін оқу құралдарының түрлі
форматтарын дайындап, олардың қоғамға қолжетімділігін қамтамасыз етуге жауапты
құрылымдарды белгілеп, олардың жұмысын жоспарлау, т.б.
Осылардың қатарына алынуға тиісті өзектілігі жағынан аса маңыздыларға
жататын мынадай мәселелер алдағы уақытта талқыға салынуы керек деп ойлаймыз:
1) ұсынылған жобалардың ішінен жаңа тиімді әліпбиді таңдап алудың объек207

тивті процедурасын анықтау;
2) кирил немесе орыс жазуын қолданған кезеңдегі тілтанушылық оң
тәжірибелердің ішінде латынға көшкенде пайдалануға болатындарын анықтау,
оларды ескеру;
3) жаңа жазуға көшудің ғылыми негіздерін зерттеу қандай болу керек?
Латын графикасына көшіп үлгерген посткеңестік кеңістіктегі түркітілдес
мемлекеттер – Әзербайжан мен Өзбекстан тәжірибелерінен жаңа әліпбиді таңдау
процедурасы алқалық ұйымның жұмысы арқылы жүзеге асқаны белгілі. Яғни бұл
мемлекеттерде латын негізіндегі жаңа әліпбидің нұсқасы түрлі деңгейдегі
комиссиялардан өту арқылы таңдалып алынды, соңғы шешімді республика үкіметтері
жанындағы комиссия мүшелері қабылдағаны белгілі. Әрине, бұл дәстүрлі жол.
Әліпби жобасын анықтаудың соңғы инстанциясына келгенге дейін де жобалар басқа
төменгі деңгейдегі комиссиялардың қарастыруынан өткізілді.
Алайда негізгі принцип – алқалық ұйымның жұмысын басшылыққа алу. Біздің
ойымызша, әліпби жобасын таңдаудың мұндай процедурасы субъективті фактордың,
сонымен бірге қазақстандық саяси-мәдени кеңістікке тән болып отырған кейбір кері
(саяси-әлеуметтік, экономикалық, интеллектуалдық бедел иелеріне көзсіз иек арту,
мамандардың пікіріне құлақ аспау, т.б.) құбылыстардың да әсеріне шалдығу
қауіптерінен толықтай сақтай алмайды. Мұндай теріс тәжірибелер, бір өкініштісі,
әсіресе Өзбекстандағы латындандыру үдерісінде кездескені көпшілікке мәлім.
Сондықтан әліпби таңдаудың өзіне латынға көшірудің арнайы кезеңі ретінде ерекше
ықтияттықпен қарау керек.
Осымен байланысты жұмыста әліпби таңдау процедурасын ұйымдастырудың
басқа да тиімді жолдарын да іздестіріп, мүмкіндігінше оны комиссияларды жұмысы
сияқты дәстүрлі жолмен үйлестіре қолданған абзал деп санаймыз. Осындай бір тәсіл
ретінде эксперимент әдісін ұсынуға болады.
Біздің ойымызша, эксперимент арқылы артықшылығы мен кемшілігі
анықталған жобаны жетілдіру де оңай болады, сонымен бірге олардың ішіндегі
жазуға, оқуға, компьютерлік техникада қолданып, жедел ақпарат алмасуға
қолайлысын объективті жолмен таңдауға мүмкіндік туады. Сондықтан да негізгі
жобаны таңдауда субъективті факторлардың араласуына тосқауыл қойылады.
Тәжірибеге өздерінің кәсіби қызметінде негізінен жазба мәтінмен жұмыс
істейтін және оны тудыратын мамандық иелері – журналистер, жазушылар,
мемлекеттік қызметшілер, ІT мамандары, ғалымдар, ЖОО оқытушылары, мұғалімдер,
докторанттар, магистранттар сарапшы ретінде қатысады. Сарапшыларға лингвистикалық комиссияның әрбір кезең сайынғы жұмысының нәтижесінде жарамды деп
тапқан қазақ жазуының жаңа әліпби жобалары тексеруге беріліп отырады. Әрбір
жобаны тексеру мерзімі, біздің ойымызша, 10 күннен кем болмауы тиіс.
Тексерудің мәні: сарапшылар берілген мерзім уақытында пайдалануға берген
жобамен оқу, жазу, ұялы телефон, компьютер арқылы ақпарат алмасады. Әрбір
қызмет түріне қатысты осы әліпби негізінде орындалатын жұмыс көлемі (мәтін
көлемі) алдын ала сарапшылар алдына міндетке тартылады, яғни сарапшылар оқу
бойынша сынаққа алынғалы отырған әліпбимен терілген міндетті көлемдегі
мәтіндерді тәжірибе мерзімінде оқып шығуы тиіс. Мұнда белгіленген көлемдегі мәтін
сынақ мерзімінің әр күніне теңдей бөлініп беріледі және оқылған сайын осыған
жұмсалған уақыт өлшеніп отырады. Соңында бір минутте қанша сөз оқылғаны әр
сарапшыдан тіркеліп, алынады; Дәл осы ретпен жазуға арналған аудио (дыбысталған)
мәтін ұсынылады. Мұнда да сарапшылар бір күн ғана жазып қоймайды, олар
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тәжірибе кезеңінің бар күнінде де осы әрекетке тартылады, себебі жазуға ұсынылған
мәтін теңдей порциялармен ұсынылып отырады. Жазған сайын осыған
жұмсалған уақыт өлшеніп отырады. Тәжірибе соңында бір минутте жазылған мәтін
көлемі анықталады. Осы қатарда қолтелефон, компьютер арқылы терілетін мәтіндер
көлемі де сынақ мерзімінің әр күніне теңдей бөлінеді. Бұнда да тәжірибе соңында бір
минутте терілген мәтін көлемі анықталады. Мұның сыртында сынаққа
қатысушыларға тәжірибені ұйымдастырушылармен (яғни тілтанушылармен) болатын
барлық коммуникацияда тек тексерілгелі отырған әліпбиді пайдалану ұсынылады.
Тәжірибені өткізушілер де өз кезегінде сарапшылармен барлық қатынасты сыналып
отырған әліпби негізінде жүргізеді [2].
Сөйтіп, тәжірибе мерзімі аяқталғанда сарапшылардан фокус-группа өткізу
және сауалнама алу әдістері арқылы жобаға қатысты барлық ақпарат жинақталады.
Бұл ақпаратты тәжірибешілер алдына ала белгіленген критерийлер бойынша талдап,
қорытынды шығарады. Қорытындыда қолданыста болған әліпби жобасының мынадай
бірнеше белгілерге қатысты бағасы шкала бойынша анықталады:
Әдебиеттер
1. Нұрсұлтан Назарбаев. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы.
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Резюме
В данной статье рассматриваются практическое значение изучения высшей
математики
Summary
In this article, the practical importance of studying higher mathematics
Кез келген елдегі білім беру жүйесі қоғамның экономикалық, әлеуметтік және
мәдени дамуына ықпал етуге бағытталған, себебі мектеп, жоғары оқу орны болашақта
қоғамның экономика, мәдениет, саяси өмірі салаларында белсенді қызмет ететін
адамдарды дайындайды. Сондықтан білім берудегі негізгі буын – мектептің рөлі өте
жоғары.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында (2007 ж.) білім беру
жүйесінің жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға
бағытталған рөлі атап көрсетілсе, осы заңның 41-бабында: «Педагог қызметкерлер
оқушылардың мемлекеттік білім беру стандартында көзделген деңгейден төмен емес
білім, білік, дағды алуын қамтамасыз етуге, жеке шығармашылық қабілеттерінің
көрініп дамуы үшін жағдай жасауға міндетті» делінеген [1].
Сондықтан, орта мектептің алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі –
оқушылардың шығармашылық қабілетін барынша ашып, қоғамды құрып дамытуға
209

бар мүмкіндігін жұмсайтын қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру. Әрбір оқушының
тұлға ретінде қалыптасып дамуына математикалық білімнің үлкен үлесі бар.
Себебі, біріншіден, математика басқа ғылымдар саласының дамуының тірегі,
қызметшісі, екіншіден, математика қоршаған ортаны білудің басты көзі, үшіншіден,
математика дедуктивтік құрылған ғылым болғандықтан, оқушының заңға сүйеніп, ой
қорытындылауын, заңды сыйлау психологиясын қалыптастырады, төртіншіден,
математика адамның рухани дамуына, ғылыми көзқарастарының қалыптасуына,
логикалық ойлау қабілетінің дамуына көмектеседі.
Мектеп математикасын өмірмен байланыстыру, бұл пәнді адамдардың
практикалық және техникалық іс-әрекетіне қолдану үшін мектеп математикасы мен
математика ғылымын жақындастыру қажет.
Бұл мәселені шешу мүмкіншілігі – жоғары математика элементтерін орта
мектеп математика курсына енгізу. Жоғары математика элементтерін мектеп
курсында оқыту мәселесі ұзақ үдерістен өтті, оны мектепте оқыту тәжірибесіне
енгізу мәселесі XIX ғасырдың екінші жартысында-ақ көптеген елдерді толғандырды.
ХХ ғасырдың 50 жылдарында Кеңестер Одағында математиканы орта мектепте
оқыту реформасы жүзеге асырыла бастады. Жоғары математика элементтерін мектеп
курсына енгізу идеяларын академик Н.Н.Лузин, Д.М.Синцов, профессор
Н.А.Глаголев, Б.Н.Делоне, Я.С.Дубнов және озат мұғалімдер қолдады.
Осы кезеңде ірі ғалым-математиктер А.Д.Александров, А.И.Бега, Б.В.Гнеденко,
Я.Б.Зельдович, А.Н.Колмогоров, М.А.Лаврентьев, А.И.Маркушевич, И.Г.Петровский
және басқалардың мектепте
математикалық білімді модернизациялау туралы
маңызды мақалалары баспасөзде жарияланды.
ХХ ғасырдың 70 жылдарының соңында орта мектепке жаңа курс «Алгебра
және анализ бастамалары» енгізілді, бұл курстың енгізілуіне байланысты осы пәнді
оқыту әдістемесін дайындаудың қажеттілігі туды.
Алғашқы кезеңде көптеген математик және әдіскерлер (А.Н.Колмогоров,
А.И.Маркушевич, С.И.Шварцбурд, Н.Я.Виленкин, О.С.Ивашев-Мусатов және тағы
басқалар) курстың жетекші идеясы мен мазмұнын анықтау бағытында жұмыс жасады.
Сол сияқты бұл сұрақтарға М.Ахметов, В.В.Ветров, Е.В.Галкин, Д.М.Соловьева,
А.С.Шумов тағы басқалардың диссертациялық зерттеулері арналды.
Жоғары
математика
элементтерін
оқытуды
мектептегі
элементар
математикамен
сабақтастыру
бағытында
(И.Л.Ионосян,
В.Б.Матковский,
В.П.Пирютка, К.М.Сұрағанов т.б.) және кейбір тақырыптарды оқыту әдістемесіне
арналған (Е.П.Баев, И.А.Баранов, М.Д.Чернявский, Г.Ф.Пискарев, Н.А.Терешин т. б.)
диссертациялық зерттеулер де жүргізілді.
Орта мектепте математикалық білім мазмұнын жетілдіру, білім стандартын
жобалау, оқу-әдістемелік кешенмен қамтамасыз ету, математикалық білімнің
сабақтастығы мен болашағы мәселелері қазақстандық ғалымдар А.Е. Абылқасымова,
М.Есмұхан,
Б.Баймұханов,
Е.Ө.Медеуов,
С.Е.Шәкілікова,
Д.Рахымбек,
О.Сатыбалдиев тағы басқалардың еңбектерінде қарастырылды.
Ресейлік ғалымдардың зерттеулерінің басым көпшілігі жоғары математика
элементтерін мектепте оқыту мазмұнын анықтау және олардың алгебра, геометрия
курсымен өзара байланысы бағытында жүргізілген. Кешенді түрде қарастырылған
жұмыстар аздау. Ал қазақстандық ғалымдардың (А.М.Мубараков, О.Сатыбалдиев,
т.с.с.) еңбектері математиканы оқытудағы сабақтастық және болашақ мұғалімдерді
жоғары оқу орнында кәсіби дайындау жүйесіне арналған [2].
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Қазіргі уақытта Республикамыздағы мектептер бұрынғы біржүйелі орта білім
беретін мектеп емес, пәндерді тереңдетіп оқытатын сыныптар мен мектептердің бар
болуы, ақпараттық технологияның қарқындап өсуі заман ағымына сай білім беруді
жетілдіруге бағытталған мәселелерді айқындау, яғни оқыту әдістемесін жетілдіру,
алдымыздағы тәжірибені жинақтап негіздеу, математиканың болашақ дамуын
болжауды қойып отыр.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасы мектептеріндегі жоғары математика
элементтерін оқыту практикасында шешілмеген маңызды мәселелер әлі де бар. Оған:
орта мектепте жоғары математика элементтерін оқытуды жетілдіруді теориялықәдістемелік тұрғыдан негіздеу, жоғары математика элементтері негізінде
математиканың қолданбалық бағытын терең ашу, пәнішілік және пәнаралық
байланыстарды жүзеге асыру, қазіргі заманға сай инновациялық оқыту әдістерімен
математика мұғалімдерінің кәсіби деңгейін көтеру мәселелері жатады.
Бұл мәселелерді шешуде мыналар ескерілуі қажет:
- орта мектепте жоғары математика элементтерін оқытуға тарихи-талдау
жасау;
- жоғары математика элементтерін оқытуды жетілдірудің философиялық,
әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық, қолданбылы және әдістемелік мүмкін
жолдары айқындау;
- жоғары математика ұғымдарын енгізу мен қалыптастыру психологиялықпедагогикалық тұрғыдан негіздеу;
- жоғары математика элементтерін оқытуда пәнішілік және пәнаралық
байланыс жүзеге асыру;
- орта мектепте жоғары математика элементтерін оқытуда
компьютерлік
технологияны қолдану және виртуалды математикалық лабораториялық жұмыстар
жүргізу арқылы жетілдірудің әдістемелік жүйесі дайындау;
Жоғары математика элементтерін оқытудың практикалық маңыздылығы:
- орта мектепте жоғары математика элементтерін оқытуға тарихи-талдау оны
оқыту әдістемесін жетілдіруге ғылыми-әдістемелік негіз бола алады;
- жоғары математика элементтерін оқытуды жетілдірудің мүмкін жолдарын
қамтитын тұжырымдама зерттеудің теориялық негізі болады;
- жоғары математика ұғымдарын енгізу мен қалыптастыру компоненттері білім
сапасын көтеруге оң әсерін тигізеді;
- жоғары математика элементтерін оқытуда пәнішілік және пәнаралық
байлансты жүзеге асыру білім сапасын арттырады;
- орта мектепте жоғары математика элементтерін оқытуды жетілдірудің
әдістемелік жүйесі білім мазмұнына енгізілген таңдау және арнайы курстар мен
виртуалды математикалық лабораториялық жұмыстар арқылы жүзеге асырылады.
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Резюме
В данной статье рассматривается методы исследования инновационных
технологий в начальных классах
Summary
In this article, methods of researching innovative technologies in primary classes
Білім беру жүйесінің ең басты мәселесі – білім сапасының деңгейін
халықаралық дәрежеге жеткізу. Қоғамдық өмірдің барлық салаларында, соның
ішінде, білім беру саласында жүріп жатқан өзгерістер білім жүйесін әлемдік
талаптарға сәйкес дамытуды қажет етеді. Білім беру жүйесі мемлекеттің экономика,
ғылым және әлеуметтік орта салаларының құрылуы мен өсуіне зор ықпал ететін
жастарды дайындаудың негізі болып табылады. Сондықтан да жалпыға білім беретін
мектептерде шығармашыл, жеке тұлғаны дайындау жүйесін дамытуда мемлекет
тарапынан көп көңіл бөлінетіні кездейсоқ емес. Қазақстан Республикасының 2015
жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасының негізгі мақсаты: «әлемдік
білім беру кеңістігіне ықпалдастырылған және жеке тұлға мен қоғамның
қажеттіліктерін қанағаттандыратын көп деңгейлі үздіксіз білім берудің ұлттық
моделін қалыптастыру үшін білім беруді дамытудағы стратегиялық басымдықтарды
белгілеу» - деп атап көрсетілген [1].
Жалпы білім беретін мектептерде білім мазмұнын жетілдіру, арттыру
процесінде жаңаша әдіс-тәсілдерді қолдану – бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі.
Себебі дұрыс ұйымдастырылған оқыту процесі - білім мазмұнын сапалы меңгертетін
бірден бір жол. Мұғалім сабақ барысында әдістерді, техникалық құралдарды орынды
қолдана білсе, оқушының білімді игеруі қарқынды жүреді. Оқыту мақсатына сәйкес
әдіс-тәсілдерді дұрыс қолданбауынан келіп шығады. Демек сабақтың нәтижесіздігі
мұғалімнің әдістерді білмеуінен ғана емес, бүкіл сабақ барысында бір ғана сүреңсіз
әдісті қолдануынан. Сондықтан мұғалім оқыту процесінде қандай әдіс-тәсілдерді
қолданатындығын алдын-ала ескеруі қажет. Дұрыс іріктелген әдіс тек оқушының
білімді игеруіне ғана әсер етіп қоймайды, сонымен қатар оның шығармашылық
қабілеттерін де арттырады. Осыған орай оқыту барысында қандай әдістер тиімді, қай
әдісті қай әдістен кейін қолдану қажет деген мәселе - бүгінгі күннің өзекті
мәселесінің бірі. Педагог – ғалымдар оқыту барысында әдістерді пайдалану
мұғалімнің алдына қандай оқыту мақсатын қойғанына байланысты екендігінде деп
есептейді. Олай болса, оқыту әдістерін жинақтауда, анықтауда мұғалім мен
оқушының арасында қандай іс-әрекеттің орындалатыны, мұғалім оқушының қандай
қабілетін жетілдіретіні маңызды рөл атқарады. Демек, әдісті тиімді пайдалану арқылы
оқушылардың технологиялық және практикалық дағдылары мен біліктерін саналы
қалыптастырып, дамытуға болады.
ХХ ғасырдың басында А.Байтұрсынұлының қазақ тілін оқыту мәселесіне
қатысты бірнеше оқулықтары мен мақалалары, әдістемелік құралдары жарияланды.
«Қай әдіс жақсы?», «Жалқылау (айырыңқы) әдіс», «Жалқылаулы- жалпылаулы әдіс»
және т.б. мақалалары мен «Баяншы», «Тіл жұмсар» атты әдістемелік құралдары –
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айрықша маңызға ие. Аталған еңбектердің маңызы мен мазмұны бүгінгі күнде де өз
құндылықтарын жойған жоқ. А.Байтұрсынұлы аталған еңбектерінде бастауыш
мектептен бастап оқушылардың қатысымдық құзыреттілігін қалыптастыруға басты
назарда ұстаған. Мұны А.Байтұрсынұлының: «Сөйлей білу қандай керек болса, жаза
білудің керектігі одан та артық», «сөйлегенде сөздің жүйесін келтіріп сөйлеу» қажет.
«Сөздің жүйесін қисынын келтіріп жаза білуге: қай сөз қандай орында қалай өзгеріп,
қалайша бір-біріне қиындасып, жалғасатын дағдысын білу» керек. «Сөйлеудің асыл
мағынасы – біреуге білдірейін деген ойын айту. Айтушының мақсаты – тыңдаушыға
ойын түгел түсіндіру. Ойын түсіндіру үшін соған керек сөздерді алу қажет. Бір сөзді
ойын анықтау үшін алса, екінші сөзді ойын толықтыру үшін алады, үшінші сөзді
ойын пысықтау үшін алады» деген пікірі синтаксисті қатысымдық-танымдық
тұрғыдан оқытудың өзегін анықтауда маңызды рөл атқарады [2]. Ғалымның
тұжырымдары – аса құнды. Себебі қазіргі таңда қазақ тілін оқыту әдістемесінде
әлемдік педагогиканың озық үлгілерін, жаңа инновациялық технологияларды қолдану
жұмыстары жүзеге асуда. Бұны ХХ ғасырдың бас кезінде-ақ А.Байтұрсынұлы
ескерткен болатын. Демек, сонау ХХ ғасырдың басында ғұлама ғалым тілдік
материалдарды жаттанды оқытпай, оны өмірмен байланыстыра тілдік қатынасқа
негіздеп оқытудың қажеттілігін ұғынған. А.Байтұрсынұлының еңбектерінде
оқытудың түпкі нәтижесі оқушылардың қатысымдық құзыреттілігін қалыптастыруға
бағытталған-дықтан, айтылған тұжырымдар мен пікірлер сөз тіркестерін оқытуда
маңызды рөл атқарады. А.Байтұрсынұылының еңбектерінде оқушыларды тілдік
қатынасқа түсіретін тиімді әдістер мен тәсілдер бар:
1. Сөйлеуге дағдыландыратын ойын түрлері кеңінен қолданылған жаңылтпаш
пен мазмұнды мәтіндер кеңінен орын алған. Мысалы, «Қата оқыған жақ қайта оқиды»
дидактикалық ойыны.
Алты бала одақтасып ат бақыл атты.
Дала балалары одақ болды.
Қала балалары одақ болды.
Асандар атты. Алты асық алды.
Назарлар асықсыз қалды.
Асандардан асық қарыз алды.
Қақбақылдан да Назарлар қалды.
Осы 8 сөзді 8 баладан одақтасып, бәске оқиды. Бәстері қата шығармау,
шығарған жақ қайта оқу, бала басынан бір сөйлемнен оқиды. Бірі қаталасса, қатасы
одағының бәріне жұғады. Қаталасқан жақтан біреуі бөтен мақаланы қатасыз оқып
шықса, одақтастарының қатасының бәрін жуады.
Қазақ тілі сабақтарында (3-4-сыныптарында) сөз тіркестерін оқыту арқылы
оқушылардың қатысымдық құзыреттіліктерін қалыптастырудың педагогикалық,
тәрбиелік ғылыми негіздері тұжырымдалды. Атап айтқанда, сөз тіркестерін оқыту
арқылы оқушылардың қатысымдық құзыреттіліктерін қалыптастыру сабақтарын
дамыта оқыту түрінде жүргізу қажет, себебі дамыта оқыту арқылы оқушылардың
белсенділіктері артып, ұйымдастырылған жұмыстар негізінде олардың тұлғалық,
ұлттық, эстетикалық қасиеттері дамытылады. Оқытудың жаңа технологияларын
пайдалану сабақ сапасын арттырады.
Тілді оқытудың қызметі мен тәсілі жалпы тілдерге оқытудың қатысымдық бағыт
пен қатысымдық құзыреттіліктердің мәнін түсінуге көмектеседі. Ол үшін бұларды,
біріншіден, қызметтік тәсілде және қатысымдық бағытта оқыту объектісі ретінде тұрған
тіл қызметін (тыңдалым, жазылым, айтылым, сөйленім) жалпы емес, жеке оқушы
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қатысымына сәйкес қарастыру керек. Бұл мағынада да қатысымдық құзыреттілік пен тіл
қызметінің ұғымдары сәйкес келеді. Екіншіден, егер тілді меңгерудің объектісі мен
мақсаты қатысымдық құзыреттілік жеке адамның тіл қызметі болып табылса, онда тіл
жүйесін оның тілдегі қызметінен бөлудің қажеті жоқ. Себебі қатысымдық
құзыреттілік тілді іске асырудың тәсілдері мен әдістері болып табылады. Тілдік
қатынаста тіл қызметінің құрылымын құрайтын көптеген сипаттамаларға
байланысты. Оларға жататындар:
а) қатысымның ауызша немесе жазбаша түрі;
ә) сөйлеуде және жазуда, тыңдауда және оқуда белсенділік, бағыттылық, кері
байланыстың сипаты; олар түрлі анализаторлармен іске асырылады;
б) сөйлеудің үш формасы: сыртқы ауызша, сыртқы жазу және ішкі;
в) тіл тудырудың үш фразасы: қозғаушы-мотивациялық, бағыттық- зерттеушілік
және орындаушы;
г) пәндік мазмұны;
ғ) жалпы қатысым жағдаяты.
Мысалы, қатысымның ауызша жағдаятында ойлар қысқа және бөлшектеніп
тұжырымдалатыны соншалықты, оларды басқаларға арнайы түсіндіру керек.
Әңгімелесушілерге бәрі түсінікті, өйткені олардың интелектуалдық өзара байланысы,
бірлесіп істеген қызметтерінің алдыңғы тәжірибесі және жағдаятының өзі
жетіспейтін тіл тәсілдерін толықтырады. Оларды құру және тұжырымдаудың
тәсілдеріне әсер ететін сөйлеу, жазу, тыңдау және оқу үдерістерінің бұл сипаттамалары
мен оларды айту үшін алынған тіл тәсілдері тіл қызметінің түрлері арасында
ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықтаудың алғышарттарын жасайды.
Үшіншіден, жеке адамның тіл қызметін «тіл белсенділігі», «тіл практикасы» деген
терминдермен араластыруға болмайды. Тіл қызметіне қатысуға қажет білім мен
шеберліктер міндетті түрде тіл қызметі саласынан тыс жатқан мұқтаждықтың
мотивациялық мүдделерімен негізделеді. Ойды құрастыру тәсілдерінің тіл қызметінің
құрылымын құрайтын көптеген факторларға тәуелділігі және оларды айту үшін шексіз
таңдау мүмкіндігі мен тілдік қатысымдық біліктілігі бірдей емес. Өйткені, олардың
қоғамдық-қатысымдық қызметі жоқ қоғамдық-қатысымдық қызметтің қандай да бір
бөлігінде мазмұны бір тіл бағдарламасын орындай отырып, оқушылар ойларын әр түрлі
құрап, тұжырымдайды. Бір оқушының қатысымдық құзыреттілігі тіл қызметінің төрт
түрінде бірдей бола бермейтін фактісіне назар аудару керек. Тіл иелерінің арасында
сөйлеу барысында естіліп, оқылатынды қабылдау жазба тілде қолданбайтын
сөйлемдердің жүздеген, мүмкін мыңдаған семантикалық құрылымдарын түсінеді.
Бәріне жақсы таныс бұл фактілер тіл қызметінің төрт түрін меңгерудегі өзара негізделу
деңгейі оқушының қатысымдық құзыреттілік туралы интеграциялы механизм ретінде
айту үшін үлкен мәселе емес. Оны сөйлеуде, жазуда, тыңдауда, оқуда төрт жеке
қатысымдық құзыреттіліктің комбинациясы ретінде қарастыру ойға қонымды. Бәлкім
қатысымдық құзыреттілікті сөйлеу және қабылдау деп екіге бөліп қараған дұрыс болар.
Қазақ лингвистикасында тіл мен сөйлеуге қатысты мәселерді анықтап, алғаш
рет олардың айырмашылықтарын көрсетіп, жіктеген ғалым – Ф.Ш.Оразбаева «Тілдік
қатынас: теориясы және әдістемесі» атты еңбегінде тіл мен сөйлеуді бір-бірімен
байланысты, бірақ оларды бөлек екі құбылыс ретінде танып, екеуіне ортақ мынадай
қаситтерді атап өтеді:
а) әрі қоғамдық - әлеуметтік;
ә) әрі жекелік, дербестік мәні бар;
б) әрі қатысымдық құбылыстар [3].
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Сонымен, сөз тіркестерін оқыту тек лексикалық бірліктерді жақсы білумен
шектелмейді, оқушыларға сөздердің ауызша сөйлеудегі қолданылу ерекшелігі мен
ережесін де қатар үйрету қажет. Бұл-сөздерді тілдік қатысымда қолданылу, сөз
тіркестерін құрау үшін грамматикалық ережелер дің де айрықша маңызды орын
алатындығының дәлелі. Себебі сөз тіркесін айту, ойды сөйлем арқылы жеткізу
грамматикалық зандылықтар мен лексикалық заңдылықтардың өзара бірлігі,
байланысы арқылы жүзеге асады. Сондықтан ауызша сөйлеу барысында оларды
бөлек-бөлек ереже, грамматикалық зандылық деп бөлместен, біртұтас пайдаланып,
бірге оқыт-қанда ғана тиісті оң нәтиже береді.
Демек, оқушылардың тілдік дағдылары мен біліктерін қалыптастыруда
мұғалімнің басты мiндетi - оқушыны өздiгiнен кiтаптармен және анықтама
әдебиеттерiмен жұмыс iстеуге, өзінің кез келген iс-әрекетiн жоспарлап, дұрыстығына
көз жеткізіп, саналы орындауға жаттықтыру болып табылады. Қазақ тілі сабағында
оқушылар қалыптасқан бiлiктер мен дағдыларды кез келген жаңа жағдайда пайдалана
алса ғана олардың қатысымдық құзыреттіліктері қалыптасып, тілдесімге деген
түрткілері артады. Қатысымдық iс-әрекеттер арқылы оқушылар тілдік
заңдылықтарды тереңiрек танып бiледi. Сондықтан оқушылардың тілдік білiк пен
дағдыларын тиімді қалыптастыру оқыту үдерісінде үлкен маңызды мәселе.
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Резюме
В данной статье рассматриваются педагогическое значение игровых
программ по информатике
Summary
In this article, the pedagogical significance of game programs in computer science
Бүгінгі таңда қоғамымыздың жаңа қарқынмен дамуы, ғылыми-техникалық
прогрестердің жетістіктері, еліміздің өркениетті елдер қатарынан көрінуі білім
беру жүйесіне де ықпал етпей қойған жоқ.
ХХІ ғасыр информациялық қоғам табалдырығына аяқ басқан сәтте-ақ
Республикалық білім берудің жаңа жүйесі, яғни білім беру жүйесін ақпараттандыру
ісі қолға алынды. Заман талабы оқу үрдісінде компьютерлік технологияны енгізу,
оны кең көлемде қолдануды қажет етеді.
Мұғалім еңбегінің бүгінгі нәтижесі қандай болса, елдің, қоғамның ертеңі,
болашағы сондай болмақ. Мұндай адамды қалыптастыру қазіргі заманғы білім беру
жүйесінің алдында тұрған басты міндет. Әрбір жеке тұлғаның, бүкіл халықтың, бүкіл
қоғамның тағдыры мұғалімнің еңбегінің нәтижесіне тікелей байланысты.
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Ақпараттық технологияларды пайдалану оқытушы мен білім алушылардың
маңызды кәсіптік және анықтамалық ақпараттармен қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесін
ақпарттандыру осы саладағы мемлекеттік саясат негізінде анықталып, осы жүйедегі
басты міндеттердің біріне айналып
отыр. «Қазақстан-2030»стратегиялық
бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің қалыптасуымен және Қазақстанның
білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктіруімен сипатталады [1].
Ақпараттық технологияның келешек ұрпақтың жан-жақты білім алуына, іскер
әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық,
психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол. Қазіргі кездегі
шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік бәсекелестікті күшейте түсуде.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды
пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге
асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын
жоғарылатуды көздейді.
Бүгінде технология қарыштап дамыған уақытта балаларымыз ғаламат
ақпараттық ортаға тап болғандай. Олар үшін қолжетімсіз дүние жоқ. Жоғары
технология, ғаламтор заманы әлемнің бір бұрышында отырып, түкпір-түкпірінен
ақпарат алуға мүмкіндік береді. Тіпті ойындардың көмегімен көптеген дүниеге
үйрене алады.
Мұндағы ойындарды бірнеше топқа бөлуге де болады. Ойжұмбаққа,
шытырманға толы және ойлау қабілеті мен зейінділікті дамытуға арналған
ойындарды бірге топтастыра аласыз. Екінші топқа енетін ойындар қатарында
музыкалық қосымшалар, сандық шығармашылыққа қызығушылықты дамытуға
арналған қарапайым видео өңдеуге арналған бағдарламалар мен сурет салуға
арналған қосымшалар енуі мүмкін. Ал интербелсенді кітаптар, ертегілер,
аудиокітаптар, баланың вербалды және аудиалды мәдениетін дамытатын
қосымшаларды үшінші топқа енгізуіңізге болады. Олар баланың сөздік қорын
байытып, тұлғаның дамуына себін тигізеді.
Сomputer science (қолданбалы бағдарламалау және жобалау ғылымы) аталатын
жаңа білім саласын баланың 4-6 жасынан оқытқан абзал.
Бұл жаста баланың қоршаған дүние туралы түсінгі қалыптасады. Ал ойын
қашан да оқыту құралдарының бірі болып келген. Ал бүгін оқудың басты құралы
ретінде гаджеттер (планшет, компьютер) алғы қатардан көрініп, баланы сандық білім
әлеміне бастайтын жетекші құралға айналуда.
Code.org — жағымды интерфейс және бағдарламалау тілі қызметінің негізгі
принциптері туралы қарапайым ойындар. Бұл балаларға қажетті білім беретін жоба.
Қазақ тілі де қамтылған.
Тіпті бағдарламалауға ғана емес, есепті интеративті процесс арқылы шешу
логикасына үйретеді. Ал ол өз кезегінде аса маңызды тәрбие пәні болып табылады.
Lightbot — робот қимылының алгоритмін құруға арналған қарапайым оқыту
материалына, жағымды графикаға ие ойын. Оқушының сценарийге мұқияттылығын
дамытып, кейіпкердің қадамдық іс-әрекетін түсінуге үйретеді.
CodeCombat — Python, JavaScript, Lua және экзотикалық CoffeScript кодтарына
ойын түрінде үйретумен айналысады.
CodeMonkey — кейіпкері маймылдың көмегімен синтаксис принциптерін
үйрететін ойын.
Ceebot — C командаларын қолдану арқылы кейіпкерлерді басқару.
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Cargo-Bot — мектеп жасына дейінгі балалар мен олардың «айпэдтеріне»
арналған қарапайым қосымша.
Tomorrow Corporation — ойыншы әр кезең сайын «ойын басқарушысы» беретін
тапсырмаларды шешеді. Мысалы, құрастырғыш пазлдардың көмегімен модульдік
функциялар менолардың қарапайым командалар негізіндегі амалдарын құрастыруға
болады.
Scratch — болашақ бағдарламашының ой-өрісін дамытатын қосымша.
Kodu Game Lab — Microsoft Research командасы ұсынған оқытуға арналған
ауқымды жоба. Дербес компьютерге арналған нұсқасы тегін болса, Xbox-қа арналған
нұсқасының құны – 5 АҚШ доллары. Ол ойынды жобалауға, виртуалды әлем құруға,
модульділікке үйретеді. Кодтау және бағдарламалауға қатысты пайдасы аз
болғанымен, ойын қосымшаларының дизайн негізін үйретудегі көмегі мол.
Hopscotch — iPad-қа арналған қосымша. Жағымды дизайнге ие бұл қосымша
кодтауға қатысты негізгі ұғымдарды түсінуге көмектеседі.
ПиктоМир — РАН техникалық тапсырмасы бойынша жасалған ресейлік жоба.
Қосымшаның артықшылығы – орыс тілінің енгізілуі. Алайда мұның бағдарламалау
негізін үйренуде кемшілігі жоқ емес. Себебі ағылшын тілін білу бағдарламалау тілін
үйренуді жеделдетеді.
RoboZZle — нұсқа әрекетінің алгоритмін құруға арналған қосымша. Балаға
алгоритмдер теориясын тәжірибе жүзінде үйренуге мүмкіндік береді.
Kodable — кішкентай балаларға да жарайтын ойын. Олар ойын барысында шар
тәрізді кейіпкерлердің іс-әрекет сценарийін құра алады.
Ал мүлдем кішкентай балалар үшін (4 жастан жоғары) iPad-қа арналған шағын
қосымшалар бар:
- Robo Logic
- LightbotJr: Coding Puzzles for Ages 4+
- Lightbot — ProgrammingPuzzles [2].
Әрине, мұнда бағдарламалауға қатысты қосымшалардың барлығы
көрсетілмеген. Алайда дәл осы қосымшалардың көмегімен баланы бағдарламалау
әлемімен таныстыруға болады.
Жоғарыдағы аталған әрекеттердің ең басты міндеті балалар бойында
дүниетанудың құлықтық, эмоционалдық, еріктік компоненттерін қалыптастыру
болып табылады.
Бұл ойындар балалардың білімін тереңдетуге, олардың логикалық ойлау
қабілетін, зерттеушілік ынтасының алғышарттарын арттыруға, информатика тілін
меңгеруге арналған.
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Резюме
В данной статье рассматриваются рентабельность использование новых
технологии обучений математики
Summary
This article examines the profitability of the use of new technologies for teaching
mathematics
Математиканы оқытуда инновациялық әдістер мен технологияларды
қолданудың мақсаты: әрбір оқушының тұлға ретінде қалыптасуы мен дамуында және
қажетін өтеуін көздейтін математикалық білімнің ізгілік қағидаларын басшылыққа
алып, математиканың негізгі міндеттерін жүзеге асыру.
Міндеттері:
- математикалық іс-әрекетін сипатына сай ойлауды қалыптастыру;
- қоғамдық
өмір
практикасына
қажетті
математикалық
ойлауды
қалыптастыру;
- болмысты, табиғат пен қоғамды тануда математикалық мазмұндай білу
(модельдеу);
- алдына қойылған сұрауға немесе есепті шығаруға оптимальды жауап беруге
дағдылану, ұмтылу.
Күтілетін нәтиже:
- қарастырылатын тақырыпты оқушы әр қырынан қарастырып, өз бетімен
зерттейді;
- түрлі ақпараттармен жұмыс жасап үйреніп, теориялық білімді толық
меңгеруге мүмкіншілік беріледі;
- бұрынғы білім мен жаңа білімді салыстыра біледі, қиындатылған есептерді,
тапсырмаларды орындап үйренеді;
- әр балаға мүмкіндігіне қарай еңбек етуге мүмкіндік беріледі және оқушы
еңбегіне қарай өз бағасын алып, қанағаттанады. Ең бастысы әлі келгенше еңбек етеді,
«өмір бойы оқып үйрену» принципі жүзеге асады;
- оқушылардың
бойында
зерттеушілік,
шығармашылық
қасиеттері
қалыптасады;
- алған білімді тәжірибеде қолдана білуге үйренеді;
- білім беру сапасы артады, оқушылардың білімділік деңгейі көтеріліп,
көздеген түпкі нәтижеге қол жеткізеді.
ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында «Қазіргі кезеңдегі
білім беру сапасы оқушылардың түрлі қызметтер саласындағы проблемаларды өз
бетінше шешу мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін қалыптасқан негізгі құзыреттілік
түріндегі білім беру нәтижелерінің жетістіктерімен түсіндіріледі»,- делінген [1].
«Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі
керек. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші
орында тұруы шарт»,- деп Елбасы атап көрсеткендей, заманауи технологиялық әдістәсілдерді мектеп өміріне енгізу, оны әр пән мұғалімінің тиімді пайдалана білуі
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бүгінгі таңда білім сапасын арттырудың бірден-бір жолы[2].
Әдіс дегеніміз – мұғалімнің белгілі бір мақсатқа жетудегі іс-әрекеті, тәсілі, ал
технология дегеніміз – көптеген жүйеленген әдістердің жиынтығы. Барлық жаңа
технологияның алдына қоятын мақсаты - окушының жеке басының дара және дербес
ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру. Мұғалім ақпараттанушы емес, оқушының жеке тұлғалық
және интеллектуалды дамуын жобалаушы. Математика пәнін оқыту процесінің
негізгі мақсаты – арнайы педагогикалық әдістермен тәсілдерді мақсатты, жүйелі
түрде пайдаланып, оқушылардың интеллектін, шығармашылық ойлауын, ғылыми
көзқарасы мен белсенділігін қалыптастыру, өз бетімен білім алу дағдыларын
дамыту болып табылады. Оқушылардың өз бетімен жұмыс істеуін қалыптастыру оқушының пәнге деген қызығушылығынан және қажеттілігінен туады.
Математика сабағында оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру үшін
сабақта заманауи технологияларын қолдану қажет. Қазіргі заман технологиялары
сабақтың сапасын көтеруге, оқушылардың білімге деген қызығушылығын
арттыруға, қазіргі қоғам талабына сай білім алуына көп әсерін тигізеді.
Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет оқу
ісін дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, оқытушының кәсіптік шеберлігін
арттыруға басқа жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға және шығармашылық
жұмыстар жүргізуге бағытталған. Мұндай технологияларды қолдану – біріншіден,
оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының
пәнге деген қызығушылығы артады, екіншіден, оқушы ұтады, себебі оның тақырып
бойынша танымы кеңейеді. Осылайша білім берудің қалыптасқан әдістемесіне
оқытудың жаңа технологиясы тұрғысынан өзгерістер енгізілсе, білім сапасы да арта
түспек.
.
Инновация дегеніміз – жаңа мазмұнды ұйымдастыру, жаңалық енгізу, жаңа
үлгілердің бағытындағы нақты әрекет, нақтыланған мөлшердің шегінен шығатын
кәсіптік іс-әрекеттің жаңа сапалы деңгейге көтерілуі, жаңа нәтижені қамтамасыз
ететін жаңа теориялық, технологиялық және педагогикалық іс-әрекеттің біртұтас
бағдарламасы.
Оқу процесінің тиімділігі ең алдымен оқушылардың белсенділігі мен
танымдық ізденісіне қатысты. Сондықтан мен өзімнің педагогикалық тәжірибемде
сабақ жүргізуде сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасын негізге алып саралап-деңгейлеп
оқыту тәсілдерін қолданамын. Дәстүрлі сабақ пен қазіргі сабақты салыстырмалы
талдауды зерделей отырып, сабақты жаңаша құруды үйреніп, оқушыларға оқу
тапсырмасын дайындап, олардың танымдық қызметін белсендіруді, білім сапасын
арттыруды мақсат етіп алдым. Oсы мақсатқа жету үшін инновациялық
технологияларды сабақта қолданамын [3].
«Сыни тұрғыдан ойлау» бұл американдық ғалымдардың идеялары негізінде
құрылған жоба. Сыни тұрғыдан ойлау – мұғалімнің бағыттауымен оқушының өз
бетімен білімді игеруге, бір-бірімен қарым – қатынас жасауға тәрбиелейді.
Бағдарлама көптеген стратегиялардан тұрады. Сабақтың құрылымына қарай
қолданған жағдайда оқушылар белсенділігі артып, бір-біріне деген сенімі, өзінің
түсінігі мен түйсінуі арқылы жаңа білім құрастыруға дағдыланады. Сыни тұрғыдан
ойлау технологиясының әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы оқушыларды топаралық
жұмыс жасауға, топтардың жұмыстарын баяндауға, нәтижені қорғауға, пікірталас
туғызуға, талдау және қорытындылауға үйрете отырып білім беру өте тиімді.
Оқушыларды топқа бөлгенде, топтың құрамында әр түрлі деңгейде оқитын
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оқушылардың болғанын ескеремін. Жоғарғы деңгейде оқитын оқушылар сабақтың
барысында үлгерімі төмен оқушыларға көмек көрсетеді. Жаңа сабақты өткенде
жетекші оқушы өзі ғана біліп қоймай, тобының жаңа сабақты меңгеруіне де ықпал
жасайды. Математикалық терминдерді, ережелерді, анықтамалар мен теоремаларды
толық айтып жеткізу үшін, сабақта математикалық сауатты сөйлеу мәдениетіне көңіл
бөлемін. Сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасымен оқыту нәтижесінде оқушылардың
өзін-өзі бақылау, бағалау, сөйлеу, тыңдау қабілеттері артады. Аталған технологияны
қолдануда байқағаным оқушыларға: еркін ойлауға мүмкіндік береді, ақыл-ойын
дамытады, шығармашылық белсенділігі артады, ұжымды іс–әрекетке тәрбиелейді, тіл
байлығы жетіледі, жан-жақты ізденеді, өз ойын жеткізіп үйренеді. Шәкірттердің сыни
тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамытуға арналған оқытудың әдіс-тәсілдері білім
алушыларға құбылыстардың себептерін толық ұғынуға, ережелер мен
заңдылықтардың сырларын терең түсінуге, олардың ғылыми білімдегі орнын
аңғаруға қолайлы жағдаяттар жасайды. Мұндай әдістер, әсіресе, табиғатынан тұйық,
өз ойын тәптіштеп түсіндіруге шалағай, өздеріне сенімсіздеу, талданған
мәселелерден, баяндалған тақырып мазмұнынан тиісті байлам, түйін жасауда
жасқаншақтық байқататын оқушыларға пайдасы ұшан теңіз екеніне көзіміз жетті.
Тақырыптың негізгі өзегін, бағытын, мән-мағынасын түсінеді, тіл байлығын
жетілдіреді, өз ойын мазмұнды, мағыналы, дәлелді баяндауға дағдыланады, пәнге
қызығушылығы артады.
«Сыни ойлау» арқылы оқытудың басты мақсаты «өмір бойы оқып-үйрену»
қағидасымен ұштасады. Ал, бұл өз кезегінде Қазақстан республикасының 2015 жылға
дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасында орын алған. Сондықтан, басқа
пәндермен қатар математика пәнінде де СТО бағдарламасы арқылы жұмыс жүргізудің
тиімділігі зор.
Қорыта айтқанда, еліміздің жарқын болашағы, мектеп қабырғасындағы
бүгінгі жас ұрпақтың терең білім, үлгілі тәрбие алуына байланысты. Заман
талабына сай педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерді
қабылдай
отырып, өз пәндерімізге тиімді қазіргі заман
педагогикалық
технологияларын пайдалануымыз керек.
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Summary
This article examines the global importance of knowledge of English
«Бір тіл білсең - бір адамсың, екі тіл білсең - екі адамсың». Көп тілді
меңгергеннің білімі мен дүниетанымы да кеңейе түсетіні рас. Тарихтан белгілі
ғұламалардың өзі мұны сол заманның өзінде қолға алып, келер ұрпаққа ой тастаған.
Мәселен, ғұлама Әбу Насыр Әл-Фараби жетпіске жуық тіл білгені тарихтан белгілі.
Өйткені, ғылым мен білімнің дамуы да тілді үйренумен тікелей байланысты [1].
Одан кейін, елімізде бірнеше тіл меңгерем деген адамға да мүмкіндік жоқ емес.
Әртүрлі тілді білім көкжиегін кеңейту үшін меңгеру қазір заман талабына айналды.
«Үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталандырылуы керек. Орыс тіліне және
кириллицаға біз қазақ тіліне қандай қамқорлықпен қарасақ, сондай қамқорлықпен
қарауымыз керек. Орыс тілін білу – біздің ұлтымыздың тарихи артықшылығы екені
баршаға белгілі. Дәл осы орыс тілі арқылы қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы
қосымша білім алып, ел ішінде де, шет жерлерде де өз дүниетанымдары мен
араласатын ортасын кеңейтіп келе жатқанын жоққа шығармауға тиіспіз. Біз ағылшын
тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы «лингва франкасын»
меңгеру біздің еліміздің әрбір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді
ашады» - елбасы Н. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты Жолдауында деп мәлім еткен болатын [2].
Бүгінде әлем елдерінде ағылшын тілі халықаралық мәртебеге ие. Онымен кез
келген елде сол мемлекеттің азаматтарымен оңай тіл табысуға болады. Осы себеппен
де оны меңгеруіміз қажет. Ал, орыс тілі ТМД мен Шығыс Еуропа елдерінде және
туризм саласы жақсы дамыған мемлекеттерде жиі қолданылатын тілдердің қатарында
саналады. Сонымен бірге, ол әлемдегі танымал бес тілдің бірі болып табылатынын
естен шығармауымыз керек.
Бұл тілдерді білу оның иелеріне қосымша мүмкіндіктер береді. Мысалы,
аудармашылық. Өзіміздің құнды дүниелерімізді өзге елдерге еркін таныта алады.
Сонымен қатар, өзге елдерде жүргенде еш қиындықтар көрмейді. Бұл жерде елімізде
тұрып жатқан өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін жақсы меңгеретіндерін де естен
шығармауымыз қажет. Яғни олардың бойларында елімізге деген патриоттық
сезімдері артады.
Ағылшын және орыс тілдерін білген адамдар өздеріне қажетті дүниелерді
ғаламтордан тез таба алумен бірге, қалаған жұмыстарына оңай орналаса да алады.
Қазірде кез келген ірі компанияға жұмысқа ағылшын және орыс тілін еркін білетін
мамандар алынуда. Олар сол компанияларға тұру үшін арнайы курстар мен жоғары
оқу орындарында білім алғандары анық. Ал, қазіргідей бірінші сыныптан-ақ осы қос
тілді терең меңгерудің арқасында келер ұрпақ ондай қажеттіліктен құтылатын
болады.
«Ағылшын тілін» көптеген елдер өздерінің екінші ана тілі ретінде қабыл алып,
жаппай меңгеріп жатыр. Себебі, нанын тауып, бала-шағасын асырап, дәл осы
ағылшын тілі арқылы күндерін көріп жатқан мемлекеттер әлемде жетерлік. Мәселен,
көп ұлысты, көп құрамды Үндістан мемлекетін бірлестіріп отырған жалғыз күш бар,
ол – ағылшын тілі. Ағылшын тілі жаһан бойынша 45 мемлекеттің ресми - мемлекеттік
тілі, ал 24 мемлекеттің халқы «ағылшын тілін» өз ана тілі ретінде жариялаған.
Ағылшын тілінде сөйлеушілердің 96% ағылшын тілінің өкілі емес адамдар болып
отыр деп есептелуде. Әлемдік келісімшарттардың 80% ағылшын тілінде жасалады.
Президентіміз Н.Назарбаев жастарға: «Ағылшын тілін үйреніңдер, бүкіл әлемнің
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білім-ғылымы сол тілдің негізінде жатыр. Әлемдік бәсекеге қабілетті ел боламыз
десек, бұл тілді жаппай меңгеру керек» - деген сөзін жиі айтуының да негізі бар.
Ағылшын тілі – бүкіл әлемді біріктіріп отыр.
ЮНЕСКО-ның шешімімен ХХІ ғасыр көптілділіктің жүзжылдығы, ал алғашқы
онжылдық толеранттылықтың жылы деп қабылданыпты. Ал, көптілділікке негіз
болып отырған – осы ағылшын тілі. Осы ағылшын тілі арқылы әлем коммуникацияға
түсіп, интеграцияға бейімделіп, барлық ұлттар бірігіп жатыр. Әлем ғаламданып
жатыр, ал осынау ғаламдану процесін жүзеге асырып жатқан – ағылшын тілі.
Бүгінгі таңда ағылшын тілі «тиранозавр тіл» ретінде сипаттаушылық орын
алды. Лингвистикалық геноцид, лингвистикалық империализм дәуірі деп те анықтама
беріліп жүр. Дүниежүзінде 6900 тіл бар деп есептеледі, ал оның 90% ХХІ ғасырдың
аяғына қарай жойылады деп есептелуде, ал 2050 жылға дейін бұл тілдердің жартысы
жер бетінен жойылады деген болжам жасалуда. Лингвисттердің болжамынша, 230
еуропалық тілдің 30% ғасыр соңында жоғалады деп отыр. Қазір жаһандану дәуірінде
тілдердің «үштұғырлы» құбылысы пайда болды. Біріншісі, халықтың ұлттық тілі,
екіншісі, аймақтағы ұлтаралық тіл, үшіншісі, кең кеңістіктегі халықаралық тіл.
Бүгінде адамзат осынау «үштағандық тіл» үрдісін бастан кешіруде. Оған өзіміздің
елімізде жүргізіліп жатқан «Үштұғырлы тіл» саясаты дәлел бола алады. Әрине,
мұның бәрі қажеттіліктен, интеграцияға бейімделуден, әлеммен бірігуден туып
жатыр. Сол үшін де, біздің билік бұл саясатты тиянақты жүргізуде.
Әлемнің «екінші ана тілі» – ағылшын тілі. Бұған дәлел ағылшын тілінің әр
құрлық пен аймақтарда құрылып жатқан жаңа нұсқалары көп. Ағылшын тілінің ең
үлкен әлемдік үш нұсқасы бар: британдық, американдық және жаңазеландиялық
нұсқалары. Сонымен қатар, Үндістан, Жапония, Уганда, Пәкістан, Малайзия,
Таиланд, Оңтүстік Корея, Филиппин, Нигерия т.б. елдерінде ағылшын тілінің
жергілікті жердің тілдік заңдылықтарымен «будандалған» нұсқалары пайда болып
үлгерді. Ағылшын тілі Еуропа лингвистикасына жаңа ұғымдар мен түсініктер алып
келді: неміс тілі мен ағылшын тілінің кірігуінен – Denglish, сол сияқты француз
тілімен «буданы» – Franglais, испан тілімен – Spanglish, қытайлық ағылшын тілі –
Chinglish, орыс тіліндегі ағылшын тілі туралы айтатын болсақ – Runglish. Мұны тілдік
популяризация десе де болады. Бұл тілдер ғаламдық ағылшын тілі деп аталуда –
«Глобиш». Ағылшын тілінен енген кірме элементтер әр тілге де тән болуда. Түптеп
келгенде, ағылшын тілі басқа тілдердің элементтерін өзіне сіңіріп алып, өзінің өңтүсін өзгерте түсуде. Дәл осы құбылыстың айқын көрінісі ағылшын тілінің жапондық
версиясында байқалады. Мәселен, Жапон тіліндегі ағылшын тілі құбылысы тікелей
жапон тілінің құрылымы негізінде қалыптасуда.
Әлемде жаһандануды алғаш қабылдаған да, оған қарсы стихиялы түрде
иммунитет қалыптастыра білген де Жапония мемлекеті. Жапония – жаһандану
құбылысына ене отырып, өзінің ұлттық мәдениеті мен салт-дәстүрін мықтап сақтай
білген мемлекет. Бұған Жапонияның кезінде тұйық, жабық мемлекет болуы әсер
еткен. Жапон мемлекетінің тек бизнес элитасы ғана ағылшын тілін игерген, жапондар
үшін ағылшын тілі тек кәсіби мақсатта ғана керек. Десе де, Жапонияда да ағылшын
тілінің «жапондық нұсқасы» қалыптасуда. Бұл дегеніміз, ең ұлтшыл, патриот деген
елдердің өзі ағылшын тіліне мойын ұсынып, үйреніп жатыр деген сөз.
Ағылшын тілінің «екінші ана тіл» ретіндегі қызметі көршіміз Ресейге де
жақындауда. Ресей лингвист-русистері де орыс тіліндегі ағылшындық-американдық
үлгілердің өсіп келе жатқандығын айтуда. Елде ағылшын тілінен басқа шет тілдерін
үйрену үрдісі күрт төмендеген. Ресей президенті В.Путиннің неміс тілін жетік біле
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тұра, «ағылшын тілін үйренуі» орыс билігінің ыңғайы ағылшын тіліне ығысқанын
байқаймыз. Шетелде білім алушы ресейліктер де ағылшын тілін пайдаланушы өкіл
болып отыр. Ресейде ғылыми мақалалар екі тілде жарық көреді: ағылшын тілінде шетелдік басылымдарда, орыс тілінде - отандық басылымдарда. Ағылшын тілінің
басқа елдердің мемлекеттік тіліне қалай әсер етіп жатқанын көріп отырмыз. Мұның
өзі ағылшын тілінің «екінші ана тіл» функциясының дамып келе жатқандығын
дәлелдеп отыр [3].
Бүгінде бүкіл әлем «әлемді біріктірген бір универсалды тіл табылды» деп
тақиясын жоғары атып, қуанып жатқан, жар салып жатыр. Рас, әлем қашанда Вавилон
оқиғасынан кейін әлемді табыстыратын бір тілдің болуын қалады. Әр дәуірде әртүрлі
тіл өз үстемдігін әлемге орнатып отырды. Ертерек орта ғасырда - грек тілі, орта
ғасырларда - латын тілі, жаңа ғасырда - француз, ал бүгінгі заманда - ағылшын тілі
әлемдік тілге айналды. Адамзат ғылымы дамыған кейінгі ғасырда «қолдан кодталған
жасанды тіл» - «эсперанто тілі» де әлем халықтарының бір тілге ұмтылысының
нәтижесі еді. Империялық, әрі идеологиялық үстемдіктен пиджин, креол сияқты
аралас немесе екі көршілес халықтардың бірінің тілінің элементтерін бір-біріне
араластырған «қарапайым кәсіби тілге» айналған жасанды тілдердің пайда болуы да
адамзаттың бір универсалды тілге деген аңсарынан деп білсек болады. Ал адамзаттың
бұл арманының орындалуы – бүгінгі ғасырға келіп тұр. «Универсалды тіл»
функциясын атқарып тұрған қазіргі әлем тілі – ағылшын тілі. Ғаламдастырудың
катализаторы, негізгі ферменті болып отырған да – ағылшын тілі.
Ағылшын тілі – бүкіл әлем сөйлейтін бір ғана тілге айналады. Бүкіл әлем тілдік
дискурсына негіз болатын жаңа тілдің базасы осы «ағылшын тілі» болады. Ағылшын
тілі жаңа әлемдік универсалды тілінің негізін жасамақ, жаңа әлемнің универсалды
тілінің базасын басқа тіл емес, осы ағылшын тілі болады. Әлем идеологтары былай
деп ойлайды: жаһандану өзара елдерді ынтымақ-бірлік пен мәдени-экономикалық
коммуникация құрады. Ал соғыс пен бірін-бірі жою үшін кеткен өлшеусіз шығындар
әлемді сақтап қалудың тәсілі – жаңа энергетикалық көздерді табуға бағытталмақ. Ал
әлемді коммуникацияға келтіретін, ынтымақтастыққа ынталандыратын, бағыттайтын
құрал – лингвистикалық канал, яғни, тіл. Жаһанданудың мақсаты белгілі бір
мемлекеттің тіл саясатына, тілдік шекарасына қарамай тілдік коммуникацияның
максимальды гомогенді кеңістіктігін құру болып табылады. Ал, жаһандану тілі,
техникалық ақпарат тілі мен халықаралық бизнес, әлемдік ғылым мен халықаралық
білім берудің, дипломатия мен халықаралық бизнестің тілі «ағылшын тілі» болып
отыр.
Демек, әлемді басқару ағылшын тілді халықтарға бұйырып тұр (негізінде
әлемді ассимиляцияға келтірудің ең озық құралы – тіл). Біздің Қазақстан да әлемді
басқаруда өз бағын сынағысы келсе, ағылшын тілін азаматтарымыз жаппай үйренуі
тиіс.
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Резюме
В данной статье расматривается некоторые проблемы обновления учебного
процесса в начальных классах условиях информатизаций.
Summary
This article discusses some of the problems the update of the educational process in
the elementary grades conditions of informatization.
Әлемдік қауымдастықта жүріп жатқан индустриалды ғасырдан көшу үрдісі –
қоғамға тереңдей енуде. Бүгінгі таңда жаңа ғасыр ұрпағына бұрынғыға қарағанда
едәуір ауқымды талап-тілектер қойылып отыр. Осыған орай білім алушы күрделі
ақпараттық ортадағы өзгерістерді тез меңгеріп, жедел шешім қабылдай алуы,
теориялық тұрғыдан дамып жетілген ойлау қабілетіне ие болуы тиіс. Ақпараттыққатынастық технологиялардың біздің өмірімізге етене енуі, білім беру жүйесін
ұйымдастыруға жаңаша көзқарасты талап етеді, ақпараттық қоғам талабына сай,
компьтерлік технологияның соңғы жетістіктерін пайдалана білетін білімді, жанжақты дамыған ұрпақ тәрбиелеуді қажет етеді.
Білім беруді ақпараттандыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі
бағыттары Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында, ҚР Президентінің
орта білім жүйесін ақпараттандыру (1997 ж.), Президенттің (2000 ж.) жарлығымен
бекітілген «Білім беру» бағдарламаларында анық көрініс тапқан. Осы заңды және
нормативтік құжаттар мен бағдарламаларды, ақпараттық-қатынастық технологияларды пайдалана отырып,білім беру қызметкерлері осы оқу идеясын орнықты жүзеге
асырып, жас мамандарды дайындаудың тиімділігі мен білім сапасын арттырумен
қатар, оларға тыңғылықты әзірлігін жедел дамып жатқан ақпараттық қоғамға
сәйкестендіру талабы туындап отыр.
Компьютерді оқу үрдісіне және оқудан тысқары жұмыстарда пайдалану –
баланың сұранысына жауап беріп, оқытуды мотивациялау және жеке-даралаудың
мазмұнын терең байытатын, шығармашылық қабілетті дамытатын, қолайлы
эмоциялық әсер беретін өте бір тиімді тәсіл.
Білім беруде компьютерлік технологияларды пайдалану бүгінгі заман
талаптарына сәйкес келеді, бұл жайлы мына фактілер дәлел, 80- жылдардың
ортасында орта мектептердің оқу жоспарына жаңа пән – «Есептеуіш техникалар мен
информатика негіздерін» енгізу біздің еліміздің саяси, әлеуметтік және экономикалық
жағдайларының өзгеру кезеңіне тура келді. Мектепте информатиканы оқытудың
бастапқы базалық кезеңі ретінде оны оныншы сыныптан жетінші сыныпқа ауыстыру
және бастауыш сыныптардың оқу үрдісінде дайындық шараны ендіру, қолданыстағы
білім беру жүйесін толықтыру қажеттілігі уақыт талабына қарай оған бейімделуді
мойындау болып саналады[1].
Оқыту үрдісін ақпараттандыру мен компьютерлендіру мәселесіне ресейлік
ғалымдар: С.А.Бешенков, Б.С.Гершунский, А.П.Ершов, М.П.Лапчик, Е.А.Машбиц,
В.М.Монахов, И.В.Роберт және басқалардың еңбектері арналған.
Білім беруді ақпараттандыру мәселесі бойынша Қазақстанда да бірқатар
ғалымдар жан-жақты еңбек етіп, осы ғылымның дамуына үлестерін қосты. Олар:
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Г.Қ.Нұрғалиева, Б.Б.Баймұханов, Ж.А.Қараев, Ш.Х.Құрманалина, Ж.Қ.Нұрбекова,
М.Б.Есбосынов, А.С.Қадырова, А.І.Тәжіғұлова, Б.К.Төлбасова, С.Т.Қожахметов және
т.б.
Ақпараттық технологияларды барлық салаларда кең түрде және әртүрлі
мақсатта ауқымды қолдану, соның ішінде оқушылардың білім және біліктіліктерін
қалыптастырудың көмекші құралы ретінде пайдаланудың әдістемесін жасап, оны
бастауыш мектептің оқу үрдісінде енгізу қазіргі көкейкесті мәселенің бірі болып
табылады.
Компьютерлік технологияны оқу үрдісінде қолдану мектептегі оқу-тәрбие
үрдісінің көптеген аспектілеріне елеулі ықпалын тигізері өз-өзінен түсінікті. Оқытуды
компьютерлендіру оқу жұмысын белсендірудің аса қуатты құралы болатындығы
анық. Компьютерлік технологияны оқу үрдісін белсендіру құралы ретінде пайдалану,
оқуға даралық сипат беру және мұғалімнің педагогикалық қызметінде оқушыларды
басқарумен байланысты таусылмайтын «ауыр» жұмысын автоматтандыру болып
табылады. Сондықтан компьютер дәстүрлі оқыту әдістемесі шеңберінде «көмекші»
қызметін орындайтын болады.
Сонымен, білім беру жүйесін ақпараттандыру арқылы жаңа сатыға көтеру үшін
тек білім мазмұны мен оқыту әдістерін ғана емес, ақпараттық-қатынастық
технологияларды кеңінен пайдалану арқылы оқытуды ұйымдастыру формаларын
жетілдіру керек. Ол өз кезегінде төмендегідей оқу-тәрбие міндеттерін шешуге
көмектеседі:
- оқу үрдісін дербестендіру, яғни оқытуды белгілі бір
педагогикалық
бағдарламалық құралдар бойынша жүргізу;
- нақты әрекетке негізделген кері байланысты қамтамасыз ету, компьютер
арқылы әрбір оқушы өзінің білімін бақылауға, тексеруге және бағалауға мүмкіндік
алады;
- материалды меңгеру жылдамдығын арттыруға мүмкіндік жасайды.
Демек, бастауыш сыныпта компьютерді қолдану біріншіден, оқушылардың
қоршаған ортаның элементтерін танып, оларды ажырата білу қабілеттерін дамытса,
екіншіден, ойлау, есте сақтау қабілеттерімен қатар байқағыштығын, зейінін, берілген
тапсырманы орындаудың оңтайлы, тиімді жолын таба білу қабілетінің дамуына әсері
мол. Себебі, психолог-педагогтардың зерттеуінше, ойлаудың логикалық
құрылымының негіздері 5-11 жас аралығында қалыптасады екен, яғни бастауыш
мектеп кезеңі оқушының танымдық, шығармашылық қабілеттерінің дамуына ең
тиімді және қолайлы кезең болып табылады. Осы кезеңде оқушылардың танымдық ісәрекетінің психологиялық негізі қалыптасады және армандау, қиялдау, елестету,
шығармашылық ойлау және ойлау операциялары: жинақтау, салыстыру, талдау,
жалпылау және т.б. жете дамиды. Сонымен қатар қорытынды жасау және өз пікірін
айту сияқты негізгі қабілеттері де байқалады.
Бастауыш сыныпта кездесетін жоғарыда айтылған ерекшеліктерді ескере
отырып, В.М Монахов мұғалімнің
кәсіби іс-әрекетінің құрылымын болашақ
мұғалімнің кәсіби қалыптасу траекториясын жобалау мәселесіне байланысты
қарастырып, мұғалімнің кәсіби іс-әрекетіне
- ақпараттық,
- зерттеуші,
- интеллектуалдық,
- креативтік,
- диагностикалаушы,
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- жобалау,
- басқарушы,
- коммуникативтілік іс-әрекеттерін жатқызды.
В.М. Монаховтың пікірінше бұл іс-әрекеттердің тиімді орындалуы,
мұғалімдерде сәйкес біліктіліктердің, қалыптасуына байланысты болып табылады.
Ақпараттық кәсіби іс-әрекетке ақпаратты қабылдап, жинау, іріктеу, жүйелеу,
талдау, өңдеу жатады.
Зерттеу іс-әрекетіне мәселені көре білу, оның көкейкестілігін негіздеу, мақсат,
міндет, пән нысанын тұжырымдау, бақылау, эксперимент жүргізіп, зерттеу
нәтижелерін өңдеу, қорытындыны тұжырымдау жатады.
Интеллектуалдық іс-әрекетке талдау, синтездеу, салыстыру, абстрактілеу,
жалпы, жалқыны анықтау, рефлексия жүргізу жатады.
Креативтік іс-әрекетке акцент жасау, модернизациялау, қайта құрылымдау,
елестету әрекеттері жатады.
Диагностикалық іс-әрекетке диагностика жүргізіп, нәтижесін өңдеу жатады.
Прогностикалық іс-әрекетке үрдісті болжау, заңдылықты анықтау, соңғы
нәтижені алдын – ала көре білу жатады.
Жобалау іс-әрекетке жоспарлау, құрылымдау, моделдеу және т.б. әрекеттер
жатады.
Басқарушы іс-әрекетке ұйымдастыру, бақылау, іс-әрекетті түзетіп, нәтижесін
анықтау, мотивті келтіру іс-әрекеттері жатады.
М.И. Ерецкий мен Э.С. Пороцкий әртүрлі меңгеру деңгейіндегі оқу қызметінің
сипаттамасын құрды. Ол оқушылардың бағдарлы іс-әрекеттері қажет ақпаратты алу
жолдарын, құралдарын, ақпарат алуды бақылаудың және оны жүзеге асуының
әдістемесін анықтауға бағытталған.
Жеке-дара оқытуды іске асырудағы компьютердің ролін қарастырайық, ал «ол
саралап оқытудың әр түрлі формаларын қамтамасыз етуге компьютерлерді кең
қолдануға күдіксіз әкеледі».Әрине, компьютер мұғалімді алмастыра алмайды және
мұғалімге тән көптеген қызметтерді орындай алмайды. Бірақ, мұғалім сыныптағы
әрбір оқушының жеке мүмкіндіктерін есепке ала алмайды және осы мүмкіндіктердің
бәрін анықтауға мұғалімнің күші де келмейді (тіпті мұғалім нені көрсету керек және
мұны қалай істеуін білсе де). Сонымен қатар, мұнда нашар және орташа оқушыларға
көмек көрсету, мықты оқушыларға әрқашан салмақты тапсырма беруге көңіл бөлу
мүмкіндіктері де жатады. Қолайлы режимде жұмыс істейтін мұғалімнің өзі бәрібір
белгілі уақытта немесе оқу уақытының бір бөлігінде әрбір оқушыны көруі мүмкін
емес, әрбір оқушының оқытуының және дамуының жеке қарқынын қамтамасыз ету
жағдайы болмайды. Бұл жерде компьютер мұғалімге де, оқушыға да маңызды көмек
көрсете алады және көрсетуі қажет[2].
Оқытудың нәтижелігін қамтамасыз етудің басты талабы компьютерлік
техниканың сапасы мен техникалық жабдықтау болып табылады. Бұл сұрақты
шешудің қиындықтары бізге мәлім.
Компьютерді қолдану арқылы жеке-дара оқыту идеясын (ойын) іске асырудың
кейбір негізгі жағдайларын атап көрсетейік.
Оқыта, дамыта, тәрбиелей отырып, біз өзіміздің интуитивтік және субъективті
көріністерімізге сүйенеміз. Біз іс жүзінде ештеңені тіркемейміз, өлшемейміз, оқыту
үрдісінің ешқандай ізін қалдырмаймыз (осы сұрақтың қандай да бір жүйесін мүлде
айтпаймыз). Мұнда оқытудағы компьютердің ролі қажетті құрал болып табылады,
өйткені комапьютер оқушының орындайтын жұмысын және оның қорытындыларын
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тиянақты жазып отыра алады, яғни оқушылар контингентінің белгілі бір базасын
(анықтауларының) құра алады. Егер осы анықтауларды бізге қажет бағытта
бағдарламалауға болса, онда оқыту үрдісін жақсартуда үлкен мүмкіндіктер туады.
Оқушыларды оқыту қарқыны компьютерді қолданып оқытусыз барлық
оқушыларды қанағаттандыра алмайды. Бір оқушыға қызықсыз болғанда, екіншісі
ештеңені түсінбеген болып шығады. Компьютерді қолдану мұндай кемшіліктерді
жояды. Компьютер оқушының жаттығуды орындау уақытын шектемейді, өйткені
компьютермен жұмыс жауап енгізілгенде ғана әрі қарай жүру мүмкіндігі анық
болады[3].
Бақылаудың бір түрі ретінде біз «ауызша сұрауды» қолданамыз. Бұл сұрауды
қарапайым тестілеу түрінде жүргізуге болады. Мұндай сұрау шынында сараланған
болып, оқушылардың мүмкіндіктері туралы өте көп ақпарат беруі маңызды.
Сараланған сұрауды ұйымдастыруда компьютерді қолдану қажет, өйткені
компьютерді қолданып оқытпаса уақыт аз болып, барлық оқушылардың
(мүмкіндіктерін) қажеттіліктерін есепке алу мүмкіндігі төмендейді, сұрау қарқыны
мен оқушылардың мүмкінділігін салыстыру өте қиын болады. Компьютер мұғалімге
белгілі тапсырмаларды орындай алмаған оқушылардың жеке жұмысын бақылауға
мүмкіндік береді. Бұл мұғалімнің жұмысының нәтижелілігін арттырады.
Жауаптың дұрыстығын бірден анықтау кері байланысты қамтамасыз етеді. Бұл
кезде компьютер жауаптың дұрыстығын ғана анықтамайды, сонымен қатар, түзетуге
және есіне салуға арналған (реакциялы-коррекциялаушы) ескертулер бере алады.
Компьютер қолданушымен сұхбаттасуда «достық қалыпта» болып, оқушы
компьютерді «досы» ретінде қабылдап, ойын айтуға қорықпауы маңызды болып
табылады.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ
Ибашова А. Б., - Южно-Казахстанский государственный педагогический
институт, Шымкент, Казахстан
Рузаева И.М. – оқытушы, МКТУ, Түркістан қ.
Аңдатпа
Ақпараттық технологияларды мектептің оқу-тәрбие процессінде пайдалану
баланың интелектуалды, әдептілік, эстетикалық дамуына әсер етеді, ал ол дегеніміз
оның ақпараттық мәдениеттын қалыптастыруға ықпал жасайды.
Summary
The introduction of information technology in the educational process of the school
is a powerful factor in the enrichment of the intellectual, moral and aesthetic development
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of the child, and therefore its initiation to the world of information culture.
Современное человечество включилось в общеисторический процесс,
называемый информатизацией. Этот процесс включает в себя доступность любого
гражданина к источникам информации, проникновение информационных технологий
в научные, производственные, общественные сферы, высокий уровень
информационного обслуживания. Процессы, происходящие в связи с
информатизацией общества, способствуют не только ускорению научно-технического
прогресса, интеллектуализации всех видов человеческой деятельности, но и созданию
качественно новой информационной среды социума, обеспечивающей развитие
творческого потенциала человека [1].
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного
общества является информатизация образования, представляющую собой систему
методов, процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью
сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в
интересах ее потребителей. Цель информатизации состоит в глобальной
интенсификации интеллектуальной деятельности за счет использования новых
информационных технологий: компьютерных и телекоммуникационных.
Информационные технологии предоставляют возможность[2]:
 рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе
учебного процесса;
 сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного
восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым
концептуальным инструментарием;
 построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому
индивиду собственную траекторию обучения;
 вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся
способностями и стилем учения;
 использовать
специфические
свойства
компьютера,
позволяющие
индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым
познавательным средствам;
 интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса.
Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что
они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную
среду обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями,
оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика. В отличие от обычных
технических средств обучения информационные технологии позволяют не только
насытить обучающегося большим количеством знаний, но и развить
интеллектуальные, творческие способности учащихся, их умение самостоятельно
приобретать новые знания, работать с различными источниками информации.
"...в 21 веке цифровые среды суть естественные среды для интеллектуальной
работы в той же степени, в какой письменность была для веков предыдущи». С этим
высказыванием ученого и педагога С. Паперта вполне согласны администрация и
педагоги нашей школы. Поэтому коллектив нашей школы уделяет большое внимание
информатизации образования, под которой понимаем изменение содержания, форм и
методов обучения, всего уклада жизни школы на основе применения средств ИКТ и в
интеграции с традиционным образованием.
Для решения этой задачи школа обладает необходимыми информационно228

техническими ресурсами. Сосредоточение современных технических средств
обучения способствует модернизации и совершенствованию учебно-воспитательного
процесса, активизирует мыслительную деятельность учащихся, способствует
развитию творчества педагогов.
Актуальными задачами школы на сегодняшний день являются [3]:

создание единой информационной среды образовательного учреждения;

разработка принципов и методик использования современных
информационно-коммуникативных технологий, их интеграцию в образовательный
процесс с целью повышения качества образования.

анализ и экспертиза, организация распространения педагогической
информации через издательскую деятельность, аудиовизуальные программы,
электронную почту; организация информационных потоков;

формирование и развитие информационной культуры учащихся,
педагогических и руководящих кадров.

подготовка пользователей единой информационной системы.
Направления использования информационных технологий в работе
образовательного учреждения

Целесообразность использования информационных технологий в учебном
процессе определяется тем, что с их помощью наиболее эффективно реализуются
такие дидактические принципы как научность, доступность, наглядность,
сознательность и активность обучаемых, индивидуальный подход к обучению,
сочетание методов, форм и средств обучения, прочность овладения знаниями,
умениями и навыками, социализация обучаемого.
Информационные технологии предоставляют возможность:

рационально организовать познавательную деятельность учащихся в ходе
учебного процесса;

сделать обучение более эффективным, вовлекая все виды чувственного
восприятия ученика в мультимедийный контекст и вооружая интеллект новым
концептуальным инструментарием;

построить открытую систему образования, обеспечивающую каждому
индивиду собственную траекторию обучения;

вовлечь в процесс активного обучения категории детей, отличающихся
способностями и стилем учения;
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использовать специфические свойства компьютера, позволяющие
индивидуализировать учебный процесс и обратиться к принципиально новым
познавательным средствам;

интенсифицировать все уровни учебно-воспитательного процесса.
Основная образовательная ценность информационных технологий в том, что
они позволяют создать неизмеримо более яркую мультисенсорную интерактивную
среду обучения с почти неограниченными потенциальными возможностями,
оказывающимися в распоряжении и учителя, и ученика.
В отличие от обычных технических средств обучения информационные
технологии позволяют не только насытить обучающегося большим количеством
знаний, но и развить интеллектуальные, творческие способности учащихся, их
умение самостоятельно приобретать новые знания, работать с различными
источниками информации.
Выделяют восемь типов компьютерных средств используемых в обучении на
основании их функционального назначения:
1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в
себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Для создания
презентаций используются такие программные средства, как PowerPoint или Open
Impress. Эти компьютерные средства интересны тем, что их может создать любой
учитель, имеющий доступ к персональному компьютеру, причем с минимальными
затратами времени на освоение средств создания презентации. Применение
презентаций расширяет диапазон условий для креативной деятельности учащихся и
психологического роста личности, развивая самостоятельность и повышая
самооценку. Презентации активно используются и для представления ученических
проектов.
2. Электронные энциклопедии – являются аналогами обычных справочноинформационных изданий – энциклопедий, словарей, справочников и т.д. Для
создания таких энциклопедий используются гипертекстовые системы и языки
гипертекстовой разметки, например, HTML. В отличие от своих бумажных аналогов
они обладают дополнительными свойствами и возможностями:

они обычно поддерживают удобную систему поиска по ключевым словам и
понятиям;

удобная система навигации на основе гиперссылок;

возможность включать в себя аудио- и видеофрагменты.
3. Дидактические материалы – сборники задач, диктантов, упражнений, а
также примеров рефератов и сочинений, представленных в электронном виде, обычно
в виде простого набора текстовых файлов в форматах doc, txt и объединенных в
логическую структуру средствами гипертекста.
4. Программы-тренажеры выполняют функции дидактических материалов и
могут отслеживать ход решения и сообщать об ошибках.
5. Системы виртуального эксперимента – это программные комплексы
позволяющие обучаемому проводить эксперименты в “виртуальной лаборатории”.
Главное их преимущество – они позволяют обучаемому проводить такие
эксперименты, которые в реальности были бы невозможны по соображениям
безопасности, временным характеристикам и т.п. Главный недостаток подобных
программ – естественная ограниченность заложенной в них модели, за пределы
которой обучаемый выйти не может в рамках своего виртуального эксперимента.
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6. Программные системы контроля знаний, к которым относятся
опросники и тесты. Главное их достоинство – быстрая удобная, беспристрастная и
автоматизированная обработка полученных результатов. Главный недостаток –
негибкая система ответов, не позволяющая испытуемому проявить свои творческие
способности.
7. Электронные учебники и учебные курсы – объединяют в единый
комплекс все или несколько вышеописанных типов. Например, обучаемому сначала
предлагается просмотреть обучающий курс (презентация), затем проставить
виртуальный эксперимент на основе знаний, полученных при просмотре обучающего
курса (система виртуального эксперимента). Часто на этом этапе учащемуся доступен
также электронный справочник/энциклопедия по изучаемому курсу, и в завершение
он должен ответить на набор вопросов и/или решить несколько задач (программные
системы контроля знаний).
8. Обучающие игры и развивающие программы – это интерактивные
программы с игровым сценарием. Выполняя разнообразные задания в процессе игры,
дети развивают тонкие двигательные навыки, пространственное воображение, память
и, возможно, получают дополнительные навыки, например, обучаются работать на
клавиатуре.
Выделяют
следующие
типы
уроков
по
способу
использования
информационных технологий:
1. Уроки, на которых компьютер используется в демонстрационном режиме –
один компьютер на учительском столе + проектор;
2. Уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном режиме –
урок в компьютерном классе без выхода в Интернет;
3. Уроки, на которых компьютер используется в индивидуальном
дистанционном режиме – урок в компьютерном классе с выходом в Интернет.
Компьютерные средства обучения можно разделить на две группы по
отношению к ресурсам сети Интернет:

Средства обучения on-line применяются в реальном времени с
использованием ресурсов сети Интернет;

