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С.Ж. ПІРƏЛИЕВ
Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры, педагогика ғылымдарының докторы, профессор,

ҚР ҰҒА құрметті мүшесі

РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ:

Нуриев М.А. – Абай ат. ҚазҰПУ Жаңартпа технологиялар жəне білім беру мазмұнын ҒЗИ ди-
ректоры, ҚР Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, профессор, бас редактордың бірінші орын-
басары; Сейсенбаева Ж.А. – Абай ат. ҚазҰПУ Жаңартпа технологиялар жəне білім беру мазмұнын 
ҒЗИ оқу үдерісін жетілдіру бөлімінің басшысы, филология ғылымдарының кандидаты, жауапты ре-
дактор; Айтбаев Ө.А. – Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының президенті, Тіл білімі институты 
ғылыми-терминологиялық орталығының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымының докторы, 
профессор; Айталы А. – Қазақ заң гуманитарлық университетінің əлеуметтік психологиялық пəндер 
кафедрасының профессоры, философия ғылымдарының докторы, профессор; Əлмұхамбетов Б.А. – 
Абай ат. ҚазҰПУ көркем сурет-графика факультетінің деканы, педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор; Баймырзаев Қ.М. – Қостанай мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры, геогра-
фия ғылымдарының докторы, профессор; Бөлеев Қ. – Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының 
«Педагогика жəне этнопедагогика» кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылым дарының док-
торы, профессор; Бейсенова А.С – Абай ат. ҚазҰПУ-дың «География жəне экологиядан ғылыми-
əдістемелік орталығының» меңгерушісі, география ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Ұлт-
тық Ғылым Акедемиясының акедемигі;  Берікханова А.Е. – Абай ат. ҚазҰПУ «Ұлттық тəрбие» 
кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент; Ғаббасов С. – жазушы, КСРО 
Денсаулық сақтау ісінің үздігі, медицина жəне педагогика ғылымдарының докторы, профессор; 
Есім Ғ. – ҚР сенат депутаты, философия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; 
Есполов Т.И – Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ректоры, экономика ғылымдарының докто-
ры, профессор, ҚР ҰҒА-ның академигі; Жарықбаев Қ.К. – Т.Т.Тəжібаев атындағы этнопсихология 
жəне этнопедагогика орталығының директоры, педагогика ғылымдарының докторы, психология 
ғылымдарының докторы, профессор; Иманбае ва С.Т. – Абай ат., ҚазҰПУ «Ұлттық тəрбие жəне 
өзін-өзі тану» кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., профессор; Қирабаев С.С. – М.Əуезов атындағы 
Əдебиет жəне өнер институтының бас ғылыми қызметкері, Абай ат. ҚазҰПУ ректор кеңесшісі, фило-
логия ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академигі; Қасқабасов С.А. – М.Əуезов атындағы 
Əдебиет жəне өнер институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА 
академигі; Қыдырəлиев Д. – ҚР Президент Əкімшілігінің сарапшысы, философия ғылымдарының 
докторы; Қозыбаев І.М. – ҚР Мəдениет министрлігінің Мəдениет Комитетінің төрағасы, тарих 
ғылымдарының докторы, профессор; Қалиев С.Қ. – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінің Жалпы педагогика кафедрасының профессоры, педагогика ғылымдарының докторы, 
профессор; Қойгелдиев М.Қ. – Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура жəне доктарантура РҺD институтының 
Гуманитарлық мамандықтар кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы, профессор; 
Мырзахметов М. – Абай ат. ҚазҰПУ жанындағы «Абайтану ғылыми-зерттеу орталығының» дирек-
торы, филология ғылымдарының докторы, профессор; Мұта нов Ғ.М. – əл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің  ректоры, техника ғылымдарының докторы, профессор; Молдабеков Ж.Ж. 
– философия ғылымдарының докторы, əл-Фараби ат. ҚазҰУ «Мəдени-антропология» кафедрасының 
профессоры; Нөкетаева Д.Ж. – Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық университетінің ректо-
ры, педагогика ғылымдарының кандидаты; Нəрібаев К.Н. – ҚР ҰҒА қоғамдық жəне гуманитарлық 
бөлімше төрағасының орынбасары, экономика ғылымдарының докторы, профессор; Сарыбеков М.Н. 
– ҚР Білім жəне ғылым вице-министрі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор; Сманов Б.Ө. 
– Абай атындағы ҚазҰПУ-дың əкімшілік басқармасының бастығы, педагогика ғылымдарының док-
торы, профессор; Табылдиев Ə.Т. – əл-Фараби ат. ҚазҰУ профессоры, педагогика ғылымдарының 
докторы, профессор; Түрікпенов Ж. – Абай ат. ҚазҰПУ Магистратура жəне докторантура РһD 
институтының педагогикалық мамандықтар кафедрасының профессоры,педагогика ғылымдарының 
кандидаты, Қазақ Гуманитарлық академиясының академигі; Шаханова Р.Ə. – Абай ат. ҚазҰПУ-
дың магистратура жəне доктарантура PhD институтының филология мамандықтар кафедрасының 
меңгерушісі, п.ғ.д., профессор; Шолпанқұлова Г.К. – Абай ат. ҚазҰПУ “Ұлттық тəрбие” 
кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты; Сағиева Б.Ж.– жауапты хатшы.
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 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.Ж. ПРАЛИЕВ
Ректор КазНПУ имени Абая, доктор педагогических наук, профессор,

почетный член НАН РК

СОСТАВ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:

Нуриев М.А. – директор НИИ инновационных технологий и содержания образования КазНПУ им. 
Абая, профессор, Заслуженный работник высшей школы РК, первый заместитель главного редактора; 
Сейсенбаева Ж.А. – руководитель отдела исследования, разработки и совершенствования уровней об-
разовательного процесса и их содержания НИИ инновационных технологий и содержания образования 
КазНПУ им. Абая, кандидат филологических наук, ответственный редактор; Айтбаев О.А. – президент 
международного сообщества “Қазақ тілі”, главный научный сотрудник Научно-терминологического 
центра института языкового образования, доктор филологических наук, профессор; Айталы А. – про-
фессор кафедры социально-психологических дисциплин Казахского юридического гуманитарного 
университета, доктор философских наук, профессор; Альмухамбетов Б.А. – декан художественно-гра-
фического факультета КазНПУ им. Абая, доктор педагогических наук, профессор; Баймырзаев К.М. 
– ректор Костанайского государственного педагогического института, доктор географических наук, 
профессор; Болеев К. – зав. кафедрой “Педагогика и этнопедагогика” Таразского Государственного 
Педагогического Института, доктор педагогических наук, профессор; Бейсенова А.С. – зав. кафе-
дрой «Научно-методический центр по географии и экологии», доктор педагогических наук, профес-
сор, академик НАН РК; Берикханова А.Е. – доцент кафедры «Национальное воспитание» КазНПУ 
им. Абая, кандидат педагогических наук; Габбасов С. – писатель, Заслуженный работник здравоох-
ранения КСРО, доктор медицинских и педагогических наук, профессор; Есполов Т.И. – ректор Ка-
захского национального аграрного университета, доктор экономических наук, профессор, академик 
НАН РК; Есим Г. – депутат сената РК, доктор философских наук, профессор, академик НАН РК; 
Жарык баев К.К. – директор Центра этнопсихологии и этнопедагогики имени Т.Т. Тажибаева, док-
тор педагогических наук, доктор психологических наук, профессор; Иманбаева С.Т. – зав. кафедрой 
«Национального воспитания и самопознания» КазНПУ им. Абая, д.п.н., профессор; Кирабаев С.С. – 
советник ректора КазНПУ им. Абая, главный научный сотрудник Института литературы и искусства 
им. М. Ауе зова, доктор филологических наук, профессор, академик НАН РК; Каскабасов С.А. – ди-
ректор Института литературы и искусства имени М.Ауезова, доктор филологических наук, профес-
сор, академик НАН РК; Қыдыралиев Д. – эксперт администрации Президента, доктор философских 
наук; Козыбаев И.М. – председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, 
доктор исторических наук, профессор; Калиев С.К. – профессор кафедры “Общей педагогики” Ка-
захского Государственного женского педагогического университета, доктор педагогических наук, про-
фессор; Койгелдиев М.К. – зав.кафедрой гуманитарных специальностей Института Магистратуры и 
докторантуры РһD КазНПУ им. Абая, доктор исторических наук, профессор; Мырзахметов М. – ди-
ректор НИЦ Абаеведения КазНПУ им. Абая, доктор филологических наук, профессор; Мутанов Г.М. 
– ректор Казахского  Национального университета имени аль-Фараби, доктор технических наук, 
профессор; Молдабеков Ж.Ж. – профессор кафедры “Культурной антропологии” КазНУ им. Аль-
Фараби, доктор философских наук;  Нукетаева Д.Ж. – ректор Казахского Государственного женско-
го педагогического университета, кандидат педагогических наук; Нарибаев К.Н. – зам.председате-
ля отделения общест венных и гуманитарных наук НАН РК, доктор экономических наук, профессор; 
Сары беков М.Н. – вице-министр образования и науки РК, доктор педагогических наук, профессор; 
Сманов Б.О. – начальник административного управления КазНПУ им.Абая, доктор педагогичес ких 
наук, профессор; Табылдиев А.Т. – профессор КазНУ им. аль-Фараби, доктор педагогических наук; 
Туркпенов Ж. – профессор кафедры педагогических специальностей Института Магистратуры и 
докторантуры РһD КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук; Шаханова Р.А. – зав.кафедрой 
филологических специальности Института Магистратуры и докторантуры PhD КазНПУ им. Абая, док-
тор педагогических наук, профессор; Шолпанкулова Г.К. – доцент кафедры «Национальное воспи-
тание» КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук; Сагиева Б.Ж.– ответственный секретарь.
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guage education, the doctor of philology, the professor; Aytaly А. – the professor of chair of socially-psychological 
disciplines of the Kazakh Law Humanitarian University, the doctor of philosophy; Almukhambetov B.A. – the dean 
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psychology and ethnopedagogics center named after Tazhibaeva T.T., the doctor of pedagogical sciences, the doctor 
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ponaniya” KazNPU them. Abaya, the doctor of pedagogical sciences, the professor;  Kirabaev S.S. – the chancellor 
adviser of KazNPU named after Abai, the mail scientist of the Literature Institute named after M. Auezov, professor 
of the chair “Kazakh literature” of KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the academician of NAS RK; 
Kaskabasov S.A. – the director of Literature Institute named after M. Auezov, the academician of NAS RK, the 
doctor of philology science, the professor; Kydyraliev D. – the expert of Presidential Administration, the doctor of 
philosophy; Kozybaev I.M. – the chairman of Culture committee of the Ministry of culture and information RК, the 
doctor of historical sciences, the professor; Kaliev S.K. – the professor of the chair “General pedagogic” of Kazakh 
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the doctor of historical sciences, the professor; Myrzakhmetov М. – the director of the research center Abai-studies 
under KazNPU named after Abai, the doctor of philology, the professor; Mutanov G.M. – the rector of the Kazakh 
National University named after after Al-Farabi, the doctor of technical science, the professor; Moldabekov Zh.Zh. 
– the academician of social academy, the academician of Academy International acmyology, the doctor of philosophic 
sciences, the professor of the chair “Cultural anthropology” of KazNU named after Al-Farabi; Nuketaeva D.Zh 
– rector of Kazakh State Female Pedagogical University, the candidate of pedagogical sciences; Naribaev K.N. 
– vice-chairman of separation of social and humanitarian sciences of NAS RK, the doctor of economics, the profes-
sor; Sarybekov M.N. – the vice-minister of education and science of RК, the doctor of pedagogical sciences, the 
professor; Smanov B.U. – the director of Republican institute of improvement of professional qualifi cation of the 
scientifi c-pedagogical personnel, the candidate of pedagogical sciences, the professor; Tabyldiev A.T. – the doctor 
of pedagogical sciences, the professor of KazNU named after Al-Farabi; Turikpenov Zh. – the professor of chair of 
pedagogical specialties in the Institute of magistracy and doctoral РһD candidacy of KazNPU named after Abai, the 
candidate of pedagogical sciences, the academician of Academy of the humanities; Shahanova R.A – the university 
chair of philological specialties of PhD studies and magistracy Institute of  KazNPU named after Abai, the doctor 
of pedagogical sciences, the professor,   Sholpankulova G.K. – the associate professor of a chair “National educa-
tion” of KazNPU named after Abai, the candidate of pedagogical sciences; Sagieva B.Zh. – the executive secretary.

Меншік иесі: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Журнал Қазақстан Республикасы Мəдениет жəне ақпарат министрлігінде 2010 жылдың 

4-ші ақпанында тіркеліп, №10674-Ж куəлігі берілді.
© Абай атындағы ҚазҰПУ, 2012
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«Конституциямызға мұқият қарау – баршамыздың борышымыз. Туған 
елімізді, төл тарихымызды қалай құрметтесек, оны да солай құрметтеу керек. 
Конституцияны құрметтемейінше, оның нормаларын мүлтіксіз сақтамайынша 
қоғамдық келісім, тəртіп, татулық пен тыныштық болмайды, яғни Отанымыздың 
ертеңгі дамуы да болмайды»

Н.Ə.Назарбаев 
Қазақстан Республикасы Конституциясы күніне арналған 

халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда сөйлеген сөзінен
 2012 жыл 30 тамыз.
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ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

ƏОЖ 37.8.82-37

Ə.Табылды
Əл-Фараби атындағы ҚҰУ

п.ғ.д., профессор

ƏДЕБИЕТТІҢ ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕЛІК МƏНІ

Бұл мақалада əдебиеттің ұлттық тəрбиелік мəні жайында жазылған. Баланы тəрбиелеуде 
ана тілін үйренуге дағдыландыру жəне, ұлттық салт-дəстүр арқылы мінез-құлық 
қалыптастыру жайлы қарастырылған.
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В этой статье рассматривается национальное литературное воспитание. О воспитаний 
детей. О том, что нужно начинать с обучением родного языка с помощью национальных 
обычаев и традиций. 
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National literary education is examined in this article. About Educations of children. About 
that needs to be begun with educating of the mother tongue by means of national customs and 
traditions. 
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Тіл арқылы дүниеге келіп, тəрбие құралы 
болған ұлттық əдебиет негізі – бесік жыры-
нан басталады. Тұрмыс-салт əуендерiмен 
ай тылатын бесiк жыры бөбектi жұбату үшiн 
жəне оған тiлек айту үшiн ғана шығарылған 
емес. Ең əуелi ырғағы бесiктiң тербелiсiне 
сəйкес келетiн сабырлы екпiнде айтылатын 
қоңыржай əуен бөбектiң сезiм мүшелерi 
арқылы оған сүйкiмдi, сүйсiнерлiк əсер етiп, 
жан-жүйесiн жадыратады, яғни ұнамды, 
ұнасымды əсермен баланы жұбатады. 
Екiншiден, баланың келешегiне үмiт ар-
тып, тiлек айта отырып, оны жұбатушы ана 
болашақтың шамшырағы мен нұрсəулесiнен 
қуат алғандай əсерленедi. Үшiншiден, ата-
ана жатқа айтқан тiлектердi тiлi шыққан 
балдырғандар да жаттап, əрi тiлi дамиды, əрi 
сол сөздерден тəлiм алады.

Бесiк жырларын мазмұнына қарай: шiл-
дехана жыры, бесiкке бөлеу жыры, жұ бату 
жə не тiлек айту деп топтауға болады. Бесiкке 
бөлеу жыры нəрестенi бесiкке салғанда, 
қуаныш-тiлек ретiнде, көбiнесе кө ңiлдi, əу-
ез дi қоңыр əуенiмен айтылады:

Мойнымдағы маржаным, қорадағы мал-жа-
ным. Бесiгiңе жата ғой, Тəттi ұйқыға бата ғой...

Балғын бөбек бесiк жырының жанға 
жай  лы əуездi əуенiне жұбанып, рахатқа 
бө  ленедi. Мұның психологиялық, медици-
налық мəнi де зор. Əуен (музыка) бөбек 
жанына дем бередi. Бесiк жыры көбiнесе 
тiлек айту мəнiне құрылады да, жыр айту-
шы бөбектiң келешегiне сенiм артып, қу ан-
ышқа бөленедi. 

Үмiт тiлек: Айыр қалпақ киiсiп, Ақырып 
жауға тиiсiп, Батыр болар ма екенсiң? Бар-
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мақ тарың майысып, Түрлi ою ойысып ұста 
бо лар ма екенсiң?!

Бата тiлек (сенiм арту): Ала биең құлындап, 
Алатауға сыймасын! Қара биең құлындап, 
Қара тауға сыймасын... Ақылыңмен батыл 
бол, Ағайынмен тату бол. Бағаналы таудай 
бол, Жағалалы көлдей бол! т.б.

Халық педагогикасының бұл саласы ға-
сы р лар бойы бала тəрбиесiне өз өрнек те рi-
мен əсер етiп, қазiргi көркем əдебиет нұс қа-
ларымен дамып келедi [1].

Бөбектiң отыруы. «Бөбек бес айда белгiлi 
отырады, алты айда анық отырады» дейдi 
халық. Баланың əке-шешесiн, жақындарын 
анық танып, күлу, ренжу əрекеттерiн көр-
сете бастауы, оның өздiгiнше қимыл əрекет-
терiн жасаумен ұштасады да, отыруға 
ыңғай лануы байқала бастайды. Бөбек толық 
отырғанға дейiн оның «талпыну» əрекетiмен 
демеп отыруына жағдай (сүйенiш, таяныш) 
жасалынады. Толық отырған бөбектiң, ал-
ға шқы əрекетi орындалып, көңiлi шат та-
нып, бойы сергектене бередi. Миы қатай-
ма ған, буындары «қатпаған» бөбектiң еркiн 
қимылдауына жағдай жасап, оның өз алды 
əрекетiнiң сəттiлiгiне бас көз болып отыру 
отбасындағы жанашырлардың бəрiнiң па-
рыз дық əрекетi болуға тиiс. Осы əрекет үс-
тiн де отбасындағылардың бөбекке деген 
мейiрiмдiлiк, қайырымдылық, қамқорлық 
сезiмдерi дамиды. Бөбек туғаннан кейiн жетi-
сегiз айдан соң, əуелi еңбектеп (еңбектеудiң 
де əр түрлiсi бар) содан кейiнiрек қаз-қаз 
тұрып, қаз басып жүре бастайды. Бала тəй-
тəй басып жүре бастаған кезде, тұсау кесу 
рəсiмi жасалып, тұсау кесер жыры айтыла-
ды. Тұсау кесер жырының тəрбиелік мəні. 
Тұсау кесер жыры – əдет-ғұрыптық, ырым-
рəсiмдiк қуаныш мəжiлiсiнде айтылатын 
жыр. Көбiнесе, бiр жасқа толып, еркiн жүре 
бастаған балбөбектiң басқан қадамы құтты 
болып, одан əрi жаны жамандық көрмей 
жақсы жүрiп кетуiне тiлек бiлдiрiп, оның 
ата-анасы қуанышқа ортақ жақын адамдар-
ды жинайды да, сыйлы адамға балбөбектiң 
тұсауын кестiредi. Баланың тұсауы ала жiп-
пен немесе қойдың тоқ iшегiмен байла-

нады да, тұсау кескен соң тұсау кесушiге 
сый-сыяпат көрсетiлiп, сыйлық берiледi. 
Жағ дайы келiп, жақсылыққа жайы мол əке-
шеше бұл рəсімді кішігірім той-томалаққа 
айналдырып, бала ның тұсауын жарыстан 
озып келген ең жүйрік азаматқа кестіреді. 
Тұсау кесілген соң баланы ақ жайма үстімен 
(ақжол тілеп) немесе қалың кілем үстімен 
(жолы жұмсақ болсын деп) жүргізіп: Қаз-
қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мəз бо-
лам. Тағы, тағы баса ғой, Тақымыңды жаз 
балам. Қаз баса ғой, қарағым, құтты болсын 
қадамың. Алға қарай баса бер, Асулардан 
аса бер! – деп ата-ана қуанышын білдіріп, 
ар ман-тілегін айтады.

Тұсау кесу жырын балбөбекті күтушілер 
оның тұсауын кескенге дейін де айтып, оның 
тəй-тəй басып жүруіне қуаныш білдіріп, 
сүйеніш, жетекші іс-əрекет тəсілдерін қол-
да нады. Тұсау кесу жырының бұл түрі «тəй-
тəй» деп аталады. Қазақ балалар поэзия-
сында бiрсыпыра ақындардың (Ж.Смақов, 
М.Əлiмбаев т.б.) тұсау кесуге арналған жыр-
лары бар. Мысалы, ақын Жақан Смақов:

Тəй-тəй бас, құлама, Құласаң жылама! – 
деп баланы батылдыққа тəрбиелейдi.

Отбасында балдырғандар «тəй-тəй», тұ-
сау кесу жырларын əуенiмен əсемдеп ай-
ту арқылы балдырғанның əрi бөбекке де-
ген сүйiспеншiлiгi артады, əрi оның кiшiге 
қамқорлық сезiмi қалыптасып, iс-əре кетке 
ықы ласы молаяды. Отбасында бола тын  
тұ   сау кесу рəсiмi тəрбиешi балалар бақ-
ша сындағы қуыршақ ойыны арқылы да 
ұйымдастырылып, балаларды – халықтың 
əд ет-ғұрпын құрметтеуге тəрбиелеуi тиiс. 
Бұл баланың əрi музыкаға қызығуына, сах-
нада ойнауға үйренуiне, сөз өнерiне бейiм-
делуiне себепшi болады.

Жаңылтпаштар – тіл ширату тəсілі. Ха-
лық баланың тiлiн ширату үшiн, оған сөз  
үй ретiп, дүниетанымын дамыту мақ са тын-
да жаңылтпаштар ойлап шығарған. Бал-
бөбектiң тiлi шығып, балдырған жасында 
сөз дiк қоры молая бастаған кезде, кейбiр 
ды быстарды айта алмай немесе қинала ай-
тады. Тiлiн мүкiстендiрмей, мүдiрмей сөй-
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леу үшiн, қиналып айтатын дыбыстары бар 
сөз дердi бала ғұрлым жиi-жиi дыбыстап 
айтып, жаңылмай жаттықса, сөйлегенде де  
мүдiрмей, өз ойын толық жеткiзетiн бола-
ды. Жаңылтпаштарды халық бала психоло-
гиясы мен тiлiнде болатын мүкiстерге 
сəй кес шығарған. Тiлi шыға бастаған жас 
бөбекпен, тiлi шыққан балдырғандардың тi-
лiнде көбiнесе «р» дыбысы мен «и» дыбы-
сын, «ш» дыбысын «с» дыбысымен шатас-
тыру байқалады. Əсiресе, тiлдiң алдыңғы 
(тiл алды) дiрiлмен айтылатын «р» дыбысын 
айту алғаш көптеген бөбектерге қиын сияқты 
болып көрiнедi. Сондықтан жаңылтпаштар 
да, көбiнесе сол «р» дыбысы мен «и» дыбы-
сын қатар айтуға құрылған.

Бала тiлiндегi «ш» дыбысы мен «с» дыбы-
сын шатастырып айтуды түзету үшiн халық: 
«Шымдай шытырмыш, ол шытырмышты мен  
шым-шытырмыштамай кiм шытырмыштай-
ды», – деген сияқты жаңылтпаштарды шы-
ғар  ған . Сол сияқты «қ-к», «ж-ш», «т-д»,  
«н-ң» т.б. дыбыстарды шатыстырмай айту-
ға жаттықтыратын жаңылтпаштар бар. Ха-
лық педагогикасының бұл саласын қазақ 
ақындары дамыта түстi. Олардың бір ерек-
шеліктері, ол жаңылтпаштар көбінесе əрі 
тіл  ширату, əрі дүниеге таныту, əрі білім бе-
ру, тəрбиелеу. Мысалы: Тілалғыш Бек, Тіл  
алғыш, – деп Мақтасақ, біз Біл алғыс деп,  
– білімділікке тəрбиелеп, бүлдіршінге сүйіс-
пеншілік білдірсе:

Бөдене бедеде, Көбелек көдеде, Бөдені 
беде де, Көдені көде де деген жаңылтпаш 
ар қы лы əрі «б», «к», «д» дыбыстарын айқын 
ай ту ға жаттықтырса, əрі «бөдене», «беде», 
«көбелек», “кеде” деген сөздердің мағынасын 
жақ сы ұғындыруды мақсат тұтады. Бала-
лар бақшасында тiл ширату, көркем сөз  оқу, 
тақпақ айтуға балдырғандарды жат тық тыру 
үшiн арнайы уақыт бөлiнiп, эстети калық 
тəрбие жұмыстары жүргiзiледi, мүмкiн-
дiгiнше жаңылтпаштарды əнге қосып ай ту-
ға да болады. Балалар бақшасында ұйым-
дастырылған жаңылтпаш айтысудың мəнi 
зор. Ол үшiн, тəрбиешi күнi бұрын жоспар 
жасап, керектi жаңылтпаштарды топтай бi лу 

керек. Əрине, тiлi өте мүкiс, көбiнесе лого-
педиялық дəрiс алып жүрген баланы ондайда  
ұятқа қалдырып, сағын сындырудан сақ 
болған дұрыс. Өйткенi жаңылтпаш айтудың 
пси хологиялық əсерi де ерекше. Əсiресе, 
жа ңыл тпаштық жаттығулар арқылы «р» ды-
бы сына тiлi келiп, сөздi мүдiрмей айтуға үй-
ренген баланың қуанышы қойнына сыймай,  
өмiрдiң өткелiнен өткендей əсер алады [2]. 
Ба ла лар бақшасында фольклорлық кеш өт кi-
зiп, онда жаңылтпаш айтысуға да тиiстi орын  
берiп, айтқыш балалардың абыройын  артты-
рып отыру керек. Жаңылтпаштар тек жас  
балалардың тiлiн ширату үшiн ғана қолда-
нылмайды, сонымен қатар, жаңылтпаш ай-
тысып, тiл ұстартуды үлкендер де салтқа 
айналдырған болатын.

Санамақтардың тəрбиелік маңызы. Сана-
мақ тарды халық, негiзiнен, жас балаға сан 
үй ре ту мақсатымен шығарған. Санамақтар 
əрi  дүние танытады, əрi баланың қисынды 
ой лау ы мен математикалық ойлау қабiлетiн 
да  мы тады. Санамақтардың түрлерi көп, 
о ның  үстiне жаңадан қосыла бередi. Сау-
сақ санау ойыны баланы сан үйренуге ын-
таландырады, көңілдендiредi. Түйе, бота 
маң  басқан, Төрт аяғын тең басқан. Шұнақ 
құ лын бес ешкi, Қос-қос лақты қос ешкi, 
Төрт қозылы екi қой, Бəрiн бiрге ойлап қой.

Санамақ айтыста бала санға ұйқас сөз 
та бу ар қылы, ақындық қабiлетiн байқайды. 
Е гер ол ұйқас таба алмаса, айтыста жеңiлген 
бо лып табылады.

Жаңылтпаш, жұмбақ, санамақты айту ар-
қылы бала əрi сан үйренедi, əрi жұмбақтың 
ше шуiн тауып, ойын дамытады, тiлiн шира-
тады: Бiрiм – бiрiм, екiм – екiм, үшiм – үш iм, 
төртiм – төртiм, бесiм – бесiм, алтым – ал-
тым. Алты малтам, Алтын балтам, Сары ала  
қаз – Саңқылдауық, қырман тауық – қыр-
қылдауық Сен тұр, – Сен шық!

Отбасында санамақтың əрбiр түрiн балаға 
жаттатып, олармен бiрге ойнай отырып, 
ойын дамыту – ата-ананың борышы. Ересек 
балаларға неғұрлым күрделi санамақтарды 
айтқызып, ол санамақтардың шешiмiн мүм-
кiн дiгiнше, өлең ұйқастарымен айтуды  та-
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лап ету керек. Балалар бақшасында балдыр-
ғандарға санамақтардың сан алуан түрлерiн 
үй ретiп, оны айтқызу, санамақ шешiмдерiн 
дұ рыс шешкендердiң бiлiмiн бағалап, оларды 
мадақ тай бiлу керек. Кейбiр санамақтарды 
жə не олардың ұйқасты шешiмдерiн əнге қо-
сып айтуға болады.

Мектепте (əсiресе бастауыш класта) күр-
де лi санамақтарды айтып, олардың ше шiм-
дерiн тез тапқан оқушыларға ұпай қою, ба ға 
беру iсi ұйымдастырылады. Күрделi сана-
мақтарды «өнерпаздар мен тапқыштар» 
клу б ы ның жарысына қатысушылар да өнер 
сай ыс ының бiр кезеңiнде орынды пайдалана  
бiлуi тиiс. Мысалы: «Алмас, Асан келiстi, 
Алма  жи нап, бөлiстi. Арасында бiр алма Ай-
тыс болды бұларға. Асан берсе, алмасы үш-
тен бiрi кем болар, – Алмас берсе, алмасы 
Асан ның да тең болар. Алма санап көрiңдер, 
Екi ге тең бөлiңдер», – деген санамақтың ше-
шi мiн бiрден табу оңай емес. Ол үшiн оқушы 
ой лануы керек. Ойын кезiнде ойлануға 
кеткен  уақыт та есептелiнедi.

Жұм бақ айтысу мен жұмбақ айтысты  
ажырата бiлу керек. Жұмбақ айтыста же-
ңiп шығу ақындық дарынның, бiлiмнiң ба-
сым дылығына байланысты. Отбасында  ба-
ла ларға жаңа жұмбақтар үйретiп, жұмбақ 
айты су ды ұйымдастырып, олардың тапқыр-
лығын сынау, жұмбақ айтысуда жеңiп шық-
қан балаларды мадақтап отыру – бұрын нан 
қалыптасқан дəстүр болатын. Отбасында  
өтетiн «туған күн», «ұлыстың ұлы күнi», 
«мереке күнi», «думанды кеш» си яқ ты 
рəсiмдiк той-томалақ, тамашаларда ұйым-
дас тырылатын түрлi ойындардың бiр түрi – 
жұм бақ айтысу. Ондайда жұмбақ айтысудан 
үз дiк шық қандарға сыйлық берiледi. Балалар 
бақ шасында «қызықты кеш», «өнерпаздар 
мен  бiлгiштер жарысы» сияқты думандарды  
жоспар лы түрде ұйымдастыра бiлген тəрбие-
шi, жұмбақ айту, жұмбақ айтысу, жұмбақ 
ай тыс дəстүрлерiн қызықты өткiзедi. Бала-
лар бақшасында өтетiн тақырыптық жəне 
мере келiк, той-думандық кештердiң бiр ке-
зең iн де жұмбақ айту мен жұмбақ айтысу-
ды ұйымдастыра бiлу керек [3]. Мектеп 

бағ дар ламасында ауыз əдебиетiнiң бiр 
бөлiмi ре тiнде жұмбақтар бiрiншi клас-
тан бастап оқу лықтарға ендiрiлген. Əдеби 
кештерде,  мерекелiк кештерде, өнерпаздар 
мен  ой тапқыштар жарысында жұмбақ айту, 
жұм бақ айтысу, жұмбақ айтысы ерекше 
о рын алады. Пəндiк кештерде сол пəндiк 
кештердiң тақырыптарына байланысты жа-
ңа жұмбақтарды, көбiнесе, оқушылардың 
өз дері ой лап шығарады, əділ қазылар ал қасы 
жаңадан шығарылған жұмбақтардың мə нін, 
маңызын, көркемдік сапасын жан-жақ ты 
бағалай білуге тиіс. Жұмбақтардың дүние-
танымдық, ой дамытарлық мінімен қа тар, 
тəрбиелік мəні де ерекше. Өйткені жұм бақ 
айтысу, жұмбақтарды жаттау кезінде тəр-
биеленуші өзінің білімін, дəрежесін байқап, 
көп  білуге талпынады, ынта-жігері артады,  
жауапкершілікке бейімделіп, өнерге талпы-
ну шылығы артады.

Мəтелдер мен мақалдар – тəрбие құралы. 
Ма қал дар – нақыл, өсиет түрiнде айтылатын  
фи ло софиялық ой түйiндерi, сөз мəйегi. Ма-
қал дар, көбiнесе өлеңдiк өрнекпен, сабырлы, 
сал мақты ырғақпен айтылады, қара сөзбен, яғ-
ни шешендiкпен айтылатын мақалдар да бар.  
Мақал, негiзiнен, екi бөлiмнен (көбiнесе екi  
тармақтан) құралады. Бiрiншi бөлiмде пай-
ымдау (айтатын ойдың түп негiзi), екiншi бө-
лiм де ой қорытындысы айтылады («Еңбек 
ет сең, емесiң»). Тура мағынада («Еңбек ет сең  
ерiнбей, тояды қарның тiленбей»), ауыспа лы 
мағынада («От жақпаған үй – қора мен тең, адам 
кiрмеген үй – моламен тең»)  қолданылатын 
мақалдарды, көбiнесе ха лық шығарған. 

Мəтелдер, негiзiнен, тұжырым тұспалы 
өлеңде сыңар тармақты, қара сөзде нұсқалы 
сөз  ретiнде айтылады «Өлең – сөздiң пат-
шасы», «Қызым, саған айтам, келiнiм, сен 
тың да», т.б. Мəтелдер де тура мағынада 
«Қадi рiңдi бiлгенге жұмса» деп жəне ауы-
спалы ма ғынада «Тiкен гүлiн қорғайды» деп 
айтыла ды. Қазақтың мақал-мəтелдерiнiң кө-
бi рек қамтитын тақырыптары: елдiк, ынты-
мақ,  бiрлiк туралы мақал-мəтелдер.

Қазақ халқының мақал-мəтелдері мен 
өне ге сөздерінің адам мінезін тəрбиелеудегі 
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тəлім дік орны. Адам баласы тегіне тартып 
туаты ны белгілі. Оның денесі, қимылы, жү-
ріс-тұрысы, мінезі əке-шешесіне, көбінесе, 
əке с іне тартады. Тегіне тартып туған же ке  
тұлғаның мінезіндегі жалпы адами қасиет-
терге сəйкес келмейтін кемшіліктерді өскен 
ор та ның əсерімен, əсіресе, ұлттық тəрбие 
ар қы лы түзеуге болатыны анық.

Ұлы Абай: «Егер закон қуаты қолымда 
бар  кісі болсам, адам баласының мінезін 
тү зеп болмайды деген кісінінің тілін кесер  
едім», – деген екен. Данышпан Аристотель:  
«Біз тəрбиеде халық тəжірибесіне сүйене-
міз», – деген болатын. Этнопедагогика ғы-
лы мы адам мінезі əлеуметтік жағдайға бай-
ла нысты өзгерістерге ұшырағанмен, оны  
тəрбие арқылы жақсартуға болатынын  дə-
лел деп, мінезді тəрбиелеудің жолдарын,  тə-
сілдерін көрсетіп берді. Біз қазақ этнопе-
дагогикасының бұл саласында мінез дің 
түр ле рін анықтап, сол мінез түрлеріне 
байланысты  жүргізілетін халықтық педа-
го   ги ка  лық тəлім-тəрбие ха лық тың ма қал -
мəтелдері мен өнегелі сөз деріне негіз деле-
тінін дəлелдеуді мақсат тұттық. 

Балалар жырының тəрбиелік мəні. Қазақ-
тың халық педагогикасында балаларға ар нап 
шығарылған арнау-тiлек өлеңдерi, сұрамақ-
тар, төрт түлiк туралы жырлар, тақпақтар 
е рек ше орын алады.

Арнау-тiлек өлеңдерi табиғат құбы лыс  та-
ры мен жан-жануарларға, құстарға қы зығу 
се зi мiн оятып, эстетикалық əсер беру үш-
iн,   баланың дүниетанымын арттыру мақ-
са  тында шығарылған. Көктемнiң шығуы 
ты р  на ның келуiне байланысты, сондықтан 
тыр   наны көрген балаға: Тырна келдi, тұр, 
Түн  дiгiң дi түр. Арқан тарт, Сандық аш! – де-
гi з едi халық. Мұндай жырларды жаттап айту 
ар   қылы баланың табиғат танымдылығы ар-
ту  мен қатар, сол табиғатқа деген аяныш сезі-
мі  дамып, ол табиғатқа қамқорлық жасауға 
бе йім деледі.

Малды берсең, қойды бер!
Ұлды берсең, бойлы бер. 
Жұртқа ақыл салқандай,
Ақылы артық ойлы бер!..

Сойса, саны қалақтай, Сауса сүтi бұлақ-
тай. Ешкi бассын үйiңдi... Даусы бар азан-
дай,  Желiнi бар қазандай Сиыр бассын үй ің-
дi... Маң-маң басқан, маң басқан, Шудалар-
ын шаң басқан. Төрт аяғын тең бас қан,  Екi 
өркешiн қом басқан Түйе бассын үйiңдi. 
өңкей ала шұбардан, Жал құйрығы шұ-
балған... Жылқы бассын үйiңдi... – деп, ха  -
лық əрi тiлек бiлдiретiн, əрi малдың қа си-
етiн қастерлейтiн сөздердi үйретiп, ба ла ның 
төрт түлiкке деген қамқорлығын қалып тас-
тырады, мал шаруашылығы туралы дү ние-
танымын арттырады.

Бала ларға өлең-жыр, тақпақ жаттатуда,  
о л ар дың əрбiр сөздi дұрыс айтып, дауыс  ыр-
ға  ғын сол сөздiң мағынасына қарай құбылта 
бi л уiн қадағалап, сахнада, жұрт алдында қа-
лай   тұруды үйрету қажет. Сөз мағынасын 
тың    дау шыға толық, əсерлi жеткiзуде дауыс 
ыр  ға ғы мен бет құбылыстың сөзге сəйкестiгi 
үл  кен мəндi нəрсе. Дауыс ырғағы арқылы бiр 
сөз  бен бiрнеше мағына мəнiн ұғындыруға 
бо  ла ды. Яғни балаларға тақпақ жаттатқанда 
да  уыс ырғағы мен бет құбылыс арқылы əрбiр 
сөз  дің мəн-мағынасын тыңдаушыға əсерлi 
жет   кiзуге, неғұрлым толық ұғындыруға бо-
ла  ды.

Мазақтамалардың тəрбиелік мəні. Ма-
зақ  таманы халық балалардың бiрiн-бiрi 
мiнеуi, сы науы, шенеуi, əжуалауы үшiн 
шы ғар ған:

«Асан, жақсы баласың, Айтқан тiлдi ала-
сың; Айтқан тiлдi алмасаң, Арам қатып қа-
ла сың», – деп мазақтама айтушы екiншi ба-
ла ның кемшiлiгiн көзiне айтып, ызаландыр-
ып,  қажырын қайрайды. Мазақтаманың не  -
гіз   гі мақсаты – баланың мінін көрсетіп, сы   н -
ау,  оны тəрбиелеу. Ал балалардың бірін-бі  рі 
мазақтауы кезінде орынсыз пайдаланып,  бір 
-бірінің арына тиіп, ызаландырып жасыт уы 
мүм кін. Ондайда оларға үлкендік, салиқа-
лық  кеңес керек. 

Ойын өлеңдерінің тəрбиелік мəні. Қазақ-
тың халық педагогикасында ойын өлеңдерi 
қы зық ты ойындардың эстетикалық əсерiн 
арт тырып, балалардың өлең-жырға деген 
ықы ласын, бейiмдiлiгiн арттырады.
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«Жасырынбақ» ойынының өлеңдерi жұп 
пен   тақты ажыратып, ең соңына «табушыны»  
қал дыру үшiн: Бiрiм, Екiм, Тығыл! Бекiн! 
Мен санай ын Сен бол дайын: Сары шымшық 
– Шиқыл дауық, Сарыала қаз – Саңқылдауық, 
қырман тау ық – қырқылдауық, Сен тұр, Сен 
шық! – дей дi.

«Шiлiк» ойынының өлеңi əрбiр баланың 
ақын дық бейiмiне байланысты, егер ойнаушы  
сөреге дейiнгi қашықтықта өлең сө зiн  тауып, 
дем алуға айла таппаса, оның сол қашық-
тыққа демi жетпей, ойыннан жеңiлiп қалуы 
мүм кiн, сондық тан ол неғұрлым үйлесiмдi 
ұй қас тауып, өлең тармақтарын молайтуға 
ты ры  сады:

Ақбай! Тоқбай! Жирен Қаңбай! Əлекем – 
Мол да! Өзiң Қолда! Алға арай, Ал Қарабай! 
Зуу!  «Айтыс ойыны» өлеңдерiнiң де халық 
пе  да гогикасында өз орны бар – халықтық, 
тəр  биелiк мəнi бар өлеңдер. Айтыс өнерi – 
қа  зақ халқының ұлттық ең сүйiктi, əсерлi 
ө нерi. Сон дықтан айтыс өнерiне жастайынан  
баулу үш iн, халық айтыс ойынын шы ғарып, 
о ның өлең дерiн құраған. Жаңа ой ын өлең де-
рi  заманы на сəйкес, техникалық про греске,  
ө мiр  талабына лайықты шығар ыл  ған. 
Мысалы,  «Тепловоз» деген өлеңдi жат  та ған 
бала, басқа балаларды «вагон» етiп,  «тiркеп» 
поезд жүргiзедi. Ойнаушыны  ең бек ке, 
өнерге, көркемдiкке, бiрлiкке тəр бие лейдi.

Отбасында ойын өлеңдерiн, əсiресе, ай-
тыс ойын өлеңдерiн балаға оқытып, не жатқа 
айтқызып, олардың тəрбиелiк мəнiн пайдала-
на бiлу – ата-ананың борышы. Ойын баласы, 
ойын өлеңдерiн өздерiнше де ықыластана 
жаттап алады, тек олардың ойын сабақтап, 
үлгi көрсетудi үлкендер ұмытпау керек.

Балалар бақшасында ойын өлеңдерi бой-
ынша қызықты сценкалардың қойылымдарын 
ұйымдастыру керек. Мысалы, «Мен – те-
пловоз», «Алтын қақпа» т.б. өлеңдердi 
балдырғандарға жаттатып, сол өлеңдердiң 
əндерiн үйретiп, қызықты қойылымдарды 
балабақша сахнасына шығару қажет. Ол 
үшiн тəрбиешiлер мен əн танушылар, хо-
реографистер (бишiлер) жауапкершiлiкпен 
еңбек етуге тиiс. Мектептегi спорт алаңында 

ойын өлеңдерiнiң əуенi естiлiп, əсемдiк пен 
сымбаттылыққа үндеп тұрса, керегi – осы. 

Шешендік, өсиет сөздердің тəрбиелік мə-
ні. Шешендiк сөздер – ел құралып, халық 
қа лып таса бастағаннан берi халықтың өне-
ге тұтып, өмiр тəжiрибесiне пайдаланып  
келе жатқан, билер мен хандардың, ақын дар 
мен шешендердiң, ел ағасы болған даныш-
пандардың, жастайынан жалындап өскен өт-
кiр  ойшылдардың аузынан шыққан дуалы, 
ө не гелi, қисынды, қасиеттi сөздер.

Тарихта Тəуке хан, Төле би, Қазыбек би,    
Əйтеке би, Сырым батыр тағы басқа бел гiлi 
адамдармен қатар, Жиренше шешен аңыз-
дары жəне Досбол, Жидебай, Сауытбек, 
Қылышбай, т.б. шешендердiң аты белгiлi. 
Ха лық шешендiк сөздердi заман өткен сайын  
əрлеп, əсерлi етiп, ұрпақтан-ұрпаққа жеткi-
зуде қазақ халқы шешен халық. Ол ұрпағын 
ше шен дікке тəрбиелеп келеді.

Қазақ ауыз əдебиетiндегi шешендiк сөз-
дер  дi мазмұнына қарай шешендiк арнау, ше-
шендiк толғау, шешендiк дау деп үш топқа 
бө лу ге болады, өлеңмен айтылған шешендiк 
сөз дер – термелi, қара сөзбен айтылғандары 
пернелi деп аталынады.

Шешендiк сөздер шешендік ойдан туа-
ды. Оның ой қисыны, сөз тұжырымы, əуез 
ырғағы болады. Шешендік сөздердің ерек-
шеліктері: 1. Сөз қысқа болса да нұсқа бо -
ла ды. 2. Сөз «сүйектен өтетіндей» өткір 
бо  ла ды. 3. Сөз қисыны дəлелді, ақиқатты 
бо  ла  ды. 4. Сөз «атасын танымайтын» ту ра-
лығын тапқан, батыл болады. 5. Сөз тың дау-
шы сын баурап алатындай, əсерлі болады. 6. 
Сөз «жүйесін», тыңдайтын «иесін» тауып,  
мақал-мəтелге айналады. 7. Сөз дауыс ырға-
ғымен, салмақты, əсерлі айтылады.

Жиын-тойда, мəжiлiстерде, бас қосу рə-
сiм дерiнде сөз жүйесiне шешендiк сөздердi 
ар қау етiп сөйлеу – қазақ қарияларының дəс-
түр iне айналған құбылыс ретінде та нылып, 
қа зақ қариялары өнерпаз, ақын, философ ха-
лық шешендiгiмен де даналық қасиеттерiн 
көр сетіп келеді.

Отбасында ата-ана бала тəрбиесiне үлгi 
етiп,  шешендiк сөздерден мысал келтiрiп, 
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бала ны əңгiмеге тартып, ойын оятып отыруға 
мiн деттi, шешендiк сөздердi таңдап, отба-
сы н  да  оқуды əдетке айналдырып, əдеттен 
дағ дыны, дағдыдан дəстүрдi қалыптастыру 
лə зiм. 

Оқу орындарында шешендiктiң (оратор-
ство)  мəнiн жан-жақты ұғындыратын алуан 
түр лi əдеби жұмыстарды ұйымдастыруға 
бола ды: пiкiрталас, пiкiрсайыс, бiлiм жа-
рыс тыру, сахналық қойылымдарды ұйым-
дастыру, т.б. Мысалы, қазақ халқының 
шешен  билерi Төле би, Қазыбек би, Əйтеке 
би  – халықтың ұлттық бiрлiгiн нығайтып, 
ха лықтығын сақтауға зор əсерiн тигiзген 
да нышпан ақын, ше шен, ой  шыл, гуманист 
кө сем дер. Солардың бейнелерiн сахнада  
көрсетiп, сөз дерiн өнеге етiп, қастерлi қойы-
лымды ұйымдастыруға болады. 

Терме жырлардың тəрбиелік мəні. Жыр-
дың үлгi-өнеге, өсиет, насихат ретiнде айты-
ла  тын түрi – терме деп аталынады. Терме де 
жы рау өмiр тəжiрибесiнен алынған фи ло-
со фиялық ой-шешiмдерiн айтады: адам гер-
шiлiк қарым-қатынасты, өмiрдiң фило со-
фиялық мəнiн түсiнудi, адамгершiлiк пен 
əдi л ет  тi, əсемдiк пен əуездiлiктi уағыздайды. 
Тер  ме жыраудың, жыршының өз əуенiмен 
(са ры  нымен), мақамымен айтылады. Терме 
ай ту шы оның əуенiн, көбiнесе домбыраға, 
гар   монға қосып айтады.

Термешi адамгершiлiк пен зұлымдықты, 
əдiлеттiлiк пен əдiлетсiздiктi, жаман мiнез 
бен  жақсы мiнездi салыстыра жырлап, тың-
даушыны адамгершiлiкке, достыққа, бiр-
лiкке, еңбекке, өнерпаздыққа тəрбиелейдi. 
Тер ме жырлардың, оның əуенiнiң авторы  
белгiлi болады. Терменi жаттап алып, халық-
қа таратушы өнерпаз-термешi деп аталады. 
Соң ғы уақытта аудандық, ауылдық мектеп-
терде термешiлер сыныбы ашылып, терме-
шiлер мектебi ұйымдастырылды.

Отбасында баланың өнерге бейiмдiлiгiн 
да мы тып, домбыра тартуды үйренiп, терме 
жат тауына ата-ана мəн бере қарап, жанып 
ке ле жатқан дарынға жауапкершiлiкпен жол 
аш уы керек. Терменi айтушы оны əуенiмен 
қо са жаттайды, сондықтан баланың əуендi 

абай лап, əуеннiң əсемдiк ырғақтарын 
ажыра та бiлу қабiлетiн бағалай бiлуi керек.  
Мектепте жас термешiлер үйiрмесiн ұйым-
дастырып, оған басшылық жасау – əдебиет 
пəнi  оқытушысының мiндетi. Терме үйiр-
месiне қатысушыларының əрқайсысы бiр 
-бiрiн  қайталамай, өз алдына басқа-бас қа 
термелердi жаттау керек. Мектепте терме-
шiлер кешiн өткiзiп, терменiң жырын да, 
əуе нiн де, жоғары дəрежеде жақсы айтқан 
оқу шыны (термешiнi) мадақтап, оның 
өнерiн мек теп радио торабынан бастап, 
облыстық, рес публикалық радиохабарлар 
мен телехабар лар арқылы насихаттай бiл се,  
былайынша да өлеңшiл халықтың тер ме-
шiлдiк өнерi дами береді де, ұлттық мəде-
ни етіміздің бір ерекшелігін көрсететін бо-
лады.

Халық аузында ертеден айнымай келе жат-
қан Қазтуған жырау, Жиембет жырау, Бұқар 
жы рау, Майлықожа, Қашаған жырау, Базар 
жы рау, Иманжүсіп жыраумен қатар, кеңестік 
дə уірде шыққан Жамбыл, Нартай, Кенен 
ақын дардың термелік əуендері (сарындары) 
та рих тың толғамалы толқындары сияқты 
ө лең жыр өрнектерін ұрпақтан ұрпаққа жет-
кізетін замандар мен заманалардың алтын 
ар қау ды əсем əуендері.

Терме жырлар, көбінесе 7-8 буынмен же-
ңіл айтылады да, олардың əуендері де жедел  
жаттап алуға бейiм келедi. Термешiлер бұ-
рын ғы ақын-жыраулармен қатар, қазiргi 
ақын дардың да өсиет жырларын термелiк 
ə уен ге қосып айтады. Терме – жастарды өнер-
ге   баулудың, адамгершiлiкке тəрбиелеудiң 
қу ат ты құралы.

Ертегілердің тəрбиелік мəні.
Хайуанаттар туралы ертегiлер көне заман-

да елдiң жəне аңдардың, малдың киесi бар де-
ген сенiм қалыптасқан кезде пайда болған (ақ 
қасқыр, шопан ата, Шек-шек ата, Ойсыл қа-
ра, Зеңгi баба, Қамбар ата, т.б.) ол дами келе, 
тың даушыны қуантатын, көңiлдендiретiн 
ер те гiлермен толысты. Қазiргi хайуанаттар 
ту ралы ертегiлерде космосқа ұшып жүрген 
(«Бə тiңке, шұжық, балқаймақ») хайуанаттар 
мен  төрт түлiктi көремiз.
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Ертегiлердiң iшiндегi баланың қиялын 
ша  рықтатып, балалық шақтың болашағын 
е лес  тетiп, келешекке сенiммен қарауға тəр-
би елейтiн ең əсерлi ертегiлер – қиял-ға жа-
йып ертегiлерi. Ертеде «ұшқыш кiлем» ой-
лап  шығарған халық ендi «Зымыранның» 
өмiр  де бар екенiн тiлге тиек етiп, жұлдыздар 
мен   планеталарды еркiн аралайтын алыптар 
туралы ертегiлер шығарды. Мұндай ерте гi-
лердiң көпшiлiгi ғылым болжамдарына сəй-
кес тендiрiлiп шығарылады. Сондықтан олар-
ды ғылыми-фантастикалық ертегiлер деп  
жүрмiз. Тұрмыс-салтқа байланысты ер те-
гiлер  ха лық тың тарихи талаптарына байлан-
ысты  ту ған. Он да бай баласы мен жарлы  
ба  ла  сының таптық айырмашылықтары сөз  
болады, ақылды кедей мен сараң бай, қа-
нағатсыз саудагер, ақымақ хан мен даныш пан 
шар уаның iс-əрекеттерi, мiнез-құлықтары 
су рет телiнедi.

Батырлық ертегiлерде елiн қорғап, хал-
қы н   қадiрлеген ерлердiң таңғажайып iс-ə-
ре  кеттерi баяндалады («Күн астындағы 
Кү   не кей қыз», «Ер Төстiк», «Керқұла ат ты    
Кендебай», т.б.) олардың ерлiктерi мен  ең -
бектерi, адамгершiлiк iс-əрекеттерi кей iн  гi 
ұрпаққа үлгi-өнеге етiп айтылады. Кө бi  н-
есе, қиял-ғажайып ертегiлер мен ба тыр   лық 
ертегiлер бiр-бiрiмен сабақтас, ө з ек  тес  ке-
ледi. Сондықтан, көп батырлық ер   тегiлердi 
əрi қиял-ғажайып ертегiлер деу ге   болады.  
Аңыз ертегiлер мен күлдіргі ер те  гі лер негiзi-
нен, Алдар көсе мен Жиренше  ше   шеннiң, 
Қожанасырдың есiмдерiмен бай ла  нысты. 
Ондағы кейiпкерлер сараң бай, зұ лым   хан, 
қанпезер уəзiр, қуақы құл, ерiксiз қыз,-
  еңiреп туған ер-азамат болып келедi. Он  да 
зұлымдықты тапқырлық жеңiп отырады. 

Зиялы отбасында ертегiлер бойынша, 
қу ыршақ театрын ұйымдастыру, ертегiлер 
инсце нировкалары бойынша қойылым көр-
се ту ұйымдастырылады. Əрине, ол үшiн 
уа  қыт, жағдай керек. Сол уақытты пайдала-
на   бiлудi, жағдайды ұйымдастыруды, бi-
лiмдар лықпен, жауапкершiлiкпен игере-
тiн   ата -аналар  болады. Өйткенi, тəр бие  
–  ата  -ананың негiзгi борышы, күн делiктi 

iс  -əрекетi, абыройы, ары [4]. Балалар  бақ-
ша сында ұйымдастырылатын ерте гi лер   бөл -
месi əркiм əсер алатындай  əсем,  мазмұн-
ды, ға жап  көрiнiстермен бе зен дiрiлуге тиiс.  
Ер те гiлер бөлмесiнде ер те гi лердi ай тып,   
көр се тетiн қуыр шақ театры  жұмыс iс теу-
ге тиiс. Əрине, қуыршақ театрының негiз-
гi ар тис терi бал дыр ғанның өздерi болады. 
Ерте гiлер бөлмесiнде ерте гi айтып  беру, бал-
дырғандарға ертегi айт қы зу, т.б.  жұ мыстар 
жоспарлы түрде ұйым дас тырылады. Онда 
ертегiлердiң кейiп керлерiмен кездесу, е ртегi-
лер маскарадын өткiзу iсi де қызықты өтедi.

Мектептегi əдебиет жəне ертегiлер бөл-
ме  сi   ер  те гiлердiң тарихи, əлеуметтiк мəн -
ма ңы  зына сəйкес безендiрiлуi керек.  Мек теп  
сах на сында қуыршақ театры арқы лы, дра ма 
үйiр месi арқылы қызықты ер те гi  лер дi  көр-
се  ту  жұ мыс тары үздiксiз ұйымдас тыры лу 
қа жет.  Ол ү шiн əде биет пəнi нiң оқы ту  шы-
сы мен қа тар, суреттен, музыкадан, тарих-
тан   са  бақ бе ре тiн оқыт у  шылар да мектеп  
сах   на сының iсi не белсене қа тысып, бе дел дi 
жұ  мыс ат қарса, тəрбиелiк мақсат-мүд делер 
жан-жақ ты жақсы орындалып, өз биi гi не же-
тедi. 

Аңыз əңгімелердің, даналық сөздердің 
тəбие лік мəні. Халық өз ұрпағының ұла-
ғатты, бiлгiр, батыл, батыр, ойшыл, еңбекқор, 
өнер паз бо лып өс уi ү шiн, оған үлгi-өнеге 
етiп  аңыз əң гiмелердi де бар дан құрап, сары 
алтын  дай сақтап келедi.

Аң ыз əңгiмелер: 1. Аспан əлемi, жан-жан-
уар, жер, су, мекен аттары туралы. 2. Ру, тай-
па лардың шы ғу те гiне байланысты. 3. Дiни 
мис тикаға (дəрiптеу – қиял-ғажайып). 4. 
Əлеу меттiк утопияға (үмiт, қиял). 5. Тарихи 
қаһар ман дық ту ралы құ рыла ды.

1. «Жетiқарақшы», «Үркер» жұлдыздары, 
«Са мұрық»,  «Боз iнген» туралы аңыз əңгi ме-
лер  де жұл  дыз дар мен аң дар, құстар адам    ша 
сөй леп, ға жап тiр лiк пен, ға жайып оқи ға лар-
ды  басынан кешедi.

2. «Үш жүз», «Алты арыс Алаш», «До ма-
лақ  ене»,  т.б. а ңыз əңгiме лерiнде ру, тайпа-
лар дың шығу тегi туралы өсиеттi-өнегелi ой-
лар  ай тылады.
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3. «Жерұйық» атты аңыз əңгiмеде əлеу-
меттiк арман-талап, мұң-мұқтаждың қиял-
да ғы ға жап жақсылықтары орындалып, «қой 
үс тiне боз тор ғай жұмыртқалаған» бейбiт-
шiлiк заман суреттелiп, молшылық тұрмыс-
ахуалдың дəуірлеген кезеңі баяндалады.

4. Тарихи қаһармандықты насихаттап, да-
ныш пандар мен шешендерді, батырларды 
үлгі -өне ге етіп көр сете тін аңыз əңгімелер өте  
көп.  Асан қайғы қазақ  елі не жақ сы жай  із дей-
ді. Қор қыт ата  ха лық қа өл мей тін өмір,  өшпей-
тін ө нер із дейді. Төле би қазақ халқы ның  
бірлігін көк сеп, басын біріктіреді. Ке йкі  мен 
Аман гелді жаңаша жақсы заман  орнатпақ бо-
лады. Қажымұқан дү ние  жүзіндегі ең күшті 
палуан – қазақ елі нің  атын, даңқын шығарған 
тұлға ретінде та ныл са, Төлеген Тоқтаров 
ерліктің шыңын, Мəн шүк пен Əлия – ержүрек 
қазақ қызының бейне сін көрсетеді.

Отбасында аңыз əңгімелердің сан салалы,  
алу ан түрлі үзінділерін айта біліп немесе қы-
зық ты аңыз əңгімелерді кітаптан балалары на  
оқы тып, тың дауды ұйымдастыру ата-ана ның 

мін деті. Мектепте, əсіресе тарих, əде биет 
сабақтарында жəне ол пəндердің үйір ме 
жұмыстарында аңыз əңгімелерді пай да ла на 
бі лу оқытушының білімдарлығы мен  жауап-
кер шілігіне байланысты. Өнер паз дар мен ой 
тап қыштар жарысында да  аң ыз əңгімелерді 
пай далану тəсілдері қолданылады.

Қанатты сөздер мен даналық сөздер – дана-
лар  мен ше шен дердің ел аузында жатталып,  
өси ет, ө неге, аңыз ретінде айтылатын  сөз де-
рі. Халық педагогикасының бұл түрінің шы-
ғару шы иесі белгілі болады. «Отан – оттан да  
ыс тық» (Бауыржан  Момышұлы), «өсек, өті-
рік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ 
– бес  дұшпаның» (Абай Құнанбаев) қанатты, 
дана лық сөздері ақыл-ой тəрбиесі үшін білім 
бе ру бағдарын да көптеп пайдаланылады.

Қарлығаш жер бауырлап ұшса, жаңбыр 
жауа ды; шілде қоңыз көп шырылдаса,  
құр ғақ шылық болады, мезгілсіз сиыр мө-
ңіреп, ит ұлыса, жер сілкінеді, т.б. халық 
тə жірибесінен түйінделіп айтылған сөздер 
баланың дүниетанымдылығын арттырады. 

Əдебиеттер
1 Халық педагогикасының бұл саласы ғасырлар бойы бала тəрбиесiне өз өрнектерiмен 
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нопедагогика. Оқу құралы. – Астана: Фолиант, 2008. - 99 б.

2 Этнопедагогика. Оқу құралы. – Алматы: Абай атындағы Қазақ ұлттық Педагогикалық 
Университеті, 2010. - 67 б.
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«Адамды тəрбиелеу – демек оның ертеңгі қуанышқа ие болатын 
келешек жолын тəрбиелеу»   

 А.С. Макаренко
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C.Ғаббасов
Жазушы, медицина жəне педагогика ғылымдарының докторы,

Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері,
КСРО денсаулық сақтау ісінің үздігі, профессор,

Зайсан ауданының құрметті азаматы,
Махамбет атындағы сыйлықтың лауреаты,

Халықаралық Нострадамус атындағы академияның
толық мүшесі – Академик

САҚ ПАТШАСЫ ҚАЙЫРА ЖЕРЛЕНДІ
СЫР АШУ

Бұл мақалада шығыстағы Зайсан өңірін көмкерген, Сауыр тауының қойнауындағы Шілік-
ті жазығынан табылған «алтын адам», біздің эрамызға дейінгі ҮІІ-ҮІІІ ғасырда жерленген 
«Сақ патшасының» мұрағаты жайында айтылады.

Түйінді сөздер: дəуірлердің үлгісі, Сақ патшасы, Алтын адам, мұражай, дəуір, мұрағат, 
археология.

В этой статье написанно о «золотом человеке» который был похоронен ҮІІ ҮІІІ веке до 
на шей эры в округе Зайсана находящийся возле лощины горы Саура в долине Чилика.

Ключевые слова: образец эпох, Сакский царь, Золотой человек, музей, эпоха, архив, ар-
хеология.

In this article it is written about a «gold man» that was buried ҮІІ ҮІІІ century to our era in 
neighbourhood Zaisan being near the dale of mountain of Saura in the valley of Chilik.

Keywords: standard of epochs, tsar, Gold man, museum, epoch, archive, archaeology.
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Алаш жұртының бүгінгі ұрпағы, терең 
тұшы нып  тол ғана біл сек, Қазақ халқының 
тарихы,  Күлтегін нің «Тас  кітабында» жа-
зыл ған дай: «Биік те  - көк  Тə ңірі, тө менде 
– Қа ра жер жаралғанда, екеу і нің ара сында 
адам ба ласы жаралған...» - дей тін өсиеті-
нен,  біздің көне мəдениетіміз бүкіл адам-
зат  өркениет імен астасып жатқанын аңғару 
қи  ын е мес. О сынау, Тəуел сіз дігімізді ал ған 
22- ші жыл дың ішін де, Ұлы Да ламыздың 
төрт  құ быласынан табылып жатқан «алтын 
адамдар»  мен  «көне қалалардың» орында-
ры, өткен дəуір лер і міздің сы ры мен шы-
нын айпарадай етіп ашу да! Осынша ма мол, 
археологиялық бай мұ ра лар ды  қолға ұстай 
отырып, бүгінгі айтып жүрген «көш пен ділер 
өркениеті» дейтін атаудың өзі қате сияқ-
ты. Сірə, бұл бізді үнемі кемсіте сөй лейтін 
«Евро пацентризмнің» жапқан, жалған жа-
ласы бол са керек. Олай болса, оны – «Түркі 
əле мінің өркениеті» немесе «Тұран өрке-
нниеті» –  деу,  əлдеқайда тарихи да, ғылыми 
да  дұрыс болар  еді.  Өйткені, күллі адамзат  
қауы мы алғашқы кез дер де бар лы ғы да  «көш-
пелі» болғандары бел гі лі.  Ен деше, сол «көш-
пелі ұғым ның» бізге ғана жа бы  сып қалғаны, 
тіп ті де  əділ дік болмаса ке рек...

Біздің заманымызға дейінгі мыңжылдық-
тар  да  ғы, сақ пен ғұн тай палары өркенниет-
тері  нің да  му кезеңдері жайындағы мағлұмат-
тар,    əсіресе Түркі əлемінің қара шаңырағы 
бо  лып табылатын, Алтай аймағында сақ тал-
ған:  Берел, Шілікті, Майемер, Ақсуат; Же ті-
су  дағы – Жалаулы, Теңдік, Берікқара, Қар ға-
лы, Быжы мен Ұлжан; Батыс Қазақ стан дағы 
– Аралтөбе, Сынтас, Бесоба, Та сас тау, Қы-
рық  оба; Торғай даласындағы – Бес  та мақ пен 
Ке ніш; Арқадағы – Байқара, Тал ды-2; Арал 
ма ңындағы – Баланды мен Түгіс кен, Шірік-
ра бат пен Ұй қарақ тəрізді ескерт кіш тер  ді 
зерт  теу нəтижесіндегі нақты деректерден 
алын ады...

Ендігі бір арнайы сөз етуді талап ететін 
мə селе – «Сақ» пен «Ғұн» атаулары жайын-
дағы тү сінік тердің «сыры» мен «шыны-
на» назар ау дарған жөн сияқты. Себебі, 
осы атауларды əр кім əр түрлі тү сініктерде 
жа зып жүргені де мə лім. Мə селен, жас  

та рих шы Ербол Бекболатов: «...Қазіргі 
Қазақстан териториясына кел ген «Ғұндар» 
тұрғылықты «Сақтарды» (скиф)  қу ып шық-
ты. Жеңілген сақтар Иран, Үн діс тан халық-
тарының ішіне сіңіп кетті. Аз  бөлігі ғұн-
дар ға сіңуі мүмкін. Сақтар жал пы Ир ан 
тіл дес европои дтық нəсілден бол  ған. Ал 
ғұн дар моңғолоидтық нəсілді, əрі  ежел-
гі түр кі тілінде сөйлеген [1 ], – деп, біз  ата-
бабамызға балап жүрген Сақтарды, мүл  -
дем Иран нəсіліне жатқызыпты. Дəл мұн-
дай тұжырым, осы күнге дейін айтылып  та 
жазы лып жүрген ұғымдарда жоқ. Ал мынау  
Ерболдың айтуынша, кеше ғана ата-баба-
мызға балап, Шіліктіге апарып сүйегін қайы-
ра жер ле ген «сақ патшасы» Түркі емес,  иран 
нəсілі дегеніне сену қиын. Тарихи  деректегі 
бұ рынғы түсінік бойынша, Түркілермен үне-
мі  жау ласып жүрген Парсылар, түркілерді 
«сақ»  (ит) десе, қытайлар өз тілдерінде 
«ғұн»,  «кун» (тентек құл) деп атайтынын 
білу ші едік. Ендеше, жас тарихшының 
жоғары дағы сөзі, аласапыран ақ көбік тə-
різді.  Жал пы тарихты бұрмалап, терең зерт -
теп анықтамай пікір айтудың зардабы аса  
ауыр. Оның үстіне Түркі өркениетінің кө не 
тарихтары, Қытайдың, Парсының, сау да гер  
- саяхатшылардың жазбаларында  бол ған-
дықтан, олар өздеріне жау санайтын  Түр кі-
лер ді дұрыстап, ақиқатпен анық етіп жазбай-
ты ны да түсінікті. Тіпті, кешегі Ресей дің би-
леп-төстеген уақытында да, шала сауат ты 
офи церлер мен чиновниктердің біз тура лы 
жаз ған жазбалары мен бұйрықтарын да,  тап-
тыр майтын тарихи деректерге балайтыны-
мыз  рас. Міне, осылардың барлығында терең  
ана  лиз ден өткізіп қабылдаған жөн. Əйт песе, 
қай біреулердің бəленше архив материал да-
ры  нан дегенді алға тартып, дуылдатып көз-
сіз    қа былдауды тоқтатудың уақыты жеткен 
сияқ ты... 

Ал мынау сөз еткелі отырған, кеше ғана 
2013 -ші  жылдың 25–30-шы маусым ара-
лы ғын да болған деректі əңгіме, сонау шы-
ғыс  тағы Зайсан өңірін көмкерген, Сауыр 
тауы  ның қойнауындағы Шілікті жазығынан 
табыл ған «алтын адам» жəй ғана табыт емес, 
біз дің  эрамызға дейінгі ҮІІ-ҮІІІ ғасырда 
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жерлен ген «сақ патшасының» мұраға ты-
   болып  шықты. Осыншама, адамзатты таң-
қал дыр ған құндылықты, белгілі археолог, 
та рих ғылымдарының докторы, профес-
сор Əбдеш Төлеубаев - 2003 жылы ашып 
жариялаған еді.  Оның алтынмен апталған 
«Сақ патшасы»  екендігін, Италья ғалымдары 
мен Москвадағы Герасимов атындағы ғылы-
ми зерттеу институты дəлелдеп берген. Кеше 
«сақ патшасының» сүйегін қайыра жерле-
генде, сол италия ғалымы да бірге болды. 

ОҚИҒА ЖЕЛІСІ

Бұл оқиға жайында, 2003 жылдары 
жазыл ған басылым беттерінен оқығанмын. 
Содан кейін, екінші кездескенім, 2009 жылы 
Шығыс Қазақстанның облыс орталығы 
Өске мен де өткен, Зайсан ауданының 
күніне арнай ы шақырылып қатысқанда, 
археолог  жə не тарих шы Əбдешті жəне «сақ  
патшасының» суреті қойылған, киіз үй дегі 
экспонаттарменде танысқан едім. Бі рақ ол 
кезде Əбдеш мырза, ол мұрағаттың қазыл-
ған  күйі ашық-шашық қалғанын айтқан жоқ.  
Тек, алтын бұйымды заттардың мол болға-
нын  жан-жақты əңгімелеген еді. Бұдан соң, 
бұл  мəселе жайында еш хабарым болған 
емес.  Ал мынау соңғы оқиға, ойда жоқта 
кезік кендіктен, қысқа болсада қағаз бетіне 
тү сіру ді жөн санадым... Кешегі өткен маусым  
айы ның орта кезінде, «қалта телефоныма» 
қоңы рау шалған жігіт: 

– Ассалаумағаликум аға, мен Зайсан-
ның баласымын. Сізбен кездессем бе?  – деп 
едім... 

– Ағаликумуассалам, айта бер, не жа-
йын да? -

– Аға, кешіріңіз, айтатыным телефонның 
əңгі ме сі емес еді...

– Ə-ə, солай ма, жарайды, келістік. Мен 
қа  зір  жұмыс істеп отырмын. Сағат 16-да де-
ма  луға шыға мын, анау «Рамстордың» жа-
нын  да ғы шағын бақта тұрған Нұрғисаның 
(Тілендиев)  ес керткішінің жанында жо лы ға-
йық... 

Міне, осылай Айдын Егеубаев дейтін аза-
мат   пен  жо лы ғып, біраз əңгі мелестік. Айдын  

ізетпенен үн қатып: 
– Аға, өзіңіз жақсы білесіз, Шілікті жазы-

ғын дағы «Бəйге төбеден» табылған «Сақ 
патша сы ның» сүйегін жəне 2277-ден аса 
алтын  бұйымдарды алып, қазба іздеушілер 
ой ран -топырын шығарған күйі кетіп қалған 
еді. Содан бері қарай, бұл аймақта табиғат 
апат тары жиілеп, тұрғылықты жұрттың көр-
ме ген азаптары жоқ, – деді.

– Жə - ə, Айдын қарағым асықпай 
айтшы!  Бұл қопарып тасталған зират па, əл-
де мұрағат па?

– Аға, оның қайсы екенін білмеймін. 
Бір ақ, төбенің үстіңгі топырағын алған соң,  
жу ан -жуан қарағайларды қиыстырып тұр-
ғызылған ағаш үй шығады. Үйдің ұзындығы 
– 7,5 метр, ені – 4,5 метр, биіктігі – 3,0 метр 
екені анықталады. Археологиялық топты 
бас қа рушы профессор Төлеубаев Əбдеш 
бірден мем лекет басшыларымен ха бар-
ласып, сол кез дегі мəдениет министрі Құл-
Мұхамбетов Мұхтар тік ұшақпен же те ді. 
Бірақ министр дұ рыс нұсқау бермеген  болу 
керек, қазба із дегендер алатындарын  алып, 
сол қорыс-қопа сы шыққан күйі, ашық-ша-
шық тастап кет іп қа лады. Анау ағаш үй-
дің қабырғалары бұзыл ғаны бұзылған 
бойы  шашылып жата ды. Кейін қыс келген-
де ағаштары отқа жағылады. Міне, осыдан 
кейін-ақ, қысы жазы малдары жайылыммен  
шығатын Шілікті нің ауа райы қатты 
өзгерістерге ұшырап, өмі рі болмаған 2010 
жылы көктемде екі ауыл ды түгелімен су 
шайып кетеді. Адамдар  ара сында ауру 
көбейіп, балалар жарымжан  болып туа 
бас  тай ды. Содан, бү кіл  Шілікті жазығын 
мекен дейтін барлық ха лық жиі-жиі жиналыс 
жасап , үкіметтен «Сақ пат шасының» сү йе-
гін қайыра жерлеуді талап  етеді. Міне, осы-
нау туған жеріміздің мəсе лесімен, бір не  ше 
жылдар бойы Сақан Акелеев ағамыз екеу -
міз шұғылданып, əрең дегенде «Сақ пат ша-
сының» сүйегін алдық, – деп Айдын бір  тоқ-
тады. 

– Əйтеуір, заңды түрде шешілді ғой. 
– Иə-ə, аға, бұл шаруаның азабы аз 

болмады.  Үкі мет бір тиын да қаражат берген  
жоқ.  Барлық қаражатты өз қалтамыздан шы-
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ғар дық. Əй теуір, сүйекті алдық. Енді, мі не,   
10-жыл өткенде қайыра жерлемекпіз. Жа-
қын  да, маусым айының 25-күні «баспасөз 
конферен циясы» болады. Осы жиынды, 
өзіңіз  басқа рып беруді сұрап отырмын...

– Бəре келді, азаматым! Ердің ері ға-
на  бітіретін шаруа жасапсыңдар, Алла жа-
рыл қа сын, рахмет, – деп келісімімді бер-
дім.   Белгі ленген күнінде баспасөз жиыны 
да  өтті. Қызу талқылаумен, сұрақ-жауап 
көпті гімен пікір алмасылды. Келесі күні 
Айдын,  Сақан, Орал, Ерболат, Оралжан та-
ғы бір неше азамат тар маған келіп, сонау 
1500  шақырымдағы Шілікті сапарына бірге 
жүруім ді өтінді.

Біраз ойланып:
– Өтініштерің жөн. Əйтседе, менің 

жасым  келіп қалған адаммын ғой, – дегеніме, 
олар көне қоймады. 

Жарқын-жарқын сөйлейтін Сақан мырза:
– Аға, жайлы машина болады. Өтінеміз.., 

– деді. Сөйтіп, 27-ші маусым күні, сағат 15-
те  сүйекті арнайы жабдықталған машинаға 
жай ғастырып жолға шықтық. Жүрер алдын-
да,  маши наға салып жатқан сүйекті түсіріп, 
ме нен  сұхбат алған «Ұлттық арна» мен 
«КТК»  жəне «24-ші» телеканалдары жазып 
ал ды.  Осылайша ұзақ сапарымыз басталып 
та  кетті. Сүйекті жерлеуге баратын адамдар 
да  кө бейіп, төрт машинамен жолға шықтық. 
Қап шағай дың су қоймасынан өтісімен-ақ,  
себезгілеген жауынмен салқын самал соқ ты  
да  тұрды. Кеш жастана Талдықорған қала-
сына жетіп тамақтандық та, жүрісімізді ары 
қарай жалғастырдық. Жолай Ақсу, Сарқан,  
Үшаралдарды көктей өтіп, таңғы са ғат 5-те 
Аякөзге жетіп, аудан əкімшілігінің əзір-
леп  қойған қонақ үйінде дамылдадық. Кел-
ген бойда жатып қалсақ, сағат 10-да шай ға 
оятқанда, ұйқымыз қанып, сергіп тұр дық. 
Көп айналмай, бірден сапарымызды жалғас-
ты рып кеттік. Жолай Жарма мен Көкпектіні 
ба сып, Шорғадағы Қаракерей Қабанбай 
батыр дың ат үстіндегі ескерткішіне тоқтап, 
Ұлы  Қолбасшының аруағына Құран бағыш-
тадық.  Жолда ешбір қиыншылық болған жоқ.  
Кешкі сағат 18-ден кете Зайсан қала сы на 
жеттік. Қала іші орманға оралып, кө ше  бой-

ларын гүлзармен күлтелендіріп қой ып ты. Он 
жыл дықты бітірген жастық ша ғым, алдым-
нан жайраңдай түсіп, жамырап  шық қандай 
күй кештім. Менің Зайсанға соң ғы рет  кел-
генім нің өзіне, тіпті 22-жылдан асып барады  
екен. Біздерді аудан əкімінің орынбасары 
Долдан бауыр ымыз бен ішкі саясат бөлімінің 
бас тығы Зумұрат қарындасымыз қарсы алды. 
Дайын дап қой ған бөлмелерге кіріп шықтық 
та  тез жиналып, бірден 12-шақырымдай 
қа шық тықтағы Бақасу жерінде жатқан, 
анашым  Əсия Құсайын қызының зиратына  
ке ліп құран бағыштадық. Өскен жерімді 
көрген діктен бе, бойыма кереметтей күш 
құй ылып, аз-кем шаршағандықтың өзі сейі-
ліп кетті. Салқын ауа самал желмен баты п 
бара жатқан күннің шапағынан ерекше  бір 
мейірім құйылып тұрды... Бірер сағат тан 
кейін қа йыра Зайсанға келіп, кешкі қона-
қа сы мызға отырдық. Астан кейін жаныма 
келген  Зумұрат өздерінің жасап қойған ер-
тең гі жиынның бағдарламасымен таныстыр-
ды. Бағдарламаны негізінен той ретінде өт-
кіз бек бол ған кемшілігін көрдім де, мұны 
ма ған  қал дырып ке туін сұрадым. Ел ая-
ғы  басылған соң, Сақан екеуміз түн жары-
мы на дейін отыр ып, бағдарламаны түбе-
гейлі өзгерттік. Ертеңін де ерте летіп жеткен  
Зумұратқа түсіндіріп, оның ризашы лығымен 
Сақан екеуі қайыра басып шығару ға əкім-
шілік ке кетті. Тəңертеңгі шайдан кейін, ке-
ше   ғана облыс əкімі Сапарбаев Бердібек 
та ғайын дап кеткен Зайсан ауданының жаңа 
əкі мі Алмас Оңдақанов қасындағы адам-
дары  мен сəлем беруге келді. Қасында 
орынба сары Долдан мен маслихат хатшысы 
Дəулет тер де інілік ізеттерін көрсетіп жатты. 
Осылай ша көп ұзамай 70-80 шақырымдай 
қашықтық тағы, Шіліктінің жазығына бет 
түзедік. Аспан шайдай ашық, көгілдір түске 
малы нып, салқын самалымен мөлдіреп тұр. 
Алматыдан бірге келген барлық азаматтар  
кеше сүйекті алып, кешкі астан кейін Ші лік -
тіге жүріп кеткен болатын. Олар сол жақ та-
ғы дайындықтармен шұғылданып жат қан-
дарын үнемі хабарлап тұрды. Біздер ау дан 
əкімі Алмас тың машинасында əңгіме-дү кен  
құрып, тау арасынан салынған тастақ жол-
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мен жортып келеміз. Кідірместен жүр геннің 
өзінде екі сағаттай жолда жүріп, «Бəйге 
төбе нің» бауырына келіп тоқтадық. Жи-
налған халықтың қарасы мол көрінеді. Келіп 
амандасып қарсы алушылардың ор та сын да 
қалдық. Мен сонау балалық шағымыздағы 
за ман дастарымның көбін тани алмай қал-
дым. Жас келген кездегі, өзгерістерді ысы-
рып  тастау мүмкін емес екен ғой...

Шілікті ауылының «мəдениет үйінің» 
алдын да, жина лысты Сақан жүргізіп, алғаш-
қы  сөз ді маған ұсынды. Осыдан 29-ғасыр 
бұрын ғы ата-баба тарихынан қысқаша сөз 
қоз ғап, қазіргі археологиялық зерттеу тəсілін 
өз герту қажеттігін айттым. Бұрынғыдай 

мате р иалдық бай лықты алуға ұмтылатын, 
қалай болса – солай қопарып тастайтын 
«қарақ шылық тəсілді», үзілді-кесілді тоқтату 
керек тігін сөз еттім. Аздап «адам тəрбиесінің 
жаңа  ілімі нен» сыр шертіп, халқымыздың 
дəс түр-салты мен тəрбиесінде қабағат ауыр 
кем шіліктер бар екеніне тоқтал дым. Мынау  
он жылдан кейін, кезінде жіберген қа телік ті 
қайыра түзетіп жатқанымызда, сол тəрбие-
дегі ау ыр кемшіліктердің көрінісі екенін 
айт тым. Тəн тəрбиесінен басқа, Жан мен 
Рух  тəрбиесін қысқаша айта келіп, мынау  
ата -баба аруағына беріліп жатқан Асқа жə-
не  Сіз дерге арнап əкелген «жаңа ілімнің» 
100  кітабын тегін таратып бермекпін. Қиыр 
шет те жатқан жерлестеріме əкелген сəлем-
де мем осы. Ауыл-аймақтарыңыз аман 
болып,  ел -жұрты мызға береке бірлік пен ба-
қыт  келсін. Қаптаған халық, айтылған сөз-

ді  қы быр ет пей тыңдады. Жұртшылыққа 
жаңа дан əкім болып келген Алмас мырзаны 
таныс тырып, оның алғаш қы күні басталған 
жұмы сына бата берілді. Сөз алып пікірлерін 
білдіру шілер көп болды. Оларда өздерінің 
жол -жоралғыларын жасап жатты. Жиналыс 
соңын да аудан əкімі Алмас екеуміз «сақ 
патшасы ның» 2,5 метрлік ескерткішінің лен-
та сын  кесіп, алтындай жарқыраған ажар лы  
тұлғасын аштық. Халықтың қуаны шын да  
шек  жоқ. Көп адамдар мені жібермей қаума-
лап,  кезек-кезек суретке түсудің өзі ұзақ қа 
со зылып кетті. Əлден уақыт өткенде ғана,  
ас  берілетін дастарханға босатты. Ас тың 
жалғасы үлкен концерт пен бəйге жарысы-
на ұласпақ. Біздердің оған қарауға уақыты-
мыз болмады. Жаңа келген əкімнің де  шару-
алары шаш - етектен екен. Бірден Зай санға 
жүріп кеттік. Кешке жақын аудан əкімі  Ал-
мас мырза өзі басқарып, Алматыдан келген 
азаматтарға қонақасы берді. Сақан екеуіміз-
ден басқа лары, тамақтан кейін-ақ қайтар 
жол ға аттанып кетті. Əр қилы əңгімелермен 
кеш  марқайтып, біздер де қонақ үйге келдік. 
Бұйыр са ертең таңғы 4-те тұрып жолға 
шықпақпыз...

САПАР СОҢЫНДАҒЫ – ҒАЙЫПТЫҚ 
ҚҰБЛЫСТАР

Бүгін, яғни маусым айының 30-ы күні, 
жай лы төсектің үстінде жайбарақат жатып-ақ  
ұйықтай алмадым. Түнгі сағат үште оянып,  
əртүрлі ойлар мен шырмалып біраз жат тым. 
Бірақ жанымда жатқан жігіттерді оят қаным 
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жоқ. Өйткені, алдағы ұзақ жолда  машина 
жүргізетін Ерболдың əлі де, біраз демалғаны 
жөн сияқты. Əйтседе, уақыт шір кінде тоқтау 
жоқ қой. Таңғы сағат 4-ке  қоңырауын қойған 
Сақанның сағаты қат ты  шырылдап, жігіттерді 
оятып жіберді. Өз дер інше туған жердің адамда-
ры, жаны қал май сыйлаған болып жатыр. Ола-
рына рахмет!  Дереу төмендегі аспасшының 
əзір леп қойған шайын іштік те, кідірместен 
таң қараңғы лы ғы мен сапарымызға аттанып 
та кеттік. Дəп кел ген күнгі ауа райындай, 
мезгіл-мезгіл се без гілеген жауын, қоңыр-
салқын самалы мен жай дары қалып таны-
тып тұр. Осылайша,  Зай  сан  қаласынан 3-4 
шақырымдай шығып та   кеттік. Жазғы таңның 
шапағы тез жай ы лып,  жолда бізден басқа 
ешбір машина жоқ  екенін анық көрсетіп тұр...

Кенет алдымыздан маң-маң басқан 
«жолба рыс түстес ит», ақ сызықтан аттап 
өтті де, қайта бұрылып - екі аяғына басын  
қой ып, бізге қараған күйі жата қалды. Мұн-
дай  ды күтпеген біздер, аң-таң күймен аңы-
рып   қалыппыз. Машина ішінде отырған біз -
ге, етпеттеп жатқан иттің мейірімге толы 
жа на ры, ап-анық көрініп тұрды. Осынау бір  
о қыс көрініс тен ес жыйа алмай қалдық. Ол 
ит   сол жатқан бойы, біздерді шығарып сап  
қала берді. Алғашында не дерімізді біл  мей, 
біздер тоқтамастан жүре бердік. Тек,  біраз 
уақыттан кейін ғана тілге келіп, таң ыр қас-
қан сезімдерімізді айта бастадық. Қайта -
қайта жаңағы көрініс көз алдымыздан  кетпей 
қойды. Осындай əсермен, тіпті «Қара бұлақ» 
ауылынан өтіп кеткенімізді де аң ғар маппыз. 
Манағыдай емес, енді сатырлата  жауған 
өткінші жаңбыр, құйып-құйып жі бер  ді де 
тоқтай қалды. Бұл кезде біздер «Сар  бұлақ-
тың» жазығында келе жатқанбыз. Мөл  шермен 
40-50 шақырымдай жол жүріліп қойдық...

Əлден уақытта, біз келе жатқан жолдың 
шетінде құбылаға бетін беріп тұрған «аппақ 
Тайлақ», мойнын бұрып бізге қараған күйі, 
тапжылмастан қалып бара жатты. Оның бет 
əл петі мен көз жанары, бізге бұл жолы да ап-
анық  көрініп тұрды. Артқы орындықта өзі 
ға на  отырған Сақан: 

– Бұл жақта түйе болмаушы еді ғой, – 
деп  таңырқаған пейіл танытты. 

Мынау екінші көрініске қатты əсерленген 
мен  де: 

– Сірə, бізге Алла да, Аруақ та риза сияқ-
ты.  Мынау жай көрініс емес. Бұл ғайыптық 
құ былыс, – деген өз тұжырымымды айттым. 

Мұны Сақан да, машина жүргізіп келе жат-
қан Ерболат та қоштады. Біразға дейін осы  
екі құбылысты əңгімелеумен болдық. Жүріс 
жайлы, күн салқын. Тағыда бір 20-30 ша-
қырымдай жүріп қойдық. Оң жағымыздан 
жа рқырай түсіп «Зайсан көлі» көрініп жатыр.  
Сол жағымыздағы «Маңырақ тауы»  сілемдене 
түсіп, онан бөлектене кө рін  ген аңыздағы 
«Толағай жотасы» ажарланып  тұр. Міне, 
жолдың дəл осы кезеңін де, тағыда алдымыздан 
ұшып өткен жал ғыз  «Аққу» аса зор денесімен 
көрінді де жоға лып кетті. Бұл бізге көрінген 
үшінші «құбы лыс»  еді. Мұның əсері біздерге, 
тіпті ерекше  болды. Осының барлығыда 
істеген ісіміз ге деген ризашылықтың нышаны-
на ба лап, тағыда аруақтарға құран бағыштап 
беті міз ді сыйпадық. Машинаны бүгін ерекше 
жігер мен жүргізіп отырған Ерболат:

– Ата, əнеки Шорғағада келіп қалдық. 
Қабанбай баба мыздың ескерткішіде көріне 
бас та ды, – деп жарқын-жарқын сөйлеп, өзі-
нің көңілділігін байқатты.

Оған жайдары жүзбен бұрылып:
– Иə-ə, ботам, Алла жарылқап, 

аруақтың риза шылығына бөленген деген 
осы. Енді аман -есен Алматымызға жетелік. 
Барынша сер гек  те сенімді бол, – деп, өзім-
ніңде жақсы сез ім күйде отырғанымды 
аңғарттым. Осылай ша Қалба тауын көк-
тей өтіп, Жармадан  асып, Аякөзді басып  
зымырап-ақ келе міз. Бүкіл сонау Зайсан-
нан  бергі жердің бəрін көріп, Аршатау 
мен  Алакөлді сыртынан қызық тап, күн 
ба та Талдықорғанды айналып өт тік те, 
тоқ тамастан жүріп Қапшағайдың үстін-
де  келеміз. Сəтті сапардың салтанатымен,  
кеш  кі 9,30-да  Алматыдағы үйгеде жеттік. 
Бір ге келгендер риза көңілмен хоштасып 
тарастық... 

Зайсан - Алматы, 7.07.2013 ж. 
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КҰҢФУДЗЫ ЖƏНЕ АБАЙ: ТƏРБИЕ ТУРАЛЫ ТОЛҒАМДАР

Мақалада Кұнфудзы мен Абайдың тəрбие толғамдары салыстырмалы талданып, 
ойшылдардың көзқарастарының практикалық мəні ашылған. Бірлік, достық, татулық сияқты 
жалпы адамзаттық құндылықтарды Кұңфудзы насихаттаған жүрекпен танып, жүрекпен 
сезіну қасиеттері баса көрсетілген. 

Кілт сөздер: рухани құндылық, шəкірт тəрбиесі, ұлағатты ойлар, өзін-өзі жетілдіру, 
парасатты адам, құндылық, инабаттылық, адамгершілік.

В статье на основе сравнительного анализа анализируется размышления Конфуция и 
Абая, раскрывается практические аспекты их взглядов. Пояснения Конфуци познанием и 
чувством сердца общечеловеческих качеств-единство, дружба и мир. 

Ключевые слова: духовная ценность, воспитание ученика, великие мысли, усовершен-
ствовать самого себя, понятливый человек, ценность, мудрость, нравственность.

On the basis of comparative analysis, analyzes the refl ections of Confucius and Abaya, revealed 
the practical aspects of their views. Explanations of Confucius by cognition and sense of heart of 
common to all mankind internalss is unity, friendship and world.