Средства обучения off-line – это автономно используемые средства.
На начальном этапе работы информационные технологии вводились на уроках
усвоения новых знаний, когда необходимо использовать большое количество
наглядного материала.
Затем информационные технологии стали вводиться на обобщающих уроках,
когда важно не только систематизировать знания и умения учащихся, но и
акцентировать внимание на важнейших моментах изучаемой темы, необходимых для
изучения последующих тем или курсов. При приобретении мобильного
компьютерного класса появилась возможность использовать компьютер для
проведения лабораторных работ и экспериментов. Применение этого электронного
продукта возможно на всех этапах урока: проверка знаний, изучение нового
материала, закрепление материала.
В индивидуальном режиме с учащимися желающими углубленно изучать
предмет проводится работа и с другими типами компьютерных средств. Это
электронные учебники и энциклопедии, программы-тренажеры для подготовки к
экзаменам, которые помимо результата дают объяснение и правильный ответ,
системы виртуального эксперимента, обучающие игры.
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В образовательном процессе компьютер может быть как объектом изучения,
так и средством обучения, воспитания, развития и диагностики усвоения содержания
обучения, т.е. возможны два направления использования компьютерных технологий в
процессе обучения. При первом – усвоение знаний, умений и навыков ведет к
осознанию возможностей компьютерных технологий, к формированию умений их
использования при решении разнообразных задач. При втором – компьютерные
технологии являются мощным средством повышения эффективности организации
учебно-воспитательного процесса. Но сегодня определились, по крайней мере, еще
две функции: компьютер как средство общения, компьютер как инструмент в
управлении, компьютер как развивающая среда. В образовательном процессе важно
одновременное использование всех этих направлений. Существование и
взаимодействие всех их одновременно не только в образовательном, но и в
воспитательном процессе приводит к желаемому результату, который ставится
обществом перед школой.
В результате использования информационных технологий стала наблюдаться
динамика качества знаний учащихся, повышение мотивации учебной деятельности.
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ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Ибашова А.Б., Калжанова А.К., Жарбаева Б.
Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Шымкент,
Казахстан
Summary
The article examines the advisability of conducting courses to improve the
qualifications of primary school teachers within the content of the updated program and on
the effective use of the knowledge gained in practice
Резюме
В статье рассматривается о целесообразности проведения курсов повышения
квалификации учителей начальных классов в рамках содержания обновленной
программы и об эффективном использовании полученных знаний на практике
Казахстан стремительно развиваясь как государство завоёвывает новые
позиции на мировой экономической и политической арене. Для успешной интеграции
нашего государства в мировое образовательное пространство и была поставлена цель
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– провести модернизацию в образовательной системе. Новое поколение казахстанцев,
сегодняшние дети, а завтра – уверенное будущее страны. Диаметрально новый
подход к обучению и построению программы в целом требует формирования новых
взглядов учителей на свою роль в учебном процессе. А так же необходимо изучить
подходы обеспечивающие переход от знаниецентрической парадигмы к
деятельностной.
С этой задачей призваны справиться курсы по повышения квалификации
педагогических кадров по предметам начальных классов, которые проходят на базе
ЧУ «Центр педагогического мастерства» в г. Шымкент. Цель данных курсов –
совершенствование педагогического мастерства в контексте обновления
образовательной программы для начальных классов и внедрение критериального
оценивания.
В течение трёх недель учителя знакомились со структурой, содержанием,
последовательностью и целями программы. Направляемые опытным тренером,
учились использовать педагогические подходы, учебные материалы. В момент
прохождения курсов апробировались все части программы. Подробно исследуя
некоторые принципы, обсуждались навыки, необходимые для эффективного
обучения.
Несмотря на большой поток слушателей, организация проведения курсов,
способствовала успешному процессу. Оборудованные аудитории позволяли
использовать весь спектр возможностей ИКТ для внедрения новых подходов к
обучению. Содержание занятий смогло охватить в короткий срок все компоненты
обновлённой программы, ознакомить с понятиями и терминами, методикой
преподавания и оцениванием прогресса.
Совместная работа в командах основана на принципе распределённого
сознания, в рамках которого учителя делятся друг с другом знаниями. На протяжении
курса все учителя получили ответы на волнующие их вопросы: чем отличается
обновлённая программа от ныне действующей; что такое образование,
ориентированное на результат, как учителю приготовиться к обновлённому
содержанию образования. Педагоги по достоинству оценили изменения в программе,
четко осознавая что она является своевременной необходимостью новой эпохи.
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новый путь. В ходе обучении, помогая друг другу, мы достигали всех поставленных
целей».
Бекмурзаева Гульжамал Тасыбаевна КГУ ОСШ имени К.Сатбаева
Мактааральского района: «Труды казахстанского просветителя Ж.Аймаутұлы легли в
основу обновленной программы по предмету «Обучение грамоте».
В трудах Ж.Аймаутұлы говорится о том, что во время бесед с учениками надо
использовать не только книжный материал, но и опыт самих детей, чтобы они
проявляли инициативу и старались передать своими словами свои впечатления и
познания [1]».
Прасол Светлана Дмитриевна учитель начальных классов школа гимназия
№45: «Считаю, что обновлённая программа даст возможность сегодняшним
казахстанским школьникам получить необходимые умения и навыки, стать
конкурентоспособными специалистами на международном уровне, смело
ориентироваться в современном и завтрашнем мире».
Прокопенко Зарина Бобомурадовна школа-гимназия №45 г. Шымкент: «В
научном труде М.Жумабаева «Педагогика», 1922 г., положено начало формирования
национальной педагогической науки и он является единственным и уникальным
педагогическим сочинением созвучным с запросами наших дней [2]. Глубоко
осознавая роль языка в обществе и считая изучение его одной из главных задач
учебно-воспитательного процесса, Жумабаев, как педагог-практик, принимал
непосредственное участие в разработке методики преподавания его в национальной
школе. Развитием идей, положенных в основу «Педагогики», явилась вышедшая в
1923 г. «Родная речь в начальной школе», здесь прослеживается идея интегрирования
языка и литературы, определение в связи с этим средств, форм, принципов, этапов и
последовательности обучения языку [3]».
Ведерникова Татьяна Юрьевна Тюлькубасский район, с.Т.Рыскулова, школагимназия имени М.Ломоносова: «В век высоких технологий, коммуникаций и
инноваций кардинально изменились многие виды человеческой деятельности. Не
обошел прогресс и систему образования. И на сегодняшний день важнейшими
факторами, определяющими, преобразование в системе образования являются
инновации, которые способны значительно увеличить стремление учащихся к
знаниям, а как следствие и улучшить их успеваемость. В современных школах
особенно актуальным вопросом становится подготовка конкурентно способной
личности. Школьник не должен быть пассивным исполнителем. У него должны быть
хорошо развиты следующие качества: любознательность, устойчивое внимание, воля,
умения и навыки самостоятельного поиска и обработки информации, умение
творчески работать и находить выход из сложных ситуаций. Для выработки этих
качеств личности необходимо применять технологии, которые дают возможность
работать преподавателю и учащемуся как партнерам, которые повышают интерес к
предмету и дают простор для самостоятельной творческой работы, умение учиться,
то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенствованию через
усвоение нового социального опыта».
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Нарметова Дильбар Анаркуловна ОСШ №5 имени М.Мусы: «Вся
педагогическая деятельность А.Байтұрсынова была направлена на совершенствование
учебного процесса в школе и подготовку квалифицированного педагога, умеющего
грамотно организовать педагогический процесс в общеобразовательном учреждении.
По-мнению, А.Байтурсынова, успех работы школы зависит от педагогического
мастерства учителя, поэтому при профессиональной подготовке учителя в учебных
заведениях необходимо особое внимание уделить усвоению учителем педагогической
техники, умению на научной основе вести процесс обучения школьников [4]».
По окончанию курсов слушатели научились:
- понимать структуру, содержание, цели и задачи обновленной
образовательной программы;
- использовать педагогические подходы, учебные материалы в соответствии с
обновленной образовательной программой для начальных классов;
- понимать и применять систему критериального оценивания для достижения
целей обучения обновленной образовательной программы для начальных классов;
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- применять умения и навыки, необходимыми при реализации обновленной
образовательной программы для начальных классов.
Таким образом преподавательский состав ЦПМ г. Шымкент, сформированный
из опытных педагогов, является участником системы повышения квалификации
казахстанских учителей. Учителя, прослушавшие курс, готовы работать в условиях
обновлённой программы, совершенствоваться и достигать высокого уровня
мастерства преподавания, а значит и высокого качества образования в целом и они
готовы принять вызовы сегодняшнего дня.
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Резюме
В статье рассматривается формрования культуры речи современной школе
Summary
IntҺisarticle literary language style developing metһods and tһe basic period of
stylistic concepts foundatiоn of pupils are defined.
Қазіргі мектептің даму болашағы қоғамның даму үдерісімен, білімнің ғылыми
интеграцияға ұмтылуымен, қоғамда жинақталып және үнемі өсіп отыратын ақпарат
көлемінің әртүрлі тегімен анықталады. Сондықтан қазіргі мектептерде оқыту үдерісі
жаңарып келеді. Әдіс-тәсілдер мен педагогикалық технологияларды тиімді
пайдалануды мақсат етеді. Әсіресе, оқыту үдерісі қазіргі психологиялықпедагогикалық жүйеге негізделеді. Олар: тұлға теориясы, іс-әрекет теориясы,
қатысымдық теория, дамыта оқыту теориясы т.б. Ал оқытудың негізі – мұғалім мен
оқушының әрекеті. Демек, болашақ мектептің дамуы осы оқу-оқыту әрекетін
нәтижелі де сапалы ұйымдастыру болмақ.
Қандай да болмасын бірлесіп іс-әрекет етудің, қарым-қатынастың сөздер мен
хабар алмасудан басқа тақырыбы бар. Бұл білінбейтін тақырыпта іс-әрекетке
қатысушының өмірлік құндылықтары айқындалып, қарым-қатынас түрін анықтайды.
Бірлескен іс-әрекет жағдайының нысандық немесе формальдық құрылымнан басқа,
формальдық емес, психологиялық, құндылық мағыналы құрылымы бар. Бұл құрылым
іс-әрекет жасау жағдайының адам мүмкіншіліктерімен сәкес болуын сипаттайды.
Яғни, оқыту үдерісіндегі бірігіп іс-әрекет жасау жағдайының психологиялық
мазмұны осы жағдайдың психологияық қасиеттері болып табылады. Бұл қасиеттер
сезімдермен айқындалады.
Жайлы оң сезім – жағдайдың адамға сәйкес келуі, теріс сезім – сәйкес келмеуі.
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Сондықтан бірлесіп іс-әрекет ету жағдайына, қарым-қатынасқа психологиялық
сараптама жасауда ең бастысы – нақты қарым-қатынастың психологиялық
құрылымын материал арқылы ажырата білу. Ғалымдар қарым-қатынас жағдайында
психологиялық құрылымның мынадай деңгейлерін көрсетеді:
А) бірігіп іс-әрекеттке қатысушылардың психологиялық көзқарасы;
Ә) олардың негізгі себептері;
Б) екі жақтың психологиялық мақсаттары;
В) бірігіп іс-әрекетке қатысушылардың тәртіп тәсілдері.
1.
Бірігіп іс-әрекеттке қатысушылардың психологиялық көзқарасы: тең
құқылы, бір деңгейдегі қарым-қатынас субъектілері, бірін-бірі өз мақсатына жету
құралы емес, құндылық ретінде қабылдайтын серіктестер (партнерлер), яғни олар әр
тәртібін және бағыттарын қатаң бақылап, бекітіп, оның өзекті жағдайын, тұлғааралық
қарым-қатынас шарттарын ескермей, еркінен тыс керек арнаға бағыттайды.
1.
Бірігіп іс-әрекеттке қатысушылардың психологиялық көзқарасы: тең
құқылы, бір деңгейдегі қарым-қатынас субъектілері, бірін-бірі өз мақсатына жету
құралы емес, құндылық ретінде қабылдайтын серіктестер (партнерлер), яғни олар әр
тәртібін және бағыттарын қатаң бақылап, бекітіп, оның өзекті жағдайын, тұлғааралық
қарым-қатынас шарттарын ескермей, еркінен тыс керек арнаға бағыттайды.
2. Бірігіп іс-әрекетке қатысушылардың негізгі себептері – бұл олардың бір
мақсатқа бағытталуы:
а) бірігіп іс-әрекет жасауға серіктестіктің қажеттіліктері және қызығушылығы
ескеріледі;
ә) еркінен тыс әсер етуге тек өз қызығушылығы мен мақсаттары ескеріледі.
3. Бірігіп іс-әрекетке қатысушылардың психологиялық мақсаттары:
а) серіктестіктің субъектілігін көтеру, яғни оның белсенділігін, өз бетінше
жұмыс істеу қабілетін, ынталылығын, жауапкершілігін, оның адамгершілік
қасиеттерін тірек ету.
ә) серіктестіктің субъектілігін басу, оның белсенділігін, ынталылығын,
адамгершілік сезімдерін шектеу.
4. Бірігіп іс-әрекетке қатысушылар тәртібінің тәсілдері:
а) субъект-субъектілік қарым-қатынасқа тән: серіктес серіктестікті тыңдайды,
естиді, оған құндылық ретінде қарайды оның жоспарларын, қызығушылығын,
сезімдерін тілектерін, уақытын, көзқарасын сыйлайды, өз бетінше шешім қабылдауға
құқылығын мойындайды;
ә) субъект-объектілік қарым-қатынасқа тән серіктес серіктестікті тыңдамайды,
естімейді: оған өз мақсатына жету құралы ретінде қарайды; өз бетінше шешім
қабылдауға құқылығын мойындамайды; билік жасайды; серіктеспен манипуляция
жасайды; қорқыту; әлімжеттік жасау; аяушылыққа жүгіну; саудалау (сен маған – мен
саған); серіктестіктің маңыздылығын уақытша көтермелеу; адамгершілік қасиетіне
жүгіну (кінәлау, қарыздылық сезімін қалыптастыру).
Қазіргі күні мектеп оқушыларын белгілі бір білім көлемімен қамтамасыз ету
жеткіліксіз, бұл таңда оқушыларды оқуға, білім алға үйрету міндетіне көп мән беріліп
тұр, ал бұл психологялық тұрғыдан – оларды «білім алғым, оқығым келеді» деуғе
үйрету. Қазіргі білім беру жүйесінде педагогтар көбіне баланы еркінен тыс оқытуға
көңіл аударады.
Оқытуды интенцивтендіру күштеумен, зорлаумен іске аспайды. Оқушының
мұғаліммен, балалардың бір-бірімен бірігіп орындаған шығармашылық жұмысы ғана
оқуға қызығушылықты арттырады. Әрине, бұл мұғалім мен оқушының бірге атқарған
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ойлау іс-әрекеті, білім алу үдерісін бірігіп ұйымдастыру. Ғалымдардың зерттеуі
көрсетіп отырғандай, көптеген мұғалімдер бұл жағдайды түсіне бермейді, яғни
алдына шешілуге тиіс кәсіби міндет қоймайды. Ал осындай міндет қойған жағдайда
көптеген сұрақтар туындайды. Мысалы, бірігіп орындаған іс-әрекет жағдайында
оқушымен қарым-қатынас қалай өзгереді? Немесе бірігіп іс-әрекет ұйымдастыру үшін
қандай қарым-қатынас құру қажет? Ол үшін мұғалімнің қандай қатысымдық
мүмкіншіліктері болуы керек? Ол мүмкіншіліктерді қалай қалыптастыруға болады?
Бұл сұрақтардың жауаптары ынтымақтастық педагогиканың немесе мағыналық
педагогиканың психологиялық негізін қалайды.
Жаңа субъект-субъектілік білім беру парадигмасында оқу – бұл оқушының
өзінің көп компоненттерден: оқу міндетінен, оқу іс-әрекетінен, өзін-өзі бақылау және
бағалаудан, өзінің психологиялық дамуындағы өзгерістерді бағалаудан, өз жеке
тұлғасын сипаттаудан құралатын белсенді тұтас іс-әрекет. А.Н.Леонтьев айтқандай,
білім мен тәрбие алу үшін, білімнің өзіне қарым-қатынасты тәрбиелеу керек. Яғни,
оқыту барысында білімге, білім алу әдістеріне белсенді, ішкі қарым-қатынасты
дамыту қажет. Тек сол жағдайда меңгерілген білім және жұмыс әдістері жеке тұлғаны
дамытады [36].
Сондықтан білім берудің жаңа ( субъект-субъектілік) парадигмасында
оқытудың мазмұны мен әдістері әр жастағы оқушы білімінің тұлғалық мағынасына
сәйкестігі тұрғысынан орындалуы тиіс. С.М.Жакуповтың айтуынша, «Білім –
сөздермен бекітілген ұғымдар, түсініктер жүйесі. Әр ұғымның екі жағы – объективті
мағынасы және субъективті мәні бар. Яғни, өзінің ішкі, психологиялық тұрғыдан
білім беру – екі байланысқан үдерістің – білім мен тәрбиенің бірлігі. Оқытудың
мағынасы – бұл күрделі тұлғалық қалыптасу:
- Баланың отбасында және әлеуметтік ортасында мақұлданған, қоғамда
қалыптасқан өнегелік құндылықтарға негізделген білімнің нысандық маңыздылығын
түсіну;
- Бала өзінің оқу әрекетін өзі бағалау, бақылау және талаптану деңгейіне
негізделген оқытудың субъективтік маңызын түсіну; ал баланың талаптану деңгейі
оның дәл қазіргі мүмкіншіліктері мен кейін болатын мүмкіншіліктері туралы
түсінігімен анықталады [37].
Бұл аспектілер оқу барысында даму үдерісінде болғандықтан, оқытудың
мағыналық сапасы да өзгеріп отырады. Оқушының білімге бағыты да, оқу мотиві де
оқу мағынасына байланысты.
Оқу мағынасы – пән саласының адамға, адам қажеттіліктеріне дәл қазіргі
кездегі сәйкестігі болса, онда мұғалім мен оқушының бір мағыналық деңгейде жұмыс
істеуі мағыналық педагогианың негізгі ұстанымы болады. Ал мағыналық педагогика
даму құбылысы ретінде адам табиғатын толық ескереді. Бірақ бір мағыналық
деңгейде жұмыс істеу ұстанымы мұғалімнің алдына мәселе қояды – жас ерекшелігіне
сай бала оқуының тұлғалық мағынасына оқыту мазмұны мен әдістерінің сәйкестігін
қамтамасыз етуге итермелейді.
Бұл мәселенің шешімі – дәл осы кезде адамға толық сәйкес келетін пән
мағынасын беру, себебі баланың құндылық мағыналық шамасынан тыс нәрсе оның
санасына кірмейді. Түйсіну заңына сәйкес, адам үшін сыртқы әлемдегі құндылығы
және мағынасы жоқ зат адам санасынан көрініс таппайды. Сондықтан педагогтың әр
бала қажеттіліктері мен мүмкіншіліктерін тез таба білу қажеті мағыналық
педагогиканың негізі болып табылады. Мағыналық сәйкестіктер эмоциямен
берілетіндіктен, сәйкестікпен қамтамасыз ететін негізгі механизм – эмпатия
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(оқушының мағыналық құндылықтарына, мүмкіншіліктері мен қажеттіліктеріне
түсінушілікпен, тілектестікпен қарау).
Л.С.Выготскийдің айтуынша, баланың әлеуметтік болмыспен, үлкен бірігіп ісәрекетке түсуі оның психологиялық даму көзі болып табылады. Сондықтан жаңа
мектеп құндылығы болып тек қана білім емес, білім алу жолдары болады. Сонда ғана
білім сенімге, көзқарасы ауысады, оқушының тұлғалық негізін құрайды. Екі тұлға –
мұғалім өмірлік кеңістік ұйымдастырады. Оқушы білімді терең қабылдау үшін,
мұғалім мен оқушы арасында біріккен іс-әрекет ұйымдастырылады:
1. Білім мен тұлғаны дамыту үшін, саналы түрде қабылдануы қажет. Сабақты
оқыту үдерісінде жаңа кең деңгейге – пәндік тақырыпты түсіндіру шеңберінен
шығып, оқушының өмірлік бағыттарын оқу пәнімен кең көлемде байланыстыру
арқылы – пәнаралық жаңа әдіске, қорытындылауға, заңдылықтарды ашуға,
жүйелерге, жалпы адамзаттық құндылықтарға және мәселелікке шығу қажет. Бұл
теориялық ойлау қабілетін дамыту арқылы мүмкін болатын құбылыс.
2. Теориялық ойлау арқылы пәннің жүйелік сапасы – құндылығы, мағынасы
мен мәні танылады. Сондықтан оқушының ойлау әрекетін дамыта оқыту; оқушы мен
мұғалімнің ынтымақтастығын ұйымдастыру (оқушы – субъект); әртүрлі
көзқарастарды салыстыру, аргументтеу, негіздеу, топтық, ұжымдық жұмыс түрлерін,
ұжымдық ойлау әрекетін ұйымдастыру арқылы дамыту қажет. Оқушының ойлау
әрекетін ұйымдастырғанда, мәселені қайта тұжырымдап айту арқылы мағынасын
өзгертуге болады. Мағына эмоциямен суреттелетіндіктен теріс эмоцияны бейтарап
эмоция арқылы оңға өзгерту мағыналық өзгеріске әкеледі: заттың, адамның,
құбылыстың сәйкессіздігі бейтараптық арқылы сәйкестікке ауысады. Тәжірибеде бұл
механизм құнсыз, мәнсіз нәрседен арылып, құнды, мәнді ұғымдар түсінуге
көмектеседі. Егер бала «мұның менің үшін қандай мәні бар?» деген сұраққа жауап
таба алса, оқушы мәселенің мағынасына ене білгені. Бұл мағыналық сәйкестікті
қалыптастыру және ойлау қабілетін реттестіру механизмі болмақ.
Мағыналық реттестірудің тағы бір түрі – белсенді әдістер. Оқытудың белсенді
әдістері оқушының танымдық әрекеттерін жандандыратын нәтижелі тәсілдердің бірі.
Себебі оқушылар «қайраткерлер», «ойшылдарға» айналып іс-әрекетке қатысушылар
болып табылады. Ойлау –диалогтық құбылыс, өйткені ол топта, пікір талас та, айтыс
та туындайды.
3. Оқушының түрткілермен жұмысы. Ой басқа ойдан емес, бізідің санамыздың
түрткілік өрісінен туындайды. Оқушының ойлау әрекетін ұйымдастырғанда оқу
түрткілігі сырттан болмау керек: мәжбұрлеу, күштеу көптеген оқушыларға кері әсер
етеді. Баланың ішкі түрткісі болған жөн: өз себептері, орындаған әрекеттеріне
қанағаттану, өзін-өзі сыйлау. Қажеттіліктер (тек қана оқушы емес, адам болу, жай
адам емес құзыретті адам болу қажеттілігі) және мүмкіншіліктер – белсенділік көзі.
Сондықтан оқушының құзырлы адам болуға талпынысын сыйлау керек. Мұғалімнің
кері байланысы бақылау және бақылау түрінде емес, нақты және хабарлы түрде
болғаны жөн.
4. Жеке тұлғаға білім беру техналогия арқылы емес, кімге білім беріп
тұрғаныңді түсіну арқылы болады. Сондықтан педагогтың өзінің түсінісудің тұлға
аралық «механизмдерімен» жұмыс істеуінің мәні зор. Бұл оның мынадай
қабілеттерінен айқындалады:
- децетрация – өзін оқушының орнына қойып, әлемге баланының көзімен қарай
білу, яғни оқушының пікірін қабылдау, оның пікірі мен тәрбиесіне
теріс әсер
болдырму;
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- рефлекция – әртүрлі көзқарастар айтылған диалог кезінде, бірге талқылау,
бірге шешім қабылдау кезінде мұғалім сырт көзге қалай көрінетінін түсіне білу;
- эмпатия – оқушының жаңа дүниесін, ойлары мен сезімдерін түсіне білу, бұл
мұғалімнің оқушыға жақындығынан, оң көзқарасын айқындалады.
5. Оқушылардың мәселесі пәннің тақырыбы туралы емес, «мен үшін оның
қандай маңызы бар?», яғни маған сәйкес келе ме?» деген ұғым. Сабақтың,
тақырыптың, әдістің бала қажеттілігі мен мүмкіншілігіне сәйкестігі оның көңілкүйінен көрінеді. Егер жағдай балаға сәйкес келмесе, теріс көңіл-күй пайда болса,
онда фрустрация (ренжу, қорқу, түңілу), агрессия, ойлау туындайды. Сабақтың
мәселелік жағдайына бала көзқарасына, бағытына қайшылық пайда болғанда, теріс
көңіл-күй пайда болады. Бұл жағдайда эмоция баланың өзіне, мұғалімге немесе өзінің
әңгімесіне бағытталуы мүмкін. Бірінші жағдайда – фрустрация, екіншіде – агрессия,
үшіншіде – ойлау пайда болады. Бірінші және екінші жағдайда мұғалімнің кері
байланысы бақылау түрінде болып, оқушыны ойлауға сезінуге, бір нақты үлгі
бойынша өзін ұғынуға мәжбүрлеп тұр, яғни оқытудың сыртқы түрткісі туындады, ал
үшінші жағдайда кері әсер хабар түрінде беріліп, таңдау бостандығы сақталып тұр,
яғни ішкі түрткі ынталандырылды. Сондықтан субъект-субъектілік білім беру
парадигмасына негізделген педагогикалық жұмысты ұйымдастыру ұстанымдары
оқытудың ішкі түрткілерін, ішкі белсенділікті ынталандырады, яғни оқушылар
білімнің жеке тұлғалық болуын және олардың тұлға ретінде дамуын қамтамасыз
етеді.
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ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ, ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ
ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕГІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ, ГУМАНИТАРЛЫҚ ЖӘНЕ
ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ӨРКЕНДЕУ КІЛТІ
Исабек Баршагүл Қашқынқызы- т.ғ.к., профессор м.а.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының
Резюме
В данной статье рассматривается статья Н.Назарбаева "Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру" и ее политические и экономические влияние на развития страны.
Summary
The article is devoted to the article of N.Nazarbayev "Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру" and its political and economic influence to the development of the country.
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 12
сәуірде «Егемен Қазақстан» газетінде жариялаған «БОЛАШАҚҚА БАҒДАР:
РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» атты мақаласында руханиятқа байланысты қазақ қоғамы
алдында, мемлекет алдында тұрған өзекті мәселелерге тамаша талдаулар жасалып,
олқы тұстарымызды түгелдеуде атқарылатын міндеттерді нақты белгілеген. Мақала
Елбасының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп
аталатын биылғы Жолдауының заңды жалғасы. Мақаланың кіріспесінде: «Біз қайта
түлеудің айрықша маңызды екі процесі – саяси реформа мен экономикалық
жаңғыртуды қолға алдық. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі
ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу… Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден
озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық
жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады», – делінген.
Елбасы еңбегінде айтылған ойлардың негізгі арқауы - ол қоғамның рухани
жаңғыруы. ХХІ ғасырда ұлттың рухы қандай болу керек, еліміздің әрбір азаматы
табысты болуы үшін, ұлтты табысты ету үшін менталитеті қандай болу керек, ұлттық
сананың заман ағымына қарай жаңғыруы қандай өлшемдерге бағынуы тиіс деген
көкейтесті мәселелерді алға тартты және осы мәселелердің таяудағы міндеттеріне
тоқталды.
Ұлттық сана деңгейіне қатысты, ұлттың бәсекеге қабілеттілігі жеке тұлғаның
бәсекеге қабілеттігінен тұратыны, ескі таптауырын жолдардан прагматикалық жолға
түсу туралы ойлары кез келген қоғам мүшесін толғантпай қоймайды.
Елбасы өз халқының тарихына көз жүгірте келе аналитикалық талдау жасайды,
ой қорытады. Елбасы ой қорытындысында қазақ халқының әрқашанда прагматикалық
тұрғыдан ойлай білгенін, ашық мінезі мен төл мәдениетін әлемдік көштен кеш
қалдырмай, адамзаттық өркениетке үлес қосқан тұстарын нақтылай түседі. Сонымен
бірге қазіргі заманның өзгерістеріне орай бұрынғы дәстүрлердің «озығын» одан ары
дамыту мен «тозығынан» саналы түрде бас тарту арқылы ғана бүгінгі дамудан артта
қалмайтындығымыз туралы ойларымен бөліседі.
Шындығында тәуелсіздіктің таңы атқалы талай жетістіктерге қол жетті. Қазақ
елінің халықаралық беделінің артуы, саясат пен экономика салаларында өңірлік
көшбасшы деңгейіне жетуі ұлттық мақтаныш сезімдерімізді оятады. Алайда,
жаһандану үдерісі тоқтаусыз жүріп келе жатқан әлемнің дамуындағы күрделі де,
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беймәлімдік сипаттар бұдан былайда етек-жеңімізді жинақтап, руханиятымызды
тереңдетіп, ұлт болып ұйысып, өркениет көшінен кенжелеп қалмауды міндеттейді.
Елбасы өз сөзінде: «Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі
ережені түсініп, байыбына барғанын қалаймын. Біріншісі – ұлттық код, ұлттық
мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу үшін ұлттың
дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек» - деп
мәселенің оңай еместігін де ескертіп отыр. Сонымен бірге қазақстандықтарды бос
популистік идеологиялардан сақ болуға шақырып, бүгінге дейінгі қол жеткен біртұтас
ұлттық бірегейлігімізді білдіретін құндылықтарымызды сақтау мен дамытуға
бағытталған міндеттерді дәл уақтылы қойып отыр деп санаймыз.
Ұлттық сананың жаңғыруы дегенді өткеннің бәрін жою емес, қайта ұлттық
болмыстың өзегі –ұлттық мәдениетті дамыта отырып, ұлттық кодты өзгертпей, оның
дамуға кедергі кейбір кертартпа тұстарынан арылу деп түсінуіміз керек.
Елбасы мақаласында білім мен тәрбиеге қатысты тұнған терең ойлардың
жатқаны бірден көзге шалынады. Бәрі де тәуелсіздігімізді баянды етуді одан ары
жалғастыру мен бірге қазақстандықтардың рухын көтерер мәселелерге арналған.
Соның ішінде көптің назарына бірден іліккен елдің әліпбиін латынға өткізу туралы
ойлары мен нақты тапсырмалары ел ішінде де, сыртында да ең көп талқыланып
жатқаны белгілі. Олардың арасында айтылған мәселені қолдаушылар да, сақтықпен
келуді айтушылар да, қарсылар да бар. Маңыздысы қоғамның мәселеге бейжай
еместігінде дер едік. Бұл орайда ең алдымен ел ішіндегі атқарылар істерімізді дұрыс
екшей отырып, сырт елдердің біздің ішкі саясатымызға «сын айтуына» алаңдамай,
өзіміздің мақсаттарымызды жүзеге асыруға кірісу керек. Елбасы міндеттерді сол
тұрғыдан қойып та отыр. Ол міндеттерді орындау бүгінгі өркениет көшінен қалмауды
ғана емес, болашақта жастарымыздың әлемдік өркениеттің жетістіктерін еркін
пайдалануына даңғыл жол ашатыны да анық. Ол үшін биылдан қалмай латын
әліпбиінің жаңа үлгісінің бірыңғай стандарты еніп, «2018 жылдан бастап жаңа
әліпбиді үйрететін мамандарды және орта мектептерге арналған оқулықтарды
дайындауға кірісуіміз қажет». Әрине, бұл істерді дұрыс алып жүру үшін озық
әдістемелік құралдар әзірлеуге де уақыт керек. Ал кириллица біршама уақыт латын
әліпбиімен қатарласа қолданыста болатыны белгілі.
Елбасы мақаласында тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, психология,
мәдениеттану және филология сияқты ғылым өкілдеріне үлкен міндет жүктеп отыр.
Ол міндет - қазіргі заманды және болашақты терең түсіне алатын білімді адамдар
дайындау және гуманитарлық саладан студенттерге толыққанды білім беру.
Мақалада айтылғандай «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасы әлемдік өркениеттен шет қалмаудың ғана емес, бәсекеге қабілетті
жастарымызды әзірлеуде үлкен көмек болары анық. Рухани жаңғыру өзінен өзі
болмасы тағы белгілі. Уақыт та, қаржы да керек. Шығын да аз кете қоймас. Ең
бастысы рухани тәуелсіз, біртұтас Қазақстан бәрінен қымбат екенін түсінер уақыт
жетті. Мақала мазмұны біздің рухани жаңғыруымыз «тек біздің ғана мәдениетіміз
озық» дегенді емес, керісінше, жалпы адамзаттық қол жеткен игіліктерді пайдалану
арқылы, өзіндік жетістіктеріміз арқылы Қазақстанды әлемге таныту сияқты
отансүйгіштік тәрбиелік ойларға тұнып тұруымен де назар аударады.
«Білімді мыңды жығады, білекті бірді жығады» дейді. Білім әлемдік, тәрбие
ұлттық болу керек. 80 жылдық тарихы бар қара шаңырақ саналатын Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының басты мақсаты нәтижеге
бағытталған білім беру арқылы бәсекеге қабілетті білікті маман даярлау болып
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табылады. Білім беруге қажетті барлық жағдайлар жасалған. Сондай-ақ заманауи
талаптарға сай келетін лабораториялық кабинеттермен толық жабдықталған.
Қазақстан Республикасында көптілді білім беруді кешенді дамытудың
стратегиялық міндеттерін және «Тілдердің үштұғырлылығы» тілдік саясатын жүзеге
асыру арқылы білім беруде көптілді мамандарды даярлауға институтта ерекше мән
беріліп отыр. Институтта осы бағытта 2012-2013 оқу жылынан бастап «Химия»,
«Биология», «Информатика» мамандықтары бойынша, 2014-2015 оқу жылында
аталған мамандықтарға «Тарих», «Педагогика және психология», «Физика»,
«Математика», ал 2015-2016 оқу жылында осы аталған мамандықтарға тағы
«Дефектология», «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандықтары қосылып
барлығы 9 мамандық бойынша 19 үш тілді топта 188 студент білім алса , 2016-2017
оқу жылында бірінші курс студентерімен бірге жоғарыда аталған 9 мамандық
бойынша 25 топта 254 студент білім алуда. 2015-2016 оқу жылынан бастап көптілді
білім алатын мамандықтардың білім беру бағдарламалары 50-20-30 пайыз тілдік
қатынас бойынша жасалынды. Бұл білім беру бағдарламаларының негізгі оқу
тіліндегі пәндердің үлесі 50 пайыз, 20 пайыз екінші тілде (орыс бөлімі үшін-қазақ
тілінде, қазақ бөлімі үшін -орыс тілінде), негізгі және бейіндеуші пәндердің оқу
циклдарының кемінде 30 пайызы ағылшын тілінде өтуін қарастырған.
2016-2017 оқу жылында институтымыздан 48 оқытушы-профессор ағылшын
тілін дамыту мақсатында Қарағанды, Алматы қалаларына барып тілді жетілдіру
курсына қатысты. Әр жыл сайын студенттер академиялық ұтқырлық бағдарламасы
бойынша Латвия, Польша, Болгария және Германия елдеріне барып білімдерін
жетілдіруде.
Институт профессор-оқытушы құрамы мен қызметкерлері Алматы, Астана
қалаларында және “Өрлеу” біліктілікті арттыру ұлттық орталығында, шетелдің
жетекші жоғары оқу орындарында біліктілікті арттыру курстарынан толық өтті. 15
оқытушы Испания мемлекетінің Валенсия политехникалық университетінде, 5
оқытушы Португалия мемлекетінің Лиссабон жоғары техникалық институтында, 3
оқытушы Жапония мемлекетінің Цукуба университетінде, 1 оқытушы Германия
мемлекетінің
Халықаралық
технология және менеджмент академиясында, 2
оқытушы Ұлыбритания мемлекетінің Ньюкасл университетінде біліктіліктерін
арттырды.
«Қазақстанның қасиетті рухани құндылықтары» немесе «Қазақстанның киелі
жерлерінің географиясы» жобасы, «Қазақстандағы 100 жаңа есім» және «Туған жер»
бағдарламаларын қолға алуды ұсынған Елбасының елді асқақ армандарға жетелеп
келе жатқаны күмәнсіз. Болашаққа дұрыс болжамдар жасай отырып елімізді өркениет
жолынан адастырмай әкеле жатқан Елбасына елінің сенері анық. Бүгінгі жастарға сөзі
де, өзі де үлгі болар Елбасыдай тұлғаларымыз бар кезде «Ұлттық жаңғыру» арқылы
өркениетке жол ашылады. Өйткені ұлттың рухани көсемі саналатын Абайдың
«Дүниенің көрінген сырын да, көрінбеген сырын да қатар игерген адам толық адам
болады» дегенін қазақтың бүгінгі жастары жадында ұстайтынына сенім мол.
Елбасы мақаласында белгіленген міндеттерді жүзеге асыру мақсатында
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының ұжымы білім сапасын
арттыру, ғылымды дамыту және жастарды ұлттық рухта тәрбиелеу мақсатында
келесі іс-шараларды жүзеге асырмақ:
Оңтүстік Қазақстан облысының көрікті жерлері мен тарихи-табиғи
ескерткіштерін насихаттайтын ғылыми-көпшілік әдебиеттер, өлкетанудан оқуәдістемелік құралдар дайындау және шығару;
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–
латын әліпбиіне көшуге байланысты ұйымдастыру жұмыстарын жүргізу
және білім беру бағдарламаларына «Латын тілі» пәнін енгізу;
–
студенттер мен оқытушылардың ағылшын тілін терең игеруі үшін үйірме
жұмыстары мен тілдік курстардың жұмысын күшейту және көп тілді топтардың
санын арттыру;
–
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық
білім.
Қазақ тіліндегі «100 жаңа оқулық» бағдарламасы аясындағы ғылыми
жобаларға қатысу;
–
облыс пен аудандардағы шежірелі қарттармен далалық-этнографиялық
зерттеулер және сұхбаттар жүргізіп, ғылыми еңбектер, мультимедиалық өнімдер
шығару;
–
«Туған жер» бағдарламасы аясында облыстағы киелі жерлер мен рухани
құндылықтар, олардың рекреациялық-туристік әлеуетін жарнамалау мақсатында
арнайы буклеттер, бейнероликтер әзірлеу.
–
Үштілділікті кеңінен насихаттау, «Тілдарын» байқауын жаңартып өткізу;
–
Тарихи сананы жандандырып, ұлттық рухты көтеру мақсатында
облыстық әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығымен бірлескен жобаны жүзеге асыру;
–
Жастардың санасын тарихи тұрғыдан жаңартып, ұлттық санасын
жаңғырту мақсатында тарихи романдарды оқуына ықпал ететін іс-шаралар
ұйымдастыру;
–
ОҚМПИ-дың 80 жылдық мерейтойына орай институтта «100 есім»
жобасын қолға алу.
«Жаңа формация мұғалімі – рухани дамыған әрі әлеуметтік тұрғыдан
есейген, педагогикалық құралдардың барлық түрлерін шебер меңгерген білікті маман,
өзін-өзі әрдайым жетілдіруге ұмтылатын шығармашыл тұлға. Ол жоғары білімді
шығармашыл тұлғаны қалыптастырып, дамыту үшін жауапты»,-деп
Елбасы
мұғалімдерге үлкен жауапкершілік жүктеп отыр.
ӘОЖ 372.853.1
АЗЫҚ ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІК ДЕҢГЕЙІ МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУДІ
ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Жакешова А.П., Бұралқы Л.Қ.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты,
Шымкент,Қазақстан.
Резюме
В статье рассматривается состояние экономики региона и продукции
пищевой пр омышленности, для анализа рассматриваются вопросы развития и пути
повышения конкурентоспособности.Кроме того, анализ обеспечения устойчивости
агропромышленного комплекса Казахстана
Summary
The article discusses the state of the economy of the region and of the food industry,
for the analysis considers the issues of development and ways of increasing
competitiveness.In addition, analysis of the sustainability of the agro-industrial complex of
Kazakhstan
Дүние жүзі елдерін түгелдей қамтыған қаржылық, экономикалық дағдарыс
кезеңінде Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің тұрақтылығын қамтамасыз етіп,
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оны одан әрі тиімді дамыту және елімізде азық-түлік қауіпсіздігін сақтаудың
әлеуметтік-экономикалық және саяси мәні зор болып отырғаны белгілі.Адам баласы
жүз жыл болса да, ыстық-суыққа шыдайды, бірақ аштыққа шыдамайды. Күніне 1000
килокалориялық тағам рационы ағзаға жеткіліксіз және бұл аштық жағдайында деп
есептеледі, ал әлемде 1,5 млрд адам осындай аш құрсақ жағдайда өмір сүріп жатыр.
Халықтың әл-ауқаты әлеуметтік қана емес, саяси-стратегиялық мәнге ие.
Саясаттанушылар халықтың кем дегенде 75 пайыздайын тойындырмайынша, саяси
реформа жасауға болмайды дегенді айтады Қазір әлемде азық-түлікті тұтыну
жағынан теңсіздік қалыптасып отыр. Мәселен, 1960 жылы 20 пайыз ең бай елдер мен
20 пайыз ең кедей елдердің арақатынасы 30:1 болса, 1990 жылы бұл арақатынас 64:1
болған. Бұл үрдіс әлемде әлеуметтік дүмпулерді туғызып отырғаны жасырын емес.
Сондықтан кез келген ел үшін халықтың тоқ болуы, азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету ұлттық қауіпсіздіктің маңызды парасы ретінде қарастырылады.Біздің
еліміз дүние жүзінің ауылшаруашылық өнімдерін өндіретін негізгі 25 мемлекеттің
қатарына енеді және өзінің ресурстық әлеуеті жағынан қазіргі деңгейден 3-5 есе
артық өнім өндіруге мүмкіндігі бар екені белгілі. Сонымен қатар, сарапшылар
аграрлық сектор есебінен ІЖӨ-нің өсімі жаһандық дағдарыс салдарынан болып
отырған кедейшілікті азайтуға басқа секторлардың ІЖӨ-нің өсуіне әсер етуі жағынан
4 есе тиімді болатынын нақты жобалармен айқындап беріп отыр. Осы тұрғыдан
алғанда Қазақстанның аграрлық секторында шешімін күтіп тұрған күрделі
әлеуметтік-экономикалық проблемалар да жоқ емес.
БҰҰ-ның жанындағы «Халықтар қоры» жер тұрғындарының 2050 жылға
қарай 7,8 млрд. адамға өсуіне орай, күрделенуі мүмкін азық-түлік мәселесіне
қатысты 61,2 млрд. долларға бағаланған арнайы бағдарлама ұсынды. Оның ішіне
ауыл шаруашылығы ғылымын дамытуға 5 млрд. доллар, егістік жерді сақтауға 24
млрд. доллар, ормандарды қалпына келтіруге 6,8 млрд. доллар бөлуді көздеп отыр.[1]
Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметтері бойынша, Қазақстан 40
пайызға жуық сүтті, 29 пайыз етті және 43 пайыз көкөністі сырттан әкеледі. Азықтүлік қоры мол деген Ресейдің өзі тамақ өнімдерінің 40 пайыздайын шетелдерден
тасиды. Ауыл шаруашылығының шикізаттық сипаты азық-түлік қауіпсіздігіне
кедергі келтіреді. Елдегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің 80 пайызы шикізат күйінде
шығарылады, ал технологиялық мешеулік салдарынан дайын өнім шығара алмай
отырмыз. Мәлімет бойынша, біздің елімізде 2016 жылдың 1 қаңтарында 200 876
ауыл шаруашылығы құрылымдары бар, оның ішінде ауыл шаруашылығы кәсіпорындары 7441, шаруа қожалықтары 193 435. Бұдан басқа 2 247,8 мың үй шаруашылығы бар. Осыларды бүгінгі жағдайды ескере отырып әрі қарай дамытып, нарық талабына сай құрылымдарға жеткізу үшін осы саладағы заңдарға тиісті өзгерістер
енгізу қажет. Қазіргі уақытта «Жеке қосалқы шаруашылықтар» туралы заң ауыл өмірінің жедел дамуына өз септігін тигізері сөзсіз. Сондай-ақ, Елбасы атап өткендей,
азық-түлік қауіпсіздігі туралы заңды әлі де жетілдіре түскен абзал. Нәтижесінде, Қазақстан халқына арнаған Жолдауында атап көрсетілгендей, 2017 жылға қарай азықтүлік тауарлары ішкі рыногының 90 %-дан астамын отандық тағам өнімдері құрауы
тиіс. Сол себепті, келешекте ауыл шаруашылығын дамытуда көптеген іс-шаралар
атқаруға тура келеді. Әлемдік тәжірибеде Германия, Франция, Швеция, АҚШ 70-80жылдары-ақ азық-түлік қауіпсіздігіне бағытталған шаралар бойынша, әсіресе, фермерлердің құқығын ерекше қорғайтын заңдар қабылдаған. Қазіргі кезде АҚШ-та
азық-түлікпен қамтамасыз ету бағытында ондаған бағдарламалар бойынша жыл
сайын 35-40 млрд. доллар бөлінеді.
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Қазақстан іс жүзінде дүниежүзілік азық-түлік қауіпсіздігіне қомақты үлес
қосып отырған ірі аграрлық елдердің қатарына жатады. Жалпы республика бойынша
2016 жылы бүкіл егістік алқабы 21 424,9 мың гектарды құрады. Оның ішінде дәнді
дақылдар 17 208,9 мың га, картоп 170,3 мың га, майлы тұқымдар өнімдері 1 749,5,
қант қызылшасы 10,6 мың га, көкөніс 110 мың га болды. Ауыл шаруашылығынан
2016 жылы алынған өнімнің жалпы құны 1 640,2 млрд. теңгені құрады, оның ішінде
өсімдік шаруашылығы 936,8 млрд. теңге, мал шаруашылығы 703,4 млрд. теңге болды.
Еліміз әлемнің басты аграрлық шикізат өндіруші 30 елінің қатарына кіреді. Сонымен
қатар, ауылшаруашылық мақсатындағы дәнді дақылдар және картоп егетін жер
көлемі бойынша басты аграрлық шикізат өндіруші 10 елдің қатарында тұр. Сарапшылардың бағалауы бойынша, республиканың ресурстары халықтың қазіргі азықтүлікті тұтынуы көлемінен 3 есе артық өндіруге жетеді. Соңғы жарты ғасырда ғана
планетадағы халық санының өсуіне қарай азық-түлікке деген сұраным 4 есе өскені
мәлім.Еліміз ұн экспорты бойынша дүние жүзінде бірінші орынға шығып, соңғы үш
жыл қатарынан осы биікке тұрақтап қалды. Соңғы уақытта нан-тоқаш және
кондитерлік өнімдердің экспорты шапшаң өсуде. Республиканың макарон
өнеркәсібінің мүмкіндігі айтарлықтай. Бұған бидайдың қатты сорттарының жоғары
сапасы, жаңа макарон фабрикаларының құрылысы қолайлы жағдай туғызуда.
Жетістіктерімізді айта отырып, астық өндіру саласында әлі де атқарылатын жұмыстар көп екенін айта кеткен жөн. Елімізде астықты тазалайтын, сақтайтын
заманауи құрал-жабдықтар жетіспейді. Соңғы 20 жыл ішінде бұл салада жаңа
кешендер салынған жоқ. Сонымен қатар, темір жол вагондары жетіспейді. Дүниежүзілік астық рыногында жаңа елдерге шығу, Иран бағытында темір жол салуды
тездету, араб елдеріне астық жеткізу жолдарын қарастыру сияқты мәселелерді шешу
қажет. Себебі, астықтың бағасы, оны қолдану көлемі әлемнің әр түпкірінде жыл
сайын өзгеріп отырады.[2]
Мал шаруашылығында оны ірілендіру және өнеркәсіптік негізге көшіру
бағытында біршама жұмыстар атқару қажет. Қазіргі уақытта жекелеген селекциялық
жұмыстар арқылы, сонымен қатар шет елдерден жоғары өнімді асыл тұқымды малдар
әкелу арқылы малдың генетикалық әлеуетін арттыруға ерекше назар аударылуда.
Мысалы, 2008 жылы «Қазагроқаржы» лизингтік компаниясының тікелей қатысуымен
екі ірі сүт өндіру кешені пайдалануға беріліп, оларға Канададан сүтті мол беретін
асыл тұқымды сиырлар әкелінді. Алдағы 4-5 жылда мұндай кешендердің саны 30-ға
жетеді деп күтілуде.Елімізде ет өндіру мәселесі де қолға алынуда. Мысалы, баршаға
мәлім, Қазақстан жылқы етін өндіруден әлемде жетекші орынға ие. Жылқы еті дүние
жүзінің іс жүзінде барлық аймақтарында өсіріледі, осы өнімнің мөлшері жылына 720
мың тонна көлемінде салыстырмалы түрде тұрақты болып қалуда. Дүние жүзінде бие
сүті мен қымызын өндіруге қызығушылық арта түсуде. Табиғи жағдайларды ескерсек,
елімізде жылқы малының өнімдерін өндіру ең қолайлы жағдайға ие. Сондықтан бұл
мәселені қолға алып, әрі қарай дамытуға жағдай жасау қажет.
Халықты азық-түлікпен қамтамасыз етуде өсімдік майларының маңызды орын
алатыны мәлім. Елімізде өсімдік шаруашылығы саласын әртараптандыру, өндіріске
ылғалқорсақтағыш, тамшылатып суару технологияларын енгізу шаралары
жүргізілуде. Жылдан жылға мемлекеттік қолдау шараларының арқасында қазіргі
кездегі технологияларды енгізудің міндетті элементтері болып табылатын минералды
тыңайтқыштар, өсімдіктерді қорғау құралдары қолданылған егістіктер көлемі
ұлғаюда. Елімізде май дақылдарының өндірісі өсуде.
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сыз ету жөніндегі бірінші кезектегі міндеттердің бірі жеміс бақтары мен
жүзімдіктердің негізін қалау болып табылады. Қазіргі кезде көкөніс-бақша өнімдерін
тұтынуда ұлттық норма бойынша қажеттілік 1,6 млн. тонна болса (100 кг/адам) жыл
сайынғы өндіріс 2,0 млн. тоннадан асады. Қазақстанның оңтүстік өңірінде жемісжидек пен көкөністі көп өндірумен қатар, оны тасымалдау, әсіресе сақтау жағы толық
ойластырылмаған. Сол себепті өнімнің біраз бөлігі жарамсыз болып қалады. Қазіргі
уақытта көкөніс сақтайтын орын жоқ.
Ауылдағы шаруа қожалығының өндірген өнімдерін ортадағы делдалдарға
тәуелді қылмай, әр ауыл, аудан көлемінде кооперативтер құрып, шаруалардың
өнімдерін сақтап, өңдеп, тиімді бағаға сатып беру мәселесін шешу керек. Бүгінгі
таңда шаруалар мен ауыл кәсіпкерлерін несие ресурстарымен қамтамасыз ету
мәселесі толық шешілмеген. Соңғы жылдары екінші деңгейдегі банктердің несие
портфелінің тек 4 пайызы ғана ауыл шаруашылығы саласында істейтіндерге бұйырған. Басты себебі, кепілдікке қоятын мүліктері жоқ. Ал, арнайы агроөнеркәсіп
кешенін индустрияландыру бағытын дамытуға және қаржыландыруға құрылған
«ҚазАгро» Ұлттық холдингі және оның қаржы институттары ауыл шаруашылығы
субъектілеріне несие беру үшін екінші деңгейдегі банктердің кепілдігін сұрайды. Сол
себепті, аграрлық кешенді индустриялық-инновациялық дамыту кезеңінде ауылды
жерлердегі кешендерді қаржыландыруды қамтамасыз ететін мамандандырылған
ауыл шаруашылығы банкінің ашылуы аталған саладағы көптеген мәселелердің оң
шешілуіне септігін тигізер еді.
Қазір Қазақстан аграрлық секторды жан-жақты жетілдіре отырып, өзінің азықтүлік қауіпсіздігін қамтамасыз етумен қатар, дүниежүзілік экономиканың өткір
проблемаларын шешуге мейлінше кең ауқымда атсалысуда.
Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін сақтау мақсатында “Азық-түлік
корпорациясы” АҚ арқылы дәнді дақылдарды мемлекеттік қорға отандық тауар
өндірушілерден нарықтық бағамен сатып алу мақсатында бюджеттен қаражат бөлінді.
Мал шаруашылығы жүйесінде де оңды өзгерістердің қалыптасқаны байқалады.
Мысалы, 2016 жылы 2015 жылмен салыстырғанда мүйізді ірі қара мал 2,8% көбейген
және сәйкесінше қой мен ешкі – 5,0%, шошқа – 1,0%, жылқы – 6,0%, түйе-3,4% және
құс 10,5% өскен. Дегенмен мал шаруашылығында асыл тұқымды малдың үлес
салмағы әлі күнге дейін төмен деңгейде қалып отыр және оның деңгейі төмендегідей:
мүйізді ірі қара – 4,3%, қой мен ешкі – 7,4%, жылқы – 2,6%, түйе – 10%. Ал ғылыми
негізге немесе озық тәжірибеге сүйенсек, сапалы өнім алу үшін асыл тұқымды мал
басының үлес салмағы 30% кем болмауы қажет. Сонымен қатар, мал шаруашылығын
ұтымды дамытуды тежеп отырған басқа да факторлар бар. Мысалы, 2016 жылы
жүргізілген ұлттық ауыл шаруашылығы санағының мәліметтері бойынша ауылдық
өңірдегі үй шаруашылығында мүйізді ірі қараның – 85%, қой мен ешкінің – 77,0%,
жылқы мен шошқаның 79,0% шоғырланған екен. Яғни бұл жүйеде заман талабына
сай өнім өндіру мен оны өңдеудің өндірістік озық технологиясын ендіру үшін
арнаулы орта және ірі кәсіпорындар жүйесін қалыптастырудың қажеттігі туындап
отыр.[3]
Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі қазіргі орын алған
экономикалық дағдарыс кезінде одан әрі шиеленісе түсуі мүмкін. Сондықтан да алда
шешуін күтіп тұрған ең күрделі мәселе – бұл агроөнеркәсіп кешенінің бүгінгі даму
деңгейін төмендетпей, одан әрі тұрақты даму үдерісін қамтамасыз ету үшін мемлекет
тарапынан қолдауды күшейту.
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Әлемдік экономикалық дағдарыс кезінде ауыл шаруашылығы саласын одан әрі
дамыту үшін республикалық бюджеттен қаражат бөлу көзделген. Оған қосымша
мемлекет тарапынан бөлінетін инвестицияны бірінші кезекте жұмыс істеп тұрған
және өнімі экспортқа бағытталған кәсіпорындар мен салаларға жұмсау
қарастырылған.Азық-түлік қауіпсіздігі дегенде, біз көбінесе отандық өнімдер
көлемінің халықтың тұтыну сұранысын қанағаттандыруы тұрғысынан қараймыз да,
оның шешуші көрсеткіші – халықтың сол өнімдерге экономикалық тұрғыдан қол
жеткізу мүмкіндігін, яғни олардың бағасының халықтың табысына сәйкес болуын
ескере бермейміз. Демек, ауылшаруашылық өнімдерін өндіруді ұлғайтумен қатар,
халықтың әл-ауқатын жақсартуда да экономикалық даму тетіктерін жүйелі үйлестіре
жүргізу қажет.Америкалық ғалымдар Ластер Браун мен Хал Кэйн «Лық толған үй»
деген кітабында халықаралық қатынастардың басымдықтарын қайта қарауды
ұсынып, осы күндері азық-түлік мәселесінің маңызы мен өзектілігі жағынан алғашқы
орынға шығатынын ескертеді. Азық-түлік мәселесі ушыққан елде саяси-әлеуметтік
тұрақтылық орнамайды. Бүкіләлемдік банктің есебінше, тұрақсыздық, инфляцияның
шарықтауы, азық-түліктің қымбаттауы секілді қиындықтарға душар болып отырған
33 ел бар. Мәселен, 2008 жылы жаһандық дағдарысқа байланысты тамақ өнімдерінің
күрт қымбаттауына орай 40 елде халықтық толқулар бел алды. Қазіргі кезде азықтүліктен мұқтаждық көріп отырған 36 елге жедел халықаралық көмек қажет болып
отыр. Шамамен 88 елде табыстың төмендігінен азық-түлік жетіспейді.Кез келген елде
азық-түлік қауіпсіздігін сақтау үшін, алдымен, арнайы резерві жасақталуы қажет.
Мәселен, БҰҰ-ның азық-түлік жөніндегі халықаралық ұйымы сарапшыларының
пікірінше, егер мемлекетте астық қоры 60 күнге жетерлік болса немесе жылдық
тұтынымның 17-20 пайызын құраса, жинақталған қор жеткілікті болып есептеледі.
Елдің азық-түлік қауіпсіздігінің деңгейін қалай бағалауға болады? Ғалымдар
бірауыздан «егер мемлекет 25 пайыз азық-түлікті сырттан алатын болса, бұл ел азықтүлік қауіпсіздігінен айырылады» деген байламға келіп отыр. Ауыл шаруашылығы
министрлігінің мәліметтері бойынша, Қазақстан 40 пайызға жуық сүтті, 29 пайыз етті
және 43 пайыз көкөністерді сырттан әкеледі. Азық-түлік қоры мол деген Ресейдің өзі
тамақ өнімдерінің 40 пайыздайын шетелден тасиды. Осыдан кейін азық-түлік
қауіпсіздігі туралы айту қиын. Ауыл шаруашылығының шикізаттық сипаты азықтүлік қауіпсіздігіне кедергі келтіреді. Елдегі ауыл шаруашылығы өнімдерінің 80
пайызы шикізат күйінде шығарылады, ал технологиялық мешеулік салдарынан дайын
өнім шығара алмай отырмыз.
Елбасы атап өткендей, азық-түлік қауіпсіздігі туралы заңды әлі де жетілдіре
түскен абзал. Әлемдік тәжірибеде Германия, Франция, Швеция, АҚШ елдері 70-80
жылдары-ақ азық-түлік қауіпсіздігіне бағытталған шаралар бойынша, әсіресе,
фермерлердің құқығын ерекше қорғайтын заңдар қабылдаған.
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Резюме
Способ интегрированного обучения авиационного персонала в области
образования дисциплин в школах казахстана. Это только ученика, но и осваивают
только один предмет, все в одинаковом помощи, и поможет в освоении.
Интегрированный дисциплин, и в частности, темы и изучать на уроках внесении на
общее развитие учащихся, способствует формированию понятия о мире в целом.
Summary
Method of integrated training of aviation personnel in the education of Sciences in
schools of Kazakhstan. It is only the student, but also learn only one subject, all with the
same assistance, and help in the development. Integrated subjects, in particular subjects
and to examine the lessons make on the overall development of students, fosters a
conception of the world as a whole.
Қазақстан Респyбликасында білім берyді дамытyдың 2011–2020 жылдарға
арналған Мемлекеттік бағдарламасында аталып көрсетілгендей: «Жедел өзгерiп
тұратын әлем және ақпарат легiнiң ұлғаюы жағдайында iргелi пәндiк бiлiм мiндеттi,
бiрақ ол бiлiм берyдiң жеткiлiктi нысанасы болып табылмайды. Білім алyшылар
Қазақстандық бiлiм берy жүйесi бағыт алған бiлiмнiң, дағды-бiлiктiң жиынтығын
меңгерiп қана қоймаyға тиiс. Оқитындардың өзiн барынша көрсете бiлy және қоғам
өмiрiне пайдалы түрде қатысy үшiн (құзыреттiлiк) ақпаратты өз бетiнше табy, талдаy,
құрылымдаy және тиiмдi пайдаланy дағдысын бойына сiңiрy әлдеқайда маңызды да
күрделi...»[1].
Сондықтан осындай талаптарға сай стyденттерге білім берy еліміздің
мемлекеттік білім берy саясатының өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.
ҚР Жоғары педагогикалық білім берy тұжырымдамасында: «Жаңа
формацияның мұғалімі – кәсіптік дағды мен педагогикалық дарыны қалыптасқан,
жаңалыққа құмар, рyхани дүниесі бай, шығармашылықпен жұмыс істейтін тұлға»,–
деп көрсетілген. Осыған орай, өмірде өз орнын таyып, экономикалық тұрғыдан еркін
ойлаy қабілеті бар, проблемалық жағдайлардан шығyдың жол-жобаларын таба
білетін, істің нәтижесін алдын ала болжай алатын жастарды оқытып-тәрбиелеy
мақсатына жетy үшін мына жағдайлар ескерілyге тиіс:
– білім берy барысында ғасырлар бойы жиналған жалпы адамзаттық
құндылықтарды психология-педагогикалық тұрғыдан қалыптастырy тәсілдерін
кеңінен пайдаланy;
– қазіргі кездегі ақпараттық технология мүмкіндіктерін тиімді пайдалана
отырып, пәндерді кіріктіре оқытy арқылы оқушылардың құзыреттілігін арттырып,
оларды шығармашылық дербестікке жеткізy;
– оқyшылардың қатынастық (коммyникативтік) мәдениетін қалыптастырy,
көптілді білім алyын және пәнді үш тілде меңгерyін қамтамасыз етy.
– пән бойынша теориялық – практикалық негізгі білімді үш тілде оқытyды
қарастырy
– оқyшылардың пәнді үш тілде түсіне және түсіндіре білy мүмкіндігіне
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жеткізy
Білім берy саласында пәндерді кіріктіре оқытy тәсілі Қазақстан мектептерінде
жиі қолдынылады. Бұл оқyшының тек бір пәнді ғана меңгеріп қоймай, барлық
пәндерді бірдей меңгерyіне көмегін тигізбек. Нақтырақ айтсақ кіріктірілген пәндерді
енгізy оқyшының жалпы дамyына және тақырыпты сабақта тереңірек зерттеп, әлем
тyралы тұтас ұғымының қалыптасyына септігін тигізеді [2].
Еліміздегі білім берyді дамытyдың негізгі бағыттарының бірі кіріктірy,
кіріктіре
оқытy
респyбликамызда
А.А. Бейсенбаева,
Қ.А. Аймағамбетова,
Ә. Мұханбетжанова, Ә. Түркменбаев және өзге де ғалымдардың еңбектерінің зерттеy
объектісі болып табылады.
Қазіргі оқытy үрдісі пәндердің мазмұнын кіріктірy өзектілігін одан әрі
арттырып, осы үрдісті ақпараттық оқытy құралдарымен пән мазмұнына сай жасақталy
мәселесін шешyмен ұштастырyды керек етіп отыр. Өйткені, ақпараттандырy – бүгінде
қоғамдық өмірдің өзге салаларындағыдай білім берyдегі стратегиялық мақсатміндеттерді орындаyды интенсивтендірyге мүмкіндік беріп отырған бірден-бір үрдіс.

химия пәнін орыс және ағылшын тілі пәндерімен
ақпараттандыру негізінде кіріктіре оқыту
пәндерді кіріктіруде мазмұндық-құрылымдық
тетіктерді пайдалану негізінде қолдану;

химия пәнінде қолданылатын негізгі терминдердің
ағылшын және орыс тілдеріндегі аудармаларымен
бірге үйрету
глоссариймен жұмыс істеу; ақпарат көздерін пайдалану,
ондағы мәліметтерді үш тілде пайдалану;
пәнаралық кіріктіру, мазмұн сабақтастығын сақтай отырып
үш тілдің үндесуін қамтамасыз ету;

Сурет-1 Ақпараттандыру негізінде кіріктіре оқыту
Осы ретте химия пәнін орыс және ағылшын тілі пәндерімен ақпараттандырy
негізінде кіріктіре оқытy тиімді:
– химия пәнінде қолданылатын негізгі терминдердің ағылшын және орыс
тілдеріндегі аyдармаларымен бірге үйретy, глоссариймен жұмыс істеy;
– ақпарат көздерін пайдаланy, ондағы мәліметтерді үш тілде пайдаланy;
– пәндерді кіріктірyде мазмұндық-құрылымдық тетіктерді пайдаланyға
негіздеп қолданy;
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– пәнаралық кіріктірy, мазмұн сабақтастығын сақтай отырып үш тілдің
үндесyін қамтамасыз етy [3];
Қазіргі кезде қазақстан мектептерінде математика, физика, биология және
химия пәндерін ағылшын тілінде оқытy қолға алынып жатыр. Бұл бір жағынан қиын
болғанымен, қажеттілікен тyындап отыр. Ал егер сабақ барысында ағылшын, орыс
тілдерімен байланыстыра өткізетін болсақ, осы бастамаға қолдаy жасап, азғантай
болса да көмегімізді тигізген болар едік.
Пәнаралық кіріктірy арқылы материал мазмұнының тереңдігін және оны
саналы меңгерyді қамтамасыз ете отырып, оқyшылардың өздік жұмыстарының
орындалy деңгейін көтерyге қол жеткізсе болады. Мұнда ақпараттық, негізінен
компьютерлік құралдарды белгілі бір әдістемелік ұстанымдарға сәйкес оқытyды
интенсивтендірyдің, яғни сапалық жағынан арттырyдың маңызы көп. Химия пәнін
оқытyды
кіріктірyдің
оңтайлы
жолдарын
ақпараттық-коммyникациялық
технологиялардың көмегімен жүзеге асырyға болады.
Сонымен қатар, қазіргі таңда бүкіл әлемдік білім берy кеңістігінде, оған сәтті
енy бағытын ұстанған біздің елімізде ақпараттандырy білім берyді
демократияландырy, іздендірy, гyманитарландырy, оқy мазмұнын саралаy мен
кіріктірy секілді басты білім берy үрдісі болып табылады. Химия пәнін кіріктіре
оқытy барысында тақырып бойынша тиісті бөлімдерді игерyі жақсарады, олардың
кіріктірілген пәндерге деген танымдық қызығyшылығы артады, сонымен қатар
олардың ақпараттық, қатынастық және проблемаларды шешy білік-дағдылары
шыңдалады: ақпарат көздерін тиімді пайдаланy әдістерін игереді, оны жасаyға
дағдыланады, теориялық материалды іс-тәжірибеде қолданy шеберлігін арттырады.
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«АЙҚАП» ЖУРНАЛЫНДА ЖАРЫҚ КӨРГЕН ӘДЕБИ ШЫҒАРМАЛАР
Жаппарқұлова А.А., Ибрагимова Ж.А.
Шымкент. ОҚМПИ
Резюме
В статье рассматривается сущность произведении в который опубликован в
журнале “Айкап”.
Summary
The article demonstrates the necessity of the selected works which published in
journal “Aykap”.
ХХ ғасыр басындағы қазақ баспасөзі – қазақ ақын-жазушыларының
шығармашылық тұрғыдан өсіп-жетілуіне, ел арасына кеңірек таралуына едәуір
ықпал-әсерін тигізді. Солардың ішіндегі «Айқап» журналының алар орыны
ерекше. Журнал қазақтың сол кездегі ақын-жазушыларының жаңа, таңдаулы
шығармаларын үнемі басып отырды, көптеген ақын, жазушыларды тәрбиелеп
өсірді. ХХ ғасырдың басындағы көрнекті ақын жазушыларымыз Мұхаметжан
251

Сералин, Спандияр Көбеев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Сәбит Дөнентаев
«Айқап» арқылы жазушы болып қалыптасты, «Айқап» арқылы өсті.
«Айқап» қазақ әдебиетінің түйінді мәселелерін, өркендеу жолдарын сөз
етті. Қазақтың Абай, Ыбырай негізін салған жаңа әдебиетінің, орыс халқының
классик әдебиетіне, оның озат, сонымен ауыл-үй қонып, аралас болған
әдебиетінің өркендей түсуіне жетекші болды.
«Айқап» журналы өз міндетін мүлтіксіз атқарып, әрбір санында ел
ішіндегі өнер кеніштеріне елеулі орын беріп отырды. Осы жайында
М.Сералиннің былай деп жазғаны бар екен: «Қазақ осы күнде ор манға кіріп
адасқан адам секілді. Қалай жүрсе жөн боларын білмей дағдарған кезі. Олай былай жүріп еді, жол табылмады. Енді тоқтап тың тыңдап, қайдан қандай
дыбыс шығар деп құлағын салып тұрған кезінде әркім шама-қадірінше,
адасқанына айғайлап дыбыс беретін сықылды. Үнін шығарып, ойын айтуға
міндетті». Міне, осында айтылған пікір сол кездегі зиялы азаматтардың шын
сыры екені даусыз. Олар «Айқап» журналын халықтың көзі, ойы, тілі деп
түсінді. Біздің осыншама артта қалуымыздың басты себебі, сауатсыздығымыздан, жалқаулығымыздан, бір-бірімізді көре алмайтын күншілігімізден
деп түйді олар. Ендігі жерде, аты аталған «Адамзат дұшпанынан» қалай
құтылудың жолын-жөнін іздеп, әркім өз әлінше баспасөзге атсалысты.
Кез келдің заманында журнал «Айқап»,
Білгендей шөлдегенің жұрттың байқап.
Жасағын ұзағынан сүйіндіріп,
Кетсе екен Еділ, Жайық бәрін жайқап,–
деп тебіренді Мұхамед Мақұлов. Бұл ұзақ уақыт қазақ халқының
өміріндегі тарихи, әдеби даму кезеңі болды. Енді тек бірлі -жарымды қысқа
өлең, мақаламен түк өндіре алмасына анық көзі жеткен жұрт арасынан әңгіме,
дастан, очерк жазатын жазушылар бой көрсете бастады. Бұлар нағыз қаламгер
болмағанымен, көктемнің алғашқы лебін бұқараға сездіретін, көктемнің
алғашқы бәйшешегі іспетті қаламгерлер еді. Қазақ поэзиясының алтын көпірі
Абай Құнанбаевтың соңынан ерген кейінгі көп толқын легі өмірге осылай
келді. Олар ғайыптан пайда болған жоқ, қазақтың сол кездегі әлеуметтік –
тұрмыстық жағдайы, өмір талаптары жетелеп әкелген көзі ашық, көкірегі ояу
азаматтар еді.
Қазақтың бұл тұрмысы өте нашар
Арасында ойлы жоқ өнер шашар.
Қозғалмай бұл қалыпта тұра берсе,
Қиын зат ілгеріге аяқ басар.
Күн қайда мұндай халден шауып өтер
Жарықтық шарапаты жұртқа жетер.
Оқыған жас жігіттер көз салмасаң,
Бұл қазақ су түбіне түсіп кетер, –
дейді қазақтың хал –ахуалын, ауыр жағдайына дөп басқан көңілі қанық,
көзі қарақты Шалман ақын. Осы тұста қазақ топырағына «Айқап» журналы
көп жаңалық әкелді. Соның ішінде әдебиеттің әртүрлі жанры «Айқап» бетінде
тұңғыш рет жариялана бастады. Бұрын қазақ әдебиетінде тек ертегі, аңыз
түрінде қара сөзбен баяндалатын әңгіменің енді тасқа басылып, оқылуы сол кез
үшін күрделі де қызықты, ерекше құбылыс еді. Бұл әсіресе «өлеңнен басқа
өнер жоқ»– деп, тойын да, шілдеханасын да, күзетін де, алтыбақанын да ән мен
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жырсыз өткізбейтін қазақ қоғамы үшін ғажайып тың дүние болды. Алайда сол
кезде «фельетон» деп айдар тағылатын әдеби жанрлардың бойынан да көпке
дейін өлең жолдары арыла алмай келді. Ол уақыттың әңгімелері ертегі іспеттес
басталатын. Мысалы, «Бір байдың қызы бар екен»,–деп басталатын стиль
ертегіде ғана кездеседі ғой. Осындай әңгімелердің қатарына «Бір қазақ қызы»,
«Қазақ тұрмысында», «Өскеменнен Алтайға саяхат», «Алматыдан көрген
білгендерім» секілді шығармалар жатады.
Патшалық Ресейдің отарлық езгізісінде қиын да күрделі өмір сүрген қазақ
халқының әлеуметтік тұрмысы ХХ ғасырдың басында тіптен қиындап кетті.
Ұланғайыр өлкені сүлікше сорған Ресей билеушілері обыр құлқынның қамы үшін
тізгінді неғұрлым қыса ұстап, тежеп отыруды оңтайлы көріп, саяси - әкімшілік
қысымды күшейте түсті. Қазақ өмірінің барлық қоғамдық-әлеуметтік саласында
тізе батыру мен басқа ұруды қалыптастырды. Бірақ қашан да әрбір нәрсенің екі
жағы болатыны секілді өмір өз заңдылығымен алға дамып, Россияға бодан
болудың да екі жақты әсері болды. Оны ешқашан жоққа шығара алмаймыз. Бірі –
зорлық зомбылық, езіп, қанау болса, екінші жағы Қазақстанға көз алартушылар
сиреді, мардымсыз болса да өндіріс орындары ашылды, қазақ жұртына батыстық
ілімнің жарығы шашырап, оқу-ағарту, баспасөз ісі жандана бастады. Тарихи дамудың
сол бір кезеңінде бұған негіз де бар болатын. [1,18].
Бұл тұстағы, яғни ХХ ғасырдың бас кезіндегі мәдени – әлеуметтік дамудың бір
көрінісін қазақша кітаптардан көптеп шығып, ел арасына кеңінен таралуын аңғартса
керек. Қазақ кітаптарының даму трихына арналған еңбектерде 20 ғасырдың бас
кезінде қазақ кітаптарының сапалық жағынан да күрт өсуі дәлелді айтылған.
Мәселен, зерттеуші Ә.Жиреншин 400 кітап атауымен, 180 басылымды атаса,
С.Есова, Ү.Субханбердина, Д.Сейфуллиналар 480 кітап атауымен 720 басылымды
көрсетеді. Ал татар ғалымы А. Каримуллин 1917 жылды қоса есептегенде қазақ
тілінде 509 басылым 2 млн. 201 мың, 105 дана болып таратылды деген пікір
айтады. Қазақ зиялыларының ағартушы демократиялық бағыттағы күрескерлік
идеяларын өрістете түсуіне 1905–1907 жылғы орыс революциясының да әсері болмай
қойған жоқ. Патша әкімшілігінің революциялық дүмпуден кейін шарасыздықты
кейбір еркіндіктерге жол беруі себепті қазақтың алдыңғы қатарлы зиялылары үшін
де үгіт-насихаттық, әдеби -шығармашылық қызметтеріне кеңінен мүмкіндік туды.
Бұл ең алдымен, қазақ даласындағы европалық дәрежедегі білімі бар зиялылардың
сан жағынан алғанда Орта Азияны мекендеген халықтар ішінде біршама жоғары
тұрғандығынан еді. Бұл туралы тарихщы М.Қойгелдиев «Қазақтың жоғары және
аяқталмаған жоғары білімділері 100-ден астам (Ә.Бөкейханов, Ж.Досмұхамбетов, Х.
Досмұхамбетов, Ш. Лапин, М. Тынышбаев, М.Шоқаев, Б. Қаратаев т.б.) мектептерді,
училищелерді, мұғалімдер семинариясын бітіргендер [2,55].
Сондықтан да бұл кезеңде әртүрлі пікір қайшылықтары, артық түсіп жатқан
тұстардың да болғанын жасыра алмаймыз. ХХ ғасыр басындағы әдебиет тарихына
байланысты бұрынырақта жазылған еңбектерде көбіне бір сарындылық байқалуы да
осыған байланысты. Олардың көпшілігі ағартушышылығына тоқталып, қалған екі
бағыт өкілдердің шығармашылығына тоқталып, қалған екі бағыт діни кертартпа,
ұлтшыл – буржуазияшыл бағыттар ретінде бағаланып, кейде тіптен назардан тыс
қалып жатты. Олардың өмірі мен шығармашылығы туралы жекелеген мақалалар,
еңбектер жазылып, ақталған ақын жазушыларымыздың жинақтары жарық көрді. Бұл
ретте
Қ.Мұхамедхановтың,
Р.Нұрғалиевтың,
Т.Кәкішевтің,
З.Ахметовтың,
Ж.Ысмайыловтың, М.Елеукеновтың т.б. соңғы кездегі еңбектерін атауға болады.
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Жалпы осы кезеңге дейін ХХ ғасырдың басындағы әдебиет жеке шығарма
немесе жеке жазушы шығармашылығына өзіндік бағасын беру тұрғысынан көбірек
зерттеліп келгені шындық. Қазақ қауымына атар таң, шыққан күн болуға
талаптанған “Айқап” журналы саяси–әлеуметтік, шаруашылық, жер–су, оқу–ағарту,
өнер–білім мәселелерімен қатар әдеби шығармаларға — әңгіме, өлең, оқшау сөздерге,
сыншылық пікірі бар материалдарға үнемі орын беріп отырды. Мұхаметжан
Сералиннің,
Ахмет
Байтұрсыновтың,
Міржақып
Дулатовтың,
Шәкәрім
Құдайбердиевтің, Сұлтанмахмұт Торайғыровтың, Сәбит Дөнентаевтың, Бейімбет
Майлиннің, Сәкен Сейфуллиннің, Самат Нуржановтың тағы да өзге ақынжазушылардың шығармалары «Айқап» журналында үздік–создық
жарияланып
тұрды. Бұлардың шығармалары қазақтың жазба әдебиетінің даму тенденциясын
аңғартып қана қоймай, қандай арнамен өркендеу бағытын да белгілеген болатын. Осы
тұрғыдан алғанда «Айқап», әсіресе, тарихи сахнаға шыққаннан кейінгі «Қазақ» газеті
айрықша еңбек сіңірді де, қазақ әдебиетіне үлкен олжа салды.
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ТӘКЕН ӘЛІМҚҰЛОВ ПРОЗАСЫНДАҒЫ КҮЙШІ СҮГІР БЕЙНЕСІ
Әділова Ш.Д.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент,
Қазақстан
Резюме
В статье рассматривается психологизм рассказа Такен Алимкулова
«Телконыр». Исследователь также раскрывает мастерство писателя в создании
образа Сугура.
Summary
The article deals with the psychology of the story Taken Alimkulova "Telkoner." The
researcher also reveals the writer's skill in creating the image of Sugur.
Тәкен Әлімқұлов шығармашылығындағы негізі кейіпкерлердің бірі – күйші
Сүгір Әліұлы. Сүгір шығармашылығының Т.Әлімқұловтың жазушылық
тағдырындағы орны жайлы қазақтың белгілі сыншысы әрі
тәкентанушы
Т.Тоқбергенов: «Туған жердің, өзі өскен елдің әсер байлығын үнемі айтып отыратын
Тәкен бір жолы:
-Сүгір болмаса, Сүгірдің «Кертолғауы», «Тоғыз тарауы» болмаса жазушы
болар ма едім, болмас па едім,-деген еді. Дидарында жалғансыз шындық бар-тын.
Сезімтал суреткердің Сүгірдей анық өнерпазды мойындауы ғана емес, оның өлшеусіз
тереңдігін, ой кемелін қылапсыз барлап, қылаусыз түйсінгені еді»,-дейді. [1,107].
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Тәкен Әлімқұлов шығармашылығында Сүгір бейнесі әр қырынан көрініп,
«Сейтекте» - Сәруар, «Жиенде» - Тәпсір, «Телқоңырда» Сүгірдің өзі болып көрініс
табады.
Өнер иесі жайлы, оның ішінде күй өнері туралы жазу үлкен білгірлікті ғана
емес, терең суреткерлікті, нәзік шеберлікті қажет етері анық десек, Тәкен
Әлімқұловтың «Телқоңыр» әңгімесі-жазушы шығармашылығында өнердің өзі
сөйлейтін шығармасының бірі. Мұнда Сүгірдің «Телқоңыр» күйінің шығу тарихы
жайында сөз болады. Әңгіменің жазылу тарихы жайлы тәкентанушы Т.Тоқбергенов:
Шын «Телқоңырдың» қалай туғанын кім білсін. Ол – Сүгірдей сұмдық күйшінің бір
өзі ғана білер құпия. «Сырқынды шалдар ішкі сырын өлерінде айтар болар» - деп
Сүгірдің әкесі айтпақшы, Сүгір өлерде Тәкен оның жанында болған жоқ. Рас, 1950
жылдардың бас кезінде осы Тәкен Сүгір шалға бірді-екілі барғыштап, өмір деректерін
жиыстыра бастағанын біз білеміз. Бірақ Сүкең жарықтық өз сырын да, өнер сырын да
өзге адамға айта бермеген кісі. Өзіне лайық шалымды шәкірт таба алмай, қос ішекті
өзіндей шертер шеберді көре алмай кеткен шерменде болатын. Ол кезде бүгін де
оның күйлерін тартып жүрген Төлеген Момбеков көзге түспеген бұла шәкірт те, ал
Генерал Асқаров тіпті балаң-тын. Сондықтан, Сүгір сұрапыл күйші бола тұра, жұмбақ
адам саналып өте берген. Тәкен «Телқоңырды» жазғанда міне, осы жұмбақтың
түйінін іздеп, шешуін табуға талпынған еді»,-дейді. [2,245]. Тәкен Әлімқұлов
шығармаларындағы көркемдік қиял мен тарихи шындықтың арақатынасын сөз етер
болсақ, тағы да тәкентанушы Т.Тоқбергеновтің сөзіне жүгінсек: «Тәкенді тану үшін,
Тәкен әңгімелеріндегі тарихи оқиға желісіне, кейіпкерлер сырына үңілген жөн... Бұл
өңірде қара қобыздың иесі – Ықылас, қызыл күрең домбыраның дүлдүлі – Сүгір
тірлік кешкен...Міне, Тәкен осы өңірде туып-өскен. Сол сұмдық күйші Сүгірдің
дидарын көріп, домбыра қағысын жадына тұтқан» [1,92],-деп жазушының әңгіменің
прототипі Сүгірді өз көзімен көріп тыңдағаны туралы тарихи деректер береді.
«Телқоңыр» әңгімесінде Сүгір күйшінің «Телқоңыр» күйінің дүниеге келуі енесінен
айрылған құлынның өзге биеге телінуінен шығарылған деседі. Осы күйде ұлттық
«Бесік жыры» мен «Ана әлдиі» сияқты адамның буынына түсетін мейірімді де нәзік
үнмен жетім құлынның ішкі күйініші, адам жанында болатын күйінішпен
берілетіндігі әңгімеге лирикалық реңк береді. Жазушы әңгіме желісінде күйшінің
жан азабынан құтқарар тұсты Сүгірдің шешектен шетінеген тұңғыш перзентіне
арнаған, бірақ аяқталмай қалған күй сарынын еске түсіртіп, құлын тағдырынан туған
өкінішін қайғысымен қоса тоғыстырады. Күйшіні азаптан осылай құтқарады.
«Телқоңыр» күйінің тарам-тарам, тұңғиықтай терең, адам жанын елжірететін азалы,
шерлі, шертпе күйге айналғанда, Сүгір көкейінде осы өкініші де бой көтереді. Осы
арқылы Сүгір бойындағы өзгелерге ұқсамайтын қасиетін жазушы тереңнен танып,
көркем жетістіктермен аша түскен. Сүгірдің күй тудырар алдындағы көңіл сазы алып
қашпа, ала-сапыран. Есіне қай-қайдағылар түсіп, көз алдына тұңғыш перзентінің
шетінеген кезіндегі жаназасы келеді. Көңіл күпті. Кеуіл жайлаған дүмбілез күдік те
маза бермейді. Басы басталып, туашақ сәтін күткен күйден де күдер үзген. Осының
бәрін жазушы аса шыншыл көркемдік шеберлікпен жеткізеді. Көзі қарақты
оқырманға бірден байқалатын бір шындық - Сүгірдің тума талант, құдіретті күйші
екендігі. Осыны мына әңгіме дәлелдеген үстіне дәлелдей түседі. Жазушының «Сейтек
сарыны» повесінде Сәруар шал болып тіл қататын Сүгірдің кейбір мінез қырларына
қанық едік. Онда ол көбінесе Сейтек тағдырымен, Сейтек күйлерімен сабақтас
бейнеленетін. Ал мына әңгімеде енді әке мен бала арасындағы, яғни Сүгір мен әкесі
арасындағы қарым-қатынас, қам-қарекет ой-парасат арнасында өріледі. Сүгірдің
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сұрапыл күйшілігі, әкенің алғырлығы, көрегендігі, ой-түйсігінің ұшқырлығы,
ұтымдылығы алдыңғы қатарға шығады. Түптеп келгенде барлық оқиға Сүгір
домбырасынан атақты «Телқоңыр» күйінің дүниеге келуі төңірегінде
топтастырылған. «Телқоңыр» күйінің тарихы тосыннан өрбіп, өте тартымды,
қызғылықты баяндалады. Әуелде Сүгірдің шығармашылық күйінің тоқыраған,
домбырасын қолына алғанмен, жанынан ой таба алмай қиналған сәті суреттеледі.
«Баптағанда, машық күйлер жаттығу тілемейді. «Ілмені», «Ыңғай төкпені», «Боз
інгенді», «Тоғыз тарауды» ұйқыдан ояна сап тартуына болады. Ықыластың күйлері өз
алдына. Бұл өңірде Сүгірге тең келетін домбырашы жоғы және аян». Осылай домбыра
шертісі елден ерекше, атағы алты алашқа асқан дәулескер домбырашының тұйыққа
тірелген, көңілі жарым, жүрегі қобалжулы кезеңіне қаламгер соғып өтеді. Қос
кұлынның ішінен сойысқа қызыл құлынды таңдағанының да кешірілмес білместік
екендігін әке баласының бетіне тағы басады. Болашақ тұлпарды пышаққа қиғанын
Сүгір сонда барып түсінеді Оған әкенің төмендегі сөздері қамшыдан ауыр тиеді. «Бұл
құлын құнанында қара көк, дөненінде алақара көк болатын еді. Бестісінде тарлан
ашып, жыл өткенде жүйрік боздың өзі боп шыға келетін еді. Бұның енесі қарабайыр
да, атасы бұдан. Арғы атасы - арғымақ. Бұралған тірсегі атасына тартқан».
Арғымақтай асыл жылқы тегінің тапа-тал түсте біреуден емес, өз қолынан мерт
болғандығы, күйшінің өкініші мен қайғысын қоюлата түседі.Бұл арада Сүгірдің
ойына шешектен шетінеген тұңғыш перзентіне арнаған, бірақ иі қанбаған, пісуі
жетпеген күй сарыны оралып, құлын тағдырынан туған өкініші өз қайғысымен
тоғысады. Жазушы күйшінің шығармашылық азабының шешілер тұсын осылай
табады. «Телқоңыр» күйінің тарам-тарам, тұңғиықтай терең, бірақ адам жанын
елжірететін азалы, шерлі шертпе күйге құйылып түскенде, Сүгір көкейінде осы
өкініші де бой көтереді. Сол арқылы жазушы Сүгірдің жанындағы сезімдер
қайшылығын, оның адамдық, өнерпаздық болмысының өзгеден бөлек ерекшелігін
барынша терең, кең - әрі сырға, сазға бөлеп ашады. Күйдің домбыраға түсу, өмірге
келу сыры да қызық. Құлынын жоқтап, күннен-күнге жіңішкеріп, шөгіп бара жатқан
көк биеге басқа төлді бауырына тартып, қанша телісе де, ене бие Қатқан тоңдай ию
бермей, қасарысып тұрып алады. Енді оны аман қалған қоңыр құлынға идірудің
жалғыз жолы - күй құдыретінде жатқандығын Қаратау өңіріне атағы шыққан, алты
Қырқаның астындағы текті жылқыны даусынан танитын ат сыншысы айтады. Жаңа
күй осылайша өмірге келеді. Тәкен Әлімқұлов бұл «Телқоңыр» әңгімесінде күйші,
домбырашы Сүгірдің өзінің күйі «Телқоңырдың» тууымен бірге адамның ішкі
сезімін, жылқының жоқтауын, құлынның кісінеуін шебер жеткізеді. Бұл күй оның
біраздан бері көкейінде жүреді. Тұңғыш перзенті шетінегенде туған күйдің аяғы
аяқталмай қала береді. Мұның себебін жас әке бала қадіріне құныға
қоймағандығынан іздейді. Бұл сонда шала-жансар дүниесі сияқты. Күйдің шешімін
қызыл құлынның пышаққа ілінгені, құлынын жоқтаған биенің өзінің құлынымен тел
өскен құлынның телінгені кезінде иігені, шанақтан күйдің төгілгені арқылы
тапқандай. Тәкен Әлімқұловтың шығармашылығына жеке зерттеу жүргізген ғалым
Қансейіт Әбдезұлы бұл әңгіме туралы мынадай ой-тұжырымын айтады: «Жанары
жаудыраған жас құлынның тағдыры адам тағдырымен астасады. Ақырында күй
болып төгіледі. Сүгірдің жан дүниесін астан-кестең еткен бұл тосын оқиға іс-түзсіз
кетпейді. Құлынның енесін іздеп шырқыраған дауысын, қасқағым сәтте құлынынан
айырылған биенің аналық сағынышы мен шерін жүрек сыздататын күйге сыйғызған
Сүгір талантының алдында еріксіз бас иесің. Осының барлығын қаламгер
тамылжыған тілмен, терең сезім толқындарымен тербеп отырып көкейіңе құяды»
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[3,62],-дейді. Сол күйді сезімтал саусақтардың қалай ойнағанын мәтіннен сезініп
көрсек, күйдің басталуын, бастапқы тарауларын, шарықтау шегін қаламгер ұзақ
толғап, қағысты қайырып келеді де, соңын былайша түйіндейді: «Күйші атаулыда
басыр түйсік болмақ. Сол түйсік Сүгірдің кеудесінде оқыс оянды. Оның сезімтал
саусақтары домбыраның сағасына шоршып түсті де, тың дыбыстар шығара бастады.
Енді шертіс де, шымшыс та өзгерді. Өкініштің орнын уаныш басты. Домбыра
аңырамай, еркелеп шыға келді. Бейне, кушанақтан қызыл құлын кісінегендей болды,
Жіңішке, әсем әуез төгілді. Тәйри-тәйри, тәйри-тай деген нәзік те ерке дыбыстар
сағалықтан бұғалыққа қарай өрлеп, бара-бара құлшына кісінеп кетті. Жансыз ағашқа
жан бітті, ыңқылдады. Пернелер иіп, екі ішек еңірегенде, көк бие қоса еңіреді.
Артынша, оқыранып, өміренді. Қоңыр құлынды иіскегенде жаудыр көзі жасқа толып
кетті.
Бие иіді...
Күйші бусана балқыды...» [4,81]
Бірнеше күндер бойы өзіне телінген қоңыр кұлынды тепсініп, жанына
жолатпаған көк бие құлағының түбінен Сүгірдің жаңа шығарған сазды күйі
төгілгенде өзгеріп сала береді. Биенің қайғыдан қатып-семген емшегінің қалайша
жібіп, бөтен құлынға бауырын тосқаны тебірентеді. «Телқоңыр» атанған күй құдыреті
осылайша ақыл иесі адам түгілі, есті жануар жылқының да жан-жүрегін тербеп,
енелік мейірімін оятқандығы терең әсер қалдырады. Жазушының «Телқоңыр»
әңгімесінде суреттелетін күйдің домбырада орындалу сәтіндегі барлық қаламгерлік
әдіс-тәсілдердің табылуы -қаламгердің жетістігі. «Тіл жетпегенді үн жеткізеді».
«Тілдің тосылған тұсынан музыка басталады» деген Глинканың сөзінін
жандандырған Т.Әлімқұловтың осы «Телқоңыр» әңгімесінде күйдің тылсым үнін
тілмен жеткізе алған суреткерлік құдіретіне еріксіз таң қаласыз!
Бұл әңгімеде Т.Әлімқұлов Сүгір күйшінің қайталанбас тұлғасын сомдау үшін
домбырадан төгілген күй құдіретін оның бар болмыс-бітімін, сұлу сазын бейнелеу
тұрғысында көркемдік арналарға бет бұрған. Өмірдің өзінен ойып алған әңгіме
шағын да жинақылығымен шымыр. «Телқоңыр» әңгімесінің көркемдік шеберлігі
жайлы Аманхан Әлімұлы: «Лирикалық прозаның болмыс-бітіміне тән қасиеттердің
қай-қайсысында күй аттас - «Телқоңыр» әңгімесінен табылады. Табиғат, жылқы, адам
тағдыры астасып, алапат бір күй кештіреді. Талғампаз тарлан таланттың тамашагөй,
кірпияз, шікәмшіл өнерлерді өлердей құрметтеп, жан-жүйесімен түсінгенін осыдан-ақ
байқауға болады емес пе? Аталған әңгімеден қарадүрсіндікті көрмейсіз. Жазушы
көңілмен де, көзбен де, кейіпкерлер де сөзімен де меңзеп, автор азаматтық
позициясын білдіріп отырады. «Қаза естірген қара тілдің» өзі нені ұқтырып,
аңғартпайды дейсіз?! Бұнда бәрі бар. Міне, бұл - драматизм. Жалпы, «Телқоңыр» күйі
- элегия, сол ұлы шығарма деңгейіне көтерілген «Телқоңыр» әңгімесі де - элегия. Сол
тақылеттес көңіл күйінің көрінісі. Жазушы Сүгірдің шетінеген перзенті мен енесінен
тірідей айырылған құлынды параллель алып, ұлы күйге арқау етуінде осындай гәп
бар. Күйші күйзелісінің көңіл жұбатары - күйі, Тәкең толғанысының тоқтамы әңгімесі. Осы тұрғыдан келгенде Тәкең ғұмыры да кейіпкерлерімен тағдырлас, татқан
тауқыметтері де бірдей көрінеді де тұрады маған. (Лайым мен қателесейін). Соған,
қарағанда өнер адамдарының қай-қайсысының болмасын ғұмыры заман лебінің
әртүрлілігіне қарамай, өмір диалектикасын қабылдап-сезінуі бірдей-ау деп ойлаймын.
Үндес те ме, қалай?
Тәкен Әлімқұлов талантының тағы бір қыры - талғампаздығы. Ыждаһатты
еңбек көзінің қайнары да сонда. Әйтпесе, барды базарлап, қаламы тигенді қарына
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қыстырып кете беру қолынан келмеді дейсіз бе? Келеді. Келгенде қандай! Бірақ,
Тәкең оған барған жоқ. Бармағаны: ол - талғампаз. «Телқоңыр» әңгімесі, айта берді
Әлімқұлов творчествосының жемісі - қай шығармасы болмасын соның айғағы»,- десе,
[5,152-153]
Тәкен
Әлімқұлов
шығармаларындағы
өнер
тақырыбындағы
шығармаларды зерттеуші ф.ғ.к., Л.Тұрабаева: «Телқоңыр» әңгімесіндегі Сүгір бейнесі
жайлы: «Телқоңыр» күйінің тарам-тарам, тұңғиықтай терең, адам жанын елжірететін
азалы, шерлі шертпе күйге айналғанда, Сүгір көкейінде осы өкініш бой көтереді. Осы
арқылы Сүгір бойындағы өзгелерге ұқсамайтын қасиетін жазушы тереңнен танып,
көркем жетістіктермен аша түскен»,- дейді. [6,16] Сонымен қорыта келгенде
айтарымыз, Тәкен Әлімқұловтың «Қараой» әңгімесі әлемдік классикалық әңгімелер
антологиясына кіретін бірден-бір шығарма.
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ҚАЗАҚ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ ОРЫС ТІЛІНЕ АУДАРЫЛУ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ
Қазыбек Г.Қ.
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан
Резюме
В статье анализируется
методика преподавания казахской поэзия в
переводе на русский язык. Проводится анализ стихотворениям, переведенным из
поэзии Махамбета Утемисулы и Кайрата Жумагалиева.
Ключевые слова: перевод, поэт, поэзия, последовательный перевод, оригинал
Summary
The article analyzes the methodology of teaching Kazakh poetry in translation into
Russian. An analysis is carried out of the poems translated from the poetry of Makhambet
Utemisuly and Kairat Zhumagaliyev.
Keywords: translation, poet, poetry, consecutive interpretation, the original
Әдістеме дегеніміз педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім
көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір саласы.
Әдістеме оқытушының біліміне тікелей байланысты болады. Әр пәннің өзіне тән
әдістемесі бар, себебі олардың зерттеу нысандары әр түрлі болады. Аударма
теориясының да өзіне тән әдістемесі бар.
Әдіс - нақты бір міндетті шешуге арналған әрекетті практикалық не теориялық
тұрғыдан игерудің біршама біркелкі тәсілдерінің, операцияларының жиынтығы.
Әдістемені жетілдіру пәнге деген қызығушылықты тудырады. Аударма теориясы мен
тәжірибесінен сабақ беретін оқытушыларға үлкен жауапкершілік артады. Өйткені,
олар болашақ аудармашыларды тәрбиелейді.
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Әдеби аударманы ұлттық әдебиетіміздің басты құндылығына айналдыру қазіргі
заман талабы. Сол себепті, аударманы оқыту, кәсіби мамандарды дайындау,
теориялық білімдерін тәжірибеде көрсету аударматану мамандықтарында сабақ
беретін оқытушылардың жауапты ісі деп білеміз.Ең алдымен аудармашының өміріне,
аудармаларына талдау жасай отырып, студенттерді аударма өнерінің қыр-сырына
баулимыз. Теориялық және эмприкалық зерттеу әдістерін қолданамыз. Ара-тұра
ғылыми әдісті де қолдануға болады. Біз осы мақаламызда аудармашы,ақын Валерий
Антоновтың аудармашылық қызметін оқыту барысында қандай әдістерді қолданамыз
деген мәселелерге тоқталамыз. Лекция барысында біз В.Антонов аударған
ақындардың шығармаларын, аудио және видео материалдарды пайдаланамыз.
Сонымен қатар осы тақырып бойынша семинар сабақтарын жүргізуге болады.
В. А. Антонов талантты аудармашы. Қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің журналистика факультетін бітірген.Ұзақ жылдар бойы «Простор»
журналының поэзия бөлімін басқарған. Оның «День рождения», «Перекрёсток»,
«Отзовись, назовись…», «Старый посох» , «Ночной дневник» , «Золотые ворота» т.б.
өлеңдер жинағы бар.
Ол орыс тіліне
Абай, Махамбет, С.Торайғыров,
М.Жұмабайұлы, Ғ.Қайырбеков, Д.Әбілов, Е.Әукебаев, Т.Молдағалиев, Т.Айбергенов,
Қ.Мырза Әлінің, Н.Оразалин т.б. шығармаларын аударған. Ол орыс тіліне аударуда
жолма-жол аударма тәсілін қолданған. Сонымен қатар В.А.Антонов Қазақстан
облыстарында аударматануға байланысты семинарлар өткізуді әдетке айналдырғаны
белгілі. 2002 жылы Қазақстанның көрнектi әдебиет және өнер қайраткерлерiне
тағайындалатын Мемлекеттік шәкіртақы иегері болған.
В.А.Антоновтың өзі 2003 жылы былай деп жазған : "В молодости мне
случилось соприкоснуться с поэзией Махамбета. Меня попросили перевести через
подстрочники два его коротких стихотворения. Я обратился к оригиналу, стал
приставать с расспросами к друзьям-казахам и после долгого изучения вызубрил
наизусть оба стихотворения на казахском. Потом записал их перевод, сложившийся у
меня в уме". Яғни, аудармашы аударатын шығармаларын ой елегінен өткізіп,
сұрыптап қана
жариялаған. Ал болашақ аудармашыға осындай ізденістерді
үйретуіміз керек.
В.Антонов аударған ақындар туралы, олардың негізгі шығармалары туралы
міндетті түрде айтуымыз керек. Студенттерге бұл әдісті қолдану арқылы қазақ
халқының ақындарымен таныстыруды мақсат етеміз.
В.А.Антонов Махамбет Өтемісұлының шығармаларын орыс тіліне аудару
ісінде айрықша еңбек сіңірген. Махамбет өлеңдері орыс тілінде тұңғыш рет 1936
жылы А. Никольскаяның аудармасымен «Повстанческое песни казахов XIX века»
деген жинақта басылған. [1]
Болашақ аудармашыларға еркін аударма тәсілін шебер қолданған
В.Антоновтың аудармаларын талдау барысында біз оларға еркін аударманың әдістәсілін үйретеміз.Себебі,аудармашы еркін аудару тәсілін ғана қолданған.
Махамбеттің өлеңдерін орыс тіліне Вс.Рождевственский, М.Фроман,
А.Устинов, К.Еділбай, О.Жанайдаров, А.Атабек, Б.Канапьянов, Ә.Қодар,
Б.Қарашин,Т. Фроловская т.б. аударған. Ол ақынның "Қылыштай қиғыр алмас ем! "
өлеңін "Острым,грозным мечом я был " деп аударған.
Түпнұсқа:
Жалаулы найза майрылып,
Жау тауымды шаққанын,
Дұшпан қайта қайрылып,
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Туымды менің жыққанынЕнді қайтіп ұмытармын?!
Алайда, бір шендессем,
Ауыр жүкке кездессем,
Қара нардай-ақ,
Саздауға қарсы жұлқармын! [2]
Аударма нұсқа:
Враг врасплох налетел из мглы,
Стал теснить нас за шагом шаг,
Под напором дрогнули мы,
Сил и крови запас иссяк…
Как забыть это можно?Как?
Одного прошу у судьбы:
Схватки новой,жаркой борьбы!
О,если б был ещё бой…
Захлебнулся бы кровью враг! [3,48]
Енді студенттерге екі нұсқаны қалай талдау керектігін үйретеміз. Болашақ
аудармашылар міндетті түрде мәтінге сараптама жасауы тиіс. Оны жасай алмаса,
ертең өздерінің де жақсы аудармашы бола алмайтындарын түсіндіруіміз керек.
Аударма трансформацияларына талдау жасауымыз керек. Мысалы, түпнұсқадағы 13
жол аудармада да тура сондай берілген. Өлеңнің шумақ жолдарының санын сақтаған.
Махамбет өлеңдерінің негізгі тақырыбы соғыс пен жаугершілік екендігі белгілі. Сол
себепті де, бұл өлеңде кездесетін жаугершілік лексиканы аудармашы жақсы бере
білген. Аударма еркін тәсілмен аударылған. Орыс оқырмандарына Махамбет
поэзиясының образды-эмоциональды әсерін бере білген. Аудармашы врасплох,
теснить, под напором, иссяк т.б. сөздер мен сөз тіркестерін ұтымды пайдаланған. Как
забыть это можно? Как? деген жолдар сәтті шыққан. Аудармашы ең алдымен
түпнұсқаның мағынасын түсіне білген. Махамбет өлеңдерін аудару өте қиын екендігі
айдан анық. Ақын өлеңдеріндегі азаматтық рух, эпитет, теңеу, метафораларды
қолдануында ерекшеліктер өте көп. Осы ерекшеліктерді сақтай отырып аударма
жасауға кез-келген аудармашының біліктілігі жетпейді. Ал В.Антоновтың
аудармашылық міндетін біршама атқарып шыққандығын көреміз. Өлең екпінін де
сақтаған. Аудармашының өзі аударып отырған ақынының бәсекелесі болуы керек
деген қағиданы өз аудармасымен дәлелдеуге тырысқан. Ақын поэзиясының
экспрессивті-эмоционалдық, әдеби-эстетикалық қуатын жеткізуге талпыныс жасаған.
Талпынған, тырысқан т.б. деген сөздерді біз бекер қолданып отырған жоқпыз.
Себебі,аударма кемшіліксіз емес. Осы кемшіліктерді аударманы талдай отырып,
студенттерге нақты түсіндіру керек.
Пікірімізді нақтылап, осы тұрғыда Абай атындағы ҚҰПУ-нің «Абайтану»
ғылыми-зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері Марат Бекбосыновтың пікірін
студенттерге атқанымыз жөн. " Алайда Махамбеттің астары терең, аса бай ұлттық
өлең айшығы өзге тілге аударуда әлі күнге сәтті тәржімәсіне жете қойған жоқ".
Әр студент аудару жүйесінің жаңа заманға сай заманауи технологияны жақсы
меңгере білсе ғана оқытушының еңбегінің жаңғаны деп есептейміз.
Әдебиеттанушы, аудармашы Анатолий Корнелиевич Виноградовтың : «Нужно
согласиться с мыслью, что это особый, своеобразный и самостоятельный вид
словесного искусства. Это искусство «вторичное», искусство «перевыражения»
ори-гинала в материале другого языка ",- деген пікірін осы аудармаға әбден
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қолдануға болады. /4/
Валерий Антоновтың өзі де аудармашылар, олардың аудармалары туралы ойпікірлер айтқан. Мәселен, "Эпическая поэма «Кыз-Жибек» переводилась разными
людьми. Взяться сделать это заново и как бы опровергнуть то, что было до него, мог
только Бахытжан Канапьянов с его энергией и смелостью. Он должен был, пользуясь
знанием языков, с которого и на который переводит, обогатить лексически,
интонационно и строем мышления казахского народа русское звучание этого
удивительного памятника устного творчества. Ну и, конечно, перевод должен был
стать интересным не только фольклористам, но и всем читателям.
Выдержав все эти требования, Бахытжан сохранил в то же время
безукоризненно строфическую композицию и ритмическую организацию оригинала,
что, в свою очередь, благотворно отразилось на звуковом оформлении перевода,
который вполне гармонирует с оригиналом, звучит с ним в унисон,- деп Б. М.
Канапьяновтың 60 жылдық мерейтойына байланысты өз пікірін білдірген.
В.Антонов ақын Қайрат Жұмағалиевтің де өлеңдерін қазақ тіліне аударған.
Қ.Жұмағалиевтің "Жанар», «Перзент үні», «Жеңісбай», «Айнамкөз», «Сахара»,
«Шапағат», «Ататау», «Парасат», «Құбажон», «Ақмарал», «Кім көріпті мұндайды»,
«Сәске» және орыс тілінде «Степная дорога», «Целомудрие», «Раздолье», «Подарок
малышам» атты кітаптары жарық көрген. В.Антоновтан басқа оның өлеңдерін А.
Переловский, Г. Серебряков аударған.
В.Антонов ақынның "Махаббат","Ақындар", "Кездесу", "Қайықта" деген
өлеңдерін аударған. Мысалы, "Махаббат" өлеңінің аудармасына тоқталайық.
Түпнұсқа:
О заманда жерге аударып күн көзін,
Ғашықтарға ұғындырып гүл сөзін,
Қара жердің суынған тас жүрегін,
Тірілтіпті,тірілтіпті бұл сезім. [5,41]
Аударма нұсқа:
Любовь порой мне кажется явленьем,
Которым всё на свете рождено:
Земля ему обязана рожденьем,
И солнце им на небе зажжено. [6,67]
Аудармашы еркіндікке бой алдырған. Үшінші,төртінші жолдар аудармада
керісінше бірінші, екінші жолға ауысқан. Түпнұсқадағы "тірілтіпті" деген сөздер
"рождено"деп берілген. Екінші шумақ мүлде басқаша берілген. Егер түпнұсқаны
білмесек, мұны аударма деп те айта алмас едік. Аудармада еркіндікке баруға болады
әрине,бірақ,ақынның ойы,сөздері,стилі сақталуы шарт. Ал біз осы аудармада оны
көріп тұрғанымыз жоқ. "Ақын,тас жүрек,өмір жолы" деген сөздерді көрмедік.
Аудармашы өз жанынан сөздер қосқан, түпнұсқадан біршама ауытқыған.
Енді ақынның В.Антонов аударған "Ақындар" атты өлеңіне назар аударайық.
Аудармашы "Поэты" деп аударған.
Түпнұсқа:
Ақындарды салған жерден танимын,
Лебізінен қуанышқа жаримын;
Бір-біріне ұқсас бәрі,байқасаң
Кеудесінде пәк жүрегі сәбидің. [5,41]
Аударма нұсқа:
Какая-то одна примета
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(Какая и не знаю сам)
Мне выдаёт в другом поэте —
Дар, многим свойственный сердцам..[6,67]
Аударма еркін. Түпнұсқадағы сөздердің реті сақталмаған. Аудармашы өз
жанынан сөздер қосқан. Аудармашы орыс оқырмандарына тән примета, дар
т.б.сөздерді берген. Дегенмен аударма жеңіл оқылады.
Студенттерге аудармашының қазақ тілін меңгермегендігін айта келіп,
аудармаларындағы кемшіліктерді нақты мысалдар арқылы дәлелдеуге болады.
Аудармашы ең алдымен қазақ тілін білетін журналистерге жолма-жол аударма
жасатып,содан кейін оны көркем аудармаға айналдырған. Мүмкін сол себепті де,
аудармашыға еркін тәсілмен аударған оңай болған шығар. Аудармада қолданылатын
тәсілдер,яғни орын тәртібі, қосу,алып тастау,ауыстыруды қолданған. Осы тәсілдерді
біз В.Антоновтың аудармалары арқылы үйретеміз.
Студенттердің өздеріне біз талдаған түпнұсқаны аудартуға да болады. Оларға
берілген поэзиялық үзінділерді жолма-жол-еркін-балама тәсілдерін қолдану арқылы
аудартамыз. Студенттерге аудармаларын оқытып, кемшіліктері мен жетістіктерін
көрсетеміз. Сонда ғана студенттер аударманың қыр-сырын меңгере алады деп
ойлаймыз.Түпнұсқа мен аударма нұсқаны талдау барысында қателіктерді табуға
болатындығын үйретуіміз керек. Оларға баламалылық, дәлдік, нақтылық сияқты
талаптарды аударма нұсқаны салыстыру кезінде мысалдар арқылы көрсеткеніміз
дұрыс.
Мамандыққа
бейімдеп
оқыту
әдістемесі
арқылы
ғана
болашақ
аудармашыларды заман талабына сай мамандық иесі болатынына сенімдіміз.
Болашақ аудармашыларға аудармада тілдің жанрлық-стилистикалық, құрылымдықсемантикалық тілдік заңдылықтарды сақтаған кезде ғана сәтті аударма
шығатындығына басты назар аударту керек деп ойлаймыз.
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ФОЛЬКЛОРЛЫҚ МҰРАЛАРДАҒЫ АЛАТАУ БАТЫР БЕЙНЕСІ
Мамыт А.А., Ташимов Ә.Н.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты,
«Жалын» колледжі, Шымкент қаласы, Қазақстан.
Резюме
В статье на научной основе раскрывается образ батыра Алатау в казахском
фольклоре.
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Summary
In the article on scientific basis character of батыра ofАлатау opens up in Kazakh f
olklore.
ХҮІ ғасырдың екінші жартысы мен ХҮІІ ғасыр басында ғұмыр кешкен тарихи
тұлға Алатау батыр туралы мәліметтер жазба деректерден гөрі ауызша жеткен аңызәңгімелер мен жыр-толғауларда көбірек сақталған. Өкінішке орай, кеңес дәуіріндегі
коммунистік идеология салдарынан ұлттық фольклордағы көркем шежірелік
дереккөздерді ғылыми игеру кенжелеп қалғаны жасырын емес.
Бабаларымыздың көшпелі тұрмыс-тіршілігі негізінде мыңдаған жылдар бойы
халқымыздың өзіндік рухани болмыс-бітімі, тарихи танымы қалыптасты. Алайда,
қызыл империя тұсында ұлттық фольклортану теориясына жол жабылып, халық ауыз
әдебиеті еуроцентристік шеңберде зерделенді. Сол қалыпқа сыймаған фольклордың
жанрлық түрлерін жан-жақты зерттеу мүмкін болмады. Тәуелсіздік жылдары тамтұмдап болса да бұл салада игі істер атқарылуда. Осы тұрғыда халық
шығармашылығын танып-білуге өлшеусіз еңбек сіңірген белгілі ғалым Ақселеу
Сейдімбектің ауызша тарихи деректерді ғылыми сараптауға бағытталған сүбелі
зерттеуін (Қазақтың ауызша тарихы: шежірелік деректерді пайымдау. –Астана:
Фолиант, 2008. –728 бет) [1] ерекше атап өтуге тиіспіз. Десек те, ел ішіндегі құйма
құлақ шежірешілердің сандаған буыны арқылы жеткен аңыз-әңгімелерден құмнан
алтын елегендей керекті тарихи деректер мен көркем құндылықтарды аршып алудың
жүйеге түскен ғылыми әдіснамасы қалыптасты деп айта алмаймыз.
Алатау батыр туралы сақталған тарихи деректер мен ел арасында айтылып
жүрген аңыз-әңгімелер, жыр-толғаулар топтастырылған, жеке жинақ (Тұрабаев А.,
Байғұтов А., Әбдіков Т. Алаштың Алатау батыры. –Алматы: ҚАЗақпарат, 2006., – 275
бет) [2] жарық көріп, мерзімдік баспасөз беттерінде де (І. Байжанов. Тәуекел хан мен
Алатау батыр немесе «Жеті жарғы» дәуірі туралы. «Қазақ үні» ұлттық портал. 9 сәуір,
24 мамыр, 2010 жыл [3], т.б.) тарихи тұлға жөнінде ауызша жеткен көркем шежірелер
жарияланып келеді. Авторларға айтар алғысымыз шексіз. Халық арасында айтылып
жүрген шежіре-аңыздарды хатқа түсіріп, ғылыми зерделеу ел болашағы үшін
атқарылған ең сауапты істердің бірі деп білемін. Кезінде көне көз қариялар айтқан
тарихи көркем әңгімелер ұрпақтан-ұрпаққа ауызша жетіп, келер буынның тарихи
санасын жаңғыртып, ұлттың рухын биіктеткен. Қазіргідей тәуелсіздік алған шақта
осынау асыл қазынамызды халықтың рухани кәдесіне жарата алмасақ
азаматтығымызға сын. Түрлі алып қашпа сөздерден алыс болу үшін бұл мәселеге
байланысты ғылыми талдаудың, сараптаудың теориялық негізін қалыптастыру қажет.
Фольклортанушы ғалым Ақселеу Сейдімбек жоғарыда аталған еңбегінде
тарихи тұлғаларға қатысты шежіре-аңыздар туралы мынандай ғылыми тұжырым
жасайды: «Нақтылы тарихи тұлғалар туралы шежірелік деректерде, әдетте, сөз
болатын тұлғаның шыққан тегі, ру-тайпасы, әулет атасы, өскен ортасы туралы
айтылып алады да, одан әрі сол тұлғаның өміріндегі елеулі оқиға әңгіменің негізгі
арқауы ретінде баяндалады. Ондай әңгімелердің қай-қайсысы да адам сапасын
дәріптейтін ғибратты да тағылымды оқиғаларды арқау етіп отырады. Әсіресе, Қазақ
хандығы құрылғаннан кейінгі кезеңдерде ғұмыр кешкен тарихи тұлғалардың халыққа
қорған болуда, ұлтты ұйыстыруда, елдік қадір-қасиеттерді орнықтыруда көрсеткен
құрбаншыл ерліктері, өнегелі істері шежірелік деректердің алтын арқауына айналған»
[1,210]. Алты алаштың батыры атанған Алатау туралы да ауызша жеткен аңызәңгімелерден дәл осы сипатты байқаймыз. Тарихи тұлғаға қатысты біздің
263