Keywords: spiritual value, education of student, great ideas, to perfect itself, quick in the 
uptake man, value, wisdom, morality.

Адамзат тарихында Күңфудзының ұлы 
ой шыл ретінде алатын орны айрықша. 
Ойшыл  ілі мі нің негізгі қағидасы – тұлғаның 
рухани жетілу мə се лесі. Ал, бұл құбылыстың 
тірегі адамның адам гершілігінде жəне 
мейірбандылығы мен махаббатына қатысты 
деп есептейді ойшыл Кұңфудзы. Өз пікір ле-
р ін адамзат үшін, ұлағатты ойларын мəнді 
сұх бат, əңгіме, сұрақ пен жауап ретінде наси-
хат етеді. Ұстаз бен шəкірт арасындағы адам 
ту ра лы толғаныстары даналыққа толы. 

Əлемдік өркениеттің рухани бастауы  
ретін де Кұңфудзының адам тəрбиесі жай-
ындағы ұлағатты ойларының маңызы зор. 
Адам ның мінез-құлқын танытатын, болмы-
сы мен бітімін ажырататын сыпаттарын  ой-

шыл бір ауыз сөзбен түйіндеп отырады.  Оның 
қысқа да, нұсқа, мазмұнды пікірлері, адам-
ды жақсы мен жаманды ажыратуға тəрбие-
лейді. Ойшыл адамның ішкі мазмұны ның 
маңыздылығына көңіл аударады.  Сырт қы 
кейіп тен гөрі ішкі сапалық қасиеттерді тəр-
биелеудің қажеттілігін үйретеді. Кұңфудзы 
ілімінің тірегі – адамның жетілуі, биік 
рухани  деңгейдегі «адамды сүю» дəрежесіне 
кө терілуі. Ойшылдың алға қой ған мақсаты 
өте   күрделі де, терең.[1] Адамның руха-
ни құндылығын тəрбиелеп, оны ізгілікке 
үйрету арқылы мемлекеттік идеологияны  
жақсартуды ал ға қояды. Ел басқару меха-
низімінің негізгі кіл тін «адамды сүю» 
арқылы қалыптастыруды мақ сат  тұтады. 
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Ел билеушілері «адамды сүю», «мейрім-
ділікті» халқына арнауы қажет деген идея-
ны ұстануы маңызды деп есептеген. Оның 
ілім інде ұлттық этика мен мораль – тіректі 
мə се ле. Кұңфудзы өз ілімінде адамның 
болмысын да,  оның табиғатында этикалық 
бастау басым бо ла ды деп есепте ген. 
Адамның жақсы са па  ла ры мен жағымсыз 
сапаларын салыстырып  оты ра қарастырған. 
Кұңфудзы адам ба ласының ас паннан беріл-
ген, туа біткен табиғи ішкі бай лы ғы бола-
тынын айтады. Сол игілікті дамытып,  тəр -
биелеп əкетуге келгенде кейбір адам дар 
сал ғырттық танытады. Адамның жақсы бол-
ма ғы  өз қолында. Адам өзін-өзі тəрбиелеу 
үшін  өзінің жүре гіне үңілуі керек. Жүректің 
та  за   лығы, ойдың тазалығы, саналылық де-
ген мəсе лелер бірінші кезекте болуы қажет 
деген қағи да ларды ұсынады. Кұңфудзының 
іліміндегі ең бас ты ұстаным – адамның 
өзін-өзі жетілдіруі. Адам ның  өзін жетіл діру 
мəселесі – бұл тіректі ұғым. Бəрі нің бастауы 
осыдан басталады. 

Отбасы тыныштығы, мемлекеттің баян-
ды  лы ғы адамның жетіліп, дұрыс өмір сү-
руін де деген  қағи даны Кұңфудзы ілімінде 
наси хат етеді. Жеке нің жетілуі басты прин-
ципке айналғанда ға на саналы тіршілік 
пен тұрақтылыққа қол жет кізу ге болады. 
Кұңфудзы адамгершілікті басты құн дылық 
деп есептеді. Адамгершілікті əділдік, ақ-
жүрек, махаббат тұрғысында баяндайды. 
Яғни, адам ға деген махаббатты адам  гершілік 
деп баға бере ді. Ал, адамның адам гершілікті 
болуы өзіне бай ланысты дейді. Адам 
адамгершілікке өзін-өзі жетіл діру арқылы 
ғана жетеді, – дейді ойшыл.

Кұңфудзының адам тəрбиесіне қатысты 
ой-пікірлерінен қазақ ойшылдарының қағи-
дат тарымен байланысты да байқаймыз. Кұң-
фуд зы ның «адамды сүю» деген мəселесі 
Абайдың «адам заттың бəрін сүй бауырым 
деп», деген қағида сымен сай келеді. Дана-
лар əр дəуірде өмір сүр се де, олар көтерген 
идеялардың сəйкес келіп жат уы тарихта 
жиі кездеседі. Даналар адамзатқа ортақ 
мəселелер төңірегінде ой қозғайды. Олар дың 
мəңгілік құндылықтар жайындағы пікірлері-

нің  рухани сабақтасып жатуы себебі осыған 
байланыс ты сияқты.

Абай əділдік пен махаббатты үнемі дəріп-
теген. Абай дүниетанымындағы «адамды 
сүю» идеясының негізі «толық адам» концеп-
циясының негізінде ұсынылады. Абай:

Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Сонда толық боласың елден бөлек [2], 

– деп адамның жетілуіне қатысты тіректі 
мəселені ұсынады.

Адамның тумысында бар қасиеттерді 
ашып,  қабілеттілікке жетілуі өз қолында. 
Бұл мəселені Əл-Фараби өзінің «Əлеуметтік-
этикалық трактаттар» еңбегінде көтерген. 
«Парасатты адам», «қайырымды адам» үшін 
қажетті сапаларды ұстамдылық, батылдық, 
қайырымдылық, əділ дік, жомарттық ұғым-
дарын ұсынады. Осы сапа лар дың барлығы 
адам да тумысында бар, оны Жаратушыдан 
бе рілген деп есептейді ойшыл. 

Абайдың отыз сегізінші қара сөзінің 
өн бойында кездесетін адам сапала-
рын айқындайтын ұғымдар: əділдік, 
қайырымдылық, ізгілік, шындық, ғылым. 
Абай: «Құдайтағала ғылымды, рахымды, 
ға далəтті, құдіретті еді. Сенде бұл ғылым, 
рахым, ғадалəт үш сипатпенен сипаттанбақ: 
иждихатті (талапты) шарт еттің, мұсылман 
болдың, һəм хаслəтпенен болар деген: 
сиддық (шындық), кəрəм (ізгілік), ғақыл 
(даналық)», – деп санамалап көрсеткен. Осы 
арқылы Жаратқанның адамды өзінің кере-
мет сипатына ұқсас етіп жаратқанын жəне де 
адам баласы оған ұқсауға тырысқаны дұрыс 
деген ойды насихат етеді.

Ал, ойшыл, ақын Шəкəрім «əр ілімін» на-
сихат етеді. Ұждан, ақжүрек, ақниет, қайы-
рымдылық, əділдік, шындық, ізгілік ұғым-
дары арқылы «шынайы таза жан» ұғымын 
қалыптастырады. 

Жоғарыда келтірілген үш ойшылдың 
адамның жетілуіне байланысты идеяларын-
да үндестік, сабақтастық анық байқалып тұр. 
Жалпы Кұңфудзы философиясында адам мəні 
«бес тұрақтылық» арқылы айқындалады. 
Адамды сүю – «жэнь» қайырымдылық, əділ-
ет тілік тұрғысында қарастырылады. Этикет, 
салт-ғұрып, сыпайылық – «ли», «чжи» – 
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парасат, ақыл немесе білім, «синь» – адал-
дық, сенімділік «и» – шындық. Абай ең-
бектерінде қайырымдылық, əділет, ақыл 
Кұңфудзы философиясындағы «жэнь», 
«и», «чжи» ұғымдарымен сəйкестік бай-
қа ла ды. Адамның адамдық қасиеттерін 
же тіл  діруді мақсат еткен ойшылдардың 
идеяларын да сəйкестіктер жиі ұшырасады. 
Ойшылдар өздерінің ортақ идеяларын-
да əрбір адам адамшылыққа өзінің жеке 
басының адамгершілік құндылықтарын тəр-
биелеуімен жетіле алады деген пікірге тоқ-
талады. Адамгершілікке ие болу адамның 
өзін е ғана қатысты, – деп есептей тұра, адам-
гершіл адамның сапасын былай зерделейді: 
«Адамгершіл кісі ержүрек, бірақ ержүректің 
бə  рі адамгершіл емес». Осындай қысқа ға на  
ке ле тін ғибратты сөздерімен адам бол мысы-
ның те рең қырларының табиғатын аша ды. 
Адамның сапалық қасиеттерінің əрқай-
сысының орнын рет тілікпен қолданылудың 
маңыздылығын үйретеді. 

Адам жүрегіндегі адами қасиеттерді 
жетілдіріп, дамыта алуы өзіне қатысты. 
Осы  құндылықтарды адам күнделікті іс-əре-
кетте, қарым-қатынастарда орнымен, реті-
мен қолдана алса ғана қоршаған ортамен,  
табиғатпен үйлесімділік гармониясы туын-
дайтыны анық. Осы тұста Абайдың он 
жетінші қара сөзіндегі жүректің қасиетін 
анық тайтын тағылымдық сөзін мысал етіп  
алсақ: «Мен таза болсам, адам баласын  
ала ламаймын: жақсылыққа елжіреп, ери-
тұғынмен, жаманшылықтан жиреніп, тулап 
кеткенімен, əділет нысап, ұят, рақым, мейір-
баншылық, дейтұғын бəрі менен шығады, 
менсіз осылардың көрген күні не?»,– депті. 
Абай адами қасиеттер жүректе жəне оның 
тазалығына байланысты «адам болу» қағи-
дасы туындайды деп есептейді. Абай жү рек-
тің сапасын ары қарай былай ашады: «Сенің 
үшеуіңнің басың қоспақ – менің ісім, – депті. 
Бірақ, сонда билеуші, əмірші – жү рек болса 
жарайды. Ақыл, сенің қырың көп,  жүрек 
сенің ол көп қырыңа жүрмейді: Жақ сылық 
айтқанына жаны, діні құмар бола ды, Көнбек 
түгіл, қуанады. Жаманшылық айт қанына 
ермейді. Ермек түгіл, жиреніп, үй ден қуып 

шығарады. Қайрат, сенің қаруың көп,  күшің 
мол, сенің де еркіңе жібермейді. Орын-
ды іске күшіңді аятпайды. Орынсыз жер ге 
қолыңды босатпайды. Осы үшеуің ба с ыңды 
қос, бəрін жүрекке билет, – деп, ұқ тырып 
айтушының аты ғылым екен»[3]. Осы лайша 
Абай жүрек тазалығын сақтау үшін  қажетті 
құндылықтарды сараптап көрсетеді.

«Өзің көркейген болуың үшін жүрек таза, 
түзетілген болуы керек (сіздің қазынаңыз 
қайда болса, жүрегіңіз де сонда бола-
ды). Жүрек таза, түзетілген болуы үшін 
ой шындығы мен саналылығы керек. Ой 
саналылығы үшін білімнің жоғары деңгейі 
керек. Білімнің жоғары деңгейіне жетуі үшін 
өзіңді-өзің білуің, зерттеуің керек», – деп, 
Кұңфудзы өз ілімінде адам табиғатының 
күрделілігін аңғартады. Оның терең қыр-
ларын ашу үшін салыстыру əдістерін қол-
данады. Кұңфудзы сұхбаттары ұстаз бен 
шə кірт тің, яғни, айтушы мен тыңдаушының 
ара сындағы терең философиялық тол-
ғамдардан тұрады. Осы толғамдар мен сұх-
баттар арқылы адам табиғатын ашады  жəне 
тəрбиелейді. Сұхбат арқылы адам болмы-
сының қыр-сырларының терең картинасы  
көрінеді. Адамның жақсы са па ларымен қо-
са,  жағымсыз жақтарын салыстырып, айыр-
машылықтарын көрсетеді. Сұх бат арқылы 
адам ның болмысын айқындап, тəрбиелейді. 
Кұңфудзы өз ілімінде сұхбат жəне салысты-
рулар арқылы адамның жоғарғы руха-
ни дең гейге жетіле алатынын дəлелдеп 
шықты. Осы  ның негізінде «дана адам» жəне 
«парасат ты адам» бейнесін айқындады. 
Адамның үнемі жеті лу үстінде болуын, 
үнемі білім іздеуінің қажеттілігін танытты.

Кұңфудзы ілімінің басты ерекшеліктерінің 
бірі адамның жақсы қасиеттерін сараптай 
отыра, міндетті түрде жаман сапалардан 
аулақ болуды ескертіп, сақтандырып оты-
рады. Адамның мінезінің бір қырын ғана 
көрсетіп отырып, басқа күрделі жағымсыз 
жақ тарын жайып салады. Бұл əдіс-тəсіл кез  
келген адамның тəрбие алып, үйренуіне оң-
тай лы. Адам түсінігіне лайық, жатық, əрі 
түсі нікті ыңғайлы етіп құрған насихаттың 
тəр биелік мəні күшті. 
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Қазіргі ғылым, техника, технология тым  
дамып кеткен заманда адамның өзін жо ғал-
тып алуы үлкен қайшылықтар тудыруда. 
Адамның өндірістің құрамдас бөлшегіне ай-
на  лып кетуі орын алуда. Бұл дегеніміз, пайда  
мен  ақшаға адам өмірінің бағындырылуы 
бо  лып табылады. Осыдан қылмыскерлік, 
қа  ті  гездік, па рақорлық, алауыздық, алдап-
ар бау сияқты адамгершілікке жат пиғылдар 
ту  ындауда. Тек қана өз пайдасын көздеген 
ө з ім шіл адам ешкімді де аямақ емес. Батыс  
өр ке ниеті жеткен тұтыныс қоғамының кел-
беті осы. Ақ ша мен пайданы ақылмен, ми-
мен  та бамыз деп ойлайды көпшілік. Ал əді-
лет  пен жүрек тазалығы екінші орынға сы-
р ы луда. Адамзатқа келетін қайғы, қасірет, 
қай  шылықтар осы құбылыстардан туын-
дайды. 

Кұңфудзы мұрасы адамзатқа қауіпті 
рухани-мəдени азғындауға қарсы күреске 
бастайды. Ұлы Қытай ойшылы адам 
жүрегін тазалауды үйретеді. Адамның 
жүрекпен, та за қатынастар жасауы ада-
ми қатынастарда сенімді, өзара көмекті, 
əділеттілікті, өмірдің қымбаттылығын 
сезінуге əкеледі. Бірлік, достық, татулық 
сияқты жалпыадамзаттық құндылықтарды 
Кұңфудзы насихаттаған жүрекпен танып, 
жүрекпен сезіну қасиеттерінен табамыз. 

Сонымен, Абайдың рухани мұрасынан 
Кұң фудзы ның негізгі ойларымен үндестікті 
байқаймыз. Абай дəріптеген Алланы 
сүю, адамзатты сүю, əділетті сүю идеяла-
ры да адамның “жылы жүректі” болуына 
негізделген. Абай көксеген қоғам халықты 
бірлік пен татулыққа жетелейді. Кұңфудзы 
да осындай қоғамды көксеген.
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Абай атындағы ҚазҰПУ

ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІНДЕГІ ƏЙЕЛ БЕЙНЕСІНІҢ 
ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ

Бұл мақалада интеллектуалды тұлға болмысын қалыптастырудағы қазақ əдебиетіндегі 
ана образының көркемделу ерекшелігі мен тəрбиелік сипаты сарапталады. Ерлік ру-
хын ұрпағының бойына сіңірген, ері жоқта елін қорғаған, жауға намысын таптатпаған, 
ошағының отын өшірмеу үшін күрескен əйелдер жайында қарастырылған.

Түйінді сөздер: ана образы, мəдениет, эстетикалық байланыс, көркем туынды, мақал-
мəтелдер, қыз болмысы.

В данной статье описывается образ матери в казахской литературе и ее роль в формиро-
вании интеллектуальной нации. О женщинах, которые воспитали целое поколение, защи-
щали страну, не давали затоптать свою честь, не давали погаснуть огню в очаге. 

Ключевые слова образ матери, культура, эстетическая связь, пословицы и поговорки, 
природа девушки, литературное произведение.

In this article character of mother in Kazakh literature and her role are described in forming of 
intellectual nation. About women, that brought up a whole generation, protected a country, did not 
give to trample down the honour, did not give to go out to the fi re in a hearth.

Keywords: character of mother, culture, aesthetic connection, proverbs and saying, nature of 
girl, literary work.

Интеллектуалды тұлға болмысын қалып-
тастыру мəселесі бүгінгі таңда өзекті тақы-
рып тардың бірі. Білім бағдарламалары осы  
бағдарда жан-жақты қарастырылып, тұл-
ғаның интеллек ті сін дамыту бағдарына жұ-
мыстар қатары жөнге қо йылуда. Жаңаша 
зерделенген танымдар мен эс тетикалық құн-
ды лықтардың адам болмысын да мытудағы 
рөлін айқындай келе, халықтың тə лім-тəр-
биелік мұрасы – ұлттық мəдениеттің тұлға 
бол мысын дамытудағы маңызы ерекше 
екен дігіне көз жеткіздік. Осы тұрғыда ин-
тел лек туалды тұлға болмысын дамытатын 
бі лім бағ дарламаларын саралай келе, қазақ 
əде биетінің рө лі ерекше екендігі анықталды. 

Мəдени болмысты қалыптастыруда қазақ 
əде би етінің рөлі ерекше. Қазақ əдебиетінің 

мəдени эстетикалық байланысы, сол халық 
əде биетінің көркемдік өміріне көз жіберуі, 
өз ге əдебиеттің оз ық тəжірибесін дұрыс 
тү сін уі ғасырлар бойы қазақ əдебиетінің 
дамуы  на нəр беріп келеді.

Елбасы Н.Назарбаевтың Астанадағы Бей-
бітшілік жəне келісім сарайында өткен «Мə-
дени мұра» мемлекеттік бағдарламасын іс ке 
асыру мəселелері жөніндегі қоғамдық кең-
естің кеңейтілген мəжілісіндегі сөйлеген 
сө зін де: «Мəдениет – ұлттың бет-бейнесі, 
ру  ха ни болмысы, ақыл-ойы, парасаты.  Өр-
кениетті ұлт ең алдымен тарихымен,  мəде-
ни етімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлға  ла р ы   -
мен,  əлем дік мə дениеттің алтын қорына қос-
қан үлкенді-кішілі үлесімен мақ та нады. Сө-
й  тіп, тек өзінің төл мəдениеті ар қылы ға на  
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басқаға танылады» [1], – деп атап өт ті. Біз -
дің қоғамда мəдениетті дамыту мен жо ға ры  
руханилықты нығайту мəселесі адам да  му-
ының білімдік қырымен тығыз байланыс ты. 

Қандай адам болмасын, ой-өрісінің, білі-
мі нің, мəдениеті мен рухани дүниесінің қан-
ша лықты екені оның жазған жазуынан,  сөй-
леген сөзінен де байқалды. «Кісіге қарап сөз 
ал ма,  сөзіне қарап кісіні ал», – деп ұлы Абай 
те гін айтпаған. Ана тілінің мол байлығын 
игер ген, құ діретіне түсінген, күшіне тағзым 
етіп,  бас  иген адам өзіне де, өзгеге де талап  
қоя алады, сөзді қалай болса солай  қолдануға 
жол бермейді. Сөз мəдениеті мен  өз  мəде ние-
тін қатар ұстап, екеуін бірге əлпештеп, қам-
қор болса, ана тіліне деген сүйіспеншілігі 
арта  түсері даусыз.

Жалпы əдебиеттің мақсаты – адамгер-
шілікке, адамдық, адалдық қасиеттерге баулу.  
Жа зу шы туындыларының қайсысын ал сақ 
та,  олар – үлкен көркем рухани  дүниелер. 
Сондықтан да, аналар образындағы шығар-
ма лар оқығанның өзінен-ақ жан тебіреніп 
ас қақ армандарға же телейді, адам дық ұлы 
қа сиет терді бойға сіңіруге зор септігін 
тигізеді.

Қазақ əдебиетіндегі мəңгілік тақырып-
тардың бірі – əйел мəселесі. Қазақ əдебиет-
тануында көркем шығармалардағы əйел 
бей не сіне қатысты зерттеулер көптеп кез-
де седі. Шын мəнінде, қазақ тарихы мен мə-
де ние тін зерделесек, сан ғасырлар бойғы 
кү рес те елдігін ерен еңбегімен, асқан 
парасаты мен, шексіз шыдамдылығымен 
жə  не  сүйіспеншілігімен сақтай білген, ұлт-
тық  рухты ұрпағының бойына ақ сүті арқы-
лы,  бесік жыры мен туған тілі арқылы сі ңі -
ре білген əйел-аналар рөлі ерекше. Қа зір  гі 
таңдағы ұлт интеллектісін дамыту  бағ дар-
ында бағзы замандардағыдай аналар дың 
ала тын орнын, атқаратын рөлін көрсету мен  
жаңғыртудың мəні ерекше. Себебі, ұлт қа-
лыптастыруда ананың ойлау қабілетін, зе-
йін     зерде ерекшелігін, дүниетанымын, па-
ра  сат  пайым деңгейінің, мінезінің, еңбек-
қор лық, төзімділік, махаббат, сұлулық т.б. 
қа  сиет терінің əдебиетте көркемделуін си-
пат тайтын ерек шеліктер ұлттық таным ақ-

пар аты ның санада қалып тасқан мəн маз мұ-
нын дамыту қажет. Қазақ халқының ұлттық 
дүниетанымына сəйкес қазақ мəдениетіндегі 
əйелдің шынайы орнын көркем əдебиет 
арқылы таныту, жаңаша зерделеу міндеті 
интеллектуалды қоғам қажеттілігі деп ұғын -
ғанымыз абзал. Осымен байланысты ұлт-
тың  болмыс-бітімі, дүниеге көзқарасы мен 
ру хани-мəдени құндылықтарына сəйкес 
əйел дің өзіндік табиғатын, қоғамдағы, от-
ба сын дағы əлеуметтік қызметімен сабақтас 
анық тау мəселесін ұлттық таным қорында 
көркем əде биет негізінде жинақталған əйел 
болмысы  арқылы дəлелдеудің мəні ерекше.  
Оның өміршеңдік сипатына сəйкес қа зір-
гі  қазақ қоғамындағы «қазақ əйелі» бол мы-
сы ның даму динамикасын, жаңару үр дісін 
анық тау интеллектуалды ұлт қалып тас тыру-
дың негізгі ұстанымы болып табылады.

Дүниедегі барша іс-қимылдар ең алды-
мен аналардың ақ адал пейілінен, əз-махаб-
батынан бастау алады. Ана қуанышы, əйел 
ба қы ты – үйдің, отбасының, Отанның ме-
рейі. Қазақ əйелі – əуелі от анасы: шаңы рақ-
тың иесін, ошақтың киесін қашырмай ұстап 
оты ратын құт дарытушы: сосын ұрпа ғын 
ұлы  іске баулитын ұстаздық тағылымы бар 
жан  – бесік жырымен емізіп, ертегісімен 
елік тірген, аңызымен уыздандырған, батыр-
лар  жырымен ерлік рухын ұрпағының 
бойы на  сіңірген: одан кейін ері жоқта елін 
қорғайтын батыл да жүректі, жауға намысын 
таптатпаған, ошағының отын өшірмеу үшін 
күрескендер. Міне, осындай бір қолымен 
бесік ті,  бір қолымен əлемді тербететін ана-
лар дың теңдік алуына бар күштерін салып, 
арашашы болған, теңдікке қолын жеткізген.

Ана тақырыбының кеше де, бүгін де, ер-
тең де дабыл қақтыруы – уақыт талабынан 
ту ған қажеттілік. Көтерген тақырып – əйел 
тағ дыры, əйел табиғаты болғанымен, əр  
жазу  шының тарихтың талқысына түс кен  
əй  ел-аналар жүріп өткен жолды сурет теу-
лер  індегі өзіндік шеберліктерін, өмір сүріп 
отыр  ған дəуірінің талғамын, ұстанымын, 
идея сын, қаламгерлік қарымын тану.

Туған халқының өткенін, бүгінгісін жетік 
бі летін, қазақ менталитеті бойында тұнып 



27

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

тұр ғ ан əйел - Ана бейнелерінің галереясын 
жасаған. 

Сонау ерте замандардағы наным-сенім-
дердің түп-тамыры да Ана. Ата бабалары-
мыз аспан да Тəңірі, жерде Ұмай ана деп 
табынатын.  Ұмай ана-қамқоршы, жарылқау-
шы, демеуші, жанұя, отбасының пірі. Түркі-
лер  түсінігінде əй ел ана отбасының құты  
мен ыры сы, ұйыт қысы мен жылуы. Түр кі 
дүние сін терең зерт теген тарихшы-ға лым  
Лев Гумилев “Көне түріктер” деген ір ге лі 
зерттеуінде «Түркілер əйелдерді сал се рілер-
дей əде йі қат ты құрметтейтін. Баласы  үйге 
кіргесін əуелі шешесіне иіліп, тə жім  ет кен, 
содан кейін барып əкесіне сə лем  бер ген. Ор-
хон жазуында да ордада апа  қарын дастары 
қалып қойып, оларға а жал қау пі төн генде, 
Күлтегіннің оларды жанқиярлықпен қор ғап 
қалғаны зор шабытпен жырланады.  Түркі-
лерде анасының шық қан тегіне айырық-
ша мəн берілген» [2, 28], – деп жазған. 
Қа  зақ  хал қы ның «Жігіттің жақ сы болуы 
на  ға шысынан» деген сөзінің ма ғы насы 
да терең де. Оның түп мəніне үңілсек, ата-
баба ларымыз аналарының, жұбай лары-
ның  қадір-қасиетіне, оның шық қан тегімен 
байланыс тырған. Мұның өзі қыз баланың 
ұрпақ өрбітудегі орнының жоғары, жауапты 
екендігін танытады.

Сөзімізді халық мақал-мəтелдеріндегі 
əйелдер образының көркемделу деңгейі 
жан-жақты. Ол біріншіден, əйел үйдің сəні, 
үй іші жұмыстарының билеушісі ретінде 
суреттеледі. Мысалы: «Қапқа түссе – 
қатындікі» деген мақал да үйдегі заттарға 
əйел иегершілік, жауапкершілік ететіні 
айтыл  са, «Əйел – үйдің сəні», «Əйелсіз үй   
оң бас»,  «Жақсы əйел – ырыс, жаман əй ел  
– ұрыс» тағы басқа мақалдарда үйдің көр-
кі,  жақсы-жамандығы, тіпті отбасының бо-
лашақ бақыт ырысы да əйелге байла ныс-
тыра айтылып, əйел отбасының ұйтқысы 
ретінде суреттеледі. Екіншіден, əй ел 
ерлердің сенімді серігі, жөн сілтер ақыл-
шы сы ретінде бейнеленген. Қазақ мақал-мə-
телдерінде ерлердің дəуірге сай, жарамды  
азамат болып жетілуін əйелдерге байланыс-
ты ра бейнелейді. «Ерді ер қылатын да, жер  

қылатын да – əйел» деген ұлағатты хал-
қымыз ерлердің елі үшін еселі еңбек сіңіріп, 
«ер» атануын да, еңсесі түсіп жер болуын да 
əйел абыройымен сабақтастырады. «Жақсы 
əйел жаман еркекті түзетеді», «Жақсы əйел 
жарының жақсысын асырар, жаманын жа-
сырар», «Жақсы əйел – зейнет, жаман əйел – 
бей нет» деп, ерлердің болашақ тұрмысының 
ба қытты болу-болмауын да əйелдерге 
бай ланыстырған. Үшіншіден, əйел адам 
балалардың ең алғашқы тəрбиешісі, қам-
қор, қорғаны. Қазақ мақал-мəтелдерінің 
көп шілігі еңбекпен, шаруашылықпен байла-
ныс ты болғандықтан, бала тəрбиесінің не-
гізі де еңбекке, шаруашылыққа баулу. Қа-
зақ əйелдерінің бір міндеті – үйде бала ба ғу 
болғандықтан, 5 жасқа дейінгі бала тəр бие-
сі негізінен аналарға міндеттелген де, ба-
ла тəрбиесінде ана негізгі орында тұрған. 
Мұ ны халқымыздың «Əке – айдын, шеше 
– ұя»,  «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда со-
ны іледі» деген мақалынан аңғаруға болады.  
Сондай-ақ, «Анадан өнеге көрмеген қыз 
жаман»,  «Шешесін көріп – қызын ал», «Ше-
ше көрген тон пішер», «Қыздың ұяты шеше-
де» деген халық мақал-мəтелдерінде ерлерге 
қа ра ғанда əйелдерге талапты ауыр қойған. 
От басында бала тəрбиелеу, əсіресе, қыз ба-
ланы тəрбиелеу, оған өз өнерін үйрету – 
ана лар дың борышы іспетті болған да, қыз 
ба ла ның əдепті, ибалы, көрікті болып өсіп 
жетілуі ана тəрбиесінен деп қаралған. Ал, 
«Келіннің жақсы болмағы қайын ененің 
топырағынан» деп, жас келінді тəрбиелеуді 
қай ын енеге міндеттеген əрі «Келіннің ая-
ғынан, қойшының таяғынан» деп, жаңа отау-
дың береке-құтын, ағайын-туыс арасындағы 
беделін, болашақ ұрпағына дұрыс тəлім-
тəрбие беруін келіннің жақсы-жаман қасиет-
терімен өлшеген. «Дүниеде ана махаббаты-
нан қасиетті нəрсе жоқтығын» ерте түсінген 
халқымыз өз мақал-мəтелдерінде ана-бала 
махаббатын айшықты тілмен əсем де терең 
суреттеп берген. Мысалы: «Баласы бəйгеге 
шапса, шешесі үйде отырып, тақымын қы-
са ды», «Əке қарғысы – оқ, шеше қарғысы 
– боқ»,  «Орақ ұстап, əкең қалғанша, оймақ 
ұс тап, шешең қалсын» деп, əке мен шешені 
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салыстыра тұжырымдап, бала үшін ананың 
аяулығын айтқан. Сондықтан да қазақ ма-
қал-мəтелдерінде ана ұрпақ тəрбиешісі, 
ақылгөй  ре тін де көзге түседі. Төртіншіден, 
əйелдер ынты мақтың дəнекері ретінде бей-
не ленеді. «Ат сатсаң аймағыңмен» дейтін 
халқымыз ауыл, ру-ұлыстар берекесіне 
ерек ше мəн беріп, əйелдерді осы бе ре кенің 
ұйтқысы, дəнекері ретінде қараған, бұны 
тө мендегі мақалдардан көруге болады.

Қазақ халқы ана тəрбиесімен ісмер, 
əдепті, арлы болып өскен қыздарын 
алақанға салып əлпештейтін. Мұны «Қыз 
өссе – елдің қөркі», «Жақсы қыз – жағадағы 
құндыз» қатарлы мақалдардан аңғарсақ, 
түскен жеріне аяғымен құт əкелген көргенді 
келіндер есейе келе, ауылдың үлкен-кішісіне 
жібектей мінезі, ақылгөй шешендігімен жа-
ғып, ауылды аузына қарататын дана аналар  
болған. Мұны халқымыз «Ерін баққан əй ел-
  елін  де бағады», «Абысын тату болса  – ас 
көп»,  «Алған жарың жақсы болса – үйің-
нен қонақ кетпес, алған жа рың жаман  бол-
са – досыңның да аяғы жетпес» қа тар лы 
мақалдарымен тұ жырымдап, бү кіл ау-
ыл  бере ке сінің, ағайын-достар татулы-
ғы н ың ұйтқысы əйелдер етіп қөрсеткен.

«Тəуелсіз елдің ұлы – өжет, қызы –  қай-
рат ты, халқы – қаһарман» дегендей,  азаттық 
жолында жалындап жанып, тəуелсіздікке 
қолы жеткен халқымыздың қаһарман 
екен дігін тарих шежіресі көрсетіп отыр. 
Ал  тарих шежіресі қаншалықты бай 
бол са, ұлттық тəрбиенің соншалықты 
құн ды болатындығы жəне мəлім.

Жоғарыда қазақ мақал-мəтелдеріндегі ана 
бейнесін суреттеу ерекшелігне тоқталсақ, 
сөзімізді ары қарай халық ауыз əдебиетіндегі 
ана бейнесінің суреттелу қырымен жалғас-
тырсақ. Анаға деген риясыз құрметті Сегіз 
серінің «Гаухартас» əніндегі: «Анаңнан ай-
налайын се ні тап қан» - деген жолдан-ақ 
кө ру ге болады. Жалпы, бұл тақырып қазақ 
ауыз əдебиеті үлгілерін де жиі кездеседі.

Халық: «Алып анадан туады», – дейді. 
Аңыз, ертегі, əңгімелердің өзінде де 
əйелдердің неше түрлі образын табуға бола-
ды. Халықтың шешені атанған Жиреншеге 

қысылған жерде жол тауып, өлімнен қорғап 
отыратын, ханның сұмдық пікіріне тор құрып, 
өзіне бас игізетін Қарашаш – айта қалғандай 
ақылды əйелдің образы. Халық оны өзінің 
ардағы еткен Жиреншеден де артық санай-
ды. Жиренше ақыл таба алмай қалғанда, 
ақыл тауып беретін де, сөзден мүдіргенде 
ауызына сөз салатын да Қарашаш болды. 

Əрі сұлу, əрі ақылды, əрі ел қорғайтын 
батырға жəрдемші əйелдерді біз батырлар 
эпосынан көп табамыз. Соның бірі - Құртқа.

Құртқа – халықтың ең таңдаулы, ақылды 
əйелінің образы. Құртқаны дəріптегенде, 
оны ақылды етіп көрсеткендегі мақсат – жас 
əйел, қыздарға Құртқаны үлгі ету. Əйелдің 
рөлі тек қана үй жұмысы, еркекті күту емес, 
əлеуметтік мəселеге қатысып, олардың да ел 
үшін қызмет етуін аңсағандық. Бұл жерде 
елдің көзқарасы мен үстем таптың көзқарасы 
екі басқа. Қазақтың үстемдік еткен феодал-
дар табы əйелді мал орнына ұстап, оларды 
тек еркектің құмары үшін деп ұқса, халық 
əйелдерді өзінің ақыл, ойын ел қорғауға 
жұмсайтын, елін жаудан қорғайтын, ел 
ардағы батырға көмекші, жəрдемші, ақылшы 
болатын өз балам деп ұғады. Жырда сурет-
теген əйелдердің ақылдылық, айлакерлік, 
алдын болжағыш қырағылықтары, тап 
сол қалыпта болмаса да, «сол болса» 
деген  ұлы арманның ұшқыны, ел тілегі. 

Қобыландыны елдің кейінгілер үшін 
үл гі лі ұлы десек, Құртқа – үлгілі қызы. 
Қазіргі ұлттық əдебиетіміздің алдында 
тұрған ең басты мəселе – əйел-аналар бой-
ынан кездесетін кері мінездерден гөрі, ер-
теден бойына құт, жолына нұр, алысқанда 
аруағын асырар сарқылмас күш иелері 
əйел - аналар бейнелері шебер сомдалған. 

«Ел басқарған бабаларымыз аналарымен, 
жұбайларымен ақылдасып ел мəселесінің 
ше шіп отырған жайттар тарих беттерінен 
бел гілі. Қазақ əйел мəртебесін əрқашан жо-
ғары қоя білген халық. Есімі ел ұранына 
айналған абыз аналардың бірі – Домалақ 
ана мен Бəйдібек бабамыз ел шаруасын да,  
отбасы мəселелерін де келісіп шешіп отыр-
ған. Əйгілі Мөңке бидің «Əйеліңмен дос 
бол, үйіңнің берекесі кіреді» деген нақылын, 
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Əз-Жəнібек ханның тұсындағы Жиреншенің 
Қарашаштың қара басын қара орманға 
балағанын, Қазыбек бидің «Аймалайтын 
анаң қымбат, мейірімді апаң қымбат» де-
ген кесімді сөздері халқымызда əйел затын 
ер азаматтардың қадір тұтып, қастерлеп 
бағалағанына көз жеткіземіз. Абайдың əкесі 
Құнанбайдың да көп жайттарды анасы Зере 
мен жұбайы Ұлжанның пікірмен санасып, 
ортақ мəмілемен келісіп отырғаны белгілі. 
Қазақтың «Келісіп пішкен тон келте болмас» 
деген мəтелі де осы сөзімізге орайлас айты-
латын сынды. Енді, одан бері тарих беттерін 
парақтар болсақ, «Алашорда” қозғалысының 
қайраткерлері азаматтар жынысына қарамай 
өз құқығын заңды саяси талаптар арқылы 
қорғауы мəселесін көтеріп, əйелдердің са-
яси құқығы ерлермен тең болуға тиісті 
деген қаулы қабылданғаны белгілі. Ұлы 
Отан соғысы кезеңінде ерлермен қатар, от-
анын қорғауға ерлермен бірдей аттанып 
ерлік көрсеткен қазақ қыздары Мəншүк 
пен Əлия еңбегін қайда қоясыз» [3,56]. 

«Қазақ əйелі» деген қасиетті ұғымның 
қалыптасуына негіз болған, біз сусындап 
өскен əдеби қазынамызға үңіліп көрейікші. 
Əрине, ой қармағына алдымен сөз  зергері 
Ғ.Мүсіреповтың романтикалық əң гі-
мелері ілігетіні рас. Оның «Ашынған ана»,  
«Адамның анасы», «Ананың анасы», со-
ның ішінде «Ұлпан» секілді шоқтығы би-
ік  шығармаларындағы қайталанбас мəн-
де сомдалған əйел үлгісінен, сондай-ақ,  
Б.Майлин нің «Зейнеш тің серті», «Күлпаш»,  
«Əже», «Раушан – коммунист»  еңбек те-
ріндегі əйел бей  не лері нен, М.Дулатовтың 
«Ақ білегін дегі» Ақбілек   тің, «Бақытсыз 
Жамалын дағы» Жамал  дың, С.Торайғыров-
тың   «Қамар сұлуындағы» Қамардың, 
М.Əуезовтың «Абай жолындағы» Зере мен 
Ұлжанның бейне лерінен қазақ əйелдері нің 
сол дəуірдегі нағыз, шынайы бейнелерін 
айнадағыдай көре аламыз. Сол дəуірдегі 
əйел дерге қатысты əйел теңсіздігі, қалың 
мал  секілді өзекті мəселелерден тыс, тек 
қана əйел бейнесіне көз жүгіртер болсақ, ол 
бейнелер – ибалы қыз, инабатты келін, жа-
нашыр жар, тəрбиенің қайнар көзі іспетті 

иманды һəм еңбекқор аналар. Мұндай 
құндылығы зор шығармалардың əлі талай 
келер ұрпаққа өткен ғасырлардан үлгі етер 
əйел бейнесін жеткізері даусыз. Ал енді 
сол келер ұрпағымызға келешекте қазіргі 
қо ғамымыздағы əйел, аналарымыздың на-
ғыз   бейнесін өз деңгейінде жеткізе аламыз  
ба? Оларды қоя тұрып, біздің өзіміз дəуі-
ріміздің тынысынан сыр шертетін əдеби 
əңгімелерден, көркем шығармалардан боя-
ма сыз өмір, бұқпасыз кейіпкерді, дə лі -
рек   айтсақ, замандастарымыздың шына-
йы     кей пін кө ре алып жатырмыз ба?

Ғабит Мүсірепов əңгімелеріндегі қазақ 
əйелдерінің өршіл де өжет, қажырлы да са-
бырлы, пайымды да ақылды қасиеттері ба-
рын ша жарқын суреттелген. Жазушы əң-
гі мелерінің көркем идеясы, сюжеттік құ-
рылымымен тамаша сабақтасқан озық ту-
ындылар ретінде бағаланады. Əңгімелерінің 
бір ерекшелігі – адам психологиясына терең 
бойлататын қайсарлық, өжеттік, адалдық 
қасиеттерді ішкі күрделі көңіл-күймен ше-
бер танытады. 

Жазушының ана тақырыбына жазған əң-
гімелерінде ананы ардақтау, оның ұлы лы ғы 
алдында бас ию басым болып келеді. Жазушы  
суреттеген əйелдер өз балаларының ғана 
емес, жалпы адамзаттың асыл анасы ретінде 
асқақ ардақталады. Өйткені, ол – адамға ө м ір  
сый лаушы, қоғамдық өмірдің тірегі, қай нар 
кө зіндей мəңгілік махаббаттың иесі. Жа зу-
шы ның ана əңгімелері оқырмандарын адам-
гер шілікке үндейді, үлкенді сыйлауға, адам-
ға   мейірбан болуға тəрбиелейтін танымдық-
тə  лімдік, тəрбиелік маңызы жоғары туынды-
лар. 

Қазіргі əдебиетіміздегі əйел тақырыбына 
ба ғытталған көркем шығармалар жоқ емес, 
бар. Əйел, аналарға арнап қалам тартып 
жат қан жазушыларымызда бар, дегенмен,  
толыққанды образ жасалып, бүгінгі заман-
дағы əйел келбеті ашылып, ұрпаққа еліктер 
образдар суреттеліп жатыр ма? 

Бүгіндегі əйел болмысын зерделеп, қоғам-
дағы ащы шын дықты көркемдей білген ту-
ын дылардың бірі жазушы, халықаралық 
«Алаш» əдеби сыйлығының иегері Қуандық 
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Түменбайдың «Ұябасар» атты шығармасын 
ай тар  едім. Əңгімеде соңғы 20 жылдағы 
тə у елсіздік алғаннан кейін, нарық заманы  
ке ліп, кəсіпорындардың, соның ішінде, 
АХБК  жа былуы себебінен, жұмыссыз қал-
ған   жас қыз дың күнкөріс қамымен тəнін 
сау далағаны ашық суреттеледі. Бұл сол əң-
гімедегі Салтанат тың ғана басынан өткен 
жа йт  емес, та лай қаракөздеріміздің мына 
за манда өз орнын  таба алмай жүргенінің 
дəлелі. 

ХХ ғасырдағы аналар мен қазіргі таңдағы 
аналар образы екі дүние. Бұрынғы аналар 
бейнесі қайсар, отбасына берік, балаға деген  
мейіріммен ерекшеленген образдармен ерек -
шеленсе, қазіргі аналар басқа қырынан сурет-
теледі. Сондай-ақ, ХХ ғасыр аналары қиын-
шылық пен азапқа төзе білсе, қазіргі аналар 
оның біріне де төзбейді. Себебі қазір гі ана-
лар мүгедек баланы дүниеге алып келсе, оны 
бірден жетімдер үйіне өткізеді. Бұл баланың 
мүгедек болып келуіне бірінші себепкер ол 
– Ана. Балаға аяғы ауыр болған жағдай да 

аналар: темекі, есірткі жəне басқа да зиянды 
заттар қолданады. Міне, сондықтан дүниеге 
мүгедек балалар келеді. Мүгедек балалар 
ғана емес сондай-ақ дені сау балаларды да 
жетімдер үйіне өткізеді. Бүгінгі жастар «за-
ман осындай» деген желеумен батыстық 
менталитетке ден қойған. Осындай жайттар-
дан безіндіретін, жақсылыққа жетелейтін 
қоғам дық іс-əрекеттер қолға алынуы қа жет. 
Сон дай іс-əрекеттердің бірі көркем əде биет -
терде əйел образын қастерлейтін, құр мет-
тейтін образдар қатарын көбейтіп, жақ сы-
лықтың болашаққа жетелейтін позитивті 
туын дылардың қоғамның интеллектуалды 
бол мысын дамытудағы ролі ерекше. 

Қарға тамырлы қазақтың ұрпағын тəрбие-
леп,  өмірге ұлы тұлғалар əкелетін болашақ 
ана   ларымыз өзінің ертеңгі тағдырына сел-
қос  қарауы бүгінгі көркем əдебиетте өзекті 
та қырыпқа айналып, шығармадан оқырман 
өмір  лік мəселелерді таба білгенде ғана біз, 
қыз  – ана – əже бейнесін дұрыс көркемдей 
ала мыз деп ойлаймын. 

Əдебиеттер
1 http://www.akorda.kz/  
2 Гумилев Л.Н. Көне түріктер. – Алматы, 1994 ж. - 328 б.
3 Сейсенбаева Ж.А. Гендерлік саясаттың ұлт тəрбиесіндегі ролі. // Ұлттық тəрбие жур-

налы. 1(9) 2012 ж. 

Жақсы қыз – жағадағы құндыз,
Жақсы жігіт – аспандағы жұлдыз.
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ҚАЗАҚ ƏДЕБИЕТІНДЕГІ ЖЫРАУЛАР ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ДƏРІПТЕУДІҢ 
БҮГІНГІ ҚОҒАМДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Бұл мақалада қазақ əдебиетіндегі жыраулар шығармашылығын дəріптеудің бүгінгі 
қоғамдағы маңызы жазылған. Жырау тұлғасының қазақ халқын қалыптастырудағы рөлі 
ашылған.