заманымызға жеткен көркем шежіре-аңыздар мен жыр-толғаулардың жалпы
мазмұндық жүйесін былайша топтастыруға болады:
1. Алатау батырдың шыққан тегі туралы шежірелік әңгімелер;
2. Бесайдарұлы Әз-Ғарабтың (кейбір аңыз-әңгімелерде – Жиенәлі) Алатау
батыр атануына қатысты аңыздар;
3. Алатау батырдың отбасы, өскен ортасы, артында қалған ұрпақтары жөнінде
айтылатын аңыз-әңгімелер мен жыр-толғаулар;
4. Бізге жеткен аңыздар мен жыр-толғауларда Алатау батыр ерліктерінің
суреттелуі;
5. Алатау батырдың дүниеден өтуіне байланысты көркем баяндаулар.
Ел шежіресі Әз-Ғарабтың ата-тегін Қоңырат ішіндегі Құлшығаш, оның
ішіндегі Жортпастан таратады. Жортпастан – Досай, Өтей, Аллаберді, Түйеші,
Әжікей. Ал оның ішінде Досайдан – Есайдар, Бесайдар, Өтеміс. Бесайдардан –
Алатау. Бесайдардың тутіккен аталуына қатысты аңыз-әңгімелер де сақталған.
Әз-Ғарабтың Алатау батыр атануы:
«Жиенәлі 13-14 жастардағы бозбала
шағында салт бойынша нағашысының ауылына қыдырып барады. Нағашылары
Божбан руының бақуатты, баскөтерер азаматтары болады. Қалмақтардың қайта-қайта
шабуылдап тыныштық бермей жүрген кездері. Ала тайға мініп барған жиен қонған
алғашқы түні қалмақтар ауылға шауып божбандардың қалың жылқысын айдап кетеді.
Жиенәлі таңертең тұрғанында ауылда атқамінер азаматтардың қалмағанын көреді.
Сұрастыра жүріп жылқы барымталаған жаудың соңынан қуып кетіпті. Желіде тұрған
тайына жайдақ міне шапқан Жиенәлі жаудың соңынан қуа жөнеледі. Нағашылары
қалмақтармен шайқасып жатқан жерге де көп ұзамай жетеді. Қалмақтардың саны
басымдау екен. Төбенің басында қасындағы нөкерлерімен қолбасысы бақылап тұр.
Жиенәлі ұрандатып ұрысқа енгеннен соң қалмақ біткен тым-тырақай, алдыартына қарамай қаша жөнеледі. Төбе басындағы қолбасы қашып келген қалмақтардан
«тайға мінген баладан неге сонша үріктіңдер» дегенде «бала емес таудан көшкен
селдей болды ол бізге. Таптап кете ме деп қорықтық» деп біреулері уәж айтса,
екіншілері «Алатаудан көшкен селдей болды. Өзінің екі иығында екі жолбарыс бар»
дегенді айтты. Қолбасы жасағының бұл сөзіне тоқтап «Бұл қазақтың болайын деп
тұрған батыры. Алатаудай тұлғасы бар екен. Малды тастап қайтыңдар» деген екен.
«Алатау батыр» аты осылайша пайда болған деседі».
Алатау батырдың еліне даңқы жайылып, елін-жерін қорғап жүрген шағы. Бірде
қазақ, бірде қалмақ жеңіске жетіп, кейде текетірес түсіп жатады. Бірде Хазар теңізі
жақтағы Кіші жүз елінен “Жау тиді” деген хабар келді. Алатау батыр Қоңыраттың
батырларын жинап жорыққа әзірленеді. Өздері қарамағында отырған Ташкендегі
Тұрсын ханға жағдайды айтып «Елімізге, жерімізге, малымызға бас-көз болыңыз.
Қараулық жасамаңыз» дегенді айтады. Хан уәдесін береді. Кіші жүз еліндегі соғыстан
жеңіспен оралса, елі аңырап отыр. Хан Тұрсын антын бұзып жарамды жігіттердің
жоғын пайдаланып, елін шауыпты.
Алатау батыр сарбаздарын аттан түсірмей Ташкентке тартады. Хан ордасын
«Хан-Тұрсынды ант ұрсын» деп шабады. Хан Тұрсын қашып кетіп, оның айдай сұлу
қызын олжалайды. Қызды жайдақ нарға мінгізіп алып келеді. Ол сүйекке таңба екен.
Асқан сұлу қызға Қоңыраттың батырлары көз тігіп таласып қалардай халге жетеді.
Сол кезде Алатау батыр «Кешегі Хазар теңізі маңындағы соғыста асқан ерлік
көрсеткен найзагер жігіт болды. Жекпе-жекте де, қалың қол соғысында да жан
шыдатпады. Осы қызды Шанышқылы атанған сол батырға берелік» дейді. Қалың
Шанышқылы елі осылайша пайда болған деседі.
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Алатау батыр «Еңсегей бойлы Ер Есім» дастанында «Сардар» деп суреттеледі.
«Сардар» деген сөз әскер басы деген ұғымды білдіреді. Енді Алатау батырдың
«Еңсегей бойлы Ер Есім» атты дастанында суреттелетін ерліктері жайлы өлеңжырлардан үзінділер келтіре отырып назар аударайық. «Ер Алатау Қоңыраттан
Батыры еді әмбенің» - деген жолдар бар [4,53] «әмбенің» деген «баршаның»
«барлығының» деген ұғымды білдіреді. Жыр жолдары Алатау батырдың тек бір
рудың ғана батыры емес, бүкіл қазақ халқының батыры болғандығын аңғартады.
Алатау батыр соғыс өнеріне жетілген, оның айла-тәсілін жан-жақты меңгерген хас
батырдың нағыз өзі болып суреттеледі.
Қоңырат Алатау ер еді,
Ұрыстың алған әдісін
Керіп, тартып қылышын
Қойдай қылып айдап жүр
Кез келгенін жайпап жүр,
- деген жыр жолдары сөзіміздің дәлелі [4,79].
Алатау батыр алып күш иесі, жауына қасқайып қарсы тұрар халық батыры, ел
қорғаны бейнесінде суреттеледі.
Ер Алатау-Қоңыратым
Жау бетінде Миятым,
-деген өлең жолдары пікірімізге дәлел бола алады [2,208]. Борайхан есімді
қалмақтың мықты батырымен айқаста асқан ерлік көрсетіп, басым түседі.
Борайхан деген біреу кеп,
Елеместен ұрысты
Жатушы еді ғапыл боп,
Ер Алатау шанышты
Алдынан қарсы тура кеп,
- деп Алатау батыр жаудың жазасын беретін ерекше батыр бейнесінде
сомдалады. Халықтық жырлардағы бас кейіпкер – ерекше дүниеге келген, асқан күш
иесі. Батырлық эпостарға тән бұл көркемдік тәсіл – қарама-қарсы суреттеу
(констраст) деп аталады. Сол себепті, оның қарсыласы да өзіне лайықты болуы керек.
Күші жағынан батырмен тең түсетін, кей тұста тіпті артықша айбарлы суреттелетін
жау батырын қаһарман үлкен қиындықпен жеңеді.
«Қобыз сарыны» атты кітабында да «Еңсегей бойлы Ер Есім» дастанжырындағы Алатау батырдың ерлігі атап көрсетілген [4,56].
Қазыбек бек Тауасарұлының «Түп-тұқияннан өзіме шейін» атты тарихи-шежіре
кітабында жоңғар қалмақтарының шабуылына қарсы қазақ батырларының ерлік істері
баяндалады. Онда да Алатау батырдың ерлік істері ерекше айтылады. Алатау
батырдың тарих беттерінде белгілі ұрыстары – 1615, 1620, 1627 жылдардағы
шайқастар.
1615 жылы Тобыл өзенінің бойында қалмақтармен шайқас болады. Қарашаның
қара суығындағы бұл жорыққа Есімханның өзі басшылық етеді. «Есім хан отырғанда,
Қоңырат Алатау батыр айтыпты: «Талай батырларды көріп ем, өзімде кеудемді
ешкімге бермеген едім, Қарасайдай көзсіз ерді көрмеппін»,- дейді. Осы жоғарыда
келтірілген Алатау батырдың өз сөзінен аңғаратынымыз бұдан бұрында Алатау
батырлардың талай ұрыстарға қатысқанын, талай батырларды көргенін, жауларға
есесін жібермей жеңіске жеткенін де сездіріп отыр.
1920 жылы Қара Ертістің бойында қырғын соғыс болады. «Қара Ертістегі
соғысқа Шапырашты туын ұстаған Жанай батыр қатыса алмайды. Ол туды жас
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жолбарыс Қарасайға қолымен тапсырады. Есімнің белгілі батырлары арғын Ағынтай
батыр, Қоңырат Алатау батыр, Алшын Жиенбет батыр, Дулат Жақсығұл батырлар
бар еді».
«Қара Ертістің оң қанаты таулы болып келеді. Ойратпен болған осы соғыста
Есімхан өзі де қатты күш көрсетіп, «Еңсегей бойлы Ер Есім» аталады. Есім хан
қарауындағы батырларын ардақтай білді» [5,193]. Демек, бұдан шығатын қорытынды
Есімханның ардақтаған батырларының ішінде Алатау батырдың да барлығын, оның
соғыстағы ерлік істерін әрқашанда жоғары бағалап, ардақтай білгенін аңғарамыз.
«1627 жылы Еділ мен Жайыққа Тобылдан ығысқан қалмақтар шабуыл жасап,
Алшындарға күн көрсетпей жатыр деген хабар жетті. Хабар бүкіл қазақ даласын
дүрліктірді. Еділдің Хазарға (Каспий) құяр жеріндегі қазақтарды қалмақтар қырып
кеткендігі, әсіресе Сарысу маңындағы Борық деген ауылды бала-шағасына дейін
қалдырмай, үрерге итін қоймағаны мен қазақпын деген адамның төбе шашын тік
тұрғызды. Қазақ ауылдары қайта дүрлігіп, қолға қару алды. Билер кеңес құрып, одан
Есімхан Асыда (Түркістанда) кеңес шақырып, Күлтөбе деген жерде бірнеше күн топ
болады. Сол жерде Есімхан қайтадан қол құрауды қолға алады да, иждиһаттанады.
Өзіне ғазиза батырларын қазақтың Қарасай батырын, Арғыннан Ағынтай батырды,
Найманнан Көксерек батырды, Қаңлыдан Сарыбұқа батырды шақыртып,
әрқайсысына бес мың адамнан сарбазы бар жиырма мың қолды Жайыққа
аттандарады. Кіші жүз Әлімұлынан шыққан Төртқара Жиенбет батырда бес мыңдай
қол жинап, жолдан Еліктіден қосылады. Батырлардың үлкен қосын бұл жердің жер
жағдайын жақсы білетін Жиенбет батырға жүктейді. Хазар теңізінің (Каспий) батыс
жағалауында елсіз, масалы, қамысты өлкеде 83 күн соғыс болады. Осы соғыста
жекпе-жекте сегіз адамды өлтірген соң, тоғызыншы адаммен түскенде, аты жығылып
Алатау батыр мерт болады[5,198]. Жекпе-жек ұрыстарының да өзіндік белгішарттары болған. Мысалы:
Тудың түбі түкерді
Ынтымақ қылып бірлесіп,
Тізе қосып екеуі
Ер Алатау, Жиенбет
Тура қарай жүргені
Ер Сиқымдай артынан
Бұларды қорғап келеді,
- деген шумақтардан Алатау батырдың қолбасшы батыр болғандығын, халық
үшін беделі жоғары, елге керекті батыр екендігі, Сиқымбай батырдың Алатау
батырды көзінен таса қылмай, қызғыштай қорғап, соңынан бақылап жүруі осының
дәлелі.
Тұрсынханмен болған соғыста:
Алатаудай батыры
Қасқырдай тиді аралап [4,55],
-деп қасқырдың қойды қалай қыратындығын еске түсіріп, сонымен салыстыра,
теңестіре суреттейді.
Қоңыратың Алатаудай оннан шапты
Домалап басы жерде жатқанының,
- деп оның ерлігін онан сайын дамыта түседі [4,197]. Міне, «Еңсегей бойлы Ер
Есім» дастан-жырында Алатау батырдың бейнесі осылайша көркеғм кестеленеді.
Көрнекті ғалым Мұхтар Мағауиннің егер ұрыс бір елдің немесе бір рудың
жерінде болатын болса, бірінші кезекте міндетті түрде жекпе-жекке сол елдің немесе
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сол рудың батырлары түсетін болған. «Білек кімдікі болса, киіз соныкі» деген
қағиданы берік ұстаған. Екінші жағдайда жау тарабынан кейде жекпе-жекке хан мен
хан немесе бас батыр мен бас батыр түссін деген талаптарда қойылып отырған. Сол
кезде жекпе-жекке түспей қалса, бұл өлімнен де күшті, әрі жеңілген болып саналған.
Алатау батыр бұл ұрыста жекпе-жекке бірінші болып түскен. Сонан соң Ағынтай
батыр, Сары бұқа батыр, Көксерек батыр, Қарасай батыр түскен. Жиенбетті батырлар
ақылдасып жекпе-жекке жібермей қояды. Алатау батырдың жекпе-жекке бірінші
болып түсетіндей ол жер Қоңыраттардың жері емес. Соған қарағанда жау тарабынан
бас батыр есебінде Алатау батырдың жекпе-жекке шығуын жаулар талап еткен болуы
мүмкін. Қалмақтың сегіз батырын өлтіріп, тоғызыншысына келгенде, алыс жолдан
шаршап барған ат, болдырып, құлап, Алатау батыр отыз жеті жасында мерт болады.
Мінекей, Қазыбек бек Тауасарұлының тарихи-шежіре кітабында осы айтылғандар сөз
болады.
Қазақ халқының қалыптасуында тарихи тұлғалардың, ірі көсемдер мен
шешендердің, ақындар мен батырлардың алар орны айрықша. Бүкіл халықтың
намысын жыртқан олар бір рудың немесе бір тайпаның уысына сыймақ емес.
Құйма құлақ көне көз қариялардан бүгінге жеткен шежіре-аңыздардағы батыр
бабаларымыздың асыл бейнесін ғылыми сараптау арқылы жарқыратып көрсететін күн
жетті.
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Resume
In this article artistic aspects of proverbs in epic “Blood and sweat” were
considered.
Резюме
В статье рассмотрены художественные особенности пословиц в эпопеи
«Кровь и пот».
Көркем шығармада мақал-мәтелдер әр түрлі мақсатқа сай қолданылып,
пайдаланылады. Жазушы мақал-мәтелдерді кейіпкер тілінде қолданса, енді бірде
өзінің авторлық баяндауында сөзін шұбартпай, ойын ықшам, әрі түсінікті етіп
жеткізуі үшін қолдануы мүмкін, тілімізде өз мағынасында қолданылатын сөздермен
қатар, ауыспалы мағынасында қолданылатын сөздер де аз емес.
Сөздерді тура төл мағынасында пайдаланбай, ауыстырмалы мағынасында
қолдануды троп дейді. Солардың мақал-мәтелдерде кездесетін елеулі-елеулі
түрлеріне тоқталайық.
Көркем шығармада метафора көркемдік амал-тәсілдердің негізгі тілдік элементі
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болып табылады. Метафораның мағына дамытудағы маңызы туралы А.Байтұрсынов,
Ә.Болғанбайұлы, М.Балақаев, Ғ.Қалиұлы құнды пікірлер айтқан. Метафора – сөз
мәнін өңдендіре өзгертіп айту, суреттеліп отырған затты не құбылысты айқындай,
ажарландыра түсу үшін оларды өздеріне ұқсас затқа не құбылысқа балау; сөйтіп,
суреттеліп отырған заттың не құбылыстың мағынасын үстеу, мазмұнын тереңдетіп,
әсерін күшейту.
Өткен дәуір тынысы мен замана тұлғасын шынайы суреттеген Ә.Нұрпейісовтің
романындағы ой тереңдігінен алынған өткір тілді метафоралардың көркемдік қуаты
басым. Мәселен: «– Қой, ата! Мал ашуы – жан ашуы. Жаның күйгесін айтып тұрған
шығарсың. Бас амандығын тіле. Бас аман болса, кедейліктен өлген кісіні көргем жоқ.
Мына балықшылар ауылы да табылған торта-шабағын жеп күнелтіп отыр ғой»
[1;502]. Мұндағы «Мал ашуы – жан ашуы» деген мақал ертедегі қазақ елінің тұрмыстіршілігінің көрінісін танытып тұрғандай, себебі атам қазақ «малым жанымның
садағасы, жаным арымның садағасы» деп төрт түлік малға ерекше көңіл бөлген. Мал
ашуы өз мағынасында емес, адам өмірі, өмірінде болатын қиын уақиғалар кезінде мал
қырылып қалса, не малсыз қалса, ол үлкен ауыртпалық болған. Өйткені малдың
арқасында күн көрген халық жейтін астан, мінетін көліктен айырылса, күн-көрістің,
тіршіліктің мәні де қалмас еді. Сондықтан ашу деген сөз ауыспалы мағынада өмірде
кездесетін қиыншылық, ауыртпалықтарды елестеткендей әсер береді.
Жаратылыстың жансыз заттарын нақ бір жандыларға ұқсатып, жандылардың
істейтін іс-әрекеттерін істеткізіп суреттеу, жалпы әдебиеттегі мақал-мәтелдерде де
ұшырасып отырады. Кейіптеу арқылы жазушы жансыз дүниелерге жан беріп,
философиялық ой иірімнің жоғарғы шарықтау сатысына шыққандай. Олай дейтін
себебіміз, мысалы:
«Келіншекті баурап құшағына тартпақ болғанда, ол тағы да қылымсып күліп,
жігіт құшағынан сытылып шықты.
– Мырза жігіт... – деп жібек шәлінің жиегінен қара көзін қиғаштау тастады.
– Абайла, біздің шал қызғаншақ.
– Қайтер дейсің... қызғанған қызыл итке жем болады деуші еді ғой.
Келіншек жігіт сөзіне ырза болғандай, сықылықтап күліп, бетін ашып жіберді»
[1;250].
Жазушы қолданысындағы бұл мақалдың мәні мынада: «Қызғанған қызыл итке
жем болады» дегенде «қызғаншақ» адамның көрсеқызар жаман қасиеті, сол жаман
мінез, пиғылының кесірінен сәтсіздіктерге тап болуы мүмкін дегенді баса айтып,
қызыл ит тіркесін астарлы мағынасында қолданған.
Эпитет – ежелден қалыптасып, тілде әбден сіңісіп кеткен образдық
конструкциялар. Эпитеттің айрықша белгісі – оның экспрессивті-эмоционалдық
қызмет атқаруында. Мақал-мәтелдер ойға «сақы», сөзге «сараң» жанр болғандықтан
анықтауыш пен анықталушы сөздер қатар қолданылмайды, екеуінің орнына біреу-ақ,
көбінесе анықтауыш (эпитет) сөздер жүреді. Сондықтан тұрақты анықтауыштардың
барлығы дерлік анықталушысыз жалқы қолданылады. [2;75] деп жазды ғалым
Б.Адамбаев. Мысалы:
«Кемпір оған көңіл бөлмей, Еламанға ғана назар аударып:
– Бір істі істеп салған екенсің. Оң-терісін біз қайдан білейік. Тек, әйтеуір жаман
кісілерше қор боп күнде өле бергеннен гөрі, бір тірлікте бір өлген де дұрыс шығар, –
деді» [2;84]. Мұндағы «Жаман кісілерше қор боп күнде өле бергеннен гөрі, бір
тірлікте бір өлген де дұрыс» деген мақал авторлық қолданысқа түсіп, біраз
өзгертілген. Бұл мақалдағы жаман сөзі тура мағынасындағы ұғымын беріп, эпитет
268

екендігін көрсетіп тұр.
Мақал-мәтелдерде ауыстырудың ендігі жиі кездесетін екі түрі – гипербола мен
литота. Гипербола – құбылысты белгілі шектен асыра бейнелеу. Әсірелеу арқылы
автор маңызды деген жайға оқырмандардың ерекше назар аударуын қалайды.
Мәселен:
«– Тұрыңдар, етті тұздаңдар, – деді Төлеу келіншектеріне.
– Сабыр ет, балам, – деді кемпір.
– Неге, әже?
– Қалған етке көршілеріңді шақырып жібер.
– Ой, атасына нәлет! Шақырмаймын.
– Ақылыңды шашпа, балам. «Көп тілегі – көл» деген. Батасы тиер» [1; 271].
Халық айтуға оқталған ой-пікіріне көпшіліктің көңілін аударып, сөзін әсерлі ету үшін
белгілі бір затты, уақиғаны әлденеше есе өсіріп, ұлғайта әсірелеп «Түймедейді
түйедей» етіп көрсетеді. «Көп тілегі – көл» деген мақал осының дәлелі. Сондай-ақ
романнан әсірелеуге қатысты мынадай мақал-мәтелдерді де оқимыз: «Ханда қырық
кісінің ақылы бар» [1;238], «Қатынның қырық жаны бар» [1;167], «Мың асқанға бір
тосқан» [1;319].
Айтылған ойын ерекше жеткізу үшін қолданылатын тәсілдердің бірі –
қайталама. Көркем шығармада дауыс ырғағы арқылы жететін дыбыстық қайталама
екі түрлі тәсіл арқылы жасалынады: аллитерация, ассонанс.
Аллитерация мақал-мәтел табиғатында да жиі кездесетін құбылыс. Мысалы:
«Қатын ашуланса қазан қайнатар» [1;294], «Қорыққанға қос көрінеді», «Тірі кісі
тірлігін істейді» [1;507], «Қатынның қырық жаны бар» [1;167], «Көп тілегі – көл»
[1;271].
Ассонанс құбылысын да жиі кездестіруге болады. Мәселен, «Адамның басы –
Алланың добы» [1;73], «Атты сыртына, адамды ішіне қарап білем» [1;390],
«Ұйықтаған ұйқы алады, ұйықтамаған жылқы алады» [1;377].
Синекдоха метонимияның бір түрі ретінде бір зат немесе құбылыстың екінші
бір заттың немесе құбылыстың ұқсастығына қарай көркем бейне жасау үшін
пайдаланылады.
«Не қылса да жұмыс өзіне ауыр тиіп жүр. Жиі шаршайды. Бұрын істемеген
кәсібі болғасын басында жүрексінді. Тілі басқа орыс әйелдерінің арасында жалғыз
болатыны да оңай соқпады, көз қорқақ, қол батыр деген рас. Басында бәрі қиын
көрініп үрке қарап жүрсе де берігерек келгесін бойы үйренді» [1;558]. Мұндағы «Көз
қорқақ, қол батыр» деген мақалда әрекетсіз қорқақ адамның орнына көз, батыл
адамның орнына қол мегзеліп алынған.
Көптеген логикалық ұғымдар заттың атаулармен, ұғымдармен салыстыру
арқылы айқындалады, тыңдаушының, оқушының қабылдау сезіміне тез әсер етеді.
Салыстыру құбылысына шығармадан бірнеше мақал-мәтелді келтіріп өтейік:
«Қап... Осы сұмырай алдымызды орай берді-ау! Ол – әлі де орайды. Қазақта
«Ұйықтаған – ұйқы алар, ұйықтамаған – жылқы алар» деген мақал бар. Міне, бұл
жақсы, биік мақал [1;377].
«Ұйықтаған – ұйқы алар, ұйықтамаған – жылқы алар» дейтін мақалда
салыстыруға алынған сөздер жеке тұрғанда түсінікті, ұғынықты. Өмірлік қажетіне
қарағанда, таңертеңнен кешке дейін ұйқы басып ұйықтай бергеннен гөрі уақытымен
ұйықтап, орнымен жұмысыңды істеудің пайдалы екендігін салыстыру арқылы
анықтала, айқындала түскен.
Ойдағы күтпеген өзгерісті көрсетуде, сонымен қатар әрекеттің қозғалу
269

барысын бейнелеуде елеулі орын алатын фигуралардың бірі – эллипсис. Эллипсистің
мақал-мәтелдерде мол ұшырасуы сөзді үнемдеп қолданудың үлгісі. Мысалы: «Мұзға
шығар алдында, бір күні тіпті Дос оңашалап алып шығып: «Әй, шырағым, сенен
басқа кісілер де қатын алған. Келінді тым өбектеп кеттің. Басыңа шығарып алма.
«Баланы-жастан, қатынды-бастан» дегенді білесің ғой» - деп бетіне айтқаны қайда?
[1;191].
«Баланы-жастан, қатынды-бастан» деген мақал, балаңды бетімен жіберме,
бесіктегі бөбек кезінен жақсылыққа үйрет, жамандықтан жирент, ал әйел отбасының
ұйытқысы, сондықтан да оны бет алды жүріс-тұрыстан аулақтатып, керісінше әйел
қауымы елге биязы мінезімен сүйкімді болу керек деген халық ниетінен туындаған.
Қазақ мақал-мәтелдерінен бейнелегіш-көркемдегіш тәсілдердің барлық
түрлерін кездестіруге болады. Сондықтан да олар көркем, әрі әсерлі болып келеді.
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ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП
ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ БОЙЫНДА ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ДАМЫТУДЫҢ
ЫНТАЛАНДЫРУ
Серікбай Наурызбай
Батыс Қазақстан инновациалық технологиялық университеті, Орал қаласы
Қазақстан
Резюме
В настоящее время в физическом воспитании и спорте достаточно ситуаций,
где требуется проявление быстроты как простых так и сложных двигательных
реакции, и ее улучшение на одну десятую или даже на сотые доли секунды (а речь
часто идет именно об этих мгновениях) имеет большое значение для роста
достижений спортсменов.
Известно, что под скоростными способностями понимают возможности
человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный
для данных условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные
формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся
быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений.
Комплексные формы проявляются в процессе спортивной деятельности
(единоборства, спортивные игры и т.д.)
Summary
Currently, in physical education and sports, there are enough situations where the
rapidity of both simple and complex motor reactions is required, and its improvement by
one tenth or even a hundredths of a second (and the speech often goes about these moments)
is of great importance for growth achievements of athletes.
It is known that under the speed abilities understand the capabilities of a person,
providing him with the performance of motor actions in the minimum period for these
conditions. There are elementary and complex forms of manifestation of speed abilities.
Elementary forms include speed of reaction, speed of single movement, frequency (rate) of
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movements. Complex forms are manifested in the process of sports activities (martial arts,
sports games, etc.)
Қазіргі уақытта дене тәрбиесі мен спортта қарапайым және күрделі қимылқозғалыс кезінде жылдамдықты қажет ететін жағдайлар жеткілікті болып табылады
және оны оннан бір немесе тіпті жүздік үлес секундқа (көбінесе осы сәт жайында
айтылады) дейін жақсарту спортшылардың жетістіктерін қалыптастыруда аса
маңызды орын алады.
Жылдамдық қабілеттері деп адамның арнайы уақыт шарттарының ең аз деген
жағдайында қимыл-қозғалыстарын жүзеге асыруды айтады. Жылдамдық қабілеттері
көрсетілуінің қарапайым және кешенді түрлерін ажыратады. Қарапайым түріне
реакция жылдамдығы, жеке қозғалыс жылдамдығы, қозғалыс жиілігі (темп) жатады.
Жылдамдық қабілетінің кешенді түрлері спорттық әрекетте (жекпе-жек, спорттық
ойындар және т. б.) көрінеді Қарапайым түріне реакция жылдамдығы, жеке қозғалыс
жылдамдығы, қозғалыс жиілігі (темп) жатады. Жылдамдық қабілетінің кешенді
түрлері спорттық әрекетте (жекпе-жек, спорттық ойындар және т. б.) көрінеді.
Зерттеу өзектілігі жылдамдықты көрсетудің алуан түрлілігі оның даму
жағдайларында әрдайым ескеріле бермейтіндігі болып табылады.
9-10 жас
жылдамдықты дамытудың ең қолайлы кезеңі болып есептеледі. Сондықтан дене
шынықтыру саласында қызмет ететін мамандар үшін педагогикалық процесінің
тиімділігін арттыру үшін жоғары жылдамдық мүмкіндіктерін дамыту әдістемесінің
ерекшеліктері туралы түсінік болуы маңызды болып табылады.
Жылдамдық дегеніміз – адамның белгілі бір уақыт аралығында кеңістікте
жылдам қозғалған әрекеті. Жылдамдық үш түрде пайда болады:
1.Қарапайым және күрделі қозғалыс әрекеті жылдамдығы.
2. Дербес қимыл жылдамдығы.
3. Қимыл жиілігі.
Қарапайым қозғалыс жылдамдығы дегеніміз – алдын ала белгілі қозғалыспен,
бірақ кенеттен берілетін дыбысқа жауап (спортшының дыбыс берілген кезде белгілі
қозғалыс әрекетін тез орындауы). Қарапайым қозғалыс жылдамдығы қандай да бір
қоздырғышқа кері жауап қайтару уақытымен бағаланады. Қоздырғыштар –
жаттықтырушының, төрешінің дауысы, сөрелік тапаншаның атылуы, шапалақтың
соғылу дыбысы, жарықтың жарқ етуі, төрешінің жалау ұстаған қолын сермеуі және
т.б. Мысалы, 100 м жүгірудегі сөрелік тапаншаның атылуы немесе төрешінің
дауыстаған бұйрығы бойынша жүгіре жөнелу. Қарапайым көру – қозғалыс
жылдамдығының ұзақтығы спортшыларда орташа 0,10-0,20 секөндтан, спортпен
жаттықпайтындарда 0,15-0,25 секөндтан көбірек уақытта болады. Берілген дыбысқа
жауап спортшыларда 0,05-16 секөндқа дейін, жай адамдарда 0,20-0,35 секөндтан
көбірек уақыт мөлшерінде болады. Қарапайым қозғалыс жылдамдығын тәрбиелеу
әдістемесі екі кезеңге бөлінеді де, әр кезеңде өзіне тән дене тәрбиесі әдістері
қолданылады.
Бірінші кезеңде көп тараған әдістер мыналар:
Қайталау әдісі. Кенеттен болған дауысқа көп рет, әрбір ретте тезірек сезіну
мүмкіншілігін жақсарту. Мысалы: төменгі сөреден дыбыс бойынша тез жүгіріп шығу,
әр түрлі дене қалпында тұрып, отырып, жатып, сол қалыптан жаттықтырушы берген
дыбыс бойынша тез сезіне жүгіріп шығу және т.б.
Ойын әдісі. Әр түрлі қозғалмалы ойындар. Спорттық ойындар (баскетбол,
үстел теннисі, волейбол, бадминтон т.б.) ойнау немесе ойын элементтерін қолдану.
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Жарыс әдісі. Дене тәрбиесі мұғалімі мен жаттықтырушының басқаруымен
жарыс, бәсеке түрінде берілетін әр түрлі эстафеталық сипаттағы жаттығулар.
Екінші кезеңде «сенсомоторлық» әдістеме қолданылады. Бұл әдістеме
спортшының жылдам қозғалысы және сол жылдам қозғалған әрекетке жұмсаған аз
уақыт аралығын айыра білу қабілеттілігіне негізделген. Іс жүзінде ол былай
орындалады: спортшы жаттықтырушының жылдамдық уақыты туралы хабарын ала
отырып сөрелік дыбысты өте тез сезуге тырысады. Сонан соң келесі жаттығу
кезеңінде ол сезіну жылдамдығын өзі бағалайды, жаттықтырушы содан кейін ғана
уақыт ұзақтығын хабарлайды. Спортшы мен бапкердің уақыт ұзақтығын бағалауы
бірдей болған кезде, жаттығушыға алдын ала келісілген жылдамдықты сезіну
тапсырмасы беріледі. Ақырында спортшыда уақытты дәл қабылдау қабілеттілігі
қалыптасады, ол сезіну жылдамдығының жақсаруын тездетеді.Күрделі қозғалыс
жылдамдығы дегеніміз – белгілі, белгісіз қоздырғыштарды сезіну, көру, жауап
қайтару уақыты.Күрделі қозғалыс жылдамдығы көбінесе спорт ойындарында, жеке
сайыс түрлерінде кездеседі. Бұл спорт түрлерінде қозғалып келе жатқан жанды,
жансыз затты (доп, қарсылас, семсер, жұдырық т.с.с.) сезіну және бірнеше
мүмкіндіктен бір дұрыс әрекетті тауып, тез қолдану міндеті тұрады. Мысалы, қақпаға
доп соғылғанда қақпашының алдында төрт міндет тұрады: допты көру, бағытын және
ұшу жылдамдығын бағалау, әрекет жоспарын құру, оны орындауға кірісу. Күрделі
қозғалыс жылдамдығы уақыты қарапайымға қарағанда ұзағырақ 0,25-0,80 секөндқа
созылады.Күрделі қозғалыс жылдамдығын дамыту үшін берілетін жаттығулар
біртіндеп қарапайымнан күрделілендіре орындалады (мысалы, бокста қарсыласты
соғу жылдамдығын арттыру, футболда ойын алаңының көлемін кішірейту, жеке
сайыста қашықтықты азайту, жазу блоктары бар тренажерлік қондырғыларды
пайдалану т.б.). Күрделі қозғалыс жылдамдығын жетілдіруге ойын және жарыс
әдістері қолданылады.Негізгі қолданылатыны – қайталау әдісі. Кенеттен пайда
болатын дыбысты сезу, басында бір (мысалы, бокстағы оң қолмен соғатын соққы)
сонан соң екі, үш, төрт және с.с. (серия) соққылар жасау.Дербес қимылдау
жылдамдығы. Дербес қимылдау жылдамдығы (семсерлесудегі түйреу, футболдағы
доп тебу, баскетболдағы доп лақтырулар және т.б.) спорт ойындарында, жеке сайыста
нақты бір бұлшық ет жұмысы жаттығулары кезінде пайда болады да, қозғалыс
жылдамдығымен қатар тәрбиеленеді.Дербес қимыл жылдамдығын тәрбиелеу үшін әр
түрлі бұлшық ет топтарына арналған жылдамдықпен орындалатын нақты бір
жаттығулар (еңкею, сермеу, секіру, түйреу т.с.с.) қолданылады. Бұл жаттығулар
жалпы дамытатын жаттығулар кешеніне кіргізіліп, сабақтың кіріспе бөлімінде
орындалады.Қимылдың жиілігі. Циклді сипаттағы жаттығуларда қимыл жиілігі
жылдамдығы пайда болады (мысалы, 10 секөндта орнында тұрып жүгірудегі өте көп
қадам саны). Қимыл жиілігін тәрбиелеу үшін өте жоғары шапшаңдықпен орындауға
болатын жаттығулар пайдаланылады (мысалы, 10 секөнд бойы жүгіру). Бұл жағдайда
қимыл жиілігін дамыту үшін, аз қашықтыққа қатты (жылдамдық қашықтықтың
аяғына дейін бәсеңдемеуі керек) жүгіру қажет.Жылдамдық жаттығулары аздаған
мөлшерде сабақтың негізгі бөлімінде, орталық жүйке жүйесі қалыпты жағдайда
тұрған кезде беріледі. Қимыл жиілігі жылдамдығын дамыту үшін қайталау, өзгермелі
орындау, ойын, жарыс әдістері қолданылады. Жарыс әдісіндегі жоғарғы сезім,
қоздыру күші жылдамдық мүмкіншіліктерінің пайда болуына жақсы жағдай
тудырады. Жоғары шекте жылдамдық жаттығуларын көп рет қайталау жаттығушыны
шаршатып «шаршау кедергісін» тудырады, ол оқушылардың жылдамдық
мүмкіншілігінің өсуіне бөгеу болады. Бұл кедергіні болдырмау үшін арнайы
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жылдамдықты қалыптастыратын жаттығулар қолданылады. Мысалы, олар: таудан
еңіске жүгіру, бір нәрсеге тіркеле жүгіру, жеңіл снарядтарды лақтыру т.б.
Сондықтан, жылдамдық мүмкіншіліктерін дамыту жағдайына қолайлы жас
қыздарда – 11-12 жас, жасөспірім ұл балаларда – 12-13 жас.
Бастауыш мектеп жасындағы оқушыларда негізінен қарапайым қозғалыс
жылдамдығы, дербес қимыл жылдамдығы жақсы дамиды. Сондықтан да оларға аз
уақытта тез жылжып, орын ауыстыратын жергілікті қимылдары бар әр түрлі
жаттығулар беріледі. Бұл қысқа немесе ұзын секіртпелермен жаттығулар (айналып
тұрған секіртпе ішіне жүгіре кіру, секіру, жүгіре шығу), эстафеталар, қозғалмалы
ойындар, доп лақтыру, оны қағып алу жаттығулары т.б.
Орта мектеп жасында күш жылдамдығы жаттығуларын көп жасатудың маңызы
зор. Олар: әр түрлі секірулер, көп ретте жоғары секірулер, өзгермелі үдемелі
жаттығулар, қысқа қашықтыққа шапшаң жүгіру (30-60 м) жаттығулары т.с.с.
Жоғары сынып оқушыларына мұндай жаттығулар күрделілендірілген түрде
беріледі, өз жылдамдығы, күш жылдамдығы және төзімділік жылдамдығын дамыту
жаттығуларының саны көбейеді. (100, 200 м жүгірулер т.б.) Жылдамдықты
дамытатын қозғалмалы және спорттық ойындар ойналады. Балаларға жылдамдық
жаттығуларын бұлшық етті босаңсытатын жаттығулармен араластыра орындату
керек. Мысалы, жорғалай жүгіру, аяқты, қолды сілку, қолды жоғары көтеріп, буынбуындарды бөле босаңсытып төмен еңкею сияқты және т.б. жаттығулар). Дене
тәрбиесі мұғалімі мен жаттықтырушы өзінің іс-тәжірибе жұмыстарында жылдамдық
мүмкіншілігі қысқа қашықтықтарға жүгіруде ғана емес, күш жылдамдығы қасиетінің
даму деңгейіне де байланысты екенін ескеруге тиісті.
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Түйін
Физикалық молекулааралық өзара жоғары молекулалық қосылыстар битум,
қауымдасқан бар сольватации қабығы қоршалған онда күрделі құрылымдық
бөлімшелері болып табылады, бастапқы құрылымдық бөлімшелері Дисперсті
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жүйелерді қалыптастыру. Молекулааралық өзара негізі тарту және отталкивания
күштер балансының салдарынан ван дер Waals күштер болып табылады. Сыртқы
факторлардың әсерінен, ядро мөлшері мен адсорбция-сольватации қабатының
күрделі құрылымдық бөлімшелері өзгертілуі мүмкін.
Мақала битум шолуын, олардың қасиеттері мен қосымшалар, тікелей құнды
өнім ретінде саны, сондай-ақ реттелетін ғана емес, оның өсіп қажеттіліктерін
қанағаттандыру үшін клиентпен байланысты болады, Қазақстан Республикасының,
жаңа қазіргі заманғы кең ауқымды битум өндірісін құру қажеттігін ұсынады.
битум сортты өндіру үшін ең қолайлы анықтау, олардың қасиеттері және жоғары
сапалы жол битумын осы майлар өңдеу ұтымды технологиясын дамыту зерттеу
өзекті міндет болып табылады.
Abstract
High-molecular compounds of bitumen due to physical intermolecular interactions
form dispersed systems, the primary structural units of which are complex structural units
in which associates are surrounded by a solvate shell. Intermolecular interactions are
based on van der Waals forces due to the balance of attraction and repulsion forces. Under
the influence of external factors, the size of the core and the adsorption-solvate layer of
complex structural units can vary in size.
The article contains general information about bitumens, their properties and
application areas, about the need to create a new modern large-capacity bitumen
production in the Republic of Kazakhstan, which will be directly related to the consumer,
meeting its growing needs not only in quantity but also in the regulated quality of the
valuable product. The identification of the oils most preferred for the production of bitumen,
the study of their properties and the development of rational technologies for processing
these oils into high-quality road bitumen is an urgent task.
Ключевые слова: дорожные битумы, дорожное строительство, нефть,
структурообразование, модифицирование, дисперсная фаза
Key words: road bitumen, road construction, oil, structure formation, modification,
dispersion phase
Битум — это один из основных компонентов асфальтобетонных смесей, от
которого существенно зависит качество дорожного покрытия, а значит, и
продолжительность его безремонтной эксплуатации.
Производство качественных битумов для дорожного строительства становится
перспективным направлением. Нефтяные битумы являются одним из многотоннажных и в то же время одним из дефицитных нефтепродуктов.
Доля производства битумов от общего количества переработанной нефти
составляет 2,6%. Нефтяные битумы широко используются во многих отраслях
промышленности, поэтому их производство является важной экономической задачей
и нуждается в постоянном совершенствовании.
Программой развития дорожной отрасли Казахстана предусматривается
значительное повышение объемов потребления дорожных битумов с одновременным
повышением их качественных показателей. Известно, что республика располагает
собственными значительными запасами тяжелых высокосернистых нефтей. Вопрос
обеспечения
дорожно-строительных
компаний
Казахстана
собственным
качественным дорожным битумом является весьма актуальным.
На сегодняшний день в Республике Казахстан потребность отрасли в битумах,
которые получают из фракций обычной и тяжелой нефти, составляет более 500 тыс. т.
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В перспективе дорожное строительство республики в целом планирует потреблять до
700 тыс. т битума ежегодно. В дальнейшем эти потребности еще более возрастут.
Основным поставщиком битума в Казахстан является Россия, откуда ввозится более
300 тыс. т дорожного битума ежегодно. Следует также учитывать, что качество
ввозимого извне битума не всегда соответствует требованиям современного
дорожного строительства республики, характеризующегося разнообразием пяти
дорожно-климатических зон. Все это указывает на необходимость создания нового
современного крупнотоннажного битумного производства в Республике Казахстан,
которое напрямую будет связано с потребителем, удовлетворяя его все возрастающие
потребности не только в количестве, но и в регулируемом качестве ценного продукта.
Общеизвестно, что Казахстан обладает немалыми запасами нефтей, пригодных для
производства высококачественной битумной продукции. Поэтому актуальной задачей
является выявление наиболее предпочтительных для производства битумов нефтей,
изучение их свойств и разработка рациональных технологий переработки этих нефтей
в высококачественный дорожный битум.
Нефтяные битумы представляют собой полутвердую или твердую массу, в
состав которой входит смесь высокомолекулярных углеводородов и гетероатомных
соединений сложной пространственной структуры.
Нефтяные битумы – продукты темно-черного цвета, обычно твердыепри
комнатной температуре. Это, по существу, концентрат высокомолекулярных
соединений,
склонных
уже
при
обычных
температурах
кфизическим
межмолекулярным взаимодействиям, которые приводят к формированию прочных
физических ассоциатов и к структурированию системы[1].
Битумы могут быть как остаточными, так и окисленными. В основном
используются окисленные битумы.
Можно сказать, что битумы относятся к коллоидным дисперсиям. Сложность
изучения свойств битумов и процессов структурообразования в них обусловлена тем,
что в зависимости от температуры они могут быть отнесены к твердым телам (при
отрицательных температурах) и к жидкостям (при положительных температурах) и
являются непрозрачными даже в тонких пленках[1].
Соединения и компоненты битума находятся в сложных взаимодействиях друг
с другом. Физические межмолекулярные взаимодействия превращают битум в
структурированную связнодисперсную систему, свойства которой в значительной
мере зависят от размеров частиц дисперсной фазы (в первую очередь это
асфальтеновые надмолекулярные структуры) и от ее объемного содержания. Любое
изменение размеров этих частиц в коллоидной структуре битума изменяет его
свойства, равно как и свойства материалов на его основе. Состав и коллоидная
структура битума определяют его эксплуатационные технические свойства,
характеризуемые стандартными показателями качества, такими как пенетрация (или
глубина проникания иглы), дуктильность(растяжимость), температуры размягчения и
хрупкости и др. Важную роль в обеспечении качества битумов играет содержание и
строение входящих в них углеводородов и соединений, а также их соотношение [2].
Представление о структуре битума постоянно развивалось [3-5]. Теория о
структуре битума рассматривает битум как пространственную дисперсионную
систему, свойства которых зависят от соотношения и межмолекулярного
взаимодействия трех основных компонентов – масел, смол и асфальтенов. При этом
концентрация асфальтенов и их структурное состояние, зависящее от среды битума,
являются определяющим фактором структурообразования вяжущего в целом.
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Смолы, масла и асфальтены как высокомолекулярные соединения битумов за
счет физических межмолекулярных взаимодействий образуют дисперсные системы,
первичными структурными единицами которых являются сложные структурные
единицы, в которых ассоциаты окружены сольватной оболочкой. В основе
межмолекулярных взаимодействий лежат ван-дер-ваальсовы силы, обусловленные
балансом сил притяжения и отталкивания. Под воздействием внешних факторов
размеры ядра и адсорбционно-сольватного слоя сложные структурные единицы могут
изменять свои размеры.
По степени взаимодействия между частицами дисперсной фазы[5], структура
битумов подразделяется на следующие типы: гель (I тип), золь-гель (III тип) и золь (II
тип).
Битумы представляют собой дисперсии мицелл в тяжелом вязком масле.
Мицеллы состоят из агрегатов высокомолекулярных углеводородов, сорбирующих
масло своей поверхностью и внутренними слоями. Если мицеллы пептизированы и
могут свободно перемещаться в масле, то система является золем и обнаруживает
вязкое течение и внутримицеллярную упругость (рис. 2, а). Если же между
мицеллами действуют силы притяжения, то мицеллы образуют неправильную
структурную сетку геля, полости которой заполнены вязкой жидкостью [4].
Гель, I тип, характеризуется наиболее прочной структурой, дисперсные
частицы которой связаны друг с другом в единый сплошной каркас с
иммобилизованной дисперсионной средой. Битумы этой структуры содержат, как
правило, свыше 25% асфальтенов, менее 24% смол и более 50% полициклических
ароматических соединений. Обычно к такому типу структуры относятся битумы
строительных марок.
Золь, II тип, представлена частицами с минимальными размерами, практически
не взаимодействующими друг с другом и хаотически распределенными в
дисперсионной среде. Битумы этого типа содержат не более 18% асфальтенов, свыше
36% смол и не более 48% полициклических ароматических соединений. Такие
структуры характерны для свободнодисперсных систем типа гудронов, битумов
кровельных марок и др.
Золь-гель, III тип, имеет промежуточные размеры дисперсных частиц,
взаимодействующих друг с другом. Между ними устанавливаются также
определённые силы межмолекулярного взаимодействия, обуславливающие
некоторый уровень структурно-механической прочности всей нефтяной дисперсной
системы в целом. Такой тип структуры является предпочтительным для дорожных
марок битумов.
Сложность изучения свойств битумов и процессов структурообразования в них
обусловлена тем, что в зависимости от температуры они могут быть отнесены к
твердым телам, при отрицательных температурах, и к жидкостям, при
положительных температурах и являются непрозрачными даже в тонких пленках.
Битум представляет собой чрезвычайно сложную смесь углеводородов и
гетероорганических соединений разнообразного строения, выкипающую в основном
при температурах выше 450-500°С.
Применение битума как одного из наиболее известных инженерностроительных материалов основано на его специфических физико-химических
свойствах. Область применения битума достаточно широка: при производстве
кровельных и гидроизоляционных материалов, в резиновой промышленности, в
лакокрасочной и кабельной промышленности, при строительстве зданий и соору276

жений. Главным потребителем битума является дорожное строительство.
Основным сырьем для производства битумов являются остаточные продукты
нефтепереработки: гудроны и мазуты, асфальтиты (экстракты) процесса
деасфальтизации гудрона, крекинг-остатки, смолы пиролиза, экстракты селективной
очистки масляных фракций и др[2].
Элементный состав битумов приблизительно следующий, % мас:углерод- 8085; водород- 8-11,5; кислород- 0,2-4; сера-0,5-7; азот- 0,2-0,5.
Для разделения битумов на группы углеводородов используют в основном
хроматографические методы.
Применяя различные методы разделения битумов, получают разные результаты
по числу групп, их содержанию и структуре.[2]
Сохранность эксплуатационных качеств дорожного покрытия во многом
зависит от стабильности свойств битума во времени. Качество дорожного покрытия в
основном зависит от качества используемого битума, и подбор наиболее подходящего
битума зависит от многих факторов: климатических условий, используемых
каменных компонентов, загруженности трассы и много другого.
Наиболее важными требованиями к дорожному покрытию являются его
долговечность и трешиностойкость. Для строительства долговечного покрытия
необходимо, чтобы битум удовлетворял ряду свойств, таким как высокие
деформационная способность при низких температурах и адгезия. Одной из причин
образования трещин на асфальтобетонных покрытиях является недостаточная
деформационная способность асфальтобетона. Для ее повышения следует применять
битумы с минимальной температурой хрупкости и высокой температурой
размягчения, с одновременно высокой пластичностью[4].
Одной из причин появления в дорожном покрытии трещин, сдвигов,
шелушений и выбоин является старение битума. Под старением битума понимают
всю совокупность обратимых и необратимых изменений его химического состава и
структурно-механических свойств, происходящих в процессе его хранение,
технологической переработки и эксплуатации.
К числу основных факторов, вызывающих такое старение, относят:
- взаимодействие компонентов битума с кислородом и водой;
- температурные колебания;
- каталитическое действие поверхностей минеральных материалов
металлоорганических соединений битума;
- воздействие инфракрасного и ультрафиолетового излучения;
- механические нагрузки.
Старение битума в составе асфальтобетонного покрытия неизбежно ставит
вопрос о возможности восстановления его эксплуатационных характеристик, т.е. его
регенерации.
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Түйін
Мақалада белгілі бір коррозиялық ақпарат құралдарында өзгертілген
эпоксиксилитандық қорғаныс жабын қасиеттері, бағалау коррозиялық ортада
экспозиция үлгілерін кейін пайда болуы және салмағы, физикалық және механикалық
қасиеттерін және адгезиясы, және электр өткізгіштігінің өзгеруі мен қол
жетімділігі қабыршақтың астынғы бөлімде коррозиядан сәйкес орындалды
қорғаныш қасиеттерін зерттеу нәтижелерін сипаттайды. атмосфералық
жағдайында коррозияға ең кедергісі вермикулит бар жабыны M5 бар және ең аз
екенін растайтын эксперименттік нәтижелері - M1 толтырғыш ретінде
каолинмен.
Түйінді сөздер: композициялық материал, эпоксиксилитанды жабындар,
қорғаныш қасиеттері, агрессивті орта, өзгерту, вермикулит
Abstract
The results of studies on the protective properties of modified epoxy-silicate coatings
in some corrosive environments are reviewed. The evaluation of protective properties was
made on the basis of data on changes in appearance and mass, physico-mechanical
properties and adhesion, and electrical resistivity and presence of sub-film corrosion after
exposure of samples to corrosive media. The results of experimental studies confirming that
M5 coatings with vermiculite have the greatest corrosion resistance under atmospheric
conditions, and the least - M1 with kaolin as a filler.
Keywords: Composite material, epoxy-silicate coatings, protective properties,
aggressive environment, modification, vermiculite
Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований защитных свойств
модифицированных эпоксиксилитановых покрытий в некоторых агрессивных средах,
Оценка защитных свойств производилась по данным изменения внешнего вида и
массы, физико-механических свойств и адгезии, а также электросопротивления и
наличия подпленочной коррозии после экспонирования образцов в агрессивных
средах. Приведены результаты экспериментальных исследований, подтверждающих,
что наибольшей коррозионной стойкостью в атмосферных условиях обладают
покрытия М5 с вермикулитом, а наименьшую - М1 с каолином в качестве
наполнителя.
Ключевые
слова.
композиционный
материал,
эпоксиксилитановые
покрытия,защитные свойства, агрессивная среда, модификация, вермикулит
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На современном этапе экономического развития Республики Казахстан к числу
наиболее
важных
вопросов,
определяющих
ускорение
индустриальноинновационного развития, относятся снижение материало- и энергоемкости,
повышение качества существующих и разработка новых более эффективных
материалов, интенсификация технологических процессов, широкое применение
отходов и побочных продуктов производств.
Учитывая, большие объемы металлических конструкций и технологического
оборудования, эксплуатирующихся в условиях атмосферы нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств, несомненный интерес для их защиты, в особенности в
условиях действующего производства, представляет применение полимерных
композиционных материалов для антикоррозионной защиты нефтегазопроводов[1-2].
Значительные объемы металлозатрат и жесткие условия эксплуатации
нефтегазопромыслового оборудования делают проблему увеличения долговечности
работы оборудования одной из центральных проблем, определяющих темпы роста и
технико-экономическую эффективность добычи и транспортировки нефти и газа.
Доставка нефти, нефтепродуктов и газа от нефтескважин
к потребителям
осуществляется, преимущественно, по трубопроводам, т. к. этот метод является
наиболее эффективным и безопасным способом их транспортировки на значительные
расстояния. Для обеспечения долговечности и безаварийности работы трубопроводов
разработана и внедрена система их противокоррозионной защиты.
Наметившиеся в последнее время тенденции и возрастанию объема
переработки сернистых и высокосернистых нефтей и газовых конденсатов и
появившаяся в последние годы необходимость защиты от коррозии оборудования и
установок на период остановки и последующей консервации на длительный период
требуют особого внимания к вопросам борьбы с коррозией.
В настоящее время выявлены основные направления совершенствования
борьбы с коррозией: применение новых конструкций и способов нанесения
изоляционных покрытий; применение различных технологических мероприятий;
использование ингибиторов; использование высокоэффективных и экономичных
труб; создание надежных методов обследования действующих трубопроводов без
нарушения режима их работы[3-4].
Однако, несмотря на все многообразие защитных покрытий, постоянно
повышающееся качество покрытий трубопроводов, новые изоляционные материалы,
новые технологии и оборудование для нанесения покрытий на трубы, сделать выбор
в пользу только одного покрытия, которое бы отвечало всем предъявляемым
требованиям и обеспечивало эффективную защиту трубопроводов от коррозии при
различных условиях, невозможно. Поэтому разработка технологий получения
покрытий для антикоррозионной защиты магистральных трубопроводов с учетом
условий прокладки и эксплуатации по-прежнему актуальна и имеет большое
практическое значение для экономики Казахстана[4].
Исследование защитных свойств модифицированных эпоксиксилитановых
покрытий проводили в некоторых агрессивных средах, таких как 3% раствор NaCl,
имитатор нефтепродуктов (50% изооктана по ГОСТ 4095-75,30% кслилола по ГОСТ
9949-76 и 20%,толуола по ГОСТ 9880-76 ) и вода техническая, растворы которых
имеют контакт с наиболее обширными площадями оборудования и
трубопроводов,нуждающихся в защите
Для этого проведены исследования защитных свойств модицированных
эпоксиксилитановых покрытий в воде при различной температуре..
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1-вода, 250С; 2-вода, 500С; 3-нефть + 3% раствор NaCl, 250С
Рисунок 1 - Скорость коррозии металла с различным эпоксиксилитановым
покрытием после 30 суток экспонирования
Оценка защитных свойств производилась по данным изменения
внешнего вида и массы, физико-механических свойсв и адгезии, а также
электросопротивления и наличия подпленочной коррозии после экспонирования
образцов в агрессивных средах.

1-вода, 250С;
2-вода, 500С;
3-нефть + 3% раствор NaCl, 250С.
Рисунок 2 - Скорость коррозии металла с различным эпоксиксилитановым
покрытием после 120 суток экспонирования

1-вода, 250С; 2-вода, 500С; 3-нефть + 3% раствор NaCl, 250С
Рисунок 3 - Скорость коррозии металла с различным эпоксиксилитановым
покрытием после 200 суток экспонирования
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1-вода, 250С; 2-вода, 500С; 3-нефть + 3% раствор NaCl, 250С
Рисунок 4 - Скорость коррозии металла с различным эпоксиксилитановым
покрытием после 300 суток экспонирования
Исследование защитных свойств модифицированных эпоксиксилитановых
покрытий показали их высокие защитные свойства как при 25°С,так и при
60°С(Наибольшую коррозионную стойкость в атмосферных условиях показало
покрытие М5 с вермикулитом, а наименьшую - М1 с каолином в качестве
наполнителя
Оценка стойкости модифицированных покрытий к атмосферной коррозии в
лабораторных условиях и на объектах (участки нефтепровода и нефтехранилища)
показала, что оптимально защищать наружную поверхность конструкцией
покрытиями с вермикулитовым (М5).
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ҰЛТТЫҚ ОЙЫНДАРДЫҢ ОҚУШЫЛАРДЫ ЖАН - ЖАҚТЫ
ДАМЫТУҒА ТИГІЗЕТІН ӘСЕРІ
Шегенбаев Н.Б., Байдосова А.А., Сералиева Ұ.О.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент,
Қазақстан
Резюме
Казахские национальные игры имеют самую широкую взаимосвязь во всех
сферах в жизнедеятельности человека. Национальные игры положительно
воздействуют на занимающихся не только на физическое развитие, но и укрепляют
силу воли, психическое развитие до и в целом оказывают огромное воспитательное
значение.
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Summary
Kazakh national games have the widest relationship in all spheres of human life.
National games have a positive impact on those engaged not only in physical development,
but also strengthen willpower, mental development before and as a whole have great
educational significance.
Қазақ халқының ұлттық ойындары алуан түрлі, сан қырлы, мазмұнға бай, адам
баласының сәбилік шағынан бастап, бүкіл өмірін тұтас қамтуға негізделіп жасалған.
Бұл мемлекеттік тәрбие беру мекемелері мен халық жасаған, барлық мәдени ісәрекеттерді өз бойына жинақтап, халыққа білім және тәрбие беру мәселесін шешудің
құралы қызметін атқарады. Өйткені ұлт ойындары балалардың жас ерекшеліктеріне
орайластырып жасалған. Баланың сәби шағынан бастап ер жетіп, азамат санатына
қосылғанға дейінгі өмірін қамтып қана қоймайды, адамның бүкіл өмір бойғы жан
серігіне айналады. Атап айтқанда, дүниеге жаңа келген нәрестеден бастап, ер
жеткенге дейін ойын арқылы тәрбие алады. Жігіттік шағында байсалды ұлт
ойындарына қатынасып, жарыс аренасына шығады1. Одан кейінгі жігіт ағасы
жасында, ойынды ұйымдастырушының ролін атқарады. Келесі кезеңде сол халық
дәстүріне өз ұрпағын тәрбиелеуші, баулушы, ақылшы-кеңесші ретінде де, сондай-ақ
көрермен ретінде де қатынасады.
Осы күнге дейін біреулер ойын десе, күлкіні, жеңіл-желпі көңіл көтеруді көз
алдына елестетеді. Дәл осылай ойлағанның өзінде де ойын өз дегеніне жетіп,
әлеуметтік-педагогикалық бір мақсатты көздеп, тәрбие құралы қызметін атқаратыны
анық.
Кеңестер одағының құлап, тоталитарлық құрылыстың ыдырауына байланысты,
еліміздің еркіндік алуы, ел өмірінің барлық саласына айтарлықтай жаңалықтар әкелді.
Ендігі жерде өткен өміріміз бен өнерімізге жаңаша қарап, ұрпақ тәрбиесін
халқымыздың ежелгі арманы болып келген, өз халқының мүддесіне сай қайта құруға
мүмкіншілік туды. Бүгінде оқу орындарының алдында тұрған негізгі мақсат заманымызға сай ұлттық мүддені көздейтін, отанын сүйе білетін, қазақстандық
патриотизмді жастар бойына сіңіріп, оны өмірдің өзі талап етіп отырғандай етіп күн
тәртібіне қою.
Алайда, көптеген авторлар өз зерттеулерінде, ойынды халық
педагогикасының бір саласы ретінде ала отырып, оны тек тәрбие құралы ретінде ғана
қарастыруды өздерінің басты міндеттері ретінде көрсететіндіктерін айта отыруды
жөн көрдік2. Ұлт ойындарын, жалпы ойын атаулыны, тек тәрбие құралы ретінде
бөліп алып қарау, біржақтылыққа апарып соғатынын ескерген жөн деп білеміз.
Бұл ойын туралы пікірдің дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Сонымен
бірге, әр ұлттың өзіне тән даму барысындағы қалыптасу ерекшелігін ескермеуден,
олардың
әлеуметтік-экономикалық,
тарихи-жарнамалық
орындарын
жете
тексермегендіктен туған жаңсақтық деп білеміз.
Қазақтың ұлттық ойындары - адамның дене, ақыл-ой, адамгершілік
қасиеттерінің шыңдалып өсуіне жан-жақты әсер ететін әмбебап құрал. Ол өзін-өзі
тәрбиелеп, өзіне өзі білім берудің бүгінгі біртұтас педагогикалық талаптарға сай
келетін дидактикалық негіздегі педагогикалық-әлеуметтік ахуалды байыта түсетін
оқу-тәрбие құралы.
Ұлт ойындарының бойында тұтас педагогикалық процестің негіздері бар. Тұтас
педагогикалық үрдістің құрамына - оқу, оқыту, білім беру, тәрбие, дамыта оқытып,
дамыта тәрбиелеу процестерінің табиғи бірлігі жатады. Ал ұлт ойындарының бойына
ақыл-ой, адамгершілік, эстетикалық, еңбек, дене тәрбиесінің негіздері сіңіскен.
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Сондықтан ұлт ойындарының әлеуметтік-педагогикалық негіздерін сөз еткенде оның
дидактикалық негіздері туралы сөз айтпай өтуге болмайды. Дидактика-оқу теориясы
ретінде “нені оқыту керек”, ”қалай оқыту керек” деген сұрақтарға дәйекті жауап
беруді іздейді. Оқу - оқушының іс-әрекеті болса, оқыту екі жақты процесс. Оқыту
процесі оқушы мен оқытушының бірлескен әрекетінен тұратын күрделі процесс.
Оқушы білім алуға, оның қажеттігіне түсінбейінше оқытушы өз міндетін дәйекті
түрде атқаруы қиын. Олай болса, оқытушы ең алдымен оқудың түрткісін оқушының
анық түсініп білуіне жол ашуы керек. Ал түрткі белгілі бір әрекеттің мақсаттылығы,
соған итермелейтін, бағыттайтын қозғаушы күш. Оқудағы оқушы мақсаты - білу,
құбылыс пен уақиғаның сырын білуге ұмтылу. Сондықтан оқыту - оқушы мен
оқытушының іс-әрекеті болғанымен, көп жағдайда абстракциялық рөл атқарады. Егер
оқушы оқу мотивін анық, айқын түсінген болса, оқушы мен оқытушының бірлескен
іс-әрекеті оң нәтижесін береді.
Ұлт ойындарының дидактикалық негіздерін сөз еткенде, ең алдымен ойын
мотивінің айқындығы мен анықтығын айтуымыз тиіс. Ойын түрткісі-жеңіс. Ойын
шиеленіскен тартысқа негізделеді. Сондықтан, қандай ойын болмасын оның
қорытындысы жеңіспен аяқталуға тиіс немесе тең аяқталады. Қандай жағдайда
болмасын белгілі бір қорытындыға келеді.
Педагогиканың негізгі ұғымдары - оқу, оқыту, тәрбиенің негізгі мақсаты
дамыту. Баланың дамуы - күрделі қайшылықтары бар ішкі және сыртқы
факторлардан тұрады. Олар тұқым қуалаушылық, орта және тәрбие.
Педагогикалық үрдістің нәтижелі болуы оның ішкі (тұқым қуалаушылық)
қозғаушы күштеріне байланысты. Қозғаушы күш деп қойылатын талаптар мен
оларды орындауда оқушылардың мүмкіншілігі арақатынасындағы қайшылықты
айтады. Егер қойылатын талап оқушылардың мүмкіншілігіне, яғни даму дәрежесіне
сай келсе, онда қайшылық даму үрдісінің көзіне айналады. Орта мен тәрбие бірбірімен байланысып, ұштасып жататын, адам өміріне ықпал жасайтын сыртқы
әсерлерді құрайды. Адамға сырттай әсер ететін сан алуан құбылыстардың
жиынтығын, әдетте орта деп түсіндіреді. Орта көбінесе адамға стихиялық (санасыз)
түрде әсер етіп, ішкі сезімді оятады. Сыртқы әсерлерді қабылдау қабілетіне қарай
жеке бастық дара психологиялық ерекшеліктермен қалыптасады. Адамға сырттай
болатын маңызды да анықтаушы ықпал-әлеуметтік ортаның ықпалы болып табылады.
Әлеуметтік ортасыз, адаммен араласпайынша, адам өздігінен, тәжірибе жинақтап,
білімді адам бола алмайды. Адам дегеніміз- қоғамдық қатынастардың жиынтығы деп
айтудың негізі осыдан болса керек. Ұлт ойындары балаларды әлеуметтікпедагогикалық негізде бір-бірімен араластырып тәжірибе, білім ауыстыру мен қарымқатынас, тіл табысу, еңбек үрдісіне, басқа да іс-әрекет түрлерін әзірлеуге айтарлықтай
әсер етеді.
Адамға сырттай әсер ететін әсердің үшінші түрі-тәрбие. Ортаның ықпалынан
оның айырмашылығы-адам бойына, оның дамуына сырттан жасалатын ықпалдың
белгілі бір мақсатқа сай, саналы және ұйымдасқан түрде жасалатындығы.
Оқу-тәрбие жұмысында ұлт ойындарын саналы түрде пайдаланудың
нәтижесінде-сабақтың мазмұнын байытып, оқушының білім алу мен білуге деген
ынтасын арттырып, дүние танымын кеңейтіп, өмірге құштарлығын күшейту мақсаты
көзделеді.
Педагогикалық үрдістің нәтижелі болуы оның ішкі қозғаушы күшіне
байланысты. Қозғаушы күш деп қойылатын талаптар мен оларды орындаудағы жеке
оқушылардың ішкі-жеке бастық мүмкіншілігі арасындағы қайшылықты айтады. Егер
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қойылатын талап оқушылардың мүмкіншілігіне, яғни даму дәрежесіне сай келсе, онда
қайшылық даму үрдісінің көзіне айналады.
Ұлт ойындарын дидактикалық материалдар ретінде пайдалану бірыңғай ойын
сабақтарын өткізу деген сөз емес. Оны тиімді пайдаланудың жолдары бар. Ол
сабақтың тиімділігін арттырып, оқушылардың сабақтың әр кезіңінде сергектікпен
жұмыс істеу қабілетін сақтауға мүмкіншілік береді.
Ойын адам баласының алғашқы
және саналы әрекеті. Кейін табиғат
құбылыстарының өзгеруіне байланысты, адам баласының сан жағынан өсіп,
көбейуіне қарай тұрмыс, күн көріс әрекеті еңбек етіп өз өмірін сақтап қалу қамын
жасауға әкелді, оны өз тұрмысын жеңілдету ол үшін тамақ тауып жан сақтау қамқарекетіне мәжбүр етті. Өмірдің осы қайшылықтарын ойлауға, оны шешуге талпыныс
жасауға, ойлылыққа жетеледі. Осыдан келіп саналы әрекет күрделене түсті. Еңбектен
бос кезінде ол әрекетсіз отырмайтын болды. Еңбек пен ойын әрекеті адам баласын
саналылыққа жетеледі. Әрбір ру, тайпаның өзінің сүйіп ойнайтын, қайталап ойнайтын
тұрмыс-салт ойындары қалыптасты. Ол кейін ру, тайпалар өсіп, халыққа, одан кейін
ұлтқа ұласып өскенде әр халық пен ұлтты бір-бірінен ерекшелеп тұратын ұлттық
ойынға ұласты3. Адам баласының қоғамдасқан алғашқы дәуірінде ұлт ойындары
әмбебаптық рөл атқарды. Оның диапозоны, қолданыс әрекеті кең болды. Ұлт
ойындары сан салаға бөлініп, адам баласын ойлылыққа, саналылыққа бастады. Дене
жаттықтыру дене шынықтыру, денсаулық кепілі, салауатты өмір тек ойын арқылы
іске асты.
Ұлттың негізгі ерекшелігі оны басқаларға ұлт ретінде танытатын тілі десек,
бала сол тіл негізін ойын үстінде меңгеріп, үйреніп, ілгері дамытады. Әдет-ғұрып,
салт-сана, дәстүр ұлтты өзінше көркейтіп, басқалардан ерекшелеп көрсететін
құбылыс десек, соның бәрі балаға жастайынан беріледі. Оны бала ойын үстінде
қабылдап, ұжымдық өмірдің алғашқы сабағын алады. Адам
бойында ділді
(менталитетті) қалыптастыратын да ұлттық ойындар. Ол бұл салада күнбе-күнгі өмір
барысында көзге көрінбей, бала бойына біртіндеп кіріп, бүкіл өміріне негіз қалайды.
Ұлттық ойындардың бойындағы осы қасиеттері бүгінгі егемен елдің өз
ерекшелігін айқындап беретін, тілін, ділін айқындайтын өткен тарихынан хабар беріп,
ойлау жүйелерінің ұлтқа тән логикалық негіздерін қалайтын, денсаулығын оңдап,
салауаттық өмір салтын мұра тұтқан жан-жақты дамыған дара тұлғаларды
қалыптастыратын адам өмірінің даму барысында басқа да тәрбие құралдарымен
астаса отырып, бүгінгі егемен елдің белсенді азаматтарын тәрбиелеуге өз үлестерін
қосатын пәрменді құрал.
Қазақтың ұлттық ойындарының тәрбиелік негіздерін бір сөзбен айтып
жеткізуге болмайтын, күрделі іс-әрекеттердің басын құрайды. Ұлт ойындарының
жастарға берер тәрбиелік негіздерін, олардың тәжірибедегі қолдану мүмкіншілігінің
пайдалы салмағын ескере отырып, былайша топтастырмақпыз. Атап айтқанда: Ақылой тәрбиесі, адамгершілік тәрбиесі, дене тәрбиесі, дене саламаттылығы тәрбиесі,
салауатты өмір салты тәрбиесі, еңбек тәрбиесі, эстетикалық және өнер тәрбиесі,
патриоттық тәрбие, интернационалдық тәрбие т.б.
Сонымен қатар, бүгінге күнге дейін тәрбиенің ең басты кемшіліктері ұлдарды
да, қыздарды да бір әдіспен бір мазмұнда тәрбиелеп және бала тәрбиесінде олардың
жеке қасиеттерін бөліп қарап, оны бір ғана қырынан дамытуға күш салып, тәрбие
барысында ақыл-ой немесе дене тәрбиесін дамытуға бет бұрдық. Бала тәрбиесінде
бұл қасиеттерің бірінсіз-бірін дамытуға болмайтынын, олардың бірімен-бірі тығыз
байланыста болатынын 4 өздерінің ғылыми еңбектрінде атап көрсетеді.
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Ұлттық қимыл - қозғалыс және спорт ойындарымен жүйелі түрде жаттығу
кезінде балалар мен жасөспірімдерің ағзасы және мүше жүйелерінің функционалдық
мүмкіндіктері жоғарылап бұлшық-ет жұмыс қабілетінің тиімділігі едәуір артады.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ТОҚЫМА ЖӘНЕ КИІЗ БАСУ ӨНЕРІ
Жұмашова А.А.
Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайы РМҚК, ОҚО, Отырар
ауданы, Шәуілдір ауылы, этнография ғылыми-зерттеу бөлімінің меңгерушісі т.ғ.к.
Резюме
В данной статье автор подробно пишет об уникальных экспонатах, которые
выставлены в Отрарском государственном археологическом музее. Рассматриваются все виды изделий из войлока: история их создания, предназначение и т.д.
Summary
In this article the author writes about the unique exhibits located in the exhibition of
Otrar state arxeologikal preservation museum in detail7. It is also informs adout the types
of the felts, their creation, predestenation and etc...
Қазақ халқының қолөнері арқылы халықтың тұрмыс-тіршілігін, өмірін көруге
болады. Жүннен алуан түрлі бұйымдар жасау белгілі бір өнерді, шеберлікті қажет
етеді. Қазақ халқында жүн түтіп, киіз басып, жіп иіріп, кілем, алаша, шекпен, ши
тоқумен әйелдер айналысқан. Қолөнер бұйымдары ХІХ – ХХ ғ.ғ. тән кілем, сырмақ,
текемет, тұс киіз, алаша бетіндегі ою - өрнектер қазақ халқының әдет – ғұрпымен,
тұрмыс - салтын, кәсібін табиғат көріністерімен астастыра бейнелейді.
Тоқыма және киіз басу өнерінің тарихы тым тереңде жатқанымен олар тез
бұзылатындықтан бізге құптарлық дәрежеде жетпеген. ХІ-ХІV ғ.ғ. ортағасырлардағы
араб-парсы деректерінде: оғыз, қыпшақ, қаңлы түріктер, жүннен жасалған
бұйымдарды жасауда ең шебер халық деген, ал киімдері де солай тоқылған деп
жазады. ХІ-ХVІ ғ.ғ. зерттеушілері жүннен жасалған бұйымдардың Қазақстанның
ортағасырлық қалаларында кең пайдаланылғаны туралы және Сырдария өзенінің
бойындағы қалаларда түйе жүнінен киім тоқыған – ол сауданың көзі болған деп
жазады. Бұл туралы деректер ХІІІ ғ. тарихшысы Несеви, итальян жазушысы Павел
Иерви Новокомский (ХVІ ғ.) тарихшы Матвей Меховский деректерінде жазылған.
Қазақ халқының қолөнерін этнографиялық тұрғыдан ХІХ ғ. аяғында ХХ ғ. басы мен
ортасында Т.К.Басенов, Н.Б.Бурундуков, А.Клодт, Н.А.Оразбаева, С.М.Дудин,
А.Масанов, Э.Молодов, т.б. ал, ХХ ғ. аяғынан қазіргі кезге дейін А.Марғұлан,
Х.Арғынбаев,
Ә.Тәжімұратов,
Ө.Жәнібеков,
С.Қасиманов,
Ж.Бабалақұлы,
М.Тоқтабаева, Б.Қазиханова, Б.Байжігітов, М.Ш.Өмірбекова т.б. ғалымдар зерттеген.
Хас шеберлердің құнды мұралары Отырар мемлекеттік археологиялық қорықмұражай қызметкерлерінің әр жылдары ұйымдастырылған этнографиялық
экспедициялары барысында және халық қазынасына қамқор бола білген, қолөнерді
шын сүйіп қастерлейтін қолөнершілер мен қарапайым ел азаматтарының мұражайға
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сыйға тартуымен жиналды. Олар тарихи-мәдени құндылықтарымыздың киелі мекені
Оңтүстік Қазақстан облысы Отырар ауданындағы Отырар мемлекеттік
археологиялық қорық-мұражайында сақтаулы.
Қазақ халқының өзімен ежелден бірге жасап, атадан балаға өзінің
өміршеңдігімен үзілмей жетіп, дамып отырған қасиетті тоқыма өнерінің баға жетпес
айтулы туындылары-кеше мен бүгіннің ертеңге қалдырар асыл мұрасы.
Түкті кілем. Кілем тоқу өнері ерте заманда пайда болғандығы археологиялық
қазбалардан белгілі. Кілем бетіндегі сан қилы сәндік өрнектерге назар салған адам
сол халықтың тұнып тұрған өмірінің шежіресін көретіні анық.
Қазақ халқының қолөнерінің даму биігіне көтерілген кезеңі ХІХ ғ. 2 ші
жартысы мен ХХ ғ. басы. Археологиялық қазба жұмыстары барысында жүннен
жасалған бұйымдар табылған. Олар Алтай тауы, Башадар қорғанынан үлкен Ұлағат
өзені бойына осыдан 26 ғасыр бұрын қойылған Пазырық қорғанынан табылған киіз,
текемет, кілем, кіші кілемшелер. Алтай өңірінің халқының тұрғын жайы қазақ
халқының тұрғын жайына ұйқас болып келеді деп археолог С.И.Руденко жазған. [1,
49-53 б.б.]
Қолөнер бұйымдарының бірі кілем тоқу тұрмыс қажетіне байланысты халық
қолөнерінде ертеректен белгілі ел арасынан кеңінен таралған өнер. Еліміздің түкпіртүкпірінде кең таралған осы бір өнер түрінің өріс алып, бай мазмұнға ие болып , одан
әрі дамып отырған жері еліміздің оңтүстік өңірі.[2, 56 б.б.]
Кілем тарихына келетін болсақ сонау сақ дәуірінен бастап кілем өнері дамыған.
Ата-бабаларымыздың тұрмысы, күнделікті істейтін іс-әрекеті кілем бетінде
бейнеленген. Кілемге көбіне қошқар мүйіз, тұмар, немесе су оюлар, гүл тектес
өрнектер, аңдар мен жан-жануарлардың әлемін бейнелеген. Мүйіз тектес оюөрнектерден – қошқар мүйіз, сынық мүйіз, қырық мүйіз, ал өсімдік тектес оюөрнектер – қос гүл, үш гүл, жапырақ тәрізді, геометриялық дәлдікпен салынған оюөрнектер кілемде көп қолданылады.
Қошқар мүйіз стиліндегі өрнек – билік пен берекенің, ізгіліктің көркем бейнесі.
Ондағы ою-өрнектер жақсылықты меңзейді, халқымыз өз қолөнерінде таланттары
мен қабілеттерін қолдана білген.
Кілемді халқымыз баршылықтың, байлықтың белгісі деп білген. Қазақ
халқының кілем тоқу өнері ХХ ғ. басында шет мемлекеттерде көрмелерде көрсетілді.
Мысалы, қазақтың түкті кілемі 1910 жылы Мерв қаласында көрмеде көрсетілді.[3, 149
б.] Ал 1926 жылы Қазақстан кілемшілері Париж көрмесінде жүлде алды. [4,54 б.]
Өнер зерттеуші Мұхамеджан Әлімбаев: «Кілемнің жеті қасиеті бар: тоқысаңөнер, басы бүтін дүние, жисаң-байлық, берсең-тәуір сыйлық, төсесең-мамық,
жамылсаң –көрпең, сатсаң- малың, ілсең- сән-салтанатың!»,-дейді.[5, 81 б.]
Шындығында, кілем тоқу қанша қажырлы еңбекті, ұшқыр ой-қиялды қажет етеді.
Қазақстанның оңтүстігінде түкті кілем бетіне түсірілген ою-өрнектердің негізі
мына үлгіде болып келеді: кілем ортасына шатыр гүл өрнегі үш немесе төрт жерден
түсірілген түрі. Кілем ортасын қошқар мүйіз шеттері сыңар мүйіз ою-өрнегімен
өрнектеген, келесі түрі бетіне түгел үш гүл немесе қос гүл ою-өрнектері түсірілген,
табиғат көрінісін бейнелейтін жолбарыстың, бұғының, құстардың суретін
бейнелейтін кілемдер және бетіне геометриялық өрнек, ақ отау, тұмарша төрт құлақ
өрнектері түсірілген түрі көп кездеседі. Кілем ортасына өсімдік тектес ою-өрнегі,
айналасына сыңар мүйіз, сынық мүйіз, шетіне су өрнегі түсірілген түрі. Тағы бірі
ортасына шатыр гүл, шеттеріне өсімдік тектес ою-өрнектер, сондай - ақ ортасына
ромб өрнегі, шеттеріне де ромб өрнегі түсірілген түрі көп кездеседі. Кілем өрнегінде
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әсіресе қызыл фонға, көк, сары, ақ түсті өрнектер көбірек жүргізіледі. Отырар
мұражайының қорындағы мына бір кілемнің бетіне төрт табақ, оның ішіне төрт
құлақ ою-өнектері түсірілген. Келесі түрі ортасына қошқар мүйіз ою-өрнегі, сонымен
қатар өсімдік тектес ою-өрнектер түсірілген түрі де көп кездеседі.
Тақыр кілем.Тақыр кілемнің түкті кілемнен айырмашылығы жібін терме
алашаға иірілгендей екі тіндеп ширатады, теріп тоқу әдісі қолданылады. Тақыр
кілемге теріп тоқу әдісі арқылы геометриялық сынық сызықтар бетіне қошқар мүйіз
бен шатыр гүл өрнегі түсірілген түрі көп кездеседі. Тақыр кілемнің сапасы мен
құндылығын басқа да үй жиhаздарымен салыстыратын болсақ тұтынуға да, төсеуге
де төзімді, берік, оңайлықпен тозбайды. Сондай-ақ, оны көпшілігінде ешкі жүнінен
иіріп тоқитындықтан, шаң-тозаңнан оңай тазартып алуға болады, әрі жұмсақ
төсеніштің төзімділігі соншалық көп уақыт пайдаланады.
Алаша. Күні бүгінге дейін өз маңызын жоғалтпай келген дәстүрлі өнер
үлгілерінің бірі - алаша. Оны тоқу үшін түйе, немесе қой жүні керек болған. Алашаның тоқылу тәсіліне қарай түрлі атаулары бар. Олар бояулы алаша, бояусыз алаша,
жіп алаша, жол алаша, өрнекті алаша, терме алаша, тақыр алаша, қақпа алаша т.б.
Еліміздің оңтүстігінде орама алаша, қақпа алаша, терме алаша түрлері кең
тараған. Олардың бетіне түсірілген ою-өрнек негізі шынжара, балдақ, өркеш, тарақ
өрнектері, ал шеттеріне мүйіз өрнек, ала құрт, жұлдызша, сынық мүйіз өрнектері кең
қолданылады.
Талдықорғанда алаша бетіне тарақ, балдақ, тұмарша, ирек су, сыңармүйіз
өрнектері түсірілген түрі, Семей өңірінде жұлдызқұрт атты ою-өрнек түсірілген. Ол
ақ пен қарадан, қызыл мен жасылдан, көк пен сарыдан бунақталып келеді. Шығыс
Қазақстан облысында алаша бетіне түгел ромб өрнегі, Батыс Қазақстан облысында
алаша бетіне түгел ромб өрнегі оның ішіне сыңар мүйіз өрнегі түсірілген түрі, ал,
Қызылорда облысында тарақ, сынық мүйіз ою-өрнектері түсірілген түрі көп
кездеседі.
Қоржын.Өрмек құрып тоқылатын қолөнер үлгілерінің бірі қоржынды жайлауға
шыққанда күнделікті тұрмыста көлікпен зат және тамақ алып жүруге пайдаланады.
Қоржын түкті және түксіз болып тоқылады. Оның өрнектері кілем және терме алаша
өрнектері тәрізді болып келеді, геометриялық, тұмарша, мүйіз өрнектері, ирек, ілгек,
қошқар мүйіз, қос мүйіз, сегіз жапырақ, жұлдызша, ромб тәрізді өрнектер. Шығыс
Қазақстан облысындағы қоржын бетіне қиғаш майда ромб өрнегі түскен. Алматы
облысында өсімдік тектес, ромб, бестаңба ою-өрнектері түсірілген түрі көп кездеседі.
Бестаңба ою-өрнегі дүниенің төрт бұрышын шартты түрде бейнелеу ұғымын
білдіреді. [6, 50 б.] Қызылорда облысында алаша, немесе аламыш ою-өрнектері
түсірілген. Ол көп түсті жолақтардан құралады. Сол жолақтардың ішінде
геометриялық фигуралар тектес немесе мүйіз өрнектерінің желелі түрлерінен
құралған түрлі-түсті оюлар түсіріледі. Оңтүстік Қазақстан облысында қоржын бетіне
бір ғана ірі ромб түскен де оның айнала шеттеріне сынық мүйіз ою-өрнегі түсірілген
түрі сондай-ақ бетіне түгел мүйіз ою-өрнегі түсірілген түрі көп кездеседі. Отырар
мұражайының қорындағы қоржынның ою-өрнектері мына үлгіде болып келеді: бетіне
бір ғана ромб түсірілген, шеттеріне сынық мүйіз ою-өрнектері түсіріліп оны
айналдыра өсімдік тектес ою-өрнектер түсірілген. Келесі түрі ромб ішіне сынық мүйіз
ал шеттеріне тұмарша ою-өрнегі, сегіз бұрыш ою-өрнегінің ішіне сегіз жапырақ оюөрнегі оны айналдыра төрт құлақ ою-өрнегі түсірілген.
Текемет.Қолөнер үлгілерінің бірі киізге ою-өрнек түсіріліп басылған төсеніш –
текемет. Киіз басудың әдіс-тәсілдері ғасырлар бойы өзгеріске ұшырамаған. Ол
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икемді, жұмсақ материал сондықтан көшпелі мәдениетте ең қажетті зат болды. Ертеде
ұзатылған қыз өзінің үйіне сәлемдеме ретінде текемет немесе сырмақ жіберетін
болған.
Текеметке салынған ою-өрнектер Қазақстанның әр өңірінде әр түрлі болып
келеді. Еліміздің оңтүстік өңірінде текемет бетіне сары, қызыл, қара бояулар көп
пайдаланылады. Ою-өрнектері мына үлгіде болып келеді: ортасына тұтастай бір ғана
өте ірі ою тармағын түсіру немесе тұтас екі немесе үш ромб түсіріліп оның ішіне
қошқар мүйіз өрнек салынып, жиектеріне айналдыра сыңар мүйіз өрнектер, сондай-ақ
қос мүйіз, қаз мойын өрнектері түсірілген түрі көп тараған.
Геометриялық өрнек тобына жататын ромбы өрнегін Орталық Қазақстанда
айшық, Солтүстік Қазақстан облыстарында екі көзді, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс
Қазақстан облыстарында шаршы деп атайды. [7, 3 б.]
Батыс Қазақстанда текемет бетіне үш немесе төрт жерден шеңбер ішіне сыңар
мүйіз өрнегі айналдыра түсірілген түрі көп кездеседі.
Қызылорда облысында текеметтің бірнеше жеріне ромб тәрізді өрнек түсіріліп,
оны айналдыра қошқар мүйіз өрнегі салынған түрі. Отырар мұражайының қорындағы
текеметтердің ішінен ОҚО, Отырар ауданының Аққұм ауылының қолөнер шебері
Несібелі Әбдіхалықовадан алынған текеметті ерекше атауға болады. Оның ортасына
үш жерден төрт құлақ, қолтықшаларына сыңар мүйіз ою-өрнегі түсірілген. Ал келесі
түрі ромб ішіне қошқар мүйіз, ал шеттеріне сыңар мүйіз ою-өрнегі түсірілген. Әдетте
текеметтің көлеміне қарай оған ірілі, уақты әр түрлі сәнді әшекей өрнектер салынады.
Сырмақ. Қолөнер үлгілерінің бірі сырмақтың көлемдері жағынан да, бетіне
түсірілген ою-өрнектерінің ерекшеліктері жағынан да бірін-бірі қайталамайтын сан
түрлі сырмақтар бар. Олар ақ сырмақ, қара ала сырмақ, жиекті сырмақ, дебіске
сырмақ деп аталады. Сырмақ жасалатын киіз ою салуға, жиектеуге бөгет болмай тегіс
жасалады, ол ақ немесе шымқай қара болуы шарт. Сырмақтың ортасындағы оюөрнектер бір түсті мәнерде ойылып әр түрлі жібек жіптермен әсемделіп кестеленеді
де қалың киізге жапсырылады. Ал, келесі түрі қой жүнінің екі түрін алып оюлап
жасайтын болған. Тұтас үлкен қара киіз бетіне ақ киізден ойылған оюға, ақ киіз бен
бетіне қара киізден ойылған оюға жиек басып сырмақты сырады да киіздің үстін
түгелдей тігіп шығады. Сырмақ сыруда ірі ою-өрнектер кеңінен қолданылған.
Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайының қорындағы
сырмақтарға тоқталатын болсақ: сырмақтың ортасына үш жерден ірі ромб түскен
ішіне төрт құлақ өрнегі түсірілген. Сонсоң ромбының сыртынан үлкен төрт бұрыш
ішіне алған. Оны айналдыра мүйіз өрнегі түсірілген түрі. Ұзындығы – 2 м. 90 см. Осы
аталған ою-өрнекті сырмақтар Отырар мұражайының қорында көп кездеседі. Келесі
түрі сырмақ бетіне ірі қошқар мүйіз шеттеріне сыңар мүйіз ою-өрнегі түсірілген түрі.
Тағы бір түрі сырмақ ақ киізден басылып бетіне сыңар мүйіз, шеттеріне шет оюөрнегі түсірілген. Ұз.-2м.98см.
Қазақстанның әр өңірінде сырмақ өрнектерінің ерекшеліктері бар. Оңтүстік
өңірінде сырмақ бетіне ірі-ірі төрт құлақ өрнегі үш жерден түсіріліп оны айналдыра
мүйіз өрнегі түсірілген түрі, сондай-ақ бетіне екі немесе үш жерден ромб түсіріліп
оның ішіне төрт құлақ шеттеріне айналдыра қос мүйіз өрнектері түсірілген түрі көп
қолданылады. Семей өңірінде кездесетін сырмақ бетіне гүлді тұспалдап тұратын айға,
мүйізге, жапыраққа ұқсас элементтерден құралған шыныгүл ою-өрнегі түсірілген.
Келесі түрі сыңарөкше, төрт құлақ, арқар мүйіз ою-өрнектері түсірілген түрі көп
кездеседі. Алматы облысында сырмақ бетіне өсімдік тектес, төрт құлақ, қима оюөрнектері, Талдықорғанда, Қарағанды облысында сырмақ бетіне төрт құлақ, арқар
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мүйіз ою-өрнектері түсірілген түрі көп кездеседі. Шығыс Қазақстанда сырмақ
оюларына өсімдік элементтері кеңінен қолданылып, тіпті басқаша сипат алады.
Оюларын кестелеу мәнерімен нақышына келтіріп жасаған.
Орталық Қазақстан, Семей өңірінде сырмақты қой жүнінің ақ, қара, қоңыр, боз
түрлерінен екі түрін алып жасайтын болған. Ал, еліміздің Оңтүстігінде сырмақ ашық
түсті, бірнеше бояуға боялып оюланатын болған.
Тұс киіз– етүсті барқыттан, жібектен, шұға т.б. материалдардан ойылған
өрнектерді жұқа әрі тығыз орналасқан ақ киіз шаршысына жапсырып, қабырғаға
кілем орнына ілетін төсеніш. Тұс киіздің түрлі матаның бетіне кестелеп ою-өрнектер
түсірілген түрі де бар. Қазақстанның әр өңірінде кездесетін тұс киіздің өз
ерекшеліктері бар. Оңтүстік өңірінде тұс киізді ақ немесе қара киізден басып бетіне
матадан ойып өрнектер түсіреді де шеті шыт матамен көмкеріледі. Тұс киіздің бетіне
ромб ішіне төрт құлақ өрнегі түсірілген, шеттеріне сыңар мүйіз ал одан жоғары мүйіз
өрнегі түсірілген түрі көп кездеседі. Тұс киіз жасаушы шебер киіздің бетін оюлайтын
маталарды өзінің ұнатуынша таңдап алады. Ал шетін бір түсті матамен көмкереді.
Отырар қорық-мұражайының қорындағы тұс киіздің мына бір түрі ақ түсті жүннен
басылып бетіне төрт құлақ ою өрнегі матадан ойылып шетін шыт матамен көмкерген.
Ұзындығы – 2 м, 86 см, ені – 1,78 см. Келесі түрі қара түсті жүннен басылып
ортасына тұтас төрт құлақ, шеттеріне құс тұмсық ою-өрнегі түсірілген. Ұзындығы –
3 м.29 см, ені - 1 м.58 см.
Аяққап – атқарар міндеті бірдей болғанмен сыртқы пішіні көркемдік көрінісі әр
жерде әр түрлі. Кейбіреулері төрт бұрыш, қайсыбірі доғал болып келеді. Ал оған әр
түрлі қиықтан құралып жапсырылған ою аяққаптың өн бойына көлеміне өте шақ,
жеңіл сипат алады. Киізден жасалған ыдыс-аяқ салатын әшекейлі дорба – аяққаптың
бірнеше түрі Отырар қорық-мұражайының қорында сақтаулы. Биіктігі – 87 см., ені –
64 см., болып келетін аяқ қаптың бетіне қос мүйіз, қошқар мүйіз, мүйіз ою-өрнектері
түсірілген.
Киізден жасалатын айнақап опа, айна тәрізді сәндеуге қажетті
бұйымдарды салып шымылдыққа іліп қоятын бұйым. Айнақап төртбұрыш пішінді
тұмарша тәрізді, қақпағы жабылатын етіп ақ киізден жасалады. Ондағы ою-өрнектер
көбінесе мүйіз тектес болып келеді. Киізден құрап үй тұрмысына қажетті жасалған
аяққап, айнақап сияқты бұйымдардың бетін қолдан әшекейлеп тігетін болған. Олар
киіз үйдің ішін жабдықтап безендіруде қосылар жасау болған. Өйткені олардың
көркем ою-өрнегі киіз үйдің ішкі бояуымен үндестік тауып тұтасып жатқан.
Жүннен жасалған бұйымдардағы ою-өрнектерді мәнерлеп өрнектеу әр түрлі
айшықты бояу қолдану тоқушының қиялына, іскерлігіне, талғамына байланысты
болды.
Еліміздің әрбір аймағында оюлар әр түрлі үлгіде дамып, өз ерекшеліктері
болған. Соған қарамастан барлық ою-өрнектердің бастапқы элементтерінің негізі
мүйіз тектес ою-өрнектер болып саналады.
Қазақ халқының өткен тарихын тарихи-мәдени құндылықтарымыздың киелі
мекені – мұражай арқылы жас ұрпаққа танытудың маңызы зор. Оңтүстік Қазақстан
облысы Отырар ауданындағы Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайының қорындағы жүннен жасалған бұйымдар мұражай қызметкерлерінің әр жылдары
ұйымдастырған этнографиялық экспедициялары барысында және халық қазынасына
қамқор бола білген қолөнерді шын сүйіп қастерлейтін қолөнершілер мен ел
азаматтарының мұражайға сыйға тартуымен жиналды.
Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-мұражайының қызметкерлері
ұлттық мәдени маңызы бар заттарды іздестіру мақсатында Оңтүстік Қазақстан
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облысы Шардара, Арыс, Ордабасы аудандарында «Өресі биік, өрісі кең өнер»,
Қызылорда облысы Қармақшы, Шиелі, Жаңақорған аудандарында «Өнер көзі
халықта», Отырар ауданында «Қолөнер – халық қазынасы, ғасырлар мұрасы» атты
тықырыптарда этнографиялық ғылыми-зерттеу экспедицияларын ұйымдастырып,
нәтижесінде ел арасынан жүннен жасалған кілем, сырмақ, алаша, қоржын, тұс киіз,
текемет т.б. заттарды тауып мұражай қорына өткізді.
Қолөнеріміздің озық үлгілерін қаймағын бұзбай қазірге дейін жеткізіп, өнерін
кейінгі ұрпаққа өнеге етіп үйретіп отыраған, он саусағынан өнері тамған сырмақ
сыру, кілем, алаша тоқу, текемет басу өнерін жалғастырушы ісмер, шебер, апаларымыз ел арасында қазір де баршылық. Атап айтатын болсақ, ОҚО Отырар ауданында
Әбдіхалықова Несібелі, Бейсенова Тұмаркүл, Әлімқұлова Сәрсенкүл, Қаратаева
Қалдықыз, Серікбаева Тұрғанкүл, Рахматуллаева Ақұлтай, Тағаева Жібек, Қаратаева
Қалдықыз, Бөрібекова Таңсұлу, Көпесова Шолпан, Жүсіпбек Шолпан, Алимқұл
Сәрсенкүл, Арыстанбаева Күлтай Шардара ауданында Дабысова Ибаш, Исаева
Үрпия, Иізова Батима, Айшуаққызы Үрпиша, Бөрібекова Сәрсенкүл, Жолдыбайқызы
Аманкүл, Қызылорда облысында Шолпан Садуақасқызы, Қалендер Зылиха, Қалиева
Қалима, Нәбиева Набат, Қалиева Бибайша, Мақантаева Ырысалды. ОҚО Шұбарсу
елді мекенінің қолөнер шебері Тұрғанкүл Ізтайқызы, ОҚО, Арыс ауданы Дермене
елді мекенінің қолөнер шебері Құрманқожаева Жадыра, ОҚО, Созақ ауданында
Зәйтүнова Тәжбан, Жақсылыққызы Мейрамкүл, Дастанқызы Мәрияш, Батыршаева
Маржанкүл, Бимендиева Қалдыкүл, Нұржанбаева Аманкүл.
Экспедиция барысында қолөнершілердің өздері тоқыған қазақ халқының
ұлттық үлгісіндегі сырмақ, түкті кілем, кілем қоржын, ақ басқұр, аяқ қап, текемет,
терме алаша, қақпа алаша т.б. туындыларына қарап шеберлердің қиялына таң қалдық,
бояулары бір-біріне үйлесімді, оюлары жатық болып келген, көз тартар сәнділігімен,
үздік орындау шеберлігімен ерекше көзге түседі.
Қазақтың кең байтақ, ұлан ғайыр шексіз жатқан жерінің көне дәуірден бастап
қазіргі ұрпағымыз өсіп-өнген дәуірімізге дейінгі кезеңдерде небір тарихи дәуірлерді
бастан кешкені белгілі. Азаттықтың арайлы таңымен бірге бар мен жоғымызды
түгендеп келер ұрпаққа аманаттау керектігі Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың тікелей
басшылығымен қабылданған мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасында айтылды.
Осыған байланысты Отырар өңірінің мәдени мұрасын зерттеуде Отырар қорықмұражайының қызметкерлері өз үлестерін қосып келеді.
Қолөнер бұйымдары ел тұрмысына сән беріп, адамдарға рухани ләззат әкелген,
халық өмірмен бірге жетіліп келе жатқан өнер. Ертедегі ата-бабаларымыздың қолөнер
үлгісін, шеберлігін сақтап қалып, кейінгі ұрпаққа жеткізу, үйрету бүгінгі таңда
игілікті іс болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Ө.Жәнібеков. Уақыт керуені. – Алматы: Жазушы, 1992 - 49-53 б.б.
2. Жүннен жасалған бұйымдар. –Алматы, 1990 – 56 б.
3. А.Х.Маргулан. Казахское народное прикладное искусство. – А.: Өнер, 1986 – с.32.
4. А.Х.Маргулан. Казахское народное прикладное искусство. – Алма-ата: Өнер, 1986
– с.149.
5. М. Ш. Өмірбекова. Қазақ халқының дәстүрлі өнері. – Алматы: Кітап, 2004 – 50 б.
6. Ә.Тәжімұратов. Шебердің қолы ортақ. – Алматы: Қазақстан, 1977 – 54 б.
7. Өмер Займоғлы. Студенттердің кілем өнері арқылы педагогикалық іс-әрекетке
дайындаудың дидактикалық шарттары. - Түркістан 2008. 3 б
290

ОЮ-ӨРНЕКТЕРДІҢ ҚОЛӨНЕР БҰЙЫМДАРЫНДА ҚОЛДАНЫЛУЫ
Кемелова Қ.Ш.
Отырар мемлекеттік археологиялық қорық-музейі, Қазақстан, Шәуілдір
Резюме
В статье анализируется украшения, которые легли в основе всех видов
украшения, образованном в древние времена казахов и типы украшений
Resume
The article analyzes the ornaments which were the basis in all types of decoration
formed in the remote times of Kazakhs and the types of the ornaments.
Қазақтың өрнекті әшекеймен істелетін қолөнерінің түрлері де, атаулары да өте
көп. Солардың ішінде халық арасында көбірек тарағаны-ою-өрнек. Ою-өрнек ісі тым
ерте заманнан бастап-ақ қорөнердің барлық түріне бірдей ортақ әсемдеп
әшекейлеудің негізі болып келеді. Ою деген сөзбен өрнек деген сөздің мағынасы бір.
Бұл сөздің ұғымында бір нәрсені ойып, кесіп алып жасау немесе екі затты оя кесіп
қиюластырып жасау, бір нәрсенің бетіне ойып бедер түсіру деп түсінеміз. Қазақ
көбінесе бір өрнек салып қиып алған үлгіні, үлгіге салып кескен сырмақтың қиығын,
сондай-ақ барлық қошқар мүйіз өрнектерін де ою дейді. Ал өрнек дегеніміз әр түрлі
ою, бедер, бейненің күйдіріп, жалатып, бояп, қалыптап істеген көркемдік
әшекейлердің ортақ атауы іспеттес. Сондықтан көбінесе ою-өрнек деп қосарлана
айтыла береді.
Қазақ ұлттық ою-өрнегінің бірнеше ондаған ғасырлық тарихы бар, атадан
балаға, ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып,үнемі қолданыста дамып келе жатқан өнер
түрінің бірі осы ою-өрнек саласы.
Біздің жыл санауымыздан бұрынғы Ү-ІІІ ғасырлар аралығында Алтай өңірінен,
Қара теңіз төскейіне дейінгі сайын даланы мекендеген түркі халықтарының түп
аталары- байрғы Сақтар әлемдегі мәдени өмірде өнердің өшпес асыл мұраларын өнер
жарықтарын қалдырған. Аталмыш өнер кезеңіне Академик Әлкей Марғұлан «Аңдабы
мәнер» деп ат берген. Есік обасынан, Шығыс Қазақстаннан қазылып алынған «Алтын
адам» киімі осы аңдабы мәнерінде жасалған өрнек. Міне, қазақ халқының ою-өрнек
өнері, осылайша түркі халықтарының, яғни ежелгі сақтардың өнері зергерлік
әшекейлермен тікелей сабақтасып отырады. Негізінен, қазақ даласында оюлар әр
түрлі
үлгіде
дамыған.
Еліміздің
әрбір
аймағының
өзінің
стильдік
ерекшеліктері,үлгілері болған. Соған қарамастан барлық оюлардың бастапқы
элементінің негізі- «мүйіз» тектес ою-өрнек болып саналады. Халқымыздың
тұрмысында жиі қолданылатын: өру, тігу, тоқу, құрау, еріту, балқыту, қию арқылы үй
жиһаздарын, құрал-саймандарды, киіз үйлерді, зергерлік бұйымдарды, кілем, алаша,
сырмақ, терме алаша, қоржын, ыдыс-аяқтарды, киім-кешектерді ою-өрнектермен
әшекейлеп, безендіріп отырған. Зерттеуші ғалымдардың пайымдауынша қазақ оюөрнектерінің 250-дей түрі анықталған.1 Дәлірек айтсақ, белгілі этнограф С.Қасиманов
көне ою-өрнектердің 200- дейін, сол атаулардың 50-дейінің мазмұнын ел арасынан
жинап, қағазға түсірген.
«Мүйіз» оюы қазақ халқының ою-өрнегінің төркіні деуге болады, өйткені
барлық жаңа элементтер соның негізінде жасалып,тек атаулары ғана өзгеріп отырған.
Жалпы, ою-өрнектердің мазмұны мен маңызы мал өсіру, аңшылық, жер-су, көшіпқону сияқты көрністерін, күнделікті өмірде кездесетін әр түрлі заттардың сыртқы
бейнесін тұспалдайды, бірақ қолөнер саласындағы қай бұйымды алсақта, сол заттың
бетінде түрлі нұсқада бейнеленген «мүйіз» тектес ою-өрнектер.
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Негізінен, қазақ халқы ерте заманнан бергі күнделікті қолданыстағы үйжиһаздарына ою-өрнектер салып бейнелеуі, оның кең сипат алып, жаппай дамыған
кезі тек кейінгі ХІХ ғасыр деп санайды ғалымдар.3 Осы ғасырда қазақтардың үйжиһаздарын әшекейлеуге кең көлемде қолданған ою-өрнек түрлері, негізінен,
зооморфтық, өсімдік, геометриялық, космогониялық.4
Осы ою-өрнектердің ішінде халық арасына кең тарағаны - зооморфтық. Ол
жануарлардың сыртқы пішіні, кейпі, мүйізі, тырнағы, мойны, табанына т.б ұқсас оюөрнек түрі. Зооморфтық ою-өрнектер түрі кебеже, жүкаяқ, асадал т.б. бұйымдарда
кездеседі.
Аталған ою-өрнекте төрт түлік малдың абстракциялық пішіні ерекше орын
алады. Оған мысал бүгінде бәрімізге мәлім қошқар мүйіз, төрт құлақ, түйе табан,бота
мойын, түлкі бас, құс қанат және т.б оюлары.5
Төрт түлік малдың бейнелерінің бірі - қошқар мүйіз оюы қазақ халқының бүкіл
тіршілігінен көрніс тапқан. Кей қолданыста ол қырық мүйіз, сыңар мүйіз, арқар мүйіз
болып түрленіп отырады. Қошқармүйіз төрт тармақтан құралып, ортасы айқыш
тәрізді болып келеді.Төртқұлақ өрнегі кебеже, жүкаяқтарды безендіруде кеңіне
қолданылады. Ол ағаш бұйымдардың кейде дәл ортасына, кейде бұрышына
бедерленген. Осындай өрнектердің тағы бір түрі- ботамойын. Ол ағаш бұйымдардың
дәл ортасында, я болмаса бұрыштарында кездесіп отырады. Осымен қатар, ағаш
бұйымдарда иттабақ, итемшек, қарақұс, қаратұмсық, көбелек, шыбынның қанаты деп
аталатын өрнектер де ұшырасады.6 Олар әсіресе, жүкаяқта, төсектерде молынан
қолданылады.
Қазақтардың жиһаздарында кең таралған ою-өрнектердің келесі бір түрі өсімдік тектес ою-өрнектер. Олар тұрмыста қолданылатын барлық дерлік ағаш
бұйымдар да кездеседі. Жалпы өсімдік өрнегінің өзі жапырақ, гүл, сабақ, өткізбе,
шиыршық, тамыр түрінде бейнеленеді және жаңадан ашылып келе жатқан жауқазын
бейнесінде де ұшырасады.7
Өсімдік тектес ою-өрнек, көбінесе, кебеже мен жүкаяқтардың, беттерінде
тігінен де, көлденеңінен де бедерленеді. Ал асадалдарда бұл ою-өрнегі бір-бірімен
сабақтасып, біте қайнасқан түрінде беріліп отырады. Өсімдік кескіндері ағаш
бұйымдарда шебердің талғамына қарай әр қилы көрініс табады. Шебер оны өз
талғамына, қалауына орай жекелеп, топтастырып беріп отырған. Сондай-ақ ағаш
бұйымдарда өсімдік элементтері сабақтастырылған, шиыршықталған күйінде немесе
шеңбер түрінде бедерленген. Бұл ою-өрнектің ішіндегі бүгінде кең таралғаны ағаш
сұлбасының абстракциялық түрдегі бейнесі. Сонымен қатар, ою-өрнектің ішіндегі
келесі бір кең таралғаны - жапырақ тектес түрі. Жапырақтың, әсіресе, дара және
топтасқан бейнелері көп қолданыс тапқан.
Үй жиһаздарында кездесетін ою-өрнектің келесі түрі - геометриялық. Ол
барлық дерлік бұйымдарда орын алады, көбінесе, жалпы композиция құру барысында
негізгі күрделі ою-өрнектерді жалғастырушы ролін атқарады. Үй жиһаздарында
аталған ою-өрнек элементтері тұтастырушы немесе аралықтарды толықтырушы
түрінде кездеседі. Тіпті кейде әр қилы
орындалған сызықшалары 40-50 градус көлбеу орналасса, бір жерлерінде
қатарласып отырған. Ол үй жиһазының жиектеріне, бүйірлеріне, қапталдарына
нақышталған. Көбінесе кебежелердің дәл ортасында шеңбер, сызық түрінде де
бедерленеді. Сондай-ақ, бұйымдарда геометриялық ою-өрнектердің үшбұрыш,
төртбұрыш, сүйірбұрыш, айқышты, сопақша түрлері кездеседі.
Халық арасында кең таралған ою-өрнектің келесі бір түрі- космогониялық ою292

өрнек. Ол кебеже мен әбдіренің дәл ортасында, көбінесе, күн бейнесінде, айналасына
ұсақ жұлдызшалар, бұлт, толқын түрінде бейнеленген. Ағаш бұйымдарында
космогониялық ою-өрнектердің «жұлдыз», «шұғыла», «төртқұлақ», «бітпес»,
«шимай» деп аталатын түрлері де кеңінен қолданылған.9 Әсіресе, айшық, жұлдыз,
күн бейнелері үй жиһаздарында көптеп кездеседі. Аталған ою-өрнектер, негізінен,
ағаш бұйымдарында бінеше рет қайталанып, ырғақ заңдылығымен орындалып
отырған. Космогониялық ою-өрнектер үй жиһаздарының орталықтарында және
жиектерінде бедерленген.
Мәселен, күн бейнесі оның шұғыласы ағаш бұйымдарының ортасында шеңбер
түрінде бедерленсе, ай бейнесі көбіне-көп қыз жасауларында жаңадан туып келе
жатқан бейнесінде өрнектеледі.Ал толқын тәріздес шумақталған бұлт бейнесінің
сыртқы пішіні бұйымдардың жиектерінде беріліп отырған. Ағаш бұйымдарында
көрініс тапқан ою-өрнектер мен олардың мазмұны қазақтар арасында ағаш
оймыштаудың кейінгі ғасырларда біршама дамығандығын аңғартады. Негізінен, оюөрнек өнері қазақ халқының ауыз әдебиеті секілді мәдени шежіре. Болашақ
ұрпақтарымызға ұмыт болып бара жатқан осы өнерді таныстырып, қолөнер, сурет,
архитектура және өндіріс салаларына ендіріп қана қоймай, осы өнерді қайта
жаңғырту біздің мақсатымыз.
Қорыта айтсақ, ою-өрнек ісінде қазақ арасына ең көп тарағандары, сырмақ,
текемет, түскиіз, сандыққап, тұтқыш, киіз есіктің маңдайшасы, үзік, кереге қап
сияқты киізден ойылып алынатын заттар. Әрине, осы аталған заттарды ою салып
өрнектеу тәсілі әр түрлі. Мысалы: сырмақты ақ киізбен қара киіздің ою үлгісіне салып
кесіп алады да оюластырып тігеді де, жиек басын сыриды. Аяққап, сандыққап,
түскиіз, киіз есіктің маңдайы, туырлықтың қасы сияқтыларды көбінесе оюлаған, әр
түрлі маталарды бастырып тігу арқылы, ал түйе жабуы, тұтқыш тағы басқа заттарды
еш нәрсе бастырмай-ақ тек өрнектеп сыру арқылы ғана жасайды. Себебі, бұларға ою
бастыру, не оюлап құрастыру ерсі саналады. Сондай-ақ, киіз есікті де оюламайды,
оның шеттеріне басқа киіз құрап, ортасын «таңдай» өрнегімен сырып қана қояды. Бұл
арада халқымыздың негізгі шаруашылығы мал бағу болғанын, ішім-жем, киім-кешек
т.б да керек жарақ қажеттерін осы төрт түлік мал өтейтінін ескергеніміз жөн. Осыған
орай, қазақ халқының қолөнері, яғни ою-өрнек ісі ең алдымен осындай мал
шаруашылығынан алынатын шикізат қорын ұқсатып тұтынуға байланысты
дамығандығы ақиқат.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. М.Ш. Өмірбекова. «Қазақ халқының дәстүрлі өнері». Алматы 2004ж. 4 б.
2. М.Ш.Өмірбекова. «Сақ (скиф) тарихы мен мәдениеті». Алматы. 2004 ж.107 б.
3. Х. Арғынбаев. «Қазақ халқының қолөнері». Алматы. 1987ж. 58 б.
4. Өзбекәлі Жәнібеков. «Эхо». Алматы. 1991ж. 160 б.
5. С. Қасиманов. «Қазақ халқының қолөнері». 1995ж.27 б.
6. С. Қасиманов. «Қазақ халқының қолөнері». 1995ж. 28-30 б.б.
7. Қ.С.Э. 6-шы том. 370 б.
8. К. Ыбраев. «Казакский орнамент». Алматы. 1994ж. 29 б.
9. Ө. Жәнібеков. «Жолайрықта». Алматы. 1995ж. 15б.