Түйінді сөздер: қазақ əдебиеті, жыраулар поэзиясы, абыз, рухани-мəдени тəрбие, 
əлеуметтік-саяси көзқарас.

В данной статье рассматривается роль и творчество жырау в казахской литературе и ее 
роль в современном обществе. Раскрыта роль формирования казахского народа в личности 
жырау.

Ключевые слова: казахская литература, поэзии жырау, абыз, духовно-нравственное 
воспитание, социально-экономические взгляды.

In this article the role and creativity zhyrau in the Kazakh literature and its role in modern 
society is considered. The role of formation of the Kazakh people in the personality zhyrau is 
opened.

Key words: Kazakh literature, poetry zhyrau, abyz, spiritual and moral education, social and 
economic views.

Заманалар жасаған көркем сөз кестелері, 
асқақ арман, ұшқыр қиял жемістері – халық 
өнерпаздары жасаған өлмес, өшпес мəңгілік 
мұра. Əр халық өзінің рухани мəдениетінің 
дең ге йін көркемөнер туындыларының нəр лі  
қорлары, сан-салмағы, сəн-сəулетінің аума-
ғымен өлшейді, бағалайды.

Атадан балаға ауысқан, үрім-бұтаққа мұ-
ра  болып жеткен шебердің бізі, шешеннің 
тілі  туғызған өнер құдіреттерін рухани бай-
лығынан санайды. Берік материалдық негіз-
де  дамыған рухани мəдениет адам баласы 
қоғам ының жетіле түсуінде шешуші рөл ат-
қа рады. Адам баласы өзінің өсіп өркендеу 
жолын да өмір сүруі үшін тікелей қажет нəр-
селерді алып қоймайды, соған қоса рухани 
азық болатын өнер мұраларымен де сусындап  
отырады. Барлық материалдық жə не  руха-
ни байлықтардың нағыз иесі халық кемең-
герлігі деген қағиданың маңызы да осын-

дай заңдылықтарын таныта білгендік бол са 
керек. Əр тұста ағаштан түйін түйіп, қыш-
пен тасқа ою ойып, мəрмəрдан мүсін сал ған 
шеберлер сияқты сөз кестесін құра біл ген, 
тіл құдіретін игерген асыл сөз шебер лері 
болған. Оларды халық əртүрлі атаулармен  
атап қадірлеген. Айталық, қапия да сөз та-
уып, өз сөзінің жүйелі логикалы  күшінің 
арқасында асқынған дауды шешкен,  бітіспес 
жауды  бітімге жүгіндірген, жүрместі жүргіз-
ген  өнерпазды халық – шешен деп атаса,  
заманы ның қоғамдық ойын жүйелеп, түй ін-
ді  пікір айтып, асыл сөзді термелеп, афорис-
тік ақылдарға толы жыр шығарған сөз 
өнерпаздарын – жырау деген атауға ие еткен.

Қазақ халқының төл мəдениеті өркен жая 
бастаған ΧV ғасырдың орта шеңінен бастап 
көне, ортақ арнадан бөлініп, қазақ халқының 
дербес əдебиеті қалыптасты. Бұл тұста, əсіре-
се, дербес əдебиетті қалыптастырушы əдеби 
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мұра болып жыраулар поэзиясы танылды. 
Бұл жыраулар поэзиясы қазіргі Қазақстан 
қоныстанған ежелгі тайпалар туғызған бай 
ру хани қазынадан нəр алады. Ол ежелгі 
дəс түр лерді дамыту, тың тақырыптар иге-
ру, жаңа мазмұн қалыптастыру нəти же-
сінде кемелденеді. Қазақ əдебиетінің ор тақ 
арнадан оңаша жол тартқан алғашқы қа-
дамдарының өзінен-ақ кемелдікті көркем 
келі сімді аңғару қиын емес. Жыраулық 
поэзия  сұлулық пен сезімнің шеңберінде 
шек телмеген. Содан да болар жыраулық 
поэзия да мейлінше терең танымдық ойлар 
бу ыр қанып, ұдайы философиямен шеңдесіп 
жа та ды. Онда өмір мен болмыс, заман мен 
адам  туралы толғанады. Қоғам, дін, этика, 
адам гершілік, қарыз бен парыз, ерлік пен ез-
дік,  байлық пен кедейлік жайлы сан салалы 
ой лар тоғысқан философиялық туындылар 
жыр аулық поэзияның терең дүниетанымдық 
сипатын аңғартады. 

Əдебиетте де, тарихта да маңызды орын 
алар тұлғаға айналған жыраудың қазақ 
қоғамында атқарған қызметіне келетін болсақ 
– сөз өнерін сүйеніш етіп, шешендігін шебер 
пайдаланып жүрген жыраулардың аса бір 
ел тарихындағы халық қамы үшін маңызды 
рөл атқарған тұсы қазақ хандығы дəуірі бол-
ды. Бұл кезеңде əр жыраудың өзіндік тари-
хи орны, əр хан тұсында саяси-əлеуметтік 
маңызы болды. Қандай заманда болмасын 
кез келген хан, сұлтан тұсынан бірлі-жарым 
жырау табылып отырды. Олардың ханға 
жағымды, хан өзіне ақылшы тұтатыны 
да, ақылсыз келген хандар жұрт арасына 
іріткі салушы ретінде түсініп жағымсыз 
көретіндері де болды. Бірақ, жыраулардың 
қай-қайсысы да халық жанының жанашыры 
болып, барлығының поэзиясы бірге ең əуелі 
қазақ халқының құралу дəуіріндегі қыйлы 
күйді жеткізді. Жыраулардың арасында 
кейбірі хандарды мадақтап жыр арнаған 
болса да, халықты үгіттеп ханға жығып беру 
мақсатында жыр айтқандар болған жоқ. 
Жыраулар поэзиясының негізгі сарындағы 
туған жер, ұлт-азатық күрес, сонымен қатар 
насихат, өнеге ғибрат, нақыл сөз үлгілерін 
көптеп кездестіреміз. Жəне осыған орай, 

жыраулар поэзиясының өзекті тақырыбы да 
– туған елі, оған деген сүйіспеншілігі, елдің 
бірлігі, бүтіндігі болды. Халқына жайлы 
қоныс, ырысты жер іздеген Асан Қайғының 
Желмая мініп жер шалсам, тапқан жер-
ге ел көшір деген ақылгөй сөзі сол елінің 
қамын ойлаған жүрек сөзі. Сол сияқты 
Қазтуған жырау да Қайран менің Еділім! 
деп еңіреп өткен, Еділдің бойын ел жайлап, 
шалғынына бие біз байлап деп Доспамбет 
жырау армандаған, Ауылдан топыр үзілмей, 
ошақтың оты өшпесе, май жемесе қонағым 
он кісіге жараса, бір кісіге асқан тамағым деп 
Ақтамберді жырау еліне ырыс, молшылық 
тілеген, бейбіт, тыныштық өмірді қалаған.

Жыраулық поэзияның алғашқы өкілдері 
кезінде бүкіл Дешті Қыпшаққа даңқы кет-
кен Сыпыра жырау Сұрғылтайұлы, Асан 
қайғы (Хасан), Қазтуған Сүйенішұлы, 
Доспамбет жырау, Тіленішұлы Шалкиіз, 
Жиембет жырау, Марғасқа, Бұқар жыраулар 
жаңа əдебиеттің ізбасарлары ғана емес, көне 
мұраны жалғастырушылар деп саналады. 
Себебі, өз жанынан суырып шығарып жыр-
лайтын жыраулар XV ғасырда ғана туа салған 
жоқ. Жырау тұлғасының тарихы тереңде. 
Бұл жөнінде: «Сəугейлік, батагөйшілдік, түс 
көру, ырым айту, табиғат құбылыстарына 
т.б. жайларға қарай болжам жасау, абыздың 
бір міндеттерін атқару – көне дəуір жыраула-
рына тəн қасиет», – деп «Қазақ əдебиетінің 
энциклопедиясында» жазылған. Демек, 
жыраулық мектеп өзінің түп негізін абыз-
дардан алады. Ал, абыздардың, философтар 
мен шешендердің рөлі ежелгі дүниедегі сая-
си кеңес беруде ерекше болды. Ал, ел ертеңі 
жайлы болжам жасап, данышпандығымен 
дараланып жүрген жыраулар хан сарайында 
отырып, алдағы болар қауіп-қатерді болжап 
отырды. Хандардың түсін жорып, халық 
арасындағы қарым-қатынастардың қалай 
бағыт алатынын болжап, оны жыр жолдары-
мен жеткізіп, абыздық дəстүрді əдебиетпен 
байланыстыра дамытты. М.Қашқаридің 
осы жыр жəне жыраулар туралы деректер 
кездесетін «Диуани-лугат-ат түрк» еңбегінде 
еңбегінде Шөже жырау (XI ғасыр) туралы 
сөз болады. Онда Шөже жырау – жырау əрі 
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көп жыр білетін жыршы екендігі жайлы ай-
тылады. Сонымен қатар, Қорқыт (IX ғасыр), 
Сыпыра жырау (XIV ғасыр) есімдері арқылы 
біз жыраулық поезияның тамыры əріде 
жатқандығын білеміз. Сонымен қатар, өз 
заманының ойшылдары халықтың мəдени-
рухани, əлеуметтік-саяси көзқарастарын 
қалыптастыруға мол үлесін қосты. Бұл жер-
де Қорқыт ата – қазақ ойшылы, исі түркіге 
ортақ дана ретінде бүкіл түркі жұртына 
мəшһүр болды. Қорқыттың басынан өткен 
қызықты оқиғалар ХV ғасырда «Қорқыт 
ата кітабы» деген атпен жазылып, хатқа 
түскен. Қорқыт атаның ел аузында қалған 
көптеген нақыл сөздері əлі күнге дейін өз 
өзектілігін жоғалтпайтыны анық. «Құмды 
қанша үйгенмен төбе болмас, Қара есектің 
басына жүген таққанымен тұлпар болмас», 
«Күңге сарыпай шапан жапқанмен, бəйбіше 
болмас», «Тозған мақта боз болмас, ежелгі 
жау ел болмас», «Ананың көңілі балада, 
баланың көңілі далада», «Сырын білмеген 
аттың сыртынан жүрме», «Ең сүйкімді əйел 
– отбасының құты болған əйел» [1], – секілді 
қанатты сөздері қазақ халқының мақал-
мəтеліне айналды. Осы нақыл сөздердің жол-
дары арқылы отбасындағы ананың рөліне 
ерекше назар аударылғандығын байқаймыз. 

Ал, XV-XVII ғасырлар жыраулар 
поэзиясының дамып, жетіліп кемел-
денген шағы болып табылады. Елге, ер 
азаматқа ақылгөй болған жыраулар қазақ 
поэзиясының болашақта ұмтылар бағыт 
бағдарын, идеялық тұғыры мен көркемдік 
биігін айқындап кетті. Осы тұста өмір сүрген 
жəне əдеби мұралары бүгінгі күндерге там 
тұмдап болса да жеткен ақын-жыраулар твор-
чествосы сол заманның тұтас бір шежіресін 
құрастырады. Оларда ел өміріндегі елеулі 
оқиғалар, халықтың əдет-ғұрып, салт санасы 
бейнелі тілмен көрініс тапқан. Сол арқылы 
өз заманындағы нағыз халық жанашырлары 
бола алды. Олар ерлік эпосы, ел қожаларын 
дəріптейтін мадақ жырлар, қайғылы қазаға 
байланысты азалы сөз, естірту жоқтау не-
месе қара қылды қақ жарған əділ қазы, я 
болмаса табан асты тапжылмастан сөз ба-
стап, терең оймен жұртты ұйытқан ақыл 

иелерін қошамет тұтар арнаулар арнап, жыр 
шығарып, толғау айтып, тек өнер иесі ғана 
болып қойған жоқ, жаугершілік заман бо-
лып, ел басына күн туған кезеңдерде атқа 
қонып, жауға аттанған батыр, қолбасы бол-
ды. Сол қызметтерді атқара жүріп, ел қорғау, 
халықты азат ету мақсатын паш ететін сар-
баздарын жігерлендіретін, патриотизмді на-
сихаттап немесе хан, уəзірлерге пікір қосып, 
кемшіліктерін бетіне басып, қаймықпай 
ашық жеткізетін міне осы жыраулар бол-
ды. Бұл пікірге мысал келтіретін болсақ, 
Доспамбеттің:

Арғымаққа от тиді, 
Қыл мықынның түбінен.
Аймедетке оқ тиді, 
Отыз екі омыртқаның буынынан, 
Зырлап аққан қара қан 
Тыйылмады жонның уақ тамырынан.
Сақ етер тиді саныма 
Сақсырым толды қаныма
Деген жолдарынан жыраулардың қол-

басы, батыр болып, əрқашан алғы шепте 
жүріп, жау оғынан жара ланып, елі үшін 
жан аямағанын байқай мыз. Солардың бірі 
Сыпыра жыраудың келер ұрпаққа арнаған 
жыры бата іспеттес жəне онда болашаққа 
деген сенім мазмұны да ұялаған.

Көп ішінде сөйлесем, 
Жас жігіт саған қарасам – 
Қара лашын тұйығынсын
Асылыңа қарасам – 
Құс алатын қырғисың
Қызыл тілге келгенде 
Сар садақтың оғындай 
Көлденеңдеп сырғисың
Көрмегеннен сұраймын, 
Асылыңды білдірші 
Қай ұлыс елдің, жарқыным?!
Сөзді жұптап, түйдектеп
Бəйге атындай шұлғисың! – деп келетін 

жыраулар поэзиясының ауқымы шектеулі 
емес. Өз заманының үздік үгітшісі Бұқар 
жырау қалың қазақтың рухани талабына 
қызмет етті. Ол үгіттеу жолында адалдыққа, 
адамгершілікке, ерлікке, бірлікке шақырып, 
күнделікті өмірдің мерейлі де шуақты 
қағидаларын уағыздады. Сонымен бірге, 
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қазіргі тілмен айтсақ ол Абылай ханның 
саяси имиджін қалыптастырумен қатар, 
оның өткен өмірі жайлы жырлады. Оны 
төмендегі өлең жолдарынан байқаймыз: 
Əй, Абылай, сен он бір жасыңда, Əншейін-
ақ ұл едің. Он бес жасқа келгенде, Арқада 
Əбілмəмбет төренің Түйесін баққан құл 
едің. Абылай атың жоқ еді, Сабалақ атпен 
жүр едің... [2]. Тағы бір жырында Бұқар жы-
рау бейбітшілікті үндейді: Абылай ханның 
қасында Бұқарекең жырлайды. Жырлағанда 
не дейді? Соғыспа деп жырлайды... [2, 35]. 
Жалпы қазақ жыраулары хан ордаларын-
да жүріп, мемлекет басқару ісіне тығыз 
араласқан, хандар мен батырларға, бүкіл 
халыққа ақыл-өсиет айтқан, болашақты бол-
жап, істің жөнін нұсқап жүрген дуалы ауыз, 
ақылгөй кеңесшілері, хандар мен ерлікпен 
аты шыққан батырлардың, қолбасшылардың 
ерліктерін мадақ етіп жыр айтқан. Соғыс 
кезінде жыраулар ханның əскери кеңесіне 
қатысып, жауынгерлердің рухын көтеріп 
отырған. Ақындардай емес, олар тайпа-
лар шежіресін аса жақсы білген, батырлық 
эпос пен тарихы жырларды орындаған. 
Жаумен қиян-кескі ұрыс басталар алдында 
жауынгерлердің рухын көтеріп жыр төккен 
жыраулардың шығармаларына өсиет жəне 
жорық сарындары тəн [3, 158-159]. Қазтуған 
жырау өмір туралы, атамекен, туған ел 
мен əскери тақырыптағы туындылар жаз-
са, Доспанбет жырау шығармаларында 
көшпенді жауынгерлердің бейнелік тұлғасы, 
батырлық кейпі көрінеді. Жорық жыршы-
сы болған Марғасқа жырау Есім ханның 
бір орталыққа біріккен мықты феодалдық 
мемлекет құру идеяларының ұраншысы 
қызметін атқарса, шонжарлар тұқымынан 
шыққан Жиембет жырау хан үкіметіне 
қарсы болады. Ақтамберді толғауларында 
атқа қонуды, ойраттарға қарсы соққы беруге, 
жұртшылықты ерлікке үндеп, қарсы келген 
жауға қорықпай шабу насихатталады. 

Бұдан байқайтынымыз, қазақ данышпан-
дарының қоғам мүшелеріне өз шығармалары 
арқылы ынтымақтастыққа, бейбітшілікке, 
ізгілікке, сауатты болып, ғылым қууға 
кеңес бергендіктері байқалады. Сондықтан, 

қазақтың барша ғұлама ғалымдарының 
пікірлері бүгінгі күнде де құндылықтары 
мен өзектілігін жоймайтындығы анық. 
Бұл пікірлерден жыраулар поэзиясының 
жоғарыдағыдай баға жетпес құндылығына 
көз жеткіземіз. Мысалы, «Бұл дəуірдегі 
əлеумет тіршілігінің, – дейді М.Əуезов, 
– ең шешуші мəселесін əдебиет жүзіне 
түсіріп, алғашқы рет қалың ел қамын ойлап, 
күңіренген қария – Асан. Бұл заман сын-
шысы сөйлесе, шешілмеген жұмбақ, түй іні 
шатасқан сөздерді ғана сөйлейді, өзі туған 
заманның белгілерін қарап, келешек  заман 
не айтарын болжайды: сөзінің бəрі терең ой,  
терең мағынамен сөйленеді. Айтпақ жай-
ларын ашып, ұғымды қылып айтып бер-
мейді. Əдейі көмескілеу жұмбақ қып айтады. 
Жыраудың сөзі мақсатсыз айтылмайды. Не 
айтса да көптің мұңы, көптің жайы туралы, не 
көпке арналып ақыл, өсиет есебінде айтыла-
ды». Ғалымның осы ғұламалық пікірінде жы-
раулар поэзиясының идеялық-көркемдік мəні 
мен құндылығы терең ашылған. Сонымен 
бірге, «Бес ғасыр жырлайды» кітабында Асан 
туралы мынадай деректер кездеседі: «Керей, 
Жəнібек хандардың ақылшы биі болған Асан 
қазақ руларының орда көтеруін жақтайды, 
қазақ тар Шу, Сарысу бойы на орналасқан соң 
ел іргесі берік, ағайын ұжымы күшті болу-
ын үндейді. Өз өлең, толғауларында хандық 
үкіметті нығайту, елдің қорғаныс қабілетін 
арттыру қажетін насихаттайды. Жəнібек 
ханды табысқа мастанбауға, елдің түбегейлі 
болашағын ойлауға шақырады. Феодалдық 
қоғамдағы əдет-ғұрып, мінез-құлық мəсе-
леле рін көтереді. Өзінің ақындық күшін ту-
ыс тас руларды бір орталықты, қуатты мем -
лекет етіп ұйыстыру жолына арнайды. Біз   дің 
заманымызға жеткен толғауларынан Асан-
ның қилы кезең табиғатын жыға танығаны, 
тіп ті Алтын Орданың орнында пайда болған 
хандықтардың бəрінің құрып бітетініне дейін 
болжай алғаны көрінеді» [2].

Сондай-ақ, халқымыздың осы зергерлік 
сөз тұнығына əрі ақын, əрі ғұлама Шəкəрім 
де ден қойған. Ол «Ескі ақындық» деген 
өлеңінде халық мұрасын, ауыз əдебиетін, 
жыраулар поэзиясын аса жоғары бағалаған:
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Тақпақ пен мақал тағы артық, 
Суырып салма жағы артық, 
Айтады олар ойланбай, 
Сыпыра жырау, Шортанбай,
Үмбетей мен Марабай 
Алды-артына қарамай, 
Соққанда жырды суылдап, 
Жел жетпейтін құландай.
Осы арқылы Шəкəрім ескі ақындар поэ зия-

сында «терең сыр» барын таниды.  Олар дың 
жырында «қыран құстың ұшқаны», «ақ бө кен-
нің жүрісі», «жайдақ желдің желісі», «мөл  дір 
қудың аққаны», «жел жетпейтін құ лан  дар 
жүйріктігі», «адам жанының жайма шуақ 

кезеңі» – бар-баршасы, көшпелі қазақ өмірі-
нің бүкіл əлеуметтік, рухани тіршілігі бей не-
ленген деп керемет ой түйген. Жырау лар  поэ-
зиясын айтулы сөз зергері Мағжан Жұмабаев 
та «Батыр Баян» поэмасында:

Бұқар мен Тəтіқара жырлағанда 
Толқынды тұңғиық боп төгілді жыр, – деп 

қа ді ріне жете біліп өзіндік баға берген.
Осылар сияқты қазақ əдебиетінде есімі ел 

ау  зында сақталып, аңызға айналып жүрген 
жы раулар өте көп.

Демек, жыраулар поэзиясы – халқымыз дың 
неше ғасырлық өмірін өнер өрнегіне, а қыл 
сөзіне бейнелеп түсірген, өшпес, өлмес мұра.
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В этой статье рассматриваются решения экологических проблем с помощью различных 
методов образования и воспитания, с целью формирования интелектуальной наций. 
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This article discusses the solution of environmental problems through a variety of methods of 
education and training, in order to form the intellectual nations.
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Мемлекетіміздің қоғамдық өзгерістердің 
ау қым  дылығы, күрделілігі жəне дамудың 
жаңа жолы на түскен кезеңде жастарды  
ізгілікке, пара саттылыққа баулитын эколо-
гиялық білім мен  тəрбиенің маңызы артуда, 
себебі қазақ қоғамы ның дамуындағы ба-
сты бағыты – зияткерлік ұлт тың құрылы мы 
болып табылатын адами  құндылықтарды 
арттыру мəселесі болып табы  ла ды. Қарым -
қаты настың шиеленісуі жыл  сай ын күшейіп, 
экологиялық зардаптар  жер де гі тіршілікке 
қауіп төндіріп отыр. Үшін ші  мыңжылдықта 
адамзаттың ғаламдық экология лық  мəселе-
лерінің шешілуі ЖОО-ғы болашақ ұс-
таз дардың қоршаған орта туралы сапалы 
білім алуы на байланысты. Сондықтан да 
білім алушы  жастарға экологиялық білім 
бе ру бүгінгі күн тəр ті біндегі бірден-бір 
қа жетті кезек күттірмес мə селе екендігі 
«Қазақ стан Республикасының 2004 -2015  
жылдарға арналған экологиялық қауіп-
сіз дік  тұжырымдамасында» жəне «Қазақ-
стан Рес пу бликасында көпшілікке үздік-
сіз эколо гиялық білім берудің ұлттық 
стра тегиясында»,  «Білім туралы» заңда 
көрсетілген [1]. Осы нақ тыланған құжаттарда 
экологиялық білімді үздік сіз білім беру 
арқылы ғана жүзеге асыруға бола тыны 
баса айтылды, яғни олар: биосфера  тұрақ-
тылығын сақтап қалу үшін бұл салада оқу-
ағарту жұмыстарын ұйымдастыру арқылы; 
адам  баласына туылғанынан бастап, өмір 
бойы эколо гия лық білім беру; экологиялық 
бі лім беруге мем ле кет тарапынан қолдау 
көрсетті. 

Экологиялық тəрбие мен ағарту – адамды 
қор ша ған табиғи ортаны ұғынып қабылдауға, 
табиғат қа ұқыпты қараудың қажеттілігіне 
сенді руге, оның байлықтарын жоғары сана-
лы лық пен пайдалануға дағдыландыру [2]. 

БҰҰ мем лекетіміздің экологиялық хал 
ахуа лы төменгі дең гей дегі елдердің сана-
ты на жатқызады. Бүгін гі күні табиғи бай-
лықтарды пайдалану  тонаушылықпен жүр-
гі зілуде. Таби ғат   ты қорғау туралы, қор-
ға латын аймақтар туралы  заңдар, қа жетті 
нормативтіқ-құқы лық  базалар, эко номи-
калық механизмдер бол ға ны мен іс жүзінде 

ол заңдар, ережелер керекті деңгейде жұ мыс 
істемей жатыр. Осының бір себебі, аза мат-
тардың экологиялық мəдениетінің тө мендігі. 
Эколо гия лық мəдени ет дегеніміз – бұл 
адамзаттың эко ло гия лық білімділігі, ақпар-
аттармен хабардар  болуы, табиғатты тиімді 
пай даланудың норма ларын күн делік ті 
орындау  белсенділігі мен се нім ділігі. Қазіргі 
таң  да эко логиялық білім беру мен  тəрбие мə-
селелері жалпы тəрбие беру мен бі лім жүйе-
лері дамуының кезек күттірмес бағыт  та ры-
ның бірі. Экологиялық сауаты жоқ қоғам-
мен  экологиялық сана құру мүмкін емес.

Экологиялық тəрбие – бұл адамдардың ішкі 
жан   дүниесіне, санасына, көзқарастарына 
əсер ету  жол дары. Ол білім алу шылардың 
са на лық дең гейінің артуына, қоршаған ор-
таға  қарым-қа тынас ының өзгеруіне, табиғат 
ресурстарына ұқып тылықпен, үнемшілікпен 
қарауға, оның жай-күйі не жаны ашып 
қарауға, табиғи ортада өзін өне гелі ұстауға 
əсер етеді. Сөйтіп экологиялық тəрбие  қо-
ғамдық өмір дің барлық салаларын қам тып 
бірнеше деңгей лерде жүргізілуі керек. Же ке 
тұлғаның тəрбиеленуі негізінен отбасында  
жүреді. Сол себептен əке шешесі баланың 
қо ғам дағы негізгі мінез-құлық нормалары-
мен қа тар,  эколо гиялық мəдениеттің де  не-
гіз дерін қа тар үйрете бастауы керек. Қазіргі 
кездегі кө біне, балалардың экологиялық 
білімділігі ата-ана лар ының ақыл деңгейінен 
əлде қайда жоғары бо ла тынын көреміз. 
Ата - ана лары мен балалары өз дерінің зерт-
теулерінің нəтижелері бойынша, қо р шаған 
ортаға ешқандай жамандық жасамай-ақ  тір-
шілік ортасына белгілі бір дəрежеде зиян ти-
гізіп жатқанымызды байқауға болады: қай-
та қал пына кел мей тін табиғи ресурстарды  
оңды-солды шашу дамыз, суды, ауаны лас-
тау дамыз, көп теген тұрмыс тық қоқыс тар ды 
шығарып жатырмыз. Табиғатты қор ғау ды өз 
шаңырағыңнан бастауға болады –  бұл ағын  су-
ды үнем деп жұм сау, оның лас тануын төмен-
дету, озон бұза тын заттары  аз (аэрозольдар-
ды) қол дану жəне т.б. Сөйтіп экологиялық 
мəдениеттің басы от басын да түзіле бастай-
ды [3]. Бұдан кейін гі экологиялық тəрбиенің 
қалыптасу үде рісі қоғамның қатысуымен 
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байланысты болуы  керек. Бұл көбіне ел дің 
басшыларына, олар дың экологиялық мəде-
ниетінің деңгейіне, қорша ған табиғи орта-
ны қорғау мақсаттарына қан шалық  ты көңіл 
бөлініп жатқанына байланысты  болады. Ал 
жал пы экологиялық тəрбие эколо гия лық 
бі лім берумен толықтырылады: бала бақ-
ша  да, мектептерде, лицейлерде, гимназия-
лар  да, колледждерде, ЖОО-да үздіксіз эко-
ло гия  лық білім беру жүйесін жетілдіру 
мен   ұйымдастырудың мемлекеттік жүйесі.

ЖОО-да білім беру денгейін əлі де дамы-
туды  қажет етеді. Əсіресе экология мə-
селелері терең детіліп оқылатын сол маман  
сту денттеріне ға на  емес жалпы экология,  
экологиялық білім негіз дерін,  табиғат қор-
ғау пəндерін қарастырумен шек теле тін 
маман дықтардағы студенттердің білімін 
арттыру  керек. Қазіргі кездегі жоғары білім-
нің  мақсатына жа ңа түсінікпен қарайтын 
бол  сақ, оны дамыту дың басты стратегиялық 
бағ дары - өмірге жауап кершілікпен қарай-
тын, дүние танымдық мəдениеті жетілген, 
шы ғарма шы лық ойлауға дағдыланған, іс-
керлік кабілет ті лігі жоғары гуманистік 
ой лауы басым, адамгер шілік қасиеттері 
мол  білікті мамандардың жа ңа  ұр па-
ғын қалып тас тыру болып табылады.

Жоғары кəсіби білім берудің алдында  тұр ған 
не ғұрлым маңызды, мəнді мін деттерге келсек, 
мына ларды айту керек деп есеп тейміз: ол – білім 
жүйе сін жетілдіру; оны  үздіксіз əрі көпсатылы 
құры лым ретінде ен гізу; халықаралық біліми 
кеңестік ке кіру [4]. Сонымен экологиялық бі-
лім берудің не гізгі мақсаты: қоршаған ортаға 
жауап сыз дықпен қараушыларға жол бермеу; 
жас тар дың бойында экологиялық мəдениет 
дағ  ды сын қалыптастыру; қоғамдық пайда-
лы еңбек жə не еңбек тəрбиесі арқылы та-
биғатты қорғау, кү ту жəне жақсарту; эко-
логиялық білімді насихат  тау; болашақ ұстаз-
дардың экологиялық көз қа расын, санасын,  
та биғатқа деген үлкен парасат тылық, жауап-
кершілік, қарым-қатынасын қалыптас тыру; 
экологиялық білім беру мазмұнын пəн ара-
лық байланыс, студенттердің тұлғалық даму,  
өз  бетінше нəтижеге ұмтылу сияқты ерек ше-
ліктері негізінде қарастыру; экологиялық бі-
лім  ді арттырудағы теория мен практиканың 
бай  ланыс тылығын сақтау; студенттің өз 
бетінше іздену шілік шешім қабылдау, қор-
шаған ортаға дұрыс көз  қарас жəне өзін-өзі  
жетілдіруге ұмтылатын тұл ға ретінде қа рауы. 
Міне осы білім мен тəрбие арқылы адам ның 
мəдениеттілік сезімі, экологиялық санасы 
қалыптасады.
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Бұл сұхбатта интеллектуалды тұлға қалыптастырудағы экологиялық тəрбиенің маңызы 
қарастырылып, қазіргі адамзат алдында тұрған экологиялық мəселелер талданды.
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В этом интервью рассматривается экологическое воспитание при формирований интел-
лектуальной личности и обсуждались экологические проблемы. 
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In this interview, discussed environmental education at formirovaine intellectual personality 
and discussed environmental issue.

Keywords: Environmental education, environmental education, intellectual personality, water, 
society, and nature.

Қазіргі уақытта бүкіл адамзаттың алдында  
тұрған өмірлік маңызы бар ауқымды проб-
ле малардың ішінде, экологияны қорғау мен 
ре  су р старды тиімді пайдалану мəселесіне 
ерек ше кө ңіл бөлу керек. Əлемдегі күн сайын 
туындап отыр ған экологиялық мəсе лелер 
мен олардың ше шімін іздестіру жолдары  
экологиялық білім беру процесінде жас-
тардың экологиялық тəр бие лілігін дамыту  
қажеттілік етеді. Өйткені қор ша ған орта 
адам ның денсаулығын сақтаудың ең ма     ңызды 
құн дылықтарының бірі болып табылады. 
Эко логиялық білім мен тəрбие мəселелеріне 
адам зат тарихында табиғатпен саналы қа-
рым-қатынас жасап, оның құндылығын 
баға лау да адам – қоғам – табиғат дамуының 
филосо фиялық заңдылығын, сабақтастығын 
ғы лыми тұрғыда негіздеуде зиялылар, ғұлама 
ой шыл дар үлкен үлес қосқан. Көптеген 
ғалым дардың еңбектерінде экологиялық 
тəрбие нің тұжырымдамаларын анықтап, 
жан -жақты зерделеген. 

Солардың бірі экология ғылымын зерт-
теп келе жатқан, көптеген экология оқу-
лықтарының жəне бағдарламаларының ав-
торы, Абай атын дағы Қазақ ұлттық педа-
гогикалық университеті, Магистратура жə не  
PhD докторантура институтының кафед-
ра  меңгеру шісі, б.ғ.к., п.ғ.д., профессор 
Шілдебаев Жұмəділ Байділдəұлы ағамызбен 
сұхбаттастық.

Төменде Жұмəділ ағамыздан алған шағын 
сұхбатымызды ұсынып отырмыз: 

1. Жалпы экологиялық тəрбие туралы 
ойыңыз?

Экологиялық тəрбие – жалпы ұлттық тəр-
бие мен астарласып жатқан тəрбиенің бірі. 
Эко логиялық тəрбие деп, «ресми сөз, ұғым 
ре тін де қалыптасқаны кештеу болғанымен, 
бұл қазақтың сан ғасырлар бойы ана сүтімен 
ұрпақ тан – ұрпаққа беріліп келе жатқан тəр-
бие». Экология – тұрақ, мекен, қоршаған 
орта ны бір-бірімен байланыстыра отырып, 
зерт  теулер жүргізетін кешенді ғылымға 
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айнал ды. Яғни, «табиғат – адам – қоғам»  жү-
йесінің қалыптасуының негізіне экология-
лық  тəрбие арқау болды. Табиғат аясында  
барлық тыныс-тіршілігі біте қайнасқан 
қа зақ елі өзінің тұрақты мекенін, табиғат 
қорла рын көзінің қарашығындай қорғап қас-
т ер лей білді. Тіптен, көшіп – қонып жүріп 
кең  далада көшкендегі жұрт орнын, қазан 
– ошақтың ізінде қалдырмай тегістеп, айна-
ласын тап-таза етіп қалдырып ұрпақтарына 
дан алық үлгі-тəрбие көрсетті. Нəтижесінде, 
«Бұ лақ көрсең көзін аш», «Көкті жұлма – 
көк тей соласың», «Құстың ұясын бұзба», 
«Шыбық ты сындырма, гүлді жұлма» т.б. 
мақал-мəтелдер өмірге келді. Осының бəрі 
экологиялық тəрбиенің ұлттық сипаты бо-
лып табылады.

2. ЖОО-да экология бағыты бойынша 
тип тік бағдарламаның мазмұны мен сапасы  
қандай деңгейде?

- ЖОО-на арналған типтік бағдарламалар 
алғаш рет 1998 жылы

Қазақстан Республикасында үздіксіз 
экологиялық білім жəне тəрбие берудің 
ұлттық  бағдарламасы құжаты негізінде шыға 
бастады. Аталған бағдарламаның мақсаты – 
жас өспірімдерге, жалпы көпшілікке эко ло-
гиялық көзқарас қалыптастыру, қоршаған 
ортаға жауапкершілікпен қарайтын құн-
ды лықты, мінез-құлықты, іс-əрекетті қам-
тамасыз ету болатын. Бұған дейін 1991 жы лы 
Абай атындағы Қазақ мемлекеттік универси-
тетінде А.С.Бейсенованың ұйымдастыруы-
мен «География – экология» фа куль теті, 
1993 жылы Əл-Фараби атындағы қазақтың 
мемлекеттік университетінде «Экология» 
ғылы ми  – зерт теу институты, ал Тараз, Шым-
кент, Ақтөбе, Қарағанды, Өскемен қала ла-
рын да экология бағытындағы факультет-
тер ашылып, эколог мамандарын дайындай 
бастады. ЖОО-на арналған экологияның 
типтік бағдарламалары 2004 жылы «СО-
РОС – Қазақстан» қорының демеуімен 
жеке жинақ болып шықты. Негізгі автор-
лар қатарында профессор А.С. Бейсенова, 
А.Б. Бигалиев, А.Г. Сармурзина, 
М.Н. Сарыбеков, Ф.Қазыбаева, 
Ж.Б. Шілдебаев, К.Ш. Бакирова, 

Б.Н. Мынбаева, Д.Б. Джусупова жə не т.б. 
атау ға болады. Əрине, типтік бағдар ла-
ма лар дың сапасы мен  мазмұны жылдан 
– жылға мемлекеттік стан дартқа сəй кес 
толықтырылып келеді. Бұл   ба ғытта Абай 
атын дағы ҚазҰПУ, Ма  гис   тратура жəне 
PhD докторантура инс ти тутының ғалым-
дары профессорлар А.Т. Қанаев, Ж.Б. 
Шілдебаев, К.Ш. Бакирова, Д.Б. Джусупова, 
Б.Н. Мынбаевалар 2013-2014 оқу жылын-
да типтік оқу бағдарламаларының жа ңа 
мазмұндағы нұсқасын ЖОО-на ұсын ғалы 
отыр.

3. Интеллектуалды тұлға қалыптас-
тырудағы экологиялық тəрбиенің маңызы?

- Əрине, рөлі өте қомақты. Өйткені, ин-
теллектуалды тұлға дегеніміз – тұлға бой-
ында имандылық пен ізгілік, адамгершілік 
пен адалдық, ұлылық пен қарапайымдылық, 
еліне, жеріне деген патриоттық сезімі толық-
қанды қалыптасқан, бəсекелестікке қабілетті 
мінез-құлқы қалыптасқан толерантты аза-
мат. Осы аталған адами қасиеттер тек ұлт-
тық салт-дəстүрмен бірге қалыптасып келе 
жатқан экологиялық тəрбие мен экологиялық 
білімнің жемісі болып табылады.

4. Экологиялық мəселелер, соның ішінде, 
бола шақтағы су тапшылығы туралы ой – 
пікіріңіз?

- Экологиялық мəселелерді – ғаламдық, 
аймақтың жəне жергілікті деп топтасты-
ру дəстүрге айналған. Бірақ, бір нəрсені 
ұмытпауымыз керек. Ол – экология мə се -
лесі  – бүкіл жер шарының адамзат қоға мы -
на  ортақ. Сондықтан экологиялық мə се ле-
лерді мемлекетке, ұлтқа, шекараға бөл мей 
қарастырған жағдайда ғана адамзат қауы мы 
өзінің жер шарындағы экологиялық қауіп-
сіздігін қамтамасыз ете алады. Біз де  бар-
лық экологиялық мəселелер бар жə  не жəй 
ға на емес, өте күрделі. Соның ішін де су 
тап шы лығы – қазірдің өзінде тұрғын дарды 
алаң датып отыр. Бəріңізге белгілі Қазақ-
стан  ның інжу – маржаны аталған Кас пий,  
Арал, Зайсан, Марқакөл жəне т.б. су  ай-
дындарының экологиялық жағдайы жыл-
дан  – жылға нашарлай түсуде. Ал, үлкен-
ді -кішілі өзендеріміздің жылдан – жыл ға 
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суы  азай ып, лас танып, ішуге жарамсыз  
күй кешуде. Оның үстіне негізгі сулы өзен-
деріміз Ертіс, Іле, Сырдария, Жайық транс-
шекаралық сипатта. Яғни, негізгі су көздерін 
Ресей, Қытай, Қырғыз елдерінен алады. 
Сон дық танда, болашақта аталған өзендердің 
тағ дыры саясаттың тəлкегіне түспеуіне 
кім кепіл. Қазірдің өзінде ауыз су мəселесі 
бүкіл оңтүстік облыстарды қамтып отыр. 
Мұны қалай шешуге болады? Əлі белгісіз. 
Су тапшылығын шешудің бірден-бір жолы 
су ды  үнемдеу, су қоймаларын реттеу, суды 
мол  қажет ететін күріш, мақта басқада көк-
өністерді шектеу керек сияқты.

Ең бастысы өзендеріміз бастау алып 
отыр ған Ресей, Қытай, Қырғыз, Өзбекстан 
мемлекеттерімен ұзақ мерзімді ізгілікті, 
саяси – əлеуметтік, экологиялық маңызы 
бар ортақ мүдделі келісім – шарттар жасау 
кажеттігі бар деп ойлаймын.

5. ЖОО-да экологиялық білім берудегі 
жа ңа ша көзқарасыңыз?

- Бұл бағытта Қазақстанның Білім жəне 
Ғылым министрлігі өркениетті елдерге тəн 
көрегендік танытуда. Қазір барлық жоғары 
оқу орындарында «Экология жəне тұрақты 
даму» арнайы курсы оқытылады. Көптеген 
ЖОО-да экология факультеттері бар. Атап 
айтқанда эколог, инженер – эколог, агроном 
– эколог, химик – эколог, эколог – сараптау-
шы, эколог – биолог, географ – эколог, эколог 
– ғалым жəне т.б. арнайы мамандар дайында-
уда. Сол сияқты техникалық лицей, коллед-
ждер мен арнайы мектеп – гимназияларда 
экология пəні оқытылады. Ал, 2003 жылдан 
бастап, ҚР Білім жəне Ғылым министрлігінің 
ұсынып бекітуімен 9 сыныптарға арналған 
«Экология» оқулығы 4 кешенімен жарық 
көріп, оқу жүйесіне енгізілді. (Авторлары 
А.С.Бейсенова, Ж.Б.Шілдебаев).

Экологиялық білім берудегі жаңаша 
ұсыныстар көпшілік. Солардың ішінен 
бірнешеуін атауға болады. Олар: 

- 12 жылдық мектепке көшуге байланы-
сты 11-12 сыныптарда «Экология негіздері 
жəне қоршаған орта» арнайы пəнін оқу 
бағдарламасына енгізу;

- ЖОО-да экологиялық білім берудің ин-
тер активтік – ақпараттық технологияларын 
барынша дамыту;

- Қазақ тіліндегі экология оқулықтары 
мен оның электронды нұсқаларын кеңінен 
шығаруды жолға қою;

- Барлық облыстарға арналған «Аймақ-
тық экологиялық мəселелер» атты оқу лық 
пен  оның қосымшасы «Аймақтық қы зыл 
кітапты» шығару.

- Көпшілік арасында экологиялық ба ғыт  -
тағы ғылыми жобалар, экологиялық акция-
лар, қоғамдық экологиялық ұйымдар құру;

- Мемлекеттік телерарналар арқылы 
экологияның білім мен тəрбие жəне эколо-
гиялық мəдениетті қалыптастырудағы жəне 
Еліміздегі экологиялық ахуалды көпшілікке 
хабардар етуге арналған «Экологиялық ар-
на»  тұрақты хабарын жолға қоюға ұсыныс 
беруге болады;

- Жергілікті мұғалімдердің ұйым дас-
тыру шылық қасиетін жетілдіру керек. Мыса-
лы: Жылына наурыз жəне қараша айларында 
мектеп оқушыларын сенбілікке алып шығуы 
тиіс. Ауылдың əр көшесіне белсенді топ-
тан құралған оқушылардан бөліп беріп, сол  
аймақтын тазалығын қадағалап жүруі тиіс.

Сонымен экологиялық білім беру əлеу-
меттік жəне тарихи экологияның негізгі 
қағи далары арқылы түсіндіріледі. Яғни, 
адам зат тарихында табиғатпен саналы қа-
рым-қатынас жасап, оның құндылығын 
баға лаудағы адам-қоғам-табиғат дамуының 
фило софиялық заңдылығын, сабақтастығын 
ғы лыми тұрғыдан негізделген ұлы ойшылдар  
еңбектерін негізге ала отырып, бұрынғы та-
рихи білімдер жүйесіне сүйену қажеттілігі 
туындайды. 

Дайындаған: Мырзаханова И.А.
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Б.Қ. Ахметова, А.Қ. Ахметова 
Алматы облысы, Көксу ауданы, «Ақын Қабан Жырау атындағы мектепке дейінгі 
шағын орталығы бар орта мектебі» мемлекеттік мекемесінің бастауыш сынып 

мұғалімдері

ХАЛЫҚ АУЫЗ ƏДЕБИЕТІНІҢ БІР ТҮРІ ЕРТЕГІЛЕР АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫ 
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«Ақын өзгелердің сезбегенін сезеді, 
көрмегенін көреді, ойламағанын болжайды,  
тілі жетпегенін айтып береді» – деп Жүсіпбек 
Аймауытов айтқандай ертегілердің де бала-
лар дың қиялын дамытуда, сөздік қорларын, 
ұлттық дүниетанымдарын, көзқарастарын 
байытуда əсері мол. 

Ертегілер əр уақытта да қай баланы бол-
ма сын қызықтыратын, қиял əлеміне жол  
ашатын кілт іспеттес. Ол өмірде кез дес-
пейтін кейіпкерлерімен, мүмкін емес жағ да-
ят тарымен ерекшеленеді. 

«...Əдебиет тіліне негіз етіп ел аузындағы 
тіл  алынбаса, ол əдебиет адасып кетпек. Ел  
аузындағы тіл дегенімізде нені үлгі, өр нек 
етіп аламыз? Əрине... жоқтауларды, мақал-
дар ды, жұмбақтарды, өлеңдерді, ертегілерді, 
та ғы-тағы осындайларды» [1], – деп Ахмет 
Байтұрсыновтың айтқан сөзінен ертегілердің 
ел аузындағы, яғни халықтан – халыққа ауыз-

ша тараған ауыз əдебиетінің бір түрі екенін, 
əдебиеттің негізі екенін аңғара аламыз.