293

ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ АТ ОБРАЗЫНЫҢ ШЫҒУ ТАРИХЫ
Көшекова А.А. қауым-н профессор м.а., ф.ғ. к., Мыңбаева А.П. аға оқытушы,
Қуанбаева Жанар – магистр
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті,
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты,
Резюме
В статье рассматривается об анализе образа коня, в котором считался друг
богатыря в казахском эпосе. У тюркских народов место коня имеет большое
значение. Кроме того, образ коня является символом культурного характера в
казахском эпосе.
Summary
The article deals with the analysis of the image of the horse, in which the hero's
friend was considered in the Kazakh epic. In Turkic peoples, the place of the horse is of
great importance. In addition, the image of the horse is a symbol of a cultural nature in the
Kazakh epic.
Қазақ халқының халық болып қалыптасып, сан ғасыр бойы кең дала төсінде
өмір сүруіндегі ат түлігінің алар орны ерекше. Тіпті, талай рет халқымыздың басына
бұлт үйіріп келген жаулардан ат көлігі болмаса кең даламызды қорғай да алмас едік.
«Көшпелі халықтардың отырықшы халықтардан әскери-тактикалық басымдығын
қамтамасыз еткен басты фактор - олардың соғыс аттарын кеңінен пайдалануы болды.
Бұл әскери өнердегі революциялық төңкеріс еді. Б.э. дейінгі І мыңжылдықтан бастап
«көшпелі әскердің» негізгі, дәлірек айтқанда, бірден-бір түрі соғыс кезінде жаппай
соққы беру тактикасын қолданатын атты әскер болды. Б.э. І мыңжылдығының
ортасында түріктер қатты ер мен үзеңгіні кеңінен пайдалана бастады, мұның өзі атты
әскердің жауынгерлік қуатын күшейтті» деп жазады Елбасы Н.Назарбаев өзінің
«Тарих ағынында» атты кітабында [1, 86-87]. Осының өзі-ақ көшпелі елдің өмірінде
жылқы малының қаншалықты зор рөл атқарғанын көрсетеді. Халқымыз үшін ерекше
қадірлі болған төрт түліктің бірі аттың қазақ халқының басты құндылықтарының бірі
болған эпос-дастандарына барынша кең бейнеленуі орынды. Алайда, тікелей қазақ
эпосындағы ат бейнесін зерттеп-зерделейтін еңбектердің әлі де болса жеткіліксіздігі,
осы мақаланы жазуға себепші болып отыр.
Қай - халықтың болмасын рухани өміріне негіз болатын іргетастық
құндылықтары, оның өзіндік болмысын анықтайтын ежелгі өмірінен келе жатқан
жәдігерлері, баға жетпес мұралары болады.
Осы рухани мұраның ішіндегі бірегейі - ұлттық-этникалық, халықтық, тарихи
құндылықтарды бойына молынан жинақтаған эпос жанрының орны бөлек. Эпос
жанрының, соның ішінде, әсіресе, классикалық қаһармандық эпостың фольклордың
басқа жанрларынан басты ерекшелігі онда тек қана өз елін сыртқы жаудан қорғау
идеясы бейнеленіп қоймайды, сонымен бірге халықтың дүниетанымы, өзі туралы
ұғым-түсінігі, моральдық-этикалық ұстанымдары, қаһармандық идеалы, салт-санасы,
өмірді өзіндік қабылдау ерекшелігі т.б. этникалық сипаттары бейнеленеді.
«Халқымыздың ғасырлар бойғы тағдырын, ерлігі мен елдігін, ой-арманы мен
мұң-мұқтажын бойына жинақтаған қаһармандық жырлар қыры мен сыры мол аса
қымбат қазына. Эпостық жырлардан біз қазақ халқының этникалық тарихы мен
көркем ойлау ерекшеліктерін, сонымен қатар рухани-мәдени, интеллектуалдық
деңгейін де байқасақ керек» деп жазады Тынысбек Қоңыратбай [2, 3]. Эпостың
құндылығы, өзге жанрлардан басты ерекшелігі де сонда. Сол себепті де «... халық
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әдетте эпосты ертегілер мен өлеңдерден бөлектей отырып, ерекше құрметпен
қарайды» [3, 153]. Ш. Ыбыраевтың пікірінше: «Батырлар аруағын шындап құрметтеу,
олар туралы жырларды құрандай қастерлеу эпикалық қайнаған дәстүрдің барлық
кезеңдеріне - батырлардың өз дәуіріне де, тыңдаушылар мерзіміне де ортақ» [4, 168].
Эпостарды әспеттеу, құрметтеу, оның әрбір сөзіне үлкен мән беру барлық халықтарға
тән, ненецтердің алыптар туралы жырларды қалай тыңдағаны туралы М.А. Кастрен:
«жыршының аузынан шыққан әрбір сөзді діни көңіл күймен, ынтызарлықпен
тыңдайды» деп жазады [5, 24]. Кей жағдайларда эпостың бас кейіпкері адамдарды
қорғаушы құдайға айналдырылған. «Гесерге арналған мистериялар болған (тек
Тибетте ғана емес, Монголияда да). Гесер туралы жырды орындаудың өзі Тибетте
салттық-магиялық, шамандық сипатқа ие болған, оның үстіне жыршылар трансқа
(сананың өзгеруі - А.К.) түскен, трансқа эпостың қаһарманының өзі түсірді деп
есептелген» [6, 150].
Осынша мол мұраның осы кезге дейін біршама ауқымды зерттеулердің
объектісі болып, әрқилы қырларынан зерттелгені белгілі. Әйтсе де қазақ эпосындағы
ат бейнесі әлі де арнайы зерттелмеген тақырып. Оның үстіне фольклорлық
шығармалардың жазба әдебиетке ұқсамайтын толып жатқан өзіндік ерекшеліктері
болатыны белгілі. Айталық, әлем халықтары эпосының, соның ішінде қазақ эпосының
басым бөлігінің шамандық мифтерден бастау алғаны туралы гипотеза [7, 299-301]
бүгінгі күні көпшілік ғалымдар тарапынан қолдау тауып отыр. Тағы бір айта кететін
жәйт, эпостың әрқилы жанрларында ат бейнесі бір-бірінен мүлде өзгеше тұрғыдан,
басқа дүниетанымдық, әдеби-көркемдік, эстетикалық, этикалық негіздерге сүйеніп,
өзіндік құралдармен сипатталады.
Жылқы малы қазақ халқының өмірінде ерекше орын алған. Көшпелі
шаруашылық тұрғысынан алғанда жылқы ет, сүт беріп, халықтың көшіп-қону көлігі
болды. Ал, елдік, мемлекеттік тұрғысынан алғанда қазақ ұлтының да, атабабаларымыз түркілердің де мемлекеттілігі, этникалық-ұлттық бірігуі көліктің осы
түріне тікелей байланысты болған. Өте кең аумақтағы әрқилы көшпелі тайпалардың
бірігуі, мемлекет құруы, сыртқа жаумен күресуі аттың арқасында ғана жүзеге асқан.
«Әкем-қаған мұнша... халықты... қырық жеті рет жорыққа аттанды. Жиырма соғыс
жасады. Тәңірі жарылқағаны үшін елдікті елсіретпей, ел етті. Қағандықты
қағансыратпай қағанат құрды. Жауын бейбіт етті» деген жазу бар Біліге қаған
ескерткішінде [8, 145]. Осы елді біріктіруге, қорғауға бағытталған соғыстардың бәрі
аттың көмегімен жүргізілгені белгілі.
Қазақ халқының ата-бабасы болған түркілер адамзат тарихында
алғашқылардың бірі болып, орасан зор территорияны алып жатқан құдіретті
империялар құрған. Бұндай аумақты империялар құру кез келген халықтың қолынан
келе бермесі анық, ол Л. Гумилевтің сөзімен айтқанда, пассионарлық энергияға ие
болған, батыл, жауынгер, күшті-қуатты, бірлікшіл елдің қолынан ғана келді. «Өзінің
территориялық экспансиясының ең дәуірлеген кезінде (576 ж.) Түрік қағанаты
Маньчжуриядан Кимерий Боспорына (Керчь бұғазына), Енисейдің жоғарғы
ағысынан, Әму дарияның бастауына дейінгі аумақты алып жатты. Осылайша, түркі
қағандары алғашқы еуразиялық империяны құрушылар болды, оның саяси және
мәдени мұралары Орта Азия мен Оңтүстік-Шығыс Еуропаның тарихына маңызды
әсер етті» деп жазылған тарихи зерттемеде [9, 88]. Бұл алып империяның бүкіл саяси,
шаруашылық, әлеуметтік тірлігі, тіпті оның құрылуы ат көлігімен тығыз байланысты
болғаны, оның құрылуында атты әскердің ерекше рөл атқарғаны сөзсіз.
Қазақ тарихына көз салып қарасақ, халқымыздың елін-жерін қорғау үшін
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үздіксіз күрес жүргізгенін, соғыстан көз ашпаған ел екенімізді байқауға болады. А.
Байтұрсынов: «Батыр әңгімесі өтірік-шыны аралас қойыртпақ әңгіме болады. Шын
жағы бұрын батырлар болуы. Батырлар заманында соғыс болуы, батырлар халық
үшін қайрат қылуы, жұртын қорғауы. Өтірік жағы, олардың мінген атына, тұтынған
затына, өздеріне бітпеген қасиеттерді таңу, болмаған күштерді, болмаған істерді
телу» деп жазады [10, 236]. Еліміздің тарихын саралай отырып, түркі эпосының,
соның ішінде қазақ эпосының жайдан-жай өмірге келмегенін, оның негізінде
тарихтың ащы шындығы, халқымыздың жауынгерлік, батырлық дәстүрлері, мінезі
жатқанын көреміз. Бұндай дәстүрлердің, ерлік пен елдіктің қалыптасуында жылқы
баласының орны ерекше. Соған орай қазақ эпосындағы ат бейнесін талдапзерделейтін зерттеу еңбектері қажет деп ойлаймыз және бұл мақалада аз болса да осы
тақырыпты қарастыруға тырыстық.
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Омаров Т.Қ., Қалтайқызы Г.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент,
Қазақстан
Резюме
В статье рассматривается новаторство молодого писателья М.Маликова
Summary
The article examines the innovation of the young writer M.Malikov
Мақсаттың біздің қолымызға түскен тұңғыш жинағы «Жұмбақ кітап» деп
алалыпты. Шығарушысы «Жалын баспасы». 2011 жыл. Әрине, оның әңгімелері әр
түрлі баспасөз беттерінде, ұжымдық жинақтарда жарық көргенін білетінбіз. Кітапты
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қолға алғанда бұл қандай жұмбақ кітап болды екен деген қызығушылығымыздың
болғаны анық. Бірінші кітаптың аннотациясына көз жүгірттік. Онда жаңа ғасырдағы
қазақ әдебиеті жаңа толқын, жас жазуышылармен толығып келе жатқанын,
М.Мәліковтің сол топтың талантты өкілдерінің бірі екендігі айтылыпты. Сондай-ақ,
«жазушы өзінің қысқа да жинақы стилімен ерекшеленеді. Әңгімелері кітаптың атына
сай жұмбақтау болғанымен, оның астарында талай терең ой жатқаны күмәнсіз» деген
жолдарды оқып қызығушылығымыз одан сайын артты.
...Қош
...Сонымен алғашқы бет. Алғы сөз орнына немесе Алаңизм.
Айтпақшы, оның шығармашылығы туралы әлі көп сөз бола қойған жоқ. Бірақ,
жақында ақын Ә.Қодардың жақсы бір мақаласын көзіміз шалды. Онда Мақсаттың
шығармашылық болмысы жақсы талданыпты. Содан мысал келтірсек.
«Ең қызығы, бізді қазір дүние қақ жарылса да, ешнәрсе алаңдатпайды. Ал
автордың көңілі осының бәріне толқиды, ол алаңға толы, сондықтан ол әдебиетте де
«алаңизм» ағымын тудырғысы келеді. Осыған байланысты автор кітабын «Алғы сөз
орнына немесе Алаңизм» деген бастау сөзімен ашып отыр. Онда мынандай диалог
бар.
– Сізге қояр алғаш сұрағым: не нәрсе алаңдатады өзіңізді?
– Мені ме?
– Иә…
– Өгей ұрпақтың көз жасы…
– Өгей ұрпақ дейсіз бе, түсінбедім, олар кімдер?
– Олар дегеніміз біз. Алданған ұрпақ пен өліара шақта өмір сүрген ұрпақтан
кейін өмірге келу тым аянышты. Бұл сорымыз, әрі бақытымыз!
– Сонда сор мен бақыт арасындағы айырмашылықтың қасіреті қаншалықты
қалың?
– Керісінше жауап берейін, түк те айырмашылық жоқ. Екеуі екі нүкте десек, біз
солардың ортасындағы қисық сызықпыз. Қасірет біздің ирелеңдеген жолдарымыз.
Осы кішкене диалогта автор қазіргі қазақ қоғамының үш буынын суреттеп
отыр. Бірінші буын аға ұрпақ, қазір 60-70-80-нің арасында жүрген Кеңес Одағы
заманынан қалған зиялыларымыз, яғни, Мақсатша, алданған ұрпақ, одан кейінгісі біз,
ортаншы ұрпақ, қазір 50-дің о жақ бұ жағында жүргендер. Бізді, жас автор өліара
шақта өмір сүрген ұрпақ деп атапты. Мұнысы өте дұрыс. Өйткені біз жазушылық
сахнасына шыққанымызда бұрынғы кеңестік құрылымдар құрып, егеменді
мемлекетіміз енді құрылып жатқан еді. Сондықтан өнердің, мәдениеттің қандай
саласында болса да үн қоссақ та, қанша тың ойлар, жаңа пайым әкелсек те, оны
еститін құлақ, көретін көз болмады. Ал енді өз буынын Мақсат өгей ұрпақ деп отыр.
Сонда ойлап қарасаңыз, біз не деген қоғамбыз?! Суреттеген үш буынның да соры
қалың, қауқарсыз ұрпақтар. Сонда біз егемендігімізді, мәдениетімізді, ұлттық
ынтымағымызды қалай дамытпақпыз? Кім дамытады оны, егер жаңа ұрпақтың өзі
өгей болса?» [1].
Шынында жазушыны алаңдатқан мәселелердің тамыры тым тереңде жатыр.
Жазушының ойлары терең, жазуы тосын. Әрбірден соң түсініксіздеу. Бүгінгі қоғамда
алаңдауға тұратын мәселелер жетіп артылады екен. Оны біз тіпті де байқамайды
екенбіз. Өйткені етіміз өліп кеткен. Сүлесоқпыз. Бізді ештеңе алаңдатпайды.
Немқұрайдымыз. Осы жерде Т.Манның «барлық трагедия атулының түп-тамыры
немқұрайдылықтан басталады» деген сөзі еріксіз еске түседі.
...Қош
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...Сонымен алғашқы әңгіме «Ажалмен бетпе-бет.
Кейіпкеріміз белгілі бір газеттің тілшісі. Бас редактор шақырып алып, жұртты
таң қалдыратын, елді дүр сілкіндіретін материал қажеттігін алға тартып, идеяға сусап
отырған қоғамның шөлін басатын мақалаң келесі аптада менің үстөлімнің үстінде
жататын болсын деп тапсырма береді.
Әңгімеге бір қарағанда бүгінгі заманғы фон алынған сияқты көрінеді. Бүгінгі
кейбір газеттердің сенсация жасауға құмарлығы, түймедей нәрсені түйедей етіп
көрсетуге құмар пиғылы жазушы назарынан тыс қалмаған. Алайда әрі қарай оқиға
желісі ойламаған жерден мистикалық сипат алады. Бұл Мақсаттың бүгінгі заманның
сорақылығын ашу үшін алған әдіс-тісілі де. Сонымен кейіпкеріміз жұрттың бәрін таң
қалдырып Ажалдың өзінен сұхбат алуды жоспарлайды. О заман да бұл заман
Ажалдан сұхбат алғанды кім көрген?.
«Бұл ойым турасында ешкімге тіс жарғаным жоқ. Өз топшылауымдағы ғаламат
идея қолды болып кететіндей көрінді маған. Асықпай сұрақтарымды әзірледім. Тек
онымен кездесу уақытын белгілеу кезінде қиыншылықтар туындады. Себебі, біздегі
шенеуніктер сияқты Ажал да орнында отырмайтын болып шықты. Үнемі іссапарда
жүреді екен. Әуелі телефон тұтқасын көтерген хатшы қыз «Ол кісі жоқ» деп жауап
берді.
– Қайда екенін айтып жібермейсіз бе?
– Іссапарда жүр.
– Қашан келеді екен?
– Білмедім...
– Қалайша білмейсіздер?
– Ол кісі жыл он екі ай іссапарда жүретінін білетін шығарсыз. Өзіміз де әлі
көрмеппіз. Сау болыңыз.
– А...а... [2, 11 б].
«Сөйтіп менің, Мақсат Мәліковтың жас болса да, өте сауатты, әлемдік
мәдениеттің мистикалық, утопиялық, қорқыныш, үрей тудыратын формаларына еркін
бойлағанына көзім жетті. Әрине, қазақ әдебиеті үшін бұл әлде де тың ізденіс. Бұл
тұрғыда мен тек Төлен Әбдіковтың «Оң қол» әңгімесін және орыс тілді жазушы
Шоқан Әлімбаевтың данышпандық мәселелеріне арнаған романдарын атай аламын.
Әбдіков болса кейін бұл жанрға қайта оралған жоқ, ал Шоқан Әлімбаев бұл фәнимен
тым ерте қош айтысқан еді. Сондықтан Мақсат Мәліковтың рухани тамырларын қазақ
әдебиетінен емес, әлемдік әдебиеттен іздегеніміз жөн» [1].
«Қалауын тапса қар жанады» дегендей Мақсат бүгінгі күннің ащы шындығын
беру үшін мистиканы да, антропологияны, тіпті утопияны да жатсынбайды екен. Тағы
бір ерекшелігі шығармаларында өмір мен өлім мәселесі жиі сөз болады екен. Бұл да
қазақ әдебиетінде тәуелсіздіктен кейін орын алған үрдіс. Алайда қазақ әдебиетіндегі
танатологиялық сарын әлі арнайы зерттелген жоқ. Бұл мәселеге ғалым Г.Балтабаева
өзінің «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының көркемдік әлемі» (повестер мен
әңгімелер) атты Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін алу үшін
дайындалған диссертациясында біршама тоқталды [3].
Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі өмір мен өлім концепті (танатологиялық сарын)
баса назар аударатын мәселе болып отыр. Себебі, соңғы кезде көптеген қаламгерлер
өлім тақырыбына (суицидті) жиі баратын болып жүр. Өмір сүре білу − әрбір адам
үшін үлкен сынақ. Өкінішке қарай өмірдің осындай уақытша қиындықтары мен
ауыртпашылықтарын көтере алмай, өзіне-өзі қол жұмсау қазіргі қоғамымызда етек
алып бара жатыр.
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Исламда өз-өзіне қол салу – үлкен күнә. Бұл жөнінде Пайғамбарымыз (с.ғ.с.):
«Кім өзін темірмен жарып өлтірсе, темір ішіне қадалған күйі тозаққа кіреді. Ал, кім у
ішіп өлсе, жаһәннамда мәңгі сол уды ішеді, кім жардан өзін тастап жан тапсырса,
тозақтың түбіне мәңгілікке тасталады», – дейді.
«Танатология (грек.) – өлімнің мәні мен себептері туралы ілім». Алайда біз
оның ғылым ретіндегі мән-маңызына, оның зерттеу әдістеріне тоқталып жатпаймыз.
Біздің айтқымыз келгені бұл мәселенің қазір тіпті жиілеп кеткені.
Дегенмен, Мақсаттың әңгімелерінде көтерілетін өмір мен өлім мәселесі
басқаша көрініс тапқан. Сипаты бөлек.
Бұл турасында Ә.Қодар: «Егер Мақсат Мәліковтың, Өлім, Ажал туралы
концепциясына келсек, ол ылғи да мына дүниені Өмір мен Өлім теке-тіресінде алады,
өйткені тек Өлім елегі арқылы сезілген өмір құнды болады. Сосын тағы бір айта
кететін жәйт біздің бұқаралық ақпарат құралдарында өміріміз ылғи да тек жарқын,
сәтті көрінеді, ал шамалы көше кезіп кетіп бара жатқан адамдардың қас қабағын
сезінсеңіз, көбісі көңілсіз, тек қалың ойға кеткен замандастарды көресіз. Біздің жас
жазушымыз сол замандастарының ойына кіргендей, солардың қабақтарындағы
кірбіңді жарыққа шығарғысы келгендей.
Осыған қарағанда Мәліковтың прозасы мистикалық әдебиеттен гөрі сыни
реализмге жақын. Әсіресе бұл пікірді оның «Бомж» әңгімесі туралы айтуға болады»
дей келіп, «Мақсаттың кітабы Өлім, Ажал, Ұлы адам образдарымен басталып осы
Бомж образымен бітеді. Қазір кез келген вокзалға барсаң, міндетті түрде бірнеше
бомжды кездестіресің, бірақ біз кейде аянышпен, кейде әттегенай сезімімен оған
қолымызды бір сілтеп жүре берсек, Мақсаттың кейіпкері ол туралы ойланады: бұл не
қылған адам, ол мұндай күйге қалай жетті екен, сөйтіп, бізге, оқырманға, оның
тағдырының бірнеше нұсқасын ұсынады. Маған, мысалы, екінші нұсқасы қатты әсер
етті. Ол өгей шешесі вокзалда тастап кеткен жетім бала. Өтірік анасының бейнесі
есінен кетпей, соны вокзалға келіп тосам деп бірте-бірте бомж боп кеткен. Бірақ
автордың ойы одан да әрі. Бұл бомжға жеке бір нақты тағдыр телудің қажеті жоқ. Кез
келген адам да осылай тағдырдың тәлкегімен, біреу несиесін төлей алмай, біреу
керексіз жерде абайсыз сүрініп кетіп, бомжға айналуы мүмкін. Бұл тұрғыда бомжға
айналып кету де өлімнің бір көрінісі» деп қорытады [1].
Әрине, бұл өте қатал үкім. Бұл жерде жазушының айтып тұрғаны рухани өлім
болса керек. Рухани жүдеулік, немқұрайдылық, тоғышарлық пиғыл сайтан салтанат
құрған қоғамда (А.Кеңшілікұлы) орын алмақ екен.
Оған куә жинаққа енген жазушының келесі «Ұлы адам», «Ажалды қуған жігіт»
атты әңгімелері.
Мақсаттың жоғарыда аталған әңгімесі туралы белгілі ғалым, сыншы Қ.Ергөбек:
«Шамасы, Мақсат Мәліков ажалдың түрін, түсін кәдімгі реалистік прозада көрсетуді
мақсат тұтпаған болуы керек. Ол «ажалмен бетпе-бет» дей отырып, адамзат
баласының азғантай өмірде адамгершілікке жатпайтын қасиеттерге баратынын
айтқысы келген. Мақсат маған ой айта білуімен ұнады немесе қалғаны көбіне –
шарттылық», деп баға беріпті [4].
Енді кітаптың «Жұмбақ кітап» деген атына аз-кем тоқтала кетсек. «Меніңше,
осы аттас әңгімеде кітаптың бүкіл айтар мазмұны қордаланған. Бас кейіпкерді біз
бірден табыттан көреміз, қолын созса кеудесінде кітап. Кейіпкерге тыныштық пен
жалғыздықтан басқа ешнәрсе керек емес екен. Еш үрейге берілмей, тып-тыныш жата
береді. Бірақ біздің қоғам өлікке де тыныштық бере ме? Біздің ең сүйікті дағдымыз
марқұм болған кісіні мақтау емес пе? Тірі кезінде бір түйір жақсы пікір қимасақ та,
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өлген соң жомарт болатынымыз сонша, марқұмның шаршап кетуі мүмкін. Мақсат
кейіпкерінің осындай мақтаудан мезі болғаны сонша, кеудесіндегі кітаптың пәршәпәршасын шығарып жыртып тастайды. Тірі кезіңде оқылмаған кітап өлгеннен кейін
кімге керек дегені. Адамдар мұны жерлеп тарап кеткеннен кейін, ол бір тылсым
дауыс естиді. Ол Жаратқанның дауысы болар. Құдай оған былай дейді:
«Мен саған не айтайын, пендем, бәрі ана кітаптың ішінде жазулы ғой». Демек,
оның кеудесіндегі кітап Құраннан еш кем емес. Сонда табыттағы кейіпкеріміздің кім
болғаны деп мұңлы жымияды автор.
Қорыта айтсақ, Мақсат Мәліковтың шығармашылығы тек әдеби ізденіс емес,
бұл біздің қазіргі қоғамымызға қойылған диагноз» [1].
Шынында да жас жазушы Мақсаттың батыл формалық ізденістері мен ойлары,
ешкімге ұқсамайтын өзіндік жазу мәнері тәнті етеді. Жалпы қазақ прозасында
айтылмай қалған, көтерілмей жатқан тақырыптар жоққа тән. Мәселе, сол таптаурын
болған тақырыптарды қалай айта білу мен жаза білуде екен. Бұл тұрғыдан алғанда
М.Мәліковтің әңгімелерін бүгінгі қазақ әдебиетіндегі жаңашыл өріс деп бағалауға
толық негіз бар.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Әуезхан Қодар. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыт http: //tamyr.org/ cat=44
«Тамыр» журналы №31 апрель-июнь 2012ж.
2. Мақсат Мәліков «Жұмбақ кітап». Алматы: «Жалын баспасы», 2011.
3. Г.Балтабаева «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының көркемдік әлемі»
(повестер мен әңгімелер) атты Филология ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін
алу үшін дайындалған диссертация. Алматы. 2010.
4. Қ.Ергөбек. Толқынды толқын қумай тұр. Жас өркен. 27.12.2011. Сұхбаттасқан:
Жадыра Нармаханова.
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Резюме
В данной статье автор рассматривает лечебные свойства тыквы
Summary
In this article, the author reviews the medicinal properties of pumpkin
Қазақстан Республикасының территориясында 6000-ға жуық өсімдік түрлерін
кездестіруге болады. Ертеде өмір сүрген әл-Фараби, Әбу Әли ибн-Сина, Беруни және
орта ғасырларда өмір сүрген тағы басқа да Шығыс ғалымдарының қазақ халық
медицинасының дамуына, әсіресе дәрілік өсімдіктерді танып пайдалануына еткен
ықпалдары зор болды. Олар осы қатарда асқабақ туралы да көп мәлімет қалдырған.
Асқабақ (Cucurbita) - асқабақ тұқымдасына жататын бір және көп жылдық
шөптесін өсімдік. Асқабақ біздің заманымыздан бұрын ІІІ ғасырда Мексикада,
Перуде белгілі болған. 15 ғасырдың ақырында Мысырға әкелінген. Оның дәндері
перулік үндістердің табыттарынан табылған. Ежелгі Грек және Рим тұрғындары
кепкен асқабақтарды сұйықтықтар құятын ыдыс ретінде қолданған. Орыстардың 1926
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жылы жасаған экспедициясының нәтижесінде жабайы асқабақтар Африканың
солтүстігіндегі мекендерден табылған екен. Ғалымдардың болжамы бойынша,
асқабақтың отаны – Африка. Ол күллі әлемге сол жерден таралған.
Қазақстанда асқабақтың ірі жемісті, қатты қабықты және мускатты түрлері, оның
ішінде «Волгалық сұр-92», «Мозолесвтік-10», «Қашғарлық-1644» сорттары өсіріледі.
Ірі жемісті асқабақты мал азығы үшін егеді. Қатты қабықты асқабақ түріне кәді мен
табақша аскабақ (патиссон) жатады. Олар жас және тұздалған күйінде тамаққа
пайдаланылады.
Мускаттық асқабақ хош иісті, дәмді болады. Асқабақ сабағының ұзындығы 210 м, жұмыр, түкті, бұтақты, жайыла өседі. Жапырағы — ірі, ұзынша қалемшелі,
бүйрек тәріздес. Гүлі қос жынысты, ірі, сарғыш түсті. Тарамдалған мұртшалары
жанындағы өсімдіктерге шырмалып өседі. Жемісі ірі, пішіні дөңгелек, сопақша, түсі
әр түрлі болады. Шырыны жұмсақ, дәмді. Ірі жемісті асқабақтың салмағы 40-50 кг-ға
дейін тартады. Асқабақ жемісінің құрамында 15-18% құрғақ заттар, 8-10% сахароза,
аскорбин қышқылы, каротин, тиамин, рибофлавин, т.б. болады. Дәнінде 20-40% май
бар. Асқабақтың асханалық сорттарын піскен, қуырылған күйінде тамаққа
пайдаланады. Мал азықтық түрінен сүрлем дайындалады [1].
Ал, ғылымға құлақ түрсеңіз, асқабақты зұлым күштерге қарсы қолдана
алмағаныңызбен, ерте қартаюға, түрлі ауруларға қарсы пайдалануыңызға әбден
болады. Нақтыласақ: біріншіден, асқабақтың құрамында темір бар. Яғни, оны қаны
аздықтың алдын алу мақсатында пайдалана аласыз. Темірмен қатар, асқабақта басқа
көкөністерде кездесе бермейтін К және Т витаминдерінің болуы да қан құрамына оң
ықпалын
тигізеді. Т витамині тромбоциттердің түзілуі үшін қажет зат болса, К витамині де қан
құрамындағы түзілістерге әсер етеді.
Екіншіден, асқабақ ағзадағы зат алмасу процестеріне оң ықпалын тигізеді.
Мысалы, жоғарыда аталған Т витамині зат алмасу процесін жеделдетеді, сол арқылы
семіздіктің алдын алуға жәрдемдеседі.
Асқабақ құрамындағы пектиндер — холестериннің «жауы». Сондықтан
дәрігер-лер оны атеросклероздың алдын алу мақсатында да пайдалануға кеңес береді.
Үшіншіден, асқабақ — каротинге бай көкөністердің бірі. Ал каротиннің көздің
көру қабілеті үшін аса қажет зат екені белгілі. Сондай-ақ, ғалымдардың айтуынша,
каротиннің онкологиялық аурулардың алдын алуға септігі тиетін қасиеті де бар.
Тағы айтсақ: ежелгі Үндістанда асқабақ жастық шақты ұзартатын көкөніс
саналған екен. Бүгінгі ғылым мұны асақабақ құрамындағы Е витаминімен
байланыстырады: бұл витамин күшті антиоксидант боп табылады.
Асқабақ құрамында Е витаминінен өзге, С және В тобы витаминдері бар.
Микроэлементтерге келсек, асқабақ жұмсағында жоғарыда аталған темірден өзге,
магний, калий, кальций, фосфор және фтор бары анықталған.
Жалпы, асқабақтың 100 грамында: 5,1 мг Е витамині; 400 мг каротин; 450 мг
кальций; 43 мг С витамині; 0,07 мг В1 витамині және 0,09 мг В2 витамині бар.
Асқабақтың шипалық қасиеттеріне тоқталсақ, жүрек әлсіздігінен жүдегендерге
ем ретінде қолданылатын асқабақтың ішіндегі жұмсақ жерін, яғни «етін» дәрігерлер
отқа немесе суға күйген науқастарға жарасын таңуға кеңес береді [2].
Асқабақ көру қабілеті нашарлағандарға, қаназдықтан жапа шегетіндерге көмек
бере алады. Құрамындағы жасанды талшықтың, судың және жасұнықтың көп
мөлшерінің арқасында артық салмақтан арылғысы келетіндер үшін де таптырмайтын
ем.
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1. Ішек құртынан құтылғыңыз келсе, 200 грамм кепкен, өткен жылғы
тазаланған, ұсақталған асқабақтың дәні, 100 грамм какао, аздаған қант, бірнеше
тамшы су құйып араластырып, жұқа 20 шелпек жасап, қант себеді. Бірінші күні
ештеңе ішіп - жемеу керек. Ертеңіне таңертең 1,5 - 2 үлкен қасық касторка майын
ішіп, шелпек жеңіз, әр минутта біреуден бітіргенше, құрттар тез шығады. 200 грамм
асқабақ дәнін итбүлдіргеннің шырынымен араластырып, қою ботқа жасайды. Кешке
жатарда тұздалған балық жеп, таңертең ботқаның жартысын жейсіз, тағы 1 сағаттан
соң қалғанын жеп, 2 сағат жату керек. Сағат таңертең 8 - де 1 үлкен қасық касторка
майын ішкен жөн.
2. Жүрек-тамыр аурулары мен бүйректің әр түрлі аурулары үшін пайдалы.
Асқабақтың калориялығы төмен, сондықтан одан жасалған тамақтар семіздіктен
зардап шегушілер мен толысуға икем адамдар үшін пайдалы. Асқабақты асқазан
мүшелері ауырған кезде емдік тағам ретінде пайдаланады, өйткені, онда клетчатка
мен органикалық қышқылдар аз, ал мұның өзі ішектің шектен тыс ауруына жол
бермейді, ішек пен қарынның шырышты қабығын түршіктірмейді.
3. Бөртпеге, безеуге, экземаға, қабыну процестеріне, күйік пен үсікке қарсы.
Жас асқабақтың үгілген жұмсағы денедегі бөртпеге, безеуге, экземаға, қабыну
процестеріне, күйік пен үсікті басады. Дәндерінің қайнатпасын гельминтоздарды
емдегенде қолданады.
Асқабақ ағзаны шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Несеп
жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге көмектеседі. Несеп айдаушы,
қабынуға қарсы, өт айдағыш қасиеті бар және де паразиттерді жояды
4. Ұйқысыздық мазалаған жағдайда да асқабақтың көмегіне жүгіне аласыз. Ол
үшін асқабақ қайнатылған суға бал қосып, араластырыңыз. Жатар алдында стаканның
үштен біріндей ғана мөлшерде ішу керек.
Асқабақ қуықта тас жиналмауы үшін де пайдалы саналған. Бұл оның
құрамында су мен калийдің мол болуымен түсіндіріледі. Жиі іш қатқан жағдайда,
асқабақты шикі күйінде пайдаланады: 250-300 гр асқабақты үккіштен өткізіп, үшке
бөліп, күніне үш рет, тамақтан бұрын жеу керек.
5. Бас бармақтың қисық өскен тырнағы теріге кіре өсуі аяғыңызды
ауыртып,мазаңызды алуы мүмкін. Асқабақтың ішінен бір бөлігін тіліп алып,тырнақ
үстіне қойып,полиэтилинмен қаптап орап тастау керек. Сол оралған аяқпен 2 күн
жүреді.Үшінші күні тері жұмсарып,тері ішіне кіріп кеткен тырнақ оңай алынады [3].
Қорыта келе, әрбір өсімдікті егіп, көп өнім алуға, тағамдық жағына емес,
сонымен қатар шипалық, емдік, дәрілік қасиеттетерін пайдалана отырып адамдарға
ұсынамын.
«Бабын тапсақ, байлық жерде» деп халық бекер айтпаған. Жалпы, халық
медицинасына пайдаланып келген шипалы шөптермен емдеу мәселесі бүгінгі таңда
өзіндік назар аударуды талап етер мәселе болып саналады.
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Резюме
В данной статье рассматривается охрана естественных солодковых зарослей
Summary
This article considers the protection of natural licorice thickets
Қазақ жері табиғи дәрілік және дәруменді өсімдіктер мен бұталарға кенде емес.
Бірақ соның ішіндегі Қызыл мияны, әсіресе тамырын жаппай қазып алу үрдісі
нарықтық экономика кезеңінде, қытай нарығына қарай күшейе түсті. Әлемді аузына
қаратқан Қытайдың халықтық медицинасы қандай деңгейде екенін де жақсы білеміз.
Қызыл мия - аса бағалы, техникалық әрі дәрі-дәрмектік жабайы өсімдік. Ерте
заманнан бастап күні бүгінге дейін оның өндірістік маңызы арта түсіп, медицина
саласы мен халық шаруашылығы қажеттіктерін өтеудегі қолдану аясы кеңінен
танымал болып отыр. Атап айтқанда, қызыл мияның тамыры халық
шаруашылығының 20-дан астам салаларында пайдалануда.
Қызыл мияның тамыры мен тамыр сабақтарынан алынған сығындысы
өнеркәсіпте конфет, кейбір темекінің дәмін жақсарту үшін, сыра, квас т.б.
сусындарды дәрмендіру үшін, ликер, бальзам, кондитер тағамдарын дайындауда; ал
түсті металургияда сирек кездесетін металдардың тұнбасын электролиздеуге, күкірт
қышқылының булануына қарсы қолданысқа түсуде. Сонымен бірге мияның
сығындысымен өрт сөндіргіштер толтырылады, ал оның өндірістік қалдығын (шрот)
қайта өңдеуден кейін одан мал азықтық қоспалар, тыңайтқыштар, құрылыстық және
жылу ұстағыш материалдар алынады. Жалпы өсімдіктің тамыры мен
жапырақтарынан жібек, жүн материалдарын бояйтын бояулар, ал сабағынан арқан,
кенеп, аяқ астына салатын төсегіштер, щетка жасауға жарайтын қатқыл ірі талшықтар
шығарылады [1].
Ғылыми-техникалық прогресс өндіріс күшін бір көлемде ұлғайтып, адамның
табиғатқа деген ықпалын біршама күшейтті. Соңғы жылдары көптеген пайдалы және
дәрілік өсімдіктер ысыраппен пайдаланудың, пайда табу үшін ойсырата жинаудың,
жерді аяусыз жыртудың, мал жайып, таптаудың салдарынан қоры мүлдем азайып
барады. Сондықтан өндіріс қажеттіліктерін өтеу үшін табиғи кездесетін пайдалы
және дәрілік өсімдіктердің қорын анықтап оларды тиімді пайдалану, қорғау және
мәдени плантацияларда өсіру күн тәртібіндегі өзекті мәселелердің бірі болып отыр.
Төменде анықталған Орал қызыл мия массивтеріне сипаттама береміз және
олардың қорына тоқталамыз.
Ақкөл массиві. Іле өзенінің оң жағалауындағы Алматы облысы, Балхаш
ауданы, бұрынғы Ақкөл совхозының жерінде орналасқан. Бұл жердегі Орал қызыл
мияның қауымы Ақкөл ауылынан басталып 6- балдық бекеті дейінгі жердерді үзік –
үзік алып жатыр.
Қауымның жалпы жер көлемі 700 га, оның ішінде 250 га жерді Орал қызыл
мияның қаулары алып жатыр.
Орал қызыл мия төмендегідей ассоциациялардың құрамында басым немесе
қатардағы өсімдік ретінде кездеседі: қияқ – Орал қызыл мия, астық – Орал қызыл
мия, бидайық – Орал қызыл мия, әртүрлі шөптесін – астық – Орал қызыл мия. Бұл
массивте Орал қызыл мия шалғынды жерлерде доминант есебінде, одан әрі массивтің
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шет жақтарында субдоминант есебінде кездеседі. Массивтен алыстаған сайын Орал
қызыл мия кездеспейді, доминант есебінде шенгелдің, жынғылдың бұталары көбейіп
кетеді.
Орал қызыл мия қауымының топырағы аллювиалды шалғынды тұзды немесе
тұздылау аллювиальды шалғынды тоғайлы жеңіл қарашірікті.
Бұларға қарамастан бұл массив жоғары өнімді шалғын болып табылады және
өнеркәсіптік даярлауға болады, тек кейбір жерлерін тырмалап, суғарып отыру қажет.
6-балық бекеті массиві (бұрынғы Жиделі массивтің жоғарғы жағы). Бұл массив
Іле өзенінің бір саласы Жиделінің оң жағалауында Сарыбөгет сайында орналасқан.
Бұл бұрынғы Ақкөл совхозының екінші бөлімшесінің жерінде орналасқан.
Массивтің жалпы жер көлемі 1500 га құрайды, оның ішінде 290 га Орал қызыл
мия қаулары алып жатыр.
Бұл массивте Орал қызыл мияның төмендегідей ассоциациялары анықталған:
бидайық – Орал қызыл мия, әртүрлі шөптесін – астық – Орал қызыл мия, қияқ – Орал
қызыл мия, т.б. Орал қызыл мия қаулары өскен жерлерді шабындық және мал
жайылымы ретінде пайдаланады. Орал қызыл мия тамырының жер асты бөлігінің
өнімділігі 38-70 ц/га көлемінде болды.
Желторанғы массиві. Іле өзенінің сол жағалауында орналасқан. Бұл массив
жіңішке лента тәрізді созылып жатыр, кейбір жерлерінде үзіледі немесе екіге
үлкейеді, сөйтіп төменгі жаққа қарай 30 км жерге дейін созылады. Массивтің
орналасқан орны бұрынғы Желторанғы совхозына қарайды.
Массивтің жалпы алып жатқан жер көлемі 1630 га, Орал қызыл мия
қауларының жер көлемі 350 га.
Массивтегі кең таралған ассоциациялар: айрауық – Орал қызыл мия, бидайық –
Орал қызыл мия, қамыс – Орал қызыл мия, әртүрлі шөптесін – астық – Орал қызыл
мия, айрауық - әртүрлі шөптесін – Орал қызыл мия т.б. Бұл ассоциацияның өсімдік
жамылғысын шабындыққа және жайылымға пайдаланады.
Орал қызыл мия тамырының өнімділігі 38-52 ц/га, қоры 1540,4 т.
Іле өзеніне бөгет салынуына байланысты 1972 жылмен салыстырғанда мия
өсетін жерлердің көлемі көп таралып кеткен. Өзен аңғарларын 1968 жылдан бері
көктемгі сулар баспайды, сол себепті бұл жерлердің топырағындағы ылғал аз және
Орал қызыл мияның өнімділігі төмен. Мия тамырының өнімділігін арттыру үшін бұл
жерлерге қолдан су жіберіп, культивация жасап Орал қызыл мияның тамырының
өнімділігін арттыруға болады. Бұндай жұмыстардан кейін Орал қызыл мия қауларын
өндірістік тәсілмен дайындауға болады.
Топар массиві. Орал қызыл мия қаулары әр жерде, кейде үлкен жерді алып
жатады. Топар өзенінің оң жағасында кейде сол жағалауында үзік – үзік болып
Балатопар ауылына дейін кездеседі. Бұл массивтің алып жатқан жері Күрті
ауданының Барибаев, Желторанғы және Топар елдімекендерінің жерлерінде.
Массивтің жалпы жер көлемі 950 га, Орал қызыл мия қауымының алып жатқан
жер көлемі 384 га.
Массивте кең таралған ассоциациялар: қияқ – Орал қызыл мия, астық – Орал
қызыл мия, әртүрлі шөптесін – астық – Орал қызыл мия, қамыс –Орал қызыл мия,
Орал қызыл мия және айрауық - әртүрлі шөптесін – Орал қызыл мия. Бұл
ассоциациялар түгелдей мал жайылымдық және шабындық жерлер болып
пайдаланылады.
Орал қызыл мия тамырларының құрғақ күйіндегі өнімділігі 58,3 ц/га, өндірістік
қоры 2236,7 т.
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Бұл массивтегі Орал қызыл мия ассоциациялардан тамырды өндірістік тәсілмен
әзірлеуге болады, егер одан кейін тырмалау, суару сияқты агротехникалық
шараларды қолданған жағдайда ғана жүзеге асады.
Барибаев массиві (Жаңа массив). Іле өзенінің сол жағалауында орналасқан,
Ажар ауылынан басталып Топарға дейінгі жерді алып жатыр. Бұл массивтің
орналасқан жері Күнті ауданы, Барибаев сохозының жері.
Көкжиде массиві. Массив Жиделі және Көртөбел салаларының ортасында
бұрынғы Ақкөл совхозының жерінде орналасқан.
Массивтің жалпы алып жатқан жер көлемі 2000 га, ал 170 га жерді Орал қызыл
мияның ассоциациясы алып жатыр. Бұл массивте төмендегідей ассоциациялар бар:
астық –Орал қызыл мия, қамыс –Орал қызыл мия, Орал қызыл мия т.б.
Орал қызыл мия тамырларының өнімділігі орта есеппен 45,8 ц/га. Құрғақ
күйіндегі өндірістік қоры 778,6 т.
Орал қызыл мия тамырларының өнімділігінің төмендігіне қарамастан 6балықбекетінде және Жиделі массивтері бір-біріне жақын орналасуына және
Көкжиде-Ақкөл-Бақанас-Алматы жас жолының жақындығына байланысты. Бұл
массивте тамырды өнеркәсіптік тәсілмен әзірлеуге болады.
Іле массиві. Іле өзенінің оң жағалауында орналасқан. Бұл массив Қошқарбай
массивінен төмен 10 км жерден жіңішкеріп басталады, кейде орталарында жартылай
бұта және бұта ағаштарымен аралас болып өседі. Желтораңғының паромына дейін
жетеді. Массивтің орналасқан жері Күрті ауданының бұрынғы Желтораңғы
совхозына қарайды.
Массивтің жалпы жер көлемі 1100 га, оның ішінде Орал қызыл мияның алып
жатқан жер көлемі 350 га.
Массивте төмендегідей ассоциациялар кездеседі: қияқ-Орал қызыл мия,
бидайық- Орал қызыл мия, астық- Орал қызыл мия, әртүрлі шөптесін- астық –Орал
қызыл мия.
Орал қызыл мия тамырының құрғақ күйіндегі өнімділігі 40 ц га аспайды, қоры
1365 тонна құрайды.
1972 жылы анықталған Қасқа -Өгіз және Қошқарбай массивтері бүгінгі таңда
олардың өнімділігі мүлдем төмендеп кеткен, себебі жер асты ыза сулары төмендеген
және тұздылығы көбейіп кеткен. Сол себепті бұл массивтердің практикалық маңызы
жоқ.
Соңғы 10-20 жылдың аралығында Іле өзенінің суының реттеуіне байланысты
жайылымдық сулар мүлдем жоғалды. Сол себепті топырақтың тұздылығы артып,
Орал қызыл мияның өсуіне қолайсыз жағдай туылып, олардың қаулары азайды. Бұл
жерлерде доминантты есебінде мезоксерофилді және галомезофилді өсімдіктер және
бұталар қоныстанды.
Орал қызыл мияның берік шикізат қорын жасау үшін Іле өзенінің
аңғарларындағы бұрынғы Ақкөл және Барибаев совхоздарының жерлеріне арнайы
шаруалық ұйымдастыру қажет.
Орал қызыл мияның өсетін жерлерін кеңейту үшін, олардың тұқымынан немесе
қалемшелер арқылы өсіруді қолға алу қажет. 4-5 жылдық мәдени түрде өсірілген
мияның өнімділігін әр гектардан 8 тоннадан құрғақ күйіндегі шикізат дайындауға
болады, ал екінші жылынан бастап 40-60 ц әр гектардан жер үсті бөлігін әзірлеуге
болады [2].
Қорыта айтқанда, «Қазақстан – 2050» стратегиясында да Президентіміз агроөнеркәсіп саласын қарқынды дамытудың жолдарын айта кетіп, ауыл шаруашылығы
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тауарларына өсіп отырған жаһандық сұраныс жағдайында ауқымды жаңғырту
қажеттілігі туындап жатқанын мәселе ретінде көтеріп, егістік алаңын ұлғайту,
өнімділікті жаңа технологиялар еңгізу есебінен едәуір көтеру мақсаттарын алға
қояды. Стратегиялық мақсаттың қойылғанына көп өтпей оны жүзеге асырудың
бірінші қадамы – «Агробизнес-2020» бағдарламасының қабылданғаны болды. Бұл
бағдарлама негізгі төрт бағыт бойынша іске асырылады: қаржылық сауықтыру,
тауарлар, жұмыс және қызмет көрсетудің қол жетімділігін жоғарылату,
агроөнеркәсіптік комплекс субъектілерін қамсыздандырудың мемлекеттік жүйесін
дамыту және аграрлық сектордың мемлекеттік реттеу жүйелерінің тиімділігін
арттыру. Аталмыш бағдарлама аясында мынадай міндеттерді шешу жоспарлануда:
инвестициялық субсидиялар, АӨК субъектілерін сақтандыру және қарыз алуды
субсидиялау, ауыл шаруашылығында техникалық реттеу жүйесін жетілдіру, АӨК-де
мемлекеттік бақылау және қадағалау жүйесінің тиімділігін арттыру.
Бүгінгі жағдайда ғылым мен техника жетістіктерін ендіру арқылы
агроөнеркәсіп өндірісін барынша жаңғыртуға бағытталған инновациялық процестерді
дамытып бұқызыл мияны сақтап қалуға болатынын дамыған елдердің тәжірибесі
көрсетіп отыр.
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Резюме
В данной статье автор рассматривает сельскохозяйственная значение
жирных бобов.
Summary
In this article, the author examines the agricultural significance of fatty legumes.
Бұршақ тұқымдастар - қосжарнақты өсімдіктер. Бұршақ тұқымдастардың 12000
түрі бар деп есептеледі. Оның 650-ге жуық түрі Қазақстанда өседі. Бұршақ тұқымдас
өсімдіктердің маңызды ерекшелігі - тамыр түкшелері арқылы бос азотты сіңіреді.
Түйнек бактерияларының әрекеттен тамыр жасушалары бөлініп, жасушалар саны
артады. Сөйтіп тамырда түйнекшелер пайда болады. Өсімдік тіршілігін жойғанда
топырақ азотты заттарға кенеледі. Бұл түйнекшелер өсімдікке де, топыраққа да
пайдалы. Мұны селбесіп тіршілік ету дейді. Астық тұқымдастардан кейінгі ең көп
таралған ағаш, бұта, шала бұталы, шөптекті өсімдіктер тобы.
Адамзат және жануарлар азығының өмірлік маңызды қоспаларының
негізгілерінің бірі болып ақуыз саналады. Оның тамақ құрамында жетіспеуі немесе
сапасыз болуы ағзаның қалыпты өмір сүруін бұзып және айтарлықтай кері әсерін
тигізеді. Сондықтан өткір жетіспейтін тағамдық және азықтық ақуыз орнын толтыру,
салауатты ғылыми негізделген халық тағамы және жануарларды азықтандырудың
ұйымдастырудың стратегиялық мақсаты. Бұл дегеніміз жаңа жоғарғы ақуызды
өсімдіктер түрінің шикізатын табу қажеттілігін арттырады.
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Майбұршақ – ертеден өсіріліп келе жатқан дақыл және ол дүниежүзілік маңызы
бар басты мәдени өсімдіктер қатарына жатады. Майбұршақты жиі түрде таңғажайып
өсімдік деп атайды, себебі тұқымның құрамында жоғары мөлшерде ақуыз – 33-ден
45%- ға дейін, 20-25 -ға дейін май және 25-21 көмірсулары бар.
Майбұршақтың ақуызы (белогы) амин қышқылдармен (өте аз мөлшердегі
метионин мен цистиннен басқаларымен) жақсы теңдестірілген. Ол жоғары
сіңімділігімен, суда жақсы ерігіштігімен ерекшеленеді. Майбұршақтың құрамында
фитин мен сапонин, дәрумендер мен минералды тұздар кіреді. Күлінде көп мөлшерде
калий, фосфор мен әктас, майда еритін А, Д, Е және С дәрумендері болады, ал В 2
дәрумені бидай дәніндегіден 6 есе көп. Мұндай құрам майбұршақты тағамдық,
техникалық және мал азықтық өсімдік ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Оның
тұқымдарынан 250-ге дейін ас түрін және әртүрлі өнімдер дайындалады.
Майбұршақты диетикалық тағам ретінде диабетпен ауыратын адамдарға ұсынылады.
Майбұршақ пен оның өнімдері шығысазиялық (әсіресе жапон және қытайлық) және
вегетарияндық асханада кеңінен қолданылады [1].
Майбұршақ майы дүниежүзілік өсімдік майлары өндірісінде алғашқылардың
бірі болып табылады. Ол тағамға,тігін өнеркәсібінде, сабын қайнатуға, клеенка
шығаруда, линолеум, пластмасс өндірістерінде пайдаланылады. Рафинадталған
майбұршақ майы тікелей асқа пайдаланылады, маргарин мен майонез алуға, сонымен
бірге фармацептикалық препараттар құрамында қолданылады.Оны смола мен
пластмасса, сыр мен лак, желім, тығыздағыш құрамдар, дезинфекциялық құралдар,
инсектицидтер, матаға сіңіргіш, сабын және басқа өнімдер шығаруға қолданады.
Майбұршақ – бағалы мал азықтық дақыл. Мал азықтық мақсатқа күнжарасы,
майбұршақ ұнын, жасыл массасын пайдаланады. Күнжарасы мен шроты маңызы
бойынша майынан да бағалы. Оның құрамында 60% дейін белок (құрғақ затқа
есептегенде) болады және он жоғары белокты концентрат болып табылады, өйткені
ол жануарлар рационын сіңімді протеинмен теңдестіреді. 1тонна майбұршақ белок
пен амин қышқылдары құрамы бойынша 10 тонна құрама жемді теңдестіреді.
Онымен жануарларды жас күйінде, көмірсулы мал азықтарымен араластырып сүрлем
немесе шөп ұны түрінде азықтандыруға болады. Сабағы қойларға мал азығы ретінде
пайдаланады.
Майбұршақ бұршақ дақылы ретінде топырақты азотпен байытады. Оның егінін
жинағанна кейін 1 га танапта 70-80 кг сіңімді азот жиналады. Отамалы дақыл ретінде
– ( жақсы күтім болғанда) майбұршақ танапты арамшөптершен таза қалдырады және
көптеген екпе дақылдарға бағалы алғы дақыл болып табылады. Оны сидерат ретінде
де пайдалануға болады. Бұршақтар тұқымдасы (Legumіnosae) – қос жарнақтылар
класына жататын бұта, шала бұта, шырмауық, кейде ағаш, көп жылдық және бір
жылдық шөптесін өсімдіктер. Жер шарында кең тараған. Аналығы – біреу. Жемістері
– бұршақ, бір ұялы. Күрделі жапырақтары сабаққа кезектесіп орналасады.
Жапырақсыз түрлері де кездеседі. Кейбір түрлерінде жапырақ орнына тікендер, ал
жапырақтарының ұшында мұртшалары болады. Бұршақ тамырының түйінді
тамырында ауадан азот жинайтын бактериялар орналасады. Олар ауадағы бос азотты
сіңіріп, топырақты азотпен тыңайтып, құнарландырады. Тұқымдары белокқа бай.
Бұлар бағалы мал азығы (беде, жоңышқа, бұршақ, таспа, т.б.) болып табылады. Ал
бұршақ, кестежапырақ сияқты түрлері жасыл тыңайтқыш ретінде өсіріледі. Б. т-ның
тех. дақыл ретінде де маңызы зор (арахис, соя, т.б. майы). Ағаштарының сүрегі
құрылыста және жиһаздар жасауға пайдаланылады. Кейбір түрлерінің қабығынан
бальзам, шайыр, сапонин, түрлі түсті бояуыш заттар алынады. Олардың ішінде мыс.,
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мия, әйбәтмия, түйежоңышқа, жыланбұршақ сияқты түрлері – дәрілік өсімдіктер. Б. тның кейбір түрлері улы, олардың құрамында алкалоидтар, сапониндер, гликозидтер
бар (ақмия, бойдана, таспа, кекіре, т.б.) [2].
Бұршақ тұқымдас дақылдар туралы айтатын болсақ,оның бірнеше оңды
қасиеттерін атап өтуге болады. Біріншіден, осы өсімдік тұқымдастары өзінің
тұқымдарында, және жасыл жиынтығында өсімдік ақуызын аса мөлшерде сақтау
қабілеті бар (малдарды толық азықтандыруда маңызы зор). Екіншіден, бұл
өсімдіктердің азотжинақтаушылар сияқты агротехникалық маңызы зор (бұлбұршақ
тұқымдас өсімдіктер тамырында орналасатын және ауадан тәуелсіз азотты сіңіріп,
оны өсімдіктерге қолайлы қалыпқа аударуына қабілетті түйнек бактерияларының
қызметімен түсіндіріледі). Үшіншіден, бұршақ тұқымдастар көптеген астық
дақылдарына мүмкіндігі аз, яғни олар астық және де басқа дақылдарға жол салушы,
ауыр еритін фосфорлы қоспасына қатысты тамырлы жүйесінің сінімділігі қабілеті
бар. Төртіншіден, бұршақ тұқымдастар (асбұршақ, нут) рынокта жоғары бағаны ұстап
тұр. Бесіншіден, бұршақ тұқымдастардың дәнді, жарма және техникалық
дақылдармен бірлесіп ауыспалы егістікте өңдегенде шаруашылықты ұтымды
жүргізуге мүмкіндік береді [3].
Жоғарыда аталғандай, бұршақ тұқымдас дақылдар – жан-жануарлар үшін
жақсы азық. Сондықтанда келешекте Солтүстік Қазақстанда өсірілетін дақылдар
арасында бұршақ тұқымдастарға нарықтық сұраныс жетекшілік орын алады. Жыл
сайын ауылшаруашылық өнімдермен, егістік алқаптардың көлеміне сәйкес, түсіммен
топырактан азот алшактанады. Егер дәнді дақылдардың 25 ц/га түсіміне қажетті
азотты есептесек; 14 млн га - 1,4млн т. азот қажет болады. Ол дегеніміз топыракты
толтыруға қосымша көздерін табуға әкеледі. Біздің планетамызда азоттың бірінші
бастауы-ауа, әр гектардың үстіндегі ауа құрамында 80мың т. әйтседе осы мол
қорларды адам ағзасында мал ағзасында пайдаланылмайды. Олар азотты өсімдік
ағзасымен синтезделген белок түрінде тағаммен және азықпен алады. 1га азот қоры 5-15 мың кг, соның ішінде 1% өсімдіктер қоректенуіне жарамды, жылжымалы
формалар. Осы мол қорлар, ерекше топты микро ағзалардың тіршілік барысында
дәлірек айтсақ биологиялық жолмен, жыл сайын толтырылып отырған.
Биологиялық азоттың жер өңдеудегі маңызы зор. Ауылшаруашылық
өнімдерімен жер шарында топырақтан 100-110 млн. т. азот алынады. Ал минералды
тыңайтқыштар тек 12 млн.т. орнын толықтырады. Азоттың биологиялық байланыссыз
белоктың синтезін және жер бетіндегі барлық тіршілікті елестету мүмкін емес.
Маңыздылығы жағынан азоттандыру процессін фотосинтез және тыныстанумен бір
қатарға қоюға болады. Жер өңдеуде биологиялық азотқа Д.Н.Прянишников үлкен
маңыз берген: «Химиялық өндірісті толық жетілдіре отырып әрбір техникалық азотқа
көбірек биологиялық азот қосу керек, яғни азот мәселесін тек химиялық өндіріспен
шешу - мүмкін емес» - деп жазған.
Азот жинау жолына, яғни биологиялық тәсілге көбірек көңіл бөлу қажет.
Топырақта еркін өмір сүруші азот бактериялар және клостридиум бактериялардың
атмосфералық азотты топырақта байлау (фиксациялау) нәтижесінде топырақ
биологиялық азотпен толықтырылады. Бұршақты өсімдіктердің тамыртүйнек
бактериялары арқылы да толтырылады. Ауылшаруашылық өндірістікте соңғысының
практикалық маңызы зор. Бұршақты өсімдіктермен бірігіп тіршілік ету нәтижесінде
олар ауадан көп мөлшерде азотты алады. Беде, жоңышқа, Люпин әр 200 мың гектар
алқабы, дұрыс өңделген жағдайда, бір жылда 30 мың т. азотты құрайды, ол қуатты
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азот өндіру комбинатпен тең, ал суармалы жағдайда жоңышқа төрт орымда одан екі
есе құрайды [4].
Қазақстан бойынша бұршақты дақылдардың азотпен байыту туралы мәліметтер
аз, алайда өнімді көбейту және ауыспалы егістікті қолдануға байланысты топырақты,
ауа–райы жағдайын анықтай отырып, ауылшаруашылығы ғалымдары мен
мамандарына азот жинаудың накты сандық көрсеткіштерін және бұршақ
дақылдарының түрлері бойынша азотпен байытуын білу қажет. Мысалы
З.М.Яковлеваның (1960,1962) сынақтарында Алматы облысының ақшыл-сарғылт
топырағында және Қызылорда облысының шалғындық-сазды топырағында, сояның
ауадан алған мөлшері 174-310 кг/га, сиыржоңышқа - 257, шабдардың - 304,
пажитниктің - 250, донник-257, жоңышқа - 300 кг болған.
Қызылорда
облысында,
тамыртүйнекті
бактерияларының
беделді
штаммдарымен жұқтырған топырақта 40кг/га дейін азот жинаған. Қазақстандық жер
шаруашылығы ҒЗИ-ы топырақты азотпен байытуын үш тәсілмен анықтаған:
1) азоттың тепе-теңдігінің мәліметі
2) бұршақты және ақ егіс дақылдарының құрамындағы азот айырмашылығын
есептеу
3) пайдаланған және пайдаланбаған өсімдіктердің азот айырмасы. Соңғысын
тек сояға қолданған, өйткені нитрагинмен пайдаланса тамырдағы тамыртүйнек
қалыптаспайды. Барлық үш тәсіл де егістік жағдайда - 3,3%болады. Топырақ және
тұқымнан азотты пайдалану коэффициентін пайдаланған, өсімдіктерден алынған.
Майбұршақтың орташадан кеш пісетін сорттары ерте және орташа мерзімде пісетін
сорттар деңгейінде өнім қалыптастырды (29,9-38,8 ц/га). Ең жоғары өнімділігімен
Ласточка және Гибридная 670 сорттары ерекшеленді (38,8-36,3 ц/га).
Шаруашылықта майбұршақ өсіру тиімді және өндірісте жоғары деңгейде
ұйымдастыру үшін, дақылдың әртүрлі мерзімде пісетін сорттарын пайдалану
экономикалық тиімділігін артырады.
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Summary
In this article we consider the cartographic generalization based on ArcGIS
technologies
Бурное развитие электронно-вычислительной техники непосредственно
повлияло и коренным образом изменило картосоставительские процессы. Одним из
важных вопросов составления карт в традиционной или цифровой форме является
картографическая генерализация, влияющая на полноту содержания, практическую
ценность и научные достоинства карт разного назначения и масштаба.
Главной задачей генерализации являются отбор необходимых объектов для
составляемой карты. Этот процесс основывается на классификации объектов,
географические атрибуты, картографическому цензу и масштабу. Генерализация
существенна для каждой стадии картосоставления - сбора, анализа данных, и при
составлении карт.
В настоящее время вопросы картографической генерализации может быть
успешно решены с помощью современных ГИС-технологий. Дальнейшим такую
генерализацию можно назвать машинной или полуавтоматической. Так как ГИС
состоит в основном из трех составляющих - информационное, программное и
техническое, которые обеспечивают решение основной задачи системы, т.е.
однократный ввод и многократное использование информации в виде базы данных.
Это определяет научную и практическую важность и актуальность картографической
генерализации в ГИС программах. Однако, картографическая генерализация является
абстрактно-комплексным процессом, поэтому всякий процесс генерализации,
независимо от назначения, масштаба, сложности содержания карты, должен быть
составлен специалистом-картографом. Только в этом случае программные и
технические обеспечения могут работать эффективно и дать желаемый результат.
Процесс автоматической генерализации можно разделить на два вида:
генерализация базы данных и картографическая генерализация. Генерализацию базы
данных по-другому можно назвать «процессом упорядочения» имеющейся
информации [1]. В этом процессе данные упрощаются, и сохраняются соответственно
назначению и масштабу карты. А в картографической генерализации, используя эти
данные и снижая их детальность, создаются графическое изображение и
визуализируются карты разного масштаба на дисплее компьютера. Как было сказано
выше, базы данных можно упорядочить сортированием объекта на масштабной
основе. Например, возьмём некоторые точечные объекты, которые отображается
символами в исходной карте, при уменьшении масштаба эти объекты можно
отображать как площадные. Такая процедура в ГИС производиться путём
установление масштабного диапазона.
Выделенным объектам задаются масштабные границы, т.е. в базу данных
вводятся границы от 5000 до 25000. Это означает, что для выделенного объекта
существенны масштабы от 1:5000 до 1:25 000.
В программе ArcGIS такая генерализация выполняется следующим образом:
сначала выбирается нужный слой из «Таблицы содержания». Далее из «Свойства
слоя» выбирается параметр «Общие». Из функции «Диапазон масштабов»,
активируем «Показывать слой в диапазоне масштабов», при этом вводятся нижний и
верхний пределы требуемых масштабов.
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а).
б).
с).
Рис 1. Упрощение дорожной сети в процессе генерализации
а) исходная дорожная сеть; б) типизация (разъединение) дорог в классы; в)
дорожная сеть после генерализации (масштабная генерализация).
В процессе генерализации внимание уделяется не только на геометрические
атрибуты объектов, но и на их свойства. Нужно учесть, что с уменьшением степени
детальности информации необходимо сохранить особенности и взаимоотношение
объектов. Одна из широко применяемых операций в процессе генерализации – это
типизация, разъединение объектов в классы, которая уменьшает их плотность и
упрощает облик, сохраняя общий вид объектов [2]. Рассмотрим это на примере
дорожных сетей в программе ArcGIS. Нужно выбрать ясно читаемые основные
дороги, которые сохраняются при уменьшении масштаба. Длина улиц, количество
перекрестков и расстояния между ними можно внести в качестве критерии отбора.
При оцифровке дороги классифицируются, например, автодороги, полевые дороги, и
т.д.
Другим видом генерализации является агрегация, в которой индивидуальные
площади, находящиеся в близком расстоянии, и имеющие одинаковые
географические атрибуты объединяются и составляют один большой полигон. В этом
случае, для того, чтобы один объект не оказался над другим, специально
устанавливают цензы. Например, при агрегации населенных пунктов на
крупномасштабных картах, основные дороги вводятся как ценз.

а).
б).
с).
Рис.2. Агрегация населенных пунктов в ArcGIS.
а) цифровое изображение населенных пунктов. б) объединение населенных
пунктов по дорогам. в) агрегация населенных пунктов.
В заключении отметим, что с помощью картографических модулей программы
ArcINFO можно автоматически и быстро выполнять задания, касающиеся
генерализации. Это позволит оперативно составить многие виды карт разных
отраслей знания.
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН ОТАНСҮЙГІШТІК ТӘРБИЕЛЕУДІҢ
МАҢЫЗЫ
Ибрагимова Ж.А. Нурмуханбетова К.К
Резюме
В данной статье рассматриваются важные способы патриотического
воспитания школьников.
Summary
This article describes the patriotic education at school, as well as school teacher's
work in this sphere.
Жас ұрпақтың оның ішінде төменгі сынып оқушыларының төл
мәдениетінен нәр алуы ұлттық фольклорымен тығыз байланысты. Қазақ
халқының өте әрідегі ата – бабаларының өмір сүрген кезінен (ҮІ ғасыр, Түрік
қағанаты) бастау алып, күні бүгінге дейін кәдесіне жарап келе жатқан рухани
мұраның
бірі – халықтық
педагогика. Халық
педагогикасының
басты
мәселелерінің бірі – ұлттық үрдістер тұтастығын сақтай отырып азаматтық,
адамгершілік, патриотизмге тәрбиелеу болды. Қазақ халқының тәлімдік мәні зор
ой – толғаныстары бесік жырымен батырлық эпостарда, ертегілер мен аңыздарда,
шешендік сөздер мен айтыс - термелерде, жұмбақ - жаңылтпаштар мен мақал –
мәтелдерде көптеп кездеседі. Мұндағы ұрпақ тәрбиесінің негізгі түйіні –
адамгершілік – имандылық, ақыл – ой, еңбек, эстетика, дене, отансүйгіштік
тәрбиесіне байланысты мәселелерге келіп тіреледі. Қазақ халқы бала тәрбиесімен
арнайы айналысатын қоғамдық орындар (балалар бақшасы т.б.) ашпаса да, өз
ұрпағын бесікте жатқан кезіннен бастап - ақ өлең – жыр мен әңгіме, ертегі,
тақпақ тәрізді мәтіндік ұлағаттармен санамақ, жаңылтпаш сияқты ойындар
арқылы тәрбиелеп отырған. Ауыз әдебиетінің басқа түрлеріне қарағанда, мақал –
мәтелдердің өзіне тән ерекшеліктері мен өзгешеліктері бар. Ол адам өмірінде,
тұрмыс – тіршілікте, қоғамдық жайларда кездесетін әр түрлі құбылыстарға,
тарихи мәні бар оқиғаларға берілген даналық баға, тұжырымды түйін есебінде
қолданылады [1].
Отансүйгіштікке тәрбиелейтін мақал – мәтелдердің алатын орны өз алдына
бір төбе. Мақал – мәтел ойды қысқа да ұтымды жеткізетін, өмір тәжірибесін
қолдана айтатын сөздер. Онда ел, жер, халық, Отан жайында айтылған өнегелі
сөздер өте көп. Мысалы, «Өз елім өрен төсегім», «Ел – жұрты бардың жұтамы
жоқ», «Туған жердің күні де, күлі де ыстық», «Туған жер – тұғырың, туған ел қыдырың», т.б. мән мағынасына зер салатын болсақ, ешқандай дәлелдеуді қажет
етпейтін, жас ұрпақтың отансүйгіштік, отансүйгіштік сезімін жетілдіру үшін
қажетті қағидалар, бұлардың тәрбиелік мәнін түсіндіре отырып, бала тәрбиесінде
кең пайдаланылды. Өзінің мақалдарында туған жер, ел – отанды аса жоғары
бағалап ардақтаған халық енді оларды қорғау әрбір ер – азаматтың басты
борышы деп біледі. Ел талап, ойран салуды көздеген шапқыншы жау болса,
оған қарсы аттану, қасықтай қаны қалғанша, ақтық демі біткенше алысу, сөйтіп
дұшпаннан Отанды қорғап қалу халқын сүйген әрбір ер жігіттің азаматтық
борышы болатындығын көрсетеді. «Жат елдің жақсысы болғанша, өз еліңнің
сақшысы бол», «Елін сүйген ер болар» деген мақалдар осының айғағы. Халық
мақалдары ел қорғау, басқыншы жауды талқандап жену жолында ерлік жасаған,
қара қылды қақ жарған, қиядан тартып жол салған, жау қамалын қиратқан,
табан тірескен айқастарда тайсалып тартынбаған жігіттерді ардақтайды,
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абыройлы атақ пен даңққа бөлейді. Олардың халық сүйсінген ерлік істерін
кейінгі ұрпаққа үлгі етеді [2].
Аңыз әңгімелерде елдің мұңын мұндап, жоғын жоқтайтын қаһармандар
өскелен буынға тәрбиелі де ізгі ықпалын тигізеді. Мысалы, көпшілікке мәлім,
ұлы даланың абыз жырауы атанған Асан Қайғы туралы айтсақ артық болмас.
Асан Қайғының халқы уайым - қайғыны білмейтін, жан – жануары жылына екі
мәрте балалайтын жазы самал, қысы шуақты Жерұйықты іздеуі баяндалады.
Желмаяға мініп тынымсыз сапар шегетін, Алтай мен Атырау арасындағы жер –
судың қадір – қасиетіне қарай сипаттама беретін дала даңышпаны қартайған
шағында жарғақ құлағы жастыққа тимей жүрсе, ол халқы үшін жасаған қызметі.
Сол үшін де халқы да оны қадірлеген, оны кейінгі ұрпағына Асан
Қайғының отаншылдығын, үлгі етіп ұсынған. Асан Қайғыдай ел ұлы болуға
үндеген. Жалғыз Асан Қайғы емес, сонымен бірге Жиренше шешен туралы
айтылған аңыз әңгімелерді де патриотизм туралы айтылған. Айталық, ұзақ
мерзім бойы әз – Жәнібек ханның ақ ордасында болып, өзінің ұядай қосына
анда – санда бір оралатын Жиреншенің екі тізесі сыртқа шығып жататын
баспанасы жайлы «қайран менің өз үйім, кең сарайдай боз үйім» деп айтатын
қанатты сөзінде отансүйгіштік ой жатыр. Өйткені, ел деген ұғым осы шағын
қостан басталатынын, туған жерге деген сүйіспеншілік осындай түсініктен нәр
алатынын қиыр жайлап, шет қонып жүрген көшпелі жақсы білген. Сондықтан,
оны ұрпақығына өнегелі жол деп көрсетті.
Ертегілерге бай елдердің бірі – қазақ халқы. Қазақ халқының ой –
қиялының жемісі болып саналатын ертегілер балалардың отансүйгіштік
тәрбиесінде аса маңызды рөл атқарады. Өйткені, ондағы патриотизм шығарма
қаһармандарының туған еліне, кіндік қаны талған жеріне деген құмтарлығы
ауыз әдебиеті нұсқауларының басқа жанрларына қарағанда ертегілерде анық
байқалады. Мәселен, «Ер Төстік» ертегісіндегі оқиғалар бас кейіпкер өзінің
елден ауып кеткен ағаларын іздеп тауып әкелуі, өз басына, еліне қауіп
төндірген перінің қызы Бекторы мен Жалмауыз кемпірден құтылып, кек алуы
жалаң батырлық емес, ізгі пейілді азаматтығын да байқатады. Халық ертегілері
өткенді ғана баяндаумен шектелмейді, болашақ, келешек туралы қатты
ойланады. Қазақ ертегілерінің басым бөлігінде ерлік, батырлықпен қатар үлкен
адамгершілік, қайырымдылық ақыл, тапқырлық, мейірімділік пен парасат
мадақталып, өскелең ұрпаққа – үлгі ретінде ұсыналады [3].
Отаншылдық, ел – жұртын сүю, азаматтық борышын атқаруға болатын
халықтық рухани құндылықтың бірі – ар – намыс. Бұл – борышты атқаруға
итермелейтін әлеуметтік күш. Осы тұрғыдан алғанда ар – намыс қазақ халқының
бойына туа біткен ұлттық әлеуметтік - психологиялық ерекшелік болмысы және
ол азаматтық елін, жерін, тілін сүюге отандық ойлау жүйесінің негізі болмақ.
Сондықтан баланың жасынан ар – намысын қалыптастыру үшін халықтық
ертегілердің, ер – азамат бейнесін сомдап, үлгі етіп, мақтанышын, ерлігін
мадақтап тәрбиелеудің маңызы зор.
Қазақ ауыз әдебиетінің ертеден кем жатқан күрделі саласының бірі –
батырлар жыры. Бұл жырлардың көпшілігі халықтың Отанды сүю, басқыншы
жаудан елді қорғау, халық үшін емес ерлік еңбек ету идеясынан туған. Дәстүрлі
қазақ эпосы – ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығының айқын айғағы ретінде
бүгінгі күні де халықтың жадында сақталып, ғасырдан – ғасырға, ұрпақтан –
ұрпаққа асыл мұра болып жетіп отыр. Батырлар жыры бір ғасырдың ғана
313

жемісі емес. Ол халықтың ертедегі тұрмыс – тіршілігіне, тарихына, қоғамдық
өміріне байланысты туып, солармен бірге жасасқан. Елін, жерін қорғаған
батырларды мадақтап жырға қосу арқылы халық жас ұрпақты ерлікке, өрлікке,
мәрттілікке, ұлтжандылыққа үйретуге тырысқан. Мысалы, «Қамбар батыр» жыры
еерсектермен қатар, кіші сынып оқушыларының қабілетіне сай шығарма. Қамбар
батырдың ерлік істері, халқына сіңірген еңбегі балаларды қажырлы өжет іске
бастайды.
Жалпы кез келген адам соғыс іс - әрекетінде немесе басқа жағдайда ерлік
істерге бару үшін алдымен рухани тұрғыдан дайын болуы керек.
Адам өмірінде тәлім – тәрбиенің маңызының зор екенін терең түсінген
олардың ешқайсысы да осы тақырыпты айналып өте алмады. Жалпы ұрпақ
тәрбиесінде ұлттық ерекшеліктерде, халықтың тәлім – тәрбиені ұлттық
құндылықтарын ескере отырып тәрбиелеудің тұтас жүйесін жасауда өткен
ғасырдағы көрнекті ағартушылардың педагогтардың, қазақ зиялыларының алаш
азаматтарының өнегелі істері мен ой – пікірлері отансүйгіштік тәрбиенің құралы
бола алады.
Қазақ зиялыларының тәлім – тәрбиелік беру жөніндегі құндылықтары
елжандылық, халқы үшін адал қызмет ету екенін өз еңбектерінде терең
түсіндіре алды. Ұлтжандылықтың, елін сүюдің ғажайып күш екендігін терең
сезінген ежелгі қазақ ақын – жыраулары, ойшылдары өз шығармаларына осы
тақырыпты үнемі арқау етті, көп көңіл бөліп, халықты елі үшін жанын жеда
етуге, жастарды елжандылық рухы тәрбиелеуге баса көңіл бөледі.
Жастарды елжандылық рухта тәрбиелеу жауынгер жыршысы Махамбет
Өтемісұлының өлеңдерінде өзекті орын алады. Ол өз еңбектерінде жастарды
ерлікке, Отан сүюшілікке, ар – намысты қорғауға, адамгершілікке уағыздайды.
Ақынның қай өлеңін алсақ та, халыққа адал қызмет ет, еліңді, жеріңді жаудан
қасық қаның қалғанша қорға, әділет үшін, халық үшін өкінбей өлу азамат ердің
ісі деген аталы сөз өрнектеледі. Осындай халықшылдық идея, елжандылық сезім
жастардың жүрегінен терең орын алып, оларды белсенді іс - әрекетке баулиды.
Махамбет, Ақтанберді, Шал, т.б. ақын – жыраулар шығармасында ерекше сөз
болатын ерлік, Отанын, елін жерін жаудан қорғай білушілік, отбасы, ауыл –
аймақ, ел намысын қорғау жолында жан аямаушылық сияқты ізгі қасиеттерді
дәріптей отырып, жастардың бойына елжандылық пен гуманистік қасиеттерді
сіңіре аламыз.
Профессор М. Ғабдуллин өзінің «Ата – аналарға тәрбие туралы кеңес»
еңбегінде «Бүгінгі жастарды елжандылық рухта тәрбиелеуде ақын – жыраулардың
өнеге сөздерінің белгілі мөлшерде пайдасы бар екені хақ. Мұндағы тәрбиелік
мәні бар әңгімелер жастарға жат емес. Халықты сүй, халық үшін ерлік еңбек
ет, ел – жұртқа қорған бол деушілік қазіргі күнде ескірген сөздер емес, қайта
мағыналы, мәнді сөздер. Сондықтан бұлардың ішінен жастарымыздың
тәрбиелеуде әсер ететіндерінтаңдап алып, орнымен пайдалана білсек, нұр үстіне
нұр болар еді» дейді. Осы тұрғыдан алғанда қазақтың ұлы ойшылдарының
кемеңгерлік ой – пікірлерін оқу – тәрбие ісінде орынды пайдалана отырып,
оқушы – жастарды ұлтжандылыққа тәрбиелеу - әрбір тәрбиеші ұстаздың басты
парызы [4]. Ғалым ұлттық құндылықтарымыздың жастар тәрбиесіндегі мәні мен
маңызын осылай түйіндейді.
Ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе жатқан ұлттық және жалпыадамзаттық
құндылықтар арқылы тәрбие беру оқушы бойындағы сана-сезiмдi, намысты, парызды
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қалыптастырумен қатар егемен елiмiздiң тәуелсiздiгiн, ынтымағын, бiрлiгiн сақтап
қалатын патриот-азамат тәрбиелеуге толық мүмкiндiктердің бар екендiгін айғақтайды
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ҰЛТТЫҚ МУЛЬТФИЛЬМДІ ҰСЫНУ АРҚЫЛЫ ОТАНСҮЙГІШТІККЕ
ТӘРБИЕЛЕУДІҢ МАҢЫЗЫ
Исабек Б.Қ., Нурмуханбетова К.К., Ибрагимова Ж.А.
Резюме
В данной статье рассматриваются важность патриотического воспитания
при помощи нацональных мультфильмов.
Summary
This article discusses the importance of patriotic education with the help of
nationally cartoons.
Мультфильм – идеологияның бір түрі. Қазір балалардың көгілдір экраннан
тамашалайтындары көбіне өзге елдің идеологиясын насихаттайтын мультфильмдер.
Елімізде де түсіріліп жатқан мультфильмдер жоқ емес, бірақ неліктен біз оларды
телеарналардан көре алмаймыз?
Міне, бар мәселе осы идеологияда ғой.
АҚШ немесе Еуропа елдерін алып қарасақ, бұл елдерде фантастика жанры
әлдеқайда дамыған. Олардың кино, анимация әлеміндегі кейіпкерлерінің дені ойдан
құралып, қиялдан туған. Бізде бұл жанрға қаншалықты көңіл бөлінеді?
Байқап жүргеніміздей, шетелдік Шрек, Спанч Боб, Гарри Поттер, Өрмекшіадам, Аватар сияқты фантастикаға толы мультфильмдер мен ондағы кейіпкерлер
балалардың санасын жаулап алды. Бәлкім, бізге де солай мультфильм кейіпкерін
ұлттық брендке айналдыруға тырысу керек шығар.
Бүгінде өзекті мәселелердің бірі – қазақ анимациясын дамыту, оның
аудиториясын кеңейту. Бұл мақсатымызға қалай қол жеткізуге болады? Жалпы,
еліміздегі мультфильм индустриясының қарқыны қандай?
– Бұл сұрақтың өзінде бірнеше ауқымды мәселе қамтылған: Зерттеу,
заңдастыру, ұйымдастыру, оқыту, даярлау, шақырту, дамыту, тарату, көрерменді
қамту, тәрбиелеу деген 10 мәселе [1].
Зерттеу – бұл тікелей мемлекеттің міндеті. Қазіргі таңда мультфильмдер
даярлайтын мемлекеттік мекеме елімізде жоқ? Мультфильмді кәсіби жасайтын
студиялар жоқ? Мысалы, Германияның Гамбург қаласы – бүкіл әлемге белгілі.
Гамбургте бір нәрсе жоқ дегенге ешкім сенбейді. Өйткені ол рас. Бірақ сол қаланың
жаңа сайланған әкімі «Гамбург қаласына бір нәрсе жетпейді» деп Голландиядағы
ҒЗИ-мен (ғылыми зерттеу институты) бірнеше миллион АҚШ долларын төлей
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отырып, бес жылға келісім-шартқа тұрады. Олар қала әкімінің тапсырмасын бес жыл
бойы зерттеп, ешнәрсе таппапты. «Зерттеуге жұмсалған қаржы босқа кетті» деп
шулағандар табылады. Бірақ басшы тағы да уақыт, тағы қосымша қаржы жұмсап,
ҒЗИ-ға жұмысты тоқтатпауын айтады. Айтқанындай-ақ бір жылға жетпей жауабын
табады. Гамбургте кино индустриясы болғанымен, ол өндіріс мүлде кенже қалған,
жеткіліксіз деңгейде деп тауыпты. Содан қала басшысы Гамбургте өнер ордасын,
киноиндустриясын ұйымдастырады. Әлемдегі мықты мамандарды шақыртады.
Мәскеуде ешкімге қажеті болмай қалған танымал Александр Миттаны да шақырған.
Соның арқасында Миттаның сценарийді қалай жазу туралы «Кино между адом и
раем» деген керемет туындысы шексіз данамен тарап, бірнеше рет қайта басылып
шықты. Бұл шамамен 1995 жоғары жылдары болған оқиға болуы керек ұмытпасам.
Қазіргі таңда сол Гамбургтің өнер ордасының түлектері бүкіл әлемде жұмыс істейді.
Гамбург мектебі деген аты бар. Танымал кино, мультфильм режиссерлері мен жүзге
жуық басқа да мамандары әлемде шеберлік-мектеп сағаттарын өткізіп жүр, біздің
елімізге де келіп кетті. Еліміздегі жалғыз мемлекеттік мекеме – Ш.Айманов
атындағы «Қазақфильм» АҚ-ның мультфильм бойынша айналысатын «Анимациялық
фильмдер бірлестігі» (АФБ) бар. Оның аты ғана. Өйткені сол АФБ-ның ешқандай
заңдылық күші жоқ. АФБ өзінше ешнәрсе ұйымдастыра алмайды. Себебі ол иесі –
«Қазақфильм»-ге тәуелді. Жылына 3-4 мультфильм ғана жасайтын аты дүрдей
мекеме. Мультфильм жасаймыз деп әрекет етіп жатқан бірлі-жарым студиялар бар.
Олар да «тапсырыс берушіге» тәуелді. Елімізде «Кино туралы заң» жоқ. Оның ішінде
балаларға арналған кино, мультфильм туралы ерекше заңнамалар көрсетілуі тиіс.
Заңды түрде бекітілуі керек. Арнайы бірнеше мемлекеттік мультфильм шығаратын
мекемелер 14 облыс орталығы мен Алматы, Шымкент қаласында құру қажет. Заңнама
негізінде жеке меншік студияларға да сондай қамқорлық жасалуы міндеттелуі шарт.
Заңдастырудың басқа да сұрақтарына кәсіби мамандарды тарта отырып, арнайы
заңгерлер жұмыс жасап отыруы қажет.
Қытай мультфильм саласы бойынша алдағы 2-3 жылда әлемде бірінші орынға
шығу туралы жоспарлы жұмыс бастайтынын ашық жариялады. Қазіргі таңда қытай
жапондар мен кәріс елдерімен иық тірескенін айтады. Мультфильм ұйымдастыруда
өте жоғарғы деңгейдегі нәтижеге жеткенін мақтан етеді. Харбин провинциясының
орталығында мемлекет 600 млн АҚШ доллары тұратын мультфильм студиясын
ашыпты. Жылда техникалық қажеттіліктерге 50 млн доллар бөліп отырады екен.
Тапсырысты бүкіл әлемнен алады. Зерттеулер бойынша, бұл студия Қытайда 16-орын
алады екен. Қазіргі таңда онда 1500 адам жұмыс істейді. Сонымен қатар сол үлкен
студия жеке меншік 72 студияны да жұмыспен қамтамасыз етеді екен. Бұл –
мемлекеттің талабы. Канада елінде әр ірі орталықтарында мультфильмге қатысты
сценарий, ойлар, ұсыныстар, суреттер қабылдайтын бір бөлмелі «қабылдау
бөлмелері» бар. Олар талаптанған азаматтардың ұсыныстарын қанағаттанарлық деп
санағанын өндіріске жібереді. Қоюшы режиссер тек шығармашылығымен
айналысады. Оған техникамен, қажетті мамандармен қамтамасыз ететін арнайы
продюсері бар. Егер де мультфильм өнері пайдасыз, қажетсіз болса, онда неге алып
мемлекеттер, еуроодақ елдері, мұсылман мемлекеттері, шығыстың жолбарыс елдері
де, тегіс мультфильм өндірісін өте жоғары қойған.
Оқыту – мультфильм саласының өзінде жиырмаға жуық мамандық бар. Сол
мамандықтарға жекелей бағытта оқыту өте қажет. Сонда ғана кез келген мультфильм
тез әрі жылдам бітіп, сапалы да сүйкімді шығады. Шетелдіктер біз шығарған
өнімдерге қызығушылығын артып, сатып алар еді. Яғни, сұраныс көп болады. Әрине,
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ол үшін де сол салалар бойынша шетелдіктерді шақыртып, болашақ мамандарды
оқыту керек.
Даярлау – мамандарды оқытып қана емес, оларды өндіріске дайындау деген
бар. Оқу орнын бітіріп, дипломын қолына алған мамандар өндіріске келгенде өздерін
батылсыздау сезінеді. Өйткені оқу мен өндіріс арасында көп алшақтық бар. Міне,
сондықтан оқып жүрген кезінен бастап өндіріске тартып отырса, жас мамандар
жұмысқа даяр болып шығады... Осы саланы ғылыми түрде зерттеп отыратын
мамандарды да дайындауымыз қажет.
Шақырту – еліміздегі мультфильмнің қарқынды дамуы үшін әлемнің түкпіртүкпірінен әртүрлі мектептің мамандарын шақыртуымыз қажет. Олар бізге тиімді де
дұрыс жолдарын үйретеді. Ең басты нәрсе, біз оларға еліктемей, қайта нақты
жолдарын үйренуіміз керек. Тарихқа терең үңілсек, бүкіл әлемнің іс-әрекеттерінің
бәрі осы бізден үйреніп алған секілді көрінеді. Дала қызғалдағы тек қазақтың
даласында ғана өседі, бірақ жауқазын атанған бұл гүлді әлем сол голландиялық
өсімдік ретінде біледі. Соңғы жылдары ұлттық тағам мен ұлттық сусынымыздан
айырылып барамыз. Міне, сондықтан да өзге елдің мықты мамандарын шақырғанда
ішіміздегі өз құндылықтарымызды бермей, олардан үйренейік. Осы арқылы қазақтың
өз ұлттық мектебі қалыптасады.
Дамыту – жоғарыдағы айтылған мәселелер іс жүзіне асып жатқан жағдайда
мультфильм өндірісінің дамуы туралы ойлауымыз керек. Бұл – болашақтың әңгімесі.
Бірақ қазірден бастап осы межеге жетуге мақсат қою – міндетіміз.
Тарату – мультфильмді шығару бар да оны тарату бар. Бүкіл әлем сандық
жүйеге көшкенде таратудың жолы соншалықты қиын деп айта алмаймыз. Тек қалай
таратамыз? Бүкіл ел қалай, қаншалықты экраннан көре алады? Міне, бұл да ерекше
мәселе. Әлемнің дамыған елдерінің барлығы мультфильмді ерекше дамытып келеді.
Арнайы телеарна ашып, сол арқылы жаманды-жақсылы туындыларын 24 сағат
тоқтатпай таратып келеді. Неге? Өйткені сол арқылы санаға енеді. Сана арқылы өз
елін жарнамалайды. Сонда бөлінген қаржы тек мультфильм шығаруға ғана кетпейді
екен. Сол арқылы елін насихаттайды. Сол кейіпкерлердің негізінде бүкіл балалар
тауарын шығарып, экономикалық пайдаға да кенеледі. Қазіргі баладан сұрасаң
«Спанч боб» дейді. Міне, нақты дәлел...
Көрерменді қамту – бұл тікелей педагогтардың, психологтардың, медиа
саласындағы іскер азаматтардың араласуымен іске асатын шаруа. Әрине, мемлекеттік
арнайы зерттеу мекемесі осы саланы тіке басшылыққа алу керек. Қазіргі тілмен
айтқанда,
мұны
менеджмент,
маркетинг
мамандары
атқаратын
іс...
Тәрбиелеу – барлығымызға тікелей қатысты. Мультфильмді тек балалар жұмысы,
балалар ғана көру керек деген ұғым қалыптасқан. Мультфильм өнерінің адам
санасына, тәрбиесіне ықпалы қаншалықты үлкен екенін білеміз. Сонда мен ол кісіге
қатаң режимді колониядағы балалар туралы фильм түсіру жайындағы ойымды
жеткізіп едім, ол бірден бұл бағыттағы жұмысты тездетіп қолға алу туралы өз
өтінішін білдірді. Содан міне, қазір алғашқы жұмыстарды бастап кеттік. Ол кісі
қылмыскерлер емес, жолдан адасқандар деп мәдениетті жеткізді. Неге олай болды?
Өйткені жас кезден ортақ тәрбие құралы аздық етті. Бұл да жеке әңгіме өзегі.
Тәрбиені өзімізден бастауымыз керек. Бәсекелестік деген өнерде болмайды. Өнерде
әркімнің өз жолы бар. Халық – сыншы, халық – бағалаушы. Тек анау жақсы, мынау
жаман деген әңгіме жиі айтылады. Неге? Өйткені ортада тәлім-тәрбие құралы
жоғалуда
Қазіргі кезде мультфильм дайындау құралдары, технологиялары даму үстінде.
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Онымен айналысатын жаңа сала - көркем және жарнамалық графика.
Компьютер көмегімен жарнамалық роликтер, мультфильмдер, компьютерлік
ойындар, видео сабақтар, видео презентациялар және т.б. жасалады. Ақпараттық
технология жедел дамыған заманда бұл мәселені шешу аса қиындық тудырмайтыны
анық. Қазіргі таңда жас ұрпақ бірінші кезекте ақпараттық әлемге жүгінеді.
Сондықтан, ұлттық құндылықтырымызды насихаттайтын мультфильмдер арқылы
өскелең ұрпаққа тіліміз бен тарихымызды, ел қорғаған батырларымыздын ерен
еңбектерін бойын сіңіре аламыз.
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РЕАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ЯВЛЕНИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В
ПОЭЗИИ А.С.ПУШКИНА И АБАЯ КУНАНБАЕВА
Маханова Г.Б., к.ф.н., доцент кафедры казахской и мировой литературы
Южно-Казахстанский государственный педагогический институт, Шымкент,
Казахстан
Түйіндеме
Мақалада Пушкин мен Абай поэзиясының өзекті мәселелері мен шынайы
құбылыстары зерттелінеді.
Summary
The article examines the literary connections of the great poet Pushkin and Abay
deals with topical issues on the appointment of the poet and poetry and real otrazhe¬niya
phenomena of reality.
Литературные связи – важный момент в развитии литературы каждого народа и
вместе с тем факт мирового литературного процесса. Русская и казахская поэзии,
развивающиеся вместе со своим народом, отражают великие изменения в мире и их
отзвук в душе человека. У каждого народа есть по-особому светлые личности.
Таковыми являются А. Пушкин и А. Кунанбаев. Чем дальше уходит то время, в
которое жили поэты, тем ближе и сильнее чувствуешь их присутствие. Они творили в
другой эпохе, в атмосфере удушья, борясь «один против тысячи», но, вооружённые
вдохновением, творили для будущего.
Поэзия А.С.Пушкина и А.Кунанбаева тесно связаны. Их произведения
раскрывают духовное богатство, неисчерпаемую энергию, трудолюбие народа, его
положение в обществе. Поэты, поставив перед поэзией задачу служения народу,
реального отражения явлений действительности.
А. Пушкин и А. Кунанбаев создали поэзию глубокую по содержанию,
прекрасную по форме, идейно-направленную, выражающую дух времени. Постановка
ряда актуальных задач расширяет тематику и проблематику литературы. А.Кунанбаев
выдвигает на первый план разработку проблем, связанных с воспитанием людей с
высокими гражданскими и нравственными качествами.
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Мир Пушкина-поэта – целостный. В нём соединились в неразрывном единстве
все сферы бытия. Потому в стихотворении на гражданскую тему могли возникать,
не разрывая художественной ткани, глубоко личные интимные мотивы; поэтому
пейзажная лирика сплеталась с размышлениями о судьбах истории, а в дружеских
посланиях соседствовали политическое обличение и воспоминание о далекой юности,
негодование и шутки, слёзы и смех. Размышляя над уроками «жестокого опыта»
восстания, Пушкин не пришел к пессимистическому выводу, что «всё тщетно». Он
обличал пошлое благоразумие тех, кому чужды мятежные стремления, кто, по его
выражению, «странным снам не предавался». Одной из важнейших проблем была
народность литературы.
Главное – умение писателя воспроизвести неповторимость своеобразия народа,
которое является результатом совокупности объективных исторических признаков.
Пушкин по-новому связывал с проблемой народности вопрос о языке литературы.
Мысль В. Белинского о значении поэзии Пушкина для русской литературы
можно применить относительно поэзии Абая и его роли в духовном развитии
казахского народа. «Ни один поэт, – писал В.Г. Белинский, – не имел на русскую
литературу такого многостороннего, сильного и плодотворного влияния. Пушкин
расширил источники нашей поэзии, обратил её к национальным элементам жизни,
показал бесчисленные новые формы, сдружил её впервые с русской жизнью и
русскою современностью, обогатил идеями, пересоздал язык до такой степени, что и
безграмотные не могли уже не писать хорошими стихами, если хотели писать» [1, с.
234]. Так и великий казахский поэт Aбай Кунанбаев сыграл огромную роль в
развитии литературы и искусства казахского народа. Это была титаническая
личность, влияние которой испытали на себе все виды национального искусства, вся
национальная культура. В поэзии Абая находит яркое воплощение эстетическое
отношение к действительности, восприятие им прекрасного в жизни, утверждение
возвышенного, отрицание безобразного и низменного. Ни об одном деятеле казахской
культуры так много не написано, как об Абае.
А. Кунанбаев, вкладывая в поэзию всю свою душу и чувства, высоко поднял
значение поэзии в жизни народа. Он, как пишет М.О. Ауэзов, «первый утвердил в
казахской поэзии высокое общественное призвание поэта». Абай не для забавы слагал
стихи, а старался принести пользу народу. Его поэзия служила воспитанию людей,
особенно молодёжи.
В изучении творческого наследия Абая Кунанбаева большая работа проделана
прежде всего писателями, литературоведами и языковедами. Абаеведческие труды
М. Ауэзова, С. Муканова, Г. Мусрепова, Х. Джумалиева, М. Сильченко, А. Искакова,
З. Ахметова, И. Дуйсенбаева общеизвестны.
Творчество А. Кунанбаева – своеобразная энциклопедия казахской жизни.
Проблемой творчества Абая является проблема человека в этическом аспекте. В
своих поэтических и прозаических произведениях он постоянно размышляет о
назначении человека, о цели и смысле жизни, о добре и зле, о справедливом и
несправедливом, прекрасном и безобразном, об идеале и благе. Поэт пытается
осмыслить отношение человека к прошлому, современности и будущему. «Гордо
презирая невежество и тьму...» [2, с. 112], выдвигая и отстаивая просветительскодемократическое понимание человека, он старается дать разумный совет
подрастающему поколению казахов, воспитать из каждого казаха Человека, сделать
его «кирпичом мироздания».
А. Кунанбаев подверг острой и всесторонней критике недостатки своего
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времени, высказал мысль о коренной перестройке степной жизни на началах более
тесного сближения с Россией.
Обращение А. Кунанбаева и других поэтов к творениям Пушкина обогащало их
в идейном и художественном отношении. Казахская литература приобретала новые
темы и мотивы в поэзии. Свободолюбивые гуманистические идеи лирики русского
певца воспитывали и утверждали у казахов дух борьбы и протеста в николаевскую
эпоху, чувство свободы и независимости. В казахской поэзии утверждаются жанры
политической лирики, революционной песни. Можно смело сказать, что процесс освоения наследия Пушкина на казахской земле и зарождение новой казахской поэзии
шёл параллельно.
Абая всегда волновала проблема художественного слова, восприятия,
совершенствования эстетической культуры, воспитания художественного вкуса
слушателей. Этим вопросам он посвятил ряд своих произведений, таких, как «Птицыпесни во всех направлениях летят», «Грубый крик, рёв осла», «Красивою песней под
струнный звон», «Всем пресытиться может душа», «Ты, домбра, сильнее грянь», в которых затрагиваются проблемы воспитания художественного вкуса слушателей [3, с.
225].
А. Кунанбаев, сам будучи хорошим музыкантом и исполнителем, близко знался
со многими творческими людьми, организовывал различные состязания, воспитывал
и направлял таланты молодых, способствовал раскрытию их дарований, становлению
начинающих на самостоятельный творческий путь. Он встречался с выдающимся
певцом и поэтом Биржаном, старым слепым певцом-сказителем Шоже и другими
одарёнными людьми своего времени, глубоко уважал их таланты.
Красивою песней под струнный звон
Ты весь охвачен в ночной тиши.
Песня меня забирает в полон.
Как я, люби их от всей души! [3, с. 127-129].
Поэт любил песню, учил народ отличать хорошую песню от различных пустых
подражаний:
Грубый крик, рёв осла, –
Лишь одна досада нам.
Лгать и хвастать без числа –
Разве в том награда нам? [3, с. 129].
Абай всегда чётко разграничивал истинное искусство от подделок и дешёвок.
Только пенью не всякому сила дана,
И бывает, что музыка чувств лишена [3, с. 127] – подчёркивал поэт.
Вместе с тем А. Кунанбаев правильно подмечал: чтобы отличить хорошее от
плохого, истинное искусство от побрякушек, необходимо быть художественно
воспитанным человеком [4, 83]. Только музыка, пробуждает музыкальное чувство
человека, для немузыкального уха самая прекрасная музыка лишена смысла, она для
него не является предметом. Абай средствами поэзии говорит об этом же
следующим образом:
Песнь, ввысь устремленная, льётся струей,
Увлекая могучей своей красотой
Беспокойное сердце и жаждущий ум.
Но её не поймет тугоухий, глухой! [3, с. 36].
Обобщая мысли Абая Кунанбаева о назначении поэзии и поэта, можно сказать,
что он правильно представлял происхождение самого художественного искусства, в
320

частности, поэзии как субъективного отражения реальной жизни в сознании
художника, как результата творческого труда человека, а не вымышленного продукта
абстрактной фантазии отдельных личностей, наделённых божественным даром. Его
понимание роли, назначения поэзии и поэта во многом совпадает со взглядами В. Г.
Белинского, Н.А. Некрасова и других русских демократов XIX века.
В казахской литературе Абай первым заговорил об общественном призвании
поэзии и художника. Назначение поэта он видел в служении делу народа, в
нравственном воспитании людей. Творческий гений Абая был верен реализму,
народности, дружбе всех народов. Абай шёл по пути своего учителя – А. С. Пушкина
[5, с.10-11].
В 1889 году Абай перевёл несколько отрывков из «Евгения Онегина». С
поразительным искусством преодолевал он трудности в передаче пушкинского
текста. Так, например, известные строки из письма Татьяны:
Зачем Вы посетили нас
В глуши забитого селенья?
Я никогда не знала б Вас,
Не знала б горького мученья... [6, с. 27].
Абай перевёл:
Келмесең егер сен бізге,
Сау болмас па ең әлбетте?
Болмасам ашына мен сізге.
Тұспас ем мұндай бейнетке [7, с. 21].
Например, строки:
И молвил: «Вы ко мне писали,
Не отпирайтесь. Я прочёл
Души доверчивой признанье,
Любви невинной излиянья» [6, с. 28].
Абай перевёл так:
Хатыңнан жақсы ұғындым сөздің бәрін,
Кірі жоқ, кіршігі жоқ мағыналарын,
Жасырмай жастықпенен, нанғыштықпен
Айтыпты шыншыл тілің, бар інкәрін [7, с. 22].
Этот кропотливый труд увенчался замечательным успехом. Письмо Татьяны,
ответ Онегина настолько понравились молодёжи, что девушки и джигиты заучивали
их наизусть. Во время айтысов девушки пели строки из письма Татьяны, а джигиты
отвечали словами Онегина. Отрывки из романа Пушкина в переводах Абая
передавались из уст в уста, имена Татьяны и Онегина стали широко популярны в
казахском народе [4, с. 24-25].
Воодушевленный восторженным приёмом пушкинских переводов, Абай
сочиняет свой роман в стихах. Одно из писем в нём названо «Предсмертные слова
Онегина».
Моя любимая, принарядившись,
Пришла ко мне нежна,
Душа полна безумья...
Она беспрестанно целовала, обнимала.
В смятении склонился мой стан,
А душа парить стала птицей.
Пожалев, дала поцеловать,
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И я стократ стал несчастней.
Ты исполнила свой коварный замысел
И ни разу не оглянулась.
Ты, свой разум и душу
Взнуздав, победила тело,
Я уж не исправлюсь больше.
Что ты хочешь от несчастного? [3, с. 25]
Онегин уходит в могилу, сохраняя в сердце любовь к Татьяне... Это отвечает
точке зрения Абая на любовь: «Не увлекают женщину, а если любишь, так люби
искренне, отдавая ей всего себя». Перу Абая принадлежат такие стихи, как «Поэт»,
«Не для забавы я слагаю стих», «Поэзия – властитель языка», само название
некоторых говорит об утверждении им высокого предназначения поэта и поэзии.
Призыв «Адам бол» («Будь человеком!») является лейтмотивом всего
творчества поэта-мыслителя, гуманиста-просветителя. Человек, его этический и
эстетический облик, его образование и воспитание, мир его чувств и интеллекта, его
идеалы и цель жизни всегда увлекали Абая.
Известно, что казахский просветитель не оставил специальных философских
трактатов. Одной из отличительных черт
творческого метода А. Кунанбаева
является изложение философских идей посредством поэзии.
В цикле моралистических поэтических произведений Абай выдвигает
этический принцип «Адам бол « («Будь человеком!») и рекомендует молодому
поколению целый кодекс этических норм дружбы и товарищества, любви и
супружества, долга и совести, мужества и красоты человеческих поступков, говорит о
положительных и отрицательных качествах характера, добре и зле, о роли науки и
учёных в нравственном усовершенствовании человека. В этом отношении характерны
такие произведения, как «Джигиты, дорог смех, не шутовство», «Пока не знаешь –
молчи», «В интернате учится» и многие другие.
Если в одних стихотворениях Абай говорит, что надо делать, чтобы быть
Человеком, то в других он учит, чего не следует делать, чтобы стать Человеком.
Например, «Не щеголяй вещами», «Измучен, обманут я всем вокруг», «Я много
мудрых слов сказал», «Разделившись на партии».
Но Абай не ограничивает себя поэтической формой изложения мысли. Начиная
примерно в 1890 года, он использует форму назиданий. Основное содержание
этических идей Абая обусловлено наблюдениями над поступками и поведением
представителей казахского общества второй половины XIX века. Абай критикует
пороки и мораль казахских феодалов баев, биев, султанов, волостных управителей
своего времени.Свое просветительско-демократическое понимание человека он
противопоставляет феодально-патриархальному представлению о человеке; свой
гуманистический идеал человека он противопоставляет мистическому «идеальному»
человеку. Свои советы и назидания Абай адресует подрастающему поколению.
Все суждения А. Кунанбаева о человеке и его поступках определялись
внутренней
логикой
просветительского
гуманизма.
Проблема
человека
воспринималась им многопланово, как биологическая, психологическая,
эстетическая, этическая и философская. Но особенно его привлекал этический аспект
проблемы. В братстве с Россией он видит путь к счастью казахского народа. В своих
воззрениях о моральном усовершенствовании человека
А.Кунанбаев также
придерживается точки зрения, что добродетель должна быть сознательной. По его
мнению, разум должен быть одним из основных требований нравственности.
322

Поэтому, воспитывая человека, надо развивать разум, особенно такие его черты, как
справедливость и трезвость, избегать хитрости, ибо из хитрых детей не вырастают
добродетельные люди. Демократ-просветитель Абай выступил против лицемерия и
антигуманной морали.
А. Пушкин и А. Кунанбаев понимали свою литературную и общественную деятельность как долг перед народом. Многие их произведения озарены заботой о
судьбе народа, полны раздумий и его историческом прошлом, тяжёлом настоящем и
неизвестном будущем. Многие их стихи являются произведениями о народном горе и
печали, о грустной действительности того времени. Поэты открыто высказывали
жестокую правду о своей эпохе, упорно боролись с косностью и консерватизмом,
экономической и культурной отсталостью народа. Как подлинные заступники народа,
они всеми силами помогали и поддерживали защитников народа: певцов, акынов,
композиторов. Поэты требовали от них, чтобы они ни при каких условиях не поступались интересами народа, не унижали свой дар народного певца. А. Пушкин и А.
Кунабаев высоко ценили тех, кто умело высказывал горе народа и разоблачал его
угнетателей. Как истинные патриоты, они свою основную задачу видели не в
восхвалении, не в славословии своего народа, а в раскрытии пороков общества, в
исправлении нравов, в борьбе с обветшавшими обычаями и традициями.
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ҚҰРАСБЕК ТЫНЫБЕКОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ
ҚҰНДЫЛЫҚТАР
Тәңірбергенов Медеубек Жұматайұлы – п.ғ.д., профессор
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент,
Қазақстан
Резюме:
В статье характеризует казахские народные культурные и эстетические
ценности и национальную культуру.
Кілттік сөздер: Мәдени дәстүр, мәдени мұра, шежіре, гобелен, руханиадамгершілік, патриоттық тәрбие, тәлім-тәрбие
Біз жаңғыру жолында бабаларымыздан мирас
болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда
бүлкілдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта
түлетуіміз керек.
Н.Назарбаев.
Қазақстанның жаңа даму жолына түсуіне байланысты ізгілікті, демократия323

лық, құқықтық мемлекетті құруға бел байлаудың негізінде біздің Республикамыздың
тарихын қайта жазу қолға алынып отырған кезде, қазақтың мәдени мұрасындағы қол
өнерінің, тәлім-тәрбиелік мәні шындық тұрғысынан қаралып бағалануы өте қажет.
Н.Ә.Назарбаевтың «Мәдени дәстүрге қашанда әлеуметтік қайта түлеудің қайнар көзі
болып келеді. Өзінің тарихи, мәдени тамырларына қайта оралу - бұл әрине оң
процесс: Қазақстанда ұлттық тілді, өнерді, мәдениетті... дамытуға барынша қолдау
жасалып отыр» - деген сөзі осының айғағы. Қазақ халқының жері қандай кең-байтақ
болса, мәдени мұрасы да сондай сарқылмас шежіре. Қазақ халқының coнay көне
замандардағы сақтардың, ғұндардың, түркілердің ұрпағы екенін бүгінгі Қазақстан
жерінен табылған археологиялық байлықтар, көне мәдени жазбалары, қазақ жерінің
перзенттері Шығыстың даналары Әл-Фараби, Қорқыт ата, Жүсіп Баласуғүн, Қожа
Ахмет-Яссауи, Мұхамед Хайдар Дулати, Қыдырғали Жалайри шығармалары
дәлелдеп отыр. Байырғы сақ, ғұн, түркі өнеріне тән стильді, сюжетті тіпті қазақтың
кейбір эпостық жырларынан, тасқа қашалған суреттерден, өрнектерден, зергерлік
бұйымдардан анық байқауға болады.
Білім беру саласында «ұлттық құндылықтарға негізделген жаңа білім беру
жүйесін құрамыз» деген батыл тұжырымдамалар жасалды. Бұл дұрыс тұжырымдама
еді, себебі егеменді алған әр ел өзінің жаңа жаңа білім беру жүйесін қалыптастырады.
ХХI ғасыр – ғаламдану заманында жас ұрпаққа ұлттық құндылықтарға негізделген
рухани-адамгершілік және патриоттық тәрбие беру аса маңызды мәселелер санатына
қосылып отыр. Бұл мәселе қаншалықты маңызды болса, оны іске асыру –
соншалықты күрделене түсуде. Себебі, теледидардан бастау алған ақпарат құралдары
жас ұрпақты қайнаған ақпарат ағынының астына алып, оның сана – сезіміне өлшеусіз
әсер етуде. Қай елдің ақпарат құралының тасқыны күшті болса, сол елдің баланың
психо-физиологиясының қалыптасуына әсері молая түсуде. Оны біз, өкінішке орай,
бүгінгі жастарымыздың мінез-құлқынан , жүріс-тұрысынан, тіпті ата-аналарына,
қоғамға деген қарым қатынас, көзқарастарынан көріп, біліп жүрміз. Біз оның түпкі
себебін әлемдегі елдер арасындағы экономикалық бәсекелестіктен, алпауыт елдердің,
өздерінің одан әрі дамуын, баюын басты нысанға алып отырғанынан іздеуіміз керек.
Себебі қандай да болмасын елдің жастары ұлттық рухани құндылықтан алшақтай
түскен сайын, оларға оңай ықпал етіп, өздеріне бәсекелес болудан алшақтатуға
болады, яғни терең білім алып, саналы азамат болып өсулеріне тосқауыл қойылады.
Ұлттық құндылықтан ажырай бастаған жас буын ұлт келешегінен, ел мен жер
келешегінен гөрі, өз басының қамын ойлауға бейімделеді, оның патриоттық сезіміне,
қасиетіне сынық түседі. Бұл аса қауіпті әрі аса қорқынышты құбылыс. Ал оның алдын
алу, оны болдырмау күрделі қоғамдық, әрі білім беру саласының басты проблемасы
болып табылады.
Мәдениет – тарихи құбылыс. Оның дәрежесі мен сипаты қоғамдық өмірдің
жағдайларына байланысты өзгеріп отырады. Тарихи дәуірлердің алмасуы
мәдениеттің мазмұны мен формаларныа сөзсіз терең өзгерістер енгізеді. Мәдениетті
тұлғалық сипатта қарастырғанда, бірнеше елеулі түсініктерге тоқтала кету қажет,
олардың ішіндегі педагогикалық тұрғыдағы маңыздысы – мәдени әрекет. Әрекеттену
– жалпы адам мен қоғамның өмір сүру тәсілі, тіршіліктің тірегі. Мәдени әрекет – деп,
әдетте, мәдениет игіліктерін өндіруге, таратуға, тұтынуға бағытталған мақсатқа
сәйкес әлеуметтік іс-қимылдарды атайды. Мәдени игіліктерді толассыз жасау
нәтижесінде адам өзінің де мәдени деңгейін көтереді. Осы әрекеттің қайнары, түпкі
қозғаушы күші ретінде ғылым адамның талап-мұқтаждарын, мәдени қажеттіліктерді
бөліп қарастырады. Егер, мәдениет өзгеріске ұшыраса онда білім беру түсінігі де,
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мазмұны да өзгеретін болады. Білім беру – мәдениеттің бөлінбес бөлігі, ол тек
мәдениетке тәуелді болып қана қоймай оған бағыт беріп отырады.
Жаңғыру жағдайында бұл үрдіс жас ұрпаққа білім беру ісінде, өнерді дарыту
және маман кадрлар дайындауда ықпалы әрі қарай дами түседі. Кейінгі жылдары
педагогтар, психологтар, философтар мен тарихшылардың ықыласы осы проблемаға
арта түскенімен, олардың көптеген көзқарастары неғұрлым терең зерттеулерді қажет
етеді. Нәтижесінде ұлттық қол өнерінің тарихи дамуындағы жалпылық, ерекшелік
және даралану диалектикасын ұлттық қол өнердің өзекті мәселелерін зерттегенде
кезден таса етпей - шығармашылықтың бірден бір сұранысы деп қарауға болады.
Осы тұста халқымыздың көне мәдениетін әр сабақ жіпке сыйғызып, бүгінгі
заманға жеткізуде гобелен өнерінің үлесі зор. Қазақ гобеленінің негізін қалаған
марқұм суретші Құрасбек Тыныбеков еліміздің тарихы мен салт-дәстүрлері
тотолитарлық құрсауда болған кезеңде қазақтың қара киізінен рухтанып, салтдәстүрін өрмекпен өріп, қиялымен қияға шығарған. Қазақ гобеленінің негізін қалаған
марқұм суретші Құрасбек Тыныбеков жалған дүниенің жалт еткен арнасында небәрі
33 жыл өмір сүріп, осы аз ғана ғұмырында халқына талай еңбектерін сыйлап үлгерді.
Қаламыздағы көркемсурет галереясында суретші, қазақ ұлттық гобелен өнерінің
негізін салушы, жерлесіміз Құрасбек Тыныбековтың 65 жылдығы аталып өтті.
Атаулы шараға орай ұйымдастырылған «Өрнектелген өмір» атты еске алу көрмесінің
салтанатты ашылуы да өтті.
Гобелен – өте күрделі өнер. Дегенмен, істiң адамы үшiн ерiншектiк жат.
Жасыратыны жоқ, көненiң көзiндей қария әжелер бiр күнде бiрнеше сырмақ сырса да,
ешкiм таңғалмайтын. Икемдiлiкпен үндесетiн бұл өнер қолөнершінің шыдамдылығын
шыңдайды. Әсіресе, өз жаныңнан, қиялыңнан туған дүниелер жіп, бояу таңдаудан
бастап, көп еңбекті талап етеді.
Қазақстан суретшілер одағының мүшесі, гобеленші Сәуле Түзелбекқызы –
«Өлді деуге сыя ма ойлаңдаршы, өлмейтұғын артына сөз қалдырған» деп Абай
атамыз текке айтпаған екен ғой. Небәрі 33 жыл өмір сүрсе де, жұртына мақтаныш
болып, аманатын табыстап кеткеніне таңмын естелік айтады.
Сонымен қатар өнертану ғылымының докторы Айдар Қамбарұлы Ниязов
естелігінде «Құрасбек Тыныбеков қолөнер саласында Қазақстанға ғана емес, сонау
алыс шетелдерге де танымал. Өйткені, ол қазақтың кілем тоқу өнерінде жаңа
қырынан жол салып, тұңғыш гобелен өнерінің негізін қалаған көш бастаушының бірі,
бірегейі. Ұлтымыздың қолөнеріне деген әсем сағынышын өзі жасаған басқұрлар мен
алашаларда және кілемдердегі ою-өрнектерден байқауға болады. Бұл салада суретші
қайталанбас ғажап дүниелер жасады. Оның туындыларынан халқымыздың салтдәстүрі, әдет-ғұрыптары, әсем табиғат көріністері, ертегілер мен аңыздардың
кейіпкерлері, фольклорлық жыр-дастандары айқын аңғарылады. Олар гобелен
өнерінің композициялық құрамында тамаша өрнектеліп, бояулар бір-бірімен ырғақты
байланысып, жылы қоңырқай түсті колоритті құраған “Ерекше талант иесі еді” деп өз
ойын білдіреді.
Суреткердің жүрегі өте нәзік те сезімтал, арманшыл да әсершілдігі, туған елге
деген сарқылмас таза махаббаты оның туындыларынан аңғарылады. Қылқалам
иесінің қолынан шыққан “Дала балладасы”, “Тау мен дала аңызы”, “Әуен”
шығармалары – жүректегі кіршіксіз сезімінен шыққан асыл дүниелер.
Композициясындағы көсіліп жатқан кең жазира дала, түрлі түске боянған әсем
табиғат, жастықтың символикасы – гүлдер мен құстар өрнек түріне айналып,
гобеленнің сиқырлы да әсерлі әрін аша түседі. Туған елінің әсем табиғатын өрнектеп
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өткен Қ. Тыныбеков халқымыздың қолөнерінде өшпес із қалдырды. Ол жасаған әсем
туындылар біздер үшін әлі де аяқталмаған ән сияқты.
Халқымыздың замандар бойында жинақтаған бай тәжірибесін, ақыл-ой тілегін,
әдемі рәсімін, инабаттылық сабақтарын жеткіншек қауымға дарыта алсақ, осының өзі
тәлім-тәрбие мәселесінде өтелген үлкен парыз болып қалмақ.
Демек, дәстүр дегеніміздің өзі бір ұрпақтан келесі ұрпаққа ұдайы ауысып
отыратын, өрі сан ғасырлар бойы тарихи тұрғыдан әбден қалыптасқан әлеуметтік,
көркемдік нормалар мен принциптер болып табылады. Сол себепті көркемдік дәстүр
жалғастығы тарихи жағынан әбден қалыптасқан нормалар мен принцитерге
негізделеді. Сол арқылы әр ұрпақ жасаған көркем туындылар мәдени мұрат ретінде
келесі ұрпақтың еншісіне ауысып, жаңа қоғамдық-тарихи жағдайға сәйкес өзінің
мазмұны мен формасын жетілдіріп отырады.
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Резюме
В данной статье рассматриваются основы создания пказахского
патриотизма
Summary
This article discusses the basics of creating Kazakh patriotism
Ұлттық патриотизмсіз ұлтты сақтап қалу мүмкін емес. Біз қазақ ұлтын сақтап
қалғымыз келсе, ұлттық патриотизмді дамытумыз керек. Жастар бойына ұлтты сүюді
сіңірсе, жастардың бойына ұлтжандылықты дарытатын – алдыңғы буын. Келер
болашаққа үміт қараған ел ретінде, өскелең ұрпақтың бойына отансүйгіштікті дарыту
бірден-бір талап. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 2013 жылғы жолдауында жастарға,
олардың әлеуметтік жағдайына, білім алуына, саясатқа араласуына, қоғамдық
жұмыстарға белсене атсалысуына баса назар аударып, жастар тақырыбына бірнеше
рет тоқталды. Онда:«Мен сөзімді, әсіресе, жастарымызға арнағым келеді. Бүгін мен
жариялаған Жаңа саяси және экономикалық бағыт сіздерге жақсы білім беруді, яғни
бұдан да лайықтырақ болашақ сыйлауды көздейді. Мен сіздерге – жаңа буын
қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер Жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналуға
тиіссіздер.
Мемлекет басшысы ретінде мен әрдайым сіздердің оқуларыңыз бен өсіпөнулеріңіз үшін барлық жағдайды жасауға тырыстым. Әлемдік деңгейдегі
университет, зияткерлік мектептер аштым, «Болашақ» бағдарламасын құрдым.
Қазір мемлекеттік жастар саясатының жаңа тұжырымдамасы әзірленуде.
Естеріңізде болсын: сіздердің табыстарыңыз – ата-аналарыңыздың табысы,
туғандарыңыз мен туыстарыңыздың табысы, отбасыларыңыздың табысы, барлық
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отандастарыңыздың табысы, біздің Отанымыздың табысы», - деген жолдарды
Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауынан кезіктіресіз. Жыл сайынғы дәстүрге айналған
жолдауда жастар мәселесі тыс қалмайды [1].
Ұлтжанды жас болып қалыптасу үшін не керек? Сөз жоқ, өз түп тарихын жете
тану керек. Жеті атаның қадірін жете түсінген әлемдегі ең қаны таза халық екендігін
санаға сіңіруі керек.
Біз қалай мақтана аламыз? Тарихқа үңілсек, арғы тарихымыз біздің дәуірімізге
дейінгі V-ІІІ ғасырлардағы сақ, ғұн, үйсін тайпаларынан басталатын болса, «қазақ»
деген атауға ие болып, қазақ мемлекетінің құрылғанына 550 жылдан асты. Римді
жаулаған ғұн патшасы Еділ, Кирдің басын алған Томирис ханшайым, түркі
дүниесінің төріндегі Бумын, Тоныкөк қағандар, Мысыр билеушісі Сұлтан Бейбарыс,
Абылай, Кенесары, Дінмұхамед Қонаев есімдері біз үшін тек зор мақтаныш қана
емес, рухани әлеміміздің шамшырақтары екені даусыз.
Түркі мәдениетінің жауһарлары өз дәуірінде ғана емес ХХІ ғасырда да әлемдегі
ең озық мәдениет екенін тарих дәлелдеп отыр. Египеттің пирамидаларынан Қожа
Ахмет Яссауи мавзолейі, перғауындардың саркафагтарынан қазақ даласының алтын
сауыттары кем емес екені әлдеқашан дәлелденген. Көшпенділер өнері, шумерлік
мәдениет әлемді мойындатқалы қашан.
Ғылыми зерттеулер бойынша қазақ тілінің түп атасы – түркілердің сына жазуы
славян-кирилл жазуынан 15 ғасыр, грузин және армян жазуынан 10 ғасыр бұрын
пайда болған.
Қазақстан жер көлемі жағынан әлем бойынша 9-шы, ТМД бойынша 2-ші
орынды иеленеді.
Қазақ ұлты тарихта тағдыр талайын аз көрмеген халық. Жер шарының
жартысын табанының астына салған дүбірлі дәуірімен бірге халқының үштен екісін
жоғалтып, өз жерінде жалпы халықтың 24 пайызын ғана құраған, зиялысымен бірге
ер азаматтарынан мүлде айырылып қалудың аз алдында қалған, соған қарамастан
ұлттық намысын, салт-дәстүрін, діні мен тілін, ұлттық болмысын ғана емес,
мемлекеттігі мен жерінің тұтастығын сақтап қалған қайсар да жауынгер, кемел де
кемеңгер халық. Қазақ екенімізге мақтана алатын артықшылықтарымыз аз емес. Айта
берсек, бізде мықты халықтар қатарына ене аламыз [2].
Айтылған дүниені енді өсіп келе жатқан жастардың санасына қалай сіңіруге
болады? Әрине, күнделікті өмірмен байланыстырып. Мәселен, балабақша және
мектеп жасындағы балаларға анимациялық фильмдер арқылы, жасөсіпірімдерге де
көркем фильмдер арқылы бойына сіңіру ең оңтайлы әдіс болмақ. Сондай-ақ,
нанотехнологияның жетілген түрлеріне де (телефон, компьютер) ұлттық болмысты
айқындап тұратын ойындар мен басқатырғыштарды енгізу де өзекті мәселе. Өз дәстүр
болмысын бұзбай жаңа технологиямен біте қайнастырып жіберген Жапон елінен
үйренеріміз мол. Жауыздық пен қатігездікке баулитын америкалық анимациялық
фильмдерге өз елдерінде тыйым салған жапондықтар тек ұлттық менталитетін
дәріптейтін отандық мультфильмдерін көрсетуді бекітіп қойған.
Өткен ғасырлардағы тарихымызға еңсемізді тік көтеріп қарауға рухымыз
жетеді. Қазіргі, яғни болашақ тарих болып қалатын ХХІ ғасырда да аты алтын
әріптермен жазылып қалатын тұлғалар жетерлік. Білім, мәдениет, спорт, саясат және
тағы да басқа салаларда жетістікке жетіп, Қазақты Боратпен шатастырғандарға кім
екендігін таныстырып жүрген азаматтарға баймыз.
Болашаққа деген сенім болмаса, толыққанды мемлекет құруға болмайды.
Мемлекет пен азаматтың мақсаттары барлық бағыттар бойынша сәйкес келуі өмірлік
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тұрғыдан маңызды. Мемлекеттің басты міндеті де осы. Азаматтар мемлекетке
болашақ бар болса, даму үшін, жеке және кәсіби тұрғыдан өсу үшін мүмкіндіктер
болса ғана сенім артады. Мемлекет және халық мұны сезініп, бірлесіп жұмыс істеуге
тиіс.
Өз бойымызда және балаларымыздың бойында жаңа қазақстандық
патриотизмді тәрбиелеуіміз керек. Бұл ең алдымен елге және оның игіліктеріне деген
мақтаныш сезімін ұялатады. Бірақ бүгінде қалыптасқан мемлекеттің жаңа даму
кезеңінде бұл түсініктің өзі жеткіліксіз. Біз бұл мәселеге прагматикалық тұрғыдан
қарауымыз керек. Егер мемлекет әр азаматтың өмір сапасына, қауіпсіздігіне, тең
мүмкіндіктеріне және болашағына кепілдік беретін болса, біз елімізді сүйеміз,
онымен мақтанамыз. Осындай тәсіл ғана патриотизмді және оны тәрбиелеу
мәселесіне прагматикалық және шынайы көзқарасты оятады.
2050 жылға қарай біз Қазақстанның кез келген азаматы ертеңгі күнге,
болашаққа өте сенімді болатындай саяси жүйе құруымыз керек.
Біздің балаларымыз бен немерелеріміз сырт елден гөрі Отанында өмір сүргенді
артық көретіндей, өйткені, өз жерінде өзін жақсы сезінетіндей болуға тиіс. Біздің
еліміздің әрбір азаматы өзін өз жерінің қожасы ретінде сезінуге тиіс».
Осындай жауапкершілікті алға тартқан Президент болашаққа, яғни жастарға
көп жауапкершілік жүктейді. Шыбықтай қалыптасып келе жатқан әр жас өз бойына
және балаларының бойына ұлтжандылықты сіңіру арқылы кемел елдің іргетасын
қаласады.
Ұлттық патриотизмнің идеясы қандай болмақ? Идеясы: Нұрсұлтан Әбішұлы
жолдауында айтқандай, «ең алдымен елге және оның игіліктеріне деген
мақтаныштарын ояту». Жолдаудағы тоғызыншы ескертпе – өркениетіміз
құндылықтарының дағдарысын біз қалай түсініп жүрміз? Әрбір азаматтың ойлау
қабілетіне байланысты өз құндылықтары бар. Біреуге – ақша, екіншісіне – киім,
үшіншіге – қызмет, төртіншіге – дәстүр, бесіншіге – материалдық жағдай, алтыншыға
– тарих, келесіге – дін, енді біріне – тіл немесе білім болып кете береді. Өркениеттер
қақтығысы дәуірінде адами құндылықтардың дағдарысқа ұшырауы тұтас ұлттың
ғасырлар бойғы мәдениетін тас талқан етіп, мемлекеттің шаңырағын ортасына
түсіруге алып барады. Соңғы жылдардағы әсіресе жастардың дін атын жамылған
теріс ағымдардың ықпалына топтаса келуі, олардың өмірлік ұстанымы мен қоршаған
дүниеге көзқарасын түбегейлі өзгеріске ұшыратты. Нәтижесін көзіміз көріп,
құлағымыз естіді [1].
Психологиядағы адамның тұлға болып туылмай, тұлға болып қалыптасатыны
секілді, патриот болып туылмайды, патриот болып қалыптасады. Тұлғаның қалыптасу
жолында сыртқы ортаның, яғни ата-ананың, достарының, мұғалімнің ықпалы күшті.
Дұрыс тәрбие ғана тұлға-патриот болып қалыптасуға итермелейді. Адамның ішкі
факторлары қабілет, зейін, ойлау, дарындылық, естіліктің жүйеге түсуіне де сыртқы
ортаның әсері мол. Нені көрсе ішкі факторлар да соған бейімделетіні белгілі. Қазақ
ұлтының саналы жасы болып өсуіне білім керек.
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Резюме
В данной статье рассматривается туристическая значения святых мест
Туркестанского региона
Summary
This article examines the tourist value of the sacred places of the Turkestan region
Биылғы 2017 жыл сәуір айындағы Қазақстан Республикасының Президенті Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»
бағдарламалық мақаласындағы айтылған идеясы қазақстандық жалпы ұлттық идеяға
айналып келеді.
Әсіресе осы мақаладағы екінші «Таяу жылдардағы міндеттер» бөліміндегі
төртінші міндет ретінде: «Жергілікті нысандар мен елді мекендерге бағытталған
«Туған жер» бағдарламасынан бөлек, біз халықтың санасына одан да маңыздырақ –
жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңіруіміз керек.
Ол үшін «Қазақстаның қасиетті рухани құндылықтары» немесе «Қазақстанның
киелі жерлерінің географиясы» жобасы керек.
Әрбір халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады,
оны сол халықтың әрбір азаматы біледі.
Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі.
Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы бар елміз. Ұлы Даланың көз
жеткізгісіз кең-байтақ аумағы тарихта түрлі рөл атқарған. Бірақ, осынау рухани
географиялық белдеуді мекен еткен халықтың тонның ішкі бауындай байланысы
ешқашан үзілмеген.
Біз тарихымызда осынау көркем, рухани, қастерлі жерлеріміздің біртұтас
желісін бұрын-соңды жасаған емеспіз.
Мәселе еліміздегі ескерткіштерді, ғимараттар мен көне қалаларды қалпына
келтіруде тұрған жоқ.
Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі жәдігерлер кешенін, Қожа Ахмет
Ясауи мавзолейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін, Алтайдағы
көне қорымдар мен Жетісудың киелі мекендерін және басқа да жерлерді өзара
сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас кешен ретінде орнықтыруды меңзейді.
Мұның бәрі тұтаса келгенде халқымыздың ұлттық бірегейлігінің мызғымас
негізін құрайды.
Біз жат идеологиялардың әсері туралы айтқанда, олардың артында басқа
халықтардың белгілі бір құндылықтары мен мәдени символдары тұрғанын есте
ұстауымыз керек.
Тиісінше, оларға өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз арқылы ғана төтеп бере
аламыз.
Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық белдеуі – неше ғасыр
өтсе де бізді кез келген рухани жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық
қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар бұлағы.
Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты элементтерінің бірі. Сондықтан,
мыңжылдық тарихымызда біз алғаш рет осындай ауқымды жобаны жасап, жүзеге
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асыруға тиіспіз.
Биыл Үкімет жұртшылықпен ақылдаса отырып, жобаны әзірлеуі керек. Онда
үш мәселе қамтылғаны жөн. Нақтырақ айтқанда:
1. Аталған «Мәдени-географиялық белдеудің» рөлі мен оған енетін орындар
туралы әрбір қазақстандық білуі үшін оқу-ағарту дайындығын жүргізу қажет.
2. БАҚ осыдан туындайтын ұлттық ақпараттық жобалармен жүйелі түрде,
мықтап айналысуы керек.
3. Ішкі және сыртқы мәдени туризм халқымыздың осы қастерлі мұраларына
сүйенуге тиіс. Мәдени маңыздылығы тұрғысынан біздің Түркістан немесе Алтай –
ұлттық немесе құрлықтық қана емес, жаһандық ауқымдағы құндылықтар» - деп
ерекше атап өтті [1].
Бұл міндеттердің ішінде Түркістанға зиярат етуге келген туристтерді
Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет Ясауи мавзолейімен, яғни «Сұлтан Әзірет
кешенімен» таныстыру жүйеге келген бағыт. Түркістан өңірінде орналасқан киелі
орындарды көрсетіп, оларға зиярат еткізу кейбір шешімді шараларды талап етеді. Бұл
бағыт бойынша зиярат етуге келген туристер мен жергілікті тұрғындар келесі киелі
орындарға зиярат етуіне болады:
— Укаша ата бейіті мен құдығы
— Жылаған ата бұлағы
Укаша ата. Түркістан қаласынан 60 шақырымдай жерде жергілікті халық
әулиелі мекен санайтын Укаша ата сахабаның зияраты және қасиетті құдығы бар.
Келушілер Укаша сахабаның ұзындығы 20-25 метрдей ұзын қабірінің басына дұға
жасаған соң, осы арадан 700-800 метрдей қашықтықта, тау басындағы құдыққа барып,
тереңдігі 30 метрге дейін жететін құдыққа қауға тастайды. Ырым бойынша, әулиенің
құдіретіне күмән келтірген немесе ой-пікірі теріс адамға құдық бір тамшы су
бермейді. Ал ниеті таза, ықыласы күшті адамның шелегі құр қалмайды.
Аңыз бойынша Укаша сахаба Мұхаммед (с.а.у.) пайғамбардың жақын серігі,
күзетшісі болған екен. Пайғамбарымыздың ерекше белгісі – жауырынының
астындағы мөрді сүйгендіктен, Укашаның денесі атса оқ, шапса қылыш өтпейтін
қасиетке ие болған. Дұшпандары Укашаның таң алдында бүкіл денесі балбырап,
Аллаға жалбарынатынын естіп, сол сәтін аңдып келіп, басын қылышпен шапқан
деседі. Бірақ кесілген бас дұшпандардан домалап қаша жөнелген, сол кезде тау үстіне
көктен жасын түсіп, құдық пайда болған, сол құдыққа Укаша атаның басы түсіп,
ғайып болыпты. Әлгі құдық жерасты жолдарымен сонау Меккедегі зәмзәм бұлағымен
жалғасады дейді айтушылар. Өйткені сахабаның басы сол зәмзәм бұлағынан шығып,
өзге жолдастары пайғамбардың қабірінің аяқ жағына жерлепті. Бұл Укашаның «Иә,
Алла, менің басым пайғамбарымның аяғында жатса екен!» - деген арман-тілегінің
орындалғаны болса керек.
Оңтүстік Қазақстан энциклопедиясында Укаша ата мазары – сәулет өнер
ескерткіші. Қаратудың күнгей бетінде, Өгіз тау шатқалы маңындағы қыратта,
Түркістан қаласынан 42 км жерде. Шамамен 6-7 ғасырларда өмір сүрген, Мұхаммед
(с.а.у.) пайғамбарға замандас болған ислам дінінің өкілі – Укаша атаға арнап
тұрғызылған. Кесененің батыс жағында 200 м жерде Укаша ата құдығы бар делінген.
Укаша ата ел арасында аңыз тұлға ретінде танымал. Ол жөнінде арнайы жазылған
тарихи зерттеу еңбегі жоқ. Жазылған кітаптардың көпшілігі кәсіби мамандардың
қатысуынсыз шыққан. Бұл мәселе біздің даламызға ислам дінін таратушы тұлғалар
Укаша сахаба, Арыстан бап, Ысқақ бап, Қорасан бап, Әбдіжалил бап, Қожа Ахмет
Ясауи т.б. тұлғаларға қатысты болғанда тіпті күрделене түседі. Укаша сахаба жөнінде
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халық ауыз әдебиеті мен жазба деректерде айтылатын мәліметтерді бір жүйеге
келтіру өзекті мәселелердің қатарына жатады.
Бізге аңыз болып жеткен Укаша ата жайында ХІХ ғасырдың екінші жартысы
мен ХХ ғасыр басында өмір сүрген Шәді төре Жәңгірұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы,
Жүсіпбек Шайқысламұлы біраз деректер қалдырды. Бұл кісілердің шығармаларында
Укаша атаның есімі Ғакаша деп беріледі [2,3].
Жылаған ата. Бір кісі бай болғанымен перзенті болмапты. Ерте заманда осы
өңірде Құрышхан деген хан болыпты. Өзі сүйіп қосылған жары Шаш (кей деректе
Шашты ана) анадан перзент болмапты. Перзентсіз бұл өңірде қызық жоқ екендігіне
көздері жеткен екі мұңлық бар дүниесін Алла жолына сарп етіп, Құдайдан бала тілеп,
әулие аралап, тентіреп кетеді. Аяқтары жеткен әулиелердің бәрін аралап, «қос дуана»
атанып, табандары тозып, Шеңгелді әулие деген жерге келіп жетеді. Осы әулиенің
басына түнеген кезде тілектері қабыл болып, Шаш ана құрсақ көтереді.
Әулие-әнбиелердің басына әйелі екеуі түнеп жүріп, бір күні әйелі құрсақ
көтереді. Айы-күніне жетіп, толғатып, әйел іркілдеген мес туыпты. Мұнан соң әйел
түн ішінде: «Құдайдан күндіз-түні тілегенім бұл емес еді ғой!» - деп жылап-еңіреп
месті құшақтап үйден шығып кетеді. Тау-тастың арасында месті көтеріп, он екі жыл
бойы көзінің жасы көл болып, қаңғып жүре береді.
Күндердің күнінде әйелдің қолындағы мес жерге түсіп кетіп, жарылып, ішінен
бала жылап шығып, жартастар арасымен қаша жөнеледі. Анасы да: «Балам,
тоқташы!» - деп жалынып соңынан жүгіре береді. Бала: «Артымдағы анам шөлдеп
келе жатыр ғой» - деп асасын жерге бір ұрып бұлақ ашып кетеді. Сол қашқан бойы
бір үңгірге кіріп кетеді. Анасы ары шақырады, бері шақырады, бала тек үңгірдің
ішінен: «Ана, мені іздеме, үйге қайта ғой», - деп үн береді, бірақ өзі шықпайды.
Анасы оны қимай, сол үңгірдің жанынан кетпей жүре береді. Бір кезде бала үңгірден
шығып: «Ана, мен ақыреттік баламын, бұл жерде жүре бермей, еліңе қайт, мен
бәрібір енді жоқпын, менің мекенім - осы жер, осы үңгір», - дейді. Анасы
жалынғанмен, бала көнбеді. Анасы: «Құдайдың жазғаны осы шығар» - деп ойлап,
баласына: «Жарайды, мен кетейін», - дейді жүрегі қан жылап тұрып. Бала айтты: «Тек
артыңа қарама, жалғыз тілегім сол», - дейді. Анасы ақыры күдер үзіп, таудан шыққан
соң, әлі де қимай, артына жалт қарайды. Артына қараса, қызыл су оны өкшелей басып
келе жатыр екен. Әйел артына қараған заматта қызыл су жерге сіңіп кетеді. Егер әйел
артына қарамағанда, сол құла түз дала жайқалған жасыл желек болады екен.
«Жылаған ата» деп бала кіріп кеткен үңгір сол уақыттан бері аталып келеді.
Қазіргі күнде ол жерге көп адамдар зиярат етіп барады. Мұны аңыз десек те,
сол үңгірдің кіре берісінде жалаң аяқ баланың іздері тасқа басылып қалған. Үңгір
кәдімгі сарқырама секілді. Бірақ сарқырамадан үнемі су ағып тұратын болса,
«Жылаған атадан» су үнемі ақпайды. Басына барып Құран оқыған адамға ағады. Онда
да кей адамға аққанымен, кей адамға ақпайды.
Оның себебін «Ниеті таза адамдарға әулиенің суы ағады, ал ниеті қарау адамға
ақпайды» - деп түсіндіреді ақсақалдар. Сол үңгірді жағалап жүре берсеңіз, бір жартас
тік болып келіп, одан тамшылап су ағып тұрады. Оны «Жылаған атаның анасының
көз жасы» дейді. Жылаған атаның местен шыққан жері, мес түскен жер «Мес әулие»
деп аталады. Ол жерді де жергілікті халық киелі жер деп санайды. Жылаған атаның
суы бір адамға ағып, екінші бір адамдарға ақпайтыны не дегенмен де жұмбақ
құбылыс.
Содан әлгі жер Жылаған ата атанған. Қазір үңгірдің жарқабағындағы жылтыр
тастан анда-санда сорғалап құйылып, қайта жоқ болатын су бар. Жылтыр таста пайда
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болатын бұл суды ел «Атаның көз жасы» дейді. Ал төмендегі бұлақты «Ананың
бұлағы» деп атайды [4].
Қазақстан нарықтық реформаларды батыл түрде жүзеге асырды. Соның
арқасында ел экономикасы тұрақты даму жолына түсті. Енді елдің кемел дамуын
қамтамасыз ету үшін экономиканы әртараптандыруға бағыт ұсталды. Осы мақсатта
бәсекеге қабілетті экономиканың үлгісін таңдай отырып, бәсекелестікті дамытуға
қарымы мол салалар таңдап алынды. Сол арқылы қазақстандық туристік кластерлер
жүйесінің дамуына жол ашылып отыр. Ел болып, осы стратегиялық жоспарды жүзеге
асырумен байланысты болған Түркістан өңірінің халықаралық туристік-рекреациялық
саласын дамыту кезек күттірмейтін мәселе.
Ең маңыздысы, біздің ұрпағымыз тарихымызды терең түсініп, қасиетті
жерлеріміздің қадірін білсе дейміз. Дана халқымыз: «Болашағы зор ел – тарихын
тасқа жазады» - деген екен. «Дүние – керуен» деген, аспандағы алыс жұлдыздарды
санамаламай, қолдағы бар қазынамыз – тауымыз бен тасымыздағы текті
тарихымызды түгендеуіміз керек.
Шетелдік қонақтар мен туристер ЭКПО-2017 көрмесіне келе отырып, ел
аралап, өңіріміз туралы дұрыс көзқарасқа ие болса, одан артық жарнамалау
болмайды. Осындай табысты көзден келген валюталық қормен елдің берекесі көркейе
түседі.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІНТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ
МЕН БОЛАШАҒЫ
Арынғазиева Б.Б. – филос.ғ.к., профессор м.а.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, Шымкент,
Қазақстан
Резюме
В статье рассматриваются актуальные проблемы религиоведения в обществе
на современном этапе, а также пути решения и перспективы всестороннего
развития религиоведения как науки в Казахстане.
Summary
The article covers the actual issues of religious studies in the society modern days, as
well as the prospects for the comprehensive development of religious studies as a scientific
subject in Kazakhstan.
Дін мәселелері қоғам мен мемлекет үшін аса маңызды да күрделі болып
табылады. Дін қоғам өмірінің барлық жақтарына әсер етіп, қоғамдық дамуға зор
ықпал етеді. Сондықтан, дін жайлы дұрыс көзқарас пен түсінікті қалыптастыру дінді
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зайырлылық тұрғыдан талдаудың басты мақсаттарының бірі деуге болады. Қазақстан
қоғамы үшін сапалы білім алған кәсіби мамандарды дайындау маңызды мемлекеттік
мәселе. Баршамызға аян, білім берудің мақсаты – жастардың кәсіби біліктілігін
қалыптастырумен қатар, олардың бойында рухани құндылықтарды терең сіңіріп,
дүниеге деген көзқарасын қалыптастыру. Осы тұрғыдан алғанда, адамның тұлғалық
қасиеттерін ашып, кемелденуіне негіз болатын гуманитарлық пәндердің, соның
ішінде дінтану пәнінің маңызы өте зор. ҚР-ның бірқатар жоғарғы, арнайы және
жалпы білім беретін оқу орындарында дінтану пәндері оқытылады. Қазіргі заманғы
дінтану ғылымы ауқымды теориялық білімдер жиынтығы мен эмпирикалық
деректерді қамтиды. Дінтану – діндердің пайда болуын, дамуын, қызмет ету
заңдылығын, оның құрылымы мен түрлі компоненттерін, көпқырлы феномендерін,
қоғамдағы орнын, діндер мен мәдениеттің салаларын, өзара байланысын және өзара
әрекеттестігін зерттейтін ғылым. Дінтану ғылымы алғашында философия, тарих және
дін ілімі ықпалымен дамыған. Ал, қазіргі уақытта дінтану ғылымы зерттеу
тақырыбына байланысты түрлі ғылыми пәндер кешені ретінде танылады. Кез келген
ғылым даму сатысында өз тарихына үңіледі. Сол сияқты, дінтану ғылымы да бұл
ерекшеліктерден тысқары қалмаған. Әрбір ғылымның өз тарихынан алшақтамауы
зерттеушілерге пікір мен ақпараттар алмасуға мүмкіндік береді. Кейбір зерттеушілер
дінтану ғылымы қазіргі кезеңдегі өзекті сұрақтарға нақты жауап бере алмайды десе,
кейбір ғалымдар бұл пікірмен келіспейтіндігін білдіреді.
Шығу тегі ежелгі философия өкілдерімен байланысты дінтану ғылымының
қалыптасуын 1870 жылдың 19 ақпанымен сәйкестейміз. Себебі, осы күні дінтану
ғылымының негізін салушы Фридрих Макс Мюллер – Лондонда әлемдік діндер
негіздерін салыстырмалы түрде зерттеуге бағытталған дінтанулық лекция оқыған.
Кейінірек, бұл лекциясы «Дін туралы ғылымға кіріспе» атты еңбегіне енді. Ол
діндермен терең танысу мақсатында жаңа ғылым құруды жөн санаған [1]. Дінтану сол
кезеңде «әлемнің бейнесін анық сипаттайтындай» болғанымен, сол «бейнені» дұрыс
тәртіппен орнықтыру құралы бола алмады. Сол себепті, бұл міндетті жүзеге асыру
академиялық талаптармен жүйелеу қажеттілігін туындатты. Дінтанудың дамуындағы
маңызды кезең діни жүйенің өзі болып саналады. Полемикалық діни ілімнің дамуы
христиан және ислам ілімдері аясында ауқымды база қалыптастырды. Діни
конфессиялардың өз ілімдерін тарату бағытындағы іс-әрекеттері болашақ әдістер мен
құралдардың негіздерін қалыптастырды. Көптеген католик және мұсылман діни
қызметкерлері күнделіктер жүргізіп, атқарған жұмыстарының есебін жасады, аймақ
тұрғындарының тұрмыс-тіршілігі, мәдениеті мен дін ұстану ерекшелігіне бақылау
жасалды. Бұл тәжірибе дінтану ғылымында, антропологиялық діндерде бүгінгі күнге
дейін қолданысқа ие болып келеді.
Дінтану ғылымында адамның діни өмірі басты назарға ие. Оны зерттеу
секулярлық дәуір феномендерін қарастыруда осы кезеңде қайта пайымдауды талап
ететін белгілі бір қиындықтар тудыруда. Діни сенім діндердің өз ішінде түрлі
ағымдардың араласуына алып келетін трансформацияға ұшырайды, осы секілді
діндер үшін қаржы мәселесі бірінші орынға шығады. Бұл діни ахуалға талдау жасау
мен болжауда жекелеген қиындықтардың тууына негіз болады. Дінтану саласында
болашақ елеулі серпілістерді феноменологиялық, герменевтикамен, әлеуметтанумен,
діндер антропологиясымен байланыстырады. Бұл ғылым салалары қазіргі шынайы
өмір арқылы нақты феномендерді мейлінше тереңірек тануға мүмкіндік беретін
бағыттар ретінде дінтану саласында өзіндік маңызға ие. Дінтану өзінің ғылыми
теорияларын қалыптастыру барысында әлемдік біртұтас құбылыстардан алшақ кете
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алмайды. Дінтану ғылымы әрбір діни жүйенің зерттеуге күрделі феномен екендігін
мойындауы қажет. Бұл әлеуметтік өмірдің ғылыми объективтілігін түсінуге
мүмкіндік береді. Сондай-ақ, дінтану ғылымы зерттеу тақырыбын тарихи-мәдени
тұрғыдан қарастыруға мүмкіндік беретін қолжазба, кітап, мәтін түріндегі нақты
материалдарды қолданудың маңыздылығын назарға алуды талап етеді.
Дінтану ғылымы қоғам мен мемлекеттің дүниетанымдық сұраныстары
негізінде қалыптасты. Кейбір елдерде ғылыми-философиялық әдістердің орнына
саяси секуляризм феномені қолданылды. Бұл дінтану ғылымын субъективті
көзқарастармен шектей тұрғанымен, оның дамуына белгілі бір дәрежеде ықпал етті.
Қазақстанда қалыптасқан ғылыми дәстүр ерекшеліктері дінтану пәнінің дамуына
өзіндік ықпалын тигізіп отыр. Еліміздегі дінтану ғылымы 1992 жылы Қ.А.Ясауи
атындағы ХҚТУ-де «Дін және еркін ойлау» мамандығы ашылған кезден бастау
алады. Сонымен қатар, өзара пікірлесу және ғылыми зерттеу нәтижелерімен алмасу
алаңына айналған «Дінтанушылар форумының» жұмысы да маңызды болып
табылады. 2011 жылдан бері Қазақстанда діндерді зерттеу саласындағы өзекті
проблемаларға өзіндік ықпалын тигізген бірнеше форумдар өткізілді. Қазіргі
кезеңдегі отандық дінтануды зерттеудің ерекшелігі ХVІІІ ғасырдан тәуелсіздік
алғанға дейінгі кезеңдегі діни дәстүрлер феноменін ұғынумен байланысты дамуда.
Діндерді рухани мәдениет феномені ретінде қарастыру, діни қауымдардың өзара
толерантты қарым-қатынастарын және Қазақстандағы дінтанулық білімді дамыту
бағыттары ғылыми-зерттеу тұрғысынан танымалдылыққа ие болып отыр. Дінтанудың
ғылыми пән ретінде қалыптасқанына 147 жылға жуықтаған бүгінгі кезеңде дінтану
ғылымы ой еркіндігіне, ғылыми әдепке, зерттеушілік ізденіске негізделе дамытылған.
Осы жылы еліміздің ғалымдар қауымдастығы дінтанулық білім берудің 25 жылдығын
атап өтеді. Бұл 25 жыл осы ғылым саласының дамуындағы ізденіске толы сындарлы
кезең болып табылады. Осы жылдары дін тарихы мен теориясын зерттеуді мақсат
еткен ғалымдардың дүниетанымдық, методологиялық ұстанымдарының өзгеруін,
түрленуін қажет етті. Дінді объективті зерттеумен айналыспай, атеистік көзқараста
болған Кеңестік ғылыми ұстаным уақыт өте өзінің бағытын өзгерткенімен, оның да
дін сияқты әлеуметтік құбылысты түсінуде бірқатар жетістіктері болды. Бірақ,
маркстік идеология мен методологияға негізделген Кеңестік қоғамдық ғылым адам
танымының беймәлім дүние сырларына тереңдеуінің нәтижесінде дін қоғамдық
құбылыс ретінде сөзсіз жойылатынын алға тартып, осы тұжырымды дәлелдеуді
мақсат етті [2, 116 б.]. Алайда, ғарыш кеңістігі мен мұхит тұңғиықтарын игерген
адамзаттың дінге, діни ілімдер мен ұстанымдарға, құндылықтарға деген
қызығушылығы арта түспесе, кеміген емес. Бүгінгі таңда, түрлі діни ілімдер кең
таралған және олар адамзат қауымдастығында өз орнын табуға талпынуда. Бұл діни
ілімдер заман болмысын бейнелеп, оның талаптары мен сұраныстарына сәйкес болуға
ұмтылуда. Ежелден адамзат көптеген наным-сенімдерді, 50 мыңнан аса үлкендікішілі діндерді дүниеге әкелді. Моральдық-этикалық ұстанымдар діннің құрамдас
бөлігі болып табылады. Діннің құрамдас бөлігі ретінде олар сенімдерді, өзіндік ісәрекеттерді, діни мекемелерді қамтиды. Канондар жинағы (қасиетті ұстанымдар,
ережелер) адамзат дамуының алғашқы кезеңінен бастап қоғамдағы негізгі реттеуші
жүйе болып табылды. Ежелгі заманда дін, мораль, саясат сияқты салалар бір-бірімен
тығыз байланыста болған [3, 79 б.].
Әлемдік діндер – буддизм, христиан, ислам, иудаизм діндері қоғамның рухани
және адамгершілік өміріне ғана емес, сондай-ақ, құқықтық жүйелерінің дамуына да
зор үлес қосты. Құран, Библия, Талмуд сияқты қасиетті кітаптарда діни ереже
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канондарымен бірге жалпы адамгершілік нормалары да баяндалған. Діни ілімдердегі
адамгершілік нормалары жеке адам мен қоғам өмірінің заңдарына айналып, адамның
рухани ізденістері мен қажеттіліктеріне жауап береді. Сонымен қатар, дін қоғамдық
өмірдің көрінісі, тарихи-мәдени-әлеуметтік құбылыс ретінде қарапайым адамның да,
ізденімпаз ғалымның да танымдық қызығушылығын тудырады. Діннің мәні неде,
оның жеке адам мен қоғам өміріндегі орны қандай, дін адам санасының жемісі ма,
тылсым құдіреттің құпиясы ма деген сұрақтар ерте заманнан бері адамзаттың санасын
мазалап келеді. Бұл бағыттағы ізденістер ХІХ ғ. соңында дінтанудың жеке ғылым
саласы ретінде қалыптасуына ықпал етті. Еуропалық дінтанудың негізін қалаған
ойшылдар дінді таза теологиялық тұрғыдан түсіндірудің кемшіліктерін көрсетіп, оны
тұтас болмыстың кеңмәтінінде талдаудың қажеттілігіне назар аударды. Осының
нәтижесінде дін тарихы, дін философиясы, дін социологиясы, дін психологиясы,
дін феноменологиясы сияқты бірқатар дінтанулық пәндер қалыптасты. Бұл пәндер
қазіргі отандық дінтанудың іргетасы болып табылады. Кез-келген ғылым саласы
сияқты дінтану да өзінің зерттеу объектісі туралы толық білімге қол жеткізуді мақсат
етіп, ғылыми таным тәсілдерін орынды қолдана білуді талап етеді. Бұл мәселе
теологтар мен дінтанушылар арасында қызу пікір-таластар тудырды. Діннің мәнін
дұрыс түсіну үшін оны іштей тану қажет деген теологтар дінтанудың ғылыми
сипатына күмәнмен қарады. Дінді тануды теологиялық көзқараспен шектеу дұрыс
емес деген дінтанушылар ымырасыздыққа бой алдырды. Дін мәнін объективті
түсінуде бірқатар ғалымдар теология мен дінтанудың арасында жалғастырушы рөл
атқарған дін феноменологиясына үміт артты. Дінді феноменологиялық тұрғыдан
зерттеу ХVІІІ ғ. аяғында қалыптасты. Дін феноменологиясының дамуын мынадай 3
кезеңге бөлуге болады: а) діни феномендерді сипаттауды негізгі ұстаным ретінде
қарастырған феноменология; ә) классикалық дін феноменологиясы; б) қазіргі заманғы
дін феноменологиясы [3,84 б.]. Дін феноменологиясының жеке пән ретінде
қалыптасуына голландиялық теологтар Г.Ван дар Леув, П.Д.Шантепи де ла Соссе,
К.Тиле, неміс теологы Р.Отто, неміс философтары М.Шеллер, Ф.Хайлер, Э.Гуссерль,
М.Хайдеггер, ағылшын философы М.Элиаде, американдық философтар И.Вах,
В.Смит, Н.Смарт сынды ғалымдар үлес қосты [4,101 б.]. Дін феноменологиясының
басты ұғымдары: қасиеттілік, қасиетті зат, қасиетті орын, киелі сан, қасиетті кеңістік
пен уақыт.
Қазіргі дінтанушылардың пікірінше, діни тәжірибенің маңызды мәнін
құрайтын нуминоздылық ұғымы құпиялық пен қасиеттілікті шынайы сезінумен
байланысты туындайды. ХХ ғ. ортасында дін феноменологиясы бірнеше бағытта
дамыды. Голландиялық дінтанушы Клаас Юко Блеекердің пікірінше, дін
феноменологиясының аясында діни феномендерді жүйелеген дескриптивтік
феноменология, түрлі дін типтерін зерттеуді мақсат еткен діннің типологиялық
феноменологиясы, діни құбылыстардың мәні мен мағынасын, құрылымын тануды
мақсат еткен феноменологияның методологиялық принциптерін кеңінен қолданған
дін феноменологиясы қалыптасты. Алайда, дін феноменологиясы батыстық
философия мен дінтану және теология шеңберінде қалыптасқандықтан, олар көбінесе
христиандық діни тәжірибеге иек артты және белгілі бір діни дәстүр аясында дүниеге
келген құбылыстарды зерттеп, соның негізінде жалпы тұжырымдар жасауға бейім
болды. Қазіргі қазақстандық дінтану да дін феноменологиясының жетістіктері мен
осал тұстарын ескере отырып, осы бағытта зерттеулер жүргізуді назардан тыс
қалдырмай, елімізде кең таралған дәстүрлі діндермен қатар жаңа діни ағымдарға да
феноменологиялық талдау жасауы қажет. Бүгінде феноменологиялық талдаусыз діни
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зерттеулер дұрыс ашылмай, дінтанудың зерттеу бағыты өзгеріске ұшырап отыр.
Классикалық дінтану дін тарихына басым көңіл бөліп, діннің әлеуметтік жүйедегі
орнына, адамның тұлғалық қалыптасуы мен жүріс-тұрысына, психикалық және
әлеуметтік көңіл-күйге ықпалы басты назарға алынуы үшін әлеуметтанушылар,
психологтар, дінтанушылар бірлескен зерттеулер жүргізуі қажет. Қазіргі уақыт діннің
дүниетанымдық, доктриналық рамкамен шектелмей, идеологиялық салаға да
пәрменді ықпал ететін факторға айналғандығымен де сипатталады. Ғасырлар бойы
дін қоғам мен мемлекеттің тұтастығын қамтамасыз етудің құралы болып келді. Жаңа
тарихи жағдайларда дін осы қызметін сақтап қала ала ма? Жоқ, әлде, адамзат
жалпыламалық пен тұтастықты қамтамасыз етудің басқа тетіктерін ойлап таба ма?
Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекеттегі діннің орны немен айқындалады және
оның аталған құрылымдармен қарым-қатынасы қандай болмақ және қай бағытта
дамиды? Міне, осы мәселелер дін сияқты нәзік, әрі күрделі салада салиқалы
ұстанымды қалыптастыруды және дінтанулық ұғымдардың мән-мағынасын ашып,
сұрыптап бір жүйеге келтіруді міндеттейді. Ал, бұл өз кезегінде дін мен саясат, дін
және құқық, дін және экономика, дін және білім беру салаларындағы терең іргелі
зерттеулерді қажет етеді. Дінтанудың категориялық аппараты батыстық діни
зерттеулер барысында қалыптасқанымен, бір діни жүйе аясында пайда болған ұғым
басқа діни жүйе феномендерін түсіндіруге мүлдем жарамайды. Діни зерттеулерде
зерттеліп отырған объектінің өзіндік ерекшеліктерін назардан тыс қалдыруға
болмайды. Бұл діни ілімді және оның ұғымдық жүйесін терең игеруді талап етеді.
Сондықтан, дінтанулық энциклопедиялар, анықтамалар мен түсініктеме сөздіктер
дайындау – кезек күттірмейтін міндеттердің бірі. Қазіргі Қазақстандық дінтанулық
білім осы саладағы Ресейлік білім берудің үлгілеріне көбірек арқа сүйейтіні белгілі.
Осыған орай, дінтану пәндеріне қатысты типтік бағдарламалар мен мемлекеттік білім
беру стандарттарын да өзгерту қажет. Себебі, басқа да ғылым салалары сияқты
дінтану ғылымы да еліміздің қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталуы қажет.
Дінтанушы маман үшін жалпы философиялық пәндер қажетті болып табылады.
Алайда, дін философиясы, діни философиясымен қатар нақты діндердің ілімі мен
ғибадаттарын тереңірек оқып, зерттеу мүмкіндіктерін қарастыруымыз қажет. Себебі,
дінтанулық сараптамаларды жүргізгенде діндердің осы аспектілеріне басты назар
аударылатыны белгілі. Сондықтан, жалпы философиялық методологияны нақты
дінтанулық зерттеу және сараптау тәсілдерімен сабақтастыра білу дінтанушылар үшін
өте маңызды. Дінтанулық сараптама бүгінгі дінтану пәнінен дәріс алушыларды
дайындаудың басты бағыты. Оның үстіне, бұл пәннің мазмұны мен құрылымын
толық ашатын типтік оқу бағдарламасы 2014 жылы 3 кредитке арналып
дайындалғанымен, кейбір ЖОО-да 1 кредитпен оқытылуда.
«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы Заңға» сүйене отырып, дінтанулық
сараптаманың мазмұндық, методологиялық негіздерін қалыптастыру да дінтану
ғылымы үшін өте маңызды. Дінтанулық сараптама дінтанушылармен қатар заңгерлер
мен психологтардың, әлеуметтанушылар мен саясаттанушылардың қатысуымен
жүзеге асырылуы қажет. Қазіргі қоғамның дін саласындағы мәселелерін шешу
кешенді ғылыми жобалар аясында ғана жүзеге асырыла алады. Ал, бұл өз кезегінде
дінтану пәнінен сабақ беретін ғалымдардан жан-жақты білім мен біліктілікті талап
етеді. Отандық дінтану әлемдік дінтану жетістіктерін игере отырып, қазіргі Қазақстан
қоғамының күрделі мәселелерін шешуге өз үлесін қосуы қажет деп ойлаймын.
Сондықтан, мақаланы қорытындылай келе айтарым, адамның ғаламды, қоғамды, өзінөзі, қоршаған ортадағы жеке құбылыстар мен процестерді тануға деген талпынысы
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сарқылмас және мәңгілік құбылыс болып табылады. Осы уақытқа дейін жинақталған
ғылыми ақпарат қоры, жаратылыстану және гуманитарлық ғылым салаларының саны
қисапсыз болса да, таным процесі жалғаса береді. Адамзаттың жинақтаған
білімдерінің барлық ауқымын қамту мүмкін емес. Бірақ, белгілі бір ғылымның негізгі
ұстанымдары, қағидалары, ұғымдары мен деректерін меңгере отырып, адам сол
ғылымның әлеміне енеді, пәнді меңгергенін, кейін, өзінің практикалық өмірінде, жеке
басының рухани ізденістерінде қолдану үшін, оның ішінен өзіне бағдар табады. Өз
саласында табысты қызмет ету үшін маманға қажетті арнайы білімдер бар. Бірақ,
әрбір адамның тұлға ретінде бекуі үшін, оның рухани мәдениетінің қалыптасуы үшін
меңгеруге маңызды ұғымдар, идеялар, деректер де бар. Осындай білімдерді қамтитын
салаларға дінтану жатады.
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Резюме
В данной статье рассматривается роль информатики в период социализации
Summary
This article examines the role of computer science in the period of socialization
Адамның кез-келген іс-әрекеті қоршаған ортадағы өзгеріске алып келеді. Өмір
сүру барысында, адам бойында көптеген табиғи, жалпы адамдық, қоғамдық,
әлеуметтік, өзіндік қасиеттер мен сапалар жинақталады және дамиды. Ол қоршаған
ортаның әсерімен ғана нақты шындықты танып-білуге, өзінің ішкі процестерін
ұғынуға, өз мүддесін сыртқы жағдайлармен сәйкестендіруге, қабілеттілік көрсете
алады және белгілі бір деңгейде іс-әрекет жасай алады. Яғни адам, қоршаған орта мен
еңбектің жемісі.
Олай болса, адамзат дамуының белгілі бір кезеңін, қоғамды белгілі бір
әлеуметтік топтың өмірлік мүддесі мен мұқтаждығын қанағаттандыруға тиімді түрде
бейімдеу, тіпті бағындыру түрлерінің, әдістерінің, құралдары мен мазмұнының
жүйесі анықтайды. Бұл кезде адамға әсер етудің басты құралы ретінде оның
психикасы алынады.
Мәселен, алғашқы қауымдық құрылыс – адамзаттың эволюциялық даму
барысындағы, жоғары ұйымдасқан жануарлардың қоршаған ортаға бейімделуінің
басымдыққа ие болған кезеңі. Бұл кезеңде қоршаған ортаны өз өміріне жарамды түрге
келтіру психикасы әлі қалыптаспағандықтан, жоғары ұйымдасқан жануарлар мен
қоршаған орта қарым–қатынасы антогонистік сипат алған жоқ.
Құлдық қоғам кезеңінде, құл иеленушілер үшін құлдардың тұрақты түрде
қорқынышта болуы тиімді болды. Қоғамның негізгі тобының, яғни құлдардың,
төбесіне, тұрақты түрде өлім қаупі төніп тұрды. Сондықтан олардың мақсаты жан
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сақтау болатын. Ал құл иеленушілердің мақсатты іс–әрекеті, құлдардың өлімге
байланысты қорқынышын барынша күшейтуге бағытталды. Құл иеленушілер мен
құлдар қарым–қатынасы антогонистік сипатқа ауысты. Адамның жан сақтау
психикасын күшейтіп отыру мүддесі, құлдық қоғамның түрлерін, әдістерін,
құралдары мен мазмұнының жүйесін анықтады.
Адам дамуындағы екінші, феодалдық қоғам кезеңі, шаруалар психикасында
қоршаған ортаға бейімделудің басымдыққа ие болғанын көрсетеді. Феодалдар
шаруалардың өз мұқтаждықтарын толық қанағаттандыруына мүмкіндік бермей
отыратындықтан, шаруалар психикасында күйзеліс сезімі тұрақты түрде орын алды
да, аталған әлеуметтік топтар арасында антогонистік қарым–қатынас сақталды.
Адамзат дамуындағы келесі кезең, яғни буржуазиялық қоғам, қайта өрлеу
дәуірінің орын алуымен сипатталады. Адамзат тіршілігінде бірінші информациялық
технология, яғни кітап басып шығару, өмірге келді. Еңбек жіктелінуі іске асты.
Жұмысшының тұрақты ортада еңбек етуіне, оның өмірінде дағдының басымдыққа ие
болуына байланысты, еңбек өнімділігі жоғарылады. Ал буржуазия жұмысшының
қалыпты жұмыс ортасын өзгерту қаупін, тұрақты түрде, төндіріп отырды. Яғни
буржуазиялық қоғамда да, әлеуметтік топтар қарым–қатынасында антогонистік сипат
сақталды.
Адамзат дамуындағы келесі, капиталистік қоғам кезеңі, жаратылыстану
ғылымдары мен техникалық құралдардың революциялық дамуының нәтижесі.
Автоматты құралдар адам дағдысын автоматтылыққа дейін жоғарылатты. Ал
капитализмнің соңғы даму кезеңінде өндіріс толық автоматтандырылғандықтан,
жұмысшылардың элиталық тобының тіршілік деңгейі капиталистердің тіршілік
деңгейіне жете қабыл болғанымен, жұмысшылардың басым бөлігі өз жұмыс
ортасынан айырылып қалу қаупінен құтыла алмады. Капиталистер мен жұмысшылар
қарым–қатынасында, негізінен, антогонистік сипат сақталды [1].
Ал қазіргі кезде бұл ерекшелену антогонистік сипат ала бастады. Өйткені,
қазіргі қоғамның басты ерекшелігі – информатиканың техникалық ғылым ретінде
дамуы, информацияны адам өмірінің барлық саласында пайдалану болып отыр.
Қоғамның түпкі мақсатын, жаңа информациялық және телекоммуникациялық
технологияларды кеңінен пайдалану негізінде, қоғам өмірінің барлық салаларында
қызмет жасайтын информациялық-нарықтық жүйе құру деп анықтауға болады.
Қызметтiң барлық саласына информациялық технологиялардың кiрiгiп, қуатты
өндiрiстiк күшке айналуы, адамды құндылықтан – құралға, «бірінші өндірістік
күшке» айналдырды. Құралдың – мақсатпен, дербес мақсаттың – мағына мен
жалпыадамдық құндылықтармен, таңбаның – шындықпен, техниканың – адам
руханилығымен салыстырғанда маңызды роль атқаруына байланысты, бір сәттік
мұқтаждықтар байыптылықты, даналықты, ұят пен өнегелілікті, адамдық сезім мен
қадыр-қасиетті, қоршаған ортамен қарым-қатынас мәдениетін шетке ысырды.
Нәтижеде сөз бен істің бір-бірінен ажырауы, қарым-қатынастың биологиялық және
техникалық актіге дейін құлдырауы күнделікті көрініске айналды. Адамға бір сәттік
«бостандық» мүмкіндігін беретін құндылық ретіндегі техникалық информатика, адам
тұлғасын техникалық және нарықтық манипуляция объектісіне айналдыра бастады.
Ауыр, табандылықты қажет ететін, шығармашыл ой мен дене еңбегіне деген
сүйіспеншілік пен міндеттілік қоғам дамуының маңызды алғышарты ретіндегі
функциясын жоғалта бастады. Қоршаған ортамен қарым-қатынас жыртқыштық сипат
ала бастады. Нәтижеде табиғи ортадағы экологиялық тепе-теңдік бұзылып, табиғи
апаттар белең ала бастады. Экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы, адам иммунитетін
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әлсіретіп, оның денсаулығына қауіп төндіре бастады. Осылайша, адамзат дамуында
рухани дағдарыс ахуалы қалыптасып отыр.
Сондықтан, табиғи ортадағы экологиялық тепе-теңдіктің қалпына келуі,
адамзат дамыуының ендiгi бағытына, ал адамзат дамыуының ендiгi бағыты – оның
қоршаған ортамен қарым-қатынасының информатикаландырылу ерекшелiктерiне,
информатиканың әрмен қарайғы даму бағытына тiкелей бай-ланысты. Кез келген
елдің, жалпы адамзаттың прогрессивті дамуының негізі, қоғамды әрмен қарайғы
информатикаландырудың түпкі мақсаты, қоршаған ортаның тізбегіндегі барлық
түйіндерінің өзара үйлесімділігі, дербес және жауапты іс–әрекет жасауға мүмкіндік
беретін психикалық және рухани әмбебап информация сипатындағы «құзырлылық»
жүйесіндегі тұжырымдар болуы тиіс. Информациялық технологиялардың жаңа
бейнесіне ең белсенді факторды, яғни адам санасы феноменін, кіріктіруге басты назар
аударылуы қажет. Өйткені табиғаттағы экологиялық тепе-теңдік, адамзаттың
жасырын, ішкі қабілеттерінің, ең алдымен, дұрыс дүниетаным мен сананың дұрыс
қалыптасуы арқылы іске асырылады.
Басқаша айтқанда, информатика дамуының жаңа кезеңіне қол жеткенін, оның
ізгілікті ғылым саласына айнала бастағанын көрсететін экологиялық информатика
адамзаттың ендігі дамуының жолбасшысы болуы тиіс.
Алайда, бұл жерде шешілмеген проблемалар өте көп. Оларды шешуде,
келесі алгоритм маңызды роль атқарады:
1. Қоршаған ортамен қарым-қатынастың бастапқы берілгендерін анықтау;
2. Қоршаған ортамен қарым-қатынастың мақсатын анықтау;
3. Бастапқы берілгендер мен мақсат арасындағы байланысты анықтау;
4. Анықталған байланысты қарым-қатынас қадамдары түрінде сипаттау;
5. Анықталған қадамдар тізбегін іске асыру;
6. Алынған нәтиженің қарым-қатынастың мақсатына сәйкестігін тексеру;
7. Сәйкестік болмаған жағдайда, 1- 6 қадамдарды қайта орындау.
Келтірілген алгоритмнің маңыздылығы – оның қоршаған ортамен қарымқатынасқа бірізділік сипат беруінде, яғни қарым-қатынасты эвристикалық деңгейден,
саналылық деңгейіне жоғарылатуында. Өйткені, алгоритмнің 1-3 қадамдарының
дұрыс орындалуы, қоршаған ортамен қарым-қатынастың мәнін түсінуді қамтамасыз
етеді. 3-қадамда анықталатын байланыстың көп түрлілігі, оның бір нұсқасын
таңдауда қоршаған ортамен үйлесімділік принципінің сақталынуы, 4-қадамды, яғни
қарым-қатынасты жоспарлауды негізді және саналы түрде іске асыруға мүмкіндік
береді. Ал қарым-қатынаста бақылаудың болуы, оның іске асырылуы барысында
кездейсоқ жағдайлардың әсер етуіне жол бермейді [2].
Ал, қоршаған ортамен қарым-қатынас құзырлылығы, адамның қоршаған
ортамен қарым-қатынас алгоритмін дұрыс орындау мүддесінің, мүмкіндігі мен
қажеттілігінің үйлесімділігі ретінде алынған жағдайда, келтірілген алгоритм, қарымқатынас құзырлылығын қалыптастыру құралына айналады.
Сонымен, адамзаттың ендігі даму барысы, экологиялық тепе-теңдіктің қалпына
келуі,
қоршаған
ортамен
қарым-қатынас
құзырлылығының
қалайша
қалыптастырылатынына, яғни экологиялық тәрбиенің қалайша іске асырыла-тынына
байланысты. Мұндағы әрбір қателік, өте үлкен, тiптi қайтымсыз салдар-ларға алып
келуi мүмкiн. Қазір бірінші кезекте адам саналылығы, яғни өзінің үйлесімді қарым–
қатынастар шеңберінен шығып бара жатқандығын түсінуіне, түсінген сәтте өз іс–
әрекетін тоқтатуына
қол жеткізу проблемасы тұр. Сондықтан, экологиялық
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адамзаттың эволюциялық дамуындағы жаңа айналымға, яғни байыпты адамның
саналы адамға айналуына, қол жеткізу болып табылады.
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Резюме
В данной статье написанно как восхволяли акыны и писатели чтобы
сохранить и распростронять среди народа искустве куя
Sammary
In this article written about how writers and poetres praised for save and dissolution
abot the Kui among the people
Қазіргі заман да, адам да өзгерді. Мәселен, кейбіреулер ақындарға «осы
сендердің өлеңдеріңді келешекте оқитын, тыңдайтын адам бола ма» деген күдікті
ойларын айтып қалады. Сол секілді «халықтың күйге деген ықыласы суып бара
жатқан жоқ па» - деген ойға қаласын.
Қазақ деген халқымыз аман болса, қазақ халқы қанша ғасыр өмір сүрсе, күй де
сонша ғасыр өмір сүреді - деген ойда боласын. Неге десеңіз, күй деген ұмытылмайтын қасиетті өнердің бір саласы. Бізде күй ұмытылып бара жатқан жоқ.
Еліміз егемендік алғаннан бері халықтың күйге деген ынтасы бұрынғысынанда гөрі
артып келеді. Ертеректе ұлттық өнерді насихаттаушыларды қолдау аз болды. Ол
кезде жастарымыз көшеде гитара арқалап жүрді. Домбыра босағада тұрғандай болды.
Қазір күйге бейім жастар көптеп шығуда. Жастар жоғары оқуға қабылданып, алды
оқу бітіріп, өнер жолына түсуде.
Мүмкін, теледидар, радио арқылы насихаттауымыз өз деңгейінде болмай
жатқан шығар?
Я, оның көп мәселесі қаржыға келіп тірелетіні жасырын емес. Құрманғазы,
Сейтек, Дәулеткерей, Дина күйшілеріміздің мерей тойларына орай республикалық
байқаулар жылда болып жатыр. Оған еліміздің барлық өңірінен өнерлі жастар келіп
қатысып жүр.
Бала тәрбиесіне күйдің әсері қандай болмақ?
«Қазақтың жан дүниесін түсіну үшін күйді тыңдау керек» пе?
Күйді жүрекпен тыңдау керек. күйді бала жастайынан құлағына сіңіріп өссе, ол
айтылмайтын сөз болғанымен, баланың жан жүрегіне қабылданып, мәңгі жатталып
қалады. Мысалы, ақынның бір шумақ өлеңі немесе шешеннің дана сөзі жатталып
қалады ғой. Күй де сол сиияқты нәрісте іште жатып күй тыңдаса, дүниеге келгеннен
кейін де сол дауысты естігісі келеді. Бұл - құлақпен естіп, миға тоқу арқылы
қалыптасатын жады. Адам күйді сәби кезінен естіп өссе, оның жан дүниесінің, ұлттық
болмыс-бітімінің табиғи қалыптасуына үлкен әсер етеді.
Домбыраның «сөйлеуі» шеберге де байланысты.
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Домбыраның сапасы да үлкен рол атқарады. Енді осы қасиетті ұлттық
аспабымыз туралы ой қозғасақ. Ел ішін аралап жүргенде қолыңа нашар домбыра
түссе, қақ бөліп, сындырып тастайтын Сейтек еді?
Өзі тентек адам болған. Оған домбыра алып келгенде, дыбысы шықпайтын
нашар жасалған дүние болса, тартылмаса, домбыраның кімдікі екеніне қарамай,
жерге бір соғып, лақтырып тастайды екен.
Ол кезде домбыраның ағашы қарағай мен еменнен жасалған. Қақпағы қызыл
ағаштан салынған.
Қазіргі кезде шеберлердің жасаған домбыраларына мақтау айтып жатады себебі
бүгінгі домбыралардың аспапты жасау технологиясы жаңарған сапасы жақсы. Күй
тартқанда сөйлейтін домбыра үлкен баппен ғана жасалады.
Халық жүрегіне жететін күй неге шықпай жүр?
Күй өнерін дамытудың тағы да қандай жолдары бар, деген ойдың мазасы
көкейде тұр.
Қазір ұлттық мұрамызды дамыту туралы мемлекетіміздің арнайы бағдарламасы
бар. Біз өз тарапымыздан күйшілердің мұрасын ұмыттырмай, шығармаларын
жастарға беріп кетуіміз керек. Бұрынғы күйшілер жөнінде кино түсірілсе, бағдарлама
жасалса, сонда барып күй өнері өлмейді, оны келешек ұрпаққа жеткізетін де,
жалғастыратын да - жастар.
Соңғы жылдары «орындаушылар бар да, күй шығаратын күйшілер шықпай
жүр».
Күй шығару үшін адамның құдай берген дарыны болу керек. Күйдің өзі
тақырыбын ашып, баяндап отырған көрінісін суреттей білуі тиіс. Мысалы, айтып
атап, түсін түстемей-ақ, бырақ елімізде бірнеше күй шығарған кейбір сазгерлер бар.
Дегенмен соның біреуі де халықтың ортасында тартылмайды. ол күйлерді өздері
орындайды, содан әріге тарамайды. Күй өнеріне қатысты осындай әңгімені Қазақстан
жазушылар одағының мүшесі Айбатыр Сейтақ Ермек Қазиевтің осындай ойын
жазған.
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 жағдай. Көшпелілер өмір
салтында өнер, тек қана эстетикалық - эмоциялык әсер берумен шектелмейді. Ол
сонымен бірге адалдар арасындағы карым - қатынасқа дәнекер болып, салт дәстүрлерді орнықтырып, қоғамдық өмірді реттеп отыруға тікелей араласады.
Көшпелі қоғамдағы қазақ өнері жеке адамдар деңгейінде 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 жоқтаулармен 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, Наушалардан көруге болады.
Күй өнері - шексіз өнер. Күйдің өз тыңдаушысы, оны жанымен ұғып
бағалайтын өнер сүйер кауымы баршылық және олардың көкжиегі кеңейе түсуде.
Қазак күйлері казір өз отаны Қазақ елі шеңберінен шығып, Еуропа мен Американың,
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шырайлы Шығыс елдерінің салтанатты сахналарынан да естілуде.
Казақ халқы өзінің мыңнан жылдар бойы тарихында жасалған баға жетпес
қоршанған мұралық музыкалық мәдениеті мен дәстүрлерін күні бүгінге дейін
жалғастырып келеді. Тарихтың ұзақ көшінде казақ халқы ғана тудыра алатын аса
ерекше асқақ есімде дамыған өнердің бірі де, бірегейі бұл.
Орындалатын болса тыңдаушысы домбыра шертпейтін болса да күйдің не
жөнінде, немесе мәнін айтпай-ақ та түсінері сөзсіз. Әр күйдің өзіндік тарихы бар. Бірі
қуанышты, көңілді болса, бірі қайғылы мұңды болады. Ал кейбір күйлерді
тыңдағанда көз алдынызға бишінің мың бұралған биін елестетсеңіз, кейбір күйлер
мысалы: - Дәулеткерейдің «Салық өлген», Құрманғазының «Сары көл самар» күйлері
атына байланысты түсіндіруді қажет етпейді. Мүсірәлінің «Қу жетім», Мәменнің
«Қайғылы қара» күйлері өзінің атымен терең мазмұнына түсінік береді.
XVIII - ші ғасырда Бокей ордасында өмір сүрген күйші - композитор. Мүсірәлі
- белгілі күйші. Дәулеткерей Шығайұлын домбырашылык өнерге баулып, алғашқы
ұстазы ретінде танылған тұлға. Мүсірәлі домбыраға бала кезінен-ақ ерекше таныла
білген. Өзі де бірнеше күй шығарған. Әсіресе Мүсірәлінің «Ортпа», «Қу жетім»,
«Кенжебай» сияқты күйлері ерекше сазды. Мүсірәпі Жәнгірханның тұсында Беріш
руының бір бөлігін старшын ретінде басқарды.
Науша Мырзагерейұлы Бөкейханов бұрынғы Бөкей хаңдығына қарасты Шоңай
көлі Орда құмында 1870 жылы дүниеге келген. Науша өмірінің көп бөлігін
музыкалық ортада өткізеді. Репертуарында халық композиторларының 90-нан аса
күйлері болған. Дәулеткерейдің күйшілік дәстүрін жалғастырушы. Бір ғана
Дәулеткерейдің 50 шакты күйін тартқан. Алматыға 1939 жылы келіп КазЦИК
атындағы оркестрге домбырашы болып орналасып, бүгінде жұрт жиі естіп жүрген
Құрманғазы, Дәулеткерей, Дина секілді ұлы күйшілердің отызшақты күйлерін
оркестрге еңгізген. Жасы келіп, үлкейген шағына карамастан Ұлы Отан соғысы
жылдарында халыққа рухани дем беріп, жан тәнімен кызмет етті. Наушадан «Жігер»,
«Керілме», «Ақсақал», «Ысқырма», «Топан», «Салық өткен» сиякты күйліерді жазып
алған Затаевич асқан домбырашыға лайыкты мінездеме берді: «Өзі бір жібек мінезді,
салмақты аса сыпайы кісі, жанынан шуағы мол, мейірбан адам. Наушаның күй
орындауы, музыкадан мол хабардар, сезімтал жан екенін сайрап - ақ тұр.
Тәттімбет негізін салған Арқаның шертпе күйшілік дәстүрін жалғастырып, өз
жанынан да бірнеше күй шығарған Аққыздың (Мүгілсім), қазақ күй өнерін дамытып,
жетілдіріп қара домбырасымен классикалық әуендерді күмбірлеткен, хас шебер күйші
Мағауия Хамзин.
Шертпе күй өнерінің ежелгі сарыны ұлтымыздың санасынан өшпеу үшін тер
төгіп, Арқа күйінің мың толғауын біздің қолымызға аманаттаған Аққыз әже Арқаның
күйшілік дәстүрін жастайынан бойына сіңіріп, оған ынтыға ден қойып, бойжеткен
шағында-ақ төңірегіне дәулескер домбырашылығымен танылды. Арқаның оң бұрау,
төл бұрау, шалыс бұрау сияқты құлақ күйлермен тартылатын күйлерін еркін меңгеріп,
өзі қатарлы домбырашылармен тізе қосып, күй тартысқанда ұдайы өнерін асырып
отырған Аққыз әже.
Бұрынғы дәстүрде түйе түлігінің киесін тілкөзден сақтасын деп, әр жүзінші
түйенің бір көзін ағызып жіберіп отыратын ырымы болса керек. Құбылтайдың
Ахметінде ұсақ малды былай қойғанда тек түйесінің өзі он соқыр болса керек. 1917жылғы төңкеріс ауқатты шаңыраққа жалаң қылыштай үйірілгені белгілі. Ахмет
байдың отбасы санақтың сынағына кірген байлардың бірі ретінде небір қуғынсүргінді көріп, репрессияға ұшырайды. Аққыз қыз ғұмырында көрген қызығы
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алдамшы түстей ғана болып, ата жұртта аһ ұрып қалады. Аққыздың «Жетімқыз»,
«Қосбасар», «Қайран елім», «Он тоғыз» деген күйлері өткен өмірдің өксігіндей,
кешкен ғұмырының өкінішіндей болып есептелетіні де сондықтан.
Ақтоғайдың топырағынан шыққан енді бір шертпе күйдің шебері Мағауия
Хамзин. Тәттімбеттің сұлу сазды күйлерін нақышына келтіре орындап насихаттаушы,
халықтық өнерді байыта отырып, сахна өнеріне қалыптасқан еңбекқор орындаушы.
Тоқырауын өзенінен бастау алатын Қайдауыл-Шеруке маңындағы Қызылтас жерінде
(қазіргі Жалаңаш елді мекеніне қарасты жер) 1927 жылы дүниеге келіп, 2000 жылдың
сәуір айында дүниеден озды.
Қазақстанның шығыс, солтүстік, орталық аймақтарын алып жатқан байтақ
өңірдің атымен аталатын Арқа күйшілік мектебінің ең көрнекті тұлғасы - Тәттімбет
Қазанғапұлы еді. Ұлы күйші мұрасын одан кейін Аққыз Ахметова, Әпике Әбенова,
Жақсылық Омашев, Уәли Бекенов, Мағауия Хамзин сияқты саңлақ өнерпаздар да
кеңінен насихатталды.
Осындай күйшілер мен домбырашылардың өнерін ахындар өлеңдеріне қосып,
ал жазушылар өз мамандығының нәтижесі ретінде қолданды. Бұл іс-шараның
қайратты еңбектерінің нәтижесінде келер ұрпақтың дәстүрлі қазынасы болмақ.
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МҰНАЙ ХИМИЯСЫ ӨНДІРІСІНІҢ ЕЛ ӘЛЕУЕТІНДЕГІ ОРНЫ
Усманова Д. Т.
№5 М.Горький атындағы ЖОМ, химия пәні мұғалімі, Сайрам ауданы, ОҚО,
Қазақстан.
Резюме
В данной статье рассматриваются роль нефтехимии потенциале нашего
государства
Summary
This article examines the role of petrochemistry in determining the potential of our
state
Мұнай химиясы өндірісі мен шикізаттарды терең өңдеу құрылымдарын
салудың экономикалық тұрғыдан тиімділігі бірінші кезекте олардың басқа өнеркәсіп
салаларының дамуына мүмкіндік беретіндігімен анықталады. Қазір Қазақстанда
мұнай химиясы өндірісін салу және дамытудың негізгі бағыттары белгіленген, ҚР
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Президенті атап көрсеткендей, «көмірсутегі секторын одан әрі дамытуды, шетел және
жергілікті инвесторларды тартуды экономиканы әртараптандырумен тікелей
байланыстыру және жаңа келешегі мол өндірістер құру жөніндегі аса маңызды
міндеттерді мұнай химиясы саласында шешілуі қажет». Қазақстан Республикасы
Энергетика және минералды ресурстар министірлігі ««ҚазМұнайГаз ҰК» АҚ-мен
біріге отырып, Атырауда бірінші мұнай химиясы кешенін салуды жобасы жүзеге
асуда. Бұл жоба бойынша қосылған құны жоғары базалық өнім ретінде жылына 800
000 т этилен және 400 000 т пропилен өндіріледі, ал ол ҚР мұнай химиясы
өнеркәсібін қарқынды дамытуға жол ашады. Бұл инвестициялық жобаларды табысты
іске асыру үшін Атырау облысында мемлекеттік жәке жеке меншік ынтымақтастығы
негізінде, инвестициялық өріске, кіші және орта бизнеске барлық жағдайды
қамтамасыз ететін арнаулы экономикалық аймақ (АЭА) ҚР Президенті Жарлығымен
құрылды [1].
Мұнай химиясы өнеркәсібі мұнай мен табиғи газды өңдеу өнімдеріне
негізделген синтетикалық материалдар мен бұйымдарды қамтитын ауыр индустрия
саласына жатады. Мұнай химиясы өнеркәсібі кәсіпорындарында синтетикалық
каучук, негізгі органикалық синтез өнімдері (этилен, пропилен, полиэтилен,
полипропилен, беттік-белсендік заттар, жуу заттары, минералды тыңайтқыштар),
күйе, резеңке бұйымдары (автотегершіктер, резеңке-техникалық бұйымдар және кең
көлемдегі тұтыну заттары), асбест-техникалық бұйымдар. Полимерлерді, майлау
майларын, бояу еріткіштерді, сондай-ақ органикалық қосылыстардың өндірудің үлкен
үлесі мұнай химиясына тиесілі. Мұнай химиясы саласының өнеркәсіптерінің
орналасуына түрлі факторлар әсер етеді, олардың ішінде маңыздыларына мыналар
жатады: шикізат, энергия, су көздері, тұтынушылар, еңбек ресурстары, экологиялық
жағдай, инфрақұрылым Кез келген мұнай химиясы өндірісін орналастыру үшін
міндетті түрде өзара байланысқан аталған факторлардың барлығын ескеру қажет [2].
Өнеркәсібі дамыған елдерде мұнай химиясының даму қарқыны оның
қанағаттанарлық деңгейіне байланысты, салыстырмалы түрде баяу, бірақ дамушы
елдерде (әсіресе Таяу және Шалғай Шығыс елдерінде) сала қазіргі таңда өте жоғары
қарқынмен дамуда, мысалы, Қытайда оның даму қарқыны жылына 10–15 % құрайды.
Мұнай химиясы саласы жылдам қарқынмен Оңтүстік Кореяда, Малайзияда, Сауд
Аравиясында, Вьетнамда, Иранда, Кувейтте және бірнеше басқа елдерде көрініс
тапқан. Мұның нәтижесінде әлемдік химия индустриясында мұнай химиясы үлесі
үздіксіз өсуде. Бүгінгі таңда ол 40 % шамасында, соның ішінде өндірістік дамыған
елдерде — 35, Ресейде — 40, Таяу Шығыста — 80–85 %. Мұнай негізіндегі
органикалық химикаттар химия өнеркәсібінің барлық шикізатының 80 % астамын
құрайды.
Мұнай химиясы саласы мұнай өңдеу сияқты сыбайлас саласына қарағанда
жылдам даму үстінде. Қазірдің өзінде, мұнай мен мұнай өнімдерін сату көлеміне
қарағанда, мұнай химиясы өнімдерінің көлемі айтарлықтай артық. Болашақта да
мұнай химиясы өнімдерінің әлемдік нарығы мұнай мен мұнай өнімдері нарығына
қарағанда жылдамырақ дамиды. 2020 ж. дейін пластмасса өндірудің жылдық қарқыны
5 % деңгейінде күтілуде, полиэфирлік талшықтар — 6 % т.с.с. Ал мұнайға деген
сұраныс, Энергетикалық ақпараттық агенттіктің (АҚШ) болжамы бойынша, жылына
1.7 % құрайды, соның ішінде дамыған елдерде — жылына 1 % шамасында.
Әлемдік мұнай химиясы өндірісінің жылдам дамуы саланың жоғары
капиталдық сыйымдылығы арқасында әрдайым үлкен қаржылық ресурстарға ие
болған, нақты ірі компаниялармен байланысты екенін атап өткен дұрыс. Бастапқыда
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оларға, алғаш рет қазіргі белгілі өнімдер полиэтиленді («Ай-Си- Ай» компаниясы),
полипропиленді («Монтедисон»), нейлонды («Дюпон») және т.б. өндіріп, оны
нарыққа ұсынған, жоғары инновациялық әлеуеті бар химиялық фирмалар болды.
Соңынан көптеген мұнай химиясы өнімдерін (полимерлер мен жоғарыда аталғандар)
массалық өндіруге көшу, өндірістік шығын факторының маңызын жылдам көтерді,
бұл әлемдік мұнай химиясының корпоративтік құрылымының өзгеруіне себеп болды.
Мұнай химиясы мұнай компаниялары, мұнай өңдеу өнеркәсібі үшін
айтарлықтай пайдалы сала болып шықты. Оларға мұнай химиясы өндірісі мұнай
өңдеуді тереңдету және құны жоғары өнімдерді өндіру есебінен, мұнай нарығында
бағаның шайқалу мерзімінде тұрақтылықты қамтамасыз етуге және қосымша пайда
(20 % дейін) түсіруге мүмкіндік берді. Мұнай өңдеу дәрежесі артқан сайын, өнімдерді
өткізуден түсетін түсім шұғыл өседі — шикі мұнайдың тоннасынан келетін түсім 100
долл. (мұнайдың 1 бар. құны 30–45 долл. болса) құрайды, мұнай өнімдерін көтерме
бағамен сатқанда — 150 долл., автокөліктерге жанармай құятын бекеттер арқылы
сатылса — 385 долл., мұнай химиясы өнімдері өткізілсе — 800–900 долл. дейін пайда
түседі.
Мұнай компанияларының мұнай химиясына белсенді енуі олардың
өнімдеріндегі мұнай химиясы өнімдерінің үлесін айтарлықтай арттырды және
олардың қызметтерінің сипатын өзгертті. Бүгінгі таңда бұл көрсеткіш «Бритиш
Петролеум» мен «Шеврон» компанияларында 10 % құрайды, «Шелл» — 12 %,
«ЭНИ» — 22 %, «Эльф Акитэн» — 25 % т.с.с. Мұнай компанияаларының үлесіне
әлемде өндірілетін олефиндер мен ароматты көмірсутектердің — 50 % астамы,
полистиролдың — 33, полиолефиндердің 25 % келеді.
Әлемдік мұнай химиясының корпоративтік құрылымындағы тағы бір өзгеріс —
нарыққа дамушы елдердің химиялық («САБИК», «Хендаи», «Самсунг», «Формоза
пластикс» т.б.) және мұнай («Пемекс», «Петронас» т.б.) компанияларының келуі.
Олардың әлемдік нарықтағы бәсекелестігі мемлекет тарапынан немесе дамыған
елдердің фирмалары тарапынан болатын, сыртқы қолдауға байланысты.
Қазақстан нарығының даму болашағы қолданыстағы нарықтың кеңеюі немесе
олардың жаңа бағыттарының пайда болуына байланысты емес. Егер Қазақстан 2020
ж. қарай пластмассаны қолдану деңгейі бойынша әлемдегі орташа көрсеткішке
жететін болса, онда республикада пластмасса нарығы бойынша жылына 170 мың т
полиэтилен, 85 мың т полипропилен, 84 мың т полистирол қажет болады.
«Пластикалық массалар зауыты» ЖШС, «Полипропилен зауыты» ЖШС-нің
қуаттылығы бойынша, егер шикізатпен қамтамасыз ету проблемалары шешілсе, бұл
көрсеткіштерге жету әбден мүмкін.
Бұл жағдайда аталған кәсіпорындар ресейлік өндірушілер құрамында аймақтық
нарық қатысушылары екенін ескеру қажет, сондықтан алдағы бірнеше жылдар
бойында өнімді аймақтық және әлемдік нарыққа өткізу проблемалары туындамайды
[3].
Синтетикалық каучук өндірісінде негізгі компоненттерге бутадиен, стирол,
этилен, пропилен, изопрен жатады. Аталған қосылыстар ішінен Қазақстанда
«Пластикалық масса зауыты» ЖШС-те (Ақтау қ.) тек қана стирол өндіріледі.
Бутадиен, этилен, пропилен, изопрен өндірісте көмірсутек шикізатын өңдеу тізбесінің
соңғы өнімдері болып табылады. Сондықтан қолданыстағы мұнай және газ-өңдеу
зауыттарында мұнай мен газды терең және кешенді өңдеу технологиясы мен
қондырғыларын ендіре отырып, қайта жаңарту жүргізу керек.
Синтетикалық каучукті өндіру арқылы шиналық өнімдерді және резеңке345