Қазіргі дамыған кезеңде балаларды елітіп, 
назарын аударатын, көз қызықтыратын дү-
кендер, компьютерлік ойынханалар өте 
көп.  Одан қалса ұялы телефондарды да ата 
-ана балаларына еркін ұстауға рұқсат ету-
де. Бұл бір жағынан дамуымызға, өсіп-өр-
кендеуімізге ашылған жол болғанымен, 
ба лалардың көркем шығарманы оқуға деген 
қы зығушылықтарын жоюда. Сондықтан да,  
əсі ресе бастауыш сынып балаларына ер-
тегіні қызықты етіп жеткізе білу жəне ер-
тегілердің шындыққа жанасымды екенін, 
он дағы шыншылдық пен адамгершілікті ба-
ла бойына сіңіре білу үлкен шеберлікті қа-
жет етеді. 

Ертегілерде халық басынан кешкен  
ғасырлар ізі жатыр. Оларда еңбекші ха лық-
тың тұрмыс-тіршілігі, əдет-ғұрпы, ел дік 
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тарихы, қилы-қилы қиын асулары ха лық-
тың мұң-шері, арман-мұраты бейне ленген. 
Əрине ертегілерді оқыта отырып  тəр-
бие нəрін бала бойына егу үшін, ең алды-
мен оқушылардың ертегіге деген қызы ғу-
шылықтарын арттыру қажет. Мысалы «Ер  
Төстік» ертегісіндегі Төстіктің атына «Ер»  
сөзінің қосылып айтылуының өзі оның ер-
жүрек, батыр екендігін көрсетеді. Онда 
кез   де сетін Желаяқ, Саққұлақ, Таусоғар, 
Көлтаусарлар бұл өмірде кездеспейтін 
кейіпкерлер. Ендеше, балаларды қызықтыру 
үшін осы кейіпкерлердің суреттерін салып, 
көрнекілік ретінде балаларға көрсетсек ба-
лалар көз алдарына бейнені елестете оты-
рып, «енді не болар екен?» – деп қызығып 
шығарманы оқиды.

Толағайды алып қарайтын болсақ, өмірде 
тау көтере алатын бала мүлде жоқ. Бірақ осы 
ертегі дастанды оқи отырып, Толағайдың 
жанашыр, елге деген сүйіспеншілік сезімі, 
адамгершілік қасиеті, ерлік істері бала 
мінезіне, көзқарасына талабына оң əсер 
етеді.  Толағай тек ата-анасының ғана көз-
қуанышы емес, ол бір ауылдың еркесі.

Қайтсем жауын жаудырамын,
Ел сусынын қандырамын [2], – деген жол-

дардан Толағайдың елін жақсы көретін, ел 
қамын ойлайтын азамат болып өскендігін 
аң ғаруға болады. Яғни, бұл болашақта бала-
лардың ел қамын ойлайтын азамат болып  
тəрбиеленуіне өз үлесін қосары анық. Ерте-
гілер баланың сөздік қорын молайтып, тіл 
бай лығын арттырады. Ертегіні бала тек оқып 
қа на қоймай, сонымен бірге, оны қызыға, 
тала са айтып беруге тырысады. 

Мысалы, «Күн астындағы Күнекей қыз» 
ертегісіндегі «Бір тауды бір тауға соғып, бір  
тауды бір таудың жанына көтеріп қойып жүр-
ген алып», «Жерге құлағын төсеп, тың тың-
дап жатқан тыңшы», «Екі көлдің суын екі  
ұртына ұрттап алып жүрген – алып», «Бір 
ая ғына қазандай қара тасты байлап алып, 
ер сілі-қарсылы зымырап жүрген желаяқ» 
[3] секілді кейіпкерлер баланың қиялын ша-
рықтатып, ойлау, елестету, есте сақтау сияқ-
ты қабілеттерін дамытады. Өмірде кездесетін 
қиындықтарды жеңуге болатынын  осы 

кейіпкерлер арқылы да үйретуге болады.
Балаларға арналған хрестоматияға ен-

ген ертегілер адамгершіліктің, еңбектің, та-
залықтың маңызын көрсетіп, үлкенді сый-
лауға, еңбекті қадірлеуге жəне сүюге, өз  
Отанының патриоты болуға тəрбиелеу мақ-
сатын көздейді. Жақсылық пен жамандық, 
зұ лымдық пен махаббат, əділет пен əділ-
етсіздік, борыш пен намыс, ар мен ождан 
адамның іс-əрекеті арқылы өлшенетін болса, 
осы іс-əрекеттер ертегілер арқылы балалар-
ды  ақ пен қараны ажырата білуге үйретеді. 

Қай кезеңде болмасын үлкендер жастарды 
жақ сы іске, қайырымдылық жасауға үнемі 
үн деп отырған. Міне, сол жақсылықтың, ма-
ңызды тəрбиенің қайнар көзі, тəрбиенің бас-
тауы ертегілер десек те болады. Қазақтың 
мақ танышы, Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 
да  жастайынан əжесі Зеренің ертегілерін 
тың дап өскенін өмір жолынан көре аламыз. 
Ал  қазіргі таңда ертегі айтатын əжелеріміз 
аз  секілді, тіпті жоқтың қасы. Бауыржан 
Момышұлы: «Ертегісіз өскен бала – рухани  
мүгедек бала» деп айтқан. Ер тегіні бала 
өмірінің негізгі азығы ретінде қа рау ке-
рек деп ойлаймыз. Ертегілердің ру хани 
тəрбиелік мəні зор. Ертегілерде ұлттық  
дүниетаным, тəлім-тəрбие мол. Ол бала-
лар ға еңбектенуді, шыншыл болуды, өзің 
қиын шылық көрсең де біреудің ала жібін 
аттамау ды, шыдамдылықты үйрете білетін 
зор маңызға ие.

Адамзат баласы əсіресе бақыт,байлық бəрі 
де еңбекпен келетінін жас буынға ерекше 
тү сіндірген. Жастарға қашанда еңбек етсең 
же місін жейтінін, еңбек арқылы қуаныш пен 
бақыт қа бөленетінін атап айтқан. «Еңбек түбі 
– бе реке», «Еңбек етсең емерсің», «Еңбектің 
наны тəтті», «Еңбек ер атандырады» [4], – де-
ген сияқты қазақтың мақал-мəтелдері де бар-
шылық. Яғни еңбексіз өмір бақытты да, қа-
дірлі бола алмайды. Міне бұл еңбектің тəтті 
дə мін ертегілерден көре аламыз. Еңбекті 
дəріп теу ертегілерде қарапайым қойшы ба-
ла ның, аңшылықты тұрмысқа қажетті кəсіп 
деп түсінген қарапайым халықтың, алпыс 
үй лі арғынды, тоқсан үйлі тобырды аңның, 
құс тың етімен асыраған ержүрек батыр жі-
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гіттердің бейнелері арқылы берілген. Мал 
бақ қан, еңбек сүйген, қару-жарақ асынып,  
ел-жұртын мергендікпен асыраған қара-
пайым шаруа адамдарының адал еңбегі 
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арқа сында қиындық біткенді жеңіп шығып 
отыр ған. Ендеше ертегілердің өсіп келе 
жат қан жеткіншектерді еңбекке тəрбиелеуі 
шындық.
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Патриоттық тəрбиені ойға алғанда бірін-
ші са наға Отан түсінігі келеді. Отанға құр-
мет көрсету тұр ғысындағы патриоттық сезім 
жал пы адам бала сына тəн туған түйсік-қа-
сиет, оның еліне, ту ған жеріне, өз тілі мен 
мəде ниетіне, ұлттық  құн дылықтарына же-
ке қатынасын, өзіндік бағасын, қуат тап  
қолдауын пайымдайтын сезім нысаны  мен  
қайнар көзіне Отан, туған көрсеткіші бо лып  
табылады. Патриоттық сезімнің жер, та би-
ғат,   оның байлықтары, тіл, дəстүр, тарихи 
ес керт  кіштер, туған өлкедегі ұлттық рух пен 
ұлт тық  патриотизм – бұл ұлттың ішіндегі 
же ке адам ның асыл белгісі мен қасиеті, өз 
халқына деген шексіз сүйіспеншілігі, адам 
өз халқымен қан жағынан да жəне шыққан 
тегі, аумағы, тілі, тұрмыс-тіршілігі, мінез-
құл қы, психологиялық жəне этностық ерек-
шеліктері, қалыптасқан тарихи дəстүрлері 
жағы нан да, əбден айқын əрі дербес басқа 
қасиеттері жəне ерекшеліктерімен де  байла-
нысты. Ел болу үшін ұлттық рух, ұлттық  
қасиет жəне ұлтқа деген сенім болуы керек. 
Кімде  кім халыққа, оның болашағына сен-
бесе, өз  тағдыры үшін де үрейленеді, өз От-
анын жат жұрттықтардың жаулап алуынан 
қауіптенеді. Бір сөзбен түйгенде, Отанының 
патриоты, батыры бола алмайды. Жалпы, 
па триоттық сезімнің қалыптасуы отбасынан  
бастау алады. Алайда ХХІ-ғасырда, жаһан-
дану дəуірінде қазақ халқын тағы бір үлкен 
сын күтіп тұр. Ол – қазақ ұлтын ұлт ретінде 
сақтап қалу жəне Қазақстанды əлем дегі озық 
мемлекеттердің алдына шығару. Бұл – ұлы 
мақсат. Қазақстан мемлекеті мен қазақ ұл тын 
дамыту мен гүлдендіру мақсаты.Оған жету-
дің  оңай емес екені де белгілі. Бұл идеология  
Қа зақстан болашағы үшін, қазақ ұлтының 
ке лешегі үшін жаны ашитын, тілі мен діні, 
жар қын болашағы, ертеңгі алаңсыз өмірі, 
ке лешек ұрпағының бақыты үшін күресетін, 
бе рік бірлігін сақтай отырып, бір мақсатқа 
жұ мыла əрекет ететін, «Мен қазақпын, мен 
қа зақ екенімді мақтан тұтамын, ұлтым үшін 
у  ішуге дайынмын», – деген адамдарға ар-
налады.

Мен бұл мақаланы жазуда көп ойландым. 
Патриотизм жайында көп нəрсе жазуға бо-

лады. Алайда өзің қалай патриот болдың, 
жастарды патрио  тизмге қалай тəрбиеледің. 
Сенің оларды өз еліңнің патриоты болуға 
қандай септігің тиді, ел ге, жерге, тілге, ділге 
деген сүйіспеншілігін ту дыра алдың ба 
жəне т.б. Сондықтан да, мен аз  да болса өз 
тəжірибеммен ой бөліскім келді. Ұран датып 
өз  еліңнің патриоты болу үшін мынаны -мы-
на ны істеңдер, былай жүріп тұрыңдар деп 
жа лаң  сөздерді айтқаннан жас патриоттарды  
тəр бие лей алмаймыз. Оны күнделікті тəжіри-
беде өмір  сүзгісінен өткізіп, олардың бойы-
на бірте-бір те қалыптастыруымыз керек.  
Менің ойымша  жастарға жалаң тəрбие сағат-
тарынан көрі, өмір лік тəжірибесі мол, қиын-
қыстау өмір кешкен, көп ті көрген, өзін дік 
айтар ойы бар адамдармен көп те ген  кез-
десулер, пікірталастар, дөңгелек үс тел  дер 
өткізуіміз керек. Сонда ғана нағыз патриот-
тар ды тəрбиелей аламыз деп ойлаймын. 

Елге, туған жерге деген сүйіспеншілік 
жас кезім нен, 5-ші сыныптан еңбекке бау-
лып, патриоттық рухта тəрбиелейміз.

Отан дейміз туған жер, атамекен,
Биік тау, орман, тоғай, көлімізді. 
О, Отан құлыныңмын қойныңдағы,
Өзіңмен өмірім өзің де ойым да.
Болашағың күлімдеген ертеңгі
Отан-Ана мына менің мойнымда, – демек-

ші оқушылардың өндірістік бригадасында –
дала да жұмыс істеп жүргенімізде жеріміздің 
кең дігіне, əсемдігіне қызығатынмын. Да ла 
гүлдері, жусан исі, көк шалғындағы шегірт-
кенің шырылы, шыбын шіркейдің ызыңы, 
бозторғайдың əні əлі күнге дейін жадымнан  
кетпейді. Осының бəрін көріп, естіп өскен-
дік тен отанға деген сүйіспеншілік арта түсті. 
Кең  далада небір армандар, ойлар кино 
лента  сындай көз алдымыздан өтіп жататын. 
Кітапқа деген құмарлығым, мектепке бар-
май тұрғанда үлкен апаларымыз ағаларыма 
кешкісін Батырлар жырын оқытатын, түсін-
бесек те ұйып тыңдап отыратынбыз. Қозы 
ба ғып жүріп, уақыт көп болғандықтан əдеби 
кітаптарды көп оқыдым. Əсіресе революция  
кезіндегі, соғыс туралы, оның ішінде, бар-
лау шылар, партизандар туралы, ұлы адам-
дардың өмірі туралы жəне де өзіміздің 
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клас сиктеріміздің кітаптарын оқыдым. Əлі  
есімде Ə.Нұршайықовтың «Махаббат қы зық 
мол жылдар» кітабын ағам кешкісін бі реу ден 
сұрап алып келіп, үйге тастап кетті де,  өзі 
туған күнге кетіп қалды. Əке-шешем біліп 
қоймасын деп сыртын Лениншіл жас газе-
тімен қаптап алып, түнгі төртке дейін оқып 
шықтым. Əкем қайта-қайта жат, шамды  
өшір де ген соң,  суреттеген жерлерін тастап 
кеттім.

Топта оқитын қыздар мені оқу залы ашыл-
ған нан – жабылғанша отырады деп күлетін. 
Де малыс күндері, кейде сабақтан соң Пуш-
кин атын дағы республикалық кітапханаға 
баратынмын.  Ол жер маған тақ сияқты кө рі-
нетін. Сол кезде сол  кітапханадан Араб əліп-
биін үйрендім. Студент кезімде де газеттер 
са тып алып оқитынмын. Өздері сатып алуға 
ақ шаларын қимай басқа бөл медегі қыздар да 
ке ліп оқитын. Болашақ жұ мысыма керекті 
кітаптарды да сол кезде сатып алатынмын. 

Кітапқа деген құмарлығым – елге деген  
патриоттығымды арттырды. Патриоттық 
се зім нің артуы Алматыда көптеген ақын-
жазу шылармен, əртістермен болған 
кездесулер.  Есте қалғандары Сара Есова 
– ақын, Құсайынбек Əміров – жазушы. Жа-
лынды революционер  Ғани Муратбаевтың 
серігі, Қалаубек Тұрсынқұлов, Тұманбай 
Молдағалиев, Кəкімбек Салықов; Əзімхан 
Нұршайықов жəне т.б. Генерал Панфиловтың 
қызы Валентина Панфилова мен кездесу 
де естен кетпейді. Əкесінің жəне 28 пан-
филовшылар дивизиясының ерлігі туралы 
айтқанда Отанға деген патриоттық сүйіс-
пеншілігіміз одан бетер артты. Осындай 
кез десулер өткізген Алматы Шетел тілдері 
ин ститутының сол кездегі оқытушыларына 
алғысым шексіз. Баурыжан Момышұлының, 
Мəлік Ғабдуллиннің зайыптарынан Əлия 
Молдағұлова туралы «Шығыс шынары» атты 
кі тап тың авторы Əзизə Нұрмахановадан, 
Ш.К.Бектұров, М.Қараев, Əмеди Хасеновтан, 
Қа зіргі сенатор – Əділ Ахметұлы Ахметов 
жəне т.б.  оқытушылардан дəріс алғанымды 
мақтан ете мін.

«Көпті жасағаннан емес, көпті көр-
ген нен сұра» – демекші, көп оқығаным, 

көп ті көргенім мектепте, университетте  
оқу шы лар мен, студенттермен тəрбие жұ-
мысын өт кізуіме көп көмегін тигізді. 
Үзілісте, кей де сабақ арасында көрген-
білгенімді, ой ға түйгенімді студенттерге 
айтып отырам.  Ондағы ойым студенттердің 
бойынан намысшылдықты, отанға деген 
сүйіспеншілікті, патриоттық сезімді ояту, 
ру хани байлықтарын дамыту. Себебі қазіргі 
жас тар ойлаудан қалып бара жатыр, көбі 
кі тап бетін ашпағалы қашан, кітаптар оқу 
зал дарының сөрелерінде қаттаулы тұр. 
Университетте екінші жылы жұмыс істеп 
жүргенімде тіл мерекесіне орай қала орта-
сында орналасқан Абай ескерткішінің жа-
нында поэзия кешін өткізбекші болғанымда, 
кейбір əріптестерім, онда не бар, ешкім 
бармайды деп күлген еді. Алайда кеш өте 
тартымды өтті. Соңы əн-күймен жалғасты. 
Сол маңда тұратын тұрғындар көп алғысын 
білдіріп, келесі жолы тағы келуімізді өтінді. 
Ол кеш туралы студенттер көп айтып жүрді. 
Олардан Абайға, поэзияға, тілге деген 
сүйіспеншілігінің артқанын байқа дық. Сол 
кезде өлең оқыған студенттердің бірі «Ша-
быт» фестивалінің лауреаты Сəндібеков Ол-
жас қазір Астанада жұмыс істесе, Саятхан 
деген студентіміз «Арай» газетінде, Айнұр 
ҚР Ішкі Істер Департаментінде Баспасөз хат-
шысы, Эльмира – Астанада министірлікте, 
нағыз жү регі қазақ деп соққан жүргізуші, 
ұлтжанды тəжік қызы Гулбахор Алматыда 
«Азаттық радиосында» тілші болып жұмыс 
істейді. Осы студенттермен «Жамбыл Жа-
стары» ұйымы арқылы облыс аудандарында 
ауыл жастарына арнап се минар-тренингтер 
өткіздік. Тараз қаласы Демокра тияны қолдау 
орталығында қала ның зиялы өкілдерімен 
бірігіп, «Тілім менің – тіре гім» атты дөңгелек 
үстел өткіздік. Оған факультет  деканы, ф.ғ.к., 
доцент Ə.О Ыбырайым да шақырылды. 
«Ағылшын тілінің жаһандануы жəне оның 
қазақ тіліне əсері» атты дебатымыз өте 
қызу тартыспен өтті. Содан кейін көптеген 
оқытушылар мені ұлтшыл екен деп ойлады. 
Кей бір орыс тілді мұғалімдердің маған де-
ген көзқарасы өзгеше болды. Студенттердің 
рухани байлығын арттыру үшін «Рухани 
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байлығымыз төмендемесін» атты дөңгелек 
үстел өткіздім. Оған сол кез де, бізде жұмыс 
істеп жүрген Абай  та ну шы ға лым ағамыз 
Мекемтас Мырзахметов, облыстық білім 
басқармасынан, тіл комитетінен, теледи-
дар өкілдері жəне Қайнар университетінің 
студенттері қатысты. Театрдан, облыстық 
кітапханадан да өкілдер шақырғанбыз. Олар 
келмеді. Студенттерге бұндай кездесудің 
ұнағаны соншалық үш сағат отырып-
пыз. Онда қазіргі кезде адамдардың ру-
хани байлығы төмендеп, материалдық 
құндылықтардың артып бара жатқандығы 
туралы келелі əңгіме қозғалды. Жа-
стар тəрбиесін жетілдіру үшін «Ел бо-
лам десе , бесігіңді түзе» атты дөңгелек 
үстел де студенттерге көп ой салды. Оған 
Смағұлова Г.С. – Университеттің Əлеуметтік 
жəне тəрбие бөлімінің бастығы, Байгелді Н. 
– Тараз қалалық Əділет басқармасы АХАТ 
бөлімінің бастығы, Стамбекова З.Т. – №2 
емхананың жоғары санатты акушер-гинеко-
логы, Алишери Алтыншаш Бейсенбекқызы 
– Жамбыл обылыстық «Үміт» сəбилер 
үйінің əдіскері, Рахымжанқызы Б. – уни-
верситет баспасөз қызметінің жетекшісі, 
Ыбрайым Ə.О. – ҒƏҒИ-ның деканы, ф.ғ.к., 
доцент. Бодықова А. – «Қазақ филология-
сы жəне журналистика» кафедрасының аға 
оқытушысы. Иржанова Г.Т. – Университет 
ғылыми кітапханасының директоры, Боран-
баева Ғ. – «Университет тынысы» газетінің 
бас редакторы, Нұрболат Əлдибеков – «Ар-
Ай» газетінің тілшісі, Шымырова Б. – Төле 
би атындағы гимназияның директоры, 
Байарисов Е. – Философия  жəне мəдениеттану 
кафедрасының аға оқытушысы қатысты. 
Алғаш студенттер отбасы,  бала тəрбиесі, əке 
қадірі ту ра лы  шағын баяндама, презента-
ция жасады. Филосо фия жəне мəдениеттану 
кафедрасының аға  оқытушысы Байарисов 
Ережеп Шабденова Арайлым ның əке туралы 
сөзіне қарсы шықты. Арайлым əкелердің ба-
лаларын тастап, олардың не істеп жүргеніне 
қызықпайтынын айтқан. Байарисов Ережеп 
тəрбиенің үш түрлілігін айтты, яғни ата-
ана, əке, немере тəрбиесі. Стамбекова Зоя 
Тəжібайқызы – №2 емхананың жоғары санат-

ты акушер-гинекологы «Денсаулық – салау-
атты өмір сүру кепілі» атты баяндама жасап 
қыздарға отбасын құрмай тұрып, дəрігерге 
қаралуын, кез-келген жағдайда жыныстық 
қатынасқа бармауын, өздерін күтіп ұстауы 
туралы кеңінен айтып өтті, жастардың 
сұрақтарына жауап берді. Ал, Жамбыл 
обылыстық «Үміт» сəбилер үйінің əдіскері 
Алишери Алтыншаш Бейсенбекқызы қазіргі 
кезде сəбилер үйінде қазақ балаларының 
көбейіп бара жатқандығын (82 баланың 
60-ы қазақ) айтты. Оның 36-сы мүмкіндігі 
шектеулі балалар. 2 курс студенті 
Сатыбалдиева Алуа тастанды балаларға 
атты кім қоятынын сұраса, Кеңесхан Ақтоты 
балаларды кімдердің көп асырап алатынын 
сұрады. Алтыншаш Бейсенбекқызы кейде 
көшеден полицейлер тауып алған балаларға 
атты өздері ойдан шығарып қоятынын, бала-
ларды өзіміздің еліміздің адамдары асырап 
алатынын айта келіп жастарға өздеріне ие 
болып, болашақта балаларын тастамауын 
өтінді.

Əрі қарай дөңгелек үстелдің негізгі 
сұрақтары талқыланды.

1. Əке қадірі төмендеп кетпеді ме?
2. Аналар жүгі неге ауыр? 
3. Келешек ұрпаққа кім жауапты?
Сатыбалдиева Алуа базардан əкелер тура-

лы сауалнама жүргізгенін, қорытындысында 
80 жанұяда əкелердің жоқтығын, жанұясын 
тастап кеткендігін, жауапкершілігінің 
өте аз екенін айтып қынжылды. Əкелерге 
сенбейтіндігін айтты. Байарисов Ережеп 
əкелер қадірінің төмендемендемендігі, 
əкелеріміздің арқасында елімізде орасан 
істердің атқарылып жатқандығын айтты. 
Төле би атындағы мектеп-гимназиясының 
ұстазы Иманалиева Заһан болашақ əкенің 
беделін көтеру керек, қыздар ерлерді жоғары 
көтеріп, сыйлау керектігін ұсынды. «Ар-
Ай» газетінің тілшісі Нұрболат Əлдибеков 
қыздарды шеше емес – көше, балалар-
ды дана емес – да ла тəрбиелеуде, бірақта 
əкелердің қадірінің төмендемендігін айтып, 
қыздардың сөзіне қарсы шықты. Қазіргі 
жастардың ішпейтіндігін айтып қуанды. 
«Шетел филологиясы жəне аударма ісі» ка-
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федрасы араб тілінің оқытушысы Жолшин 
Ахат Жоһин Абдулланың əйелдер туралы 
айтқанын мысалға келтірді. Ер мен əйел 
тең болса 2 басты жылан деп, 50-ші жыл-
дары əйелдер орамал салған, 60-шы жыл-
дары орамалын шешкен 70-ші жылдары 
шайтанға жақындап, ерлер тұңғыш ұлға 
ұқсаған. 80-ші жылдары жігітке иман кірді. 
Қазақ əйелдері ерлерін пір тұтқанын айтты. 
Университет ғылыми кітапханасының ди-
ректоры Иржанова Гүлжан Тұрғынбекқызы 
ердің қадірін көтеру əр əйелдің қолында, 
баланы əр бағытта тəрбиелеу керек, жас 
аналарға нəрестесімен 3 жасқа дейін отыр-
са, дені таза ұрпақ тəрбиелеуге болады деді. 
Дөңгелек үстел барысында басқа қонақтар 
жəне көптеген студенттер де өз ой-пікірлерін 
ортаға салды. Соңында қатысушылар өз ой-
ларын қысқаша тақырып бойынша түйіндеді

Жастарды болашақта жар таңдауда 
қателеспеу, отбасын сақтап қалу «Отбасын 
қалай сақтап қалуға болады» атты дөңгелек 
үстел өткіздім.

Дөңгелек үстелге Жамбыл облысының 
құрметті азаматы, ҰОС ардагері – 
Əлімходжаев Уəтай, Қаратау Жаңатас 
өндірістік бірлестігінің бұрынғы бас дирек-
торы, Тараз қаласының құр метті азаматы, 
зейнеткер – Түйтебаев Сүйіндік, ғылыми 
кітапхана қызметкері – Əбішова Айсұлу, 
ГƏҒИ-ы деканының тəрбие жөніндегі орын-
басары – Д.Д. Байдалиев, ГƏҒИ студенттері 
қатысты. Дөңгелек үстелді Д.Д.Байдалиев – 
ГƏҒИ-ы деканының тəрбие жөніндегі орын-
басары ашып, қонақтарды таныстырды. 
Бірінші курс журналистика мамандығының 
студенттері, Ментенов Бурханадин, 
Пəрмеш Ерболат, Жұман Гулдана, өздері 
дайындаған нашар жəне жақсы отбасылар ту-
ралы слайдтар көрсетті. Күзекбай Шынболат 
өзі шығарған отбасы туралы өлеңін оқыды 
[1]. 

Одан ары сөз қонақтарға берілді. 
Əлімходжаев Уəтай ата (95 жаста) сөзді 
əріден бастады. Тектілік туралы айтты. 
Қазақтың даңқы шыққан көшпелі халық 
екендігіне тоқталды. Қазір елбасы арқасында 
жер жүзіне танылғандығы, қазақтың кеңдігі, 

кешірімшілдігін айтты. Жұбайы Майра 
Ə. Нұршайықовтың Махаббат қызық мол 
жылдар романындағы Майра Абаева. Қазір 
жұбайының қайтыс болып, келін балалары-
мен отырғанын айтты. Ол кісінің оны қалай 
оқытқанын, араларындағы махаббатын, 
қандай жар, ана, ене екендігі туралы айтып 
берді. Бес бала тəрбиелеп қазір шөбере, 
шөпшек көріп абыз болып отырған жайы бар. 
Келесі сөзді Жаңатас өндірістік бірлестігінің 
бұрынғы бас директоры, Тараз қаласының 
құрметті азаматы, зейнеткер – Түйтебаев 
Сүйіндік алды. Ол жастарға өте білімді 
болу керектігін айтты. Дұрысы текті жер-
ден құда түсіп алған жөн. Қыздың шыққан 
жері жақсы болса жанұя бақытты болады.
Жігіт қайын жұртын сыйлауы тиіс деп сөзін 
аяқтады. Келесі кезекте ғылыми кітапхана 
қызметкері Əбішова Айсұлу бұрынғы Алаш 
жастары ұйымы ның жұмысы туралы айтты. 
Студенттерді көп  оқуға шақырды. Универ-
ситет қабырғасында жүріп үйленіп қалуын, 
жартыларының жанын да жүргенін айтты. 
Əрі қарай студенттер көкейлерінде жүрген 
сұрақтарын сұрап, жауаптарын алды.

Қазіргі кезеңде жастарымыздың 
жалқауланып бара жатқандығы, еңбек ету-
ден қашатындығы өті рік емес. Елбасы-
мыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
«Қазақстанның əлеуметтік жаң ғыртылуы: 
жалпыға ортақ еңбек қоғамына қа рай  20 
қадам» атты бағдарламасын жүзеге асыру  
үшін «Еңбек мені қуанышқа бөледі» 
атты та қырып та кəсіпкерлермен кезде-
су өткіздім. Мақсатым кəсіпкерлердің 
еңбегі арқасынды жетістіктерге қалай 
жеткенін сұрап, ой бөлісу еді. Дөңгелек 
үстелдің мақсаты студенттерді Елбасы-
мыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
«Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылуы: 
жал пыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 
қадам» атты бағдарламасын жүзеге асыру 
үшін қала кəсіп керлермен кездесіп, еңбек 
жолдарымен танысу. Кəсіпкерлердің еңбегі 
арқасынды жетістіктерге қалай жеткенін 
сұрап, ой бөлісу. 

Жүргізуші дөңгелек үстелдің тақыры-
бымен таныстырып, «Əлемнің əміршісі 
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еңбек, еңбек қана бар қиындықты жеңбек» 
–  де ген дей, Ел басымыз баршамыз-
ды еңбек ті құрметтеп, іскерлікке икемді 
болуға ша қыр ғанынын айта келіп сөзді 
дөңгелек үс телді ашуға Гуманитарлық 
Əлеуметтік Ғы лым дар Институты 
деканының тəрбие жө ніндегі орынбаса-
ры Байдалиев Дархан Дəулетжанұлына 
берді. Одан əрі Қазақ фило логиясы, 
1курс студенттері – Беккулов А., 
Жақыпбай А. еңбек туралы шағын баяндама 
жас ап,  Абайдың, Мəшһүр Жүсіп Көпейдің 
еңбек туралы жазған өлеңдері мен қанатты 
сөздеріне талдау жасады. Соңынан олар кім 
еңбек ете алса, еңбекпен өссе, сол халық 
ұлы. «Мəселе жастарда емес, үлкендерде. 
Үлкендер талап етпесе, тəрбиелемесе, жа-
стар қалай үйренеді? Жастарды еңбекке ба-
улу кемшін қалып келеді. Бүгінде жастарды 
тəрбиелейтін интернет болып кетті». Енді 
олардың бетін кі тапқа бұруымыз керек деді. 
Əрі қарай дөң гелек үстелді Гуманитарлық 
Əлеуметтік Ғы лымдар Институтының де-
каны Байдалиев Дархан Дəулетжанұлы 
өз сөзімен бастап «Білімгерлерге басты 
қойылатын талап – жақсы оқып білім алу» 
керектін қысқаша атап өтті. Сол үндеудің 
іс жүзінде атқарылуы үшін, ұлағатты сөзді 
талқылаумен қатар жас маман Увайсова 
Мадина Мухамедалиевна ф.ғ.к. «Шетел 
тілдері» кафедрасының доценті еңбектенуге 
ең əуелі жастайынан дағдыланыу керектігін 
айтып, қоғамадағы іскер жұмыс өкілдерінде 
қонаққа шақырып, еңбек туралы сту-
денттер көкейінде жүрген сұраққа жауап 
алғандай болды. Қонақтардан «Рысбае-
ва и К» фирмасының директоры, Рысбае-
ва Сəуле ханым өзінің қоғамдық өмірімен 
еңбек жолы туралы толықтай танысты-
рып, басқан қиын-қыстау кезеңдерін айтып 
«Болашақ жастардың Отан сүйгіш, қажырлы 
да қарапайым болу керек деген» келелі ойын 
ортаға салып, жастарды жігерлендірді. Тағы 
да бір қонағымыз Аэронавиция саласын-
да 45 жыл еңбек еткен сол еңбекпен қатар 
ағылшын тілін өздігінен оқып меңгерген, 
Жетпісбай Бабалұлы Толешов өз жұмысының 
қыр-сырын айтып, өмір жолындағы осы 

бір салада тұрақты еңбек еткендігін өзіне 
мақтаныш санайтынын, Отан ға азда бол-
са үлесім деп білетіндігін ау ызға алып, 
жастардың мамандық талдау ба рысында, 
еңбек істеген кездерінде барын ша шыншыл 
мұқият болса алға басатынын  түсіндірді. 
Көгедай Шəмерханұлы – 3 курс  жур-
налистика мамандығы студенті, өзі нің 
Қытайдан бір ЖОО-н бітіріп 2-ші маман-
дықта оқып жатқандығын, еңбекке өте  
араласқандығын қазіргі жастардың еңбек 
етуге құлқы жоқтығын айта келіп, жастарды 
негізгі еңбектері оқуға, кітапты көп оқуға 
шақырды. Қонақтар студенттердің көп-
теген сұрақтарына жауап берді. Жастарды 
Елбасының еңбек туралы бағдарламасына 
сай Үндеу оқылды. ҒƏҒИ-ның тəрбие жөнін-
дегі деканы қонақтарға алғыс айтып,алғыс 
хат тапсырды. Соңынан ескерткіш суретке  
түстік. Жастарды патриоттық рухта тəр-
бие леу жөнінде Ұлы Отан соғысының 
ар да гері, үш рет Мəскеудегі жеңіс 
парады на қатысушы, М.С.Горбачевтің, 
Н.Ə.Назарбаевтің қа былдауында болған, 
Қа зақ стан Журналистер одағының мүшесі, 
қарт журналист Сраил Мырзахметұлы 
Керімбаевпен бірнеше рет кездесу өткіздік. 
Жамбыл облысы қорғаныс істері жөніндегі 
департаменті бастығының тəрбие, əлеу мет-
тік жəне психологиялық жұмыстары жөнін-
дегі орынбасары, бөлім бастығы подполков-
ник Омаралиев Рахат Нұрғалиұлымен «Сен 
өз еліңнің патриотысың ба?» деген тақырып-
та дөңгелек үстел өткіздім.Сонымен бірге,  
дөң ге лек үстелге Жас Отан Жастар қана-
тының облыстық төрағасы Орынбаев 
Мадияр,  сол кездегі Облыстық Һибатулла 
ат-Тарази мешітінің бас имамы жəне универ-
ситет оқытушылары қатысты. Алғаш Патри-
отизм туралы сауалнаманың қорытындысы 
талқыланды. Сауалнама нəтижесінде жа-
стар бойында патриотизмнің əлі де төмен 
екендігі білінді. Осы орайда патриотизмді 
қалай түсінесіз деген сұрақ бойынша бей-
не таспа түсіргенімізде көптеген адамдар 
жауап беруден бас тартты. Онда да кейбір 
адамдардың өз ойын толық жеткізе алмаса, 
кейбіреулері толық жауап берді. Дөңгелек 
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үстел өте қызықты өтті. Соңы қызу тартысқа 
ұласты. Жатақханада аға оқытушы Л.М. Ким 
екеуміз «Ауған естеліктері» атты кездесу 
кешін өткіздік. Кездесудің мақсаты жастар-
ды Ауғанстан жерінен Кеңес əскерлерінің 
шығарылуына 24 жыл толуына орай ауған 
соғысы ардагерлерімен кездесіп, сұхбат 
өткізу. Келешек ұрпақты отанды сүюге, 
елімізді қорғау жолында патриоттық рухта 
тəрбиелеуге баулу. Кездесуге ауған соғысы 
ардагерлері Ермеков Дүкенбай Сайлауұлы, 
Малыбаев Рахымжан Мирсалимович, 
Бекжанов Канат Абжанович, Джантобе-
тов Алмат Еркенович – кездесуді ГƏҒИ-
ның деканы, ф.ғ.к, доцент Ə.О.Ыбырайым 
ашты. Одан əрі сөзді запастағы полков-
ник, əскери қызметкер Бекжанов Канат 
Абжанович алды. Ол АҚШ пен КССРО 
арасындағы суық соғыстың салдары-
нан Ауған соғысының болғандығы, оның 
«жарияланбаған соғыс» бол ғандығын айт-
ты. Малыбаев Рахымжан Мирсалимович 
– запастағы подплковник, қалалық ІІБ-да 
24 жыл еңбек еткен. Ауғанстанға қалай 
барғаны, қалай соғысқаны туралы айтты. 
Тирактың қалай, неден болатыны туралы 
ой бөліссе, салық комитетінің қызметкері 
Джантобетов Алмат Еркенович соғыс 
кезінде талай боздақтардың елге қайтпай 
қалғандығын, олардың ерліктері туралы, 
Малыбаев Р.М. Тараздан 48 қыз медсан 
частте, госпитальда медсестра болып жұмыс 
істеген. 12-сі қайтыс болғандығын айтты. 
Одан əрі студенттер қонақтарға сұрақтар 
қойды. Қонақтарға ескерткіш сыйлықтар 
беріп, суретке түстік [2].

Студенттердің құқықтық сауаттығын арт-
тыру үшін аға оқытушы О.Н.Антимоновамен 
бірге «Өз құқығыңды білесің бе?» атты 
кездесу өткіздік. Кездесуге Тараз қалалық 
прокурорының орынбасары Абулхаиров 
Рустам Мейрханұлы шақырылды. ГƏҒИ 
деканының тəрбие жөніндегі орынбаса-
ры Д.Д.Байдалиев жəне ГƏҒИ студенттері 
қатысты. Пікірталасты Тараз қалалық 
прокурорының орынбасары Абулхаиров 
Рустам Мейрханұлы жастар арасындағы 
қылмыс туралы статистикалық мəлметтен 

бастады. Прокурор 18 жасқа дейінгілерге 
түнде жүруге болмайтынын, жүрген 
жағдайда жеке куəлікті алып жүру керектігін, 
21 жасқа дейінгілерге темекі сатуға болмай-
тынын, ол үшін. дүкен иелерін əкімшілік 
жауапкершілікке тартатынын жəне т.б. айт-
ты. Одан əрі сұрақтар қойылды.Студенттер 
біреуден ақша талап етіп алу, жыныстық 
қылмыс, түсік жасату, біреуді балағаттау 
жəне т.б. көптеген сұрақтарға жауап алды.

«Мəдени мұра» бағдарламасы аясында 
елімізге жəне дүние жүзіне əйгілі Ақыртас 
кешені, Айша бибі, Қарахан кесенелеріне, 
Əу лие бастау бұлағына жыл сайын барып 
тұрамыз. Ол жерлерден студенттер өте 
жақсы əсер алып келеді. Ата-ананың қадірін 
түсінсін деп, сту ден ттерді екі рет қалалық 
қарттар үйіне концерт  қоюға апардым. 
Олардың бөлмелерін ара лап, сұхбаттастық. 
Қарттардың көз жасын кө ріп өзімнің де əн 
айтқаным есімнен кетпейді. Қай тып келген 
соң, студеттерге алған əсері туралы шағын 
əңгіме жазғыздым. Көбі болашақта ата-ана-
ларын, балаларын тастамайтынын жазыпты. 

Болашақта қыздарымыз келін бола тын-
дықтан, «Ене мен келін сыйластығы» атты 
пі кір талас өткіздім. Ол да өте қызықты 
өтті. Тө менде кейбір студенттердің ойла-
рын бе ріп отырмын. Назия: – Жақсы ене 
болса, ене  мен келін арасында бəрі жақсы 
болады.  Ең бастысы шыдамдылық керек. 
Ененің қиыншылығына төзе білу керек 
десе, Ерболат:  – Енелер жастарға бұрынғы 
тəрбиені бер гісі келеді. Сол үшін өз қызына 
қа лай қараса, келі ніне де қызы сияқты қарау 
керек. Əйел мен ер кек теңсіздігі болу керек 
деп, ойын ортаға салды.  Айдана: – Келін 
үлгілі жақсы болу керек.  Енесі қандай болса 
да мінезіне көндігу керек. Үйіне барған кез-
де асты үстіне түсіп сыйлау ке рек. Күйеуін 
жақсы көрсе қандай ене болса да  көну 
керектігін алға тартса, ГауҺар есімді сту-
дент: – Ең дұрысы тұрмысқа шығар алдында  
жігіт тің отбасына назар аудару керек деп 
қайыр са, ГауҺарға Бурханаддин егер бұзық 
ене кез дессе  нетер едің? – деп сұрағын қойып 
еді, ГауҺар  2-3 ай тұ рып бө лек шығып кетем 
деп жауап берді.
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Шынболат: – Қазақтың өзі қызық халық. 
Қай ын жұрт деп бөліп қояды. Содан кейін 
келін мен ене нің арасында түсінішпеушілік 
болады. Ене, ата  деген нен көрі мама папа 
деп айтқаны. Ең бір ін ші сыйластық болу ке-
рек. Назерке: – Сол от басыға түскеннен кей-
ін бəріне төзу керек. Жы лы, жылы сөйлесе 
жы лан інінен шығады. Сол  себепті ененің 
ая ғына жығылу керек. Өзің жақ сы болсаң 
е нең де, күйеуіңде жақсы болады деді. Сөз 
со ңын өзім түйіндедім. Біздің ұлттық идео-
логия мыздың түп қазығы: «Көп балалы 
бол  жə не оларды ұлттық рухта тəрбиеле». 
Біз дің ұлттық  идеологиямыздың ұраны: 
«Біз ді құтқаратын – Ислам» Біздің ұлттық  
идеологиямыздың ұста нымы: «Қазақ бала-
сы – жер сенікі, ел сенікі. Жері ңе, еліңе ие  
бол. Өз жеріңде, өз Отаныңда тұ рып бас-
қа ның құлы болма». Біздің ұлттық идео-
логия мыздың ойтұмары: «Қазақ қызы біз-
дің ең  негізгі байлығымыз. Қазақ қызын 
сый ламаған адам  бізден емес, ол біздің 
жауы мыз». Біз – қазақ ұл тының патриот-
тары  өзіміздің ұлтымызды сүйе тінімізді, 

əрқандай жағдайда ұлтымыздың бола шағы 
үшін күресуге дайын екенімізді бас қаларға 
мақтана айтуға тиіспіз. Бұл күресте біз аса  
білімді жəне жылдам болуға міндеттіміз. Ол  
үшін бізге берік денсаулық керек. Берік ден-
саулыққа жету үшін жат қылықтардан, өрес-
кел əдет терден алыс жүруге тиіспіз. Əркім 
өзінің ата  -анасын, бауырын, қарындасын, 
туып-өскен же  рін, ана тілін, дінін жақсы 
көр гені үшін айып ты  бола алмайды. Жақсы 
көрмеген адам-сат қын, екі жүзді болып 
есептеледі - деп аяқтады сө зін Шын болат. 
Пікірталастан студенттердің бо ла шақта 
жауап кершілікпен қарайтынын білдім [3].

Мен мақаламды аяқтай келе бірер жылда 
өзімнің өткізген тек үлкен іс-шараларыммен 
ой бөлістім деп ойлаймын. Мүмкін біреулерге 
де көмегі тиіп қалар. Өзім тəрбиелеген 
оқушы, студенттерімнен «Сен өз еліңнің 
патриотысың ба?» деген сұраққа «Иə» деп жа-
уап берері хақ. Себебі, менде адвайзерлік топ 
жоқ болса да, сіз біздің кураторымыз, анамыз 
сияқтысыз дейді студенттерім. Маған одан 
артық бағаның қажеті жоқ деп ойлаймын.
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«Ұлттық тəрбие жəне өзін-өзі тану» кафедрасының оқытушысы, 
филология магистрі

ҚАЗАҚ ОТБАСЫНДАҒЫ ҚЫЗ БАЛА ТƏРБИЕСІ

Бұл мақалада қазіргі тəуелсіздік тұғырында қазақ отбасындағы қыз бала тəрбиесінің рөлі. 
Тəрбие əдістері, халықтың əлеуметтік тəрбиесінің күтілетін нəтижесі. Қыздарымыздың 
асыл қасиеті, жан дүниесі нəзік, адал махаббат иесі болғандығы қарастырылған.

Түйінді сөздер: қыз қылығы, ұрпақ тəрбиесі, қыз балаға тəн мінез, отбасындағы қыз 
тəрбиесі, халықтық тəрбие, этникалық тəрбие.

В статье рассматривается основные вопросы воспитания девушек в независимом состо-
янии страны. Методы воспитания, результаты социального воспитания народа. А так же, 
драгоценное качество наших девушек, их нежный и хрупкий мир.

Ключевые слова: характер девочки, поколение воспитание присущий характер девоч-
кам, воспитание девочки в семье, народное воспитание.

The article discusses the major of education of girls in the independent state of the country. 
Methods of education, results of social education of people. And similarly, precious quality of our 
girls, their tender and fragile world. 

Keywords: character of girl, generation education inherent character to the girls, education 
of girl is in family, folk education.

Қазақ халқының қыз бала тəрбиесі ерте заман нан-ақ жан-жақты қарастырылып, со-

тəр биесінің кү ті  летін нəтижесі, бағалары 
е неді. Олай болса, бір    ха лық пен та нысу үшін 
о ның тəрбие жүйесін зерт   теу керек. Ұлттық  
тəрбие жүйесін зерттеп, ұлт   тық мінезді бі-
луге болады», – деген пікір біл дірген.