техникалық бұйымдарды шығаруды дамыту үшін Қазақстанда жеткілікті өндірістіктехникалық әлеумет пен базалық шикізат бар. Сондықтан қолданыстағы мұнай
немесе газ өңдеу зауыттарында немесе көмірсутек шикізаттарын өңдеу бойынша жаңа
өндірістер салғанда синтетикалық каучук шығаратын өндірістер мен технологиялар
құру қажет. Олар технологиялық тізбектер бойынша шиналық өнімдер мен резеңкетехникалық бұйымдарды өндіруге және синтетикалық каучукті басқа елдерге
экспортқа шығаруға жағдай туғызады.
Шиналық
және
резеңке-техникалық
өнімдерді
экспортқа
шығару
ерекшеліктері:
 экспорттың айтарлықтай көлемі (өндірілетін шинаның 12–15 %) жаңа
автомобильдерді жинақтау үшін автомобиль зауыттарына жіберіледі (30 % — жеңіл
және 22 % — жүк шиналары). Өткзудің негізгі және ең дамушы облысы —
қолданыстағы машиналар паркі үшін сату (барлық өндірілген өнімнің 60–70 %);
 резеңке-техникалық бұйымдардың ең ірі тұтынушыларына автомобильдік
және ауыл- шаруашылық машина жасау салалары жатады. Сондықтан экспорттың ең
үлкен көлемі — автомобиль және ауыл шаруашылығы техникасын шығаратын
өндірістерге сату (барлық өндірілген өнімнің 70–80 %).
Мұнай химиясы кәсіпорындарының жұмысын қалпына келтіру және жаңа
өндірістік қуаттарды іске қосу тек оларды модернизациялау, технологиялық жаңарту
және салу техника-экономикалық негіздеулері (ТЭН) мемлекеттік экологиялық
сараптамадан өткізгеннен кейін орындалады.
Атырау облысының территориялық даму стратегиясында «Атырау
облысындағы ұлттық индустриялы мұнай-химиялық технопаркі» арнаулы
экономикалық аймағын қалыптастыру міндеттері мен оларды жүзеге асыру іс-қимыл
стратегиясы анықталған. Негізгі міндеттер ретінде өндірістік инфрақұрылымды
дамыту, қосылған құны жоғары мұнай химиясы өнімдерінің өндірісін ұйымдастыру
үшін инвестиция тарту, халықтың жұмыспен қамтылуын көтеру болып анықталған.
Оларды жүзеге асыру іс-қимыл стратегиясы келесі түрде өрбиді:
 АЭА-ның жеңілдіктер тәртібі аясында тұрғын үй құрылыстары үшін
инженерлік коммуникация мен өндірістік инфрақұрылым объектілері тұрғызылады.
АЭА құрудың жұмысын үйлестіру мақсатында «Атырау облысының ұлттық мұнай
химиясы технопаркі» ғылыми-техникалық кешені жанынан Атырау қаласы, Мақат,
Жылыой аудандары аумағында АЭА аймақтық түрдегі объектілердің орналасуын
ұйымдастыратын үйлестіруші топ құрылады;
 бәсекеге қабілетті экспортқа шығаруға бағытталған мұнай химиясы өндірісін
құру маңызды мұнай химиясы өнімінің ішкі нарық сұранысын қанағаттандыру
мақсатында өндірістік- техникалық өнімнің ауқымды номенклатурасын шығаратын
кіші кәсіпкерліктің дамуына жәрдемдеседі, импортталатын шикізатты отандық өнімге
алмастыру есебінен олардың өнімінің бәсекеге қабілеттілігін дамытады.
Соңғы кездері мұнай өңдеу және мұнай химиясы өнеркәсібін қайта жаңарту,
қарқынды дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылуда, алайда көптеген зерттеулер
жеке технологиялық процестердің өндірістік-технологиялық және экономикалықэкологиялық мәселелерін, нақты қондырғыларды жаңарту, белгілі бір экологиялық
зиянды жиынтықтарды пайдаға асыру және т.б. сол секілді мәселелерді қарастыруға
арналған. Проблеманы тиімді шешу үшін мұнай мен мұнай химиясы өнімдерін өңдеу
тереңдігін арттыру, негізгі өндіріс қалдықтарынан екінші мәрте өнім өндірумен қоса,
мұнай өңдеу, мұнай химиясы өндірістерінің барлық цикліне кешенді тәсіл қажет.
Қазіргі кезде Қазақстанда мұнай өңдеу және мұнай химиясы өнеркәсіптерінде
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келесі негізгі мәселелер бар екенін айта кеткен жөн:
 күкіртті және жоғарғы күкіртті мұнайдан жоғары сапалы мұнай өнімдерін
алу мәселелері;
 құрамында күкірт бар химикаттарды алу мәселелері;
 мұнай химиясы кәсіпорындарын қалпына келтіру және дамыту мәселелері.
Каспий теңізінің қазақстандық бөлігіндегі игеріліп жатқан аса ірі көмірсутек
шикізаттарының құрамында күкірттің молдығына байланысты бұл мәселелердің
өзектілігі арта түседі.
Күкіртті органикалық қоспаларды көмірсутек пен күкіртсутекке айналдыру
арқылы мұнай өнімдерін күкіртсіздендіру тәсілдері және күкіртті органикалық
қоспаларды бөлудің алуан тәсілдері де зерттелуде. Мұнайлы көмірсутекті шикізатты
күкіртсіздендіру тәсілдерінің ішінде өнеркәсіпте гидротазалау тәсілі анағұрлым кең
таралған.
Тазалаудың тиімді тәсілін мынадай экономикалық-экологиялық критерийлерді
есепке ала отырып, таңдау қажет: негізгі өнімнің өзіндік құнын жоғарлатпау,
қондырғы үшін минималды алаңдарды пайдалану, қымбат емес және қолданыста бар
реагенттерді қолдану; ақырғы өнімді тікелей пайдалану мүмкіндігі немесе оларды
қолайлы өңдеу; тазалау қондырғысының процестерін толықтай автоматтандыру және
режимдердің ауыспалылығына бейімділігі; газ қондырғыларынан тасталатын күкіртті
қоспалардың минималды мөлшері, атмосферада жақсы ыдырауын қамтамасыз ету.
Қазақстанда мұнай химиясын дамыту жобаларына Актау пластмасса
зауытында этилбензол және этиленгликол алу, қуаттылығы 250 мың т жол битумы
өндірісін ұйымдастыру жобасы және Атырау мұнай өңдеу зауыты базасында негізгі
мұнай химиясы шикізаты — бензол мен параксилолды жылына 95 және 235 мың т
қуаттылығымен өндіру жобалары енеді [4].
Республиканың мұнай химиясы кәсіпорындары модернизациялау есебінен этан,
бутан, гексан, этилен, пропилен, ацетилен, бензол, ксилол т.б. сияқты өнімдерді, ал
олардың негізінде пластикалық массалар мен эластомерлерді шығара алады.
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Резюме
В данной статье рассматриваются методы воспитания через музыкальноэстетические мировозрения Абая
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Summary
In this article,methods of education through the musical aesthetic worldview of Abai.
Жас мамандарды оқыту мен тәрбиелеу мәселесіне ерекше мән беру туралы айта
келіп Н.Назарбаев: «Жастар тәрбиесі мақсат екенін көрсетіп, алдағы отыз жыл ішінде
мемлекетіміздің қандай бағытта даму керек екендігін белгілеп берді. Осы міндетті
болашаққа іске асырушылар – жастарымыз» [1] - деген еді. Бұдан басқа кейінгі кезде
ұлттық құндылықтарды өмірге алып келу және оны халыққа тарату мақсатында
қабылданған «Ұлттық мәдениет» туралы заңда «Қазақстан Республикасы
халықтарының мәдениетін өркендетуге, сақтауға, дамытуға және таратуға
бағытталған шараларды қабылдау керек» [2] - делінген. Осындай кесек құнды
материалдың бірі Абай Құнанбаевтың музыкалық мұрасы екені үнемі айтылып
келеді. Бұл ретте Абай мұрасының тарихи орнын дәріптеуде зерттеуші ғалымдардан
алдымен
Х.Досмұхамедов,
Ә.Бөкейханов,
А.Байтұрсынов,
М.Жұмабаев,
Ж.Аймауытов, Ш.Құдайбердиев, С.Сейфулин сынды халқымыздың біртуар
азаматтарын айтуға болады. Әрине, Абайтанудың қайнар бұлағының көзін ашқан,
оның қазақ халқы үшін маңызын дәріптеп, әлем әдебиетінен алатын орнын
көрсетудегі М.О.Әуезовтың орны бөлек.
Тәрбие сонау алғашқы қауымдық құрылыстан бастап, осы күнге дейін келе
жатқан бір сәтте тоқтамаған үнемі даму үстінде болса да, әр заманда ол туралы
қандай бір келелі пікірлер айтылса да, небір шаралар істелсе де, түйіні мен түйткілі көп
үрдістердің бірі. Әр заман, әр дәуір өз проблемасын алып келіп, оның бұрыннан
шешілмей келе жатқан мәселелері үсті-үстіне жамалып көбеймесе азайып отырған
жоқ. Осындай түйткілді мәселелердің бірі -жастарға музыкалық тәрбие беру.
Болашақ педагог маман, бүгінгі студенттерге музыкалық тәрбие беру мәселесі
кейінгі кезде бәсеңдеп қалған жайы бар. Бұны қайтадан жандандырудың көп
жолдарының бірі, халқымыздың көркемдік тәрбиеге байланысты ертеден келе жатқан
ой-пікірлеріне сүйене отырып, солардың ішінен қазіргі заманғы музыкалық тәрбие
мәселелерін шешуге іргетас болатын ұрымтал ой-пікірлерді бүгінгі күн талаптарына
сай пайдалану. Ал музыкалық ойлар болса, ерте заманнан бері қарай адамдардың
санасында орын алғанын сол кезден бері қарай бізге жеткен туындылардан табамыз.
Атап айтсақ, «Күлтегін», «Оғызнама» жазба ескерткіштерінде бұл Отанға, халқына
болған сүйіспеншілікпен күнделікті тұрмыс заттарындағы әшекей бұйымдар, әдемі
бейнеленген суреттер, адамдардың кескін келбетінде, сөйлеген сөзіндегі тіл
көркемдігінде көрініс тапқан. Одан кейінгі түркі дәуіріндегі ғұламалардың
жазбаларынан музыкалық мұратқа байланысты көркем идеялардан бастап, адамдар
арасындағы қарым-қатынас көркемдігі, ақыл-ой мен тағы да сол тіл көркемдігі, өнер,
музыка, поэзия, тұрмыстық зат-бұйымдардағы талғамынан, өмір көркемдігіне болған
мәмілесінен байқаймыз. [3].
Абай эстетикалық тәрбиенің құралы ретінде халық музыкасының маңызына да
тоқталады. Қазақтардың жарық дүниеге келгеннен өмірінің соңына дейінгі әнге,
өлеңге, музыкаға деген көзқарасын, солардың ықпалымен қалыптасатын эстетикалық
сезімін былай деп көрсетеді [32].
Эстетикалық тәрбиенің мақсаты, міндеттері, құралдары мен әдістері,
музыканың эстетикалық санаттары және оның ақын шығармаларына қатысына
байланысты педагог, психолог, философ, әдебеттанушы, абайтанушы және басқа да
ғалымдардың жоғарыда біз келтірген ой-пікірлеріне және Абайдың өзінің ән, күйге
байланысты пікірлеріне сүйене отырып болашақ музыка-педагогика мамандарына
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ақын музыкалық мұрасы арқылы эстетикалық тәрбие берудін ұстанымы музыкалық
тәрбиенің аса манызды құрамдас бөлігі өмірдегі, табиғаттағы, адамзат ой-пікірі мен
іс-әрекетіндегі көркемдікті қабылдауарқылы сезіну, көре білу, оны түсіну және соның
төңірегінде ой жүргізу екеніне көз жеткіздік. Сол үшін эстетикалықтәрбие беруде
керкем өнердің барлығына тән-қабылдау, эмоционалды әсерлену, қиялдануын, өзіндік
танып-білуін дамыту, оларды жарату жолдары, тәсілдері т.б. меңгерту, олар туралы
алғашқы білім, біліктер туралы түсінік беру қажет деген пікірдеміз. Осы
мәселелерді шешуде мынадай жалпы педагогикалық талаптарды орындау кажет:
-жалпы көркем шығармашылықтың негізі өмір шындығын бейнелеу
болғандықтан қоршаған ортаның көркемдігін көре білуі, оны сезіну, түсінуге үйретуосыған орай Абай шығармаларынан тиістілерін пайдалану мүмкіндігін кең қолдану;
-эстетикалық тәрбие үнемі, тұрақты, бірізділікпен көркемөнер туындыларын
көріп, оқып, талдап, ой жүргізуді талап етеді, сол себепті студенттерді ақын
әндерін талдауға, ой жүргізуге үйрету, бұны ақын шығармалары негізінде
ұйымдастыру;
-студент жастарды шынайы көркемөнер туындыларымен таныстыруға шарт
түзу-ақынның ән шығармашылығы және оның өлеңдеріне жазылған шығармаларды
пайдалану, өлеңдеріне ерекше көңіл қою;
-эстетикалық тәрбие талаптарын орындау үшін ой жүргізу, қиялдану, талдау,
сараптау, тағы басқа ақыл-ой қызметіне жүгіну ақын шығармаларын ойланбай тұрып
түсіну мүмкін емес, оның болмысы адамды ойға жетелейді,міне осыны толық
пайдалануға мүмкіндік туғызу;
-өздігінен көркем туындылар жаратуға құлшынысын ояту,соған шарт түзу
,ақын тұлғасы, ол өмір сүрген орта, оның композиторлық және ақындық, ойшылдық
болмысына ықпал еткен факторларға қатысты, ақын музыкалық мұрасын үйрену,
насихаттау секілді шығармашылық ізденіс жұмыстарын ұйымдастыруы
Эстетикалық сезім мазмұны жағынан сан алуан болуы мүмкін, мысалы, шаттану,
қуаныш, сүйініш сезімдері; масаттану, мақтаныш сезімі; таңдану, таңырқау сезімі;
қайғы, қасірет, торығу, күйзеліс сезімдері; Бірақ олардың барлығын біріктіретін сол
тыңдап, көріп отырған нысананың, құбылыстың формасы, мазмұны, түр-түсі,
үйлесімділігі, сыртқы сипаты мен сапасы, ішкі маңызы, ритмі мен ырғағы және
басқалары музыкалық қуаныш, музыкалық рахаттану, ләззат алу сезімдері болып
табылады. [4].
Халықтың ауызекі шығармашылығын Абай өзінің педагогикалық идеяларын
таратуда әсіресе, адамгершілік-эстетикалық тәрбиесін жүзеге асыруда қажетті құрал
ретінде пайдаланады. Мәселен, қара сөздерінде мақал-мателдерді талдау, ертегі, аңыз
сюжеттеріне, салт-дәстүрлерге тоқталу, адамдардың әдеп-инабатын, мәдениеттілігін
сипаттау арқылы балалар мен жастарды адамгершілікке, әсемдікке баулып ақылкеңес береді. «Мақалдарды халықтың өмірімен және тарихымен тығыз байланыста
алып қараған, оларды қоғамдық мәні тұрғысынан бағалап, өзінің қазақ тарихына,
этикасына, дініне, дүние- танымына деген көзқарасына сәйкес талдаған.Егер топтап
айтар болсақ, мақал мен мәтелдерді талдау барысында Абайдың көтерген мәселелері адамгершілік, ынтымақтастық, татулық, әділдік, еңбекшілдік, адалдық, талапкерлік,
талаптанушылық, ел тарихы. Бұл мәселелерді ол жеке, жалаң түрде алмай,
мақалдарды талдау барысында зұлымдық, сұрқиялық, екіжүзділік, барымташылық
тәрізді мінез-құлықтарға қарсы қоя отырып қарастырады».
Балалар мен жастардың әсемдікке, сұлулыққа деген көзқарасын
қалыптастыруда Абай өлеңдерінің рөлі ерекше. «Қуатты ойдан бас құрап, еркеленіп
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шығар сөз» деп ұлы ақынның өзі айтқанындай, оның өлендері туған жердің сұлу
табиғаты, қазақ ауылының көріністері адамдардың көңіл-күйі сан алуан
сезімдеріменұласып музыка үніндей естіледі. Мүндай суреттемелер «Жаз», «Күз»,
«Жазғытұрым», «Желсіз түнде жарық ай» т. б. өлеңдерінде ерекше әсерлі көрсетілген.
Абай қазақ аулының көшіп-қонған керінісін «Жаз» деген өлеңінде былай деп шебер
суреттейді.
Абай өлеңдерінің әрбір жолынан балаларға үлгі-өнеге аларлық насихат
белгілері көп табылады. Мәселен, жыл мезгілдері: «Қыс», «Күз», «Жазғытүрым»
өлеңдерінде табиғат көріністерін суреттеуде қолданған Абайдың шешен тілі, сөздік
құрамы, әсем теңеулері балалардың дүниетанымын кеңейте түседі. Абай табиғаттың
қай көрінісінен болмасын әдемілікті, сұлулықты көре білуге шақырады. Табиғаттағы
жан - жануарлардын өмір-тіршілігіне зер салуға, құстардың әсем дауыстарын тыңдап,
бір-бірінен айыра білуге, кең байтақ өлкенің, орман-тоғайлар мен миуалы бақтардың,
тау қойнауларының көріністерін қызықтай білуге үйретеді. [5].
Абай өз өлеңдерінде халықтың дәстүрін еркін арқау етеді. Мысалы «Жігіт сөзі»
мен «Қыз сөзі» деген айтыс өлеңдерінде ақын небір «шебер теңеулерді табады және
тапқанда қазақ халқының өз тірлігіндегі, өз табиғатындағы болмыстан мысалдар
алады». Жоқтау өлеңдерінде де ескі халық поэзиясындағы жоқтауларды үлгі тұтса,
ауыз әдебиетінде ертеден жырланып келген жорық пен ғашықтық тақырыбына
қатысты екі сюжетті пайдаланады. Әрі оған жаңа сипаттама беріп, гуманистік,
ағартушылық көзқараста баяндайды. Сөйтіп жастарды өз елінің бай мұрасын таныпбілуге көмектеседі.
Түптеп келгенде, Абай шығармалары заман өзгерістерінің қай кезеңдерінде
болмасын өзінің құндылықтарын, тәрбиелік мәнін жойған емес және жоймайды да.
Абай әндерін көптеген қазақ композиторлары өздерін ің шығармаларына арқау етіп
енгізіп, оның әндерімеп өлеңдеріне жеке аспаптарға (үлт аспаптарына, симфониялық
оркестр аспаптарына), шағын ансамбльге (трио, квартет, квинтет) және үлкен
оркестрге арнап шығармалар жазды, Абай әндері «Абай» операсының шырайын
кіргізіп, хор ұжымдарының түрақты репертуарына айналса, мектеп пәндері
бағдарламаларына енгізіліп, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын жүзеге асыруда да кең
көлемде пайдаланып келеді.
Осы жоғарыда айтылғандардың бәрі ғұлама ағартушы идеясының, ой пікірі мен
ақыл-өсиетінің өміршеңдігін, жаңашылдығын көрсетеді. Олар әсіресе бүгінгі таңда,
қоғамның жаңаруы, демократиялануы процесінде, еліміздің егемендік алып, тарих
қайта құралып жатқан кезде жеткіншек ұрпақтың адамгершілік қасиеттерін,
эстетикалық талғамын қалыптастыруда маңызды рөл атқара түсуге тиіс.
Абайдың бүкіл өмірі мен шығармашылық жолы біздің халықтың барлық буыны
үшін, соның ішінде студент жастар үшін сабақ алар мысал болып саналады. Ақынның
шығармашылығы мен өмірі кейінірек оған арнайы өзінің әнді-теориялық, ғылыми
еңбектерін, фильмдерін, спектакльдерін, операларын, романдарын, кітаптарын
шығарған ғалымдар, жазушылар, әнтанушылардың оқып үйрену және зерттеу
обьектісі болды. Абайдың әндік шығармашылық мұрағаты қазірге дейін тамаша
өлеңдерінің поэтикалық бейнесі мен әуендерінің көркемдігі бойынша ғажайып
толқынмен өмір сүріп келеді және оның ізбасарларының – композиторлардың
шығармашылығы үшін негіз болып саналады, композиторлар өзінің туындысы
арқылы қазақ кәсіби әнінде жаңа «абайлық» бағытты құрады. Қазіргі кездегі Абай
өлеңдерінің өшпес маңызын негізге ала отырып, академик А.К.Жұбановтың сөзін
еске алайық: «Біздің уақытта Абайдың өлеңдері халық үшін қызмет етеді, ауыздан
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ауызға дыбысы естіледі... Ұлы ақынның өлеңдері халықтың дәулетіне айналды. Олар
өшпейді!».
Пайдаланған әдебиеттер:
1 Назарбаев Н.Ә. «Стратегия 2030» Алматы, 1998 ж.
2 «Ұлттық мәдениет» туралы заң.2004ж
3 Бекенов У. Абайдың музыкалық мұрасы. Қазақ әдебиеті, 1993
4 Ұзақбаева «Тамыры терең тәрбие» Алматы
5. Абай және қазақ елінің болашағы.2016. Оразалы Сәбден
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ОЦЕНКА НА СОДЕРЖАНИЕ САХАРОВ ЗЕЛЕННОЙ МАССЫ СОРГО
Латиф А.С., Сапарбекова А.А., Махатов Ж.Б.
М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент.
Түйін
Соргоның жасыл массасындағы қант құрамына баға берілді. Қант
қызылшасымен салыстырғанда соргоның қазу қант өндірісіндегі ұтымдылығы
экономикалық және технологиялық тұрғыда көрсетілген. Зерттелген қант
соргоның коллекциялық сұрыпүлгісінің нәтижелері көрсетілген.
Summary
The content of sugars in the green mass of sorghum is estimated. The prospects for
the sugar industry from an economic and technological standpoint are shown to be
cultivation of sorghum in comparison with sugar beet. The results of the study of collector
varieties of sugar sorghum are presented.
Государственная
программа
индустриально-инновационного
развития
Республики Казахстан на 2015-2019 годы сфокусирована на развитии
обрабатывающей промышленности, в частности переработки сельскохозяйственной
продукции. Одной из приоритетных задач для реализации программы является
повышение доступности сельскохозяйственного сырья для предприятий,
перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Производство продуктов
питания
является
стратегически
значимой
отраслью,
обеспечивающей
продовольственную безопасность страны. Вопрос диверсификации структуры
посевных площадей имеет стратегическое значение для развития сельского хозяйства
РК. Так, по данным управления сельского хозяйства МСХ РК, по Программе развития
агропромышленного комплекса 2017-2021 году посевы пшеницы планируется
уменьшить на 2,3 млн. га. За счет сокращения посевных площадей пшеницы
ожидается рост площадей фуражных, овощных, масличных, крупяных и других
культур.
В экономике Республики Казахстан производство сахара и сахарозаменителей
играет важную роль. В связи с этим большую актуальность приобретает поиск путей
получения сахаристых веществ из нетрадиционных сахароносов.
Одними из экономически выгодных при диверсификации посевов пшеницы
сельскохозяйственных культур являются сорго. Исключительная засухоустойчивость,
высокая продуктивность и кормовые достоинства ставят эти культуры в ряд наиболее
перспективных зерновых культур.
В настоящее время в Республике Казахстан нарастают объемы производства
зернового и сахарного сорго. Зерновое сорго, используемое для кормовых целей,
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возделывается, в основном, в северных регионах страны, незначительным
производством и переработкой сахарного сорго занимаются в Южно-Казахстанской
области. Вместе с тем, сорго является высокорентабельным сырьем в плане глубокой
переработки и может быть хорошей альтернативой при получении крахмала и
сахаропродуктов.
В стеблях сахарного сорго содержится около 20% сахара, в связи с чем, сорго
может составить конкуренцию сахарной свекле. Как показывает зарубежный опыт,
использование сорго в сахарной промышленности весьма перспективно, поскольку
технологический процесс извлечения сахара из растений сорго менее трудоемок и
более экономичен, чем при использовании для этих целей сахарной свеклы. Во всём
мире в 2010 году собрали 55,6 миллиона тонн сорго. Средняя урожайность составила
1,37 тонны с гектара. Несмотря на высокую засухоустойчивость, сорго сильно
реагирует на влагообеспеченность и даёт большую прибавку урожая. В условиях
предгорной сухостепной зоны Казахстана при орошении зерновое сорго способно
давать зерна от 52,6 до 62,5 ц/га. Урожай сахарного сорго, по данным исследователей,
может составлять до 12 тонн/га, из 1 тонны массы сорго получают 800-850 л сока с
содержанием 20% углеводов или до 80 л этанола, то есть с 1 га - 2 м3 этанола. Даже
при сравнительно невысокой урожайности сахарного сорго - 20 ц/га, которую можно
гарантированно получать в условиях засушливой зоны, при содержании в соке
стеблей 20% сахара, выход его составляет 3,0 ц/га.
Путем микробного синтеза в настоящее время можно было бы получать около
60 органических карбоновых кислот. Все эти кислоты можно синтезировать
химическими методами. Однако, при химическом синтезе используется в качестве
исходного сырья нефть, газ и уголь, запасы которых не безграничны, кроме того этот
процесс экологически небезопасен. При микробиологическом синтезе могут
использоваться (и уже используются) неограниченные, постоянно возобновляемые
ресурсы - растительное сырье.
Все это заставляет интенсифицировать селекционную работу с целью создания
сортов и гетерозисных гибридов сахарного сорго для переработки в глюкозо-фруктозный
сироп, а также начать подбор стерильных линий для организации семеноводства и получения
гибридных семян.
Изучение и анализ коллекционного материала сахарного сорго показало, что по
содержанию сахаров в соке стеблей выделяется 13 % сортообразцов с очень высокими
значениями (>19 %), 46 % - с высокими (15.1-19 %), 32% - со средними (11.1-15 %) и 9 % с
низкими (< 11 %).
Из коллекции было выделено 18 сортообразцов с концентрацией сахаров в соке
стеблей 21 % и более (табл.1). Характерными для них были низкая и средняя интенсивность
роста, среднее повреждение тлей и позднеспелость, хотя встречались и относительно
ранние сортообразцы. Высота растений колебалась от 160 до 295 см.
Таблица 1 - Характеристика лучших коллекционных сортообразцов сахарного сорго
Название
сортообразцов

Содержание Масса
Метелка
сахара в соке, 1000
%
зерен, г Длина, см Масса,
г

К-593, б/н

21,7

28,5

18,7
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46,6

Период
всходыцветение,
дни
85

Высота
растений,
см
207

К-387, б/н
К-1358, б/н
Зерноградское 3
Л-304-140-90
Местное
Оранжевое
Оранжевый Сумэ
Сахарное
20
к
Янтарь ранний
Atlas
Black Amber
Cane Orange Viets
Early Folger
S. Wintersome
Schrock Kaffir
Sirak mehepnu
Waconia Orange

21,2
21,8
21,7
22,0
21,3
21,9
21,2
21,0
21Д
21,2
21,5
21,9
21,0
21,3
22,0
21,2
21,7

20,5
21,3
13,8
19,5
27,9
26,4
16,2
20,0
29,2
25,1
23,5
21,8
29,2
17,6
17,9
30,7
21,2

22,7
19,5
26,1
28,3
17,3
16,5
20,2
25,1
25,2
20,2
22,8
25,6
26,3
19,8
29,7
18,5
24,2

89,1
48,6
39,6
50,9
22,8
37,6
24,6
50,1
35,5
35,4
50,1
70,8
62,1
55,8
91,9
33,5
29,6

82
78
80
91
79
78
69
78
84
91
70
78
83
76
76
91
74

221
195
295
225
160
220
221
250
245
210
263
235
208
236
200
207
190

Самыми сахаристыми были Л-304-140-90, Cane Orange Viets, Atlas, Black Amber,
Schrok Kaffir, Early Folger, Waconia Orange, Сахарное 20, Оранжевое и другие
сортообразцы.
При изучении динамики накопления сахаров у 123 коллекционных сортообразцов
сахарного сорго была установлена ее зависимость от генотипов конкретных образцов и в
частности от длины их вегетационного периода (г=0.73± 0,09). Так у скороспелых
сортообразцов Волжское 51-89, Оранжевый сумак (К-3868) сахара накапливались гораздо
быстрее, чем у позднеспелых, но не достигали их уровня в конце вегетации. К началу
августа концентрация сахара в соке у них превышала 13 %, тогда как у среднеспелых -11%,
позднеспелых - 8 % (рис.3.16).
С середины и до конца августа преимущество получают среднеспелые сортообразцы
К-387; К-165 (Cane Orange Viets), которые превышают по содержанию сахаров
скороспелые и позднеспелые формы.
С конца августа позднеспелые сортообразцы Л-3 04-140-90, К-2307 (Sirak
mehepnu) начинают превышать по сахару более ранние номера и достигают максимума 2324 %.
В связи с этим, при переработке стеблей сахарного сорго на сироп целесообразно 25
% площадей под сахарным сорго занимать скороспелыми сортами, среднеспелыми - 25 %,
позднеспелыми - 50 %, чтобы обеспечить промышленность, производящую сорговый сироп,
на протяжении августа - сентября сырьем с наибольшим содержанием Сахаров.
В фазу восковой спелости зерна производилась уборка стеблей лучших сортообразцов
сахарного сорго для получения сока и определения продуктивности. Выделившимися по
процентному содержанию сахара в стеблях сорго были сортообразцы Л-304-140-90 - 22,3 %,
Waconia Orange - 22,0 % и Cane Orange Viets - 21,9 % (табл.3.9).
По валовому выходу сахара с единицы площади лучшими оказались сортообразцы Л304-140-90, Black Amber, Оранжевое и Местное, которые дали урожай сахара в пересчете на 1
га 4,3 т, 4,1 т, 3,9 т и 3,8 ^соответственно. Стандартный сорт Сахарное 20 сформировал
урожай 2,3 т/га.
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Таблица 2 - Характеристика лучших сортообразцов сорго по продуктивности
сахара в соке стеблей
Сортообразец

Масса
растений,
кг/м2

Масса
стеблей,
кг/м2

Объем
сока,
л/м2

Содержание сахара

т/га
%
Оранжевое
5,6
4,2
1,8
21,9
3,9
Местное
9,0
5,1
1,8
21,4
3,8
Black Amber
5,7
4,0
1,9
21,7
4,2
Л-304-140-90
6,9
4,9
1,9
22,3
4,3
Waconia Orange
4,9
3,4
1,6
22,0
3,5
Cane Orange Viets
3,8
2,8
1,4
21,9
3,1
Сахарное 20
3,8
2,6
1,4
21,0
2,3
HCP 05
0,3-0,5
0,2-0,35
0,1-0,18
1,0-1,9
0,2-0,4
Однако не всегда большой урожай стеблей сопровождался высоким выходом сока и,
следовательно, сахара. Преимущество здесь получали образцы с мягкими стеблями,
которые легко раздавливались вальцами. Выход сока у таких образцов, например, Cane
Orange Viets и Waconia Orange, достигал 50-51,6 % от массы стеблей, тогда как у других
образцов он колебался от 35,3 до 47,5 %. Поэтому образцы с высокой урожайностью
зеленой массы и сахаристостью, как Schrock Kaffir, показывали низкий выход сахара
(1,8 т/га). У других высокоурожайных образцов, таких, как Сахарное 35, выход сахара (2,1
т/га) уменьшился из-за малой сахаристости сока (14,4 %).
Таким образом, в результате изучения коллекционных сортообразцов сахарного сорго
было выделено 18 образцов с концентрацией углеводов в соке стеблей более 21 %, лучшими
из которых были Л-304-140-90, Schrock Kaffir, К-1358, Cane Orange Viets, Оранжевое, и
другие. Из них семь сортов формируют урожай Сахаров от 2.3 до 4.3 т/га (Сахарное 20,
Местное, Black Amber, Л-304-140-90 и др.), которые рекомендованы нами для дальнейшей
селекционной проработки.
Әдебиеттер
1. Кислухина, О. Биотехнологические основы переработки растительного сырья :
монография / О.Кислухина, И.Кюдулас. - Каунас : Технология, 1997. - 184 с. (Шифр
664/К 44-007336).
2. Куликова, Н. Е. Получение различных сахаристых продуктов из
крахмалосодержащего сырья / Н. Е. Куликова // Хранение и переработка
сельхозсырья. - 2014. - № 5. -С. 17-20.
3. Получение глюкозо-фруктозных сиропов из сахарного сорго /А. Д. Гребёнкин [и
др.]//Хранение и переработка сельхозсырья.-2006. - № 9.- С. 26-28. - Библиогр.: 4с..Библиогр.: 4 с.
4. Абдулова А. А. Биологические особенности зернового сорго для адаптивноландшафтного земледелия в условиях Приуралья / А. А. Абдулова, Г. К. Кабиева, Э.
К. Аккереева // Современные интеграционные приоритеты науки: от исследований до
инноваций: мат. междунар. науч-практ. конф. посвящ. 50-летию ЗКАТУ им. Жангир
хана. - Уральск: ЗКАТУ имени Жангир хана. - 2013. Ч. I. - С.8-10.
5. Доценко В. Ф. Сироп из сорго сахарного: состав, свойства, применение I Деп. в
УкрНИИНТИ 11.06.1992. - Киев, 1992. - 15 с.
354

6. Ефремова Е. Н. Технология переработки сахарного сорго / Е. Н. Ефремова, Н.Ю.
Петров // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса. - 2012. - № 4
(28). - С. 1-4.
7. Ковтунов В. В. Основные направления использования сорго зернового / В. В.
Ковтунов; С. И. Горпиниченко // Зерновое хозяйство России - 2011. - № 6. - С. 28-32.
ҚАЗАҚТЫҢ ТАРИХИ САНАСЫНЫҢ ТҮП ҚАЗЫҒЫ - ФОЛЬКЛОРЫ
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Резюме
В этой статье рассматривается проблемы исследования народного фольклора
как источника исторического сознания казахского народа.
Summary
This article discusses the problems of the study of folklore as a source of historical
consciousness of the Kazakh people.
Н.Ә.Назарбаев 2017 жылы 12-сәуірде Егемен Қазақстан газетінде «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын жария етті. Аталған мақала бүгінгі күні
еліміз азаматтарының ғана емес, алыс-жақын шетелдіктердің де қызығушылығын
тудырып отыр. Өйткені мақала өзекті мәселені қозғаған. Ол еліміздің руханият
дүниесінің бүгіні мен ертеңіне тікелей қатысы Елбасы ойларында айтылған түйінді
тұжырымдарда болып отыр.
Әрине, мақала қазақ руханиятының кешегі күйі, қазіргі жағдайы мен келешегі
әлемдік руханиятпен сабақтастырып, салыстырып байыпты ғылыми талдауларға
сүйене жазылған дүние. Ең бастысы елдің рухани серпілісін оятты. Мақаланың көптің
көкейіндегі руханият мәселесінде көңіл алаңдауын туғызып жүрген маңызды
мәселелерге жауап берердей мазмұнға ие екендігіне және дер кезінде
жарияланғанына ешкімде шүбә келтірмейді.
Елбасы аталған мақаласының алғашқы тарауында «ХХІ ҒАСЫРДАҒЫ
ҰЛТТЫҚ САНА ТУРАЛЫ» ойларын ортаға салды. Онда әлемдегі дамудың бей
берекеттік сипаттарына алаңдай отырып, «ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру
үлгісінің бүгінгі заманның болмысына сай келмеуінің сыры неде? Меніңше, басты
кемшілігі – олардың өздеріне ғана тән қалыбы мен тәжірибесін басқа халықтар мен
өркениеттердің ерекшеліктерін ескермей, бәріне жаппай еріксіз таңуында.
Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау
алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол
ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа айналуы
оп-оңай» - деген түйінді сөзін келтіреді [1]. Біз де Елбасының осы сөздеріне қолдау
білдіре отырып, ұлттық кодты сақтау мен жаңғыртудың тарихи санаға тікелей
қатысты тұстарына тағы бір мәрте көптің назарын аудара келіп, фольклор
материалдарының ұлттық санамызды қалыптастырудағы маңыздарына қатысты
ойларымызбен бөліскенді жөн санаймыз.
Қазақ халқы дәстүрлі қоғамның өкілдері саналады. Өзінің жүз томдық ауыз
әдебиеті үлгілері бар халықтар әлемде санаулы болса, соның бірі және бірегейі қазақ
халқы деп айта аламыз. Өкінішке орай еліміздің жүздеген жылдар Ресей отары
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ретінде өмір сүруі халқымыздың руханиятына орасан зияндарын тигізді. Фольклорда
тарихи жырлар саны артқанмен оларды оқыту мен болашақ жас ұрпақты тәрбиелеуде
қолдануға мүмкіндіктер берілмеді. Ғылыми методология басқаша бағытқа сүйреді.
Осылардың барлығынан келіп руханият дүниесі зардаптарды көп тартты. Өктем
саясат тарапынан ұлттық таным тұрғысынан тарихты саралауға қатаң тиымдар
салынды. Оған бағынғысы келмегендер жазаланды. Десекте, қазір тәуелсіз елміз.
Алайда ұлттық танымның түп қазықтарына үңілуде тәуелсіздік алғаннан кейінде
шабандық жасап келеміз десек артық айтқандық бола қоймас. Сондықтан болар
елімізге, дүниежүзілік деңгейдегі танымал ғалым А.Қасымжановтың: «Қазақтардың
рухани мәдениетінің тарихын түсіну және жаңғырту жұмысындағы жағдайды
сипаттайтын мәселелердің біріншісі оқыту мен білім беру үдеріс құрайтын тарихи
зерттеулердің жалпы бағдарымен байланысты, ал ол, ашығын айтсақ жоқ болып
отыр. Тарихи уақиғалар формация, тап, құрылыс сияқты мейлінше жалпы және
абстрактылы категориялар арқылы түсіндіріледі де, тарихи тұрлаусызданып,
өзінің индивидуалды белгілерінен айрылды. Бәрінен бұрын, адамдардың көңіл-күйі,
ойлау қыртысымен, яғни менталитет деген жалпы терминмен атауға болатын
нәрселермен түсіндірілетін адамдардың шынайы болмысының қыртысы, яғни рухани
қыры, рухани мәдениет зардап шекті.» -дей келе, қазіргі жаһандану мәселелеріне
орай «Мәдениеттердің ұлттық ерекшеліктерін жонудың, олардың қандай да
болмасын экзотикалық, архаикалық құбылыс ретінде «кері итерудің», «қырқысудың»
түрлі үдерістерімен сипатталатын әлемдік өркениеттің қазіргі дамуы барлық
халықтар үшін, олардың тұрмысы, өмір сүру тәртібі, қоршаған ортасы үшін
біркелкі болып келетін ортақтандырылған бір «бұқаралық- техникалық»
мәдениеттің түзілуіне әкелетін үрдіс болып отыр. » - деп ашына жазғаны [2, 209211бб.]. Шындығында да ғалым ағамыз айтқандай, руханилық-саналық пен
бейсаналықтың қоспасы, халық болмысының адамгершілік қабаты болып табылады.
Сондықтан Елбасы мақаласына білім мен тәрбие саласы қызметкерлері ерекше назар
аудару керектігі туындайды.
Біз осы зерттеуімізде фольклордың тарихи сананы қалыптастырудағы барлық
тұстарын атап көрсете алмаймыз.Ол мақсат та емес. Соның ішінде мемлекеттік жүйе
мен мемлекеттік санаға қатысты тұстарына назар аударғанды жөн санаймыз.
Отандық және шетелдік ғалымдардың бірқатарының (тарихшылардың,
археологтар, антрополог және этнологтардың) пікірінше, Орталық Азияны
мекендеген көшпелі тұрғындары ерте заманнан мемлекеттік түзімде өмір сүрген.
Солай екені археологиялық, антропологиялық, лингвистикалық, тарихи және басқа да
материалдармен біртіндеп анықталып келеді. Сол зерттеулердің ортақ түйіні де бір
арнаға саяды. Ол «біздің мемлекеттігіміз сонау сақтар кезеңінен бастау алады» деген
ортақ тұжырым. Ондай пікірлерді отандық ғалымдарымыз академиктер Ә.Марғұлан,
К.М.Байпақов, Б.Е.Көмеков, т.ғ.д., профессор ғалым С.Жолдасбайұлы сияқты т.б.
ғалымдарымыздың еңбектерінен байқаймыз.
Ал фольклор материалдары да аталған ғалымдардың ғылыми тұжырымдарына
қосымша деректер бере отырып, кешенді зерттей алар болсақ отандық тарих
ғылымының деректану базасын толықтыра алады. Оған мысал ретінде,
мемлекеттігіміздің тарихи тамырлары туралы терең фольклорлық мағлұматтарға ие
шығармалар жазған І. Есенберлиннен бастап, М.Мағауин, Т. Жұртпай, Ә. Сарай т.б.
сияқты қарымды қаламгерлердің еңбектері арқылы ұлттық рухымызды оята түсеріміз
анық. Олардың бұл тұжырымдары жалаң айтылған пікірлер емес, тарихи деректерге,
соның ішінде фольклорлық материалдарға негізделгені анық. Алайда Дала тарихына,
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оның ауызша тарихына қырын қараушылар әлі де кездеседі. Олар көзге көрініп
тұрған көп жайттарға «күмәнмен қарауды», кейде бұра тартуды әлі де жалғастырып
келеді. Далалық дәстүрлердегі сабақтастықтарды да жоққа шығаруға бейім. Дегенмен
соңғы уақыттарда зерттеушілердің бір бөлігі Дала өркениетінің бір бөлігі саналған
мемлекеттіліктің Қазақ өркениетіне тікелей байланыста тануды ұсынып келеді. Оның
да негізі жоқ деп айта алмаймыз. Осы орайда белгілі ғалым В.В.Трепавловтың
айтуынша: «Мемлекеттілік дәстүр» дегеніміз бір мемлекеттен екіншілеріне ауысып
отыратын мемлекеттік құрылымның қағидаттары мен компоненттерінің, жалпы және
маңызды белгілерінің тарихи-генетикалық сабақтастығы болып табылады» деген
құнды пікір айтты [3, С.12].
Қазақ халқының фольклорында, шежірелерде «киіз туырлықты елміз» деген
сөздер жиі айтылады. Тіпті көшпелі өмір мен киіз үйге қатысты жұмбақтардың саны
да басым. Ақын-жыраулардың шығармаларына да арқау болған осы киіз үйге
қатысты ұлттық танымымыз қалыптасқан. Қазақтағы «отбасы, ошақ қасы»,
«шаңырағың биік болсын!», «екі босаға аман болсын!», керегең кең болсын!», «өз
үйім өлең төсегім», «ит тойған жерінде, ер туған жерінде» деген сияқты т.б. сөз
тіркестері фольклорымызда толып жатыр. Олай болса қазақ халқының шаруашылығы
мен мемлекеттігінің көшпелілік сипаты басым болған деп тұжырым жасауға болады.
Бірақ ол көшпелілік бей-берекет көшуден емес, нақты көшетін жерінің аумағы
белгілі, өздерінің туыстық, салттық бірлігін өзгелерден ажырата алған, яғни тарихи
және мемлекеттік санасы қалыптасқан, саяси басқару жүйесі бар Дала өркениетінің
сипатымен ерекшеленеді. Тарихи деректерде сондай тұжырымдарға қолдау білдіретін
жазба деректер жеткілікті. Мысалы, грек тарихшысы Геродот өзінің атақты
«Тарихында» былай дейді: «Скифтердің ең үлкен және батысындағы өзені - Истр. Ол
бүкіл Европаны қиып өтеді», «Скифтер Азияның барлық жеріне билігін орнатты»,
«Олардың жерінде ормандар аз», «скифтердің жер өңдеушілерінің шығысында
көшпелілері мекен етеді», «Сонымен өмірге қажеттінің бәрі скифтерде бар», «Барлық
халықтардың ішінде тек скифтер ғана қажетті өнерге ие. Олар еліне шабуыл жасаған
бірде-бір жауды тірі жібермейді, егер, өздері мүмкіндік бермесе, оларды ешкім де
қуып жете алмайды. Скифтердің не қалалары, не бекіністері жоқ қой, өздерінің
үйлерін өздерімен алып жүреді. Барлығы атты садақшылар, жер жыртумен емес, мал
шаруашылығымен айналысады, олардың үйі киіз» [4,49;34-35;45;51;53]. Осы
айтқандардан
сақтардың
негізінен
Еуразиялық
даланың
көшпелі
мал
щаруашылығымен айналысқан байырғы тұрғындары екені анық байқалады. Кейінгі
кездегі үйсін, қаңлы, ғұн және түрік мемлекеттерінің өмір салты туралы жазба
деректерден де осындай деректерді көптеп кездестіреміз. Ал қазақтардың киіз
туырлықты елдің ұрпақтары екенін фольклорымыз арқылы ғана емес, бүгінгі күнге
дейін қолданыстағы қолөнер заттарымыз арқылы іс жүзінде әлем біледі десек артық
емес. Геродот көрсеткендей, «атты садақшы», киізден бұйым жасау үшін сақтарда
міндетті түрде мал шаруашылығының басым болған. Олардағы соғыс және
жауынгерлік өнердің жоғары деңгейіне ежелгі дүние авторларының бірқатары
таңданыспен жазған деректері де дәлел бола алады. Оларды гректер өздерімен де
салыстырып қарап, кей тұстарда артықшылықтарының болғанын лажсыз
мойындағандай сипаттар танытуын бүгінгі ұрпаққа мақтаныш ретінде дәріптеуге де
болады. Оның үстіне соңғы кездері ғалымдар түркі халықтарының тілдерінде «сақ»
сөзі жиі ұшырасатынына да көңіл аудара бастады. Мәселен, якуттардың өздерін сыха
атауы, қазақта сақа адам, сақшы, сақ сөздерінің сақталуы-сақтардың тікелей ұрпағы
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болып табылатындығының бір дәлеліндей қарастыра бастады. Қазақ (хассақ)
атауының өзі Сақ атауымен байланысты деген болжам да жоқ емес [5, 4б.].
Қорыта айтқанда, әрине қысқаша мақала шеңберінде фольклор мен тарихи
жазбагерлердің еңбектеріндегі осындай сабақтастықтарды тізіп көрсету мүмкін емес.
Оған арнайы кешенді зерттеулер арнау керек. Біздің мақсат көпшіліктің назарын
Елбасы мақаласында айтылған руханиятымызды түгелдеудегі ауыз әдебиетінің рөлі
мен фольклордың тарихи дереккөз ретіндегі маңызына аудару болып табылады.
Қазақ халқының фольклоры оның тарихи санасының қайнар көзі болып келген,
бола да береді. Сонда ғана «Мәңгілік ел» ұғымының қадір-қасиетін ғылыми, тарихи
сабақтастықта ұғынатын боламыз демекпіз.
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Кылышбаев Арман Диханович - саясаттану магистрі
Резюме
В этой статье рассматривается история и роль великого политического
деятеля основоположника партии «Алаш» и автономии «Алаш-Орды» - Алихана
Бокейханова. Он вырос в среде, где на первом месте были свобода и равенство. Это
сыграло свою роль в становлении А. Бокейханова, как просветителя и политического
деятеля.
Summary
This article examines the history and role of the great political figure of the founder
of the party "Alash" and of the autonomy of "Alash-Orda" - Alikhan Bokeikhanov. He grew
up in an environment where the first place was freedom and equality. It played a role in the
development of A. Bokeikhanov, as educator and political figure.
Ұлы бабаларымыздың ұлы арманынан туған «Мәңгілік Ел» идеясының мәнін
тереңдеу түсіну үшін ол арманның негізі болып табылатын ұлттық бірлігіміз бен
мемлекеттік тұтастығымыздың қалыптасу, даму, нығайу тарихының өткен
кезеңдеріне тағы бір мәрте үңілу артық болмас еді. Ел тарихында ұлттың жолында
басын бәйгеге тігіп еңбек еткен ұлдары мен олардың қызметінің мысалында бүгінгі
біздерге сабақ боларлық тұстары аз емес. Сондай шоқтығы биік тұрған Алаш
ұлдарының арасында өткен жылы ЮНЕСКО деңгейінде 150 жылдық мерей тойы
аталып өткен, ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасырдың басында ұлттық бірлігіміз бен
мемлекеттігіміздің тәуелсіздігі жолындағы күрестерінде ерекше орны мен ізі бар
тұлға – Әлихан Бөкейханов есімін есіткенде елең етпес қазақ жоқ.
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Елбасы Н. Назарбаев өзінің «Тарих толқынында» кітабының «Алаш мұрасы
және осы заман» атты тарауында: «ХХ ғасырдың басында ұлттық бірлікті нығайту
идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар қазақтың ұлттық идеясын
жасау міндетін өз мойнына алды. Олар қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, әрі
ең алдымен дәстүрлі дала ақсүйектерінің өкілдері еді. ХХ ғасырдың басындағы қазақ
қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы сияқты сипаты
болғанын атап айтқан абзал» – деп көрсеткен болатын (Нұрсұлтан Назарбаев. Тарих
толқынында. Алматы: Атамұра,1999.- 156 б.). Ал ХХ ғасыр басындағы «дәстүрлі
дала ақсүйектерінің өкілдері» кімдер еді?- сауалға жауап іздер болсақ, генетикалық
және саяси элита мәнінде де сол кездегі халқымыздың біртуар тұлғаларының
арасынан тағы да бірінші кезекте Әлихан есімі ойға оралады.
Әлихан Бөкейханов 1866 жылы 5-науырызда бұрынғы Семей облысы
Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының жетінші ауылында (қазіргі Қарағанды облысы
Ақтоғай ауданы жері) дүниеге келеді. Әлихан төре тұқымынан тараған атақты көкжал
Барақтың баласы Бөкейханнан тарайды. Әкесі - Нұрмұхамед, анасы - Бегімханым
оқу-білімге жақын, парасатты адамдар болған. Осындай асыл азаматтардың қаннан
келетін қасиеттерінен бөлек Әлиханның ірі саяси қайраткер ретінде қалыптасуындағы
екі рухани мектептің болған. Яғни біріншіден, Әлихан еркіндік пен теңдікті жоғары
бағалаған қазақи ортада өскен. Оның қоғамдық көзқарастарының қалыптасуына қазақ
халқының бай фольклоры мен ұлттық тәрбиесінің қаймағы бұзылмаған тұсындағы
қазақ қоғамы және ұлт-азаттық күрестер тарихының сабақтары ерекше ықпал еткен.
Әсіресе Абай мұраларымен кең таныстығын ерекше атауға болады. Екіншіден, ХХ
ғасыр басындағы озық ойлы Еуропа мәдениеті мен дәстүрінің әсерлерінсіз саяси
қайраткерлік қасиеттерінің толық болмасы тағы анық еді. Олардың бірін - бірі
толықтырып отырғанын Әлиханның балалық шағына үңілген адам байқары анық. Ол
бала кезінен ел көшкенде түйеге мінгенді, әкесімен бірге аңға шыққанды ұнатыпты.
Ауылдағы татар молда Зариевтан тіл сындырып, тоғыз жасында орыс тілін үйрену
үшін Қали Бекметовтың үйіне барған жерінен оған көңілі толмай өз бетімен мектепинтернатқа оқуға түседі. Интернатта оқып жүргенде оның келешек тағдырына игі
әсер еткен күтпеген оқиға болыпты. Мектепке ойда-жоқта генерал-губернатор
Колпаковский соғады. Ол балаларды сынамақ оймен: «Омбы мен Қарқаралының
арасы 760 шақырым. Осы екі араны өткенше арбаның доңғалағы неше рет
айналады?» деген, есеп береді. Сонда, Әлихан есепті бұрын шығарған екен. Сөйтіп,
Колпаковскийдің ұсынуымен Әлихан Омбының техникалық училищесіне оқуға
түседі. Кейін, оқуын тәмамдаған шәкіртке училище директоры Н.Е.Доброхотов
Қарқаралы уезінің бастығын «үздік оқуы мен үлгілі тәртібі үшін» 200 сом стипендия
тағайындауға көндіріп, профессор И.Н.Бородинге арнайы
хат жазып, СанктПетербург қаласындағы Императорлық Орман шаруашылығы институтына жолдама
береді. Сөйтіп жоғары білімді Санкт-Петербургтағы Орман шаруашылығы
институтында экономист мамандығы бойынша алды. Осында алған білімін ұлтының
азаттығы жолында пайдаланғанына кейінгі тарих куә.
Біз ең басты мәселе тұлғаның өз алдына ұлтқа қызмет етуді мақсат ете білген
азаматтық ұстанымдары деп санаймыз. Өйткені, Әлиханмен замандас қаншама қазақ
балалары еуропаша білім алғанымен ондай деңгейден көріне қоймағаны тағы белгілі.
Әлиханның да ұлттық тұлға деңгейіне көтерілуіне оның жас кезінен тәуелсіздік
сүйгіш ортада өскені, әсіресе, халықтық фольклордың тигізген ықпалы ерекше
болғаны анық байқалады. Әсіресе, қазақтың мемлекеттігін қорғаған тұлғалардың
тарихына тиісті тұстарды терең біліп өсті. Ал қазақтың мемлекеттігінен
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айырылуында ел билеген ақсүйектердің «алауыздығы да» аз рөл ойнамағаны белгілі.
Сондықтан болар есіл ердің «қазақтың менің ата – бабамда ақысы бар» деген сөздерді
де айтатыны және ғұмырын сол қазақтың мемлекеттігін қайтару жолына арнап,
ажалдың өзін кірпік қақпай қарсы алуы.
Әлихан Бөкейхановтың қазақ елін тәуелсіз ел ретінде көру бала кезден арманы
болса, ол ойын одан ары бекіткен және өміріндегі екінші нағыз саяси мектеп Ресейде
білім алған және саясатқа араласқан жылдары болды. Сол жылдарда алған білімі мен
тәжірибесі оны қазақ халқының тағдырына қатысты мәселелерге саналы түрде
араласуына әкелді. Халқының арда ұлы еліне саяси тәуелсіздік таңының атқанын
қалады. Ол үшін бірінші халыққа жер мен саяси билік керектігін де жақсы түсінді.
Ал оның екеуі де қазақтың қолынан империяның басқаруына өтіп кеткен болатын.
Шын тәуелсіздікке қол жеткізу үшін ең бірінші отар елге ұлттық бірлік ұғымын, яғни
ұлттық рухын қайтару керек еді. Ал қазақ халқының ұнжырғасын түсіріп, ұлттық
«Менін» жоғалта бастауының негізгі себебі сол жер мен саяси биліктен ажырауында
екенін арыстарымыз жете түсінді. Сондықтан олардың негізгі әрекеті де ұлттық
сананы, яғни халықтың мына даланың иесі - өздері екенін сезінуін қайта күшейтуге
бағытталды. Алаш арыстары көптің назарын бірінші мәселе, әрі ұлттық бірліктің
негізгі көзі - халықтың ата-бабасынан мұра болған жер мәселесіне аударды. Және ол
бұл жұмыстарға жай қазақтың бірі ретіндегі жан айқайы түрінде емес, нағыз кәсіби
саясаткер тұрғысынан келген еді. Оған арнайы жоғары білімі, қала берді орыс
империясының қазақ халқының саяси-әлеуметтік жағдайын ғылыми тұрғыда
зерттеген арнайы экспедициялар құрамында болуы көп көмек болды. 1896 – 1901 жыл
арасында Тобол губерниясын экономикалық-статистикалық зерттеу жөніндегі
Щербина экспедициясы құрамында болады. Сол еңбектерінің нәтижесінде 1901 жылы
Қазақ өлкесін зерттеудегі ғылыми зор үлесі үшін Императорлық орыс географиялық
қоғамының Батыс Сібір басқару комитетінің мүшесі болып сайланды. Жер құнының
мәнісін терең түсінеді. Әлихан Бөкейханов: «Жер мәселесі – өмір сүру мәселесінің ең
зоры» деп есептеген. Жерді қайтару үшін саяси билікке қол жеткізумен ажырамас
бірлікте жүретінін жақсы білді. Дегенмен ұлтын қанша жақсы көріп тұрса да сол
кезеңдегі объективті жағдайларды ескере отырып, саяси билікке жету жолында өте
сақ қимылдар жасаған және жасау керектігін ескерткен тұлға болды. Ә. Бөкейханов
осы мәселелерді ушықтырып алмай, біртіндеп шешу жағына көп алаңдаған. Бірінші
жалпы қазақ сиезінің қаулысында: «Қазақ халқы өзіне еншілі жерге орнығып
болғанша қазақ жері ешкімге берілмесін» деген пікірде болса, бұл «Алаш»
партиясының бағдарламасында: «Учредительное собрание негізгі закон жасағанда
жер сыбағасы алдымен жергілікті жұртқа берілсін; қазақ жер сыбағасын отырған
жерлерден алып орналасқанша, қазақ жеріне ауған мұжық келмеу» делініп «сәл
жұмсарғандай сипатта» бекітіле түсті.
Алаш көсемдерінің бұлай шырылдап қазақ жерлері үшін жанталаса күресуі
орыстың мұжығының мүддесіне емес, «өктем де отаршыл саясатты» ұстанған саяси
билікке ашық қарсылығы еді. Өйткені 1904 жылдан Петербургте Қоныс аудару және
жерге орналастыру Бас басқармасы құрылып, қыруар қаржы бөліп атқарылып жатқан
империялық саясатқа қарсы саяси сауаты әлі төмендеу қазақ қоғамы жағдайында
олардың жерге құқықтарын қорғау нағыз көзсіз ерлік еді. Және сол әрекеттері үшін
арыстарымыздың талай мәрте абақтыларға жабылғаны да белгілі. Осы жұмыстар елді,
әсіресе қазақты ұлттық тұрғыдан бірлесуге әкелді. Ұлт ояна түсті... . Кезінде осы
жұмыстар туралы Міржақып Дулатовтың «1905- жылдан бері біздің қазақ жұрты да
басқалардың дүбіріне елеңдеп , олардың ісіне еліктеп ұлт пайдасын қолға ала
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бастады...» деп жазғаны бар.
Қалай болғанда да, Ә.Бөкейхановтың көзқарасының Щербина экспедициясына
қатысқаннан кейінгі кезеңде үлкен өзгерістерге ұшырағандығы анық. Дегенмен,
Бөкейханов сияқты қазақ оқығандарының саяси көзқарасының мүлдем жаңа сапаға
көтерілуіне 1905-1907 жж. тұңғыш орыс революциясы ерекше ықпал етті. Қазақ
зиялылары елде жаңа сипат, жаңа өрлеу ала бастаған ұлттық қозғалысқа саналылық,
ұйымдасқан сипат беру жолдарын қарастырды. Осы бағытта газет шығару, күреске
шақыратын кітаптар бастырып тарату, көкейкесті қоғамдық-саяси талаптар қойған
петициялар ұйымдастыру сияқты бұрын қазақ тарихында болмаған саяси күрес
құралдарын игере бастады. Сан жағынан аз, әлеуметтік-саяси күресте жинаған
тәжірибесі мардымсыз ұлттық интеллигенция үшін бұл жеңіл-желпі емес істерді
көтеріп алып кету оңайға түспегендігі анық. Осы тарихи кезеңде ол атқарған
жұмыстар арасынан мыналарды бөліп айтуға болар еді. Олар: белгілі Қарқаралы
петициясын ұйымдастыру және өлкеде Ресейлік конституциялық демократиялық
партияның жергілікті филиалын құру жолында жасалған әрекеттері.
Сонымен, Бірінші орыс революциясынан кейінгі кезеңде қазақ оқығандарының
алғашқы ізденіс нәтижесінде жасалған тұжырымы – қоғамын ортағасырлық
мешеуліктен алып шығатын жол Ресей арқылы жеткен дамудың батыстық нұсқасы,
басқаша айтқанда, буржуазиялық қатынастарға жол ашу еді.
«Степной край», «Степной вестник», «Голос степи», «Иртыш», «Сибирские
вопросы», «Новая жизнь» басылымдарында оның әртүрлі тақырыптағы орыс тілінде
жазылған еңбектері, «Қазақ», «Сарыарқа», «Бірлік туы» газеттері мен «Айқап»
журналында қазақ тілінде халық тұрмысын жан-жақты қамтитын еңбектері, кейін
«Алаш» қозғалысының іс-шаралары басылып тұрды. Саяси-идеологиялық
қуғындаулардан қашқан Бөкейханов өз еңбектерін отызға жуық бүркеншік
есімдерімен жариялады.
Алаш көсемі Ресейдегі баспасөз беттерінде қазақ халқының тіл, сайлау, дін,
бостандықтары мәселесін көтерді. ХХ ғасырдың басында «Қазақ» газетін
ұйымдастыруда және оның жалпы ұлттық деңгейге көтерілуінде зор еңбек сіңірді.
Оның терең білімін сол кездегі озық ойлы азаматтар мойындаған. «Ресей.
Отанымыздың толық географиялық сипаттамасы» деген басылымның редакциялық
алқа мүшесі болуы көп жайды аңғартып тұрса керек. Ә.Бөкейханов бұл басылымның
Қазақ жеріне арналған ХҮІІ томын құрастыруға қосқан үлесі зор болды.
1905 жылы 11-18 қазанда Мәскеуде либерал демократтардың құрылтай съезі
болып, онда конституциялық-демократиялық партия (кадет партиясы) құрылды. Бұл
съезге Омбыдан Ә.Бөкейханов делегат ретінде қатысты. Сол жылы желтоқсанда
Ә.Бөкейхановтың бастамасымен Оралда Қазақ өлкесінің бес облысы өкілдерінің съезі
өткізіліп, онда кадет партиясының қазақ ұлттық филиалын құру туралы шешім
қабылданды. Бірақ, бұл ұсынысты кадет партиясының Орталық Комитеті де, оның ІІ
съезі де қолдамады. Өйткені, кадеттер Ресей империясы тұтас және бөлінбейді деген
унитарлы мемлекет идеясын ұстанған еді. Ал, ұлттық бөлімше құру олардың
тұжырымдарына қайшы келу деп есептеді. Патшаның І Мемлекеттік Думаны құру
жөніндегі жарияланған күннен бастап Ә.Бөкейханов сайлау науқанына белсенді түрде
араласып, оның депутаты болып сайланды. Бірақ, 1906 жылы 9 шілдеде патша
жарлығына сәйкес І Мемлекеттік Думаның таратылуына қарсы Ә.Бөкейханов
«Выборг үндеуіне» қол қойғандардың арасында болды. Сол себепті, ол патша өкіметі
тарапынан қуғынға ұшырап, Семейде түрмеге отырғызылады. Түрмеден босағаннан
кейін, оны Самараға жер аударады. Ол, онда Дон жер банкісінің есепшісі болып
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жұмыс істеді. Өмірінің Самарадағы кезеңінде Ә.Бөкейханов энциклопедия шығарушы
Ф.А.Брокгауз және И.А.Ефронмен тығыз байланыста қызмет жасады. Белгілі
Ф.А.Брокгауз және И.А.Ефрон энциклопедиясының 4-21 томдардың шығуына
белсене араласты.
Алаш азаматтарының қажырлы еңбектерінің арқасында бүкіл ұлтты серпіліске
әкелген Алаш қозғалысы, Алашорда қазақ автономиясы және 1917 жылы
желтоқсанда «Алаш» партиясы дүниеге келді. Бұл Ә. Бөкейханов пен оның
серіктерінің тарихи жеңісі болды.
Партияның негізгі бағыты – реформистік жолмен қазақ елін жаңа белестерге
көтеру. Алаштықтардың мақсаты қазақ халқын отарлық езгіден азат ету,
автономиялық ұлттық мемлекет құру еді. «Қазақтарға, жаңарған Ресей азаматтарына»
деген мәлімдемеде Ә.Бөкейханов былай деді: «... Ресейдің барлық халықтары үшін
бостандықтың, теңдіктің және туысқандықтың күні туды. Жаңа қоғам мен жаңа
үкіметті қолдау үшін қазақтар ұйымдасуы керек. Жаңа қоғамды қолдайтын барлық
ұлттармен байланыса жұмыс істеу қажет...
Жер мәселесін тез арада талқылаңыздар. Біздің ұранымыз демократиялық
республиканы және жерді одан мал шаруашылығы мен егіншілік арқылы табыс
алатындарға беру. Құдайдан, басқадан қорықпаңыздар...
Әділет жолымен жүріп, жаңа үкіметті қолдаңыздар. Министрліктің азықтүлік жөніндегі өкілдермен майдандағы өзіміздің жұмысшыларға көмек көрсетуіміз
керек. Халықтың пікірін жеткізіңіздер...»-деп қазақ мемлекеттігін нығайту жолында
жанұшыра еңбек етті.
Ұлттық бірлікті басты мақсат етті. 1917 жылы 28 наурызда «Речь» газетінде Ә.
Бөкейханов «Заңсыз тартып алынған жерлерді қазақтарға дереу қайтарып беруді»
талап етті.
Ә. Бөкейхановтың 1918 жылы «Қазақ» №260 мақаласында алаш халқына
мынадай үндеу жазды: «... Біздің қазақ жері қазір бұл Ресей ылаңынан аман. Алаштың
баласы аман қалар ма? Жоқ па? Болжап болмайды... Аға-іні, алаштың азаматы, бірлік,
бүгінгі үй ара уақ істі таста, мына қараңғы бұлт Ресей ылаңынан алаш болып
қорғайтын жолға шық. Ресей мемлекеті енді жақын арада үйірге қосылмайды,
бірліктен айырылсаң, мына орысша қаңғып өтеміз. Көш бастаған аға, зиялы іні,
жергілікті жұрт қызметін таза атқар. Жалпы жұртқа мұрындық бол!» - ұран салды.
Алайда Ақпан революциясы Ә. Бөкейханов бастаған ұлттық зиялы қауымның
және өз саяси қызметтерін жандандырған социал - демократтардың үмітін ақтамады.
1917 жылы майда Ә.Бөкейханов кадет партиясынан шығатыны жөнінде мәлімдеме
жасады. Өйткені Уақытша үкімет құрамы жағынан, негізінен, кадет партиясы
мүшелерінен тұратын. Ал үкімет Қазақ өлкесіндегі өмірлік маңызы бар мәселелерді
шешуде империялық идеяларды қолдаған еді.
Ә. Бөкейхановтың 1917 жылғы 23 желтоқсан №256 санындағы «Қазақ»
газетінде «Мен кадет партиясынан неге шықтым?» деген мақаласында Ә. Бөкейханов
кадеттермен үш мәселе бойынша көзқарасының сәйкес келмейтінін жариялады:
«Кадет партиясы жер адамға меншікті болып берілсе де жөн дейді. Біздің қазақ
жерді меншікті қылып алса, башқұрдша көрші мұжыққа сатып, біраз жылда
сыпырылып, жалаңаш шыға келеді.
Кадет партиясы ұлт автономиясына қарсы. Біз Алаш ұранды жұрт жиылып, ұлт
автономиясын тікпек болдық.
Француз, орыс һәм өзге жұрттың тарихынан көрінеді: молла хүкіметтен ақша
алса, сатылып кетеді. Рухани іс аяқасты болады. Жалование алған моллалар хүкіметке
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жетекшіл болып, еріп кетеді. Біздің қазақ-қырғыздың ісін көркейтетін болсақ, хүкімет
ісінен бөліп қойған оң болады. Оны орысша «отделение церкви от государства» дейді.
Кадет партиясы менің бұл пікіріме өзгеше қарайды.
Осы үш жол айырылғаны биыл ашыққа шықты. Мен сонан соң қазаққа «Алаш»
партиясын ашуға тырыстым. Мұны мен июльдегі Жалпықазақ съезінде айтқан едім»
делінген.
Кейін аласапыран уақыттар орын алып елде кеңестер билігі орнады. Әлихан
Нұрмұхамедұлы бұл билікті мойындамады. Бірақ саяси көрегенділік танытып ол
биліктің арасына да ұлттық мақсаттар жолында қызмет ете алатын азаматтардың
енуіне мүдделілік танытып, ықпал етті. Ол 1922 жылдан бастап Мәскеуде, ОГПУ
орындарының бақылауында тұруға мәжбүр болды. Үкімет орындарының, жеке
адамдардың оның Қазақстанда тұрып, қызмет істеуіне рұқсат сұрап құдіретті
орталыққа жасаған өтініштерінен нәтиже шықпады. Ұлт-азаттық қозғалыстың
басшысына Мәскеуден ұзап шығуға тыйым салынды.
Ә. Бөкейханов 1922 жылдың қазан айынан 1937 жылдың 27 қыркүйек айына
дейін, Мәскеуде өмір сүрді және еңбек етті.
Халықтық комиссарлар кеңесінің төрағасы В.И.Лениннің тікелей бұйрығымен,
Мәскеудегі Большой Кисловский көшесі, 4 үй, №15 пәтерде үй қамауында ұстайды.
1937 жылы 26 шілде айында №3640 ордері бойынша, Ә. Бөкейхановты жалған
жаламен қайта тұтқынға алады. Ату жазасы 1937 жылдың 27 қыркүйек айында
шыққан үкім, дәл сол күні, бұл үкім өз шешімін орындайды.
1937 жылы 27 қыркүйекте КСРО Жоғарғы соты әскери коллегиясының негізсіз
үкімі бойынша ату жазасына кесілген Әлихан Бөкейханов, 1989 жылғы 14 мамырда
КСРО Жоғарғы Сотының қаулысы бойынша, әрекетінде қылмыс құрамы жоқ
болғандықтан ақталады.
Ұлттық мемлекет құру жолында жазықсыз құрбан болған Алаш көсемі Әлихан
Бөкейхановтың атқарған ісі, кейінгі ұрпаққа қалдырған аманат-мұрасы тәуелсіз Қазақ
еліне қайта оралды.
Осы жерде назар салатын тағы бір жайт бар. Ұлтымызда кезінде жазықсыз
жапа шегіп, сонау елуінші жылдардың соңына қарай ақталса да есімдерін атауға,
оларды зерттеуге тиым салынған есімдер бар. Мысалы, Шәкәрім Құдайбердиев
сияқты тұлғалар болған. Олардың айыбы Алаш көсемдеріне жақын болғаны, ұлттың
рухын оята алатын тұлғалар болғандығы. Сол кездегі саяси билік олардан сақтанды.
Қорыта келгенде Әлихан Бөкейханов бар ғұмыры мен білімін, өмірін қазақ
мемлекеттігі мен бірлігі жолында құрбан еткен тұлға. Алаш қайраткерлері аңсаған,
армандаған Қазақ мемлекеті бүгін бар.

Олар қандай мемлекет құрғысы келді, әлбетте, алдыңғы қатарлы мемлекеттердің азаматтары қалай өмір сүрсе, солай өмір сүретін мемлекет құрғысы келді.
363

Өйткені,мемлекет ұлттың қорғаны болатынын терең түсініп, қазақты тек қана қазақты
өз мемлекеті ғана бақ пен берекеге жеткізеді деп ойлады.
Терең білімге, ұлт тарихына деген құрметке, қазақ халқының азаттығы мен
құқығы үшін күрес тарихына үңілген әрбір азамат – «Алаш» қозғалысының жетекшісі
Әлихан Бөкейханның өмірінің түрлі кезеңдерінен хабар беретін дереккөздік маңызға
ие өмірінің соңғы уақыттарындағы мына бейнедегі әжімдердің еліміздің, қазақтың
бүгіні мен келешегі үшін түскенін ұмытпағаны абзал!
ӘОЖ 1997-2013...
ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР – ҚАЗАҚИ
ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Қазыбекова А.Ж., Ибрагимов О.М., Бүркіт Ә.Қ.
Шымкент қаласының №61 жалпы орта мектебі, М.Әуезов атындағы Оңтүстік
Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан
Қазақ әдебиеті оқулықтарында қазақи тәлім-тәрбие туралы Әл-Фараби, Абай
Құнанбайұлы, Ы.Алтынсарин және т.б. ұлы педагогтар еңбектерін арнаған. Қазақ
жанұясындағы ұл-қыз балаларды тәрбиелеу ерекшеліктеріне тоқталамыз.
Ендеше, қазақ халқымыз «Шешеге қарап қыз өсер» деп бала тәрбиелеуші атааналардың да өнегелі болуын талап еткен. Отбасының, коғамның тәрбиесі аналарға
байланысты екеніне ерекше мән берген, кыздың көркіне ақыл-ойы мен мінез-кұлқының
сай болуын қадағалаған. «Қыз қылығымен сүйкімді», «Қызым үйде, қылығы түзде» деген
мақал-мәтелдер үлкен жауапкершілік жүктейді. «Қыз өссе — елдің көркі» деп ар ұяты
бар, инабатты, сымбатты қызды бүкіл ауыл-аймақ болып тәрбиелеуді көздейді. Қыз
балаларға үй сыпыру, төсек жинау, ас пісіру, шай құю, кесте тігу, тон пішу, өрмек тоқу,
ою-өрнек сияқты отбасынын ішкі жұмысына үйретуді анасы мен әжесі өз міндеттеріне
қалдырған. Қыз баланы келешек ана, бала тәрбиешісі, отбасы ұйытқысы деп түсінген
халкымыз оның еңбек сүйгіш, өнегелі, өнерлі болып өсуіне ерекше мән берген. Қолөнеріне
икемі жоқ қыздарды: «Өз үйінде ою оймаған, кісі үйінде тон пішер» деп келеке еткен.
«Өзіңнің ұлтыңа жаның ашыса, алдымен қызыңның тәрбиесіне қарауың керек.
Қызына тәрбие бере алмаған, қызының намысын қорғай алмаған елдің іргесінен ырыс
кетеді. Тұнығы лайланады. Толысы сөгіледі. Содан барып ұрпағы жасиды. жүнжиді.
Ел болам десе алдымен қыздың тәрбиесін жөндеуі керек. Баяғыда бір қыздың намысы
үшін бір рулы ел атқа қонған... Кіндік көрсету мода емес оба» деген екен Зейнеп
Ахметова.
Адамдық тәрбиенің алтын арқауы да. Халық педагогикасының қайнар бастауы
да - әдептілік. Ұл-қызына көрсетер инабатты үлгілері мол ел – қазақ елі. Өресі биік
халық - өрелі халық деп, бекер айтылмаған. Ендеше, өресі кең халқымыз өнегелі,
тәлімі мол ұрпақ тәрбиелеген. Қыз болашақ - ана. М.Әуезов: «Ұлт болам десең,
бесігіңді түзе» деген болатын. Қыз тәрбиесі бесіктен басталады. Халқымыздың інжумаржан асыл сөздерін қыздардың бойына сіңіру, әрбір ата-ананың міндеті. Біз бұл
мақалада бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланған [1,2,3] «Қызды қырық үйден
тыю, қала берсе күңнен тыю» деген тақырыптағы қырық тыйымның екі нұсқасын
ұсынып отырмыз
Атап айтқанда:
1. Жарыса сөйлеуге тыйым.
2. Жалғыз қыдыруға тыйым.
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3.Жыртақтап күліп, сыпсыңдап сөйлеуге тыйым.
4.Албатты ұрынуға тыйым.
5.Басқаларға қол ұруға тыйым.
6.Өтірік өсекке тыйым.
7.Суық жүріс, сумақы қылыққа тыйым.
8. Кісіге қарап есінеп-керілуге тыйым.
9.Талтайып отыруға тыйым.
10. Шалқайып жатуға тыйым.
11. Тамақты обарланып асауға тыйым.
12. Ұрлық-қарлыққа тыйым.
13.Ұятты мүшелерін ашып жүруге тыйым.
14. Бұраңдап, қылымсуға тыйым.
15. Қызыл іңірде жатуға тыйым.
16.Түске дейін ұйықтауға тыйым.
17.Кісі алдында қасынуға тыйым, киім ауыстыруға тыйым.
18.Салт дәстүрден аттауға тыйым.
19.Елді албаты аянаттауға тыйым.
20.Үлкендердің жолын кесіп, атын атауға тыйым.
21.Ішімдік пен шегімдікке тыйым.
22.Ұрыс-керіске тыйым.
23.Беттен алып, төске шабуға тыйым.
24.Қараулыққа, ысығандыққа тыйым.
25. Рахымсыздық пен қатыгездікке тыйым.
26.Түнде суға жалғыз баруға тыйым.
27. Жат жыныстылармен араласып жатуға тыйым.
28.Күйеуге қашып тиюге тыйым.
29.Әдепсіз сөзден тыйым.
30.Тарс-тұрс жүріске тыйым.
31.Адам мен жануарларды тебуге тыйым.
32. Кісіні қорлап –жәбірлеуге тыйым.
33.Тәкаппарлық пен сайқымазаққа тыйым.
34.Айғай-сүренге тыйым.
35.Шектен тыс жасанып – сылануға тыйым.
36.Қызғаншақтық пен күншілдікке тыйым.
37.Менмендік пен өзімшілдікке тыйым.
38.Алдап-арбауға тыйым.
39.Көрсе қызарлыққа тыйым.
40.Нәпсіқұмарлыққа тыйым.
Осы дүниелерді бойына сіңірген екі дүниенің бақытына бөленері хақ.
Қазақ қызы
Сөзі: И.Сапарбай
Әні: Р.Тайманов
Мен қазақ қыздарына қайран қалам,
Жанары жаны жаздай жайраңдаған.
Қыз өссе-елдің көркі деген сөзді,
Қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
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Намысты бермеу үшін жатқа қолдан,
Арулар аз болды ма?атқа қонған.
Көңілду қалған сыз бар өткен күннен,
Көңілді қалған із бар Ақтабаннан.
Жасырмай айтар болсам, жан жан сырымды.
Тағдырым қарауылға қанша ілінді.
Ерліктің қос қанаты деп білем мен,
Аяулы Әлия мен Мәншүгімді.
Сүймеген сені азамат азамат па?!
Көңілің тәрізді аппақ таза мақта.
Бәрін айт, бірін айт та, лайықсың,
Қазақтың қызы деген ғажап атқа.
***
Қыз сыны
Үкілі камшат бүрмелі көйлек,
Тұрғандай өзі қимылдап билеп.
Иықтан шашы төгіліп жерге,
Күмісті шашбау жарасып белге.
Қиылған қасың қарақат көзің,
Жүректі баурап оятар сезім.
Талбойың нәзік қызғалдақ гүлдeй,
Дидарың нұрлы шуақты күндей.
Жаңарып қайта жаңғызып көнем,
Ләззат алар көрген жан сенен.
Көркіңнен сенің айналдым еркем,
Халқыңның салтын сақтаған көркем.
Орындаушылар: Хан-Төре Нұргүл Әуесханқызы,
Хан-Төре Маржан Әуесханқызы, Хан-Төре Тоғжан Әуесханқызы
Сөйтіп, қазақтың арын сақтаған ару қыздары өсе келе мынаны басшылыққа
алады: 1.Адамның басшысы – Ақылы; 2.Жетекшісі – Талап; 3. Жолаушысы – Ой;
4. Жолдасы – Кәсіп; 5. Қорғаны – Сабыр; 6. Қорғаушысы – Мінез; 7. Сынаушысы
– Халық. Сонымен бірге олар қыздарға қойылған талаптарды да бұлжытпай
орындағаны жөн.
Халық даналығы "Адам ұрпағымен мың жасайды" деген екен. Ендеше, осынша
ұзақ жасағысы келген ұлыс атаулы өзінің Отанын, отбасындағы ошағын, атадан балаға ауысатын қара-шаңырағын көзінің қарашығындай қорғап,
олардың
үздіксіз өркендеуін үнемі қадағалап отыруы керек. Бала дүниеге келген күннен
бастап қазақ халқының өзіндік тәрбиелеу әдістері болған: әңгімелесу, кеңесу,
түсіндіру, сендіру, талап ету, кеңес беру, үйрету, көрсету, үлгі көрсету, өтіну, бұйыру,
жастықтыру, бата беру, мадақтау, алғыс айту, жалбарыну, сөгу және т.б.
Шығыстың ғұлама ғалымы, ұлы педагог, тәрбиеші-ұстаз Әл-Фараби: "Жас
жеткіншектеріңізді көрсетіңіз, мен сіздердің болашақтарыңызды айтып берейін" –
деген екен. Кейбір жанұяларда бауырлары мыстандық, қастандық, алаяқтық жасап,
шешесі де әпке-қарындастары, керек десеңіз ағалары да пасықтық танытып жатады.
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Атам қазақ: «Өзі пасық, сөзі сасық» деп бекер айтпаған. Оны өмірдің өзі, заманның
ағымы көрсетіп отырған жайлар жиі кездеседі. Мысалы, ағасы інісіне мұрагерлікке
жерін берем деп. өлшеп беріп, інісі оны ырзашылықпен қуана-қуана қабылдап алған
соң, үй салуға қажетті құрылыс материалдарын сол жерге төккен кезде, ағасының ойы
бұзылып, арам ниеттеніп, Бекежанның Төлегенді садақпен ту сыртынан атқанындай,
жерін (туған інісінің құрылыс материалдарын иемденіп) қайтадан алып қойғанына
тарих куә.
Қазақ халқы ежелден ұл баланы мал бағуға, отын шабуға, аң аулауға, мылтық
атып, мергендік құруға, қолөнер шеберлігіне, мал тауып, отбасын асырауға әкелері мен
аталары үйреткен. Отбасылық дәстүрлер: баланың дүниеге келуіне байланысты
шілдехана, бесікке салу, тұсау кесу, сүндет той, атқа мінгізер, тоқым қағар,
үйлену тойлары және т.с.с. әдет-ғұрыптар да бар. Отбасының рухани байлығы мен
потенциалды - тәрбиелік мүмкіндіктерін онда қалыптаскан дәстүрлерге қарап
анықтаймыз. Ал отбасылық тәрбиенің дұрыс болуы көбінесе педагогикалық
ықпалдын тиімділігін арттыруға септігін тигізеді, яғни өзара құрмет, достық сеніммен
өскен бала жетекке оңай жүріп, тәрбиелік әсерге көнгіш болады [2].
Жігіттің үш жұрты бар: Біріншісі-өз жұрты, екіншісі-қайын жұрты, үшіншісінағашы жұрты. Халық арасында мұны: өз жұртыңды – күншіл, қайын жұртың сыншыл, нағашы жұрт- міншіл», «өз жұрты – боқ, нағашы жұрты - шоқ, қайын жұрты
– тоқ», «өз жұрты – сай, нағашы жұрты - ай, қайын жұрты - бай» деп те мәтелдейді.
«Ағайын бар болсаң, көре алмайды, жоқ болсаң бере алмайды»,«Жақсы болсаң
күндейді, жаман болсаң жүндейді». «Қайын жұртың қолыңның ұзындығына қарайды,
жағаңның қызылдығына қарайды. Берсең жағасың, бермесең дауға қаласың».
«Нағашы жұртыңды айта алмайсың. [5-10].
1.
Өз жұртым
1.1. Серіқазы Бүркіт Серіқазыұлы 1903 жылы Қазақстан Республикасы,
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы елді мекенінде дүниеге
келген. Орта жүз. Руы Құлан Қыпшақ. Бес ұлдың аяулы әкесі. Ұлы Отан соғысының
ардагері. Кеңес Одағының Құрмет орден-медальдарымен марапатталған. 1978 жылы
24 мамырда дүниеден өткен;
1.2. Серіқазыкеліні Тәжігүл Пірәнқызы 1904 жылы Қазақстан Республикасы,
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы елді мекенінде дүниеге
келген. Орта жүз. Руы Тоқболат. Бес ұлдың аяулы анасы. Орден-медальдарымен
марапатталған. 2001 жылы 21 қаңтарда дүниеден өткен;
2.
Нағашы жұртым
2.1. Жұрман Өміртай Жұрманұлы 1890 жылы Қазақстан Республикасы,
Оңтүстік Қазақстан облысы, Көкбұлақ елді мекенінде дүниеге келген. Ұлы жүз. Руы
Ақкөңірдек. Кеңес Одағының медальдардың иегері. 1983 жылы 3 ақпанда дүниеден
өткен;
2.2. Жұрманкеліні Ұлту Бақа-қызы 1905 жылы Қазақстан Республикасы,
Оңтүстік Қазақстан облысы, Ордабасы ауданы, Көкбұлақ елді мекенінде дүниеге
келген. Орта жүз. Руы Тоқболат. 1980 жылы 21 қаңтарда дүниеден өткен;
3.
Қайын жұртым
3.1. Нұрмат Иманбекқажы Нұрматұлы 20 мамыр 1913 жылы Қазақстан
Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Өгем тауы баурайында дүниеге келген.
Ұлы жүз. Руы Батыр-Жайдақ. Көп жыл мұғалім қызметін атқарған. Тоғыз ұл-қыздың
аяулы әкесі. 1979 жылы 25 қазанда дүниеден өткен;
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3.2. Нұрматкеліні Ұлан Құлжанқызы 1 қаңтар 1928 жылы
Қазақстан
Республикасы, Оңтүстік Қазақстан облысы, Қазығұрт ауданы, Абай ауылы, Шақпақ
елді мекенінде дүниеге келген. Ұлы жүз. Қаңлы. Тоғыз ұл-қызды аяулы анасы. Ұлы
Отан соғысының ардагері. Кеңес Одағының орден-медальдарымен марапатталған.
2011 жылы 20 қарашада дүниеден өткен;

1-сурет. Қазақи тәрбие туралы сөзжұмбақты қорғау. «Шешендер»тобы.