Қазақ халқының құндылық-нормативтік 
құн ды  лық тар ында тəрбие мақсаты «жан-
жақ ты даму» ұғымымен байланысты бел гі-
ленген. Ха лық түсінігіндегі жан-жақты да му 
ұғымына а қыл  дылық, іскер лік, адам  гер        ш-
і лік,  ар,  намыс, сый  ластық ұғым дары жа-
та ды. Қазақ халқының ең  би ік құн дылығы 
– ден саулық, екінші байлық – ақ  жау лық, 
үшін  ші бай лық – жетістік (он сау лық ). Қыз-
дарымыздың асыл қасиеті, жан дүниесі 
нəзік, адал махаббат иесі болғандығын жыр 
дастандардан білеміз. Кең байтақ ұлы дала-
ны мекендеген қара орман халқымыздың бір 

ған орай оның өз халқымыздың діліне сай  
белгілі бір жүйесі қалыптасқан. Əр от-
басы қыз бала тəрбиесіне байланысты  
өзіндік ережесін қалыптастырып, ұрпақтан-
ұрпаққа қалдырып отырған. Бұл жө нін-
де  қазақстандық ғалымдар С.Қалиев, 
Қ.Жарықбаев, С.Ұзақбаева, К.Қожахметова 
жə не  т.б. ғалымдар этнопедагогикалық ма-
териал дар негізінде қа зақ халқы ның қыз 
бала тəр бие сіне деген көзқарастарын жəне 
ондағы ерек шелік терді кеңінен қарастырып 
зерттеп келеді. 

И.С.Кон: «Тəрбие мақсат міндеттері жəне 
əдіс тері баланың құндылықтық-нормативтік 
бей несін айқындайды. Халық, ұлт, этни ка-
лық топ  тəжірибесі, əдеті, тұрмысы халық-
тың  психоло гия  сын құрайды. Тəрбие мақсат-
мін деттері, ə діс   теріне халықтың əлеуметтік 
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тілде сөй леп, əдет-ғұрып, салт-дəстүрінің, 
мінез-құл қы ның біркелкі ұқсас болып 
келуі бұрынғы өт кен  қасиетті Домалақ ана, 
Айша бибі, Жаған бе гім, Нұрбике ханым, 
Айғаным, Ұлпан, Зере, Ұл жан сынды дана 
аналарымыздан қалған үлгі. ХІХ  ғасыр дың 
алғашқы ширегінде Кіші жүзде Бай сақал 
мен Орта жүзде Сапақ құда болған. Сон-
да Байсақал қызының «қалың малы» бес 
жүз жыл қы болған деректері қыз құнының 
дерегінен хабар  берсе керек. 

Қазақ қыз дары махаб бат атты асыл се-
зімді ай рық ша қастерлеп аялаған. «Қыз» 
– ең қасиетті сөз.  Қыз баланың ұғымы бұл 
сыпайылықтың, сұ лу лықтың, ұяттылықтың, 
шаруашылық жүр  гі зе білу, тілектестік, ар-
намыс ретінде ұғы н ы лады. Қасиетті болаты-
ны бүкіл адамзат қыздан та рай ды: қыз келін 
болады, келін анаға айнала ды, ал ана əже де-
ген зор дəрежеге жетеді. Осы үшеуі арқылы 
ұрпақ өсіріп, ұлт қатарын кө бейтеді. Ұлттың 
бойындағы бар жақсы қа сиеттерді тілін, 
дінін, өнерін, əдет-ғұрпын, салт-санасын, 
дəстүрін немересіне, немересінен шө-
бересіне жеткізуші, дамытушы, əрине, əйел 
ана.  Халқымыздың ырысты ынтымағын, бе-
реке бір лігін, туыстың татулығын іске асы-
ратын да, ұй ымдастыратын да əйел- ана.

Отбасылық қыз тəрбиесі ұл бала тəр-
бие сіне қарағанда өзінің ерекшелігі бар 
жəне физио логиялық жəне психологиялық 
ерекше ліктерге тіке лей негізделген. Шын 
мəнінде, тəжірибе жүзін де бұл ерекшеліктер 
отбасында жəне мектеп тегі əр түрлі се-
бептер мен жағдайларда кө біне се мəн 
берілмегенмен, ата-аналар өз қыз дарының 
дұрыс тəрбиеленуіне шын мəнінде қыз-
ығушылығын білдіріп отыруы керек, 
себебі, қыз  баланың тəрбиесі ата-анаға 
сын. Жүн түту, жіп  иіру, шекпен тоқу, ке-
сте тігу, құрақ құрау, ою лап киіз басу, кілем 
тоқу, арқан есу, көрпе көк теу, төсек жинау, 
ас пісіру, бала күту, қонақ кү ту,  т.б. өнерді 
қыздарына бөгде босағаға бармай тұ рып-
ақ үйреткен. Қыз баланы келешек ана, бала 
тəрбиешісі, отбасы ұйытқысы деп тү сінген. 
Еңбексүйгіш, өнегелі, өнерлі болып өсуі-
не  ерекше мəн берген. Қыздар 5-6 жастан 

бас  тап үй шаруашылығымен айналысты. 
Қыз ба лаларды шаруашылыққа апалары, 
ше шесі, ə жесі, жеңгелері, ауылдас əйелдер 
үй ретті. Олар үй  сыпыру, төсек жинау, ас 
пі сіру, шай құю, тон пі шу, өрмек тоқу, ою-
өр нек, үй жығу, үй тігу, киіз ба су сияқты 
от басының ішкі жұмысын меңгерді. 7-8  
жасын  да қыз балаға жасау дайындаған. Жас-
ау  құрамындағы заттардың əрқайсысы 5, 7, 
9 ки елі сандардан тұрған. 14-16 жастан ба-
стап киіз ба суға, ши тоқуға, ою-өрнек оюға 
үйреткен. Қол өнеріне икемі жоқ қыздарды 
«Өз үйінде ою ой маған, кісі үйінде сырмақ 
сырар» деп келеке еткен.

Осылай еңбекке баулу арқылы отбасы ал-
дындағы жауапкершілік сезімін дамытып, 
психо логиялық жағынан даярлай бастаған. 
К.Ушинский ой еңбегі мен дене еңбегінің ал-
ма  сып отыруына ерекше мəн берген. «Ой ең-
бегінен кейін дене еңбегімен айналысу жанға 
жай лы ғана емес, ол өте пайдалы тынығу» 
деп есеп теді. Халық педагогикасында 
адамгершілік қа сиет терді қыз бала бойына 
дарыту, ізгілікке, иман дылыққа, адалдыққа 
тəрбиелеу, ар - ожданды  қастерлеу басты 
қағида болып есептелген. 

Отбасы – адам үшін ең жақын əлеуметтік 
ор  та. Отбасында бала алғаш рет өмірмен, 
қор шаған ортамен танысып, мінез-құлық 
нормалар ын игереді. Отбасының басты 
қызметі – бала ны  тəрбиелеу. Отбасы тəрбиесі 
– бұл жалпы  тəрбие нің бір бөлігі. Отбасы – 
баланың қажеттігін то лық  қанағаттандыру, 
оны дене жəне ой еңбегіне үй рету, күн 
тəртібін дұрыс реттеуге, салауатты өмір 
сүруге, адал болуға тəрбиелеу, жақсылыққа 
үй рету, жамандықтан жирену, бойын-
да жастайы нан мəдени құндылықтар мен 
адамгершілік қа сиет терді қалыптастыру – 
қыз бала тəрбиесіне қой ы латын талаптардың 
бүгінгі таңдағы үрдісі.

Қазақ отбасы тəрбиесінің өзекті мəсе-
ле  ле рін педагог ғалымдар С.Қалиев, 
М.Смайылова, М.Оразаев, С.Ұзақбаева, 
Ж.Б.Қоянбаевтардың еңбектерінде жан-
жақ  ты сөз  болған. Отбасындағы тəрбиенің 
бағыттарын (Ш.Ахметов) төмендегідей са-
ралайды:
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 əдептілікке үйрету
 мейірімді бала тəрбиелеу
 тіл алғыш, елгезек етіп тəрбиелеу
 өзіңнің сөзіңді өзгеге үйрету
 үлкенді сыйлау
 халық алдында қызмет
 ел қорғаны батыр болу   тəрізді 

бағыттардың көпшілігі де қыз балаға 
қатысты. Ата-ананы құр меттеу, үлкенді 
сыйлау, адалдық, əділеттілік, мейі рімділік 
сезімдері озық дəстүрлер болып та был-
ады, сондықтан бұл міндеттерді де қыз ба ла 
меңгеруге тиісті. Жалпы педагогикалық заң-
дарда тұлғаның дамуы үш фактормен анық-
талады: тұқымқуалаушылық, орта, тəрбие, 
ал даму индивидтің іс-əрекеті үрдісінде 
өтетінін ес кер сек, ол шынайы өмірде 
тəрбиеленеді.

Қыз балаға қойылатын талаптар:
1. Қыз бен жігіт арасындағы туыстықтың 

жеті атаға толуы.
2. Қыз бен жігіт арасындағы жас 

үйлесімді болуы 
3. Қыздың ақылдылығы
4. Қыздың тектілігі 
5. Қыздың сымбаты мен көркі.
Қыз дың сымбаты, дене бітімі, қыздың 

көрік тілігіне халқымыз ерекше көңіл бөл-
ген. Қыздың көр кі шаш деп ұққан. Шашқа 
ғарышпен байланыс тырушы қасиет бар деп 
қараған. Қыз баланың ша шын жақсы өсіру 
үшін айранмен, ірімшіктің са ры  суымен 
немесе қынамен жудырған. Қолаң шаш,  
сүмбіл шаш деген теңеулер ару, сұлу қыз де-
ген мəнде қолданылған. Ж.Баласағұн (4500) 
бə йітінде «Жібек мінез – қыз-келіншек шы-
рыны,  біле білсең əйел көркі – қылығы», – 
деп  қыз баланың тəрбиесінің нəти жесі оның 
қы лығынан байқалатынын атап өткен.

1. Б.Мұқанова, Р.Ильясова «Этнопеда-
гогика»  еңбегінде: «Əйел адамнан талап  
етілетін ада ми қасиеттер» ретінде: зейін ді-
лік, іскер, жан-жарын күту, аналық бо ры-
шы – өмірге перзент əкелу, тəрбиелеу, қо -
нақ қабылдау, шай құю, құрт қай нату, то қы-
машылық, киіз басу, кілем тоқу істе ріне бау-
лығанын атап өтеді Қыз баланы жеті жас  қа 
келгенде аналары белін буып қоятын бол ған. 

2. Он екіге келген соң, қызының төсегіне 
дəл  жауырынның астынан қос арқан керіп, 
со  ған ұйықтататын болған. Сондықтан, 
е жел  гі қа зақ қыз дары бұраң бел, ар шын төс, 
сым  батты болып өскен.

3. Қызды он екіге толғанда ата анасы  киіз 
үйдің оң босағасынан орын беріп, оның көр-
пе  төсегін көлегейлеп шымылдық ілген. Бұл 
дəс түр ел ішінде «қызын оң жаққа шығару» 
деп   аталады. Шымылдық ішінде қыздың үй і 
қо  саға, ал қосағаны бүркемелеп тұрған пер-
де   кө сеге делінеді. «Көсегең көгерсін» де-
ген   тілек осы дəс түрге бай ланысты қалып-
тасқан.

4. Қыз баланы ұзатылуына 6 ай қалғанда 
жеке үй тігіп, қызын сол отауға бір жең-
гесімен бөлек шығарған. Бойжеткен осы үй-
де ерте тұрып, кеш жатып, өз алдына қазан-
ошақ ұстап, қонақ қабылдап, үй тіршілігін 
ат қарып, отбасылық өмірге үйрене бастаған. 
Жең ге тəрбиесін көрген қыз баланы көзден 
та са қылмаған, қазіргідей еркін жібермеген, 
ə деп жолынан аттаттырмаған. 

5. «Қыздың жолы жіңішке» деп оларды 
жастайынан абыройын сақтауға, мейір ім-
ділікке, инабаттылыққа, биязылыққа, ізет-
ті лікке, ілтипаттылыққа, салмақтылыққа, 
ұял  шақтыққа баулыған.Үлкенді сыйлауға, 
жа  сы үлкен адамның, əсіресе, ер адамның 
ал  дынан көсе көлденең өтпеуге, сөйлеп 
тұр  ғанда сөзін бөлмеуге, үлкендерге тізе 
бү  гіп сəлем ету, əдептілік білдіруге, үйге 
кірген адамды дастарханға шақырып, оған 
дəм татырып шығаруға, сыртынан ғайбат 
сөйлемеуге тəрбиелеген.  В.А.Сухомлинский 
бала үшін тамаша əлем отбасында бастала-
ды деп есептеп: «Сезімнің нəзіктігі, эмо ция-
лық  қабылдау, əсер алғыштық, сезімталдық, 
қай ғыру, басқа адамның рухани өміріне 
ену  – осының бəрі ең алдымен отбасында  
бас талады жəне балаға өте жақын, қым-
бат  ты бейне – ана», – деген болатын. 
В.А.Сухомлинский  үшін анаға табыну – ол 
ұр  пақ тар байланыстылығының қажеттілігі, 
ру  хани мəдениетті жеткізу туралы ойлардың 
нə тижесі

Қорыта келгенде, М.Əуезов айтқан «Ел 
боламын десең, бесігіңді түзе» деген дана 
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сөздің төркінінде қыз баланың ұлтымызға 
қызмет ететінін ескере отырып, болашақтың 
кілті – қыз баласының тəрбие əліппесінде 

екені – бүгінгі таңдағы қоғамның өзекті 
мəселесі болып табылады. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА: 
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

В данной статье написано о инновационности в образовании подразумевающейся воз-
можности включения передовых научных дисциплин и разработок в образовательных про-
цессах, причем таким образом, что инновация позволяет готовить специалистов, способ-
ных осуществлять дальнейшие инновационные дисциплины в ходе своей научной карье-
ры. 

Ключевые слова: инновация, развитие, образование, дисциплина, карьера, студент, 
методика, наука.

Бұл мақалада білім берудегі инновацияның озық ғылымға қосылу мүмкіндігінің білімін 
дамыту үдерістері, сонымен қатар, білікті маман даярлауға мүмкіндік берудегі жəне одан 
əрі өзінің ғылыми мансабын көтеріп, инновациялық тəртіптерді жасауға жол ашуы жай-
ында жазылған. 

Түйінді сөздер: инновация, даму, білім, тəртіп, мансап, студент, əдістеме, ғылым.

This article is written about innovation in education the possibility of incorporating advanced 
scientifi c disciplines and research in educational processes, in such a way that innovation allows 
to prepare professionals able to undertake further innovative discipline during his scientifi c career.

Keywords: innovation, development, education, discipline, career, student, methodology, 
science.

Высокие темпы новых идей и технологий в систему образования является достижени-
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ем целей программы форсированного инду-
стриально-инновационного развития РК. 

Качественное образование должно стать 
ос новой индустриализации и инновационно-
го развития Казахстана», – подчеркнул пре-
зи  дент Н.Назарбаев. Внедрению иннова ций в 
образовательный процесс большое вни ман ие 
уделяет Президент РК Нурсултан Назарбаев. 
Так, в своем обращении к народу  Казахста-
на в январе 2011года Нурсултан Абишевич 
поручил правительству страны вы работать 
механизм перехода вузов к инно вационной 
деятельности [1].

Выступая на форуме «Инновацион-
ный Казахстан – 2020», Президент отме-
тил, что для того, чтобы попасть в первую 
группу стран Казахстану уже сейчас нужно 
создава ть собствен ную отечественную базу 
инновацион ного развития. «Прежде всего, 
необходимо готовить инноваторов – людей, 
которые заражены этим, людей, которые име-
ют креативное мышление. Их надо собирать, 
искать везде и всюду. Вопрос подготовки  
кадров, повышение профессиональ ного и 
творческого уровня этих людей для всего 
это го становится нашей главной задачей, 
поми мо самих инноваций» [2]. 

В связи с поставленными задачами пе-
ред сис темой образования актуальными 
задача ми  являются вопросы анализа опыта 
ведущих  стран в области инновации в обра-
зовании.

Для проведения сравнительного анализа, 
в предлагаемой статье рассмотрены некото-
рые вопросы организации инновационной 
деятельности ВУЗ-ов России, Германии и 
США. Выбор Германии и США диктуется 
их позицией лидеров в области инноваций 
в сфере науки и производства. В настоящее 
время немецким ученым принадлежит 18% 
мировых патентов; Германия уступает толь-
ко Соединенным Штатам Америки. 
Инновация в образовании – это возмож-

нос ти включения передовых научных раз-
работок  в образовательный процесс, при чем 
таким образом, что он позволяет го то в ить 
специалистов, способных осуществля ть 
даль  нейшие инновации в ходе своей науч-
ной карьеры.

Инновационная образовательная про-
грам  мная дисциплина – это систематический 
набор учебных курсов, включающих самые 
ак туаль ные разработки в области науки и 
тех нологии в данной выделенной области, 
це лью которого является подготовка специа-
лис та, способного не только освоить, но и 
твор чески развить переданные ему в резуль-
та  те обучения навыки и результаты.

Успех реализации инновационной про-
граммы (а главное – его упрочнение в дол-
госрочной перспективе) начинается с ясно 
поставленной цели и разработанной соот-
ветствующей стратегии ВУЗ-а по инноваци-
онной деятельности. Стратегия выполнения 
работ по научно-методическому обеспече-
нию инновационной системы образования в 
МГУ ориентирована :

 интеграцию научно образовательного 
по тен циала вуза и отраслевой академиче-
ской науки, 

 партнерские отношения с работодате-
лями, 

 использование возможностей между-
народного сотрудничества, 

 усиление творческого, самостоятель-
ного и заинтересованно-ответственного уча-
стия студентов в учебном процессе. 
При этом ставится задача осуществить 

методическое и организационное обеспече-
ние перехода всей системы управления реа-
лизацией учебного процесса в МГУ на каче-
ственно иной уровень. В настоящее время в 
МГУ разработан и утвержден план меро-
приятий на 1.5 года.

Успех в реализации инновационных про-
грамм образования в США и Германии ви-
дят из соответствующей цели, стратегии и 
методики для образовательной программы 
в целом, а не для каждого курса в ней, что 
позволяет быть более гибким и в отношении 
набора курсов, и в отношении объема и со-
держания каждого из них.

Для разработки инновационных образо-
вательных программ, состава дисциплин 
программы, соответствующих современ-
ным запросам рынка требуется постоянный 
анализ спроса потребностей работодателей, 
установления постоянного контакта с ними. 
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Выявления профессиональных и социаль-
но-личностных компетенций выпускников 
по конкретным направлениям подготовки, 
определения форм участия партнеров - ра-
ботодателей в формировании этих компетен-
ций требуется организация системы взаимо-
действия между работодателями и ВУЗом. 
Так, партнерские отношения с работодате-
лем объявлены одной из основных задач ин-
новационной образовательной программы 
МГУ им. М.В. Ломоносова. В России СМИ 
публикуют рейтинги, составленные по ре-
зультатам опросов работодателей о каче-
стве выпускников вузов. Например, журнал 
«Деньги» издательского дома «Коммерсант» 
опубликовал рейтинг вузов по результатам 
опроса 300 крупнейших российских компа-
ний по капитализации. При распределении 
мест в рейтинге, по данным журнала, «в пер-
вую очередь учитывалось количество компа-
ний, назвавших соответствующий вуз среди 
наиболее авторитетных учебных заведений, 
чьих выпускников они хотели бы видеть 
своими сотрудниками». 

В Германии работодатели входят в Совет 
по аккредитации высшего образования. Ра-
ботодатель в Германии, а с 2005 г. и в США 
имеет право требовать приложение к дипло-
му с перечнем прослушанных дисциплин и 
фамилией преподавателя, данную дисци-
плину читавшего. Мнение работодателей 
– еще один серьезнейший механизм, обе-
спечивающий инновации. Инновационные 
образовательные программы США характе-
ризуются индивидуально-ориентированной 
направленностью, т.е. большое внимание 
уделяется активной роли студента в выборе 
дисциплин, перечисленных в учебном пла-
не, в формировании индивидуального учеб-
ного плана. 

Однако, в России, проведенный социоло-
гический опрос среди студентов крупнейших 
ВУЗов, показал, что в лучшем случае около 
40% студентов считают себя вполне готовы-
ми к сознательному выбору дисциплин для 
своего индивидуального плана, 10% вообще 
не понимают, о чем идет речь, когда им за-
дают вопрос о том, как они относятся к фор-
мированию своего учебного плана самостоя-

тельно. Причем процент студентов, положи-
тельно оценивающих перспективу выбора 
дисциплин, на старших курсах выше, чем 
на младших. Такая картина характерна и для 
казахстанских ВУЗ-ов. 

Очевидно, процесс формирования инди-
видуальных планов студентов невозможен 
без соответствующей постоянной профес-
сионально – ориентационной методической 
и технологической работы, основными со-
ставляющими которых являются:
  в информационном аспекте – форми-

рование стандартизированных описаний 
программ и курсов, «информационных паке-
тов» и каталогов;
  в организационном аспекте – форми-

рование службы академических консультан-
тов – «тьюторов»;
  в технологическом аспекте – разработ-

ка информационной технологии формирова-
ния индивидуальных планов, их обработки 
и последующего расчета нагрузки. Иннова-
ционные образовательные программы, осно-
ванные на кредитной технологии, родились 
в либеральных образовательных системах, 
где они изначально формировались как фак-
тор конкурентоспособности ВУЗа.

Постоянное введение новых тем и техно-
логий в курсы специализации в Германии и 
США обусловлено,  помимо личной мотива-
ции преподавателя, следующими фактора-
ми: 

- доступностью информации о новых 
научных достижениях,

- высвобождением времени за счет сни-
жения аудиторной нагрузки для участия пре-
подавателей университета в научной работе, 

- финансированием научных исследова-
ний;

- требованиями к научным исследовани-
ям преподавателей университета.

Имеющиеся условия позволяют препода-
вателям быть не только в курсе свежих на-
учных разработок, но и включать инноватив-
ные моменты в чтение курсов уже на уровне 
бакалавра.

Одной из важнейших организационной 
составляющей инновационной деятельно-
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сти в организации учебного процесса явля-
ется современная система контроля работы 
студентов. В ВУЗах Германии и США суще-
ствуют закрепленные в документах деталь-
ные механизмы контроля самостоятельной 
работы студентов и механизм итогового ква-
лификационного экзамена. Система контро-
ля работы студентов, практикуемая в вузах 
этих стран, повышает личную мотивацию 
учащихся и обеспечивает их активную само-
стоятельную работу. 

Внедрение инновационных программ, 
обеспечение свободного доступа к послед-
ним достижениям науки, создания и обнов-
ление методического обеспечения требует 
постоянного развития соответствующей 
материально – технической базы. В России 
эта проблема поставлена и решается как 
на уровне отдельного ВУЗа, так и в рамках 
реализации национального проекта «Обра-
зование». Механизмы государственного ре-
гулирования деятельности вузов (как орга-
низационные, так и финансовые) являются 
важным условием инновативной деятельно-
сти в Германии и США. В Германии обра-
зование является бесплатным. Необходимо 
заметить также, что получаемый от государ-
ства (в т.ч. от правительства земли) бюджет 
предполагает в основном образовательную 
деятельность вузов. В среднем, бюджет аме-
риканского государственного университета 
складывается следующим образом: плата за 
обучение – около 20 %, федеральный бюд-
жет – 20 %, бюджет штата – 35 %, местный 
бюджет – 5 %, спонсорские деньги – 5 %, 
коммерческая деятельность вузов – 11 %, 
сторонние источники финансирования, не 
связанные с основной деятельностью (доход 
по акциям и т.д.) – 1%, прочие источники 
– 3 % [3]. Деньгами в ВУЗе США распоря-
жается попечительский совет. Задача Попе-
чительского совета – повышение качества 

образования в вузе, тем самым – повышение 
его рейтинга и поиск новых возможностей 
финансирования. Бюджет ВУЗ-ов позволяет 
обеспечивать на достаточно высоком уроне 
инфраструктуру образовательного процесса, 
ни для преподавателей, ни для студентов нет 
проблем по доступу в Интернет, по сканиро-
ванию, копированию, распечатки учебных 
материалов. 

В Казахстане же, работа на государствен-
ном уровне рассматривается цель интегриро-
ваться в европейское образовательное про-
странство, кредитная технология вводилась 
«сверху». Зачастую, полностью отбрасывал-
ся положительный опыт советской школы, 
а инновационные методики превращались 
в имитационные. Но задачи инновационно-
го развития, как показывает опыт развитых 
стран, могут решены лишь в том случае, 
если будет предусматривать полномасштаб-
ное применение инноваций на основе уже 
сложившейся в вузах системы управления 
учебным процессом, гармонизированной на 
организационно-техническом уровне. 

В целом на сегодняшний день образова-
тельный процесс являются наиболее интен-
сивно развивающимся звеном, она быстро 
наращивают темпы операций, постоянно 
проводят политику самосовершенствова-
ния, способствуют развитию прогрессивных 
структур в инновационной образовательной 
дисциплине. Немаловажную роль играют 
филиалы зарубежных учебных заведений 
и обслуживание, совместных договоренно-
стей.

На практике инновационная образова-
тельная дисциплина развитых стран играет 
пока заметную роль на рынке. Предостав-
ление и обслуживание иновационного об-
разования практически для большинства на-
селения осуществляются в незначительных 
масштабах.
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КАТААЛ ЗАМАН ЫРЛАРЫ
(Кыргыз эл акыны Ш.Дүйшеевдин мисалында)

Бұл мақалада талантты лирик, саяси публицистика менен этиканың шебері, сонымен 
қатар журналистика қатарынан да жақсы танылған, басқаларға ұқсамаған қырғыз ақыны 
Шайлобек Дуйшеев туралы жазылған. Ақынның басқаша стильде жазуы, өмірдің ашық жа-
зумен бірге, өмірдің актуальды мəселелерін күн тəртібіне қоя білгені жайлы қарастырылған.

Түйінді сөздер: лирик, публицист, ақын, жазушы, журналистика, жырлар, өлеңдер, 
шығармашылық.

В этой статье пишется о писателе киргизского народа – Шайлобек Дуйшееве. О том, ка-
кой он талантливый лирик, политический публицист, а также узнаваемая личность в обла-
сти журналистики. У этого писателя был свой своеобразный почерк. Он создал свой стиль, 
открыто писал о жизни, поднимал актуальные вопросы.

Ключевые слова: лирик, публицист, поэт, писатель, журналистика, песни, творчество.

In this article written about the writer of the Kirghiz people – Shailobek Duisheev. About what 
he is a talented lyric poet, political publicist, and also knowable personality in area of journalism. 
This writer had the original handwriting. He created the style, openly wrote about life, raised 
pressing questions. 

Keywords: lyric poet, publicist, poet, writer, journalism, songs, work.

Таланттуу лирик, саясий публицистика 
менен эпи ка нын чебери, чыгаан журналист 
катары да тааныл ган Ш.Дійшеевдин поэзи-
ясы – башкаларга окшобо гон  индивидуалду-
улугу, оригиналдуулугу, көркө-эсте тикалык 
кунары жагынан өзінін калемдештеринен 
оз го чо айырмаланып, «башкача стилдик эн 
тамгага» ээ.  «Анын ырлары мурда кыргыз 
поэзиясында аз учу ра  ган, дегеле учураба-
ган турмуш чындыгын ачык жа на көркөм, 
көркөм болгондо да жогорку денгээлде эч 
ким ге окшобой ачып беріісі менен баа-
луу» – деп эл акы ны А.Омірканов жазса, 
андан алда канча мурда бел гиліі окумуш-
туу жана сынчы К.Артыкбаев: «Жаш акын  
Шайлообек Дійшеев кайра куруу, ачык ай-
туу учурунда озінін талантын чыйралтып, 
машыктырып, турмуш чындыгынын актуал-

дуу маселелерин кін тартибине курч койгон 
бир катар ырларында кемчиликтерди келиш-
тире бетке айтууга батынды. Акын 1992 жы-
лы жарыкка чыккан «Кайдыгерлик» аттуу 
чакан ыр  китебине киргизилген ырлардын 
кобі такай радио дон ыр далып жірді. Чынын 
айтканда коомубузда орун алган  кемчилик-
терди Ш.Дійшеевчилеп поэзиянын тили  
менен так, конкреттіі, курч айткан акында-
рыбыз ото  сейрек болуп жатты» [1], – дейт. 
Чынында  эле ошол  кайра куруу мезгилин-
де башталган  акындын пуб лицистикалык 
міноздогі заман  темасындагы ырлары кок 
ирим кол дой терен деп, эгемендіілік мезги-
лин д е жарык коргон жыйнактарында жар-
кырап чыга кел ди.

Кыргыз турмушунда, дегеле поэзияга объ-
ект бол чу  адамдын жан дійносіндогі оомолук-
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токмолікторді, кай гы-кыйынчылыктарда, 
сезим-туюмдарда деген дей Ш.Дійшеевдин 
калеми тийбеген, анткенде да алар дын 
он-терс, жагымдуу жана иренжий турган  
жакта ры  келиштире ачылып берилбеген 
тема, корініш, жагдай  дээрлик жок. Анын 
чыгармачылыгы бул  жа гынан жанрдык коп 
тармактуу, коп тістіі поэзия бо луп чыга ке-
лет. Сатиралык, юмордук, пейзаждык, сійіі,  
философиялык, граждандык, эпистолярдык, 
эп пи г раммалык, эллегиялык, саясий деген 
поэтикалык ту ундулар, коломі боюнча торт 
саптан тарта поэма, а ті гіл дастан сымал чы-
гармалар анын арышы чон, та бия ты кенен 
акын экендигин айгинелеп турат.

Ошентсе да, Ш.Дійшеевди узун элдин 
учугуна, кыска элдин кыйрына аттын каш-
касындай таанымал кылган чыгармалардын 
кобі учурдагы кыргыз коомундагы саясий 
прцесстерге так ошол мамлекеттик сая-
саттын эки тизгин, бир чылбырына олорчо 
жармашып, колдон чыгарбай келаткан сая-
сатчыларга, алардын саясатынан келип чык-
кан, алардын тикелей туундусу болгон жа-
шоо-турмуш койгойлоріно, алардын калын 
элге, жерге тийгизген кесепеттерине арнал-
ган. Ошол эсепсиз «койгойлорді» акын жон 
эле тизмелеп койбой, белгиліі журналист 
Э.Нурушев жазгандай «социологдор, поли-
тологдор жеткире айта албаган турмуш фак-
тыларын, орчун маселелери ары кыска, ары 
нуска саптар менен ташка тамга баскандай 
кылып таамай сіроттоп салат. Ал «откоол 
доор» деп атаган биздин азыркы мезгилдин 
буркан-шаркан тішкон бурулуш учурларын, 
башмалдак атырган балакет-алааматын, 
мішкіл-ташкілін, оош-кыйыш жактарын он-
лайн рээтинде, же тішініктіроок айтканда 
«тіз ободо» ырга айлантып турду».

Акындын 1990 жылдардан кийин «Араб-
дагы ыр» жыйнагы айрым алымча-кошум-
чалары менен «Арабдагы ыр 2» деген ата-
лышта жарык корді. Андан сон «Шакен аз-
ган» (2004), «Шамал» (2010), «Туз» (2011), 
«Алтайдын ушул поюзу» аттуу китептери 
чыкты. Ш.Дійшеевдин ар бир чыккан жый-
нагы окурмандар ічін зор кызыкчылык туу-
дургандыктан чыгаар замат элге тарап кетчі 

болду. Акындын поэзиясы канчалык жагым-
дуу болуп элге алынып кеткенин «Арабда-
гы ыр» китебинин тагдыры корсотті. «Улуу 
кытай элиндеги кыргыз туугандарынан бир 
далай каттарды алдым. Үрімчі шаарында 
жашап турушкан Турсун Жумалы, Алмамбет 
Оторбай уулу, Кызыл Суу кыргыз Автоном 
облкенеш катчысы Мамбеттурсун омір уулу, 
Пекин университетинин аспиранты Салы 
Сійінбай жазган каттарында эптеп да болсо 
бир китеп салып жиберіімді отінішкон…

Каражаттын айынан 1000 гана даана ме-
нен жарык коргон «Арабадагы ырдын» таг-
дыры мындай болот деп кіткон эмес элем. 
Мени баарынан ушул кубантты. Ошентип, 
арабадагы ырларды дагы толуктап, жаныдан 
жазгандарымды кошуп, коп сандаган окур-
мандарымдын суроо-талаптары боюнча кай-
радан чыгарып отурам» [2] – деген акындын 
оз  со зі анын популярдуулугун айкын кібосі 
болот.

Акындын китептеринин эл жірогінон 
мындай тінок табышы эл турмушунун чы-
ныгы кимдин болбосун кокірогіно уюгундай 
денгээлде таасирдіі жана корком чагылды-
рылгандыгына тикелей байланыштуу. Анын 
поэзиясынын тили бардык окурмандарга 
жеткиликтіү, тішініктіі, жонокой болуп ту-
руп, ошол эле учурда татаал жана образдуу 
корком тил. Акын тур муш чындыгын терен 
таанып билип, аны терен тал доодон откоріп 
ой жігіртіп, жеткиликтіі жана та асирдіі кы-
лып сіроттой алат. Чындыгында эле акындын  
эгемендіілік мезгилиндеги ыр жыйнактары-
нын коп болігү жалан заман чындыгын ча-
гылдырууга арналган. Акындын «Арабада-
гы ыр» жыйнагындагы  «Жіз кат» болімі біт 
бойдон, ал эми «Кечмелик», «Жалгыз жол», 
«Колоколор» боліміндогі кыйла ыр ларын-
да оош-кыйыш турмуш чындыгын жерине 
жетки ре сіроттой алган.

Саясат саясаты менен дейли. Бирок ошол 
саясат жоніндо кеп болуп жаткансыган 
Ш.Дійшеевдин ырларында башка бир жаг-
дай-адамдардын адеп-ахлактык кризиси де-
ген тіпкіліктіі, акынды озгочо кійілтікко сал-
ган маселе баш которіп турат. Байлык, бий-
лик, ыймансыз, ыплас саясат дегендердин 
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озінчо коркунучтуу жагын, акын алар адам-
дардын жан-дійносін бузгандыгынан, анын 
ылайлап, нагыз «адамдык» нарк-насилин 
жууп, кетире баштагандыгынан корот. Бай-
лык-бийлик дегенде эт-бетинен кетип, абий-
ир ыйманы гана эмес эли – жерин сатууга 
даяр турган, сырты жалтырак ичи калты-
рак, коодоні сокур мансаптуулардын жайнап 
чыга келиши акындын бир күйгүлтігі болсо, 
так эле ошондой кайдыгер, ач көз, таш боор, 
жалкоо, уятсыз адамдардын карапайым эл 
ичинде арбып бара жатышы анын тін уйку-
сун бузат. Анткени карапайым айыл адам-
дарын Ш.Дійшеев элдин чыныгы элитасы, 
кой-эчкиси маарап, кон жыттанган айылды 
кыргыз турмушунун, чайкалып-чарпылган 
оорчулуктарга карабай тазалык менен бий-
иктиктин, кайраттулук менен сулуулуктун 
чордону деп эсептээрин байкоо кыйын эмес. 
Ошол элет жериндеги он-терс корініштор 
тууралуу ырларынан деле акындын тынчы 
кеткен, уйгу-туйгу абалы, анын эртенкиси 
тууралуу сарсаана сезими акырында ошол 
эле элетке, элет элине болгон ченемсиз 
сійіісі булайып чыгып турат. Мындай сезим-
туюм жада калса анын алыскы айылдарда-
гы ирээнжиткен, боор толготкон, аянычтуу 
учурларды баян эткен ырларынын да ачык 
эмес, коміско катмарын тізот. Буга дагы да 
акындын ошол эле «Жіз кат» деген ырлар 
цикли айкын мисал болот 

Андагы «Жіз кат» деген коломдіі ыры 
отуз жети каттан туруп, алардын ар бирин-
де откоол мезгилдеги турмуштун ар тірдіі 
корінішторінінін манызы элестіі, образдуу, 
жандуу чагылдырылат. Биринчи катта: 

Шігірчілік, 
Жатабыз эски кондін кыгына окшоп,
ат такканын дат баскан мыгына окшоп…
Айыл кандай? – деп сурапсын, айыл турат,
Арык, майып буттарын аран кармап.
Чылпагын чыккан көздін бардап-бардап,
Кін батар жакты тиктеп – 
Шылуундар тоноп кеткен,
Жыланач денесине жыртылган ороп чеп-

кен.
Деги ырды чечмелоодон кыйын, татаал 

иш жок. Андан коро ырдын тексттин окур-

ман оз сезиминен откоріп окуганы жакшы. 
Мисалы бул сегиз сап ыр айыл жеринин оор 
турмушун коз алдына даана тартат. Ырдагы 
ар бир соз метофаралык маани которіп, бир 
сапка терен мазмун берет. Оор турмушта жа-
шаган эл кыйынчылыгы акындын жірогінон 
отіп, окурмандын сезимин ойготот. Айыл 
жыттанган акындын ырында айыл турмушу 
так ошол айыл окурмандарынан жогорку ин-
телектуалдуу окурмандарга чейин тішініктіі 
тилде, жонокой создорго жаны маани, жаны 
он-тіс берип, чыныгы поэзиянын ілгісі кыла 
алды. Айыл турмушунун ажарын «эски 
кондін кыгына», «ат такасын дат баскан мы-
гына» дегендей озгочо, кондім эмес салыш-
тыруулары аркылуу ачып берип, «жыланач 
денесине жыртылган чепкенди оронгон» 
оорчулугу менен кейиштіі абалын аянычтуу 
тагдырын коз алдыга тартууга ілгіртот.

Ал эми ічінчі катта:
Кыњайып жата кетсем,
Тішімо илгерки кезим тезек терген.
атам кирип соомой кезейт кеккеткендей,
мал арык очошкіндой.
кочодо токой кыркып келатышкан атчан-

дар.
Эшекчендер…
Заманыњар кайыр сурап,
Турат тышта кешиги жок.
Медетин мектебинен калды быйыл,
Бутунда отігі жок…[3, 86].
Ш.Дійшеев эми бут кийими жок Медет-

тин аянычтуу абалын коз алды-бызга тартат. 
Социалисттик коом мезгилинде 100 пайызы 
билим алуу мімікінчілігіно ээ болсо, бігін 
бутунда батинкеси, мектепке толоор акча-
сы, ата-энесинин жумушу жок замандын 
тірі суук кебетеси сіроттоліп, кыйналган эл, 
билимсиз тунгуюк заман акындын жірогін 
ойійт. Мындай сыртынан майда корінгон 
корініштор жалпылаштырылган турмуш 
кар тинасынын болікторі катары чыгат да, 
мазмуну менен формасы шайкеш келип, чы-
гармага кадыресе эстетикалык кіч-кубат тар-
туулап турат. Мына ошондуктан, акын мез-
гилдин міноздіі белгилерин башка убакты-
луу белгилерден ажырата билип, анын онігіі 
багытын таамай баамдап, жандуу образ-
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дарды тізот. Мунун айтып жатканыбыздын 
себеби, Ш.Дійшеев копчілігібіз корбогонді 
корөт, байкабаганды байкап, дайыма калк 
кайгысын озінін жігі катары жонуна которіп, 
аны ташка тамга баскандай так, конілдон 
кетпегендей корком корсото алат. Эми «Жіз 
кат» ырынын бешинчи катында караары 
жок кемпирдин олімі, жокчулуктун айынан 
корі казылбай іч кін жатып, акыры кепини 
жок коюлушу сіроттолот. Мындай аяныч-
туу корініш азыр четтен чыгат. Акындын 
максаты бул катта жон гана бир кемпирдин 
аянычтуу олімін сіроттоп беріі эмес, ал ата-
салттын, ар-намыстын, элибиздин наркы ке-
тип баратышын, биз ыйык коргон эненин оз 
жеринде жер жетпей, комілбой калышы ар-
кылуу нормалдуу турмуштун болуп корбо-
гондой астын-істін болушун, ал «нормалдуу 
эмес» абалда келип жеткенин баяндап берет. 
Катаал заман айыл жериндеги адамдардын 
ич ара гумандуу мамилелерин терс жагына 
оодарып, кейиштіі абалга алып келгендигин, 
акын айрым міноздіі корініштор аркылуу 
«соокко» жеткире сіроттойт.

Ата-эне менен баланын, жакын адамдар-
дын салттуу ысык мамилеси, бири-бири ічін 
жоопкерчилиги азайып барат окшойт.Үйдін 
да, Мекендин да куту болгон эне мурдагы-
дай кастарланбай калды. Ш.Дійшеев мын-
дай абалды адаттагыдай «бетке айтуу» ык-
масы менен мындайча берет:

Тортті тууган Торкін келин,
Тороттон каза тапты.
Кошунасын ойготсо, мас экен дейт,
– Эй! – деди дейт, бензин жок! – деп, Ма-

шинесин бербеди дейт.
«Тез жардам» чакырдык элек, келбеди 

дейт…
Ыймандуу келин эле ырысы жок,
тол калды тортоо боздоп.
Корін эптеп казып койдук,
Торкіндін бейитине:
«ушул заман олтірді!» – деп жазып кой-

дук [3, 117]. 
Энелердин аянычтуу тагдырын сіроттогон 

бул ырда кыска сюжет камтылган. Боюнда 
бар келиндин жан далбас урушу, кошунасы-
нын келиши, анын мастыгы, «тез жардам» 

чакырса жок, дал ушинтип жашоо токтоп, 
«бул айыл ээн калган мірзого окшоп…» кал-
ган айылдын жансыз, кунарсыз жа-шоосу, 
акыры тороттон олгон келиндин, боздоп же-
тим калган торт баласы-нын тагдыры – бу-
лардын баары кыска, бирок кимдин болсо да 
сезимине жеткидей ачык баяндалат. Акын 
кийинки «каттарында» да жокчулулук, ба-
ласын бага албаган эне, айлыгы колуна тий-
беген мугалим менен врач, ошол эле учурда 
атасынын ашына ат чаптырып той откоріп 
жаткан мыкчыгерлер, он баласын бага ал-
баган эненин ага малай болгондугу, турмуш 
оорчулугуна туруштук бере албай аракеч бо-
луп чыга келишкен адамдар туура ушундай 
эле кыска, бирок нуска сөз кылып, отуз ічінчі 
катында бул заманга мындай окім чыгарат:

Эн арзан мугалими, Бири олім,
Эн арзан жазуучусу. Бири акча – 
Эн арзан артисти бар, Эки жол бар.
Жуп-жука бөолкосі бар. Кана ким сатып 

алат,
Кыргыздын олкосі бар, Болгону жети дол-

лар?..[3, 118]
Кана ким сатып алат? 
«Жан дійноні сакташ керек. Бардык жол-

дордун баары жан-дійнодон тарап, кайра 
жан-дійного келет. Эмнегедир акыркы кез-
дерде жан-дійнөм мірзолорго толуп кетти. 
Кіндо бироо коз жумат. Кіндо бирооні коем. 
Кечээ эле мандай-тескей жіргондор, чогуу 
окугандар, тааныштар оліп атышат. Тиріі 
жіріп эле менин жан-дійномдо «оліп» кал-
гандар коп. Алар озілорін тиріі санашканы 
менен менде эбак олішкондор. Маркумдар-
дын бігін эл-жерине жасап жаткан чыккын-
чылыктарын, эки жіздіілікторін, жагымсыз 
кошоматчылыктарын кечире кор деп тилейм. 
Жан-дійно Жер сындуу чыдамкай кенен, ай-
кол болгонун он» Дегеле кээ бир адамдар 
ічін акчадан, байлыктан, бийликтен ашкан 
эч нерсе жоктой, керек болсо алар Ата-Ме-
кен, ата-энесин сатканга да даяр. Бігінкі 
кіндін мындай чындыгын, акын айланып ото 
албай, чыркырап турганы байкалат. Аны ме-
нен кошо ак дилдіі окурман да чыркырайт. 

Ал эми акындын акыркы отуз жетинчи 
катында:
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Отургандар тышта, сызда катарда,
Мен акырын дуба кылам жатарда.
О чон Кудай! Катындарын чоyдордун,
Чыгара кор бир эле кін базарга. [3, 125] 

– деп карапайым элдин турмушундагы оор-
чулукту жан териси менен сезип, коріп, 
«оздорінін койнундагы эрлеринин», «оз эл-
журтун кантип соруп жатканын» ошол чон-
дордун катындары да жашоонун ушундай 
оорчулугун бир эле кін корсо, жанынан тоёт 
эле деген ойду акын айласыздан айтып жат-
кандай туюлат. Ш.Дійшеев эркин ыр фор-
масын колдонуу менен турмуш тууралуу, 
эркин ой жігіртіп, оз оюн, сезим-туюмун 
окурманга жеткире билет. Бул – чыныгы чы-
гармачылык сапат. Маселен, акындын «Ша-
мал» деген торт куплет ырында жогорудагы 
ырларындай эле кыскача сюжет бар. Ырда 
адамдын психологиялык толгонуулары ар-
кылуу іч адамдын окінічтіі тагдыры корком 
сіроттолот. Кійоосін арак ичип келбесе экен 
деп санаркаган аялы, кечинде балкондон ко-
шуналарынын келгенин карап турганын, ас-
манда жылдыз толуп, айлана бейкут экенин 
кадимкидей жандуу сіроттоп келип, кійоосі 
ичип келген сайын атасын эстеп, жірогі 
«зырп» этип, санааркап турган аялдын элеси 
нагыз турмуштун озіндой, жасалмасыз бери-
лет:

Талкаланган айнектен кирген шамал,
Кокіроктогі бычактай тилген шамал.
Калдан-калдањ айнекте турган шамал,
Апакемдин коз жашын жууган шамал.
Шамал, шамал…
ал шам очіп, апамды, бизди таштап, арак-

тын аркасынан атам кетип.
Атасыз калган осіп озімді эстеп,сени ичип 

келбесе деп.
сен ичип келген сайын,
Бешикте уктап жаткан 
Кокінді эстеп, 
Балкондо карап турам.
Сен ичип келе жатасын. [3, 65]. 
Акын «шамал» деген созді отмо мааниде 

алат да, бир кезде апасына да тийген шамал, 
ага окшош тагдыры бар кызынын абалын 
беріі ічін колдонулуп, шамал аркылуу ая-
нычтуу тагдырлар ыры ырдалат. Ыр терен 

поэтикага эгедер болуп, адам тагдыры, анын 
бир учурдагы психологиялык ал-абалы эн 
сонун таасирдіі, конкреттіі чагылдырылат.

Ш.Дійшеевдин ырларында образдуулук, 
чексиз терењ сезим, мааниліі мазмун, ошо 
мазмунга жараша табылган форма бар, алар 
анын ырларына жан киргизип, тиріі орга-
низм сыяктуу кан жігіртіп турат. Акындын 
поэзиясындагы жонокой эле создор тан ка-
лаарлык тактык менен орундуу колдонулуп, 
тір-тісполін озгортіп, кулпуруп чыгат да, 
эмоционалдуу, образдуу, коп мааниліі кепке 
айланып окурманды ырдын ичине кирііго 
жетелеп, анын жан дійносіно отот. Акындын 
мындай чеберчилиги «Шакен азган» (2004), 
«Туз» (2011) аттуу жыйнактарында да даана 
корінді.

Кылт этип кырдан кочормін,
Кылт этип кырдан кочкочо.
Кыргыз деп ыйлап отормін [3, 79], – де-

ген саптар менен башталган акындын «Ша-
кен азган» деген жыйнагына Ш.Дійшеевдин 
мурунку жарыяланган мыкты ырлары, кара 
соз тіріндогі чыгармалары топтолуп, мында 
да акын заман темасына басым жасап, анын 
ийги жана терс жізін корсоткон чыгармала-
рын тартуулады. Немецтин XX кылымда-
гы атактуу жазуучусу И. Бехер жазгандай: 
«Литература только тогда может обрести 
могущественную власть, когда она с мощ-
ной силой убеждения выразить исторически 
носущенные проблемы эпохи и тем самым 
поможет росту самосознания нации и её са-
моутверждению. Литература приобретает 
могущественную власть, когда в ней находят 
свое выражение лучшие черты народа и ког-
да она, таким образом, воспитывает людей, 
формирует характеры». Ш.Дійшеевдин по-
эзиясы так мына ушундай касиетке эгедер. 
Себеби, акын кандай гана темага кайрылба-
сын бігінкі кін чындыгы терен ой – толго-
олор, нукура сезимдер жуурулушуп, талаш-
сыздыгы жана корком жугумдуулугу менен 
окурманды кайдыгер калтырбай аны ойло-
нууга, кайгырып же кубанууга мажбурлап, 
ички психологиялык чыналууга алып келет. 
Акын балким, тээ бала кезинен турмуш аза-
бын коп тартып ошого болгон бугун, андан 
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сон жаныдан адабият дійносіно аралашкан-
да кайра куруу деген «балээ» башталып, 
мурдатан козі коріп, бирок айта албай келген 
турмуш чындыгына болгон арманын, андан 
отіп, откоол мезгилдеги элдин болуп корбо-
гондой жакырланганда бугуп жаткан сыр-
ларын сыртка чыгарып жаткандай сезилет. 
Себеби, акын заман чындыгын жылмалап, 
кооздоп отурбайт, ал тібін тішіро кашкайта 
ачык жазат. «Акын тагдыр кітмойінчо акын 
боло албайт» деген соз бар эмеспи. 

Ал эми Ш. Дійшеевдин жеке тагдыры 
элдин тагдыры менен жуурулушуп, экоооні 
боліп кароого мімкін эместей элестелет. 
Акындын озінін минтип жазганы бар: «Эл 
деген – мазар, элден кеткен азар» дешчі экен. 
омір бою ушул мазарда болдум. Сыйрылып 
сыртка чыкпадым, айрылып артка тартпа-
дым. Кесириме кетпедим, кемегеме теппе-
дим. Адал иш кылдымбы? Ал эсимде жок. 
Балким кылгандырмын. Качан эле кыргыз 
кылганын моюнга алчу эле. Анткен менен 
калк карегинен кан акканда да, май акканда 
да мазарым сынбасын, мазарым сынса наза-
рым сынар, назарым сынбасын, ниет-куйу 
бузук бироолор кандап кетпегиле, зањдап 
кетпегиле деп бойрогім бокілдогон, зама-
ным закылдаган кінім далай болду. Аттин!.. 
Бары бир бууп булгутпай, жээн тепсетпей 
коё албадым.

Мазарым сен элен – Кыргыз Жерим!
Сага билип откондор, кіліп откондор, 

іріп откондор, сийип откондор болду. Ушу-
нун баарын коріп туруп кор болдум, угуп 
туруп ділой болдум». Баарын коріп, билип 
туруп эч нерсе кыла албай келген акын ыр-

ларына сырын токті, ырларына дилин бер-
ди. Ошондуктан, акындын ырларында жа-
салма ой, жасакерлеген мамиленин жыты 
да сезилбейт. Мына ушундай жагдайлар, 
сапаттар Ш.Дійшеевди кыргыз поэзиясы-
нын Владимир Маяковскийи менен Пабло 
Нерудасы сыяктуу барандуу, карааны алы-
стан корінгон албан фигурага айлантып ту-
рат.

Белгилүү адабиятчы жана журналист 
Э.Нурушевдин сөзү менен айтканда: «Шай-
лообек өз чыгармаларында азыркы турмуш-
тун кадимки эле кара фактылырына, саясий, 
экономикалык, социалдык жана гуманитар-
дык маанидеги конкреттүү, күндүн күйүп 
турган актуал проблемаларына арбын кай-
рылды. Болгондо да ошол карандай фак-
тыларга эстетикалык бийик ырай берип, 
окуган же уккан адамдын көңүл көкөйүндө 
кыттай уюп калгандай кыяпка жеткирип, 
анын поэзияга айлантты. Дал ушул касиет 
аны башкалар-дан аттын кашкасындай ай-
ырмалаган акындын эн белгиси болуп кал-
ды. Атүгүл улуттук поэзиядагы жаңы агым-
га нук салды. Көз алдыда болуп жаткан же 
жаңы болуп өткөн күнүмдүк жаңылыктан, 
окуядан, фактыдан коомдук резонанска ээ 
болгудай жогорку сапаттагы ыр жасай алган 
акындар кыргыздын жазма поэзиясынын та-
рыхында буга чейин жолуга элек болчу, жо-
лукса да адабий теорияда «публицистикалык 
поэзия» деп аталып жүргөн жанрды Шайло-
обектей көркөм деңгээлге көтөрө алышкан 
эмес» [4], – деген пикири тура міноздомо 
эле.

Адабиёт
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4 Бехер И.Р. О литературе и искусстве. – Москва, 1981. – С. 222-223.
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ДҮНИЕТАНЫМЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

Бұл мақалада арғықазақтардың мифологиялық дүниетанымының ерекшеліктері ту-
ралы нақты дəйектермен, автордың өз ойымен талқыланған. Мифологиялық оқиғаларды 
мазмұнына қарай бөлу жолдары қарастырған.
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В этой статье обсуждается мнения автора и даются конкретные факты об особенностях 
мифологической мировоззрений протоказахов. Также, автор разделяет мифологические со-
бытия по их содержанию.

Ключевые слова: протоказах, мифы турки-казаха, космос, философия, мировоззрение. 

This article discusses the opinions of the author and gives specifi c facts about the features of 
the mythological worldviews of protokazakhs. Also, the author shares the mythological events by 
their content.

Keywords: protokazakh, myths of the Turks Kazakh, space, philosophy, worldview.

 «Біздің кіндігіміз жеті атамызбен ғана 
жалғасып жатқан жоқ, онан арғы Үнді 

мен Ніл, Еділ мен Дон жағалауларына қазақ 
даласының рухын жеткізген бабаларымыз-

бен жалғасып жатыр»
Назарбаев Н.Ə.

Түркі-қазақ философиясының түп не-
гіз дері тым  көне дəуірлерден тамыр тар-
та тындығын ес керсек,  миф адам зат таны-
мының ең көне жəне ал ғашқы сатысы екен-
ді гін негізге алсақ, ұлттық фило софияны 
са ра лау бары сында оның түп бастау лары да 
осы  мифтік сарындардан бастау алады.

Философияда миф кеңірек ұғым ретінде қа-
растырылады. Атап айтқанда, оған байыр ғы 
əфсаналар, алғашқы наным-сенімдермен бай-
ланысты оқиғалар, қазіргі заманғы ор нық қан 
дəстүрлі діндердегі қиял-ғажайып кө ріністер, 
ертегілер мен аңыздар, көне эпикалық туын-
дылар т.б. жатқызылады [1]. Миф тің пайда 

болуы, мазмұнымен мəні жө нінде филосо-
фияда əртүрлі көзқарастар бар:  ол – ұмыт 
бола бастаған оқиғалардың бұр маланған түрі, 
адамзаттың қиял-ғажайыпқа елік теушілік 
арман-мұраттары, адамның іш  кі көңіл-
күй сезімін сыртқа шығаруға ұм тылыстан 
туғандықтан, оларды шынайы өмір  де 
кейіптеуден пайда болған, миф көне салт тар-
мен  дəстүрлерден туған т.б. Дегенмен, ең бас-
тысы, миф адамзат үшін не берді, оның бүгінгі 
күн ге дейін ұмыт болмай, сабақтасуының 
сыры не де, ұрпақтардың рухани жетілуі үшін 
қандай пай дасы бар деген сауал бұл тұста 
маңыздырақ бо лып шығады. Ендеше, түркі-
қазақ мифтерінің іш кі мағынасына, түпкі ай-
тайын деген идеясына,  бүгін гі күнгі танымдық 
маңызына аса маңыз берілуі қажет. 

Мифтер кең мазмұнды болғандықтан, 
оны шарт ты түрде бейнелейтін оқиғаларына 
бай ла н ыс ты былайша бөліп көрсеткен дұ-
рыс: ға рыш пен əлемнің пайда болуы жəне 
оның заң дылығы туралы (космогенез), құ-
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дай лардың жа ра тылуы мен олардың өмірі 
ха қындағы (теогенез), адамзаттың пайда 
болу ы мен дамуы ту ралы (антропогенездік), 
ұлт  пен ұлыстардың қалып тасуы мен да-
муы  жөніндегі (этногенездік), тұр мыс-тір-
шіліктегі өмір мəнділік жағдаяттар туралы 
(экзистенциалистік). 

Байырғы түркі-қазақ мифтері де осы 
ыңғайдан тыс  емес жəне бұнда байыпты 
терең ойтолғамдар тү зілісі мен ұрпақтарына 
үлгі қылып қалдырған адам гершілік 
қағидалары жинақталған. Бұл сипат тарды 
ашып көр сету үшін фило софия дағы əдіс-
намалардың бірі – түсіндірмелі талдаулар 
(герменевтика) қол данылады.

Ғарыш заң дылығы туралы мифтердің бірі 
– са қалы қырық қарыс, бойы бір қарыс шал 
ту ралы көне ертегінің өзі рəміздік түрде, 
яғни, бел гілі бір құбылысты салыстырма-
лы түрде оған қа тыс сыз құбылыс арқылы, 
қандай-ма болмасын белгі лі бір қырлары бой-
ынша ұқсастырып барып бей нелеу арқылы 
берілген. Ол – аспан əлеміндегі құй рықты 
жұлдыздың (комета) тұспалды көрі нісі. Не-
месе, керісінше, кей жағдайда аспан дене-
лерінің қозғалысы жердегі өмірдің шынайы 
бей несі мен ұқсастырылады. Оқиға желісі 
мынадай  аңыз ды мысалға алуға болады. 
Түнгі аспан де нелерінің қозғалысы негізінде 
«Үркер» аталатын  шоғыр жұлдыздың қы-
зын «Жетіқарақшы» деп  аталатын шоғыр 
жұл дыздар қоршап алып аң диды, олардан  
қашқан Үркер аспан бойында жыл жып қа-
шып жүреді. Шолпан жұлдызы да қа шып 
жү ріп, жылына бір рет Айдың бауырына  
па    на лайды. Оның сенімді күзетшісі ретінде 
«Темірқазық» жұлдызы бекітілген [2]. 

Бұндағы Шолпан мен Үркер беттерін 
жел  қақпаған нəзік жанды сұлу қыздардың 
бей несін берсе, Жетіқарақшы тікелей ма ғы-
на сын дағы қарақшылар болмаса да, қызға 
көзін сүзе тін, олардың теңі емес барлық 
қар сы жыныс тылардың жиынтық рəмізі, ал 
же ті саны шартты түрде алынған, олардың 
бір лі жарым ғана емес екендігін білдіретін 
белгі. Бұл құбылыс қазақ қоғамындағы, тіпті 
жалпы адамзатқа ортақ тірші ліктің өзіндік 
бір маңызды қайталанып тұратын бе лесі. 

Оқиғаның Жердегі тіршілікке өнегелік үлгі-
сі ретінде берілгендігі – Аспан əлеміндегі 
жұл дыз дардың қозғалысының  тұрақты түр-
де мəң гі сақталуына, күн сайын түнде көрі-
нетін бей несі арқылы үнемі еске түсіріп оты-
руға ың ғай ластырылғандығына сүйеніп, ой -
санаға ə се  рін күшейте түседі. Ол тек ауыз-
ша айтылумен ғана  емес, ғарыштан нақ ты 
бейнесі көрінетін визуальді көрініс болған-
дықтан, ұрпақтарға ық пал ету мүмкіндігі 
де айқынырақ құбылыс. Соны мен қатар, 
қыз бала үшін əрбір түннің мүм кін болатын  
қаупін ескерткендей сыңай да бар. Бұн дай  
сəйкестендіру кейіннен халқымызда қыз -
дардың есімін «Шолпан» депқоюмен ше-
шімін тап қан немесе керісінше, жұлдыздарға 
бұл есім ді  танған. 

Ал, бүлікші «Жетіқарақшы» мен тірекші 
«Темірқазықтың» өзара ұқсастандырылуы 
мен бір-біріне берілмес бəсекелестігі жер  
бетіндегі ізгілік пен зұлымдықтың өз ара 
теңдігін, қатар жүріп отыратын ар на ла с ты-
ғын білдіріп тұр.

Түркі халықтарында жəне қазақтарда да 
кездесетін аңыздардың бірі – есте жоқ ескі 
заманда жер бетіндегі əділетсіздіктен қорлық 
көрген қыздың ғарышқа самғап кетіп, Ай 
то лысқан шақта оның бетінен сол қыздың 
кес кінінің көрінетіндігі туралы оқиғаны 
қамтиды. Қыздың Ай бетінде отыруының 
ішкі мағынасы бір сарынды емес, сан түрлі 
түсіндірмелермен шешімін табады. Жер бе-
тіндегі патриархалдыққа (ер адам отағасы 
ре тінде билікке ие), гендерлік теңсіздікке 
қарсылықтың əйелге тəн əлсіз түрі немесе 
адамзат қоғамындағы əділетсіздікке қар-
ғыс айтып, жеке отырып мұңаюдың, жал-
ғызсыраудың бейнесі; «қырық үйден тыйыл-
маған қызға» берілген жаза – Аспан əлемінде 
«қамау да отырғандай» болатын қыздың тұс-
палды көрінісі; өзінің теңін күте білудегі 
тұрақ тылықтың, тазалықтың, сабырлылық 
пен ұстам ды лықтың келтірілген мыса-
лы; Ай нұрына бөлен діріп қыздардың 
сұлулығын ескертіп отыра тын өнегелілік 
үлгі; халқымыздағы «Қыз сыры»,  «Қыз на-
мысы» сияқты қасиеттердің құр метін арт-
тыру үшін алыстағы бейне арқылы қол  
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жет  кізілмейтіндік пен асқақтықты көр-
сетуге арнал ған; жаугершілік замандағы 
ұрыстардағы өзі нің ерін немесе ғашығын 
күте білудің құн дылығын əйгілеу т.б. 

Бұның Жердегі қайталанған нұсқасы 
«Қар  қызы» деп аталатын аңыздағы ешкімге 
кө рін бейтін, үнемі даланы жаңғыртып əн  
салып  жү ретін жалғыз қыз бойынша бе-
рілген. Сондықтан екі  аңызда да оқиға қарт 
кем пір немесе тұр мыстағы əйел емес, үнемі 
қыз  бейнесінде сипат талады. Бұлардың түп 
мə ні халқымызда қыз  баланы құрметтеуге, 
сый лауға, қорламауға үгіт теуді мақсат еткен 
философия. Себебі, аталған көрініс терде, 
өмірден түңіліп, өз-өзіне қол жұм сау немесе 
жермен тылсым байланыс орнататын мисти-
ка жоқ, керісінше, қыз баланың да өзіндік өр-
шіл рухының үлгісі айқын берілген. Бұндай 
қыздардың, керісінше, қарама-қарсы кейпі, 
сəй кесінше, түркі-қазақ жəне əлемдік миф-
терде – су перісі, перінің қызы т.б. түрінде 
көрсетіледі.

ҮІІІ-ХІІ ғасырлардағы рухани өрлеу 
дəуірінің бас тамасында оғыз-қыпшақ 
ұлысының ойшылы  – Қорқыт Ата жатыр. 
Қорқыт тек данышпан ға на емес, қобызшы, 
жыршы, хан кеңесшісі, бақ сы т.б. көпқызметті 
жəне тарихи тұлға, əрі аң ыз кейіпкері. 
Сондықтан оның дүниетанымы жə не өзінің 
өміріндегі оқиғалар бізге мифтік са рында 
жеткен. Оның философиясының қай нар 
көздері – 12 жырдан құралған «Қорқыт ата  
кітабы» мен оған енгізілген даналық сөз-
дерінен, Қорқыт туралы аңыздар мен күй-
лерінің шығу тарихының мазмұнынан құ-
ралады. «Қорқыт ата кітабындағы» жыр-
лар əрбір кезеңдегі оқиғаларды тұтас-
тындыратын түркі халықтарының жалпы 
та рихы мен дүниетанымының жинақталған 
мұрасы іспеттес. Ондағы əрбір жырының 
маз мұны терең рəміздік, бейнелік, тұспалды 
мағына мен байыпты философиялық ойтол-
ғамдарды береді. 

Кең тараған Қорқыттың өлімнен қашу 
туралы аңызындағы оқиға желісінің негізгі 
идеясы – өлгісі келмеген, өмірді қимаған 
бабамыздың өлмейтін өмірді іздеп, желмая 
мініп шартарапты шарлап, ақыры Сыр бой-

ына келіп тоқтап, суға кілем жайып алып, 
қобызымен үздіксіз күй тартып, оның үні 
арқылы өлімді жақындатпай, ақыры шаршап 
қалғып кеткен сəтінде өлім жылан кейпінде 
келіп, 99 жасқа қараған шағында оны шағып 
өлтірумен түйінделеді. 

Бұл аңыздағы философия: əлемде бар 
болу мен болмау, өмір мен өлім, мəңгілік 
пен өткіншілік, тəн мен рухтың қайшылығы 
сияқты мəселелерге келіп тоғысады. Бұл 
құбылыс – өлімнің өмірдегі барлық қай-
ғылардың ішіндегі ең басты, ақырғы, 
болмай  қоймайтын субстанциялық қайғы 
екен дігін негіздеп, адамзатқа өмірсүйгіштік 
мұ раттарын паш етеді, өмір сүру, бар болу 
құн дылығы мен бақытын əйгілейді, түркі 
ұр пақтарын өмірдің құндылығын бағалай 
бі луге үйретеді. Бүгінгі таңдағы жастар 
ара сында өршіп келе жатқан жағымсыз құ-
былыс – өзін-өзі өлтіру мəселесінде Қорқыт 
ұсын ған өмірге құштарлықтың осындай кө-
рінісін түйсіну аса маңызды болып отыр.

Қорқыт Атаның өлімнен қашу туралы 
аңыз дарының тағы бір нұсқасында оның 
тарт қан күйіне ұшқан құс, жүгірген аң т.б. 
бар ша тіршілік иелері құлақ қойып, мүлтіксіз 
тың дап тұрады. Рəміздік түрде олар, барша  
өткінші тіршіліктің барлығы өз басынан 
өткізетін өлім қайғысына ортақтасып тұр: 
жалпыға ортақ өлім мəселесі туралы бірге 
тол ғанып, мəңгілікті аңсап, өткіншілікке 
қар ғыс айтады, мəңгі өлмеудің жырын 
тың дайды. Аңыз терең философиялық дү-
ниетаным болғандықтан, ондағы əрбір көрі-
ніс те рəміздік мағынаға ие. Су үстіндегі 
жай ыл ған кілемде қобыз тартып отырған 
Қорқыт Ата бейнесінде: ағып жатқан су – өтіп 
ба ра жатқан өмір мен уақыт ағымын, кілем 
– ба тыс, шығыс, солтүстік, оңтүстік болып 
құ рылған дүниенің төрт бұрышын, жылан – 
мəң гілікті бейнелейді. Себебі, жыланның та-
биғатта кезең сайын сыртқы қабығын тастап 
түлеп отыратындығы əлемдік мистерияда 
да, көне түркілік танымда да, ол реті келген-
де жаңарып-жасарып отырады жəне мəңгі 
өмір сүреді деген сенімді қалыптастырған. 
Ендеше, бұдан мəңгілікпен өткіншіліктің 
қай шылығы анық байқалады.



67

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

Қорқыт Атаның жылқы емес, желмая мі-
ніп, басқа аспап емес, қобыз тартып ел ке зуі 
– қобыз үні мен түйенің боздауындағы ды-
быстардың үн дестігі, екеуінің сазы жөнінен 
бір-бірінен ажыра ғысыз екендігі, сайып 
келген де, Қорқыт бабаның мұңына тоғысады 
да,  «түйе – қобыз – иесінің» бірлігін 
тұспалдайды. Себебі, қобыз ас па бынан көп 
жағ дайда қайғылы күйлер шы ғарылады, 
түйе нің боздауы да қобыздың күңірен ген 
дау сы на ұқсайды, Қорқыттың өлім қайғысы 
да  ішкі жан дүниенің толғанысын білдіреді.

Бірақ, Қорқыттың бұл əрекеті, түптеп 
келгенде, пессимистік өлім философиясы 
емес, оптимистік өмір философиясы. Баба 
əрекеті бір қарағанда сарыуайымшылдық 
сияқты бо лып көрінгенмен, түп мазмұны 
ша бытты  ғұмыр кешуді білдіреді. Себебі, 
бұнда өмір ден түңілушілік пен оны жек 
көру жоқ, керісін ше, жарық дүниеге деген 
тойымсыздық пен құштар лық, өмірдің əрбір 
сəтін бағалай білу, уақыттың құн дылығын 
ардақтау сияқты мұраттар паш етіле ді. 
Қорқыттың бұл əрекетінде «ең басты бақыт  
– дүниеде бар болу» деген тұжырымның ым 
- ишарасы жатыр.

Нақ осы ұрпақтар сабақтастығы мəселесі 
бүгін гі күні өркениетті мемлекеттерді алаң-
да тып отырған маңызды түйткілге айна-
лып бара жа тыр жəне ол түптеп келгенде, 
сол ұлттың та рих сахнасынан өздігінен-ақ 
мүлде жойы лып   кетуіне алып келетін ұлы 
қайғы болып та была ды. Сондықтан да осы 
тұста Қорқыт Ата ның  мифологиясындағы 
оқиғалардың тек түр кі халық тарына ғана 
емес, жалпыадамзатқа арнал ған  мəңгілік 
өсиетнамасының қаншалықты ма ғы на  лы 
екендігі ұғынылады. 

Арғықазақтардың мифологиялық дүние-
таны мы  көнеден сабақтасып, қазақ хандығы 
құрылар тұс қа дейін жəне одан кейін де 
жал ғасын тапқан бета лыс [3]. Соның бірі – 
Асан қайғының «Жер ұйық ты» іздеуі ту ра-
лы аңыз. Бұның мазмұны жыр шы, жырау, 
көріпкел, хан кеңесшісі бол ған Асан қайғы 
«Қой үстіне бозторғай жұмырт қалайтын» 
бейбітшіл дəуірді, барша халық дəу летті тұр-
мыс кешетін заманды іздеп, жайлы қо ныс 

із деуі жəне қазақ даласындағы əрбір жерге 
ба  ға беруі туралы болып келеді. Асан қайғы 
ал ға қой ған мақсатына жетті ме, жетпеді ме 
– негізгі мəсе ле онда емес, бұл тұста «Асан 
қай ғы ел ке зіп не істеп жүр жəне оның мəні 
неде» деген сауал  маңызды. 

Біріншіден, Асан қайғының қазақ дала-
сын шарлауы, оның баға берген жерлерінің 
қазіргі еліміздегі жер-су аттарымен тұтастай 
сəйкес кел уі «мемлекетіміздің сол кездегі 
тер риториясын» белгілеушілік қызметін біл-
діреді. Əрине, ол өзге халықтың мекендеріне 
барып, баға беріп жүруі мүмкін емес екендігі 
түсінікті жайт. Сондықтан, аңызда Асан ата  
өзінің даласын еркін шар лай  отырып, «бо-
лашақ ұрпақтарына қазақ дала сының шека-
расын белгілеп кеткендігі» туралы тұс пал ды 
ойлар жинақталған.

Екіншіден, осындай сайын даланы еркін 
ке зіп өскен, ғұмырын өткізген халқына өмір 
сүретін аймақтарын белгілеп бере отырып,  
болашақ ұрпақтарына «оны мəңгілікке сақ-
тай біліңдер» деген ұлтжандылық-тəлім-
герлік өсиет тастаған. 

Үшіншіден, оның қазақ сахарасына бер-
ген бағасының көпшілігі оңды, жағымды. 
Осы дан оның туған даласына деген сүйіс-
пеншілігі, шексіздігі мен кеңдігіне деген 
ын тықтық сезімі анық байқалады. Бұл – 
əрбір қа зақ халқының өкіліне «менің далам» 
деген  ішкі психологиялық-се зім дік терең 
түйткіл орнататын сана түк піріндегі көңіл-
күйді оятады. «Өз елімнің əрбір ай мағы, 
əрбір топырағы «Жерұйық»,-деген нақ ты 
тұжырымның тұспалды ойлары беріледі. 

Төртіншіден, «Қой үстіне бозторғай жұ-
мырт қалаған заманды» іздеуді өзінің мақ-
сатының дің гегі ғана емес, мұраты ретінде 
де  таңдап алды. ХХ ғасырдың басындағы 
Ке ңес Одағында ком мунистер ол заманды  
келер уақыт бойынша  іздеп, болашақта бо-
луы тиістілігіне, тіпті ХХ ғасырдың аяғында 
жүзеге асатын нақты уақыты ның да белгілі 
екен дігіне сенді. Ал Асан қайғы оны  кеңіс-
тік бойынша іздеді. Қияли тұрғыдан ал сақ,  
екеуінің басты айырмашылығы мынада:  
коммунис тер Асан Қайғының олардан бес 
ғасыр бұ рын ондай қоғамның болуы мүм кін 
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емес екен дігін дəлелдеп кеткендігіне қа ра-
мастан, оған сенгендігінде болса, Асан Қай-
ғының оны кеңіс тік бойынша да, уақыт бой-
ынша да табу жə не орнату мүмкін емес екен-
дігін дəйектеп, о ған сенбегендігінде жəне 
оған өзінің көзін жеткіз ген дігінде.

Бесіншіден, бабамыздың бұл тұжы рымы-
ның жалпыадамзаттық рухани-ақпараттық 
кеңістік тіктің сабақтастығы тұрғысынан 
үл кен тарихи-əлеуметтік маңызы болды. 
И дея, жалпы алғанда, оптимистік (дүниеге 
үміт  кө зі мен, үмітсіздіктен аулақ болушы-
лык)  си патта, өміршеңдік пен шабыт, үміт  
пен  болашаққа сенімнің қажеттілігін то лық-
тыратын жалпылама үлгі. Демек, бұн дағы 
не гізгі мəселелелердің бірі – адамзат қан дай 
-да бір игі мұраттар мен мақсаттар, ар ман-
дар мен үміт құшағында қалуы тиіс жə не 
ол  жекелеген адамдарға да қатысты дегенді 
мең зейді.

Алтыншыдан, қазіргі кезеңдегі ел кезу-
ші  велосипедшілер, мотоциклшілер, «керу-
ен  шілер» т.б. осы типтес нышандарды қай-
та лайды, бірақ олар құрғақ формада жəне 
өз  дерінің мүддесін ғана көздейді. Осыдан-
ақ  бабамыздың ел мен жер, халқының бей-
біт шілігі мен жарқын өмір ту ралы тол ға-
ғандығы анық көрінеді. Асан қай ғы іштей 
те рең нен өз мүддесін көздейтін ел кезу ші 
дə руіш те, «зеріккен» саяхатшы да, уақыт ша 
ха бар айтушы жаушы да, бітістіруші елші де,   
ел  қыдырған əжуалаушы алдар көсе де, қо-
жа  насыр да, сауықшыл сал-сері де емес, ол 
– «көш пенділер философы» деген мəртебеге 
ие  болған парасатты дала адамының нақты 
бей   несі, қазақ даналығының жиынтық кей-
іпкері.

Түсіндірмелер үшін мысалға алынған 
бұл мифтер қазақтардың байырғы дүние-

танымдарының терең мағыналы екендігін 
дəйектеу үшін алын ған үлгілер ғана. Ен-
де ше, қазақ халқының ар ғы -бергі ру хани  
та нымындағы əрбір миф осын дай  фи-
лософиялық ойтолғамдарды жа мап  жат қан-
дығын аңғаруға болады. Əрбір да ла   аңыз-
дарының ауыздан-ауызға тарап, сан  ғасыр лар 
бойы сабақтасып, бүгінгі күнге дейін келіп 
жетуі нің, бұлжымай сақталуының өзіндік 
себебі де  – қоғам дамуы үшін сұраныстарға 
ие болып келген дігінде, яғни, əрісі əрбір 
түркі, берісі кез -келген қазақ ұрпақтары 
үшін сусындайтын ру хани азық қызметін 
атқарғандығында болып  отыр. Сондықтан, 
жыршылар, ертекшілер, шежіре шілдер т.б. 
мифтердің ұмыт болып жо ғалып кетпеуі 
үшін қазақ қоғамында өзіндік мəр тебесі бар, 
есте сақтау қабілеті жоғары арнайы дайын-
далған кəсіби тұлғалар болып есептелген. 
Мы салы, ертекші қарттар кешке қарай ауыл 
балала рын жинап, оларға ертегі айтып беру-
мен шұғылданған.

Арғықазақтық мифологиядан бізге жет-
кен осы тарихи фактілерден туындаған бол-
мыстар ру хани ілімнің идеялық негіздерінде 
жат қан на мыстылық, отансүйгіштік, ұлт-
жандылық, ар лылық, адалдық, əділдік сияқ-
ты рухани-мəдени қасиет тердің өзара тарихи 
тамырлас екендігін ашу ға на емес, олардың 
қазіргі біздердің де діліміздің арғы тектілік 
негізін құрайтындығын көрсету ғана  емес, ең 
бастысы осы құндылықтарды дұ рыс түсініп, 
олардың діліміздегі рөлін қайта жаң ғырта 
алсақ ғана ұлтымыздың келешегін нағ ыз 
арғытектілігімізге сəйкес дамытып, əлем 
ал   дындағы этнотектілігімізді аса абыройлы 
дең  гейге асқақтата алатынымызды дəлелдеу 
бо лып табылады.
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КƏКІМБЕК САЛЫҚОВ ЖЫРЛАРЫНДАҒЫ АСТАНА БЕЙНЕСІ

Бұл мақалада ірі тұлға Кəкімбек Салықовтың Астанаға арналған өлеңдері жайлы 
жазылған. Ақын жанының қоршаған орта əсерімен, ең бастысы, уақыт пен заман лебімен 
жанды байланысынан пайда болған поэзия туралы қарастырылады.

Түйінді сөздер: жаңару мен жаңғыру, поэзия, шабыт, өлең жазу.

В данной статье рассматриваются стихи поэта Какимбека Салыкова посвещенные городу 
Астана. Стихи поэта К.Салыкова описываются впечатлениями окружающей среды и глав-
ное живой связью со временем и эпохой.

Ключевые слова: обновлять, процветание, поэзия, вдохновение, сочинять стихи.

This article examines poems about Astana written by Kakimbek Salykov. The verses of poet 
К.Салыкова are described by the impressions of environment and main living connection in course 
of time and by an epoch.

Keywords: update, prosperity, poetry, inspiration, writing poetry. 

Əдебиетте əр заманның өз жыршысы 
болуға тиіс. Рас, ұлы ақындар ұлт өмірінде 
өшпес із қалдырып, жырлары мəңгі жасай-
ды. Солай бола тұра, əр заманның сыры 
бөлек, ендеше жыры да бөлек қой. Қазір за-
ман да, қоғам да, соған орай өмір де, адам да 
өзгерген шақ. Жалғыз қазақ еліне ғана емес, 
жер жүзінде ғажайып жаңалықтар, ғаламат 
өзгерістер бар. Ендеше, сол уақыт көшінің-
ал ма ғайып заманның аңсысын аңсап, ақи-
қат ын  аңғартып, өлеңде өрнектейтін өзгеше 
си паттағы жаңа ақындар керек. Бұл орайда 
қазіргі қ азақ əдебиетінің орға жығылып, 
орта жолда қалып қоймайтындығы кө ңілге 
медет, ойға азық. Ескі жəне жаңа за ман-
дардың арасындағы өлара мезгілдің өзінде-
ақ қазақ поэзиясына сыры да, жыры да бөлек 
жаңа ақындар толқыны келіп қосы лып, ұл-
тымыздың көркем ойының көшін түзуде.

Шын ақын – қашанда өзгеріс, қашанда 
жаңару мен жаңғыру. Əрине, ол өзгерістер, 
ол жаңару мен жаңғыру өзінен-өзі пайда бо-

лып, өзінен өзі түзіліп жатпайды. Олар ақын 
жанының қоршаған орта əсерімен, ең басты-
сы уақыт пен заман лебімен жанды байла-
нысынан пайда болары белгілі. Ақын толы-
сып, кемелденген сайын оның бойындағы 
құбылыстардың ошағы кеңіп, отыны мо-
лая түседі. Заманмен байланысты о баста 
басталғандай əлсіз бір талшықтармен емес, 
білем-білем күре тамырлармен жалғасып 
кетеді. Мұнан да дəлірек айтсақ, ақын бара-
бара өмірдің, уақыт пен заманның қызығы 
мен мұңын төбе үстінде отырып қадағалап, 
бақылаушыдан сол өмірдің, сол заман мен 
уақыттың қызығымен гүлдеп, мұңымен өр-
тенушіге айналады. Бұл – енді ақынның 
уақыт пен заманмен тағдырлас болып кетуі.

Қазақстанның тəуелсіздік алуына байла-
нысты қазіргі қазақ поэзиясында алдыңғы 
буын ақындары тоталитарлық тəртіп 
қысымымен айта алмаған тақырыптық 
желілер бой көтерді. «Қазақ ұлтының 
келешегін ойлайтын, оның экономикалық 
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тəуелсіздігін алуы мен өркениетке қол со-
зуын, дүние жүзіндегі басқа ұлттармен тең 
өмір сүріп, ғылымы мен мəдениетінің да-
муын тілейтін көзқарастар мен прогресшіл 
идеялар қазіргі қазақ ақындарының 
шығармаларының басты ерекшелігін таны-
тады» [1, 9]. «Ақын атаулының жетем деп 
қиял еткен қия шыңы болады. Онсыз ол 
ақын емес. Жету, жетпеу сол шыңға – та-
лант пен тағдырдың ісі. Ол екеуі қос қа-
наттай егіз қатар болуы шарт. Талантты 
тағдыр қостамаса, талант – тұл. Сондай-ақ, 
тағдырды талант қыздырмаса тағдыр мұзбен 
тең».

Ақын боп өмір кешіру оңай деймісің, қа-
ра ғым, Аузында болу бұл өзі сыздаған бар-
лық жараның, – деп, Төлеген Айбергенов 
жыр ла ғандай, ақын жүгінің ауыртпалығын 
бе лі қайыспай көтере білу тума талантқа ға-
на  тəн нəрсе.

Қазақ халқының маңдайына біткен ірі 
тұл ға, ел-жұрты жалғыз сұлу сезім, сырлы 
ырғақ ты шоқтығы биік поэзиясын ғана емес, 
ел  бастап, көсем сөйлер зор қайраткерлік қа-
рым-қабілетке толы еңбек жолын да ерек ше 
мақтан тұтатын ақындардың бірі де біре гейі 
– Кəкімбек Салықов. Кəкімбек Салықов се-
зінгенін іркіп қала алмайтын, қу ан ышын 
да, ренішіне де оқырманын ор тақ тастыра 
алатын шынайы сезім ақыны. Оның жыр-
лары өзі туған Көкшенің саф ауасын дай 
таза, қайыңдары мен қарағайындай би-
ік жəне əдемі, көлдеріндей айдын, бұ лақ  -
тарындай мөлдір. Туған табиғаты сүй ік-
ті ұлы  на қүйылып тұрған сұлу жыр сый-
ла  ған. Оған Ақан əндерінің сұлулығы 
мен   сыршылдығы, Ыбырайдың өрлігі, 
Мағжанның сезімталдығы дарыған. Сезім 
шың   шылдығы оның өлеңдеріндегі ойды аш-
ып,   нақтыландырады [2, 3].

«Əдебиет – қай заманда болса да өмір ай-
насы. Демек, қоғам болмысындағы саяси-
əлеу  меттік өмір шындығын сəулелендірмей 
тұ  ра алмайды», – деп көрнекті əдебиетші-
ға лым Мекемтас Мырзахметұлы айтқандай, 
қо ғамдағы əлеуметтік жағдай қай кезеңде 
бол масын əдебиеттен өз көрінісін табады. 
Сон дықтан болар Кəкімбек Салықовтың өзі 

өмір сүрген қоғамдағы соны өзгерістер мен 
игі  бастамалар өлеңдерінен көрініс табады 
да,  одан соң да əрбір ақынды мұңдастыратын, 
қу антатын жағдайларды жырға қосады. Бұл 
орайда Астана жөнінде:

Ортақ табыс Астананың толғағы,
Ол – біздің ел сəулеттірек болғаны.
Ол – Қазақтың ақ маңдайы жарқырап,
Нығайғаны бақ-дəулет пен қорғаны [3, 

98], – деп жыр төккен.
Ақын К.Салықов поэзиясындағы тəу ел-

сіздік тақырыбы еліміздің бұрынғы аста на сы 
– Алматы мен қазіргі астанасы – Астана қа-
лаларын жырлауымен ерекше ленеді. «Алма-
ты да тəуелсіздік алаңы» өлең ін де Алматы да 
аш ылған тəуелсіздік алаңына деген ыстық 
ри за шылығын білдіре отырып, одан соң та-
рих  тың сара беттерінен сыр шертеді:

Тəуелсіздік кепіліндей алаңда
Ел ажары – бас мұнарам бар менің [4, 

199]...
Бабаларым, басқан ізің өшпейді,
Құт жайлады
Жұт шарпыған төскейді.
Кең далаға бақыт тілеп Алладан
Қоныстанды, қазақ енді өшпейді.
Құлаш жайса азаттықтың заманы,
Ашылсын де тағдырдың кең қабағы.
Барша қазақ қасиетті төрі ғой
Алматыда Тəуелсіздік алаңы [4, 199]. 

Осы арқылы ақын өзінің бұл игі бастамаға 
деген қуанышын жеткізеді. «Тоғысқанда қос 
ғасыр» өлеңінде де Кəкімбек Салықов өзінің 
жүрек түкпірінен шыққан ақ тілек-ниетін 
білдіреді. Ақын тəуелсіз еліміздің астанасы 
Ақмолаға ауысатынын өлеңдерінде құптай 
жырлайды.

Ақмоладан жасағандай Астана
Жайнай түссін ауыл төрі, басқа да.
Тəуелсіз ел мал мен басы көбейсін,
Қазынада алтын мен ақша да [4, 168]. 

Кəкімбек Салықовтың телегей ойға толы 
өлеңдерінің бір тобы еліміздің маңдайына 
біткен жарқын да шоқ жұлдызы Астанаға 
арналады. Ақын Төлеген Қажыбай: «Кəкең 
Ақмола Астанаға айналмастан-ақ арқа тө-
сіндегі ару шаһарға қоныс аударған адам. 
Туған топырақ айбарлы Айыртау, сырлы 
Сырымбет, қымбатты Қамсақты, жыр тұнған 
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жал ғыз тауға бір табан жақындасам дегені де 
бо лар» [5, 3], – деп толғанады. Бір қарасақ, 
шын ында да айбынды Арқаның баурайында  
орналасқан «Азияның ару қызы» – Астана 
қа ласына деген шексіз махаббат, ықылас 
ақын ның жақсылықты танып, сезе білетін 
көр егендігі десек те қателеспеспіз. Жер 
жауқазындары «Астана – Азияның ару 
қызы»  деп  бас талып, əсем астанамыз Астана  
қаласына арналған бір топ өлеңдері: «Əлем-
нің сегізінші ғаламаты», «Астана – тəуел-
сіздік тақ-тұғыры», «Аруақ қонған Ақ орда», 
«Алға баста Астана», «Аққу қала – Астана» 
жəне т.б. жыр туындыларының тұ сауын 
кессе, сонымен қатар, əн оралған өлең дері 
де баршылық. Олар: «Жұлдызың жан сын 
Астана», «Есілдегі Астана», «Беу, Ақ мола 
– Астана», «Шарықтай бер, Астана»,  «Аста-
на таңы» жəне басқа да терең пəл сапаға, 
айшықты ойға, тұңғиық терең ықы ласқа, ри-
ясыз мақтанышқа, рухқа толы əн дерін атап 
өтуге əбден болады.

«Астана – Азияның ару қызы» деп атала-
тын өлеңінде халқымыздың ғасырлар бойы 
аң саған тəуелсізгінің нышанына, армандаған 
ас қақ қиялына қанат бітіріп, жан берген ару 
Ас тананың көркемдігі сұлу сөзбен сипатта-
лады. 

Кей қала кемпір көзбен қызығардай,
Астана – сұлу қызы Азияның, – дейді 

автор. Астананы сұлу бойжеткенге, ал өзге 
қалаларды жасы келіп, əрі тайған кемпірге 
теңейді. Бұл ұтымды салыстыру тек оқыр-
манның назарын ғана аударып қоймай, со-
нымен бірге, көркем сөзді ойната білген 
өз ісінің майталманы, арқалы ақынның 
талғампаздығын да танытады. 