2-сурет. Қазақи тәрбие туралы сөзжұмбақты қорғау. «Көсемдер»тобы.
Ата-бабаларымыздың сондай-ақ тектілік деген киелі ұғымды ежелден
қастерлеп, оны атадан - балаға мирас қып қалдыруында да терең сыр бар. Туа бітті
тектілігін, табиғи қадір-қасиетін сақтап қалу үшін олар мүмкіндігінше тәрбиелі
отбасылармен құдалы-жекжат болуға ұмтылған. Тарих қойнауына үңіліп, ұлттық
тәрбие сырларына тоқталсақ қана, өркениетті ел қатарына қосыламыз, келешекте көш
бастайтындай тәрбиелі ұрпақ өсіреміз дейтін болсақ, ұлттық тәрбие-тағылымдарын
үлгі-өнегелерін үнемі баланың бойына сіңіруіміз қажет.
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ДІННІҢ ҚОҒАМДАҒЫ РӨЛІ МЕН ЖАС ҰРПАҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ
ОРНЫ
Қылышбаев А.Д., Агулыкова Ұ.А., Елханова Г.А.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты
Резюме
В статье рассматривается место и значение религии в обществе и влияние
религии на воспитание молодого поколения.
Summary
The article examines the place and significance of religion in society and the
influence of religion on the upbringing of the younger generation.
Қазақстан Республикасының қазіргі кездегі қалыптасып өркендеуі өте күрделі
геосаяси жағдайларда жүзеге асырылуда. Әлемнің алдыңғы қатарлы көптеген елдері
біздің дамуымызға, қалыптасуымызға, алға қарай өрістеуімізге сыни көзбен қарауда.
Сөз жоқ, мемлекетіміздің болашағы жастар. Олардың дүниетанымы, құндылықтар
әлемі, рухани болмысы, наным-сенімі еліміздің болашағының айқын үміті болып
саналады Бұл мақсаттың басты кілті ретінде ата дінімізді ислам діні терең игеріп,
ондағы құндылықтарды, имандылықты жүзеге асыру үшін қайта жаңғырту
қажеттіктерін алға тарту.
Қазақстан Республикасының Президентінің «Қазақстан 2050 стратегиясы
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Бүгінде біздің
халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар мәселесі өткір тұр.
Жастарымыздың бір бөлігі өмірге осы жат жалған діни көзқарасты көзсіз
қабылдайды, өйткені, біздің қоғамның бір бөлігінде шеттен келген жалған діни
әсерлерге имунитеті әлсіз. Біздің Конституция сенім бостандығына кепілдік береді,
бұл-факт. Бірақ, өздеріңіз білетіндей, шексіз еркіндік деген болмайды. Ол дегенімізхаос. Барлығы Конституция мен заңдар аясында болуға тиіс. Әркімнің таңдау құқығы
бар діни таңдауға өте үлкен жауапкершілікпен қарау керек, өйткені, адамның өмірлік
салты, тұрмысы, көп жағдайда бүкіл өмірі соған байланысты... Біз елдің дәстүрлері
мен мәдени нормаларына сәйкес келетін діни сана қалыптастыруымыз керек. Біз өзінөзі ұстаудың ерекше үлгілерін алуға тиіспіз. Мен жария етіп отырған стратегия біздің
халқымызды орта ғасырларда емес, ХХІ ғасырда өмір сүруге дайындайды.» деп атап
көрсетті [1].
Тегінде ешбір халықтың тарихын діннен бөліп қарауға болмайды. Дін – діңгегіміз. Дін – мәдениетіміздің мәйегі. Дінді идеологиядан да бөліп қарау мүмкін емес.
Ғылымның діннен басты айырмашылығы, ғылым кез келген аксиомаларға,
теорияларға күмәнмен қарай алады. Яғни күмәннан қорғалған ештеңе жоқ.
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Сондықтан да, ғылым тарихында бұрын дұрыс деп келген кез келген теорияның қате
болғандығын көрсете алады. Дін, өз кезегінде, күмән келтіре алмайтын, тексеріле
алмайтын, адамның санасына түсініксіз, тек жоғары күштерге белгілі, догмаларға
негізделеді. Ғылым үнемі ізеністі, оқуды талап етеді. Сондықтан да ғылыммен
айналысу көпшілікке шектеулі. Ал дін кез келген адамға тиімді, тек сенім болса
жеткілікті.
Адамдардың дінге негізделген әлеуметтік қатынастарын зерттейтін ғылымның
бір саласы - дін социологиясы. Сондықтан, дін әлеуметтік феномен ретінде
социологтар үшін маңызды зерттеу объектісі ретінде қарастырылуда. Дін
социологиясы діннің кейбір бағыттары бойынша адамдарды белгілі әлеуметтік
әрекеттерге жетелейтін қоғам сегменттерін пайда болуын зерттейді. Мәселен, бір
діннің яки сектаның(тариқаттың) мүшелері өздерінің діни наным-сенімі бойынша
белгілі бір әлеуметтік іс-амалдарды жүзеге асырып жатса, белгілі бір формада киініп,
белгілі қоғамдық қатынастарға түсіп жатса, бұл тікелей дін социологиясының зерттеу
саласына кіреді.
Қазіргі қоғам өмірінде біздің міндетіміз өскелең ұрпақты әлемдік және дәстүрлі
діндердің және конфессиялардың тарихымен, олардың қазіргі қоғамдағы рөлімен
таныстыру, діннің танымдық - дүниетанымдық психологиялық - педогогикалық
аспектілерін ашу, үш әлемдік және дәстүрлі діндер ілімінің негізгі гуманистік
жағдайын және негізін түсіндіру, деструктивтік діни культтардың, діни және экстремистік ұйымдардың идеологияларын қабылдамау ұстанымдарын қалыптастыру,
жастардың белсенді азаматтық көзқарастарын қалыптастыру болып табылады.
Оқушыларға ең алдымен діннің анықтамаларына мән беруден бастаған дұрыс.
Мысалға айтатын болсақ «Дін адамды туралық пен әдемілікке жетелейтін жол», «Дін
адамның өмірін тәртіпке келтіретін жүйе», «Дін адамды шындыққа жеткізетін
жарық», ислам ғалымдары Құран мәтініне сүйене отырып « Дін дегеніміз ақылды
адамдарды өз қалаулары бойынша ізгілікке бастайтын құдайлық заңнама», «Дін
адамдарды тек игілікке, жақсылыққа бағыттайтын заңнама ретіндегі іс әрекеттер
жиынтығы. Сонымен бірге дін қоғамның тәртіпті, бақытты болуына әсер етеді. Дін
адамның жүріс тұрысын, мінез құлқын, ішкі жан дүниесін реттейтін жүйе.»
Тақырыптарды зерделеу барысында түрлі кездерде пайда болған ежелгі Рим, Грек,
Иран, Конфуций ілімі, Христиан діні, даосизм, синтоизм ілімдерінің барлығында
адамдарды бауырмалдыққа, мейрімділікке, қайырымдылыққа, адалдыққа шақыратын
ортақ құндылықтар бар екендігіне оқушылардың көзі жетеді. Аталған қасиеттердің
барлығы әр адамның бойында бар екендігін түсіндірумен қатар, сол қасиеттерді
әркімнің өз бойында жетілдіре білуіне басты назар аударылады. Қасиетті Құран
кітабында «Мен сендерді бір біріңді тану үшін бір еркек бір әйел қылып жараттым
және ұлтқа бөлдім» деген екен. Егер осы сөзді ақылға салатын болсақ бір еркек бір
әйел заңдылық, ал ұлтқа бөлдім деген сөзден әр ұлттың салт санасына қарай таным
түсінік қалыптасатынын көруге болады. Біздің ата бабаларымыз дінді тереңінен
зерттеп мол тағылымын өзінің салт санасына, дәстүріне сіңіре біліп өзінің
ұрпақтарына ана сүтімен, тәлімі мол істерімен дарыта білген. Қазақ халқының салт
санасы, дәстүрі, құран ілімін терең меңгерген ғұлама, данышпандарымыздың нақыл
сөздерінің, халық даналығының барлығы адамды бауырмалдыққа, мейрімділікке,
инабаттылыққа, кішіпейілділікке т. б. жақсы қасиеттерге үйретеді. Мысалы: «Ата
ананың қадірін білмеген халық қадірін білмес», «Ары жоқтың ақылы жоқ», «Ақыл,
қайрат жүректі бірдей ұста, Сонда толық боласың елден ерек» - деген Абай атамыздың сөздері әрбір адамды ойландырары хақ.
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Б. з. б. Қытай ғұламасы Конфуций «Өзің ұнатпағаны өзгеге істеме» десе
Пайғамбарымыз хадисінде: « Өзіңе не тілесең, әуелі оны басқалар үшін қыл», ал дана
халқымыз «Өзі түгіл дұшпанына жамандық тілемеуді» ұрпағына аманат еткен. Абай
атамыз «Жаратушының адам баласына дінді түсірудегі мақсаты – құлдарының
жолдан адаспауы үшін, бір бірімен ізгілікте, татулықта өмір сүрулері үшін болды»
дейді.
Шәкәрім Құдайбердіұлы:
Әлемдегі діндердің түп мақсұты,
Үш нәрседе бұлжымай құшақтасар:
Құдай бар, ұждан дұрыс, қиямет шын,
Еш діннің мақсұты жоқ мұнан асар.
Дін адамды бір бауыр қылмақ еді,
Оны бөліп, дұшпандық қару жасар.
Інжіл, Құран бәрі айтып тұрса дағы,
Мағынасына адасып қара басар.
Сөйтіп бұзып, бүлдіріп есіл дінді,
Дін десе білімділер тұра қашар.
Ешбір дін өйтіп дұспан бол демейді
Қанеки бұл сөзіме кім таласар? деп тұжырым жасаған.
Қазақта мынандай сөз бар «Таза ақылмен таппаған дін, шын дін емес,
жындылық» - деген.
Абай атамыз:
Махаббатпен жаратқан адамзатты,
Сенде сүй ол Алланы жаннан тәтті.
Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп
Және осы хақ жолы деп әділетті.
Осы үш сүю болады имани гүл.
Иманның асылы үш деп сен тахиқ біл! дейді.
Осындай дана сөздердің мағынасын аша отырып, түсіндіре отырып діннің түп
мақсатын ашуға тырысамыз. Көбінде оқушылардан діннің не керектігін
сұрағанымызда «Жұмаққа бару, о дүниеде жақсы өмір сүру, күнәдан арылу, мына
өмір жалған» деген сөздерді естідік. Қазіргі кезде оқушылар ол ойдан арылып өзін өзі
тәрбиелеу керектігін түсінгендіктері қуантады. Сонымен қоса алғашқы кезде елімізге
түрлі секталардың өтірік қайырымдылық пердесін жамылып дендеп кіріп алып,
қазіргі таңда өз жұмыстарын жастар арасында белсенді жүргізіп отырғандығы көңіл
көншітпейді. Осыған байланысты әр сабақта осының алдын алу мақсатында үнемі
адамгершілік, мейірім, адалдық, отанды сүй сияқты негізгі қағидаларды басшылыққа
ала отырып түсіндірме жұмыстары, пікір алысулар өткізіп, өзіміздің ұлттық
дәстүрімізді, дінімізді сақтауды айтып отырамыз. Сан ғасыр сусындаған, талай
еліміздің қиын қыстау кезінде қалқан болған, мың жылдан бері жасап келе жатқан
дінімізді, дәстүрімізді бес жыл жырақта оқыған біреу келіп біз адасып жүріппіз деп
насихат жүргізуі ақылға қонымсыз, қазақ ұлтына төнген қауіп деп білеміз. Оқушылар
арасында иманға бет бұрдық деп кейінгі кезде сабақ үстінде жұма намазға сұранып
жүргендер де кездесті. Пайғамбарымыз: «Бір сағат білім үйрену, бір күнгі құлшылық
етуден жақсы» деген екен. Білімнің маңыздылығын түсіне біліп соған жүрекпен
бойсұнған адам - ақылды дер едік.
Сөз қорытындысында айтарымыз Пайғамбарымыз: «Алла тағала сіздің
ниетіңіздің дұрыстығына қарайды» деген екен.
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Жалпы қандай да болмасын қауымның тұрақты әрі үзіліссіз, ұдайы дамуының
және қызмет етуінің түпкі себебі сол қауым мүшелерінің әлеуметке лайық, мақсатмүделлі іс-әрекетіне көп байланысты екендігі кімге де болса түсінікті нәрсе. Адамның
жалған өмірінің шеңберінен тысқары орналасқан қандай да бір түпнегіздер табу —
діннің болмыс етуінің алғы шарты. Қоғамдағы адамның алдында көптеген өмірлік
маңызы бар сұрақтар туары рас, ал енді оның шешімін құдайға деген сенімсіз, дінсіз
табу қиынға соғады, әлде тіпті де мүмкін емес деуге болады. Ол мәселелер мәңгілік
мәселелер және де ол адам болмыс-бітімінің айрықша ерекшелігін құрастырады да.
Сондықтан да діннің қай кезеңінде болмасын, қандай қоғам типінде болмасын алар
рөлі ерекше.
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КОЖА АХМЕТ ИАССАУИ - ЧЕЛОВЕК СВОЕЙ ЭПОХИ
Шинтемирова Алмагуль Малкаждаровна
КазНПУ им Абая, Алматы, Казахстан
Резюме
Статья посвящена великому суфийскому шейху, поэту Кожа Ахмету Иассауи.
В работе освещаются вопросы становления Иассауи как личности поэта.
При упоминании имени Кожа Ахмета Иассауи пред нашими взорами сразу
предстает величественный мавзолей и, конечно же, светлый образ поэта и мыслителя.
Насколько известно имя великого Шейха в Восточном мире, настолько туманны и
загадочны данные о его жизненном пути.
Бытует очень много мнений о его происхождении, о том, сколько лет всего
прожил поэт. Благодаря находке ученого Жармухамедова (“Насаб-нама”), много тайн
из жизни этого непростого человека прояснилось.
Известно, что Кожа Ахмет Иассауи был одним из образованнейших людей
своего времени, а так же ярким представителем суфийского учения. Он начинал
учение именно в школе Юсуфа Хамадани в Бухаре, впоследствии был избран
халифом, т.е. руководителем, наставником этой школы.
Несомненно, благодаря “Хикметам”, был и есть усиленный интерес и внимание
к творчеству мыслителя со стороны ученых.
Но в печально известные советские времена было невозможным не только
изучение творчества великого поэта, но даже брать в руки эту книгу стало опасным.
По этой причине иассауиведение осталось в пыли.
Такое безмолвие нарушил в 1967 году ученый Х. Суюншалиев. Ученый
показал, что “Иассауи - поэт высокого уровня”. В этом исследовании автор дал
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оценку творчеству Кожа Ахмета с литературных позиций, сказал: “Исследование
творчества Иассауи – одна из проблем, требующая специального и глубокого
исследования”.
Кожа Ахмет Иассауи родился в Испиджабе (Сайрам), недалеко от г. Туркестана
(Йасы). Его мать – Карашаш – дочь Шейха Мусы, отец Ибрагим были
просвещенными людьми своего времени. Эта среда, конечно, благоприятствовала для
такой необычной личности как Кожа Ахмет.
Среди своих сверстников будущий поэт отличался умом и необычными
способностями. И не зря он стал учеником знаменитого Арыстанбаба. Известно
много легенд , связанных с именами Арыстанбаба и Иассауи. И вот одна из них : “По
воле Аллаха Азраил собирал хурму (финики) в райском саду. На обратном пути, неся
полную чашу, он выронил одну хурму на землю. Азраил попытался достать ее, но его
остановили слова, сошедшие с небес :”Пусть эту хурму пророк Мухамед передаст
через своих людей последователю Ахмету”. Прошли годы, и вот пришло время
прощания пророка Мухамеда с этим миром. И здесь он обращается к своим
сторонникам:”Кто сумеет передать аманат (завещание)?”
Желающих не оказалось. Тогда из толпы вышел седобородый старец. Это был
никто иной, как знаменитый Арыстанбаб. Мухамед г.с. завещал ему:”Будешь в
добром здравии, пока не вручишь аманат”. По преданию Арыстанбаб хранил под
языком хурму целых 6 столетий.
Итак, неслучайно Кожа Ахмет стал учеником такого человека. В семилетнем
возрасте Иассаи лишился и отца и матери, полностью отведав “горечь сиротской
доли”. И потому Арыстанбаб был не только учителем, наставником, но и заменял ему
отца, взял в свои руки воспитание мальчика.
Конечно, встреча на своем пути такого человека оставила большой след в
сердце будущего поэта.
О жизни Арыстанбаба нам известно до обидного очень мало. Известно, что он
из арабов, и одним из первых слагал ряды суфиев на территории современного
Казахстана. Он один из тех, кто приложил руку в появлении имени Иассауи и учения,
связанного с его именем на исторической арене. Арыстанбаб был духовным
наставником Кожа Ахмета в познании ислама, суфийских идей, а также сыграл
большую роль в становлении своего ученика как личности и как поэта.
Кожа Ахмет никогда не искал легких путей, всего добивался своим трудом,
знаниями, стремился и был достойным для продолжения дел Учителя. Постоянно
занимался самообразованием.
Ахмет с 10 до 17 лет вел праведную жизнь. Своими чудотворными
способностями, благими делами он становится довольно известным в народе. За эти
годы Иассауи приобрел авторитет, и он доказывает, что он достойный последователь
своего Учителя.
В 27 лет Иассауи попадает в Бухару, в школу Юсуфа Хамадани (Абу Али
Йагуб ибн Йсуф ал-Безинжерди ал-Хамадани), который был руководителем
суфийского течения в Средней Азии. Юсуф
назвал имена четырех самых
достойнейших учеников, конечно, среди них было имя Кожа Ахмета.
Хамадани принял активное участие в развитии суфизма. Добившись
значительных результатов, он получает разрешение на открытие собственной школы.
Из стен этого учебного заведения вышли имена знаменитых
суфиев: перс
Гиждиуани, Ахмет Иассауи – отец тюркского суфизма и другие.
Хамадани не обращал внимания на то, что известность его все время
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возрастала, видел свою миссию в служении народу. И провел последующие годы
своей жизни между Мервом и Гератом.
Годы, проведенные в школе Хамадани, были насыщенными. Это было время
больших духовных поисков для Иассауи. Кто знает, что было причиной возвращения
его в Туркестан : то ли тоска по родной земле, то ли стремление донести суфийские
идеи и способствовать их развитию на тюркской почве. В это время Ахмет открывает
школу для пропаганды суфизма.
Иассауи – человек своего времени, герой своей эпохи. Его средой,
мировоззрением был ислам, его философские взгляды установились на исламской
почве в обрамлении суфийских идей.
Несмотря на то, что ислам проник в степи Мавереннахра, среди населения был
еще силен культ язычества. Борьба с невежеством, путь к светлому будущему, считал
Иассауи,- только через ислам.
Кожа Ахмет сумел донести до родной земли все, что увидел, узнал, выстрадал.
Он считает своим долгом служение народу.
Но такой порыв Иассауи был встречен тюркскими племенами с холодком. Как
дерево без корней, насильно высаженное в песках, ислам в Степи не получил
должного развития в народных массах.
Не говоря о суфизме, народ не был знаком даже и с азами ислама, и это
привело Кожа Ахмета в тупик. Это вызвало необходимость в проявлении учения с
новым содержанием, в проведении большой, кропотливой работы.
Одаренный от природы, Ахмет видел, что в сознании народа прочно
укрепилось шаманство, язычество вошло в кровь и плоть местного населения, что в
известной степени составляет закономерности Степи.
Используя лояльность суфизма, он стал искать пути сближения его с исламом.
Иассауи, опираясь на богатые религиозные традиции, создает учение, которое
вмещается в рамки ислама. Здесь он опирается на учение арабо-персидских суфиев,
ученых, предшественников Хамадани.
Поэт в своих “Хикметах” (“Книга мудрости”) говорит о своем настроении в
период создания учения. «Встал на перепутье я, друзья, тяжко мне…» Таким
образом, показывает всю тяжесть положения безысходности, настроения во время
поиска, а с другой стороны, осознает свою миссию, которая принесет народу
духовную пищу, надеется, что его идеи будут служить высоким идеалам.
Плодом многолетних мучительных поисков явилось образование кружка в
Туркестане. Этот кружок стал началом школы. Иассауи уделяет большое внимание в
процессе познания Всевышнего – бедности. Бедность,- он считает, - это значит быть
свободным от всех и вся: держаться подальше от желаний, вообще урезонить их. В
понимании поэта “в пути к познанию Всевышнего” нельзя стремиться к славе и
богатству, каждый божий день необходимо поклоняться Аллаху, довольствоваться
малым, жить на честно заработанные деньги, держаться подальше от зла, творить
добро. Чем быть насильником, лучше влачить существование в нищете, - это и есть
одно из первых условий жизни. Иассауи считает, что человек может
совершенствовать свои лучшие качества, живя только в убогости, нищете».
Это необыкновенная личности в своей миссии, в пропаганде своего суфийского
учения не придерживался только голой теорией, а уделял большое внимание
практическим навыкам: даже свою жизнь он сделал образцом, примером внедрения
суфийских идей в жизнь. Доказательством тому является дошедшая до наших дней
книга «Хикметы».
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Таким образом, жизнь Кожа Ахмета является образцом гуманности,
человеколюбия. Всю жизнь этот человек призывал к добру, милосердию.
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ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІН ІЗГІЛІКТЕНДІРУДІҢ НЕГІЗІ – ПЕДАГОГТЫҢ
КӘСІБИ МӘДЕНИЕТІ
Қаражігітова К., Досанова М.
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты
Резюме.
В статье рассматроиваются вопросы профессиональной культуры учителя.
Summary
The article deals with issues of professional culture of teacher
«Егер балалар бірдеңені түсінбейтін болса, онда
оқытушы оларды кінәлауға тиісті емес, оларға
түсіндіре алмаған өзін кінәлауға тиіс. Ол балалармен
сөйлескенде, шыдамдылық етуі керек...»
Ы. Алтынсарин.
Ел сенімін ақтап, тәуелсіз еліміздің болашағын алға апарар білімді, парасатты
ұрпақ тәрбиелеу – ұлы парызымыз. Әрбір бала өзінше бір әлем, әрқайсысы әртүрлі
мінез қасиеттерінің, жан дүниесінің, адами құндылықтарының алуан түрлілігімен
дараланады. Сондықтан білім мен тәрбие берудің жаңа жүйесі баланың табиғи ішкі
жан дүниесін оятуға, ішкі рухани мүмкіндіктерін, қабылеттерін өрістетуге, рухани
құндылықтарын биіктетіп, оның субъетілік ішкі дүниесін, жан, ар, намыс, сенім,
жігер, парасат сияқты құндылықтарын дамытуға бағытталуы тиіс.
Ал жас ұрпақтың жан-жақты азамат болып қалыптасуына атсалысатын –
мектеп.
Мектеп тәжірибесінде оқу-тәрбие үдерісін жетілдіруде тәрбие жұмысының
мазмұнына, педагогикалық үдерісті басқаруды жетілдіруге, жаңа технологияларға
үлкен мән беріледі. Мысалы, Шымкент қаласының бір мектебінің 2016-2017 оқу
жылындағы 7-ә сыныбында өткізілетін сынып сағаттарының тақырыптары
төмендегідей:
- Мен өз елімнің патриотымын
- Қылмыс қайдан шығады?
- Ерте тұрған жігіттің ырысы артық
- Спорт – денсаулыұ кепілі
- Қыздарға әсемдік жарасады
- Дені сау ұрпақ – ел болашағы
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- Біз болашақтың иесіміз
- Темекі – саулықтың жауы т.б..
Енді, «Қазіргі оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмысында қандай
қиындықтарға кездесіп жүрсіздер?» деген сауалнамаға қатынасқан мұғалімдердің
сынып жетекшілерінің жауаптары төмендегідей болды:
- Мұғалімдердің 43 пайызы балаларды дөрекі, мейірімсіз;
- 40 пайызы – өзімшіл;
- 17 пайызы – немқұрайды, селқос деп жауап берді.
Мұндай жағдай бізді ойландыруы керек.
Ал, жаңа тәрбие парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, дағдысын емес,
оның тұлғасын, білім мен мәлімет арқылы оның дамуын қойып отыр.
Әрине, бұл айтылғандардан тәрбиелік іс-шаралардың, оның мазмұны,
технологиялар міндетті емес деген қорытынды шықпауы керек.
Ең негізгісі педгогтардың өз жұмысының кәсіби маңызын түсінуінде. Себебі
жоғарыда көрсетілген тәрбие үдерісінің элементтері бала дамуына өзінен-өзі әсерін
тигізе алмайды. Олар кәсіби маманның қолындағы құрал болып саналады. Педагог
жұмысының табысты болуы осы құралдарды қолдана білуінде. Әр педагогтың
технологияны, әдісті, т.т. пайдалануы оның интеллектіне, ойлау қабылетіне
байланысты емес пе? Бүгінгі күні ғылым жаңалықтары кешегі күнмен өмір сүруге
болмайтындығын дәлелдеген жоқ па? Сондықтан да балаларды белсенді ойлауға,
қиыншылықтарды сезуге, көруге және оларды шешуге, жеңуге үйрететін, әсер ететін
ұмтаздардың еңбегі жемісті болмақ.
Өкінішке орай, бұл мәселеге көптеген педагогикалық ұжымдар тиісті дәрежеде
көңіл аудармайды. Педагогикалық кеңестердің хаттамалары, пән, сынып жетекшілері
бірлестіктерінің жоспарлары жоғарыда айтылған пікірлерге дәлел бола алады.
Негізінде, олардың қарастыратын мәселелері – ұйымдастыру жұмыстары,
жүргізілетін іс-шаралардың тақырыптары, ата-аналармен жұмыс. Ал оқушылармен
қарым-қатынаста мұғалімнің кәсіби мәдениетіне, шеберлігіне, әдептілігіне, яғни
мұғалім тұлғасына байланысты мәселелерге көңіл аударуы 0,5 пайызды құрайды
десек қателеспейміз.
Еліміздің психолог-ағартушысы Жүсіпбек Аймауытов «...баланың ақылы,
сезімі, қайраты мұғалімнің жігерлі ықпалы арқасында жетіледі. Мұғалім балаларына
салақ, селқос қараса, олардың жан қуатын кемітіп, тәрбие бере алмайды» - деп,
мұғалімнің бала алдындағы үлкен жауапкершілігін атап көрсеткені мәлім.
Сондықтан да, бала тәрбиесінде ұстаз басты әрі шешуші тұлға болып саналады.
Барлық дәуірлердің адамгершілік педагогикалық көзқарастарында мұғалім тұлғасына
айырықша мән берілуі кездейсоқ емес. Тәрбиеленуші тұлғасының қалыптасуына тек
өзі тұлға болған және баланың жүрегі мен еркін жаулап алған тәрбиеші ғана шәкірт
тәрбиесіндегі мақсатына жете алады. «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат,
нұрлы ақыл, жылы жүрек», - деп Абай айтқандай, жүректің жылуы, махаббат, арнамыс, қайрат-жігер сезімдері бар рухтың мекені – мектеп мұғалімдерінің жүрегі
болуға тиіс. Ал, мұндай қасиеттерге ие болу үшін мұғалім рухани бай, зиялы және
шығармашыл тұлға болуы қажет. К.Д. Ушинский: «Оқу орнының талабына көп нәрсе
байланысты. Ең бастысы тәрбиешінің тұлғасының ролі ерекше. Жас ұрпаққа беретін
әсерін оқулықпен, жазалаумен, мадақтаумен алмастыруға болмайды», деп жазған. Әр
қайсымыз «мұғалім» деген сөзді естігенде өзінің ең сүйікті мұғалімдерін кәсіби
шеберліктерімен қоса, тұтастай тұлға ретінде есіне алады. Педагог – мәдениет адамы.
Ол белгілі бір мәдени кеңістік пен әлеуметтік-мәдени жағдайаттарды ескере отырып,
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тәрбиедегі жаңа көзқарастарды, өнер жетістіктерін бойына сіңіреді. Өз халқының
әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін бағалайды, біледі. Көркем және кәсіби әдебиеттерге
қызығушылық танытады, өнердің алуан түріне мән береді. Ең бастысы – өзінің
шәкірттерін қызықтыра біледі.
Нағыз педагог ең алдымен шығырмашыл және кәсіби ойлайтын адам екені
анық. Бақытты педагог қана оқушыларын бақытқа кенелте алады. Тек мейірімді
мұғалім ғана оқушыға мейірім дәнін себе алады. Өзін-өзі дамыта алатын педагог
оқушыларын өзін-өзі дамытуға ынталандыра алады.
Сонымен, мұғалімнің кәсіби құндылықтар бағытталуының біртұтас жүйесінде
қатынастардың барлық түрлері бір-бірімен және өзара байланысты, бірақ оқушы
тұлғасына қатынасы мазмұн түзуші болып табылады. Б.И. Додонов былай деген:
«Қызметтің объективті маңызы және оның тұлғалық мәні бір-бірінен ажырамауы тиіс.
Егер бұл қызмет белгілі құндылықтар құруға, жасауға, орнатуға бағытталған болса,
онда дәл сол құндылықтар субъект қызметінің негізгі себебі.» Педагогикалық
қызметтің негізгі құндылығы – бала, оның дамуы мен қалыптасуы. Сонымен, кәсіби
құндылықтардың бірінші топтамасында: баланың қызығушылығы мен қажеттілігі,
оны сыйлау және шартсыз қабылдау, тұлғалық дамуы. Ал екінші топтамасына
оқытушының кәсібіне және кәсіби қызметіне қатынасымен анықталады. Ол кәсіптің
құндылығына еңбек қызметінің тұлға үшін маңызына шығырмашылыққа және
өзіңізді көрсете білуіңізге, кәсіби қызметтің әлеуметтік мәні мен ынтымақтастыққа
бағытталуын қамтиды. Ең соңында оның педагог тұлғасына және тұлға ретінде өзіне
қатынасымен анықталады. Осы айтылғандардың барлығы оқытушыны педагог
ретінде танытуға мүмкіншілік береді.
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АҚЫНДАР АЙТЫСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ - АЗАМАТТЫҚ КӨЗҚАРАСТАР
Айтимов Мұратбек Кенжебайұлы
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті,Қазақ тілі мен
әдебиеті және журналистика кафедрасының профессоры, филология ғылымдарының
докторы
Резюме
В статье рассматривается формирование основы культуры как части общей
культуры личности через приобщение к музыкальной культуре казахского народа.
Summary
In the article authors considers the formation of bases of culture as a part of the
general culture of the person through the familiarizing with musical culture of the Kazakh
nation.
Қазақ әдебиеті тарихының өзекті арнасы - дәстүрлі ақындық поэзияда ұлттық
тәлім-тәрбие мәселелері ең басты орын алады.Қазақттың халық болып қалыптасуы,
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дамуы кезеңдеріндегі әрбір жаңа ұрпақ өкілдерінің байырғы ата-бабалық асыл
қасиеттерді, игі салт-дәстүрлерді қабылдауын, жақсы жақтарынан үлгі ала, олқы
жақтарын жетілдіре жалғастыруы кейінгі дамуға ұласып отырды.
Қазақ әдебиеті тарихындағы ұлттық көзқарастардың бастауында халқымыздың
дербес, тәуелсіз мемлекет ретінде өмір сүруіне арналған шығармашылық сарындар
жетекші орын алады. Бұл - сонау түркі өркениеті жазба ескеркіштерінде де, Алтын
Орда –Қыпшақ, Қазақ хандығы дәуірлері ақын - жырауларының мұраларында да
тұрақты жырланған тақырып. Тәуелсіздік туралы жырлар - ұлттық тәлім - тәрбиенің
азаматтық -отаншылдық, қаһармандық бағыттағы құралы қызметін атқаратын
шығармалар.
Академик жазушы М.Әуезов «Әдебиет тарихы» атты кітабында «Зар заман
ақындары» тарауында қарастырған ақындар шығармаларының ұлттық - азаттық
көзқарастағы азаматтық-сыншыл болмысына баға берген еді:
«Бұқар жыраудан соң ХІХ ғасырдағы зар заман ақындарының басы Махамбет. Одан кейінгілері: Шортанбай, Мұрат, Алтынсарыұлы, бұлардан соңғы бір
буыны Абаймен тұстас ақындар.../1,208/.
Қазақ әдебиеті тарихында көркемдік негізі қаланған әлеуметшілдік
сарын дегеніміз – ұлттық көэқарастардың жырлануы.
ХІХ ғасырдағы зар заман ақындары поэзиясында сыншыл, әрі мұнлышерлі сарынмен жырланған қазақтың ұлттық дүниетаным көзқарастарын
жалғастыру ХХ ғасырдың 90-жылдары мен қазіргі дәуірдегі ақындық поэзия
шығармаларында жалғаса дамып отыр. Қазіргі ақындардың айтыстарында қазақ
халқының ұлттық салт – дәстүрілері, артта қалған ғасырлар қойнауларынан
жеткен, енді болашаққа ұласатын ата - бабалардың елдікті, ерлікті ардақтаған
көзқарастарын өнеге тұта жырлау тағылымын көреміз.
Дәстүрлі ақындық поэзияның қазіргі көрнекті өкілдері М.Тазабековтің,
М.Қосымбаевтың,
О.Досбосыновтың,
Б.Шойбековтің,
А.Әлтаевтың,
Б.Әлімжановтың, С.Құсанбаевтың, А.Бұлғақовтың, Қ.Мырзабековтің
және
т.б.шығармаларында қазақтың ұлттық дүниетанымы, мақсат-мұраттары кең
камтыла жырланып келеді.
Қазіргі ақындық поэзияның дәстүрлі сарыны – қазақтың бұрынғы ата –
бабалық , ұлттық тарихын мақтанышпен жырлау. Ұлттық мақтаныш ұрпақтан –
ұраққа жалғасқан қасиетті сезім.
Ежелгі
түркі
қағанаттарының, тамырлас
халықтардың
қасиетті
ұрпақтарға көркем кестелі жанр өрнектерімен танытатын ақындар шығармалары –
рухани мәдениетіміздің қуатты құралы.Мысалы, Шорабекпен айтысында Лена
Әбдіхалықованың мынадай отаншыл жырлары төгіледі:
Сыр деген заманында ең көрікті,
Тарихта Тұран аты зор болыпты,
Адамның арзымайтын азаматы,
Қорқытқа мәңгі мекен көр болыпты.
Кешегі Абылайлар соғыстан соң,
Ес жиып,жайлаулатып ел қоныпты.
Шалқыған ару теңіз Аралымен,
Көк майса жері шұрай көл болыпты /2,293/.
Қазақтың ұлттық рухани мәдениетін әлемге әйгілеп танытқан
тұлғаларды да әдеби көркем бейне тұғырына көтере жырлау арқылы да ұлттық
– азаматтық көзқарас айқындала түседі. Мысалы, Серік Құсанбаевпен өткен
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айтысында Әселхан Қалыбаева қазақ сөз өнері алыптарын ұлттық мақтанышпен
бейнелейді:
Абай – бас, Жамбыл – жанбас, Мұхтар-мойын,
Бірінің алға апарған бірі ойын.
Ғаламның қарашығын қарықтырып,
Қаптаған інжу-маржан тұла бойын.
Кейінгі ұрпаққа үлгі нұсқағалы,
Халқымен көзайым боп жасай бермек,
Алаштың аласармас үш тағаны /2,265/.
Ақындардың айтыстарында ата-бабалар аманатын сезінген бүгінгі
ұрпақтардың
жан-дүние
болмысы
азаматтық
сарындағы
лирикалық
сыршылдықпен ақтарыла жырланады. Мысалы,Аманжол Әлтаевтың Жібек
Болтановамен айтысындағы қазақ дүниетанымы бейнеленген көркем тіркестермен
өрнектелген шумақтардың поэтикалық әсерлілігі баурайды:
Алаштың аян тұттым баталарын,
Даламның тұғыр тұттым жоталарын.
Иіген аруанадай асыл халқым,
Алдыңа келді міне боталарың.
Кең болсын өр қазақтың керегесі,
Ешкімнен кем болмасын керегесі,
Есігін жаңа ғасыр ашар сәтте,
Алланың аз болмасын берекесі /2,13-14/.
Қазіргі ақындық поэзия өкілдері қазақтың ұлттық мүддесіне қатысты
ойларын өрбітуде зар заман ақындарына тән сыншыл сарындарды да жалғастыра
жырлайтынын байқаймыз.Тәуелсіздік туы көтееріліп, ұлттық дамудың жаңа
бағытының әлі қарқын ала алмай жатқан тұстарында қазіргі ақындық поэзия
өкілдері осы қиын-қыстау жағдайдыда сыншыл реализм тілімен жырлай
білді.Мысалы, Оразалы Досбосыновтың Бекарыс Шойбековпен айтысында
осындай сыншыл сарындардың халықтық тұрмыстық-әлеуметтік хал-ахуалына
тән шындықты мол қамтығанын көреміз. Оразалы қиын-қыстау кезеңнің қазақ
ұлтына тигізген зардаптарын поэтикалық мағыналы сөздермен бейнелейді:
Зардан бар бұл заманда,зобалаң жоқ,
Аш болса да сөйлейді тоқ адам боп,
Тізгіні тұра берсін ел басында,
Доғаға жармаспайық додадан кеп.
Жерге еңкейсем жемімді тере алам,-деп
Келеді екі аяқты тең алам»-деп /2,176-177/.
Қазақтың ақындық поэзиясында даламыздың табиғи сұлулығының
мәңгілік сақталуы-тұрақты жырланып келе жатқан дәстүрлі ерекшілік. Қазіргі
ақындар айтыстарында қазақ даласының экологиялық апатты жағдайларға
ұшыраған
аянышты
халі, зиянды
зардаптары
тақырып
нысанына
алынады.Мысалы, Шорабекпен айтысында Лена ақын Семейді
сорлатқан апатқа ұқсас мәселенің Қызылордадағы Байқоңыр атырабына да
тигізіп жатқан зардабын айтады:
Шындықты айтар болсам күлкідемей,
Шырқырап шырылдайды шіркін,көмей.
Орыстар ордамызды ойқастады,
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Ұшырып зымыранын күн-түн демей.
Тонналап мұнай шашып жатқанменен,
Жалаң бас,жалаң аяқ,жұртым кедей...
Байқоңыр дерті меңдеп арада тұр.
Қазақтың қасиетті бір мекені,
Екінші Семей болып бара жатыр /2,293-294/.
ХХ ғ. екінші жартысы мен ХХІ ғ. Басында қазақтың ұлттық ділін
аздыру ықпалдары жүріп жатқаны да мәлім. Тәуелсіздік жарияланғанымен асыл
сапалы ұлттық - адамгершілік қасиеттедің де экологиялық мәселеге айналғаны
да, заманымыздың өзекті мәселесі екендігі ақындардың жыр арқауында айтылуда.
Бекжан Әшірбековпен болған айтысында Мұхамеджан Тазабековтің сыншыл
ойлы азаматтық толғанысы ұлтының сақталуын ,дамуын ойлаған азаматтық
лириканың поэтикалық-эстетикалық ұлағатын танытады:
«...Бұл дүние біреуге бақ, біреуге сор»,
Деген бабалардың шын секілді.
Соқыр ішектей шошайып жүргендер көп,
Сәлем берсең,шалқаяр кір секілді.
Халықтың көңілі қазір мұң шертіп тұр,
Қобызға қолдан таққан қыл секілді.
Ұлттың рухын жоғалтқан ұлдарын көп,
Қылышына тар келген қын секілді /2,221-221/.
Ұлттық – азаматтық көзқарас – ақындық поэзияның классикалық
дүниетанымы. Қазақтың ғасырлардан жеткен елдік,ерлік,адамгершілік
асыл
сапасының,ұлттық тұлғасының биіктей түсетінін,өткен мен бүгінді,келешекті
жалғайтын айбынды тұлғалануының аласармайтынын ақындар поэтикалық
бейнелілігі әсерлі,мағыналы тармақтардың өрілімімен жырлайды.Оразалының
аталған айтыстарында да осындай ұлттық-азаматтық отаншылдық, романтикалық
кейіпкердің көңіл шалқуын сезінеміз:
Асау өзен адасса ағысынан,
Тұлпар да жаңылады шабысынан.
Заманды айтып біз зарлап отырмайық,
Бақ туады қазаққа бақ ұшынан.
Қазірше заман тыныш, ел аман ғой,
Жер-ана айрылған жоқ тобасынан /2,177-179/
Қорыта айтқанда, қазіргі ақындар айтыстарында халықтың тұрмыстықәлеуметтік
қиыншылықтарды
бастан
кешсе
де, болашақтың
жарқын
жетістіктерінің болатындығына сенім молдығы өршіл романтикалық сарынмен
жырланады.Ақындардың заман зарын, елдің басындағы қиын кезеңнің шындығын
сыншыл реализммен жырлауы – ұлттық поэзиямыздың ежелден сақталған
халықтық сипатының көрінісі.Қазақ ұлтының жеткіншектерінен бастап, ер
жеткен, есейген, егделенген буын толқынына дейінгі аралықтағы адамдардың
жандүниесін тербеткен жыр саздары арқылы ұлтымыздың көркемдік ойлау
дүниетанымының тереңдей, кеңейе түсері ақиқат.
Пайдаланылған әдебиеттер:
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2004. 1 кітап. 312 б.
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Резюме
В данной статье рассмотрены историзм как основа развитии
художественной литературы
Summary
This article describes the historical method as a basis for the development of fiction
Тарихилық – әлем халықтарының сөз өнері мұраларының
жазылуына,
адамдардың рухани жан әлемінен берік орын алуына негіз болған шынайылық негізі.
Адамзаттың әуелгі пайда болуынан қазіргі заманға дейінгі қалыптасуы мен дамуы
кезеңдері, ондағы тарихи тұлғалар, оқиғалар, құбылыстар, т.б. – бәрі де тарихта
болғандығымен айқындалады. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірдегі және кейінгі
ғасырлардағы мұралардың мазмұны мен пішінін құрайтын тарихи тұлғалар, оқиғалар
– уақыт шындығының жемістері болып бағаланады. Қазақ тарихының ежелгі өнері
мұраларының сақ («Алып ер Тоңға», «Шу» дастандары), ғұн («Оғыз қаған»,
«Аттила», «Көк бөрі», «Ергенекон» дастандары) – бәрі де тарихилық негізіндегі
эпикалық шығармалар.
Қазақ жазба әдебиетінің қазіргі заманғы эпикалық түрлерінің (поэма, роман)
тарихилықпен жазылуына осы аталған шығармалардың көркемдік
негіз-үлгі
болғандығы ақиқат. Осы арада белгілі әдебиеттанушы-ғалым Н. Келімбетовтің сақ,
ғұн дәуірі тарихи дастандарының поэтикасы хақындағы пікірі эпикалық жанр
шығармалары табиғатының қалыптасу даму эволюциясын түсінуге бағдарлайды:
«Сақтар мен ғұндар дәуірінде өмірге келген жоқтау, мақтау түріндегі өлең
үлгілері, мақал-мәтелдер, қанатты сөздер, бертін келе Түрік қағанаты тұсында
жазылған ерлік жырларының шынайы көркем шығарма ретінде қалыптасуына үлгі –
өнеге, модель – форма болды.
Сақтар мен ғұндардың ерлік дастандарында белгілі бір батырды мадақтау
немесе оны жоқтау түрінде айтылатын үлгілері, бертін келе Түрік қағанаты тұсында
жаңа қоғамдық-әлеуметтік жағдайға сәйкес өзінің мазмұны мен экспрессивтікэмоциялық бояуларын өзгертті. Енді қаһарманды мадақтау немесе жоқтау мүлдем
жаңа қоғамдық-әлеуметтік мән-мағынаға ие болды. Ерлік жырларында батырды
мадақтау, яки жоқтау өлеңдерін бұрынғыдай жеке адамға ғана емес, бүкіл түркі еліне
қарата айту көркемдік дәстүрге айналды. Жоқтау өлеңдерінің жаңа мағыналық
қырларын күшейтіп, оның эмоциялық әсерін арттыратын бейнелеу тәсілдері жетіле
түсті» [1, 11 б].
Бұл – қазақ әдебиетіндегі кейінгі көп жанрлы жазбаша дәстүрдің дамуына негіз
болған үрдіс үлгісі. Оның ішінде эпикалық дастандардың тарихилық негізділігі де
жеке тұлғалар мен олар өсіп-қалыптасқан әлеуметтік-қоғамдық ортаны, табиғат
құбылыстарын, мекендерін кең қамтып жырлауды қалыптастыруымен ерекшеленеді.
Қазақ әдебиеті тарихының байырғы сақ, ғұн дәуірлеріндегі эпикалық
шығармаларының құрылысында халықтың қанатты сөздерінің, мақал-мәтелдерінің,
тұрмыс-салт өлеңдерінің, шешендік толғаныстарының – бәрінің тұтаса құралуы
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қалыптасқан көркемдік үрдіс тағылымын дамытты. Жазбаша әдебиет кемелдене дами
келе көрнекті романдардағы кейіпкерлерді даралау, мінездеу, оқиғалардың деректілік
шындығы мен ойдан қосу тұтастығын үйлестіру – бәрі де тарихилықтың негізділік
заңдылығы жүйесін құрады.
Қазақ әдебиеті мұраларындағы тарихилықтың көрнекті үлгілері – байырғы
түркі өркениеті дәуіріндегі жазбаша ескерткіштер. Қазақстан Республикасының
Президенті Нұрсылтан Әбішұлы Назарбаев 2001 жылғы 18 мамырда Астана
қаласындағы
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия мемлекеттік университетінде
Күлтегін ескерткіші жайымының тұсаукесеріндегі сөйлеген сөзінде мұралардағы
тарихилықтың ұлттық және жалпыадамзаттық ортақ мұраттарды игерудегі маңызын
айрықша атап көрсетті:
«Тарихты әділет тұрғысынан объективті таразылау, әрдайым осы қағидаттан
айнымау – ғылыми үдерімнің биік мұраты болуға тиіс. Бүгінге дейін халқымыздың
басынан кешірген тарихи шындықты ғылыми ақиқат биігінен саралап беруге түрлі
объективтік және субъективтік себептердің салдарынан мүмкіндік болмағаны да рас.
Қазіргі ғаламдану үрдісі, халықаралық қарым-қатынастар өрісінің ашылуы,
соның ішінде ғылыми-ақпараттық кеңістіктің кеңеюі – көптеген көкейтесті күрделі
проблемаларды бірлесіп шешуді талап ететіні мәлім.
Бұл ретте түркі өркениетінің текті де терең тамырлы тарихы мен төлтума
мәдениетін биік парасат үдесінен терең таразылаудың, оны кейінгі ұрпақтың санасезіміне сіңірудің, олардың бойына ешкімнен кем түспейтін тарихының барына, яғни
кемел келешегінің барына деген сенімді дарытудың, сол арқылы отаншылдық сезімін
тәрбиелеудің біз үшін маңызы да, мәні де ерекше» [2,12 б].
Демек, тарихилық – адамдардың ұлттық-отаншылдық көзқарастарының, өткен
мен бүгінді және болашақты жалғастыратын сенімінің дәнекері. Тарихилық – адамзат
өркениетінің мыңжылдықтар белестерінен өткен жолының күретамыры. Адамзат
ұрпақтарының ғасырлар бойы қалыптасқан, дамыған дамуының үзілмеген жолы,
дәстүрлері, көркемдік ойлау жемістері осы тарихилық желісімен сабақтасып келеді.
Материалдық және рухани мәдениет қазыналарының барлығы белгілі
кезеңдерде, дәуірлерде негізі қаланып, уақыт пен кеңістіктегі өзіндік орындарымен
ұрпақтардың санасына сіңді.
Қазақ сөз өнері тарихындағы «Көне түркі әдебиеті» (VI-IX ғ.ғ.) кезеңіндегі
«Орхон-Енисей жазба ескерткіштері», «Қорқыт ата кітабы», «Оғызнама»
мұраларында түркі тайпаларының өмір сүрген дәуірлері шындығы, тарихи
тұлғалардың қызметі, адамдар өмір сүрген географиялық кеңістік, әлеуметтік орта
тағылымы қамтылған.
Ал, «Ислам дәуіріндегі әдебиет» (Х-ХІІ ғ.ғ.) кезеңіндегі мұраларда да халықтың
сол шығармаларда сөз болған тұлғаларының, әлеуметтік ортасының шындығы
тарихилық заңдылығы аясында қамтылған.
Әбу Нәсір әл-Фарабидің ғылыми-әдеби мұралары, Махмұт Қашқаридың «Түрік
сөздігі», Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік», Ахмет Иасауидің «Ақыл кітабы», Ахмет
Иүгінекидің «Ақиқат сыйы», Сүлеймен Бақырғанидың «Бақырғани кітабы» – бәрі де
авторлары өмір сүрген кезеңдердің өмірлік шындығымен бейнеленген.
Алтын Орда – Қыпшақ дәуіріндегі (ХІІІ-ХІV ғ.ғ.) әдебиет мұралары да
халықтың тарихын, адамдардың адамгершілігін имандылық ұялаған дүниетанымын
танытуымен ерекшеленеді.
«Қыпшақтың жазба кітабы» («Кодекс Куманикус»), Рабғузидың «Қисса-сул
әнбиясы», Құтыптың «Хұсрау-Шырыны», Хорезмидің «Махаббатнамасы», Хұсам
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Кәтибтің «Жұмжұма сұлтаны», Сәйфи Сарайидың «Жәдігернамасы», «Түрікше
Гүлстаны» – бәрі де сөз өнері шығармаларының тарихилық негізділігін дәлелдейді.
Көрнекті әдебиеттанушы-ғалым А. Егеубай аталған ежелгі әдеби мұралардағы
кейіпкерлердің, жеке адамдар тұлғаларының тарихи негізділікпен жазылғанын
айтады, олардың тарих, философия, этнология зерттеулері үшін нұсқалы
материалдар, тарихи бағалы деректер [3, 163 б] беретін рухани арқау екендігіне,
философиялық, әлеуметтанушылық, әдеби әдептілік, т.б. мәселелерді қамтитын
күрделі танымдық тағылымына ғылыми байыптаулар жасайды.
Қазіргі қазақ әдебиетіндегі роман жанрындағы шығармалардың прозалық
үлгілері ұлттық сөз өнері дамуындағы осындай шынайы көркемдік үрдістер
жалғастығын толық дәлелдей алады.
Қазіргі қазақ романдарындағы өмір шындығы бейнеленуінің негіздері халық
әдебиеті үлгілерінен бастау алады. Қазақтың халық әдебиетінде ғасырлар бойы
қалыптасқан еңбек, шаруашылық кәсіп түрлері, тұрмыс-салт, әдет-ғұрып дәстүрлері,
қоғамдық-әлеуметтік, қарым-қатынастар жүйесі, т.б. сан алуан мәселелер қамтылады.
Қазақ сөз өнеріндегі кәсіби жазбаша әдебиеттің көркемдік негізгі болған халықтық
сөз өнері мұралары да өмір шындығы құбылыстарын қамтуымен ұрпақтардың
көркемдік ойлау дүниетанымын қалыптастырды.
Өмір шындығы – фольклор мен әдебиет мұраларына негіз болған тіршілік
әлемінің көрсеткіші. Адамдар мен оларды қоршаған тіршілік қозғалыстары жүйесінің
шынайы болмысын сөз өнері туындыларында бейнелеу арқылы өзара сабақтас үндес
немесе бір-біріне қарама-қайшылықты әрекеттер, құбылыстар әлемі айқындалады.
Өнер туындыларына арқау болатын өмір шындығы болмысын елестеу үшін Әбу
Нәсір әл-Фарабидің «Мәселелер мәні» философиялық еңбегіндегі пікіріне назар
аударуға болады:
«Қозғалыс пен тыныштықтың басталуы, ол сыртқы қысым немесе өмір,
болмаса, табиғат деп аталады. Қозғалыстың кей түрлері еріксіз болады, мұндайда
олардың басталуын өсімдік жаны дейді немесе ерікті болуы ықтимал. Бұл жағдайда
оның бірқалыпты немесе тұрлаусыз болуына қарамастан, олардың басталуын хайуан
жаны және сфера жаны дейді. Уақыт осы қозғалыспен байланысты. Уақыттың шегі
сәт деп аталады. Қозғалыста уақыттың басы да, аяғы да болуы мүмкін емес.
Осылайша, бір жағынан, қозғалатын әлдене болуы тиіс, екінші жағынан, қозғаушы
болуы керек» [4, 55 б].
Демек, өмір шындығы – қозғалыс пен тыныштықтың өзара сабақтас
құбылыстарынан құралатын тіршілік келбеті. Көркем шығармалардағы өмір
шындығы дамылсыз сапырылысқан үндес әрі қарама-қайшылықты қозғалыстар
жүйесін бейнелейді. Ал, тыныштық ұғымының өзі де өмір шындығы
қозғалыстарының аясында айқындалады. Тарихи кезеңдердегі оқиғалардың өрістеуі
мен белгілі бір нәтижелер арқылы аяқталуы да қозғалыс пен тыныштық сабақтастығы
тағылымын аңғартады.
Қазақ прозасындағы тарихи сипатты туындылардың түпкі бастауында тұлғалар
әрекеттерін шындық пен қиял тұтастығымен өрнектеген Қорқыт Ата, Асан Қайғы,
Жиренше шешен, Алдар Көсе, т.б. тұлғалар тағылымына арналған аңыз әңгімелерді
атаймыз. Қазақ прозасының қалыптасу, даму жолындағы тарихи-танымдық
мұралардың көрнектілері қатарында мынадай шығармалар назарға алынуда: әлФарабидің «Бақытқа жету жайында», «Қайырымды қала», Қорқыттың «Қорқыт Ата
кітабы», Захир ад-дин Бабырдың «Бабырнама», Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарихи Рашиди», Қадырғали Жалайырдың «Шежірелер жинағы», Шоқан Уәлихановтың,
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Ыбырай Алтынсариннің, Абай Құнанбайұлының, Шәкәрім Құдайбердиевтің, Әлихан
Бөкейхановтың, Міржақып Дулатовтың, Ахмет Байтұрсыновтың, Жүсіпбек
Аймауытовтың, Мағжан Жұмабаевтың, Сұлтанмахмұт Торайғыровтың, Спандияр
Көбеевтің, Тайыр Жомартбаевтың, Бейімбет Майлиннің, Смағұл Садуақасовтың,
Халел Досмұхамедовтің, т.б. мұралары.
Қазақ прозасының әуелгі қалыптасу жолындағы үлгілерінен бастап,
ХХ
ғасырдағы классикалық роман жанры деңгейіндегі дамуы деңгейіне дейінгі
шығармалардың барлығында да өмір шындығын көркемдік жинақтаумен,
бейнелеумен жазу үрдісінің біртіндеп жетіле жалғасқанын аңғарамыз.
Қазақ прозасындағы эпикалық шығармалардың өмір шындығы деректері мол
қамтыла жазылған шежірелік шығармалар қазақ сөз өнері дамуы жолында
тарихилықтың берік желісін қалыптастырды. Әуезелік (эпостық) әдеби тек саласының
көрнекті жанры болып саналатын аталған шежірелік шығармалардың композициялық
құрылымы да кейінгі әдеби дамудағы эпикалық шығармаларға негіз болғанын
байқаймыз. Себебі, «Бабырнаманың» да, «Тарих-и Рашидидің» де, «Шежірелер
жинағының» да құрылысындағы өмірлік деректерінің тарихи шындық поэтикасы
тұрғысында көркемдік сипатпен бейнеленуін де танимыз. Мысалы, «Бабырнаманың»
«Ферғана» бөліміндегі өмір шындығы «Сегіз жүз тоқсан тоғызыншы жылғы оқиға»
мен «Тоғыз жүз сегізінші жылғы оқиғаны», «Кабул» бөлімінде «Тоғыз жүз оныншы
жылғы оқиға», «Тоғыз жүз он бірінші жылғы оқиға», «Үндістан» бөлімінде «Тоғыз
жүз он екінші жылғы оқиға» мен «Тоғыз жүз отыз екінші жылғы оқиға» деректері [4,
13-27 бб] қамтылған.
«Бабырнамада» шығарманың авторы және басты кейіпкері Захир ад-дин
Мұхаммед Бабырдың тұлғасы даралана танылады. Бастан-аяқ бірінші жақпен,
авторлық баяндаумен жазылған шығарманың тақырыбы мен идеясы бағдарынан
мемлекет басқару істері мен жауынгерлік жорық жолдары іс-әрекеттерін оқимыз. Бұл
– әулеттік ел билеу, басқару жолын сақтау жолындағы дәстүрлі жол. Шығарманың
аталған бөлімдеріндегі сюжеттік бөліктерде Ферғанада да, Кабулда да, Үндістанда да
Бабырдың өзіндік патшалық билік тұғырын, тағын сақтаудағы жанталасқан,
арпалысқан іс-қимылдары баяндалған. Бұл – қазіргі қазақ романдарындағы тарихи
кезеңдер деректерінің өмір шындығына сәйкес баяндалуына, бейнеленуіне негіз
болған ерекшелік.
«Бабырнама» композициясында сюжеттер кейіпкерлерінің аты-жөндері де
нақты аталған. Қаламгердің өзімен тұстас билеушілердің (Сұлтан Ахмет, Сұлтан
Құсайын, Байсұңқар, Қасымбек, Шайбани хан, т.б.), қалалардың «Самарқан, Әндіжан,
Бұқара, Ходжент, Герат, Кабул, т.б.), аймақтардың, өзендердің географиялықтопонимикалық атаулары мол енгізілген. Бірнеше аймақтардың, атыраптардың
билеушісі бола жүріп, сол өлкелердің табиғатын, аңдарын, т.б. тіршілік келбетін
бейнелеулері де шығарма композициясының әсерлілігін дамыта түскен. Аңшылықсаяткерлік сюжеттері де әсерлі баяндалады.
Өмір шындығы аясында баяндалып отырған оқиғалардың басты кейіпкерлері –
авторға мәлім тұлғалар. «Бабырнамада» басты кейіпкерге танымал адамдардың сырт
келбеттері де, мінезі мен әдеттері де поэтикалық тәсіл тұрғысында бейнеленген.
Ферғана аймағын қоршап жатқан таулардың шөбі шүйгін болады. Бұл маңда
жоқ тобылғы осы тауда ғана өседі. Тобылғының қабығы қызғылт, одан қамшы сап,
құсқа тор жасалады, май алынады. Қабығын сыдырып жебе де жасалады. Бұл бір
қасиетті ағаш, мұны алыс жерге барғанда базарлық ретінде сыйға тартады» [6, 16-17
бб].
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Эпикалық көлемді прозалық шығармаларда адамдар мен олар мекендеген
қоныстарды, табиғат келбетін, аңдарды, құстарды, өсімдіктерді сол уақытпен
байланыстыра баяндау, суреттеу арқылы сол кезеңге лайықты өмір шындығы
айқындалады. Оларды адамдардың тұрмысымен байланыстыра суреттеуде
қаламгерлер авторлық дүниетанымның тебіреністерін, толғаныстарын қосады.
Табиғат құбылыстары мен кейіпкерлер жан әлемін байланыстырудан кейін,
әрине, тарихи шындықпен бейнелеу туындайды. Ал, тарихи шындықтан кейін
көркемдік ойлау эстетикасының заңдылығына орай көркем шындық, жинақтау
болатыны да белгілі.
«Тарих-и Рашиди» туындысында да өмір деректерінің мол шоғырланған
жүйесінде табиғат құбылыстарын қатарлас бейнелеудің тарихи шындық пен
көркемдік шешім поэтикасы заңдылықтары қалыптасуындағы алғашқы үлгілер
екендігін аңдаймыз. Мұхаммед Хайдар Дулати шығармасындағы табиғат пен адам
тіршілігін өзара баламалай, мегзей бейнелеулердің мол қолданыстарын көреміз.
Мысалы:
1. «Шығыстың әміршісі он қат көк тағына қадам басып, әрі қарышты
қадамының жарқылымен барлық әлемді жаулап алып, ала шұбар көк күмбезінің
жалған екі жүзділігін жойып, планеталардың қарсыласуын және түннің жер бетіндегі
қарсы әрекетін жойған кезде, Мансұр хан келісім үзеңгісіне аяғын нық салды» [7, 383
б].
2. «Саид ханның Жаркентке келген мезгілі, төртінші көк аспанның падишасы
өзінің салтанат тағын Торпақ үйіне қойып, гүл падишасы ордасын жазираға тіккен
кезге сәйкес келген еді. Өлең:
Гүл сұлтаны жасылдан тіккен шатыр арнайы,
Сонда барып жақсылап мұң шағайық, ағайын!
Сая болар ақша бұлт сәуір күні қызғанда,
Жерде жасыл текемет, қызыл кілем-қызғалдақ.
Жапырақтардың көлеңкесі гүлзарға сая болды, көгершіндер шағылысып, бірбірімен ойнады. Бұлбұл раушан гүлге деген зауығын мың әнімен сайрады.
Тарихи тақырыптағы жазылған көркем шығармалардағы өмір шындығы
сипатының көрнекті көріністерінің бірі – ұлттық-этнографиялық сипат.
Қазіргі қазақ прозасындағы романдардың қалыптасу, даму кезеңдерінің
барлығында да қазақтың халықтық салт-дәстүрлерін, ұлттық-этнографиялық
ұстаным-дағдыларын уақытына, кезеңіне сәйкестендіріп бейнелеу маңызды орын
алады.
Қазіргі қазақ әдебиетіндегі тарихи тақырыпта жазылған шығармалардың сөз
арқауындағы «Тарих-и Рашиди» шежірелік туындымен үндесуі – көркемдік
жалғастық көрінісі. Белгілі тұлғалардың іс-әрекеттерін, кескін-келбеттерін және
адамдардың жүрген мекендерінің табиғат көріністерін бейнелеуде де сабақтастық
тағылымы аңғарылады.
Қазақ романы жанрының қалыптасуы мен дамуы тарихы талай арнайы
зерттеулерде сөз болып келеді. «Қазақ романының тууы мен қалыптасу тарихы» атты
зерттеу кітабында әдебиетші ғалым Б. Шалабаев роман жанрының қазіргі заманғы
әдеби үдерістегі жетекші сипатын, қалыптасу, даму жолындағы дәстүрлік-көркемдік
бастау негіздерін атап көрсеткен:
«Роман қазақ әдебиетінде жетекші жанрға, ал оның қалыптасып өркендеу
тарихы қазіргі қазақ әдебиеттануында жоталы ғылыми проблемалардың біріне
айналды» [8, 4 б], – деп баға берді.
385

Көркемдік дәстүр жалғастығы заңдылығына орай, қазіргі қазақ прозасындағы
романдардың тарихилық негіздері төл әдебиетіміздің алғашқы жазбаша
туындыларынан бастау алады. Бұл – әлем өркениеті дамуындағы қазақ сөз өнері
шығармашылығы жолының табиғи өсу тағылымын танытатын маңызды көрсеткіш.
Шығармада өмір шындығы деректерін осылайша енгізу әдебиеттегі реализм
көркемдік әдісіне негіз болғандығы ақиқат. Автормен замандас болып өмір сүрген
адамдардың кескін-келбеті мен мінезін, әдетін сабақтастыра бейнелеудің қазіргі қазақ
прозасындағы баяндау мен бейнелеу тұтастығымен жазуға көркемдік негіз болғандай
қалпын байқаймыз. Мысалы, «Бабырнаманың» «Ферғана» бөлімінің басталу
беттеріндегі Омар Шейх есімді кісінің кескін-келбеті (портреті) мен мінез, дағды
ерекшеліктерін бейнелеудің көркемдік тағылымы әсерлі:
1. «Омар Шейх аса бойшаң емес, толықша, дөңгелек сақалды, ақ құба адам еді.
Ол қынамалы шапан киіп, белдігімен ішін тарта байлап жүретін, егер белін белбеумен
қысып, буып шіреніп қалса, белбеуі үзіліп түсетін.
Киім, тамақ таңдамайтын, шалманы арнаулы қызметшілері орайтын, ол кезде
бәрі де шалманы төрт қайыра орап, оның қырын сындырмай, ұшын салбыратып бос
қоятын. Жаз айларында диуанға қатысқан кезде болмаса, көбінесе моғол бөрік киіп
жүретін еді.
Омар Шейх мырза ханифат жолын тұтатын діншілдігі берік еді. Бес уақыт
намазын мұқият орындамағанымен, өмір бақи соның орнын толтырамын деп Құран
оқумен болатын ...
... Ол әділет жолын берік тұтқан адам еді. ... Ол қолы ашық, жомарт адам еді.
Мінезі де соған сай келетін, жайдары, сөзі мен тілі майда, батыл да ер кісі болатын.
Ол жорықта екі рет қылышын жарқылдатып сарбаздарының алдына шыққаны бар» [6,
19 б]
«Бабырнаманың» құрылысында жеке тұлғалардың кескін-келбеттерін, мінезқұлық дағдыларын баяндауларды, бейнелеулерді:
«Сұлтан Құсайын мырзаның әкімдері», «Сұлтан Құсайын мырзаның уәзірлері»
[6, 182-200 бб] деген бөліктерден ұшыратамыз.
Қазіргі қазақ прозасының роман жанрындағы шығармалардың тарихи дәстүрлі
негіздерінің бастаулары болатын осындай көркемдеу тәсілдерінің болмысын
шығармашылық жалғастығы көріністері түрлерінде қабылдаймыз.
Мұхаммед Хайдар Дулатидың «Тарих-и Рашиди» атты шежірелік баян
туындысының әдеби сипатынан мазмұн мен пішін жүйесін құрайтын ерекшеліктерін
аңғарамыз.
«Тарих-и Рашидидің» бірінші кітабында (70 тарау) да, екінші кітабында (117
тарау) да жеке тарихи тұлғалар, оқиғалар өмір шындығы бойынша баяндалған.
Шығарманың композициясындағы эпикалық баяндаулар мен тұлғаларды бағалау,
мінездеу әдістері сабақтастырыла қолданылған. Қазақ мәдениеті тарихындағы
шежірелік шығармалардың көлемдісі болып саналатын бұл туындыда тарихи
тұлғаларды мінездеу мен табиғат құбылыстарын бейнелеулер көркемдік ойлау
эстетикасы талаптарына орай жазылған. Автор жеке тұлғалардың қасиеттері, кескінкелбеттері, мінез құбылыстары өзара тоғысқан үйлесім жағдайында табиғи қалпымен
көріну жағдайын бейнелеуді мол қолданған. Мысалы, бірінші кітаптың «Сұлтан Саид
ханның мақтан етерлік қасиеті және ерекше мінезі жайында әңгіме» атты 68тарауындағы баяндау мен бейнелеу араласқан қолданысы көркем бейненің өмір
шындығына сәйкес даралығын аңғартады:
«Әңгімесі өте айшықты, түрікше де, парсыша да сөзге өте шешен болатын.
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Егер біреуге тіл қататын болса, тілдесер алдында жымиып алатын, әрқашан көңілді,
ашық-жарқын, қайырымды да кең пейілді болатын.
Оның жомарттығында шек жоқ еді. ... Оның берген сый-сияпаттарының
есепсіздігі соншалық, кейде қазынада түк қалмайтын.
Ол ержүректілігімен де өз қатарластары арасында ерекшеленетін.
... Ал білімдарлығына келгенде, мен оған тең келер кісі көрмедім. ... Ол
ешқашан өлеңді ойланып отырып жазбайтын, ылғи шабыттанып отырып айтатын. Бас
қосуларда алдындағы диуандарды (өлең жинағы) ашып, қандай мақам, қандай ырғақ
демей, соған сәйкес өлеңді суырып салып айта беретін, әрі оны бір-екі рет оқитын,
естіген жан жадында сақтап қалатын.
Қорыта келгенде,қазақ әдебиетіндегі шежірелік шығармалар тарихи деректерді
баяндау мен көркем әдебиет бейнелеулері тұтасуы жолын қалыптастырған мұралар
болып саналады. Авторларының көзімен көрген оқиғаларын көркемдік талғаммен
сұрыптап, іріктеп жазуы арқылы уақыт шындығын жазбаша жүйелеудегі қаламгерлік
мәдениет үрдісіне де негіз қаланды. Шежірелік туындылардың құрылысындағы
елдің, ондағы көрнекті оқиғалардың қамтылуында туынды авторларының мемлекет
қайраткері тұғырындағы тұлғалық танымалдығы да елеулі болды.
Қазақ
әдебиетіндегі тарихи шындықпен кең көлемді көркем туындылар жазу үрдісінде
шежірелік шығармалар авторларының қайраткерлік, қаламгерлік орындары да сөз
өнері тарихындағы маңыздылығымен ерекшеленеді.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ЭЛЕМЕНТТЕРІН ҚОЛДАНУ
Наурузбаева А.А., Жартыбаева А.Б.
Жоғарғы жаңа технологиялар колледжі
Резюме
Бұл мақалада ағылшын тілі сабағында тіл үйренушілерге ойын элементтері
арқылы шет тілін жетік меңгерудің тиімді тәсілдері мен құзіреттілігін арттыру
жолдары қарастырылған.
Resume
In this article it is considered effective ways of learning a foreign language through
game elements in the English language and learn the language perfectly, the ways of
increasing competence.
Елбасы жолдауында кез – келген орта санатты мектептің балаларының ең
жоғарғы деңгейдегі шет тілін оқып үйренуіне жағдай жасайтындай дәрежеге қол
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жеткізуіміз керек делінген . Қазіргі таңда шет тілін меңгертуге аса мән беріліп отыр.
Қазақстан Республикасындағы ең бірінші кезекте тұрған тіл саясаты туралы басты
мәселе мемлекеттік тілді еркін меңгерту,шет тілін меңгертудегі басты мақсат – білім
алушылардың сапасын халықаралық стандартқа сай көтеру. Бұл үшін жетілдірілген
әдіс шетел ғалымдарының іс-тәжірибелерімен танысу қажет екендігі ешбір дау
туғызбайтыны белгілі.
12 жылдық білім беру мазмұнының негізгі мақсаты қарқынды дамып келе
жатқан өзгермелі қоғамда өмір сүруге икемді,білімді,қабілетті жеке тұлғаны
қалыптастыру,оның болашақ кәсіби бағдарын айқындауына игі ықпал ету болып
табылады.
Бүгінгі күні елімізде 12 жылдық білім беруге көшу қызу пікірталас
туғызуда,оқытудың жаңа жүйесіне көшу-әлемдік білім кеңістігіне енуді көздейтін
заман талабынан туындаған мәселе.12 жылдық оқу мерзімінде оқытуда жалпы орта
білім беру мазмұнында қазіргі білім беру салалары сақталады: тіл мен әдебиет.
Қазақстанның білім беру жүйесінің әлемдік білім кеңістігіне біртіндеп өтуі
жағдайында шетел тілдерін оқытудың рөлі артады.Әрине 12 жылдық білім беру
жағдайында ағылшын тілін оқыту әдістемесінің бірі ойын элементтерімен ісәрекеттер арқылы оқыту.Ойын элементтері оқытудың бір түрі болып табылады.Бұл
әдістің тиімділігі оқушылардың белсенділігін пәнге деген қызығушылығын,ынтасын
арттыруында болып табылады.
Оқудың алғашқы кезінде оқушының тілдік материалдарды жеңіл меңгеріп
кетуіне көмектеседі.Ойын түрлерін дұрыс өткізілген сабақта оқушылардың тілді
үйренуіне ынтасы артып,сол тілді білуге қызығады.
Оқушының шаршауын сейілтіп,қызығушылығын арттыратын тек ойын
элементтері болып саналады.Ойын оқушыны бірігіп жұмыс істеуге бағыт
береді,іздендіруге дағдысына қалыптастыруына мүмкіндік туғызады.
Ағылшын тілін оқытуда ойын түрлерін мынадай мақсатта қолдану тиімді.
1.Алфавитті дұрыс меңгерту
2.Орфографияны дұрыс оқыту
3.Дұрыс оқу дағдысын қалыптастыру
4.Лексиканы меңгерту
5.Оқушылардың ойын дамыту, дұрыс жазу, дұрыс айту,дұрыс білу дағдысын
қалыптастыру.
Оқушыларды шетел тілінде сөйлеуге қарым-қатынас жасауға шет тілін әрбір
мұғалім
өз
сабақтарында
жаттығудың
бір
түрі
ретінде
ойындарды
қолданылып,сабақты қызықты өтуге, оқушылардың тілге деген қызығушылығын
арттыруға білім деңгейін тексеру құралы ретінде пайдалануға болады.
Таңдап алынған ойындар оқушылардың сөз байлығына ,тіл қорына сай болу
керек.Мұғалім кез-келген ойынды өткізу үшін алдын-ала жоспар құрып алуы керек.
Сонымен бірге мұғалім ойынға қойылатын төмендегі әдістемелік талаптарын біліп
орындауы тиіс.
Ол әдістемелік тұрғыдан алғанда мынадай бөліктерден тұрады:
1.Ойынның өтілетін сабақтарының мазмұны мен тақырыбына сай болуы.
2.Ойынға берілген уақытты нақты белгілеу.
3.Ойынның ойналу түрі топ болып ойнау.
4.Ойынға қажетті материалдардың түгел дайындалып қойылуы.
5.Қолданылған сөздер,сөз тіркестері,өлең таңдау
6.Ойындардың өту барысының жоспарын жасау.
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Мұғалім алдымен оқушының оқуға қызығушылығын ояту қажет. Оқушының
қызығу жәрдемімен оқып үйрену барысында қабілеті ашылып, дарыны ұшталады, өз
күшіне мүмкіндігіне сенімі артады,кісілігі қалыптасып, дара тұлғалық сипаттарға ие
бола бастайды.
Қызығуды туғызу үшін ойын түрлерін пайдаланудың орны бөлек. Тиімді
пайдаланылған ойын түрлері мұғалімнің түсіндіріп отырған материалын
оқушылардың зор ынтамен тыңдап берік меңгеруіне көмектеседі. Өйткені төменгі
сыныптағы оқушылардың аңсары сабақтан гөрі ойынға ауыңқырап отырады.
Қызықты ойын түрінен кейін олар тез серігіп тапсырманы ықыластана әрі сапалы
орындайтын болады. Ойындар барлық сыныптарда қолданылады.
Сонымен бірге сынып ішінде ойнайтын ойындар мен іс-әрекеттер арқылы да
оқытуға болады.Біз сынып ішінде ойындарды қашан қолдануымыз керек.Мысалы,
сабақ үстінде жаңа сөздерді қайталау үшін,өтілген жаңа сабақты еске түсіру үшін
қолданған жөн.
Сынып ішінде мынадай ойындарды ойнауға болады:
What’s in the bag?
Around the world
Board Race
Order Race
Question race
Bingo
Go fish ойындарын қолдануға да болады. Бұл ойындар оқушылардың танымын
кеңейтіп, білім мен білік шеберліктерінің жан-жақты дамуына, қалыптасуына, тілдік
материалдарды жақсы біліп, сөз іскерліктерін меңгеруіне көп көмектеседі.
Ойындар оқушылардың танымын, ақыл–ой белсенділігін қалыптастырудың маңызды
құралы бола отырып,олардың бағдарлама материалының негізгі тақырыптары
бойынша алған білімдерін тереңдете түсуді, әрі пысықтауды көздейді. Бұл ойындар
балалардың сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі, олардың пәнге
қызығушылығын оятып, ынта –ықылыас қоюына баулиды және оқушылардың
зейінін, ойлау қабілеттерін дамытады.
Ойындар арнайы мақсатты көздейді және нақты міндеттерді шешеді.
Ойынның мақсаты бағдарламада анықталған білім, білік, дағдылар жайында түсінік
беру, оларды қалыптастыру, және тиянақтау және пысықтау немесе тексеру
сипатында болып келеді. Ойынның міндеті баланың қызығушылығын оятып,
белсенділігін арттыру мақсатында іріктеліп алынған нақты мазмұнымен анықталады.
Ойын ұғымына түсінік берсек, бұл баланың мінез –құлқына өзі басқарумен
қатар топпен жұмыс жүргізе білу әрекеті, ол баланың бір-біріне көмектесу, тез ойлау
қабілетін, алға ұмтылу ісін дамытады. Сондықтан бағдарлама бойынша бекітілген
оқыту үрдісінде ойын түрлерін сабақ үрдісінде үнемі пайдаланып отыру керек.
Ағылшын тілі пәнінде көбіне рольдік ойындар, грамматикалық ойындар,
танымдық ойын да қолданылады. Ойын-оқу, еңбек іс-әрекеттерімен бірге адамның
өмір сүруінің маңызды бір түрі. Іс-әрекетті кесте түрінде қарастырсақ, оқушының
белсенділігі мен білім сапасын көрсетеді.Осы іс – әрекеттер арқылы оқушыларды
оқытуға да болады. Іс-әрекеттің мынадай түрлеріне тоқталсақ:
Matching
Categories
Fill in the blanks
Dialogues
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Drawing
Singing осы іс-әрекеттің түрлерін сабақ үстінде қолданса өте тиімді нәтиже
береді.
Ойынның өзіне тән мотивтері болады. Мысалы: мазмұндық, рөлдік ойындар
баланың зейінін есін, ойлауын, қиялын қалыптастыруда зор маңыз атқарады. Ойын
әсері арқылы бала өз қасиетін қалай қанағаттандыра алатындығын, қандай қабілеті
бар екенін байқап көреді. Ал, ақыл-ой ойындарында белгілі бір ережелерді сақтап
ойнайды. Ол ойындар баланың тапқырлығын, байқағыштығын, зейінділігін
арттырумен қатар, ерік сезім түрлерін дамытады. Ойын түрлері өте көп. Соның
ішінде сабақта пайдаланылатын танымдық ойындар, сөздік ойындар жан-жақты
дамытып білімді толық игеруіне көмектеседі.
Ойын түрлерінің материалдары сабақтың тақырыбы мен мазмұнына неғұрлым
сәйкес келсе, оның танымдық, тәрбиелік маңызы арта түседі. Оны тиімді пайдалану
сабақтың әсерлілігін, тартымдылығын күшейтеді, оқушылардың сабаққа ынтасы мен
қызығушылығы артады.
Ойын сабақтың әр кезеңдерінде, тақырыбына қарай мұғалім өзі таңдап алып,
қолданып отырады. Сондықтан, осы мақалада тілді меңгерту мақсатында сабақта
қолданылатын түрлі ойындармен таныстыра кетуді жөн көріп отырмыз.
1.What’s in the bag? Сумкада не бар? ойыны.
Мұғалім алдымен балаларға бір сумка алып келеді. Балалардан сұрайды.
Балалар сумкада не бар? Балалар ішінде дәптер, қалам, кітап бар деп айта бастайды.
Мұғалім бұл ойынды сабақ соңында қолданса болады. Әсіресе, жаңа сөздерді еске
түсіру үшін қолдануға болады. Мұғалім сумканың
ішіндегі заттармен
таныстырады.Сумкада не бар? Мұғалім оқушылардан What’s this? Сұрағы арқылы
затты көрсету арқылы сұрайды. Мысалы: Pen, copybook, pencil, ruller, rubber деп
көрсетеді. Сосын оқушыларға жеке-жеке қайталатады. Сөздерді ұмытпау керек.
Сосын оқушыларға сумка ішіндегі заттарды таратып беріп, оқушылардан осы
заттарды мына сұрақ арқылы сұрауға да болады. Мысалы: Who has a pencil? Who has
a ruller? Жауап бергенде оқушылар кімде екенін табу керек. Оқушылар тапса Janar has
a pencil деп табу керек. Бұл ойын оқушының сабаққа деген қызығушылығы артып,
сөздік қорлары молайып, есте сақтау қабілеті артады.
2.Board raceТақта сайысы ойыны
Бұл ойынның шарты:
Мұғалім оқушыларды екі топқа бөліп, ойынның ережесімен таныстырады. Бұл
ойында мұғалім түстер, сандар, сөздер айтады сол айтылған сөздерді, сандарды
оқушылар қатесіз жазу керек. Келесі оқушы әрі қарай жалғасын жалғастырып
отырады. Соңында оқушылардың жазғанын тексеріп қателерін жөндеп қай топтың
жеңгенін анықтайды. Мысалы:
P-1----P-2
Red----Red
Ten---Ten
Stone----Stone
Winter----Winter
Book------Book
Осылай рет-ретімен оқушылар жалғастырып болған соң қателерін жөндеп қай
жақтын жеңгенін айтады. Бұл ойында оқушылар шапшаңдықты, дұрыс жаза білуді,
есте сақтау қабілеттері артады.
3.Question Race Сұрақтар сайысы
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Бұл ойынның шарты:
Мұғалім сол сабаққа қатысты сұрақтар қойылады. Осы сұрақтар оқушыларға
таратылып беріледі. Оқушылар сол сұрақтарға дұрыс жауап беру керек. Мысалы жыл
мезгілдерін өткен кезде суреттер арқылы да мынадай сұрақтар арқылы қолдануға
болады.
1.How many seasons are there in a year?
2.What are they?
3.How many months are there in a year?
4.What are they?
5.What season is it now?
6.What month is it now?
7.How many days are there in a week?
8.What are they?
Осы сұрақтар арқылы оқушылардың сөйлеу қабілеттері артып,сөздік қорлары
молайып, сабаққа деген қызығушылығы артады.
Қорыта келгенде, оқу үрдісінде «ойын түрлерін пайдалану біріншіден,
оқушылардың білімін берік меңгерту құралы болса, екіншіден балалардың сабаққа
деген қызығушылығын көтеру болып табылады. Ойын түрлерін пайдалану мынадай
нәтижеге жеткізеді.
Нәтиже
1. Әр оқушының шығармашылығы артады.
2. Жылдам жұмыс істеуге дағдыланады
3. Оқушының жеке қабілеті анықталады
4. Оқушы топ жаруға ұмтылады.
5. Оқушының ойлау қабілеті дамиды
6. Әр оқушы өз деңгейімен бағаланады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Под
ред. Полат Е.С. М., 1999.
2.Ағылшын
тілі
сабағында
қолданылатын
жаттықтырушы
ойындар
М.Ф. Стронин
3. Иностранный язык в Казахстане №3 2016
4. Қазақстан мектебі №2 2015
ӘОЖ 821.512.122
Б.МОМЫШҰЛЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЖОЛЫ
Түймебекова Ә.Ә.
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті,Тараз, Қазақстан
Жалпы қазақ әдебиетінде дәстүрлі поэзияның орны ерекше. «Туғанда дүние
есігін ашады өлең, Өлеңмен жер қойнына кірер денең» деп ойшыл ақын Абай
жазғандай, қазақ халқының бүкіл тұрмыс-тіршілігі, рухы поэзиямен біте қайнасқан.
Сондықтан қазақ қаламгерлерінің ішінде шығармашылық жолдағы алғашқы қадамын
өлең өрнегімен бастамағаны жоқтың қасы. Жас дарын үшін өлең жазу дүние сырын,
сұлулығын біліп-тануға, оны көркем жеткізуге ұмтылыстың бірінші баспалдағы. Өлең
жазу деген - әр сөздің эстетикалық қуатын, орнын, әсерін сезіну деген сөз.
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Б.Момышұлының да поэзияға бетбұрысын осы тұрғыдан бағалаймыз.
Б.Момышұлының өлеңдері – жан дүниесін мазалаған, жауабын іздеген әр алуан
ойдың, көңіл-күйдің туындысы. Тың поэтикалық қолданыстар, өзгеше өрнекөлшемдер ұшыраса бермесе де, бірақ дәстүрлі поэзияның үлгісін бойына әбден
сіңірген, сол арқылы ішкі толғанысын, ойын көркем де сіңімді жеткізетін шығармалар
болып келеді. Бізге белгілі кей туындыларының астына «1930 жыл» деп жазылса,
бірсыпырасы 1932-1934, 1936-1938 жылдары жазылған. Енді бір туындыларының
астына 1940, 1942-1944 жылдар деп көрсетілген. Күні, айына дейін нақты белгіленген
өлеңдерден Бауыржанның шығармаларына өте ұқыпты қарағаны байқалады.
Біздің мақсатымыз- Б.Момышұлының өлеңдерін арнайы тақырып етіп, жанжақты талдау жүргізу емес. Оның жазушы ретінде қалыптасуындағы орнын анықтау,
саралау болып табылады. Өлең жазу дүниені көркемдік тұрғыдан танудың,
жазушылықтың басы десек, ол өзінің әдеби дарынын эпикалық шығармасында толық
ашты. Дегенмен автордың кейбір өлеңдеріне тоқтап өту арқылы майдангерқаламгердің эволюциясын, дүниетанымы мен қоғамдық көріністерге деген
көзқарасын, бағасын тануға болады. Өйткені адам бойындағы рухани күш-қуат бір
күннің жемісі емес, өмір тәжірибесі мен оқу-ізденудің нәтижесі.Жалпы,
Бауыржанның 30-жылдары жазылған өлеңдерінен қоғамдық өзгеріске, оның
зорлықшыл, бұзып-жару іс-әрекеттеріне өзіндік көзқарасы көрінеді. Оның бірсыпыра
өлеңдеріне ащы сатиралық сипат тән.
Найзадан қол босаса қалам алдым,
Толғанып оқиғаны көп ойландым.
Тырмысып әл келгенше көргенімді,
Жалтақтамай, именбей ашық жаздым [2, 377 б].
Міне, осы өлең жолдарынан-ақ автордың майданнан қаға берісте қолына
қаламды еріккеннің ермегі етіп алмағаны көрінеді. «Толғанып оқиғаны көп
ойландым...» деуі - ұрыс үстінде басынан кешірген небір қилы оқиғаларды, ауыр
жағдайларды іштей қорытуы, жүйелеуі. Бұл да, сөз жоқ, шығармашылық адамына тән
қажетті басты сипаттардың бірі.
«Тырмысып әл келгенше көргенімді, Жалтақтамай, именбей ашық жаздым»
деуінен де болашақта қалыптасқан жазушылық ұстанымының алғы көрінісін
байқаймыз. «Жалтақтамай, именбей» деген сөзінде, біздіңше, үлкен шындық, астар
бар. Социалистік реализм әдісі шындықты барлық қалпымен, күрделі де қайшылықты
болмысымен жазуға мүмкіндік бермегені белгілі. Ал осындай өктем идеология
тұсында шындықты айтуға, жазуға ұмтылу – ұрыстағы ерлікпен пара-пар батылдық
болатын.
Б.Момышұлы соғыста өресі биік командир ғана болған жоқ, ұрыстың бел
ортасында жүріп іштей шығармашылық шыңдалу үстінде болды. Ұрыстың әрбір сәті,
қаруластарының ерлігі мен қиын кезде буыны бекіген адамдық тұлғасы, тағдыры
болашақ жазылар шығармаларына мол материал берді.
Түйіндей айтқанда:
-Б.Момышұлының өлең-толғау жазуы – қаламгерлік қалыптасуының ажырамас
бөлігі;
-Оның өлеңдерінен соғысқа дейінгі және соғыс кезіндегі уақыт белгісі,
қоғамдағы әрқилы өзгеріс, халық басына түскен қиыншылықтар анық көрінеді;
-Туындыларындағы авторлық бейне – қоғамдық өзгерістерге көңілі зерек,
өзіндік көзқарасы бар, ел деп жаны күйзелген намысшыл тұлға. Бұл тұлға кейінгі
прозалық шығармаларында одан әрі дамып, кемелденіп көрінді.
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Б.Момышұлының қаламгерлік қалыптасуын тануда А.Бектің «Арпалыс»
кітабының жазылу кезіндегі шығармашылық тұлғасына – болған оқиға мен бастан
өткен жайларды көркем баяндап айтып беру бейнесіне, кітаптың жазылу процесіне,
әдебиет туралы, оның ішінде соғыс тақырыбына жазылар туынды табиғатына
қатысты ой-толғамдарына тоқтап өтудің маңызы ерекше деп білеміз.
Мұнда ол жай баяндаушы, кітапқа материал беруші ғана емес, кітаптың өз
кезеңінде салмақты, Ұлы Отан соғысы тақырыбына дер кезінде жазылған алдыңғы
қатарлы туынды болып шығуына айрықша үлес қосқан бірегей шығармашылық иесі
болып көрінеді. Кеңес Одағы жазушыларының кешінде (1943 ж., 8 декабрь), А.Бектің
«Арпалыс» повесін талқылауда (1944 ж., 8 декабрь) сөйлеген сөздерінің
стенограммасынан, «Знамя» журналының редакциясына жазған хатынан (1944 ж., 5
май) автормен тепе-тең түсіп, суреткерлік табиғатын терең түсінген, тіпті көп
жағдайда жетекші роль атқаратын Б.Момышұлы-баяндаушының ешкімге ұқсамайтын
интеллектуальді тұлғасын танимыз.
Ол көркем шығарманың табиғатын терең ұғынады. Әсіресе, жойқын соғыс
шындығын кең көлеммен бейнелейтін көркем прозаға қоятын талабы жоғары
деңгейде болып келеді. Оларды жинақтап айтар болсақ:
1. Соғыс, ұрыс психологиясын терең білмей тұрып, құр жобамен, қиялмен бұл
тақырыпқа қалам тартуға болмайды. А.Бекпен алғаш кездескен кезде біраз уақытқа
дейін қасарыса сыр ашпауын оған күмәндана қарауымен түсіндіреді. Кейін өзі
А.Бектің ұрыс шындығын жан-тәнімен сезінуіне мүмкіндік жасайды.
2. Ұрыс бейнесін, табиғатын суреттеуде, ондағы адамдардың әр қилы
психологиясын көрсетуде ешқандай бұрмалаушылыққа жол берілмеуі тиіс. А.Бекпен
арадағы кейбір келісе алмаушылықтың көркемдік тәсілге – соғыс шындығын
бейнелеудегі авторлық көзқарасқа - келіп тіреліп жатуы сол себепті.
Соғыс тақырыбына қалам тартқан шығармалардың да эстетикалық қуаты
жоғары болуы тиіс. Жауыздық пен адамдықтың бетпе-бет шайқасы шартпа-шұрт
жалаң қантөгіске айналмай, психологиялық негізі, солдаттың қайсар рухы мен
адамдық тұлғасы қатар өріліп, нақты, дәлелді де көркем бейнеленуі қажеттігін автор
А.Бектің «Арпалыс» кітабына байланысты айтқан ой-толғамдарында алға тартады.
Майдангердің күнделік-жазбаларында көп айтылатын ерлік пен қорқыныш та, парыз
бен міндет те кескілескен ұрыс үстінде көрінеді. Ұрыста кездейсоқтық болмайды.
«Ұрыста бәрі тексеріледі, адамның барлық жеке қасиеттері сынға түседі.
Соғыстың психологиясы сан қырлы.
Адамның қасиеттерінде, жеке және қоғамдық өмірде соғыстан қаға беріс
қалатын ештеңе жоқ.
Ұрыс бетпердені, өтірікті, жалған батылдықты жұлып тастайды. Жалғандық
оқтың астында шыдас бермейді.
Ұрыста үрейіңнің ұшқанын жасыра алмайсың. Ұрыста ерлік не мүлдем
жоғалады, немесе тек барынша толық ашылады» [2,251 б].
Жалпы, Б.Момышұлының пайымдауынша, соғыс тақырыбына жазылған
туынды кейіпкер басындағы әр алуан психологиялық тартыстан айналып өтуі мүмкін
емес. Тек соны жалған әсірешілдікке ұрындырмай, шынайы шеберлікпен суреттей
білу қажеттігін автор қатаң ескертеді.
Бұл туралы әлемге танымал американ жазушысы Э.Хемингуэй: «Война – самая
благодатная тема. В ней концентрируется максимум материала, действие ускоряется,
случаются разнообразнейшие события. Чтобы находить их в обычных
обстоятельствах, потребовалась бы целая жизнь» [4,72 б],- деп жазады.
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3. Б.Момышұлының соғыс тақырыбына жазылар шығармаларға қоятын тағы
бір талабы ондағы басты образдарға, әсіресе жауынгер бейнелеріне қатысты
өрбітіледі. Солдатты жансыз, тек бұйрықты орындаушы жүрексіз, қуыршақ
бейнесінде суреттеуге мүлдем қарсылық білдіреді. «Біз солдат дегеніміздің кім екенін
бейнелемекпіз,- дейді Б.Момышұлы өзінің А.Бектің «Арпалыс» туындысына қатысты
баяндамасында.
- Көбісі солдатты әйтеуір жансыз, қатып қалған бір нәрсе, жүрексіз қуыршақ
адам деп түсінеді. Мен бұған келіспеймін. 1942 жылдың бас кезінде мен қазақ
жазушыларына хат жазуға мәжбүр болдым, өйткені біздің дивизияның өз ерекшелігі
бар еді – оның құрамындағы жауынгерлердің басым көпшілігі орыс емес ұлттардан
болатын. Солдаттардың басшысы ретінде мен осынау адам жанының инженерлеріне
арнайы хат жолдауыма тура келді. Сіздер инженерлерсіздер ғой, біздерге рухани азық
беріңіздер. Менің жазушыларды үйреткім келмеді, дегенмен былай деп жазуға
мәжбүр болдым: «Күресте біздің жауынгерлер мен командирлердің рухы граниттей
берік. Олардың әрқайсысының жүрегінде қас дұшпанға деген ыза кек қайнайды, бірақ
солдаттың да жүрегі қажиды, солдат қатып қалған тас емес, болат емес, шыны емес,
адам, әркімдерге тән барлық адамгершілік қасиеттері сезім мен осалдық жақтары бар
кәдімгі адам. Ол үнемі ержүректілік, ерлік, қаһармандық көрсетіп қоймай, сонымен
қатар жаны күйзелген сәттерде жігерсіздік те, ынжықтық та көрсетеді». Көпшілігі
өзін билеген әлсіздікті жеңіп өзін-өзі қолға алады, екіншілеріне жолдастары қол
ұшын береді. Үшіншілерін командирлер мен саяси жетекші жігерлендіріп, бір сөзбен
айтқанда ертеңгі күнгі шайқасқа жауынгер қылыштың жүзі мен штыктың ұшындай
қайралып, ұрыстың от-жалынында кейбір әлсіздік танытқандарға жігер береді.
Жауынгер де жанды адам. Ол да өмір, махаббат туралы ойланып-толғанады,
сүйгенінің мейірімі мен назын аңсап, кішкентай қара домалақ ұлының былдырлаған
бал даусын, бұйра шашты шынашақтай қызын сағынады, өйткені ол ер азамат, әке!»
Бұлай жазған себебім жұрттың көпшілігі солдатты мейірімсіз, тас жүрек деп
санаудан кет әрі емес» [2,255-256 бб].
Ұрыстың бел ортасында болып, солдаттармен бірге бар ауыртпалықты бөліскен
Б.Момышұлы соғыс тақырыбына жазылар көркем шығармаға жай материал беруші
ғана емес:
-автормен принципті жағдайда ой жарыстырушы, оқиғаның берілу сапасын
бірге анықтаушы;
-шығарма жазылып аяқталғанша автормен бірге жауапкершілікті мойнына
алушы;
-автор мен баяндаушы-кейіпкер арасында ортақ ұстаным, шарт бар: соғыстың
мың қатпарлы күрделі, кереғар бейнесін суреттеуде, Отан қорғаушылардың
қаһармандық образын жасауда ащы да болса шындыққа жүгіну, шындықты айту;
Бұған ой-өріс кеңдігі мен ұлттық сана-рух биіктігі керек. Шығармаға көркем
материал болып енер соғыс оқиғасы мен адам тағдыры жеке бас тұрғысынан емес,
халықтық, ұлттық ой-сана тұрғысынан екшелуі, іріктелуі қажет. Алапат шайқаста
опат болған қаруластарының алдындағы ар-ождан тазалығы, жауаптылық деген тағы
бар. Бүгінгі соғыстың жантүршігерлік зардабын келер ұрпаққа нақты да көркем,
шынайы жеткізу міндеті де бас кейіпкер-баяндаушыны сол кездің өзінде-ақ аса
толғантқан.
Сол себепті де «Арпалыс» повесінің авторы А.Бекпен қатар кітаптың бас
кейіпкері де өзін барынша жауапты сезінген, өзіне де, жазушыға да қатал, принципте
қараған.
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Бұл – мінез даралығы, білімдарлық, елін-ұлтын сүюшіліктік белгісі.
Соғыстың ең ауыр кезеңінде де Б.Момышұлы-баяндаушы алдына зор мақсат
қойған. Ол – уақыт суытпай, мүмкіндігі болғанша, жолындағысының бәрін жайпап,
жанталаса алға ұмтылған, идеологиялық рухы мен сағы әлі сынбаған неміс
фашизмімен ауыр шайқастардан соң шегіне отырып Москваны жанкештілікпен
қорғаған, қаһармандықтың небір асқан үлгілерін әлемге паш еткен панфиловшылар
дивизиясының көркем-тарихи шежіресін жасауға қатысу еді.
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Н.КЕЛІМБЕТОВ – ЕЖЕЛГІ ДӘУІР ӘДЕБИЕТІН ЗЕРТТЕУШІ ҒАЛЫМ
Абдыханова Ғ.Т.– аға оқытушысы
М.Х.Дулати атындағы ТарМУ., Тараз қ.
Әрбір жазушы өзінше бір әлем, өзінше бір құбылыс. Әдебиет әлемінде тосын
тақырыппен, өзгеге ұқсамайтын тіл шеберлігімен келген Немат Келімбетов
шығармаларының алар орны ерекше. Адамның өмірге деген құштарлығын танытып,
үміт үзбеуге, тарихтың жандануына өз үлесін қоса білген белді жазушы. Адам
психологиясының аласапыран құбылыстарын майдан қыл суырғандай жеткізе білетін
сырбаз жазушының әрбір әдеби мұрасын көзбен емес көңілмен оқу керек. Көкірегі
ояу, ойлы оқырманға ой салары анық.
Немат Келімбетов - өзінше бөлек, соқпақ өрнегі өзгеше жан. Өмір жырын
шертуге оның үні сазды, әсерлі, суреткерлік бояуы қанық. Ол салған өмір өрнегі жеке
шығармашылығының жетістігінен ары асып, ұлттық өнердің әлемдік аренада
тайталасар талантты шығармалар деп қарауға болатын құбылыс. Немат Келімбетовтің
кез-келген көркем әдеби мұрасы оқырманына көп білгізеді. Оқырманына мұншама
азап шектіретін шығарма жазу тек айтулы шебердің қолынан келетін болса, Немат
Келімбетовті де сол қатардан көре аламыз.
Он тоғызыншы ғасырда туып, жиырмасыншы ғасырдың басында дүниеден
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өткен, әдебиет әлемінде өлмес өрнек қалдырғандардың бірі Джек Лондон 1899 жылы
жазған «Жазушының тіршілік философиясы туралы» деген шағын еңбегінде
даралыққа жеткен жазушылар туралы айта кеп: «Олардың дарынсыздардан
айырмашылығы не нәрсені де тірліктің қайнар көзін тікелей көсіп алуы, бөтеннің
қолынан өткен, өзгенің ойынан ешқашан дүниеге әуестенбеуі, сөз саптауы. «Өз
қолынан, өз жанынан шыққан дүниеге өзіндік мөрін, авторлық құқықтан да
маңыздырақ, құнды қолтаңбасын басқанды жөн көрген. Тіршілікпен оның дәстүрғұрыптарынан (басқаша айтқанда, адамзат мәдениеті мен танымына) өзіндік тіршілік
философиясын құру үшін керекті материал ала білген» деген кейінге қалдырған
кенеулі сөзі Немат Келімбетовке арналған сияқты. Әдебиеттегі тіл әсемдігін, жазу
техникасын, стиль мәнісін әлемдік деңгейге жеткізе білген Немат Келімбетов өз
философиясына негізделген, әдебиет сүйер қауым үшін өмірлік мәні жоғары
шығармалар жазды. Қайсарлық пен табандылықтың арқасында өзіндік тіршілік
философиясын түбегейлі қалыптастырған оның қолы айқын даралыққа жеткен. Оның
әдеби мұраларын оқығанда сіздің де ой алмауыңыз, ұшқын алмауыңыз мүмкін емес
деген сенімдеміз.
«…Бүгінгі жастар қазақтың байырғы әдет-ғұрпын, салт-санасын, ежелгі
тарихын мақтаныш ете білуі шарт. Елін, жерін сүю осындай білікті түрде мақтаныш
ете білуден басталады. Кезінде ұлан-ғайыр жерімізді сыртқы жаудан қорғап қалған
батыр бабаларымыз туралы жырлап, әнге қосып айтып отыруды өзім де ұнатамын», дейді ғалым.
Қазақстанның филология ғылымы салаларында (түркітану, шығыстану,
әдебиеттану, фольклортану), көркем прозадағы, драматургиядағы, аудармадағы
көрнекті туындыларымен елеулі үлес қосқан, жоғары оқу орындарында (Абай
атындағы ҚазҰПУ, Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ, т.б.) ұстаздық қызметтер
атқарған, қазақ журналистикасында, мемлекеттік жоғары басқару орындарында еңбек
еткен Немат Келімбетовтің өмір жолы ұрпаққа өнеге. Оның есімі халқымыздың
тарихында филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Гуманитарлық
ғылымдар академиясының академигі, Халықаралық Күлтегін және Франц Кафка
атындағы сыйлықтардың лауреаты сынды атақтарымен, анықтамалық бағалаулармен
мәңгілікке жазылды.
Немат Келімбетов - сан ғасырларды көктей өтіп, бүгінгі күнге тарихикөркемдік маңызын төмендетпей жеткен, уақыт сынынан өткен әдеби
мұраларымызды терең, арна-арнамен қарастыра отырып, кезең-кезеңге бөліп
зерттеген ғалым. Еңбектің бірінші тарауын «Тәңірлік дәуір әдебиеті» деп атап, келесі
туындыларды енгізеді: «Сақтардың қаһармандық дастандары», «Алып Ер Тоңға»
дастаны, «Шу» дастаны, «Ғұндардың батырлық жырлары», «Оғыз-қаған» дастаны,
«Аттилла» дастаны, «Көк бөрі» дастаны, «Ергенекон» дастаны, Көк түріктердің ерлігі
туралы «Күлтегін» және «Тоныкөк» жырлары, «Қорқыт ата кітабы», «Авеста қасиетті жазбалар жинағы». Бұл тарауға енген дүниелердің дереккөздерін ғалым әлем
зерттеушілерінің кітаптарынан іздеп табады.
Еңбектің екінші тарауын «Ислам дәуірі әдебиеті» деп атап, келесі
туындыларды енгізеді: «Этикалық-дидактикалық поэзия», «Әбу Наср әл-Фараби»,
«Орта ғасыр ғалымдарының Әл-Фараби туралы ой-пікірлері», «Махмұт Қашқари.
«Диуани лұғат ат-түрік», «Жүсіп Хас Хажыб Баласағұн. «Құтадғу біліг», «Ахмет
Йүгінеки. «Хибатул-хақайық», «Қожа Ахмет Йасауи. «Диуани хикмет», «Мират-ул
Кулуб», «Сүлеймен Бақырғани. «Бақырғани кітабы». Бұл тарауында да ғалым
зерттеуші шығыстанушы, түркітанушы, арабтанушы ғалымдардың еңбектеріне арқа
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сүйейді. Ағылшын және басқа да әлем тілдеріндегі еңбектерді де ескереді. Солардың
сирек қолжазбалары мен жарық көрген еңбектерін терең ақтарғандығы анық
байқалады.
Немат Келімбетов араб, парсы, көне шағатай, көне түркі тілдеріндегі
жәдігерліктерді көп зерттеген. Солардың біразын сюжеттік мазмұнын сақтап,
поэтикалық құрылымын әлсіретіп алмай, өзі де қазақ тіліне аударды. Ғылыми
сипаттамаларын жазды. Әсіресе орыс, түрік, өзбек, әзірбайжан, татар, башқұрт
ғалымдарының монографиялық зерттеулерінің ең бір сүбелілерін ой елегінен өткізеді.
Солардағы ғылыми тұжырымдар мен толғамдарды өз ой-пікірлеріне тұғыр етеді.
Жаңсақ кеткен ой-пікірлерді жаңа деректер негізінде жаңаша толғайды. Осынау
еңбектердегі ислам құндылықтарына байланысты тың, жаңа ғылыми ойтұжырымдарды өзі зерттеп отырған обьектісіне байланысты сабақтастыра пікір
өрбітеді. Осы орайда ғалымның төмендегідей тұжырым жасауы тарихи
сабақтастықты дөп басып анықтайды.
Немат Келімбетов: «Басқаша айтсақ, Х-ХII ғасырлар түркі халықтарының
қоғамдық-мәдени даму тарихында қайта өрлеу-ренессанс дәуірі болды. Сондай-ақ
енді ғылым, мәдениет, әдебиет саласындағы шығармалар бұрынғыдай араб тілінде
емес, жергілікті халықтардың өз тілінде, яғни түркі тілінде жазыла бастады. Араб тілі
мемлекеттік тіл болудан қалды. Ел басқару ісін де түркі халықтарынан шыққан
әкімдер қолға алды. Мұның өзі кездейсоқ құбылыс емес еді. Бұл өзгерістердің
бірнеше ғасыр бойы дайындалып келе жатқан тарихи алғышарттары бар болатын.
Ұлы Түрік қағанаты - өзінің ішкі қайшылықтары мен сыртқы қысымның салдарынан
екіге бөлініп кеткені (Батыс және Шығыс түрік қағанаттары) тарихтан жақсы мәлім.
Ұлан-ғайыр өлкені иеленіп, әлемді аузына қаратып тұрған ұлы Түрік қағанатының
өзінен кейінгі ұрпағына қалдырған мұрасын «тым аз» деп те, «қыруар көп» деп те
бағалауға болар еді. «Тым аз» дейтін себебіміз – Түрік қағанаты тұсында салынған
ғажайып кент-қалалар, зәулім сарайлар, құнды дүние-жиһаздар жау қолынан қирап,
көл-көсір қазына-байлығы қадым замандарда-ақ талан-таражға түсіп кетті. Ал,
«қыруар көп» дейтін себебіміз – данышпан бабаларымыздың ұшқыр ақылпарасатынан туған ең асыл мұралар – көне түркі әріптері, яғни руналық жазбалар мен
«Күлтегін», «Тоныкөк» сияқты батырлық жырлары біздің заманымызға сол күйінде
жетті», - деп өзіндік тың байламын ұсынады.
Еңбектің үшінші тарауын «Алтын Орда дәуірі әдебиеті» деп атап, бұл бөлімге
келесі туындыларды енгізеді: «Сайф Сараи. «Гүлстан бит-Түрки»; «Хорезми.
«Мұхаббат-наме»; «Құтб. «Хұсрау-Шырын» дастаны және «Дүрбек. «Жүсіп пен
Зылиха» атты шығармаларды сол кезеңде дүниеге келген басқа да әйгілі аңызжырлармен, дастандармен салыстыра сөз етеді. Еңбектің төртінші тарауын «Тарихи
шежіре және көркемдік дәстүр» деп атап, келесі туындыларды енгізеді: «Әбілғазы
Баһадүрхан «Шежіре-и түрік»; «Қадырғали Жалаири «Жами ат-тауарих»;
«Захириддин Мұхаммед Бабыр», «Бабыр-наме», Мұхаммед Хайдар Дулатидың
«Тарих-и Рашиди» атты тарихи еңбегі. Бұл мұралардың көркемдік маңызын ғалым
тұңғыш рет тарихи-салыстырмалы негізде терең ашып көрсетеді. Түйіндей айтқанда,
біздің ұлы бабаларымыз көне сақтардың, ғұндардың, түркілердің қаһармандық
дастандары «Алып Ер Тоңға» және «Шу батыр», «Атилла», «Көк бөрі», «Ергенекон»,
«Күлтегін», «Тоныкөк» сынды ұлы мұраларымыздың, жоғарыда есімдері аталған
ғұлама ғалымдарымыз бен ақын-жырауларымыздың қаламынан қалған мәңгілік
туындыларымыздың тарихи тағылымын, көркемдік бітімін, ең бастысы осынау құнды
жәдігерліктердің рухани қуатын парасат биігінен төгілте баяндайтын профессор
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Немат Келімбетовтың бұл еңбектерін қазақ руханиятының ең басты олжасы деп
бағалаймыз. Осынау рухани жәдігерліктердің, сирек құндылықтардың ғылымитанымдық айналымға түсуіне, әдебиет тарихына қайта оралуына көп тер төккен
ғалымның өзі ашқан ғылыми жаңалықтардың, өзі жаңадан тапқан әдеби мұралардың
да үлесі аса зор.
Тағдыр талқысымен арпалыса жүріп, қажымас қайсарлығымен, жігерлі
ұстанымымен классикалық деңгейдегі іргелі ғылыми зерттеулер және әдеби көркем
көрнекті шығармалар жазған ойшыл жазушы Немат Келімбетов – ұлттық және
жалпыадамзаттық биіктіктер тұғырындағы мәңгі аласармайтын тұлға. Оның
қажымай-талмай жасаған сан салалы шығармашылық еңбектері қазіргі Тәуелсіз
Қазақстанның ғылымын, көркем әдебиетін жаңаша дамытуға ықпалды өнеге бола
беретіні ақиқат.
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ПУБЛИЦИСТ ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯ
ТАҚЫРЫБЫ
Ермағанбетова З.Н., филология ғылымдарының кандидаты
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Өмірдегі кезек күттірмес өзекті мәселелерді замана талабына сай қоғамның
дамуы тұрғысынан қарастыра білу – журналист қызметінің негізгі өзегі. Шебер
журналистің қаламынан шыққан дүниелер уақыттың көшінде қалып қоймай, қай
кезде болсын маңыздылығын жоймайды. Осы қағидаға сүйенсек, Сыр өңірі
журналистикасында еңбек еткен, қазіргі уақытта да ақпарат ағынының ортасында
жүрген публицистің бірі - Айжарық Сәдібекұлының шығармалары тақырыптық,
мазмұндық жағынан ерекшелеп айтуға тұрарлық.
Бүгінгі таңда бүкіл адамзатты экологиялық ахуалдың алаңдатып отырғаны
баршамызға мәлім. Соның ішінде ғалам және ғасырлар проблемасына айналған Арал
теңізі тағдыры әлемдік деңгейде маңызы бар оқиғалардың бірінен саналады. Бір ғана
мысал, аталмыш тақырыпта ұдайы қалам тербеп жүрген эколог-жазушы Сайлаубай
Жұбатырұлының көптеген публицистикалық мақалаларын айтпағанда, «Абыржы»[1]
трилогиясының дүниеге келуі тегіннен-тегін емес. Ел тағдыры, ұрпақ болашағына
алаңдаған бұқара мен қаламгерлер жанайқайының арқасында деуге болар,
жұртшылық «Кіші Арал» атап кеткен Солтүстік Арал теңізі айдынын тұтастай көтеру
мәселесі мемлекет саясаты деңгейінде қолға алынды. Табаны кеуіп, семіп бара жатқан
теңізге Елбасымыз дер кезінде дәйекті шешім қабылдап, ғасыр жобасын (САРАТС)
жүзеге асыруға ықпал етті. Теңізге су келді, айдыны балыққа толды. Тек бір Арал
өңірі халқының емес, Жер тағдырына алаңдаулы барша ағайынның көптен күткен
арманы орындалуға жақын қалды десек артық айтқандық емес.
Экология тақырыбын жетпісінші жылдары облыстық газеттің тарихында
алғашқылардың бірі болып Арал апатына байланысты бастаған да Айжарық
Сәдібекұлы десек қателеспейміз. Содан бері әр қырынан үзбей жазып келеді. Кезінде
табиғат қорғау тақырыбы бойынша ұйымдастырылған жарияланымдары,
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проблемалық өзекжарды өткір мәселелер республикалық конкурстарда өзіне лайықты
орын алды. Өтпелі кезеңде ауыл, елді мекендерде радио, телефон, телеарналар
жұмысы дұрыс жолға қойылмағандықтан, халықтың көпшілігі елімізде болып жатқан
жаңалықтардан хабарсыз болатын. Осыған орай газет бетінде ең болмағанда
Президентіміздің саясатын қолдау және оны орталықтан шалғай қоныстарға жеткізіп
отыру мақсатында осы тақырыпты ел ішіндегілерге ұғынықты ыңғайда қысқа әрі
нұсқа жазған да А.Сәдібекұлы болатын. Бұл жайында автордың өзі «Ай заман-ай,
заман-ай» кітабының алғы сөзінде баяндайды[2].
Бүгінгі күні газет-журналдардың тарихи айдарына айналған «Арал тағдыры –
адам тағдыры» айдарының журналистердің жан айқайынан туғанын білеміз. Сол
«Арал тағдыры – адам тағдыры» бұл күнде әлемдік шартараптың да бас ауруына
айналған жайы бар. Журналистер еңбегінің арқасында әлем жұртшылығы назарын
Аралға аударды. Публицист А.Сәдібекұлы да Арал тағдыры, Байқоңыр зардабы
туралы проблема көтерген алғашқы журналистердің бірі болып саналады. Оның
қаламынан туған бірнеше проблемалық жарияланымдары кезінде жергілікті,
республикалық басылымдарда жарық көрді.
Мәселен, «Алапес Арал»[3] атты проблемалық мақала деректер мен дәйектерге
толы. Журналист бұл мақаланы жазу үшін көп зерттеген. Бір кездегі адам сенгісіз
Аралдың табиғаты, теңіздің жай-күйі туралы тебірене баяндай келе, осы тұста
ұрпағымыз біліп жүрер жәйтты ескертеді: «Біздің бұл тұста ұрпағымыздың ұрпағына
айтып кетер бір парызымыз бар. Аралды құртқан АҚШ пен Франция немесе Жапония
мен Түркия емес. Суының мөлдіреген тазалығынан ашық аспан астында көкпеңбек
болып жататын айдын шалқарды құртқан кешегі Кеңес империясы емес пе? Кеңес
империясының «бейбіт мақсаттағы» сынауларды бастағаны қай заман? Сынау да
сынау! Таусылмайтын сынаулар есімізден тандырған жоқ па?»,- деп Ресей
саясатының келеңсіз қырларын сынға алады.
Мақаланы оқи отырып, жаның түршігетін мысалдарға қанық боласың. Біздің
ұғымымыздағы балықты жеп, артынан сүт, ағарған ішкеннің зардабынан жергілікті
халықтың арасында алапес деген ауру туындаған деген түсінікке А.Сәдібекұлы басқа
қырынан келеді.
Публицист Арал халқының алапес ауруына ұшырау себептерінің сырын ашады.
«Возрождение» аралының 1933 жылдан бастап полигонға айналғанын айтады.
Кеңестік империяның елімізге жасаған озбырлық саясатына қаны қайнап, қазақ
жеріне деген жымысқы дұшпандықтың тым әріден келе жатқанынына жүрегі сыздап,
жаны ауырады. Мысалы, «Біздің халқымыз кейде бұрынғы идеологиялық аярлықпен
айтқанда, «бейбітшілік жолындағы күрестің» эксперименттері мен сынақтары үшін
жаратылғандай болып көрінеді. Ресейліктердің озбырлығынан ХҮІІ ғасырдан бастап
төгілген қанымыздың, қиналған жанымыздың есебі жоқ» деп күйінеді. Арал
халқының алапес ауруына ұшырауына ресейліктердің химиялық-бактериологиялық
қаруды «Возрождение» аралында жасап, сынап көріп, лабораториялық тәжірибе
алаңына айналдыруы басты себеп екендігін дәлелдейді. Сөйтіп, оны анықтай түсу
үшін АҚШ-тың «Дельфиннің жан дауысы» фильміндегі оқиға барысын мысалға
келтіреді.
Фильмнің оқиғасы былай. АҚШ ғылыми тәжірибе жасау үшін мұхитқа суасты
кемесін жібереді. Экипажға жүктелген тапсырма – құпия эксперимент жүргізу. Бірақ
оны не үшін жасайтындықтарын кемедегілердің өздері білмейді, арттарынан бұйрық
болмай Жерге оралуға еріктері жоқ. Жұп дельфин әлде бір жаманшылықты сезгендей
кеменің ізінен қалмай дауыс салып жылаумен болады. Ақыры фильм қайғы399

қасіретпен аяқталады. Экипаж мүшелері өздері жасаған тәжірибеден түгелімен
алапеске ұшырайды. Тәжірибе сәтті аяқталғанына көздері жеткен Жердегілер оларға
су астында қалуға бұйрық береді. Мінекей, осындай трагедиямен аяқталған
тәжірибенің Аралдағы алапес ауруына ұшырағандарға да қатысы бар екеніне көзіңді
жеткізеді.
“Жердің киесі болғанда, көлдің иесі болмауы қалай?”[4] атты проблемалық
мақала да өзекті мәселені қозғайды. Арал ауданына қарайтын Қамыстыбас көлінен әр
жылдары 400-500 тоннадан балық ауланып келген. Ал 1996 жылдары бұл көрсеткіш
234 тоннаға дейін кеміген. Себебі балығын кім көрінген аулайды да, ал көлдің
күтіміне, балығының өсіміне келгенде ешкім басын ауыртпайды. Осы жерде
журналист толғамды ой айтады. “Қамбашты “халық меншігі” деу жүрекке жағатын
сөз. Дегенде, нарықтың есепке тәуелді қатаң талабы жағдайында Көлді күтетін
қалайда бір қамқоршы керек. Екі аяқтылардың араны ашылған мына заманда Көлді
иесіз қалдыру – қастандықпен бірдей емес пе? Сондықтан сөз жоқ, Қамыстыбасқа бір
ие керек. ...Бұған Қазақстан Үкіметі, оның құзырындағы Ауыл шаруашылығы
министрлігі ғана жәрдемдесе алады”,-деп бұл мәселеге жоғары басшылықтың
назарын аударады. Осылай мәселені тікесінен қойып, жиі-жиі бұқаралық ақпарат
құралдарында жариялау өз нәтижесін берді. Соның айғағы, бұл күндері “Қамбаш»
көлі суының емдік қасиеті бар екені анықталып, көпшіліктің игілігіне айналуда.
Бұл очеркте автор Байқоңыр Ғарыш айлағы Туған топырақ тағдыры
ашылуының құпия түрде 1950 жылдардан, Арал өңіріндегі әскери құпия
полигондардың да сол уақыттардан бастап орнатыла бастағанын жазады. Мал
жайылымдарының қысқарылуы, жердің заңсыз түрде әскери құрылымдарға өтуі,
жерасты суларының азаюы, экологиялық апаттарға молынан жол ашылуы,
адамдардың түрлі ауруларға шалдығуының көбеюі - бұлардың бәрі осы Байқоңыр
зардабы екенін автор нақты деректер, мысалдар арқылы дәлелдейді.
Егеменді ел болған тұста Байқоңырды пайдаланудың мемлекеттік саясаты
жөнінде де автор осы мақаласында оқырманмен ой бөліседі. Ресей мен Қазақстан
мемлекеттері арасындағы Байқоңырға байланысты қарым-қатынастың күнгей және
көлеңкелі тұстары туралы журналист ойларын да осы шығармадан оқимыз.
Нақтырақ айтсақ, Байқоңыр ғарыш айлағының салыну тарихы мен оның Сыр
елі мен жеріне тигізген есепсіз зияндылығы туралы біз біле бермейтін қызықты
деректер бар. Автор очеркті табиғатты суреттеуден бастайды. «Ол кезде жусанды жон
ажарлы еді. Көктемде бұл даланы сарғалдақтар мен қызғалдақтар құлпыртатын. Жаз
бойы Арқа беттен тынбай лекілдеп соғатын саумал самал Сыр бойын боз жусанның
қымыз исімен желпіп тұрушы еді» деген сөйлемдерден туған жеріміздің тамаша
табиғаты көз алдымызға келеді. Көзін ашқалы сор мен тұз басқан жерлерді көріп
өскен жас ұрпақтың өсіп-өнген жеріміздің табиғаты осындай еді дегенге сенуі қиын.
Амал қайсы?
Ары қарай оқиық. «1954 жылдың соңғы айында Кремльде біз білмейтін құпия
құжат күшіне енді. Сол сәттен бастап Кремль бұл далаға айырықша көз тігетін болды.
Ал 1955 жылдың 12 қаңтарында техник И.Н. Денежкин басқаратын құрылысшылар
тобы Сырдарияны бойлай өтетін Мәскеу-Ташкент теміржолы бойындағы Төретам
бекетінен елеусіз ғана түсіп қалды. Бұлар тегін келмеген-ді.
...Сол күннен бастап бұл далада бір құпия жұмыс басталып кетті. Олардың
картасында «Қазақстанның оңтүстік-батыс бөлігі» деп аталған бұл жердің қақ
жүрегінде алғашқы қазық қағылып та қалды» деп одан әрі құпия деректерді алдыңа
жайып салады. 1987 жылға дейін, яғни 32 жыл бойына Қазалы мен Қармақшы
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аралығындағы 671624 гектар жерді әскери бөлімдер құпия иемденіп келген. Астрахан
облысындағы Капустин-Яр қаласына орналасқан әскери бөлімнің Арал ауданының
330307 гектар жерін алып, осы қаладағы әскери ұшақ алаңдары мен бірнеше құпия
жұмыс алаңдарын заңсыз салғандығын жеткізеді.
Осы орайда Сыр бойы сынды үлкен іргелі елде жерге жаны ашып, ара түскен
азаматтардың табылмағаны ма?- деген заңды сауал туындайды. Бұл жайында автор
егжей-тегжейлі әңгімелейді. Әскери бөлімдер мен жерге талас ұзақ уақытқа созылып
келген. Бірнеше текетірестен кейін ғана «құпия жұмыстан бос кезде» малшылардың
малын жаюға рұқсат еткен. Уақыт өте келе осы өңірге дүрс-дүрс құлаған
ракеталардың қай тұстан жіберілетіні құпия болмай қалған. Облыстық «Сыр бойы»
газетінде көтерілген пікірлердің дүмпуімен ауыларалық ащы айғайлар саяси
толқуларға ұласқан. Әскерилердің сорақылығы сол, сонау 1955 жылдан бері Сыр
бойының елі мен жеріне тигізген зияны үшін өтемақы төлемей келген. Мінекей,
осындай адам сенгісіз бірнеше мысалдарды нақты деректерді сөйлету арқылы санаңа
жеткізеді. Тағдырдың тәлкегіне тап болып, кім көрінгеннің қолжаулығына
айналғанына халық, ел, туған жер перзенті атынан нақты деректермен сөйлеп, билік
басындағылардың назарын аударады. Ақиқатына жүгінсек, журналистер қай кезде де,
қиянат пен қасіретке жандары төзбей, елдің алдымен дабыл қағып келеді. Сөйтіп
жұртшылықтың санасына қозғау салады, қоғамдық пікір туғызады. Жоғарыдағы
мысалдардан публицистің шындықты шырқырай жеріне жеткізе айтатын батылдығын
байқаймыз.
«Соңғы кезде мерзімді басылымдарда журналистік зерттеу жиі көрініп жүр.
Журналистік зерттелім ғылыми әдістемені басшылыққа алады, мұрағат
материалдарымен, тарихи құжаттармен жұмыс істейді. Бұл арада журналист қалыпты
жағдайда жұмыс атқарады. Оның мақсаты – қайткен күнде де жабулы шындықтың
бетін ашу, қоғамдық санаға қозғау салу, демократиялық үрдістерді, ұлттық
мүдделерді ескере отырып, әрі қарай жылжыту[5]»,- дейді ғалым, филология
ғылымдарының докторы К.Қамзин. Осындай сараптамалық әдіске құрылған
жарияланымдардың бірі – А.Сәдібекұлының «Арал, Арал...ай жүзді айдын болып
оралармысың» [6] атты зерттелімі. Автор мұнда да Арал теңізінің тартылу сырын
ашуға тырысады, экологиялық дағдарыстан сақтанудың ғылыми негізде
ойластырылған нақты іс-қимыл бағдарламасының негізгі бес бағыты бойынша
жүргізілген жұмыстарға сараптама жасайды, Кіші теңіз жасаудың ғылыми негізі бар
екеніне нақты деректер келтіреді, ол цифрларды айтар идеясына таяныш етіп, ғылыми
болжам жасауға ұмтылады.
Бүгінгі таңда Арал өңірі экопроблемасы толыққанды шешіліп біткен жоқ. Арал
ауданында балық өнімін еуропалық стандартқа сай өңдейтін балық зауытының іске
қосылуы, «Жол картасы» бағдарламасына байланысты ауданда жасалып жатқан
шаралар мен жаңадан ашылған жұмыс орындары, «Арал құрылысы» ЖШС темірбетон өнімдерін өндіру цехына қаржы бөлу және т.б толып жатқан мәселелер
аймақтық баспасөз беттерінде күнделікті жарияланып келеді.
Қорыта айтқанда, Сыр өңірі экологиясында оң өзгерістер болып жатса, онда
публицистердің де ерен еңбегі бар. Туған жер экологиясы қарымды қаламгер
Айжарық Сәдібекұлының ұдайы назарында болғанына жоғарыдағы мысалдар дәлел.
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ЖЫЛДАМДЫҚТЫ ДАМЫТУ БАРЫСЫНДА ФИЗИКАЛЫҚ
ЖҮКТЕМЕНІҢ АҒЗАҒА ӘСЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Серікбай Наурызбай
Батыс Қазақстан инновациалық технологиялық университеті, Орал қаласы
Қазақстан
Резюме
Одна из доминирующих черт нашего времени - ограничение двигательной
активности современного человека. Сто лет назад 96% трудовых операций
совершались за счет мышечных усилий. В настоящее время - 99% с помощью
различных механизмов. Необходима компенсация дефицита двигательной
активности, иначе наступает расстройство, дисгармония сложной системы
организма человека. Человек, ведущий подвижный образ жизни систематически
занимающийся физическими упражнениями, может выполнить значительно
большую работу, чем человек, ведущий малоподвижный образ жизни. Это связано с
резервными возможностями человека.
Summary
One of the dominant features of our time is the limitation of the motor activity of
modern man. A hundred years ago 96% of labor operations were performed due to
muscular efforts. Currently - 99% using various mechanisms. Compensation for the
deficiency of motor activity is necessary, otherwise there is a disorder, disharmony of the
complex system of the human body. A person who leads a mobile lifestyle systematically
engaged in physical exercises can perform much more work than a person leading a
sedentary lifestyle. This is due to the reserve capabilities of a person.
Қазіргі уақытта басты белгілердің бірі - қазіргі замандағы адамның қозғалыс
белсенділігінің шектеулігі болып есептеледі. Жүз жыл бұрын еңбек іс әрекеттерінің
96%-ы бұлшық ет күші есебінен жүзеге асқан. Қазіргі уақытта 99%-ы әр түрлі
механизмдердің есебінен орын алады. Қозғалыс белсенділігінің қажетті өтемін іске
асыру қажет, бұл шаралар жүзеге асырылмаған жағдайда адам ағзасының күрделі
жүйесінің үйлесімсіздігі орын алады.
Адам ағзасы жекелеген органдардан және оларға тән функциялардан тұрады.
Біріге отырып жалпы функцияларды атқаратын органдар топтары - орган жүйелері
бары белгілі. Сыртқы ортадан ағза тіршілік әрекетіне және дамуына қажетті барлық
заттарды алумен қатар, тітіркендіргіштер ағымының (t, ылғалдылық, күн радиациясы,
өндірістік зиянды әсерлер және т.б.) шабуылына ұшырайды, ол ағзаның ішкі
ортасының тұрақтылығын (гомеостаз) бұзуға тырысады.
Егер ағза сыртқы орта әсерлеріне уақытында тиісті икемделушілік
реакцияларымен жауап қататын болса, адамның осы жағдайларда қалыпты әрекет
етуіне жағдайлар туғызылады.
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Дене жаттығулары тіршілік процестерін басқару және ішкі ортаның
тұрақтылығын сақтауды қамтамасыз етуші өзіндік реттеуіш болып табылады. Демек
дене жаттығуларын демалыс және сауық деп қана қарастырмай (бұл өте маңызды!),
сонымен қатар денсаулықты сақтаудың құралы деп те қарау керек (бұл одан да
маңыздырақ!).
Қимыл-қозғалыс белсенділігіның жетіспеуі адамның тіршілік әрекеті үшін
ерекше табиғатқа жат жағдайларды туғызып, адам ағзасының барлық ұлпаларының
құрылымы мен функцияларына теріс әсерін тигізеді. Осының салдарынан ағзаның
жалпы қорғаныштық күштері бәсеңдеп, аурулардың туындау тәуекелі арта түседі.
Ғылым мен техника үдерісі қазіргі адамға оның дене күйіне қатысты аса қатаң
талаптар қойып, оның психикалық, ой және эмоциялық салаларына түсетін жүктемені
ұлғайта түседі.
Еңбек пен демалысты саналы түрде ұштастырумен, ұйқы мен тамақтануды
қалыптандырумен, зиянды әдеттерден бас тартумен қатар, сонымен қатар жүйелі
бұлшықет әрекеті адам ағзасының психикалық, ой және эмоциялық тұрақтылығын
арттырады.
Белсенді өмір салтын ұстанатын адам жүйелі түрде дене жаттығуларымен
айналысатындықтан, қозғалысы аз адаммен салыстырғанда үлкен жұмыс көлемін
атқара алады. Бұл адамның резервтік мүмкіндіктерімен байланысты.
Физикалық жүктемелердің зат және қуат алмасуға ықпалы
Адам ағзасындағы зат және қуат алмасу күрделі биохимиялық реакциялармен
сипатталады. Ағзаның ішкі ортасына тамақпен келіп-түсетін қоректік заттар
(ақуыздар, майлар мен көмірсулар) ас қорыту жолында ыдырауға ұшырайды. Ыдырау
өнімдері қан тамырлары арқылы жасушаларға жеткізіліп, оларға сіңеді. Ауадан өкпе
арқылы қанға өтетін оттегі жасушаларда жүретін тотығу процесіне қатысады.
Зат алмасудың биохимиялық реакциялары нәтижесінде түзілетін заттар адам
ағзасынан өкпе, бүйрек, тері арқылы шығарылады.
Зат алмасу ағзаның барлық тіршілік процестері мен функциялары үшін қуат
көзі болып саналады. Күрделі органикалық заттар ыдырағанда олардағы қуат қуаттың
басқа түрлеріне (биоэлектрлік, жылу, механикалық, т.б.) айналады.
Дене жаттығуларымен және спортпен айналысу алмасу процестерінің
белсенділігін арттырып, ағзада зат және қуат алмасуды жүзеге асыратын
механизмдерін жоғары деңгейде қолдап отырады.
Физикалық жүктемелердің қан айналымы жүйесіне ықпалы
Жүрек –сорғы сияқты жұмыс істейтін қан айналымы жүйесінің басты
орталығы, соның арқасында ағзада қан жүреді. Дене жаттығуларының нәтижесінде
жүректің көлемі мен массасы ұлғайып, жүрек бұлшықеттерінің жақтаулары
қалыңдап, көлемі ұлғаяды, бұл жүрек бұлшықетінің қуаттылығы мен жұмысқа
қабілеттілігін күшейте түседі.
Ағзада қан келесі функцияларды орындайды:
- тасымалдаушылық;
- реттеушілік;
- қорғаныштық;
- жылу алмасу.
Дене жаттығуларымен немесе спортпен жүйелі айналысу кезінде:
-эритроциттер саны мен олардағы
гемоглобин саны көбейіп, осының
нәтижесінде қанның оттегі сыйымдылығы артады;
-лейкоциттер белсенділігі артатындықтан, ағзаның суық тию және инфекция403

лық ауруларға қарсы тұрушылығы арта түседі;
-қан көп кеткеннен кейінгі қалпына келу процестері тез жүре бастайды.
Жүректің жұмысқа қабілеттілігінің маңызды көрсеткіші қанның систоликалық
көлемі (СК) -жүректің бір қарыншасы бір жиырылу кезінде тамыр арнасына
ығыстырып шығаратын қан мөлшері.
Тыныш күйде және бұлшықеттер жұмыс жасап тұрған кездегі
жүректіңсистоликалық көлемініңкөрсеткіштері

жаттықпаған ағза
1 – тыныш күйде

жаттыққан ағза
2 – тез жүру
3 – тез жүгіру

Жүректің жұмысқа жарамдылығының басқа көрсеткіштеріне жүрек
жиырылымдарының саны (ЖЖС) (артериялық пульс) жатады.
ЖЖС спорттық жаттығу үрдісінде тыныш күйде уақыт өте келе әр бұлшық ет
жиырылымының қуаттылығының ұлғаюына байланысты сирек бола бастайды.
Жүрек жиырылымының сандық көрсеткіштері (соғу/мин)
Жаттыққан ағза
Жаттықпаған ағза
Ерлер
Әйелдер
Ерлер
Әйелдер
50-60
60-70
70-80
75-85
Тыныш күйде және бұлшықеттер жұмыс жасап тұрған кездегі жүректің
жиырылу саны көрсеткіштері

жаттықпаған ағза
1 – тыныш күйде
2 – тез жүру

жаттыққан ағза
3 – тез жүгіру

Қажетті қанның минуттық көлемін (бір қарыншаның бір минут ішінде сыртқа
шығаратын қан мөлшері) қамтамасыз ету үшін жаттықпаған адамның жүрегі үлкен
жиілікпен жиырылуға мәжбүр болады, өйткені оның систоликалық көлемі кішірек.
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Жаттыққан адамның жүрегі қан тамырларымен көбірек қамтылған, сондықтан
жүрек бұлшық ет ұлпаларын жақсы қоректендіріп, жүректің жұмысқа қабілеттілігі
жүрек циклдарының үзілісі арасында қалпына келіп үлгереді. Сызба түрінде жүрек
циклын 3 фазаға бөлуге болады: жүрекшелер систоласы (0.1 с), қарыншалар
систоласы (0.3 с) және жалпы үзіліс (0.4 с). Бұл бөліктер уақыт жөнінен бір-біріне тең
деп алатын болсақ, жаттықпаған адамның демалыс үзілісі ЖЖС 80 соғу/ мин кезінде
0,25 с тең, ал жаттыққан адамда ЖЖС 60 соғу/ мин болған кезде демалу үзілісі 0,33 с
дейін ұлғаяды. Демек жаттыққан адамның жүрегі өз жұмысының әр циклында демалу
мен қалпына келуге уақыты көбірек болады.
Қан қысымы - қан тамырларының ішіндегі қанның олардың жақтауларына
түсіретін қысымы. Қан қысымы иық артериясында өлшенеді, сондықтан оны
артериялық қысым (АД) деп атайды, ол жүрек-қан тамыр жүйесі мен барлық ағзаның
маңызды ақпарат беруші негізгі көрсеткіші болып табылады.
Ең үлкен (систоликалық) АД жүректің сол жақ қарыншасы жиырылған кезде
және ең кіші (диастоликалық) АД жүректің диастоласы (босаңсуы) кезінде
байқалатын түрлері бар. Пульс қысымы (пульс амплитудасы) -ең үлкен және ең кіші
АД айырмасы. Қысым сынап бағаны миллиметрлерімен (мм.сын.бағ.) өлшенеді.
Норма бойынша студенттік кезде тыныштық күйдегі ең үлкен АД 100-130
шамасында; ең кіші- 65-85, пульс қысымы- 40-45 мм.сын.бағ.шамасында болады.
Физикалық жұмыс кезіндегі пульс қысымы жоғары болады, оның төмендеуі
жағымсыз көрсеткіш болып табылады (әсіресе жаттықпаған адамдарда). Қысымның
төмендеуі жүрек қызметінің бәсеңдеуі немесе перифериялық қан тамырларының
шамадан тыс тарылуының салдары болып табылады [8].
Күйі
Қарқынды

физикалық
жұмыс

Жұмыстан
кейін

жаттыққан
Ең үлкен АД 200 мл
сын.бағ. дейін артып,
осы күйінде ұзақ тұруы
мүмкін.
жаттыққан
Ең үлкен және ең кіші
АД тез нормаға келеді.

АД адамдарда
жаттықпаған
Ең үлкен АД алдымен
200 мл сын.бағ.дейін көтеріліп, содан
соң жүрек бұлшықетінің шаршауы
нәтижесінде біртіндеп төмендейді.
Есінен танып құлауы мүмкін.
жаттықпаған
Ең үлкен және ең кіші АД ұзақ уақыт
бойы көтеріліп тұрады.

Қанның тыныштық күйдегі тамыр жүйесімен толық айналып шығуы 21-22
секундта, дене жұмысы кезінде – 8 секунд немесе одан аз уақытта жүзеге асырылады,
бұл дене ұлғапаларын қоректік заттармен және оттегімен қоректендіреді.
Физикалық жұмыс қан тамырларының кеңеюіне, олардың бұлшықет
жақтауларының тонусының жақсаруына, қан тамырлары жақтауындағы қоректену
мен зат алмасудың артуына септігін тигізеді. Тамыр айналасындағы бұлшықеттердің
жұмысы кезінде тамыр жақтауларына массаж жасалады. Бұлшықеттерден өтетін қан
тамырларына (бас миы, ішкі органдар, тері) пульстің жиілеуінен туындайтын
гидродинамикалық толқынның және қанның тез ағуы есебінен массаж жасалғандай
болады. Осының барлығы қан тамырлары жақтауларының серпімділігін сақтауына
және жүрек-қан тамыр жүйесінің ешқандай патологиялық ауытқуларсыз қалыпты
қызмет етуіне септігін тигізеді.
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Қалжырататын ой еңбегі, қозғалысы аз өмір салтын әсіресе жүйке шаршап,
эмоция кернелген кезде, зиянды әдеттер тонустың көтерілуіне және артерия
жақтауларының қоректендірілуінің нашарлауына, олардың серпімділігінің азаюына
апарып соқтырады, бұл олардағы қан қысымының тұрақты түрде көтерілуіне, соның
нәтижесінде гипертониялық аурудың пайда болуына алып келеді.
Қан тамырларының серпімділігінің жойылуы, демек олардың сынғыштығы мен
соған қоса қан қысымының артуы қан тамырлары жақтауларының жарылуына апарып
соқтырады. Егер жарылыс тіршілік үшін маңызды органдарда жүретін болса, ауыр
дерт немесе аяқ астынан өлімге апарып соқтыруы мүмкін.
Сондықтан денсаулық және жұмысқа қабілеттілікті сақтау үшін қан
айналымын дене жаттығулары көмегімен белсендіру қажет. Әсіресе қан тамырлары
үшін циклдық жаттуға түрлерімен айналысудың пайдасы зор: жүгіру, жүзу,
шаңғымен жүгіру, конькимен жүру, велосипед тебу.
Әдебиеттер тізімі:
1. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. – К., 2000 г.
2. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: Физкультура и спорт,
1970 г.
3. Кузнецов В.В. Специальная силовая подготовка спортсмена. – М.: Сов. Россия, 1975 г.
4. Лапутин А.Н. Обучение спортивным движениям. – К.: Здоров'я, 1981 г.
5. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. - М.: Физкультура и спорт, 1977 г.
6. Попов В.Б. Система специальных упражнений в подготовке легкоатлетов. – М.:
Олимпия-пресс. – 2006 г.
ӘОЖ 371.3:894.342
А13
ЕЖЕЛГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХЫН ЖҮЙЕЛЕУДЕГІ
ЗЕРТТЕУШІ ҒАЛЫМДАРДЫҢ ТҰЖЫРЫМДАРЫ
Әбдір К.Ә. – ф.ғ.к., доцент
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз, Қазақстан
Резюме
Мақалада ежелгі қазақ әдебиетінің тарихын жүйелеп қарастырған. Ежелгі
дәуір әдебиетін зерттеген белгілі әдебиеттанушы ғалымдардың ғылыми ойқорытындылары тереңдетіліп көрсетілген.
Summary
In the article, to review and systematize the ancient history of the Kazakh literature.
The famous literary critic, the study of literature scientific thought scientists of the ancient
world-the results of in-depth study.
Қазіргі уақытта әдебиеттанушылар қазақ әдебиетінің мың жарым жылдық
тарихы жасалғанын, енді онымен де шектеліп қалмай, сақ, ғұн замандарына барып,
одан да бұрынғы «Авеста», «Гильгамеш» кітаптарындағы ортақ сарындарға барлау
жасалып отырғанын, сол себепті де соңғы жылдардағы әдебиет зерттеулеріндегі
жаңалықтарды ескере келіп, ежелгі түркі әдебиетін мынандай дәуірлерге бөліп
қарастыруды дұрыс санайды.
406

1. Заманымыздан бұрынғы жазу-сызулар, аңыз-жырлар (сақ, ғұн, үйсін дәуірі,
б.з.д. ҮІІ- б.з. ІҮ ғ.)
2. Түркі қағанаты дәуіріндегі әдебиет (Ү-ҮІІІ ғғ.)
3. Оғыз дәуіріндегі әдебиет (ІХ-Х ғғ.)
4. Ислам дәуіріндегі әдебиет (Х-ХІІ ғғ.)
Сыр бойы әдебиеті
Қарахан әдебиеті
5. Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет (ХІІІ-ХІҮ ғғ.)
Зерттеушілер де б. з. д. Ү ғасырда өмір сүрген грек тарихшысы Геродоттың,
қытай жылнамашы Сыма-Цяньның жазбаларына, ХІ ғасырда өмір сүрген ғалым
Махмұд Қашқаридың «Түркіше сөздігіне» сүйене отырып, онда келтірілген ертедегі
сақтардың көсемі, ханзадасы, батыры туралы аңыздарды, Алып-Ер Тұңғаны жоқтау
жырын негізге алады. Сақ, ғұн, үйсін дәуірінен бізге жеткен аңыздар қатарына
Геродот кітабына жазылып қалған, біздің заманымыздан 1500 жыл бұрын өмір сүрген
скиф-сақтардың көсемі Тарғытай, тарихи тұлға Алып-Ер Тұңға (б. з. б. ҮІІ-ІІ ғ.),
Тұмар патшайым (б. з. б. ҮІ ғасырға дейін), Ширақ батыр (б. з. б. ҮІ ғ.), Сақ
патшайымы Зарина сұлу (б. з. б. Ү ғ.), Мөде батыр (б. з. б. 209-174 жыл) туралы
аңыздарды, жоқтау жырын келтіреді.
Қазақ хандығына дейінгі әдебиетті жіктеп, таратып дәуірлерге бөлу өзге
ғалымдардың еңбектерінде де кездеседі. Әдебиеттанушы М. Жолдасбеков ежелгі
дәуір әдебиетін мынандай кезеңдерге бөлуді орынды деп есептейді:
а) түркі ру-тайпаларының әдебиеті - ҮІІ-ІХ ғғ.;
ә) Ислам дәуірінің әдебиеті – Х-ХІІ ғғ.;
б) Алтын Орда – Қыпшақ дәуірінің әдебиеті, яки ХІІІ-ХІҮ ғасырлар
арасындағы феодалдық қоғам әдебиеті.
Түркі тілдес халықтардың ежелгі дәуір әдебиетін біздің заманымыздан
бұрынғы кезеңге бұру ізденісі ежелгі дәуір әдебиетін жан-жақты, жүйелі зерттеп
жүрген белгілі ғалым Н. Келімбетовтің оқулығында ғылыми тұрғыдан негізделе
түседі. Ежелгі қазақ әдебиетінің тарихын дұрыс жүйелеу үшін, біріншіден, адамзат
қоғамының жалпы даму заңдылықтарын, соның ішінде қазақ халқының қалыптасып,
дамуының тарихи кезеңдеріне ықпал еткен қоғамдық-әлеуметтік факторларды және
екіншіден, көркем әдебиеттің қоғамдық-эстетикалық мәні мен қызметінің кемелдену
сатыларын, сан қилы ағымдардың пайда болу себептерін, әдеби жанрлар мен әдеби
тілдердің даму кезеңдерін танып-білу қажет деген ғалым қазақ хандығына дейінгі
ежелгі әдебиетті мынандай кезеңдерге бөледі:«Міне, сол себептен түрколог-ғалымдар
бүкіл түркі тілдес халықтардың сан ғасырлық әдебиет тарихын негізінен екі кезеңге
бөліп қарастырады. Бірінші кезең – тәңірлік дәуір әдебиеті, ал екіншісі ислам дәуірі
әдебиеті болып табылады.
Тәңірлік дәуір әдебиетінің өзін үш дәуірге бөліп қарастырған жөн сияқты.
Біріншісі – ежелгі түркілердің арғы ата-тегі саналатын сақтардың (біздің
заманымыздан бұрынғы ІХ-ІІІ ғасырлар) қаһармандық дастандары. Олар: «Алып Ер
Тоңға» дастаны, «Шу» дастаны. Екіншісі – бізге ғұндар дәуірінен (біздің
заманымыздан бұрынғы ІІ ғасыр – біздің заманымыздың Ү ғасырлар аралығы) жеткен
батырлық жырлары. Ғұндардың батырлық жырларына «Оғыз-қаған», «Аттила», «Көк
бөрі» және «Ергенекон» дастандары жатады. Үшіншісі – Түрік қағанаты (ҮІІІ ғасыр)
тұсында өмірге келген «Күлтегін», «Тоныкөк», «Білге қаған» сияқты ерлік
жырлары.Қыпшақ даласына ислам діні тарағаннан кейінгі дәуірі әдебиетінен бізге
жеткен рухани мұраларды да үш топқа бөліп қарастыру қажет деп білеміз. Біріншісі –
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Қайта өрлеу дәуірі (Х-ХІІІ ғасырлар) немесе ислам дәуірі әдебиеті. Бұлар негізінен
этикалық-дидактикалық сарындағы поэзиялық туындылар болып келеді. Оған Жүсіп
Баласағұнның «Құтты білік», Ахмет Йүгінекидің «Ақиқат сыйы», Қожа Ахмет
Йассауидің «Ақыл кітабы», т. б. енеді. Екіншісі – Алтын Орда дәуірі (ХІІ-ХҮ
ғасырлар) әдебиеті. Бұған көне түркі әдеби тілінің оғыз-қыпшақ вариантында өмірге
келген туындылар енеді. Олар: ақын Хорезмидің «Мұхаббат-наме», Құтбтың
«Хұсрау-Шырын», Сайф Сараидің «Түркі тіліндегі Гүлістан», Дүрбектің «Жүсіп пен
Зылиха», т. б. дастандар.Үшіншісі – тарихи тақырыпқа жазылған көркем шежірелер.
Бұған Әбілғазы Баһадүрханның «Түрік шежіресін», Қадырғали Жалаиридің
«Шежірелер жинағын», Бабырдың «Бабыр-намесін», Хайдар Дулатидің «Тарих-и
Рашиди» атты еңбектерін жатқызуға болар еді» . Бұдан шығатын қорытынды: ғалымзерттеушілер өз кезегінде қазақ әдебиетінің тарихының ежелгі дәуірін біздің жыл
санауымызға дейінгі уақыттан бастау керек деген ғылыми ұстанымға келіп, бұл
жолда өзінің ізденістерін, ой-тұжырымдарын дәлелді ұсынған. Ол жоқтан бар
шығаруды көздемей, көне грек, қытай жазуларындағы аңыздардың төркініне үңіле
отырып, оның біздің бұрынғы ата-бабаларымызға қатыстылығын анықтайды.
Зерттеушілер біздің заманымыздан бұрын Монғұлия мен Дунай арасын
мекендеген сақтардың атына қатысты атаудың қазақ тілінде күні бүгінге дейін
сақталып келе жатқанын сақа (асық), сақшы, сақпан, қарсақ, сақсыну тәрізді төл
сөздермен байланыстыра пікірлер айтады. «Сақты» грек тарихшылары – искит,
еуропалықтар – скиф деген. Олар жауынгер халық болған, өз батырлары туралы аңызәңгімелерді көптеп шығарған. Зерттеушілердің
біздің заманымызға дейінгі
дәуірлерде-ақ сақтардың 26 әріптен тұратын өз жазуы болғанын, оған Алматы
маңындағы Есік қорғанынан табылған Алтын адамның жанындағы күміс
тостағандағы жазуларды ғалым А. Аманжоловтың оқығандығын дәлел етеді.Бұл
тұжырымдар да күні кешеге дейін түркі халқының бір бұтағы - қазақ халқы жабайы,
дәстүрсіз, өзіндік мәдениеті жоқ деп келетін еуроцентристік көзқарасты жоққа
шығаратын байыпты ізденістер болатын. Ғалымдар скиф-сақ дәуірінен Геродот
кітабында жазылып, бізге жеткен аңыздарының қатарында Тарғытай туралы аңызды
келтіреді. Тарғытай ғалымдардың көрсетуінде, біздің заманымыздан 1500 жыл бұрын
өмір сүрген скиф-сақтың көсемі екен.Аңыз бойынша Тарғытай бабаның әкесі – Көк
Тәңірі, шешесі – су перісі екен. Тарғытайдан үш ұл туған: Арпоқсай, Ылпоқсай,
Қолоқсай. Ғалымдар Қолоқсай есімді: Қол - әскер, оқ – ел, сай – патша деген ұғымды
білдіреді деп түсіндіреді. Сол кезде Көк тәңірінің бұйрығымен аспаннан алтын, түрен,
мойынтұрық, балта, шөміш түсіпті. Тарғытайдың үлкен екі ұлы бұл заттарды алайын
деп жақындаса, жанған жалыннан жолай алмайды. Кіші ұлы Қолоқсай келгенде ғана
жалын су сепкендей басылып, алтын дүниені сол иеленеді. Осы үш ұлдан скифтер
тарайды. Түрен, мойынтұрық, балта, шөміш аспан денелерін бейнелейтіндігін қазақ
арасында бүгінге дейін сақталып келген мына бір жұмбақтан байқауға болады дейді
ғалым этнограф-ғалым А. Сейдімбектің «Қазақ әлемі» кітабынан өлең жолдарын
келтіре отырып.
Жапанда жайнап тұрған бір бәйтерек,
Заты бар бұтақ сайын жанға керек.
Балта, шөміш, түрен мен мойынтұрық,
Төртеуін таңдап алдым ерекшелеп.
Бұл жұмбақтағы балта – Таразы, шөміш – Жетіқарақшы, түрен – кіші
Жетіқарақшы, мойынтұрық – Қарақұрт (Кассиопея) жұлдызы көрінеді.
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Ғалым Н. Келімбетовтің оқулығында А. Қыраубаеваның Тарғытай туралы
келтірген көне аңызы аңыздардың басы ретінде аталып өтіп, Тарғыдайдың үш
баласын Липоксаис, Арпоксаис, Колаксаис деп келтіреді. Зерттеушілер Алып-Ер
Тұңғаның (б. з. б. ҮІІ-ІІ ғ.) Тұран патшасы болғандығы, ел қорғау жолындағы
батырлық істері мен көсемдігі туралы мәліметтерді келтіре отырып, Иран патшалары
мен Афрасиябтың соғысы Сейхун (Сырдария) – Жейхун (Әмудария) шекарасында
болған Афрасияптың аңыздағы бейнесі Қорқытқа ұқсас деген пікірді білдіреді. Ол
өмірінің ақырында адам бойынан мың есе ұзын, есік-тесігі түгел бекітілген қорған
салып алып, сонда тығылып жатыпты. Алтын мен күмістен бірі – ай, бірі – күн екі
шам орнатыпты. Бірақ ажалдан құтыла алмапты. Ажал адам кейпіне еніп келіп,
жанын алыпты дейді. Мұндай ажалдан қашу сарыны Қорқыттың басында да
бар.«Алып – Ер Тұңға – тарихи адам. Ақыл-айласымен, күшімен айтса сөзін өткізіп,
тірессе жеңіп, елді ел қылған батыр әрі көсем. Ол қайтыс болғанда, артында қалған
елі жоқтау шығарған. Сол жоқтау ауыздан-ауызға тарап, одан ХІ ғасырда түрік
ғалымы Махмұд Қашқаридің «Түркіше сөздігіне» кірген, сөйтіп біздің дәуірімізге
жеткен.Алып – Ер Тұңғаға арналған жоқтау – ежелгі түрік әдебиетінің алғашқы
нұсқаларының бірі болып есептелген» ,- дей келіп, студенттердің назарына «Алып –
Ер Тұңғаны жоқтау» жырын ұсынады.
Ғалымдар Махмұд Қашқаридің сөздігіне сүйене отырып, Алып – Ер Тұңғаның
Қаз есімді қызы болғандығын білдіреді. Қыздың екі шаһары болыпты. «Қазойын»
қаласында тұрып, серуен құрған, ал екінші шаһары Ілеге құятын өзеннің бойындағы
«Қазсуы» дей келіп, Қаздың күйеуі «Шаһнама» дастанындағы Сияуыш дегенді қосып
айтады.«Алып – Ер Тұңғаны жоқтау» жырынан артында қалған халықтың жан
күйзелісі, ел қорғанын, батырын аза тұтуы көрінеді. Өлең жолдарындағы сезім
шынайылығы мен образдылық, ойды үстемелеп ширатып беру тәсілі, өзіндік өлең
өлшемі көрінісі – туындының халық жүрегін жарып шыққан шындығын, батыр
тұлғаға деген ерен сүйіспеншілігін білдіруімен бағалылығы арта түседі.
Ежелгі дәуір әдебиетін зерттеген белгілі әдебиеттанушы ғалымдардың ғылыми
ой-қорытындыларын салыстыра келтіріп отырғандағы мақсатымыз –негізгі ізденіс
бағыттарының дұрыстығын, еліміздің тәуелсіздік алуы оның зерттеу жұмыстарына
тың серпін бергендігін және оның өзге ғалымдар тарапынан тереңдетіліп,
дамытылғанын көрсету. Тұтастай алғанда, зерттеушілер ежелгі әдебиет мәселелерінде
қазақ мәдениетінің, әдебиетінің тарихы біздің жыл санауымыздың арғы жағынан
бастау алады дегенді сақ, ғұн, үйсін дәуірінен грек тарихшысы Геродоттың,
қытайлықтар Сыма-цяньның «Жылнама», Бан-Гудың «Ханнама» т. б. кітаптарда
жазылып бізге жеткен жауынгер көшпенділердің батырлары туралы аңыз-әңгімелерді
негізге ала отырып ұсынады. Ғалымдардың бұл ізденісінің дұрыстығы өзге
әдебиеттанушы ғалымдардың тарапынан қолдау тапты. Мәселен, белгілі
әдебиеттанушы ғалым Н. Келімбетовтің оқулығында бұл арна тереңдетіліп, көне
дәуірдің жаңа батырлық дастандарымен толықтырылып, ғылыми негізде
қарастырылды. Ғалым түркі тілдес халықтарға ортақ көне дәуір әдебиетін тәңірлік
дәуірдегі әдебиет және ислам дәуіріндегі әдебиет деп бөліп дамыта түседі. Оның
дәлелді көріністерін біздің заманымызға дейінгі тарихы тұлғалар туралы айтылған,
жазылған ежелгі аңыз-әңгімелерден тапты.
Орхон ескерткіштері туралы қазақ әдебиеттану ғылымында түбегейлі зерттеу
жүргізген ғалым М. Жолдасбеков екені белгілі. Бірақ уақыт өте келе сол
зерттеулердің өзіне де қатысты тың пікірлердің, ғылыми пайымдаулардың туындап
жатуы заңдылық деп білеміз. Әдебиеттанушылардың Орхон ескерткіштері туралы
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жазған тарауы да негізінен М. Жолдасбековтың ғылыми бағытын, талдауын негізінен
қолдай отырып, кейбір тұстарында өз тарапынан толықтыруға, көзқарастарын
білдіруге негізделген.Мәселен, М. Жолдасбековтың Орхон жазба ескеркіштері жанры
тұрғысынан қазақтың жыр дәстүріне жақын екенін нақты дәлелдермен көрсетуін
және қазіргі тілге осындай үлгіде аударып шығуын қуаттайды. Осы қолдау пікірін
ғалым Тоңұқұқ бейнесіне қатысты тереңдете түседі. Бұл бейне қазақтың жыраулық
дәстүріндегі Бұқар жырауды, Қорқыт атаны, «Оғыз қаған жырындағы» Ұлық түрікті
еске түсіретіндігін айтады. «Тоңұқұқты жыраулар қатарына қосу себебіміз: «Түркі
Білге қағанның еліне арнап жаздырдым, Мен Білге Тоңұқұқ»,- деуіне қарағанда, біз
әңгімелеп отырған жырларды шығарушы адам осы Тоңұқұқ болу керек. Ежелден ұлы
жыраулар ханның қасында отырып, ақылшы, кеңесші болған. Жорыққа бірге шыққан,
әрі жауынгер, әрі білікті сөз ұстаған адамдар еді. Тарихтағы Бұхар жырау, Қазтуған,
Доспамбеттер де дәл осындай тұлғалар. Тоңұқұқ та Елтеріс, Қапаған, Білге – үш
ханның тұсында ақылшы болды. Қағанның ұлдары Бөге, Інел хандарды да жебепжелеген. Өзі туралы былай дейді: «Сонда ақылгөйі мен едім... қызыл қанымды төктім,
қара терімді ағыздым, күш-қуатымды аямадым. Ақыл иесі, сөз иесі мен болдым»,- деп
келетін тың, өзіндік байламын ғасырдан ғасырға жалғасқан жыраулық дәстүрмен
байланыстыра өрбітеді.
Ежелгі дәуір әдебиетіне тың пайымдаулар бұған дейінгі ғалымдардың
жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижесінен туындап, сабақтасып жатуы заңды
көрініс. Мәселен, Оғыз қаған Көк тәңірінің бұйрығымен жолыққан екі қыздың
алғашқысының нұрдан пайда болуын бұған дейін қазақ әдебиетіндегі шығыстың
қисса-дастандардың мифтік негізі зерттеуімен байланыстырамыз. Қазақ аңыздары
«Дың сұлу» мен «Домбауылда» да сұлу қыздар күннің нұрынан жүкті болады. Оғыз
қағанның алғашқы әйелі Көктен түскен Күн сұлудың нұр сәуледен пайда болуы құр
қиял емес, даналық ой-сананың жемісі дейді ғалым. «Нұрдан жаралу» сарынын
ғалымдар осы ретте тарата айтады.Авестаның қазақ мифологиясының қайнарлардың
бірі екендігін дәлелдеуге құрылған «Оғыз мифтері және Авеста» да ғалымның соңғы
зерттеулерінің көрінісі. Автор бұл ретте екі нәрсеге баса назар аударады.
1. Қазақ халқын құраған кейбір рулар, анығырақ айтқанда, ерте замандағы
қаңлылар зороастр дініне сеніп, ай мен күнге және отқа табынған, «Қаңлы» сөзі де
кездеседі дейді зерттеушілер.
2. Зороастр дінінің негізін қалаған Заратуштра – көшпелі Азия даласының ұлы,
Еділдің шығыс жағын мекендеген тайпадан шыққан. Жоғарыда айтқанымыздай, бұл
пікірді қазақ аңыздарын зерттеген Ә. Марғұлан да қуаттайды.
Зерттеушілер Зороастр дінінің жөн-жоралғысы мен бүгінге дейін жеткен
қазақтың салттарындағы байланыстарды нақты салыстырулар арқылы дәлелді
көрсетеді. «Осы тамырластықтың іздері Оғыз, Қорқыт аңыздарында, қазақ қиссадастандарында сайрап жатыр: «Геродотты түзетудің керегі жоқ, оны тек түсініп
оқысаң болғаны» дегендей-ақ, осы іздерді ажыратып біле алсақ, қазақ мәдениеті
тарихы тарихының қаншалықты тереңде екенін көрер едік. Ендігі ұрпақтың зерттеуін
күтетін арналы істердің бір саласы – осы» ,- дейді ғалымдар келешекке ой жүгіртіп.
«ХІ-ХІІ ғасырлардағы қыпшақ әдебиеті» дәуірін зертеушілер «Сыр бойы әдебиеті»
және «Қарахан әдебиеті» деп екіге бөліп қарастырады. «Сыр бойы әдебиеті» өкілдері
қатарында Әл-Фараби, Ахмет Иассауи, Ахмет Жүйнекилерді алады. Бұл көрнекті
тұлғалар бүгінге дейін де зерттеу нысанына айналып, туындылары
талданған.Мұндағы зерттеушілердің жаңашылдық көзқарастарын мына ғылыми
пайымдаулардан аңғаруға болады. «Орта ғасырда араб халифатының ықпалында
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Азия, Африка, Индия мен Испанияға дейінгі жерлерде біртұтас мұсылман мәдениеті
жасалды. «Мұсылман мәдениеті» феноменін жасаушылар арабтар ғана емес, араб
халифаты қол астына қараған түрлі елдер еді. Сол өркениетті, сол мәдениетті
жасаушылардың ішінде ежелгі қазақ жерін мекендеген ру-тайпалар да бар. Өкінішке
орай, кеңестік жүйе кезінде ислам мәдениеті деген ұғымды жоққа шығарумен болды.
Ғылым, өркениет – бәрін діннен бөліп тастағаннан кейін көптеген тарихи
құбылыстарды дұрыс түсінуге мүмкіндік болмай қалды. Мысалы, әл-Фараби жасаған
дәуірдегі ғұламалар еңбегін діннен бөліп ала алмаймыз. Олар өз еңбектерін араб
тілінде, ислам философиясының негізінде жазды. Олардың көзқарасын ислам
мәдениеті аясында ғана дұрыс түсінуге болатын еді»,- деген ойлы көзқарастармен
байланыстырамыз.
Бұл пікірлер, сөз жоқ, Тәуелсіздік жылдарының жемісі. Ислам мәдениеті, ислам
философиясы деген ұғымдардың кешегі кеңестік кезеңде қолмен тұншықтырылғаны
белгілі. Көптеген зерттеулерге, ғылыми пайымдауларға жол ашылмады. Осындай
уақыттың қысымшылығын тікелей бастан кешірген бірқатар әдебиеттанушылардың
бұл пікірі ендігі ғылыми ізденіске жаңа көзқараспен келу қажеттігін аңғартады.
Ғалымдардың Ахмет Иассауи (ХІІ ғасыр) мұрасына келуі де осы ғылыми ұстаныммен
қатысты өрбиді. Сондықтан уақыт мүмкіндігін пайдаланып, Иассауидың бұрын
оншалықты таратылып айтылуы мүмкін болмаған қырларын кеңінен зерттеушілер
тарата айтуға ұмтылыс жасайды. «Қожа Ахмет Иассауи Йасы қаласына оралысымен,
түркілер арасында сопылық ағымның таралуына, діни имандылықты үгіттеуге
қажымай еңбек етті. Оның 90 мыңдай шәкірт-мүриттері болған. Шәкірттері
ұстазының ілімін Орта Азияға таратып әкеткен. Орта Азиядағы сопылық ағымның
нақшбандия, кабруия, кадерия сияқты түрлерінің ішінде Қожа Ахмет негізін салған
«ясауия» да кеңінен мәлім. ХІІІ-ХҮ ғасырлар арасында Иассауи ілімі Хорезм,
Мауреннаһр, Анадолыға дейін жеткен. Иассауидің сопылық ілімі оның дәстүрлі
үлгісіне жергілікті түркілік танымды молынан сіңірген симбиозы түрінде дамыды.
Ислам дінінің имандылығы мен сопылық танымды ұштастыра білді. Иассауи ілімі
адамгершілік, мейірімділікке негізделеді» ,- дей келіп, діни имандылықты, жан
тазалығын, ізгілікті үлгі еткен «Диуани хикмет» кітабын жаңаша ұғындыруға,
талдауға атсалысады.
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ҒАЛЫМ А.ҚЫРАУБАЕВА ҚАЗАҚТЫҢ ҚИССА-ДАСТАНДАРЫНДАҒЫ
МИФТІК ЖЕЛІЛЕР ТУРАЛЫ
Әбдір К.Ә. – ф.ғ.к., доцент
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті Тараз қ.
Ұлттық әдебиеттану ғылымында тыңға сурлеу салған, қиын міндетті мойнына
жүктеп алған санаулы ғалымдардың қатарында белгілі әдебиеттанушы ғалым
А.Қыраубаева бар десек қателеспейміз. Оның қазақтың қисса-дастандарының түп411

төркіні мен қалыптасуы туралы жүргізген монографиялық зерттеуі осындай барынша
күрделі, соны ғылыми тұжырымдарға негізделген жұмыс болды. Қазақ әдебиетіндегі
шығыстық қисса-дастандардың ежелгі мифтік мәдениетпен байланысы барлығын
анықтауда ғалым ежелгі аңыздардағы қалыптасқан мифтік желілерге және оның қазақ
қисса-дастандарындағы көрінісіне салыстыра талдау жасады.
«Қасиетті мекен» желісі Қазақтың қисса-дастандарындз Ирамбақ, Сарандил,
жазира арал, Шын-Машын түрінде беріледі.
А. Қыраубаева М.В. Пиотровский кітабына [1,61] сүйене отырып, 11-111
ғасырларда Солтүстік Хиджазда ар-Рамм деген жерде (Аравияда) Рим-Набатей храмы
болғанын айтады. Зерттеуші «Бағи Ирамның» алғашқы атауы осы тарихи орынға
байланысты шығып, кейік мифтік қасиетті мекенге айналса керек деген пікірін
білдіреді.
Қазақтың
қисса-дастандарында
Ирамбақтың
тарихы,
шығу
негізі
айтылмағанмен, «Сейфүлмәлік» қиссасында ғана онын Мысырға жақындығы
аңғартылады.
Ғалым осы ретте: «Діни мифтерді қарастыра келе, Ирамбақ-о дүниелік
Жәннаттың жер бетіндегі баламасы ма деген ойға келеміз. Жәннат (жұмақ)
көне шығыстың «рахат ел» туралы идеясын жалғастырады» [2,17], - деп ой түйеді.
Қасиетті мекеннің Авестадағы көрінісі «жанға жайлы мекен» алғашқы адам
Иманның үйі болса керек деген ғалымдардың пікірінің манызына тоқталады.
Ежелгі мифтерден бастау алатын осы «рахат ел» идеясы кейін «Кемел
мемлекет» туралы оймен толысып, ғалымның айтуынша, әл-Фараби («Қайырымды
қала тұрғындарының көзқарасы»), Фирдоуси («Шаһнамадағы» Сияуыш қала),
Баласағұни («Құтты білік»), Низами, Томас Мор, Жан Жак Руссо, Сұлтанмахмұт
(«Адасқан өмір») туындыларында жалғасқан. Баласағұни әділетті, құтты мемлекеттің
тұтас үлгісін өз шығармасында бере білді.
Зерттеуші А. Қыраубаеваның көрсетуінше, «Қасиетті мекеннің» түркі
халықтарының өз тарихына тікелей қатыстылары катарына «Capы өзен», «Өтүкен»,
«Көк бері» мифтері жатады. Түркі қағанаты құрылуынан қасиетті жер «Сары өзен»
деп аталса, «Күлтегін» жырында Өтүкен айтылады. Ол V ғасырда жаугершілік
заманында ығысып келген Бөрі тайпасына құтты
мекен болған жер. Қазақ
жырауларынан кайырлы мекенді іздеу сарыны Қорқыт, Асан қайғы, Қазтуған
туындыларынан көрінеді [4.75].
«Қайырлы қала», «жер жұмағы», «рахат арал» туралы ойлар өзге халықтардың
туындыларында да молынан кездеседі. «Шын-Машын», автордың айтуында,
мекеннен гөрі мифтік қонысқа көбірек .ұксайды. М. Қашғаридың сөздігінде «ШынҚытай», «Машын-Тауғаш» деген атаулар кездеседі. Әдеби туындыларда «Машын»
Византия, кейде Индонезия, Үндістан да болып айтылады.
Осы ретте А. Қыраубаева «Машын» атауына орай өзінің түсініктемесін білдіріп
өтеді. «Мешін» деп Қазақ маймылды атаса керек. Шын-Машындағы «Машын» мешіндер елі, яғни маймылы бар ел болуы мүмкін дейді. Ал Қазақтың қиссадастандарында бұл атау алыстағы белгісіз, бір жұмақ мекен ретінде суреттеледі.
«Сейфүлмәлік» қисса-дастанында пері қызы досының мекені болып айтылатын
- Ирамбаққа жақын ел. Ал бір шығарманың ішінде Ирамбақ, Сарандил, Шын-Машын
тәрізді қасиетті мекендердің қатар келуі оқиғаның таңғажайыптығын, белгісіздігін,
алыстығын еселей, әсірелей көрсету мақсатынан туған.
Тұтастай алғанда, «қасиетті мекен» желісі көне заманнан келе жатқан арналы
сюжет. Ол халық арманымен, дүниетанымымен байланысты туған.
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Зерттеуші қисса-дастандарда түрақты ұшырасатын «Нұрдан жаралу» желісіне
де кеңінен тоқталады. Шығыс филосифиясында адам нұрдан жаралған десе, бұл ойды
әл-Фараби: «Бүкіл дүние жарық сәуледен тарапған» [5,60] деп толықтыра түседі.
Мұның белгісін зерттеуші жыр-аңыздардан табады:
-Оғыз қағанның бәйбішесі нұрдан жаралған (Нұрсұлу);
-Шыңғыс хан туралы аңызда Күннен басқа ешкімді көрмеген қыздың бойына
нұрдан бала бітеді;
-«Дыңсұлу», «Домбауыл» аңыздарында арулар күн нұрынан бала көтереді.
Бұл жөнінде А. Қыраубаева: «Қисса-дастандардағы «нұр» желісі «әлем күннен
жаралды» дейтін ұғымның бөлшектенуінен пайда болып, қаһарманның өміріне
кұпиялылық, ерекшелік беру мақсатында айтылған демекпіз» [2,19],- деп қорытынды
жасайды. Нұр Қазақы ұғымда. мәңгілік нәрсе, танылмаған құпия.
Ғалым ежелгі мифтердегі «Қасиетті ағаш» желісін де жинактап, салыстырулар
жасайды. Түркі танымында шығу тегін аташпен байланыстыратын рулар бар дей
келіп, «Қыпшақ» руына қатысты аңыздарды келтіреді. «Оғыз қаған жырында»
ағаштан сал жасаған Ұлық Орда деген жігітке: «Сен осы жерге бек бол, Қыпшақ бол»
деп айтады. Әбілғазының «Түрік шежіресінде» ағаштың қуысында туған балаға
Қыпшақ деп ат қояды. «Қоркыт ата кітабында» Бисат батыр Төбекөзге: «Анамның
аты сұрасаң -Қатты Ағаш» деп жауап береді.
Ғалым Қазан Салор бектің үлы Оразды гәуірлер дар түбіне әкелгенде, олар,
ағашына қарап толғана сөйлейді: «Атың ағаш десем, шамданба Ағаш! О, Мекке мен
Мәдиненің есігі болған, Ағаш! Құдаймен тілдескенде Мұсаның асасы болған, Ағаш!
Ерлердің ері Әлидің дүлдүліне ер болған, Ағаш! Зүлпықарға сап болған, Ағаш! Хасан
мен Хүсейінге бесік болған, Ағаш! Ерге де, әйелге де қатер болған, Ағаш! Мені саған
асар болса, құлап түс, Ағаш!» [6,29].
«Осыларды салыстыра келіп, түріктердің қыпшак бұтағы өзінің шығу тегін
ағашпен байланыстырып, оны қасиетті санаған, өгіз, көк бөрі. акқу сияқты ағаш
тотемі де болған деген түйінге келеміз» [2,20],- деп ой түйеді ғалым.
«Түс көру», оны жору өнері де бізге ерте замандардан жеткен. Түс көру
желісінің іздері «Гильгамеш» те бар. Жақып пен Жусіптің көне дәуірдегі
аңыздарында да түс көру негізгі желі болып тартылады,
«Қисса Жүсіпте» Жүсіптің бес рет түс көруі айтылады. Алғашқы екеуінде
ағаларының баулаған шөптері Жүсіптің бауларына иіліп сәлем береді. Кейінгісінде
Күн, аи, он бір жұлдыз Жүсіпке тағзым қылады. Бұдан «адамның жаны шөпке, аспан
денелеріне енеді» дейтін анимистік түсінік байқалады дейді зерттеуші.
«Түс көру» желісі XIII ғасырдағы «Қисса Жүсіптен» бастап көптеген қиссадастандарға енген. «Еренғайыл шаһ Ғаббас», «Ер Шеризат», «Сейфүлмәлік»,
Бозжігіт», «Мәлік-Хасан», тағы басқа қисса-дастандарда ғашықтар бірін-бірі түсінде
көреді, немесе оқиға желісі түс көру арқылы дамиды.
Ертедегі аңызда Сүлеймен пайғамбар жүзіктің күшімен патша тағын Иеменнен
Иерусалимге көшірген дейді. Осы желі де ертедегі мифтерден бастап қазақтың қиссадастандарына дейін айтылады. Жүзігі шайтанның қолына түсіп, ол қырык күн
патшалық құрады. Сүлеймен пайғамбар оны балықтың ішінен тауып алып,
патшалығын қайырады. Қисса-дастандардың кейіпкерлеріне Сүлейменнің жүзігі
көмекке келсе, «Сейфүлмәлікте» үш ай тоқтап қалған кемені жүргізеді.
«Жақып пайғамбар және кыз әкесіне жеті жыл қызмет ету» желісі ертеден келе
жаткан окиға көрінісі. Аңыздық желі бойынша Жақып нағашы ағасы Лаванның екі
қызының кішісі Рахилді ұнатып, оны aлy үшін жеті жыл нағашы ағасының койын
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бағады. Бірақ Жақыпқа Лаван үлкен қызы Лияны береді. Жақып Рахил үшін тағы жеті
жыл қызмет етеді.
«Қозы Көрпеш-Баян сұлу» жырындағы Қодардың Баян үшін әкесіне қызмет
етуінің төркінін Жакып пайғамбар мифтерінде екенін көреміз дейді ғалым.
«Жүсіп пайғамбар, мінсіз сұлулык, патша әйелінің егей баласына ғашық болу»
желісі де мұсылман елдері әдебиетінде кең тараған. Жүсіпке қатысты сюжеттердің
бәрінде оның мінсіз сұлулығы суреттеледі.
Осыдан қисса қаһармандарының Сейфүлмәліктің, Зияданың, Баһрамның,
Шеризаттың, тағы басқалардың сұлу болу үрдісі қалыптасқан. Жүсіпті сұлулық пен
тазалық бейнесі ретінде орта ғасыр ақындарының барлығы дерлік жырларына арқау
еткен.
Өгей шешенің баласына ғашық болуы желісі де Жүсіп мифтерінен бастау
алған. «Шаһнама» дастанында Сияуышқа өгей шешесі Судабе, Әбілғазының
«Шаджарат Таракимасында» Бограханның әйелі Көркелі - өгей бал асы Қозыгтегінге
ғашық болады.
«Патшаның тастанды баласы», «аң асыраған бала», «мұнара басындағы қыз»
желісі де ертеден келе жатқан, бір аңыздан екіншісіне ауысып, одан Қазақ қиссадастандарына дейін ұласқан оқиға арнасы екенін ғалым туындылардан алған
салыстырулар арқылы дәлелді таратады.
«Гильгамеш» нұсқаларының бірінде сәуегей Урук патшасына тағын өз жиені
алатынын баян етеді. Патша биік мұнара тұрғызып, Ішзын сонда ұстайды, бірақ қызы
ұлды болады. Патша баланы биік мұнара басынан тастатып өлтірмек болғанда, бір
бүркіт оны қағып алып, бағбанға апарып беріп, аман қалады.
«Мың бір түнде» кездесетін бұл желі қазақтың «Дыңсұлу» аңызына да негіз
болған. Қазақтың қисса-дастандарында патша қыздарының әкесіне бөлек, мұнара,
сарай салдырып тұруы осы желіге байланысты туған. Бұл көрініс, мәселен, «ГүлшатШеризат», тағы басқа дастандарда кездеседі. Оларға жан баласын жібермесе де,
ғашықтарымен бағбанның көмегі арқылы табысып жатады.
Адамды аң асырап алу желісі де ерте кездев қалыптасқан. Парсы патшасы Кир
туралы ежелгі аңызда оны ит асырап, өсірген тастанды бала делінеді. Римнің негізін
салған Ромул мен Ремді қасқыр емізген. Аң асыраған бала Көк бөрі аңыздарында
көрінеді. Шеризат» дастанында тастанды баланы жолбарыс, Мұңлық пен Зарлықты
киік исырап өсіреді. «Қорқыт атада» Бисат батырды арыстан емізеді. Бұл желілерден
адамды табиғатпен бір дейтін тотемдік түсінікті байқаймыз дейді ғалым.
А. Қыраубаева қазақ қисса-дастандарында кездесетін мифтік бейнелердің айдаһар, дию, самұрық құс, пері, Ғайып ерен-қырық шілтен, итбас адамдардың түптөркінін де ежелгі аңыз-әңгімелерден іздейді. «Сейфүлмәлікте» итбас адамдар
кездеседі.
Мұсылман мифтерінде жарты адам туралы айтылады. «Мәлике кыз»
дастанында: «Йәжүж-Мәжүждің әсілі қайдан деген сұракка ғалым жігіт: «Нұхтың
нәбиінен жаратылды. Оның түрі итке ұқсайды, бойлары он екі аршын, сақалы жеті
аршын» деп жауап береді.
Ғалым А. Қыраубаеваның қисса-дастандардың мифтік негіздері туралы
зерттеуінен мынандай қорытынды жасауға болады:
-Қазақ әдебиеті тарихының әлемдік көне әдебиеттің нұсқаларымен байланысын
анықтау өте күрделі, үлкен тәуекел мен жан-жакты ізденісті қажет ететін жұмыс;
Автор соған белсене кірісе отырып, қазақ әдебиеттану ғылымының көкжиегін
кеңейтуді, ізденіс арнасын ұлғайтуды мақсат етеді;
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-Қазақ қисса-дастандарының мифтік негізін зерттеуінің негізгі нысанасы етіп
ала отырып, мұндағы жырланатын аңыздардың. оқиғалардын, әр алуан мифтік
кейіпкерлердің түп-төркіні көне замандағы «Гильгамеш», «Авестамен», ежелгі
Вавилон-Ассирия мәдениетімен, бұрынғы Египетте ауызша-жазбаша тараған Йосиф
аңызымен, тағы басқа ескі заманғы мәдени мұралармен ұштасып жатқандығын
дәлелді аныктайды;
-Зерттеуші ғылыми ізденісінде мазмұндық-мәтіндік салыстыру әдісіне көбірек
жүгініп, ғылыми тұжырымдарын әлемдік әдебиеттанушы ғалымдардың ғылыми
пікірлерімен, қорытындыларымен бекітіп отырады; Үлкен біліктілікті, ізденісті қажет
ететін жұмыста автор биіктен көріне білген;
-Зерттеудегі «Авесталық мифтер», «Қасиетті мекен», «Нұрдан жаралу»,
«Қасиетті ағаш», «Түс көру», «Сүлеймен пайғамбар және оның жузігі», «Жақып
пайғамбар және қыз әкесіне жеті жыл қызмет ету», «Жүсіп пайғамбар, мінсіз
сұлулық, патша әйелінің өгей баласына ғашық болуы», «Патшаның тастанды
баласы», «Аң асыраған бала», «Мұнара басыңдағы қыз» мен айдаһар, дию, самұрық
күс, пері, Ғайып ерен-қырық шілтен, итбас адамдар тәрізді түрақты мифтік желілер
накты салыстырулар арқылы талданып, көне заман әдебиеті мен қазақ қиссадастандарындағы көрінісі, орны, көркемдік қызметі шешімін тапқан;
-Ғалым салыстыра тексерудің барысында өзіндік пікір-көзқарастарын білдіріп
отырады:
1. Мифке балалық сананын көрінісі деп қарамай, «миф мәдениеті» деген
көзкараспен келген жөн;
2. Авестадағы Гумака - Заратуштраның үш әйелі мен қызынан кейінгі қадірлі
ана. Орхон ескерткіштерінде Күлтегін Ұмай текті анадан туған (Үндіде - Ума).
Бүгінге дейін «От ана, Ұмай-ана!» бейнесі Қазақи санада сақталып келеді;
3. Авеста сюжетінің негізгі өзегі ұранда жасалған деген ойға жетелейді.
Осы маңайдан іргелес туған «Қорқыт», «Оғыз қаған» мифтерінің түп негізі
бір болуы мүмкін. Тұран батыры Афрасияб (Алып-Ер Тұңға) - Авестадағы
Франграсийан;
4. Қазақтың жыл санауында мешін жылы бар. «Мешін» деп маймылды атаса
керек. Шын-Машындағы «Машын» - мешіндер елі, яғни маймылы бар ел болуы да
мүмкін;
5. Қисса-дастандардағы «нұр» желісі «әлем күннен жаралды» дейтін
ұғымнын бөлшектенуінен пайда болған;
6. Қазақ мифтерінде шығу тегін ағашпен байланыстыратын рулар бар.
«Оғыз қаған жырында» ағаштан сал жасаған Ұлық Орда деген жігітке: «Сен
осы жерге бек бол, Қыпшақ бол» дейді.
Осыларды салыстыра келіп,
түріктердің Қыпшақ бүтағы өзінің шығу тегін ағашпен байланыстырып, оны
қасиетті санаған;
7. «Қозы Көрпеш-Баян сұлудағы» Қодардың Баян үшін әкесіне кызмет
етуінің төркіні Жақып пайғамбар мифтерінде екенін байқаймыз.
-Ғалым Қазақ қисса-дастандарының түп-төркінін ежелгі мифтерден іздеу
арқылы бұл жанрдың әлемдік әдебиетпен байланысып жатқанын танытады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Пиотровский М. В. Коранические сказания. Москва, 1991
2. Қыраубаева A. Қазақ әдебиетіндегі шығыстық қисса-дастандардың түп-төркіні мен
қалыптасуы. Филология ғылымдарынын докторы ғылыми дәрежесін алу үшін
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МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ ПУБЛИЦИСТИКАСЫНЫҢ КӨРКЕМДІК
ЕРЕКШЕЛІГІ
Иматаева А.Ж. – филология магистрі
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз, Қазақстан
Түйіндеме
Мақалада XX ғасырдың басында қазақ әдебиетінің көгінде жарқырай жанған
жарық жұлдыздарының бірі, көрнекті жазушы, сыршыл ақын, публицист, қазақ
әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Мағжан Жұмабаев публицистикасының
көркемдік ерекшелігі қарастырылған.
Summary
One of the directions of the light of stars burning in the article, the Kazakh literature
in the early twentieth century, an outstanding writer, information hour, poet, essayist, one of
the prominent representatives of Kazakh literature Magzhan Zhumabaev
XX ғасырдың басында қазақ әдебиетінің көгінде жарқырай жанған жарық
жұлдыздарының бірі, көрнекті жазушы, сыршыл ақын, публицист, қазақ әдебиетінің
көрнекті өкілдерінің бірі Мағжан Жұмабаев қазақ ақындарының ішінен әсіресе
Мұрат, Махамбет, Базар жырау, Шортанбай, Ақан сері, Абайды жоғары бағалаған.
Ақын қазақ әдебиетін арнайы зарттемесе де оның кейбір өкілдері жайлы мақалалар
жазып, пікілерін білдіріп отырған. Ақынның «Ақанның өмірі», «Ақан сөздері» атты
екі бөлімнен тұратын «Ақан сері» атты көлемді мақаласы, сондай-ақ Базар жырау,
Әбубәкір Диваев, Б.Күлеев, А.Құнанбаев хақында білдірген ой-пікірлерінен оның
жалпы әдебиет, әдеби мұра жайлы көзқарастары анық көрінеді.
«Ұшы-қиыры жоқ Сары дариядай Сарыарқаның ортасында аралдай болып
Көкшетау, Абылай ордасы құрылған Кенесары, Наурызбайға Отан болған Көкшетау алаш ақындарының да ордасындай жер еді» [1,318] - деген жолдармен басталған
«Ақан сері» мақаласының бастауынан-ақ Мағжанның ақындық, азаматтық бетбағдары айқын. Осы бір ғана сөйлемге автор қаншама мағына сыйғызып жіберген.
Автордың шеберлігі сол бір ғана сөйлеммен қазақ даласының, оның ішінде Көкшетау
өңірінің көркем көрінісін, тарихын көз алдымызға мөлдіретіп алып келеді. «Көкшетау
алаш ақындығының да ордасындай жер еді» дегенде «Кең сабаның қорындай,
Бертағынның баласы Орынбай, екі аяқты адамның дәлмәрі, улы тілді соқыр Шөже,
Толыбай бидің ұлы Арыстан, үні зарлы Атығай, соқыр Тоқжан, терең ойлы Атығай
шал, аспанға өрлеп ән шырқайтын Біржан сал, өмірі ертегідей әдемі Ақан сері»
есімдері аталады. Әр ақынға берілген шағын ғана анықтауыштар қысқа да нұсқа, әрі
бейнелікті мақсат тұтатын хас шеберліктің белгісін аңғартады. Содан кейін барып
автор «күңіренген Көкше» ақындарының ішінен Ақан серіні бөліп алады. Ақан
серінің ақын назарын өзіне аудартатын себебі: «Сөзінің сұлулығын, тереңдігімен
демейміз, өмірінің сұлулығымен. Ақанның өмірі - ертегі өмір. Судай сұлу, желдей
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екпінді, жалпақ жұртқа жат, жұмбақ өмір» [1,319]. Сондықтан да Мағжан Ақан
өмірінің жұмбағына қызығып, оған үңіле түседі.
Мағжан аңызға айналған Ақанның өмірбаянымен таныстыруды ғана мақсат
етпеген, жұрт түсіне бермейтін «жұмбақ өмірдің» сырын ашуды негізгі бағдарға
ұстанған.
Ақан серінің басынан өткерген серілік өмірінің трагедиялық халге ауысу сырсебептеріне үңіледі. Жантанудан оқулық жазған психолог ақын Ақан өмірін суреттей
бермей, енді оның ішкі дүниесіне ой жүгіртеді. Сөйтіп Ақан серінің шығармалық
сыр-сипатын ашып көрсетуде психологиялық кілт таптырмайтын құрал болып
шыққан. Құлагердей тұлпарынан, Қараторғайдай сұңқарынан, Базараладай
құмайынан айырылып, серілік құрған «сұлу өмірі» көзден ұшқанда, «талай күйіп күл
болған, есін жиған жүрек тағы отқа, махаббатқа, жарға ұмтыла бастайды». Тағы да
Мағжанды тыңдайық: «Жүйрік жүрек бір бастаса, не сүйіп қосылмай, не қосыла
алмай күйіп, күлден кебін кимей тоқтай ма... Жүйрік жел ұшпай тұра ала ма? Жүрек
сүю болмаса салқын, бос қуысқа айналмай ма? Жиһанда жалғыз, мәңгі нәрсе махаббат емес пе, өлген махаббат екінші түсте қайта тірелмек емес пе?» [1,326-327].
Қазақ: «Ер жігіт тұлпардың тұяғымен, сұңқардың қияғымен, сылдыр қаққан судың
бойымен, алма мойын сұлудың қойнымен жұбанады» дейді екен. Ақан «Махаббат
іздеп тағы аласұрып, шарқ ұрады» [1,326].
Мақалада Ақанның Бәтимаға үйленуі, Ұрқияға, Ақтотыға, Жамалға ғашықтық
хикаялары, осыған байланысты жүректің қүйін шертіп шығарған әндері егжей–
тегжейлі әңгімеленген. Әсіресе, Жамалға деген сүйіспеншілігі, оған деген ғашықтық
сезімінің «Үш тоты», «Сырымбет» болып құйылып, ән болып қалықтауын баяндаған
жолдар қызғылықты. Бүкіл ғұмыры сұлулыққа табынып, сұлулыққа ұмтылумен өткен
Ақанның серілік өміріне Мағжан қызығады. Оны «сұлу өмір» деп атайды. Ерекше
сезіммен әңгімелейді. Сондай «сұлу өмірдің» аяғы трагедиямен аяқталғанына Мағжан
күйінеді. Ақан өмірінің негізгі жұмбағы «сұлулыққа табынудан туған мұң мен зар»
дейді. «Сөйтіп аласұрған ұшқыр жан, шарқ ұрған жүрек, жабайы жұртқа ұғымсыз,
жат мінезді, ірі жүрек сұлулық іздеп, өмір бойы от болып лаулап жанған жүрек мәңгі
мұзға айналады» - деп жазады. Бұл жолдарды сезімсіз оқу мүмкін емес.
Мақаланың аяқталуы да өзгеше: «сұлулыққа табынудан туған мұң мен зарға»,
«жауап табу қиын», «Мұндай тілекке жауап іздей бастасақ елінің заулаған оттай
баяғысы, қап-қара түндей кешегісі, жалпылдаған жындай бүгінгісі, қара тұман
келешегі көз алдыңа келіп, Ереймен тауының бауырында өлген Құлагердің басын
құшақтап күңіреніп отырған Ақан серінің қасіретіндей жаныңды терең қасірет билеп
алып кетеді...» деген көп ойларға жетелейтін көп нүктелі сөйлеммен аяқтаған. Бір
сөйлемге қаншама ойлар сиып кеткен. Мағжан өткен дәуірді қараңғы түнге, өз
заманын жалпылдаған жынға теңейді. Социализмнің «салтанатты сарайы» салына
бастаған Совет өкіметінің реңді күніне де сенбейді. Коммунистер қоғамда «қара
тұман келешекке» алып бара жатыр дегенді ашық айтып отыр.
Мағжан да іші мұң мен зарға толы Ақан өмірінен өзіне жақындықты,
ұқсастықты көреді. Сұлулықты, адалдықты, адамдықты идеал тұтып, өмір бойы осы
бағытынан таймай жырлап өткен Мағжан ақын да келеңсіз кезеңнің әділетсіздіктерін
көп көрді.
Ұлы ақынның «Сұм өмір абақты ғой саналыға» деуінің сырлары да осындай
жағдайларға байланысты болса керек. Сондықтан да Мағжанның ішкі жан-сезімдері,
өмірге көзқарастары мақалада көрінбей қалмаған; Ақанның ақындық тағдырын сөз
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ете отырып, Мағжан да іште қордаланып жатқан күпті ойларының біразын жайып
салған...
Мағжан Ақан серінің «жұмбағын» оның өмірімен байланысты шешуге
тырысқан. Ақанның жарқырай шыққан өмірін түн қылып, трагедияға айналдырған оның заманы. Заман болғанда да - отаршылдық. Автор ақын өмір сүрген дәуірге
төмендегіше сипаттама береді. «Адамның бір атаның баласы екені рас болса, белгілі
бір заманның баласы екені де даусыз. Ақан - заманның баласы. Ол заман - өткен
тоқсан тоғыз, жүзінші жылдар қазақ даласын Оңтүстік пен солтүстіктен екі
албастының келіп басқан заманы» [1,331]. Біріншісі - Бұқардан келген ишандар,
қазіреттер, молдалар, халифелер де, екіншісі - «болыстардың знак мөрлеріне, тілмаш,
«учительдердің» қақиған картоздарына, сымпиған шалбарына оралып келген
албасты». Мағжан осы жағдайлардың қазақ халқының жалпы тұрмыс – тіршілігіне,
өміріне, дамуына, әсіресе, тіліне орны толмас зияндықтар келтіргенін ашына жазады:
«Ол дәуір – осы екі албастының кесірінен елдің өмірі іріп – шіріп, тілінің
тарылданған дәуірі».
«Ақан серінің сөзінен өмірі сұлу» дегенде «Ақан қазақ тілінің сол тарғылданған
дәуірінде өмір сүретіндіктен де» оның үлкен міні - «тілінің таза еместігін» айтып
отыр. «Ұлттың ұлт болуы үшін бірінші шарт – тілі болуы» [2,289] деп білетін Мағжан
тіл мәселесіне келгенде аса принципшіл. Ақан өлеңдерінің басты кемшілігі «Қазақ
ақыны Ақынның ана тіліне араб, фарсы, орыс сөздері көп кіріп кеткен. Оның мағына
жағынан, әсіресе, сурет жағынан сұп – сұлу өлеңдерінің тілдері шұп – шұбар [1,331]
екендігін көрсеткен. Ақынның «бұл шұбар жолға өзі қалап» түспегенін, «оны заман
қуып түсіргенін айтады». Сондықтан да «қазақ тілінің қуғын көрген дәуірінде өмір
сүрген Ақанның тілінің тарғыл екені рас. Бірақ тарғыл тіл шын Ақанның тілін
тұтықтыра алмаған» дей келіп, оның шығармашылығына тоқталады.
Мағжан Ақан серінің өлеңдеріне тақырыбына қарай сықақ, ғашықтық, айтыс
һәм мақау сопылық, қазақ қайғысы туралы деп топқа бөліп қарастырған. Осылардың
әрқайсысына жеке – жеке тоқталып, ақын поэзиясының өзіндік сипаттарын аша
түседі. Ақынның өзіне ұнамаған келеңсіз құбылыстарды бетің бар, жүзің бар демей,
айтып тастап отырған қасиетін айта келіп, «сықақ – ақынның сүйегіне біткен
сипаты», оның «тілімен құйылған у талайды заман шыбжыңдатса керек» - деп
жазады.
Автор Ақанның махаббат тақырыбына жазылған өлеңдерін жоғары бағалаған.
Ақынның шын шеберлігі осындай өлеңдерінде көрінеді, «ғашықтық өлеңдерінде
Ақанның әрбір сөзінен ақындық иісі аңқып тұрғандай» - деген пікірін нақтылы
мысалдармен дәлелдей түседі.
Ақанның қазақ халқының әлеуметтік мәселелеріне арналған өлеңдеріне едәуір
тоқталған. «Ақанның қазақ қайғысы туралы өлеңдеріне келсек, оның сері Ақан
болуымен бірге жаралы елдің шын азаматы болғандығы сол өлеңдерінде көрінеді»деп атап өткен [2,337]. Солай бола тұра мұндай өлеңдеріндегі көркемдіктің олқылау
соғып жатқанын да жасырмайды. Есесін «оның азаматтығын жуып кете аларлық.
Ақан бұл өлеңдерінде елдің қайғысын көре білген». Ақанның жерінен айырылып, өзі
бодан болған халықтың мұң-зарын жырлай білгендігін жоғары бағалайды. Ақын
өлеңдерінің ішінен ұлт-азаттықты аңсаған отаршылдыққа қарсы жазылған жолдарын
дәйекке келтіріп, оқырмандарға ұсынады. Ақанның азатшылдықты жырлауын, оның
өлеңдерінің ең құнды жағы санаған.
Мағжанның Ақан сері өлеңдері жайлы ойларының түйіні мынау: ақынның
бірсыпыра «Ақанның өз өмірі жалпақ елге жат болғаны, жұмбақ болғаны тағы рас.
418

Бұлардың бәрінің себебі Ақанның өмір сүрген дәуірінде. Ол дәуір – Нуһтың
толқындары арасында қазақтың қайығы қалтылдап бара жатқан дәуір. Ойы – тұман,
тілі – тарғыл, жаны да жасыған, тілі де жасыған. Қалың қазақ қайықтың батып бара
жатқанын білмейді. Бірақ ақын сықылды бірен-саран сезімпаз ұлдары ғана боларболмас сезген де, көпке алдымен өзінің – сері, жолдасының пері атанғаны осыдан.
Ақанның барлық кемшіліктерінің үстіне бір сұлу сипаты – елдің сол дәуірдегі өмірін
өлеңдерімен, әсіресе өзінің өмірімен суреттей білген. Өмірді өлеңмен ғана емес,
өзінің өмірімен суреттей білу ірі жанды адамның ғана қолынан келмек» [2,340]
«Басында – бұлғақтаған үкі, қолында – домбыра, аузында – ән» болған Ақан
сері Сарыарқаны әнге бөлеп, күйге көміп серілік құрған. Осындай ертегі сияқты сұлу
да, бақытты шақты сырттан келген «албастылар бұзып, ақын өмірінің соңғы кезеңі
трагедиялы, «жұмбаққа» айналды. Өмірдің әділетсіздіктерін көп көрген ақынның
көкірегі мұң - зарға толады. Асау жүрек жұбанышты махаббаттан іздейді, ғашықтық
туралы тамаша әндер өмірге келеді. Отаршылдық озбырлығынан қан жұтып, көз жасы
көл болған елдің қайғысын жырлады. Ақын саяси әлеуметтік мәселелерді өлең
қылғанда «Жаралы елдің шын азаматы» дәрежесіне көтерілді. Осылай бола тұра Ақан
өлеңдерінің тілі таза емес: араб, парсы, орыс сөздерімен шұбарлаған. Бұл бодандықта
бұлқынып жатқан елдің тілінде қыспаққа алып, шұбарлап жатқан заманның
қалдырған іздері болатын. Осыған қарамастан өз кезегіндегі ел өз өмірімен, өз
өлеңдерімен өрнектей білумен де Ақан сері бізге қымбат.
Мақалада Мағжанның аса маңызды әдеби, саяси мәселелерді көтергеніне
көзіміз жетеді. Біріншіден, орыс отаршылдығының қазақтың ұлттық тұрмыстіршілігін, салт-дәстүрін бұзып, орны толмас олқылықтар әкелгенін Ақан серінің
әншілік, серілік тағдырын айта отырып, оған қарсылық білдіреді. Екіншіден, қазақ
тілінің сырттан келген жат сөздермен былғанбауын көтеріп, тіл тазалығын
әдебиеттегі көкейтесті мәселе ретінде алға қояды. Үшіншіден, әдебиеттің қоғам
өміріндегі маңызды орнына назар аударып, Ақан сері өлеңдерінің кейінгі ұрпақ үшін
де қажеттігін айтқан.
Көкшетау қазақ үшін қандай қасиетті мекен болса, сол жерде туып-өсіп, серілік
құрған Ақанның кейінгі ұрпаққа қалдырған сөз мұрасы да – сондай қымбат қазына.
Сондықтан да Мағжан Ақан сері поэзиясы бізге несімен құнды екенін көрсетіп,
бүгінгі ұрпақтың кәдесіне жарату, «балапан әдебиетімізге де қабыстыру» жағын
мақсат тұтқан. Өкінішке орай, Ақан өлеңдерінің қолға түгел түспегенін ескерте кетіп,
оны жинап, бастыру қажеттігін алға тартады.
Мақаланың жарық көргеніне бір ғасырдан астам уақыт өтсе де күні бүгін
жазылғандай өзінің зәрулігін жоймаған. Сарыарқаны сазға бөлеп, ертегідей
салтанатты ғұмыр кешкен Ақанның серілік өмірін суреттеуге келгенде Мағжан сұлу
сөздерді аямаған. Көкшенің көгілдір келбеті, Сарыарқаның сары белдерінде аққу әнін
аспандата шырқап бара жатқан Ақан серінің ақындық, серілік бейнесі көз алдыңызға
келгендей күй кешесіз. Мұңы бір, зары бір екі ақын сырласқандай, ұғынысқандай
әсер етеді. Эссе түрінде жазылған мақалада көркем әңгімедегідей, Ақан серінің
адамдық, ақындық болмыс жан-жақты жарқырап көрініс тапқан.
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ДИАЛОГОГТЫҢ ҚАЗАҚ ӘҢГІМЕЛЕРІНДЕГІ КӨРІНІСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚЫРЛАРЫН АНЫҚТАУДАҒЫ РӨЛІ
Тойшыбекова А.Б. - гуманитарлық ғылым магистрі
М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз, Қазақстан
Резюме
Мақалада қазақ әдебиетінің көрнекті
жазушысы Шерхан Мұртаза
әңгімелеріндегі диалогтың қолданылу көрінісін, оның психологиялық қырларын
анықтаудағы рөлі жан-жақты қарастырылған.
Summary
The appearance of the dialogue of Kazakh and Russian in the article, short story
writer Sherkhan Murtaza action, its role in the definition of psychological aspects in more
detail.
Көркем туындыда диалогтің орны бөлек. Бірде ол шығарманың оқиғасын
дамытуға, шиеленістіре түсуге қызмет жасаса, енді бірде образдың ішкі жағдайы мен
характерін ашуда, көңіл-күйін білдіруде, автордың идеясы мен суреткерлік
ұстанымын анықтауда пайданылады.
«Әдебиеттану терминдерінің сөздігінде» диалогке мынандай анықтама
берілген: «Диалог - әдеби шығармада екі кейіпкердің немесе бірнеше адамның
сөйлесуі, оларды сөйлету тәсілі... Диалог кейіпкерді жай бірінен кейін бірін сөйлете
беру емес, ол сөйлесетін адамдардың қарым-қатынасының қалай шиеленісіп, қалай
өзгеріп, өрістеп отыратынына сәйкес
беріледі. Және бір кейіпкердің айтқан сөзі екінші кейіпкердің айтатын сөзіне
түрткі болып, келесі сөйлеуші жауап қайыра сөйлейді. Әрбір мағынасы жағынан
тиянақты диалог кейіпкердің мінез-құлқын тағы бір қырынан ашып көрсетіп, олардың
қарым-қатынасының бұрынғы қалпынан өзгеріп, жаңа бір сатыға көтерілгенін
танытады»
Диалогтің көркем шығармада мұнан да өзге әр алуан қызметтері болады. Кей
шығармада сюжеттің шешімі кейіпкер сөзі арқылы берілсе, кей туындыда кейіпкер
сөздері әр алуан ортаны, уақыттың шындығын, тағы басқа жайларды білдіріп жатады.
Көркем әдебиет өмір шындығын сөзбен бейнелейтін өнер түрі болғандықтан,
онда диалогтің кеңінен қолданылуы және әр түрлі қызмет атқаруы заңдылық
саналады. Біз диалогтің көркемдік қызметін қазақ әдебиетінің көрнекті жазушысы
Шерхан Мұртаза шығармаларынан да кездестіреміз.
Жазушының «Соңғы нәсіп» әңгімесінде Мырзагелді мен Сапагерейдің
сырқаттанып жатқан Досан қарттың көңілін сұрап баруы суреттеледі. Ауырып жатқан
қарт алғашқы сәтте риза болып қалған. Бірақ осы сауапты істі Сапагерейдің парықсыз
сөзі бұзады.
«- Жасың ұзақ болсын, мені ұмытпасаң, - деп сыбырлады. - Атаңның аты
ерттеулі тұр. Тағдыр тартылып, талқан таусылған шығар. Мен сенің марқұм әкеңмен
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түйдей жастымын ғой. «Жорға мінген досынан айрылады, көп жасаған құрдасынан
айрылады» деген. Рас екен: көп арпаның ішінде жалғыз бидай мен қалдым. Енді етекжеңді жинап жатырмын. Мен олай-бұлай болып кетсем, абиырмен аттандыруға
көмектес, соңғы тілегім...
Досекең одан әрі сөйлей алмай ентігіп, үні бітіп қалғандай еді.
- О, оны уайымдама! - деп Сапагерей құрдасынша қойып қалды.
- Өлсең - терең қазып, тепкілеп көмеміз. Балаларың сараң болмай, жыртысты
дұрыстап берсе, өзіңе арнап тұрып арақ ішем...
Досан қарт кенет қайратына мінгендей дауысы қатқыл шығып:
- Атауыңды іш, дуайпат! Кет! - деді [8, 102б.].
Диалогте қарттың әуелгі разы көңілінің бірден ашулы сәтке айналғаны
бейнеленеді. Кейіпкердің психологиялық құбылуының себебі де диалогте ашылған.
Диалогтің алғашқы бөлігінде қарт көпті көрген көңілінің шындығын байыпты
жеткізеді. «Атаңның аты ерттеулі тұр...», «етек-жеңді жинап жатырмын» деп келетін
сөзде де терең мән-мағына бар. Мырзагелдінің әкесін еске алады. Оны да жай айта
салмай «Жорға мінген досынан айрылады, көп жасаған құрдасынан айрылады» деп
мақалдатып жеткізеді. Мұның бәрі көпті көрген, мойнын аққа ұсынған қарияның
ақырғы тілегі еді.
Сапагерейдің диалогі күтпеген тұстан басқаша өрбиді. Қалжыңдағансып
сөйлегенмен, тым дөрекі еді. Оған ауырып жатқан қарттың да жауабы қатқыл
шығады.
«Атауыңды іш, дуайпат! Кет!» деп келетін бұйрық райлы диалог зілге толы
болса, Сапагерейдің сөзі де жалаң айтыла салған диалог емес, онда қоғамды жайлап
алған мерезді, жөнсіздікті сипаттайтын реңк бар. Осылайша өтініш, тілекпен
басталған диалог қарғысты диалогке жалғасады.
«Кәрі солдат» әңгімесіндегі Сырым қарт пен бригадир Төкеннің арасындағы
сұрақ-жауап диалогінде қарттың сөзі мен ішкі ойы қатар беріледі. Сырымның сөзінде
Нұрлан немересі шақыртқан военкоматқа бару керек те, Төкеннің ойынша колхоздың
жұмысын тастап кетпеуі керек. Аралық осы түсініспеушілік диалогке тартыс сипатын
әкелген.
«Жалғыз қолдап қайыс жүгеннің үзік жерін таспамен тігіп отырған Сырекеңе
мотоциклдің үстінде тұрып айқай салады:
- Нұрлан немерең қайда?
«Мына неменің аузына сәлем сөз түспей қалды-ау» деп қиналған қарт жай ғана:
- Нұрлан военкомат кетті, - дейді.
- Ол мына трактормен шөпке баруға тиіс еді ғой!
- Трактордың өз иесі бар. Ал военкомат шақырғанда бармау - қылмыс. Балаға
сен шөпке бар дейсің, мен - военкоматқа бар дедім.
Обшым, сен шал қаскөйсің. Төкеннің атына сөз келсін дейсің. - «Әй, ақымақ,
сені бригадирлікке ұсынған мен едім ғой» деп айтайын деп еді, айтпады [8, 112б.].
Кәрі солдат Сырымның сөзі өзіне дұрыс. Өйткені ол кешегі қанды қырғын
соғысты көрген ұрпақ. Оған «военкомат» деген сөз жоғары. Әскери тәртіп арада
қанша уақыт өткенмен, қанына сіңіп қалған. Ал Төкен бригадир үшін бұл кезде күйіп
тұрған колхоз жұмысы жоғары. Диалогтің өн бойындағы ішкі тартыс осыдан өрбиді.
Бірақ қалай дегенде, әрқайсысы өзінше дұрыс санаған көзқарас-сөзден (диалогтен)
көзқарас алшақтығы, мінез өзгешелігі байқалады. «Нұрлан немерең қайда?» деген
Төкеннің сұрағына жауап берместен бұрын қарттың: «Мына неменің аузына сәлем
сөз түспей қалды-ау» деген ойы беріледі. Осы детальден-ақ Төкеннің
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оспадарсыздығын автор Сырым қарттың ойымен жеткізсе, оның «Обшым, сен шал
қаскөйсің» деп сөйлеуі де ол туралы ойды бекіте түседі.
Диалогтегі кейіпкер сөзіне автор үлкен жауапкершілікпен қарайды. «Обшым»
деп келетін қысыр сөз бір жағынан Төкен бригадирдің ішкі ниетімен қабысса,
сонымен бірге оның биліктің адамы екенін аңғартады.
«Әй, ақымақ, сені бригадирлікке ұсынған мен едім ғой» деп келетін диалогпен
қоса өрілген Сырым қарттың ішкі ойы оған деген ренішін аша түскен. Автор
кейіпкердің диалогі мен ойын қоса (параллель) өруімен қарсы образды мінездеп, оған
көзқарасын аша түседі.
Осы әңгімедегі келесі диалогте Төкеннің дөрекілігі өрши түссе, күйінген
Сырымның ашынуы сөзінен көрініс береді.
«- Обшым, сен қақбасты да құдай алмайды екен. Баяғыда бригадир болып едім,
енді менің балам болмай, Төкен болды деп істеген қысастығың ғой бұл?!
- Әй, Төкен! - деді қарт иегі дірілдеп. - Менің жасым сексеннен асты.
Қатарымнан ешкім қалған жоқ. Қақбас екенім рас. Көрімнің аузы ашық. - Ал бірақ
ажал жетпесе, өзім барып тірідей жатпаймын ғой. Не істейін құдай мені алмаса! - деп
айқайлап жіберді» [8, 112б.].
Бұл диалогтегі шектен шыққан дөрекі сөз бен оған қайтарылған күйінішті
жауап Сырым қарттың бейкүнә күйген психологиясын бейнелеген.
Әрине, мұндағы дөрекілік пен оған қарсы естілетін күйінішті уәж оқырман
жүрегін де тіліп өтетіні белгілі. «Әдептің басы - байқап сөйлеу» [24, 93б.] - деген
Ахмед Иүгінекидің сөзінде үлкен шындық бар. Сөз – адам ойының көрінісі. Адамның
бағасы да, абыройы да сөзімен байланысты болады. Сондықтан адам сөзі арқылы
өзін-өзі мінездейді. Жазушы Ғ. Мұстафин: «Ысылмаған ауыздан кедір-бұдыр сөз
шығады» [24, 95б.] деуі де қазіргі жастарға ой салуы керек.
Түйіндей айтқанда, тоң мінез Төкеннің сөзінен оның ой өресі көрінеді.
«Қаскөйсің», «қақбас», «құдай алмайды» деген сөздерінен кейіпкер бейнесі
айшықтала түседі.
Бұрыннан келе жатқан қазақтың салт-дәстүрі мен соған сәйкес сөз қолданудың
өзіндік ерекшеліктері диалогтерде де кездеседі. Бұл кейіпкердің ұлттық сипатын
даралай түсетін көркемдік компоненттің бірі саналады. Қазақы салт-дәстүрлер келін
қайын ата, аға, інілерінің, әпке-сіңілілерінің аттарын атамай, ізеттілік танытады.
Үлкендерді сыйлап, кішілерді еркелетіп түрлі аттармен айтады.
Мұны тіл білімінде табу дейміз. Ш. Мұртазаның «Айырбас» әңгімесінде
диалогте табуды қолданудың үлгісі байқалады.
«- Е, шырақ, Боранды базарды көшіріп келе жатқандай ентігесің ғой, тегі, - деп
күлді Хадиша жеңешем қалжыңдап. Ауылдың салты бойынша, ол менің атымды
атамайды. Кішкентай да болсам, қайнысымын. Шырақ дейді. Қандай жақсы. Шырақ
дегені шырағдан деп естілгендей болады. Шырағдан - не жетілік, не ондық шишасы
бар шам ғой. Мені жарық сәулеге теңегеніне іші-бауырым елжіреп-ақ тұрады.
- Не алдың?
- Е, сабын ғой...
- Қанша сабын алдың?
- Екеу.
- Шешең үш қадақ май деп еді ғой. Алданып қалған жоқсың ба?
- Сол екеуі-ақ табылды.
- Екеуіне екі қадақ бердің бе? Біреуін не қылдың?
- Кітап... — деп күмілжідім.
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- Қандай кітап?
- Міне, - деп қойнымнан суырып алып, қолына бердім. Хадиша көлемін көріп
тыржиыңқырап қалды.
- Мына біреу күшік пе?
- Күшік қой.
- О, не қылған күшік?
- Білмеймін, әлі оқыған жоқпын ғой.
- Өзі пышақтың қырындай жіңішке ғой. Немене, сөзі жетпей қалған
ба? Оқышы өзін. Шаршап та кеттім, қараң қалғыр-ай? Отыр-ей, шырақ.
Кішкене жан шақырайық!» [8, 60б.].
Диалогтегі «шырақ» сөзінің кімге бағытталып айтылып тұрғаны белгілі.
Хадишаның баланы «шырақ» деп айтуында мейірім, кішкентай бала болса да, орнын
біліп сыйлау көрінеді. Ал сізге біреу осылай мейірленіп жақсы сөз айтып тұрса, сіздің
көңіліңіз де, көзқарасыңыз да марқаймай ма?
«Кәрі солдат» әңгімесіндегі Төкеннің диалогі мен «Айырбас» әңгімесіндегі
Хадиша сөзінің табиғаты бір-біріне қарсы. Әрине, жазушы кейіпкерлерінің түрліше,
әр алуан ырғақ, интонациямен сөйлеуі оқиға жағдайына, өрістеуіне байланысты.
«Жақсы сөз жан семіртеді» деген мақалдың мәнін Хадиша диалогі дәлелдей
түседі. Хадиша сөзіндегі «қадақ» ұғымы да қазір көп айтылмайды. Бұл сөз
кейіпкердің ескі көз адам екенін аңғартады. Сөз арасында қолданылатын «пышақтың
қырындай» фразеологизмі де кейіпкердің халықтық танымын білдіреді.
Қорыта айтар болсақ, жазушы Шерхан Мұртаза қысқа да шебер жазылған
әңгімелері - әдебиеттегі өзіндік бір көркемдік әлем. «Әдебиеттегі жолын ірілеу
шығармадан бастаған кейбір жазушылар, ұсақ жанрға үйір бола бермейді және оған
епсіздеу де болады. Шерхан әңгіме жанрында да жап-жақсы шеберлік танытты» [2,
166б.] - деген жазушы Тахауи Ахтановтың пікірінде шындық бар. Оның реализмі ел
тіршілігін, кезең көріністерін, халық тұрмысын ешқандай бүркемелемей де әсерлемей
көркем суреттеуге негіздеген.
Жазушының әңгіме жанрында диалогтің көркемдік қызметі үлкен.
Шығарманың идеялық-көркемдік мазмұнын айқындауда, сюжет құрушылықта,
тартысты күшейтіп, кейіпкердің ішкі әлемін, танымын ашуда, сезімін, табиғатпен
байланысын суреттеуде, көркемдік шешімінде айрықша көркемдік қызмет атқарады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
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