Ақын «ай қабақты, жүзі шуақты» қызға, 
ұлбіреп өсіп тұрған ақ гүлге де Астананың 
əсемдігін еспеттейді:

Ай қабақ, жайма шуақ жүзі қандай,
Ақ гүлдей сүйгің келер үзіп алмай.
Астана – Азияның ерке қызы,
Марқайған келіншектер қызығардай, – 

дейді де, Астананың айбынын:
Қазақтың сан ғасырлар арман еткен,
Астана – Азияның ару қызы [6, 8], – деп 

кестелі, көркем сөзбен көмкереді. Тəуел-
сіздігіміздің тұғырына айналған Астананың 

қадір-қасиетін ақын К.Салықов «Астана 
– тəу ел сіздік тақ -тұғыры» атты өлеңінде 
айқындайды:

Ақ жарқын жас маралдай жаны асылға,
Сүйсінді елдің тау мен даласы да.
Халқымның талай ғасыр жазылмаған,
Астана шипа болды жарасына, – дейді де, 

Астананың атақ-даңқы, мерейі жөнінде:
Тез білсе əлем біздің Астананы,
Жоқ болар ақ тілектен басқа мəні.
Астана – тəуелсіздік тақ-тұғыры,
Бар қазақ арман жолын басқарады [6, 11].
Асқақ пафоспен жазылған «Беу, Ақмола – 

Астана» өлеңінде қазақ халқының басынан 
кешірген талай ауыртпалықтарын, азаттық 
жолында аянбай күресіп өткен сара жолының 
жемісі – осы Астананың өмірге келуі. Ар-
ман қала Астананың қазақ халқының арма-
нын жүзеге асырған құбылыс дейді ақын. 
Бұл ретте ақынның мына жолдары, əсіресе, 
маңызды:

Əлдеқалай түспейді адасып нұр,
Ақ тілек пен болашақ санасып тұр.
Тұтастығын сақтауға байтақ елдің,
Ақмолаға «Ақ Орда» жарасып тұр [6, 

119].
Осы бір ой К.Салықовтың «Шарықтай 

бер, Астана» өлеңінде жалғастық табады:
Азаттық биігіне шақырады,
Көгілдір туы жайнап қуаныштың.
Шарықта, Қазақстан жас қаласы,
Астана – бар қазақтың Бас қаласы [6, 126].
Ақынның жоғарыда талданған елордамыз 

Астанаға арналған бір топ өлеңдері: «Астана 
– «Əлемнің сегізінші ғаламаты», «Астана – 
тəуелсіздік тақ-тұғыры», «Аруақ қонған Ақ 
орда», «Алға баста Астана», «Аққу қала – 
Астана» жəне т.б. сонымен қатар əн жазылған 
өлеңдері: «Жұлдызың жансын Астана», 
«Есілдегі Астана», «Беу, Ақмола – астана», 
“Шарықтай бер, Астана», «Астана таңы» 
т.б. терең пəлсапаға, айшықты ойға, тұңғиық 
терең ықыласқа, риясыз мақтанышқа, рухқа 
толы. Кəкімбек ақын өзінің кіршіксіз ақ 
жүрегін тебіренткен сансыз ойларын тамаша 
шығармалары мен жалынды жырларының 
бетіне маржандай төгілдірді, оның əрбір 
өлеңінен, əрбір жолынан, əрбір сөзінен 
бізге соншама ыстық, соншама жақын леп 
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естіледі. Ол леп тəуелсіз қазақ елінің бүгінгі 
жарқын күндерінен соққан тынысының, 
үнінің жаршысы жүрегімізге қонымды, 
рухымызға жақын жаңа өріс. К.Салықов 
өлеңдеріндегі сыр-сипаттар, көркемдік 
ерекшеліктері бір ақынның ғана емес, жал-

пы қазақ поэзиясындағы жаңашылдық 
ізденістерін, өзгеше өлең өрнегін таны-
тады. Ақынның шеберлігі сол, «əлемнің 
сегізінші ғаламатына» айналған алаш елінің 
ақ Астанасының əсемдігі мен тəуелсіз 
қазақ елінің асқақ бейнесін көз алдымызға 
айрықша образдылықпен елестетеді.
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ТАМЫРЫ ТЕРЕҢ – ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

Бұл мақалада ұлттық тəрбие жəне Тараз мемлекеттік университетіндегі аталмыш 
мəселенің жай-күйі ашылған. Адамды отбасында патриотизмге тəрбиелеу, ана тілін үйрету, 
ұлттық мінез-құлық қалыптастыру, ұлттық салт-дəстүрді сақтауға баулу, шыққан ата-тегін 
білуді таныту жайлы қарастырылған.

Түйінді сөздер: патриотизм, ұлттық тəрбие, ұрпақ тəрбиесі, отбасындағы тəрбие, 
халықтық тəрбие, этникалық тəрбие, ана тілі, мінез-құлық.

В этой статье рассматривается национальное воспитание и его состояние в Таразском 
государственном университете. Воспитание личности патриотизму, научить радному языку, 
установить национальный характер, научить сохранять национальные обычаий и традиций, 
незабывать своих предков и помнить свой род.

Ключевые слова: патриотизм, национальное воспитание, воспитание подростающе-
го поколения, воспитание в семье, народное воспитание, этническое воспитание, родной 
язык, характер.

In this article national education and his state are examined in Таразском state university. 
Education of personality to patriotism, to teach to the радному language, to set national character, 
teach to save national обычаий and traditions, незабывать of the ancestors and to remember the 
family.

Keywords: patriotism, national education, education of generation, education in family, folk 
education, ethnic education, the mother tongue, character.
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«Ел болам десең, бесігіңді түзе», – 
дейді ұлы жазушымыз М.Əуезов. Біздің 
халқымыздың тəр бие тəсілдері мен 
тəжірибелері көп. Хал қымыздың ғасырлар 
бойы қалыптасқан салт-дəс түр, əдет-ғұрып 
үлгілері мен өнегелері соның ай ғағы. Елін 
сүйген адам сол елдің салт-санасын, мə дени 
мұрасын қастерлеп, өнеге тұтуы тиіс [1].

Қазіргі уақытта қазақстандық 
патриотизмді жас тарға қалыптастыру – 
келелі мəселелердің бірі.  Осыны ұстанған 
бағыт-бағдар да бар шы лық. Патриоттық 
сезімнің нысаны мен аза мат тық па рыздың 
өтелер өлшемі – Отан. Оны та ратып айтсақ, 
бұл туған жер, оның табиғат бай лықтары, 
ұлттық тілі, дəстүрі, мəдени ерек шеліктері, 
тарихы жасалған өлкедегі киелі орын дары. 
Олардың адам санасына жылылық, жа-
қындық, туысқандық сезімдерді ұялатып, 
ізгі де  ерлік істердің бастауына айналуы – 
патриотиз м ге тəрбиелеудің арқауы. 

Адам бойына патриоттық сезімнің қалып-
тасуы отбасы тəрбиесі мен балабақшадан 
бастау алатыны айқын. Сəбиді отбасында 
патриотизмге тəрбиелеу, ана тілін үйрету, 
ұлттық мінез-құлық қалыптастыру, ұлт-
тық салт-дəстүрді сақтауға баулу, шыққан 
ата-тегін білуді таныту – ата-ана па рызы. 
Халқына құрмет, тарихи дəстүрлерге 
адалдық, сондай-ақ, туған жеріне, Отанына 
деген сүйіспеншілік сияқты перзенттік бо-
рыш тұлға бойына сəби шағында дарыса, 
бұл қасиеттер өсе келе ары қарай дамып, 
қалыптасуына қолайлы жағдай туады.

Еліміз тəуелсіздік алғалы жас ұрпақ бой-
ында патриоттық сананы қалыптастыру, ол 
үшін  па триоттық іс-əрекет ұйымдастыру, 
отба сы,  балабақша мен мектептердегі оқу-
тəрбие проце сінде патриоттық тəрбие 
беруді жетілдіру қа жеттілігі туып отыр. 
Сондықтан, жас ұрпаққа пат риоттық тəрбие 
беруде бұрынғы тəжірибе мен  бүгінгі прак-
тиканы жəне болашақ жос пар ларды бай-
ланыстыру қажет. Сонда ғана ба ла лардың 
бойына ұлттық патриотизм сезімін қа-
лыптастыруға қол жеткіземіз. Ұлттық 
патрио тизм – жеке тұлғаның өз тарихи 
дəстүрі сияқты категорияларға байланы-

сты əртүрлі деңгейде көрініс береді. Соған 
қарамастан, осы рухани ерекшеліктерді білу, 
оны қалыптастыру – патриоттық тəрбиенің 
негізгі мақсаты.

«Адамға ең бірінші тəрбие берілуі керек, 
тəрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас 
жауы, ол келешекте оның барлық өміріне 
апат əкеледі», – депті Əл-Фараби бабамыз 
[2]. Осыдан өз тағдырын өзі шешуге қолы 
енді жеткен халқымызға ұлттық рухани 
болмысты дұрыс қалыптастыру аса қажет 
екендігін байқаймыз.

Патриотизмнің құрамдас бөлігі болып та-
былатын маңызды элементтердің бірі – рух 
немесе ұлттық патриотизм өз халқына деген 
сүйіспеншілік ретінде қарастырылуы тиіс. 
Патриотизм өзінің шыққан тегінің бірлігі мен 
ортақтылығы, туған жеріне, тіліне, өскен ор-
тасына, мінез-құлқына, психологиялық жəне 
этно графиялық ерекшеліктеріне тəн ерекше 
тарихи ұл ттық дəстүрмен тығыз байланы-
сты. Ұлттық сезі мдерді патриотизм арасы-
на, Отанға, ұлтқа дег ен сүйіспеншілік рухы-
на дұрыс бағыттау үшін  бұл ерекшеліктерді 
жақсы білу жəне оларды  міндетті түрде бала 
санасына сіңіре білу қажет. Рухани тəрбие, 
моральдік ұстаным, Отанын, халқын, елін 
сыйлауға тəрбиелеу оқыту жүй есінің басты 
мақсаты болып келген. 

Халқымыздың аса бай тарихы ерлік, 
азаматтық дəстүрлерді жалғастыруды керек 
етеді. Жүзедеген жылдар бойы қалыптасқан 
ата-баба салты, сыйластық, жомарттық, 
азаматтық жəне батырлық қасиеттер бүгінгі 
жас ұрпаққа ауадай қажет. Өмір ағымы талап 
етіп отырған жаңа қоғамға лайықты саналы, 
білімді, үйлесімді жетілген жеке тұлғаны 
дайындау бүгінгі мектеп алдында негізгі 
міндет. Осыған байланысты, мектепте 
жəне жоғары оқу орындарында оқу-тəрбие 
жұмыстарын жан-жақты толықтырып, 
халықтың тəлім-тəрбиенің озық үлгілерімен 
сабақтастырып қаруландыру, бойында еліне, 
жеріне деген сүйіспеншілік сезімі дамыған 
азамат тəрбиелеу бүгінгі күн талабының 
өзекті мəселелерінің бірі болып отыр.

Жалпы ұрпақ тəрбиесінде ұлттық 
ерекше ліктерде, халықтық педагогика 



74

ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

ше. Осыған орай, бүгінгі күні алғыр да, па-
расатты жастардың мемлекет, қоғам өміріне 
белсене араласуы – уақыт талабы. Сол себепті 
де, жастар саясаты олардың патриоттық 
сана-сезімінің қалыптастыру мəселелерінің 
жиі сөз болуы заңды құбылыс. «Болашақ 
жастардың қолында», – деп ұрандатып, 
елімізде осы мақсатта қолға алынып жатқан 
əлеуметтік маңызды жобалар да аз емес. 
Жастарды патриоттық рухта тəрбиелеуде 
əртүрлі дəрежедегі «Дөңгелек үстел», «Кон-
ференция» акциялардан бастап университет 
қабырғасындағы республикалық форумдар 
мен пікір-сайыс турнирлерін атап өтсек бо-
лады. 

Белсенді студенттер бастамасымен 
жүйелі түрде жергілікті жəне республикалық 
басылымдарда мақалалар, ғылыми ізденіс 
жұмыстары жарияланып тұрады.

Сондай-ақ, университетімізде ұлттық 
құн дылықтарымызды жаңғырту мақсатында 
«Саз-əуен», «Хореография», «Халық аспап-
тар», «Му зы калық дыбыс», «Студенттік 
сəн» студиялары үздіксіз жұмыс атқарып, 
республика дəрежесінде толағай табыстарға 
жетуде. Бұларға белсене қатысқан студент-
терге арнайы куəлік беріледі.

Жоғары оқу орындарында жастар саясаты 
жəне патриоттыққа тəрбиелеуде ерекше рөл 
атқаратын бөлім – жастар ісі жөніндегі коми-
тет десек, университетімізде бірнеше ресми 
түрде бекітілген ұйымдар, клубтар жұмыс 
атқаруда. Аталмыш іс-шаралар тəрбиелік 
мəні жəне жастардың оң қөзқарасына, жа-
старды дұрыс тəрбиелеп, оларға дұрыс білім 
алуына əсер етеді. Осы жастардан жоғары 
мəдениет иесін тəрбиелеу, кəсіби маман етіп 
даярлау – сіздер мен біздердің еншімізде. 

құндылықтарын ескере отырып тəрбиелеудің 
тұтас жүйесін жа сау да өткен ғасырдағы 
көрнекті ағартушы - пе дагогтардың, соның 
ішінде Ш.Уалихановтың, А.Құнанбаевтың, 
Ы.Алтынсариннің, М.Жұмабаевтың 
жəне т.б. да маңызды ой-пі кір  лері, 
отансүйгіштік, патриоттық туралы  қа ғи -
далары қазіргі кезде өз жалғасын та бу да.  
Бүгінгі таңдағы мемлекеттің өзекті мə се-
лелерінің бірі Қазақстан Республикасы аза-
мат тарының патриоттық рухын көтеру бо-
лып   табылатындығын ескерсек, Елбасы 
Н.Назарбаевта жыл  сай ынғы Жолдауында 
пат риоттық тəрбиеге көп көңіл бөледі.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н. Назарбаевтың «Қазақстан болашағы 
– қоғамның идея лық бірлігінде» атты 
еңбегінде: «Біздің та ғы бір аса маңызды 
идеологиялық міндетіміз – Қазақ стандық 
отансүйгіштікке тəрбиелеу, əрбір аза мат 
өзін-өзі айқын билеуін қалыптастырады», – 
деп  көрсеткен болатын. 

Ал осы бағытта М.Х. Дулати атындағы 
Тараз мемлекеттік университеті мемлекеттің 
саяси бағдарламасы аясында өсіп келе 
жатқан жас буынның патриоттық, рухани-
адамгершілік тəрбиесіне үлкен назар ау-
даруда. Оқу жылының басында тəрбие 
жұмысының негізгі базасы болын табыла-
тын негізгі нормативтік құжаттар енгізіліп, 
бекітілген. Университеттегі тəрбие жұмысы 
ТарМУ-дың Даму Концепциясына сəйкес 
құрылып, соның негізінде тəрбие үрдісінің 
негізгі бағыты – университеттегі тəрбие 
жұмысы жүйесін ұйымдастыруды жетілдіру 
ісін басшылыққа алады.

Қай қоғамда болмасын ел ертеңі болып са-
налатын жастардың қоғамда алар орны ерек-
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ЖҮРЕГІМНІҢ БАСЫНДА МҰҢ БАР

Бұл мақалада қазіргі қазақ қоғамында қордаланып қалған шешуі күрмеулі мəселелер 
төңірегінде ақындардың көп ойланып толғаныстары мен өлеңдері туралы айтылған. 
Бүгінгі өмірдің қатпар-қатпар, бел-белестерін ақындық сезіммен барлай білуі жайында 
қарастырылған.
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В статье рассматривается творчество, песни и о размышлениях писателей. А так же, о 
умений всем писательским чувством рассматривать весь расклад жизни сегодняшнего дня.
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Work is examined in the article, songs and about the refl ections of. And similarly, about abilities 
to examine all laying out of life of today all writer sense.

Keywords: writer, poetry, songs, inspiration, work, literature, art.

Мен – оң мен солымды енді танып келе 
жатқан тым  жас пын. Өмірлік тəжірбием де 
шамалы. Жа  зу ды да енді бастап жүрмін. 
Сондықтан болу ке  рек, ме ні соңғы кезде үш 
ұйықтасам түсіме кір  ме ген қызық ойлар ма-
залайтын болып алды. Мы  салы мынадай: 
осы ақындар өлеңді не үшін жа зады? Кім 
үшін жазады? Неге тығырыққа ті ре л генде 
өлеңнен таяныш іздейді екен? Оның қа н-
дай құпиясы бар? «Жүрегімнің түбіне терең 
бо й ла, мен бір жұм бақ адам мын оны да 
ойла...». Бұл   – Абай. Жиде байдағы қыстауда, 
қыстың ұ зақ  түнін жа мылып, майшамның 
жарығымен жа  падан-жалғыз мұңайып оты-
рып жазған өлеңі. «Өлең  шіркін – өсекші, 
жұртқа жаяр, сырымды тоқ  татайын, айта 
бермей». Бұл да – Абай сыр, Абай  мұңы. 
Сонда өлеңді не үшін жазады? 

Мұның шын сырын бір білсе, сол хəкім 
Абай, Абай бастап берген «кеудесінде шері, 
жүрегінде оты бар» ақын шəкірттері ғана 
білетін сияқты. «Атадан қалған асыл сөздің 
шер толқытса шы ғатыны» жүрегі қазақ 
деп соғатын көкірегі ояу əр бір азаматқа 
қашаннан белгілі жайт қой.

Меніңше, қазақ балаларының арасында 
ақын бо луды армандамайтыны кем де-кем. 
Осыдан екі  -үш жыл бұрын мен де біраз 
уақытқа дейін «ақын дықпен ауырғанмын». 

Ақын Болат Шара хым бай аға мыздың 
жыр жи нағын сол кезде қолыма түсіріп едім. 
Жинақты о қып шығып, шын ақындықтың 
жолы ауыр еке ні не көзім анық жетті. 
Əсіресе, поэзиядағы өз ор   нын   айқындап 
алған ақын ағамыздың өмірдегі өз   ор нын 
əлі күнге іздеумен келе жатқаны мені біраз 
ой ландырып тастады. Шынында да, кеу-
десінде тір шілігі бар əрбір адамның өмірден 
өз ор нын та буға, тіпті, ойып тұрып өз орнын 
бел гі леуге ұм тылатыны рас қой. Бірақ, «өз 
орнында  отыр мын»  деп есептемейтіндердің 
көп ші лігі сол   өз  ор нында отырмаған» болып 
шықса ше?..  Ой  ландыратын сұрақ па? Ой-
ландыратын сұ рақ, əрине.

Енді ақын өлеңдерінен қандай сыр 
аңғардым, со ған келейік. Алдымен 
байқағаным, ақын поэзия  сы таразысының 
бір басында мұң, қай ғы-қасірет, күйініш жат-
са, екінші басында роман тикалық өршілдік, 
махаббат, арман, мақсат, үміт жа тады екен. 
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Ол жай жатпайды, адам жанына сал мақ 
түсіріп, миға сан мың ине болып қадалып 
жа тады. Тарих тұңғиығына үңілу, өткеннен 
өне ге алу, өнеге алып бүгінгінің ақиқатына 
көз жет кі зу, сөйтіп, болашақты болжап 
білу сияқты те рең мағыналы толғаныстары 
қазіргі əрі-сəрі заман ның астаң-кестең 
келбетімен астасып жатады.  Ақынның жан-
жағын барлай білетін, байыптай, таразылай 
білетін көкірек көзі ояу, рухы таза, жаны 
адал адам екенін танисың.

Кесемнің ішінде шер бар.
Көзімнің ішінде шөл бар.
Көңілім тұсында көк бар.
Кеудемнің тұсында от бар.
Құшағым ішінде гүл бар.
Қаламым ұшында жыр бар.
Қағазым қасында сыр бар.
Жүрегім басында мұң бар...
Өлең – ойлы, идеясы тылсым. Бір 

қарағанда, сөз түсінетін жұрттың бəріне 
баяғыдан таныс өлең жолдары сияқты. Бұл 
өлеңнің ерекшелігі де осында жатыр. Бəріне 
белгілі, бірақ ешкім ештеңе білмейді... 
Өлеңнің бірінші жолына қараңызшы, 
«Кесемнің ішінде шер бар», – дейді. Кесе, 
бұл қай кесе? Бəлкім, көне түркіден жет-
кен балбал-кісінің күміс кесесі ішіндегі 
шер ме? Мүмкін, адам жанын шайқаған 
шер шығар?!. Екінші жолдың жүгі одан да 
ауыр. Көзіңе шел бітсе, ештеңе көрмейсің, 
көр-соқыр боласың, Ал, егер көзді шөл 
басса ше, не болады? Оны болжаудың өзі 
ауыр. Өлеңнің үшінші, төртінші жолда-
ры мүлде басқа əлем. «Көңілім тұсында 
көк бар. Кеудемнің тұсында от бар» дейді. 
Қазақ үшін «көк» те, «от» та қасиетті. Ойға 
ой қосып, жігерлендіріп тұр. Бесінші, ал-
тыншы жолдарда «құшағының іші гүлге, 
қаламының ұшы жырға толған» шат-
шадыман лирикалық кейіпкерге жолығасың. 
Осы тұста «Е-е, жалғыздықтан же рудің жа-
уабын тапқан екен ғой» деп ойланып қа-
луыңыз да мүмкін. Бірақ, «Қағазым қасында 
сыр  бар» деген жетінші жолды оқып, одан əрі 
«Жүрегім басында мұң бар...» деп сегізінші 
жолға жеткенде кенет жүрегіңіз өзінен-өзі 
тулап ала жөнеледі. Сондықтан, бұл өлең 
алағай да бұлағай жай айтыла салған өлең 

емес. Ол – ақын жүрегінің шері мен шөлін, 
сыры мен мұңын бойына сіңіріп алған уақыт 
рухы, дəуір үні. 

Біздің əдебиет пəнінен дəріс оқитын 
ағайы мыз шын ақын өзі өмір сүрген 
қоғамнан бөлек сү ре алмайды, деп үйретеді. 
Солай болуы мүм кін. Өлеңде ақын өз 
басындағы шер мен мұң ды жыр лап тұрған 
сияқты. Бірақ, тереңіне үңі ліп қара саңыз, 
өзін жырлау арқылы барша қа зақ тың  шері 
мен мұңын қозғап тұр. Бұл да Болат  ақынның 
өлеңдеріндегі өзгеге ұқсамайтын өзге шілігі 
дер едік. Қазіргі қазақ қоғамында қор даланып 
қалған шешуі күрмеулі мəселелер төңі-
регінде ақынның көп ойланып толғанатыны 
оның  осы жалғыз өлеңінен-ақ байқалады. Ол 
бү гінгі өмірдің қатпар-қатпар бел-белестерін 
ақын дық сезіммен барлай біледі дей аламыз. 
Біле тіндердің айтуынша, шын ақын мұңсыз 
бол майды. Ақын қашанда мазасыз болу ке-
рек. Ақын ның мұңы таусылған күні оның өзі 
де, сөзі де  таусылады. Бұл əлгі ақын жүрегін 
мазалаған ма заң мұңнан да қауіпті.

Поэзия дегеніміз – өзіңнің жан дүниеңе 
үңілу, өзіңнің жан-дүниеңнің түпкіріне 
үңілу арқылы өзің өмір сүріп отырған 
қоғамның тыныс-тіршілігін көрсету, соны 
паш ету. Адам жаны ның түкпірін аша алма-
са, ол поэзия емес. Осы тұрғыдан келгенде 
Болат ақын өз принципіне қашанда адал. Ол 
ұлт тағдыры дегенде жүрегін суырып беруге 
дайын. Алайда, ұлт тағдыры та лан-таражға 
түсіп, қазақы қасиет қазіргі ала бажақ 
қоғамның иірімінде адасып, өзін-өзі тап пай 
тынысы тарылып бара жатқанда, оған жай-
бырақат қарай алмайды. Басы даң-дұң, ойы 
астаң-кестең. Қынжылыс та, қыжыл да бар. 
Өлеңге кезек берейік.

Көз көрмеске кетер едім, кеш енді,
(Кімнен ғана алсам екен есемді).
Өзгермеске, түсінетін кімім бар, 
Нақақ жасқа у шылаған кесемді?...
Кетем енді, кетпесіме қойды ма,
Тойымы жоқ, қойымы жоқ Той мына.
Бұл өмірде қиын екен жүру де,
Біз сияқты пешенелі, ойлыға.
Айтты да тастады. Өзі де қиналған жоқ, 

оқырманды да қинаған жоқ. Бұл өлеңнің 
көлемі қысқа болғанымен, көтерер жүгі 
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ауыр. Тілге же ңіл болғанымен, санаға түсірер 
салмағы нар  атанға жүк болардай. Бұрын-
соңды басқа ақын дарда кездеспеген өрімі 
бөлек өзгеше өлең. Та за модерн! Бірақ, тілі 
де, өлең орамы да оқыр манға түсінікті. Бұл 
қоғамда ойлыға орын жоқ тығы өтірік пе?.. 
Ақын көздеген нысанасы на дəл тигізген. 
Шындықты шаранасында тұншық тырып, 
ақиқатқа қарсы мылтықпен оқ атқан осынау  

қоғамды «тойымы жоқ, қойымы жоқ Тойға» 
теңеген ақынды, Мағжанша айт қанда, «ары-
стандай айбатты, жолбарыстай қайрат-
тының» нағыз өзі десек болады.

Бірақ, қазақ поэзиясындағы өз орнын 
айқындап алған ақын Болат Шарахымбай 
ағамыздың, өмірдегі өз орнын əлі күнге 
іздеумен келе жатқаны мені шынымен ой-
ландырады...
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БІЛІМДІ ЖАСТАР – ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ҰЛТ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
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Бұл мақалада интеллектуалды ұлт қалыптастырудағы – адам капиталының құндылықтары, 
рух тəрбиесі мен адамгершілік қасиеттерінің басты факторы жайында қарастырылған.
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В данной статье рассматривается воспитание интеллектуальной наций с помощью глав-

ного капитала высших ценностей человека и его качеств и свойств духовно-нравственной 
личности.

Ключевые слова: интелектуальная нация, общество, молодежь, знание, наука, сту-
дент, воспитание потомства.

This article focuses on nurturing intellectual Nations using the main capital of higher human 
values and its qualities and properties of the spiritual and moral person.

Keywords: intellectual nation, society, young people, knowledge, science, student, education 
of posterity.

Интеллектуалды ұлт құру – еліміздің ин-
те л лектуалды əлеуетінің артуының ке пі лі.  
Қазақстан қоғамының саяси-əлеу меттік, эко-

но   ми   калық-инновациялық да муы ның кіл  ті 
елі      міз дің ру хани түлеуі мен жаңғы ры лу  ын-
да.  Интеллектуалдық қоғам жолында дамып 
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гума ни  тарлық, қоғамдық-саяси ғылым дар-
дың шоғырлануы нəтижесінде гумани тар -
лық ғылым мен білімнің осы бағытта даму ы  
бүгінгі жастардың өркениетті құн дылық-
тарды сақтауға, ізгілікті қоғам құруға деген 
ұмтылы сынан.

Интеллектуалды қоғам қалыптастыру 
еліміз  дегі білім мен ғылым дамуына бағыт-
тал ған «ҚР Білім беруді дамытудың 2011-2020 
жж. арналған мемлекеттік бағдарламасының» 
əлеуметтік-экономикалық тиімділіктерді 
қамтамасыз етуге бағытталған шаралар-
дың,  «Интеллектуалды ұлт – 2020» бағдар-
ламасының білім беру мен ғылыми əлеуетті 
арт тыруға бағытталған кешенді жобасының 
орын далуына қажетті гуманитарлық ілім 
мен  құндылықтарға негізделген əдістерді 
зерт теумен, орындалу құралдарын əзірлеу 
мен  коммуникациялық стратегияларды 
ұсыну мен айқындалып отыр.

Елбасы Н. Назарбаев 2009 жылы 
Əл-Фараби  атын дағы ҚазҰУ- де «Қазақстан 
дағ да рыс тан кейінгі дүниеде: болашаққа ин-
теллек туалдық секіріс» атты актілік дəрісінде 
«интеллектуалды ұлт» қалыптастырудың үш 
аспектісін атап өткен болатын.

«Біздің ендігі міндет – қазақстан дықтар-
дың, бірінші кезекте жастардың бі лім ді лік-
ке, интеллектіге, Отан мен халыққа қыз мет 
ету ге де ген көзқарастарын өзгерту. Біз ге 
ұлт тық ин тел лектінің діңін құру қажет, біз ге 
ха лық аралық деңгейде бəсекеге түсе ала тын 
эру дициялы адамдар керек», – дейді Елбасы.

Президент ұсынған Жоба негізінде үш ас-
пек ті бар. Біріншісі, Қазақстанның білім бе-
ру жүйесіндегі серпіліс.

«Интеллектуалды ұлт» жобасының екін-
ші  аспек тісі – ғы лымды дамыту жəне елі-
міз    дің ғы лы ми əлеуетін арттыру. Ғылым 
ин   новациялық экономиканың негізі болуы 
тиіс.

Жобаның үшінші аспектісі – елімізде ин-
нова ция жүйесін дамыту. Жобада аталған 
бі лім  беру мəселесі – интеллектуалды ұлт қа  
барудың, өсудің алғашқы да іргелі бас пал-
дағы. Елімізде Елбасы негізін қалап бер ген 
интел лектуалдық құндылықтар мен білім  
бе руге бағытталған реформалар бұл бағыт-

ке ле жатқан Қазақстанда аталып отырған 
мəсе лелер бізге жаңаша міндеттер жүктеуде. 
Қазақстанға ұлтымыздың əлеуетін оятуға 
жə  не жүзеге асыруға жағдай жасайтын ин-
тел лектуалды құбылыс қажеттігі осыдан үш 
жыл  билік тарапынан бұрын атала бастады. 
Жə не ол аяқсыз қалмастан мемлекеттік сая-
сат тың басты векторына айналады деген үміт   
бар. Сондықтан да, жалпыадамзаттық ізгі -
лікке, ұлттық құндылықтарға негізделген ру -
ханиятты қоғам құру əрбіріміздің міндеті міз.   
Интеллектуалды ұлт болу тар шеңбердегі 
ұ ғым емес, оның түпкі мақсатында ұлттық не -
гіз, ұлттық рух, ұлттық болмыс жатыр. Ұлт  тың 
сапалық құрамын арттыру тек қан та  залығын 
жақсартумен ғана шектелмейді, бұл  жерде рух 
тазалығын тəрбиелеудің де  ма ңызы зор. Ал 
оның түп негізінде ин но ва ция лық терең білім 
алу қажеттілігі мен тех но ло гиялар əлемінде 
қабілеттілік таныту сұ ранысы тұр.

Интеллектуалдық қоғам қалыптасуының 
бас ты тетігі – жастар. Ұлттың интеллек ту-
ал  дық капиталы мен халықтың менталдық 
ка  пи талының дамуы еліміздегі жастардың 
атал  ған мəселелерге жаңа көзқараста «қо-
ғам  дық санасының» қалыптасуын күн тəрті-
бі не қойды.

Қазақстандағы интеллектуалдық қорлар-
дың басты көрсеткіші ретінде білім мен ғы-
лым дамуына ықпал етерлік факторларды, 
руха ни-мəдени құндылықтар мен этикалық 
нор маларды сақтау, дəріптеу дəстүрге ай нал-
уы тиіс. Ұлттың интеллектуалдық əлеуе тін 
арт тыруда басты құндылықтар ретінде жас-
тар ды дамыту басты орында тұруы заң ды. 
Жастар – қоғамның басты жемісі.

Елімізде «интеллектуалды жастар» қа-
лып тасуы жолында олардың қоғамдық са-
на сына ықпал етерлік гуманитарлық техно-
логиялардың кешенді зерттелуі, нəти желері 
стратегиялық мақсатта орындалуы тиіс.  
Қазақстандағы ғылым жаңа техно ло гияның 
дамуына, атап айтқанда, қоғам ның ізгілікті-
рухани құндылықтары қалып та суына негіз 
боларлық жаңа сала – гуманитарлық техноло-
гиялар саласының да муы қордаланған мəсе-
лердің жауабы деп қарас тырған жөн.

Жаһандық талаптарға сай əлеуметтік-
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та ғы əлеуетті серпінді шаралардың баста ма-
сы болып отыр.

Интеллектуалды ұлт қалыптастырудың 
екін ші аспектісі ретінде ғылымды да мы ту, 
ғы лыми зерттеулерге жаңа серпін бе ру. Бұл 
бағытта мемлекеттік қолдауға ие  бол ған жоба-
лардың қатарында ұлттық зертханалардың 
құ рылуы, қаржыландыру көлемінің ұл ғаюы 
– дəлел. Қазақстандықтардың жаңа ге не ра-
ция сын қалыптастыруға бағытталған «Ин-
теллектуалды ұлт – 2020» жобасының мəні  
осын дай. Мұнсыз біз Қазақстанды бə секеге 
қа білетті адам капиталы бар елге айнал дыра 
алмаймыз.

«Интеллектуалды ұлт» жобасының үшін-
ші аспектісі – бұл инновация жүйесін да-
мы ту. Елімізде инновациялық даму бағы-
т ындағы мемлекеттік шаралардың қа та  р-
ында ин новация лық-индустриалдық да   му 
бағдарламасын атауға болады. Ай мақ тар 
мен ірі өндіріс кешендеріндегі жа ңа ны-
сандардың пайда болуы, олардың эконо ми-
ка лық секторға жаңа қарқын беруі аталған 
жо баның іске асуының айғағы [1].

Интеллектуалды ұрпақ тəрбиелеу ісі те -
рең білім, кəсіби алғырлық, жоғары бі лік-
тілік, ұлттық мүддеге қызмет ету, ел ал дын-
дағы парыз ұғымына сүйену, рухани құн -
дылықтарға негізделген жасампаз күш ая -
сына жұмылдырылуы тиіс. Ұлттық жобаны  
жү зе ге асыруда заманның озық жоғары тех-
но  логияларын жетiк меңгерумен қатар, елi-
мiз де индустриялық дамудың ақпараттық 
өр кен деуiне белсендi əрi қабiлеттi, көз қа ра-
сы  дұ рыс, дiнi мен дiлi жəне рухы жоғары 
ұр  пақ қалыптастыруға қол жетеді. Осы тұр -
ғы да ұлттың интеллектуалдық капиталы  
– бұл  бар лық жи нақ талған ғы лыми, кəсіп-
тік, мəдени ақпараттар, өмірдің бар лық 
сала ларының мамандарының білімі мен  
білік тіліктері, əрбір жеке адамның интел-
лектуалдық, моральдық жəне мəдени да муы, 
ұлттың позитивті психикалық жəне мораль-
дық ерекшеліктері екені белгілі. Интел-
лектуалды даму бағдарында тұлғаның əлеу-
меттік-танымдық салты мен əдеттері, сон-
дай-ақ, халықтың салт-дəстүрлері; жақсы кə-
сіптік дағдылар, білімділік, тəрбиелілік, па-

триотизм, азаматтық белсенділік, тəртіптілік, 
та бандылық, шыншылдық, еңбексүйгіштік 
қа сиеттерін жан-жақты дамыту сынды қа-
сиеттері қамтылады. Осы айтылған қадір-
қа  сиет тің барлығы дерлік ұлттың байлығы 
мен   игілігіне жұмылдырылады. Қысқасы, 
ин   тел  лектуалды ұлт білімді, ғылымды же-
тік  меңгерген, мəдениетті тəрбиенің бас-
тау ларын толық қамтыған тұлғадан қалып-
тасады.

Интеллектуалды тұлғаны төмендегі көр-
се  тілген құндылықтарды бойына сіңіру 
арқы лы қалыптастыруға болады:

- Танымдық бағыты: таным мəдениеті, 
интел лект, білім, ақыл-ой мəдениеті, шы ғар-
машылық, сындарлы ойлау, сананы жетіл-
діру, ой-өрісінің кеңдігі т.б.

- Адамгершілік бағыты: жеке тұлғаның 
қасиет тері: сыйлау, мейірімділік, əділдік, 
т.б,  адамгершілік ұстанымдар: қадір-қасиет, 
ұқып тылық т.б.

- Əлемдік бағыт: азаматтық, партиотизм, 
бел сенді өмірлік позиция, ұйым шылдық, 
адам  құқықтары т.б.

- Ұлттық бағыт: салт-дəстүрді, тілді, дін-
ді,   əдет-ғұрыпты құрметтеу, ұлттық сана, 
ұлт жандылық, елін, жерін сүю жəне т.б.

- Саламатты өмір салты: экологиялық мə-
дениет, спорт, санитарлық-гигиеналық нор-
маларды сақтау, жағымсыз қылықтардан 
ары лу, дене шынықтыру т.б.

- Дүниетаным бағыты: ғылыми, білімділік 
дүниетаным, танымдық дүниені қабылдау, 
дүниені түсіну, əлем туралы ойлану, ой-
толғаныс т.б.

- «Теңіз тамшыдан құралады» дегендей, 
ин тел лектуалды, жан-жақты жетілген тұл-
ғаларды қалыптастыру арқылы ғана біз  бүкіл 
ұлтты интеллектуалды ұлтқа ай нал дыруға 
қол жеткіземіз. Болашақ ин теллектуалды 
ұлтты қалыптастыруда əлем дік дəрежедегі 
ғылым мен білім сала сындағы жетістіктерді 
қамти отырып, ұлт тық əлеуетті дамыту 
бағдары негізге алы нады. Елбасы «Интел-
лектуалды ұлт-2020» ұлт тық жобасы идея-
сын «Оның басты мақ са ты – жаңа қалыпта 
қазақстандықтарды тəр биелеу, сон дай-ақ, 
Қазақстанды бəсекеге қа білетті адамдық ка-
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питалы бар мемлекетке ай налдыру», – деп, 
нақтылап берген бо ла тын.  Осы тұрғыда 
республикамызда ұлттық ин теллектің 
негізін қалауға бағытталған ғылым мен 
білім жетістіктерін дамыту тұрғысына на-
зар аударылғаны жөн. Өйткені, елімізге ха-
лықаралық деңгейде бəсекеге қабілетті бі-
лімді адамдар қай кезде де өте қажет.

«Интеллектуалды ұлт – 2020» жоба сы-
ның мақсаттарының бірі жастарға ру ха ни 
тəлім-тəрбие беру. Яғни, əлемді жау лаған 
жаһандану үрдісіне біз мықты ұлт тық, 
мəдени құндылықтарымызды, ұрпағы-
мыздың имандылығын қарсы қоюға тиіспіз. 
Де мек, терең білім, кəсіби алғырлық, жоғары 
білік тілік ұлттық мүддеге қызмет етпесе, 
ел  алдындағы парыз ұғымына сүйенбесе, 
ру хани құндылықтарға негізделмесе, жа-
сампаз күшке айнала алмайды екен. Бүгінгі 
бі лім беру саласында тəрбие мен білімді əр 
қы рынан дамыта отырып оқыту жəне білім 
алу шыны интеллектуалды түрде дамыту 
жол дары негізге алынады.

Интеллектуалды ұлт – моральдық, мə де-
ни, интеллектуалдық тұрғыда бəсекеге қа-
білетті, барлық ақпараттардан хабары бар,  
өзінің ғылыми, мəдени, біліми ақ па раттарын 
еркін тарататын əлеуеті бар қоғам.

Жеке интеллектуалды тұлға қалып-
та стыру жəне дамыту жолында біз хал-
қымыздың жəне бұрынғы өткен ғұла ма-
лар дың еңбектеріне сүйене отырып, оның 
мə нін ашып алуымыз қажет. Еліміздің та ри-
хындағы ойшылдар мен даналардың, қо ғам 
жəне мемлекет қайраткерлерінің өз за манына 
сіңірген еңбегінде болашақтың ба қытты бо-
луына қосқан үлесімен ұлттың да му сипатын 
көрсету бағдарын айқындап алуы мыз керек. 
Абай Құнанбаев пен Ыбырай Алтынсарин 
секілді ағартушылар ұлттың дамуына таным-
түсінікті кеңейту ар қылы жету бағыттарын 
айқындап отыр ған. Олардың атқарған істері 
мен айт қан өсиеттері күні бүгінге дейін халық 
тəр биесінде жоғары бағаланады. Жаңа ұрпақ 
тəр биесінде солардың ой-өлшемдерімен өмір  
сүруге күш салып келеміз. Біз ғана емес,  
бүкіл əлемде қанша ұлт, қанша мем лекет 
болса, солардың барлығы да өздерінің ежел-

гі данышпандарының немесе жалпы адам-
затқа ортақ Сократ, Аристотель, Кон фуций 
секілді тұлғалардың айтып кет кен өсиет терін 
басшылыққа алуда. Қазақ дала сын дағы ой-
шылдардың айтқандары да бү кіл ұлттың 
«Қайтсе жақсы өмір сүруге бо лады? Ұлттың 
қадір-қасиетін жоғалтпау» де ген мəң  гілік сұ    -
рағына жауап беріп тұрған жоқ па?!

Осы тұрғыда алдымен «интеллект», «ин-
теллектуалды капитал», «интеллектуал ды 
ұлт» ұғымдарының мəн-мағынасы қазақ 
би лерінің, шешендерінің, Əл-Фарабидің, 
Абай дың, Шəкəрімнің, А.Байтұрсыновтың, 
М.Жұмабаевтың ұрпақ тəрбиесіне қатысты 
еңбектеріне сүйене отырып, «толық адам», 
«сегіз  қырлы, бір сырлы» түсініктерімен 
салыс тыра отырып ашылады да, оларды 
қауым дастықта қалай біріктіруге бола тын-
дығы көрсетіледі; білім беру жүйесін ин-
новациялық дамыту, ақпараттық қоғам ды да-
мыту, ұлттық тəрбие беру, ұлт денсау лығын 
күшейту интеллектуалды ұлт қалып тастыру 
факторы ретінде қарастыры лады. Ал енді 
интеллектуалды ұлт  қалыптастыруға бастай-
тын интел лектуалды тұлға қалыптастырудың 
кезең дері отбасы, мектепке дейінгі тəрбие, 
мек теп тік, кəсіптік жəне жоғары білім беру 
жо лын да деңгейленіп қарастырылғаны жөн. 
Көп сатылы білім берудегі сабақтастық тұл-
ға қалыптасуының дұрыс бағдарын қам та-
масыз етеді. Ғылымның, білім берудің жə-
не инновацияның тығыз байланысы ғана 
жаһан дану принципі негізінде жоғары бі лік  -
тілікті қамтамасыз етеді.

Білім беру жүйесін модернизациялау ар-
қылы қойылатын мүдде – жоғары кəсіптік 
жə не интеллектуалдық деңгейдегі тұлға да-
яр лау. Қазіргі таңда білім беру үдерісінде жа-
ңа заман талаптарына сай білім жүйесі жаса-
лы нып жатыр. Оның негізінде отан дық  ең 
бас ты дəстүр – рухани жəне интел лек туал ды 
күш -қуаты, азаматтық жауап кер шілігі, қоғам 
игі лігіне еңбек етуге деген та л пынысы бар 
зия  лы қауым, еліміздің белді азаматтарын 
да яр лау міндеті жатыр [2].

Қорыта айтқанда, интеллектуалды ұлтты 
қа лыптастыру үшін үш мəселені ескеруіміз 
ке  рек деп ойлаймын. Аталған идея жүзеге 
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асу ы үшін ұлттың білімі жоғары деңгейде 
бо луы шарт. Бұл жұмыстар өз кезегінде бала-
бақшадан бастау алып, мектептерде, одан 
əрі  уни верситет терде жал ғасын та буы қажет. 
Бұл  тұр ғы да Ел ба сының бастауымен жүзеге 
асыры лып жатқан «Балапан» бағдарламасын 
атап өткім келеді. Екінші мəселе – тілдік қа-
тынастар қолданысының кеңейтілуі. Яғ ни,  
қазақ тілінің мəртебесін көтеруіміз қа жет. 

Біз дің мыңжылдық тарихымызбен бай ла ны-
сы  мыздың, ата-бабаларымызбен сабақ тас-
ты ғы мыз дың үзіл меуі тек қана қазақ ті лі  мен 
бай  ланысты. Үшіншіден, қазақтар іскер-
лік   ті, праг  матикалық қасиет терді түбегейлі 
мең    геруі керек. Менің ше, осы аталған үш 
мə     селе интеллектуалды ұлт идеясын жүзеге 
асы    рудың негізгі алғышарттары болуы ке-
рек.
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ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ САЛТ-ДƏСТҮРЛЕРIН СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАРДА 
ҚОЛДАНУ

Бұл мақалада этнопедагогикаға негізделген қазіргі заман талабына сай сыныптан тыс 
жұмыстарда пайдалану жолдарын зерделеу жұмыстары ашылған. Осы жұмыстар барысында 
оқушылардың дүниетанымын дамытудың жолдары көрсетілді.

Түйінді сөздер: этнопедагогика, сыныптан тыс жұмыстар, салт-дəстүр, əдеп-ғұрып, 
ұлттық тəрбие, педагогика, оқушы, мектеп.

В этой статье представлены результаты исследования о возможности организации и 
проведения внеклассной работы на основе использования этнопедагогики. В связи с раз-
витием этих работ рассматривается развитие мировозрения учеников.

Ключевые слова: этнопедагогика, вне классная работа, обычай и традиций, националь-
ное воспитание, педагогика, ученик, школа.

This article reveals basic methodological knowledge and skills necessary to manage extracur-
ricular work in biology. In connection with development of these works development of students 
is examined.

Keywords: pedagogics, outside class work, custom and traditions, national education, peda-
gogics, student, school.
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Қазақ халқының сан ғасырлар бойы жи-
нақ таған мол тəжірибесі, танымдық мұрасы, 
салт -дəс түр, ə дет -ғұр пы, аңыз əңгі ме ле рі, 
жұм  бақ, мақал-мəтел, өлең жырлары ұлт-
тық  тəр биеде мə ні бар, баға жетпес қазына 
бо  лып табылады. Оқушыларды биология 
ғы  лымы ның заңдарымен, қоршаған ортада 
жү  ріп жатқан биологиялық құбылыстармен 
та ныс тыруда, оны көруге, сезінуге, түсінуге 
ха лық тық салт-дəстүрлерін пайдаланудың 
ма ңызы зор. 

Ұлттық тəрбиені зерттеудiң Кеңестiк дə-
у iр де гi ма ңызы мен мə нi, қажеттiлiгi мен   
көкейкестiлiгi жөнiнде жəне оны ғы лы -
ми педагогиканың құрамдас бөлiгi деп  
қа рау дың керектiгi туралы педагог-ға-
лым  дар: И.Т.Огородников, В.М.Коротов, 
А.Г.Гордина, М.Ф.Шебаевалар да кезiнде 
ке ле лi пiкiрлер айтқан едi. Этнопедагогика 
ғы лымы орыс, батыс елдерiнде XVII-XVIII  
ғасыр лардан бастап қолға алынған бол-
са,   қазақ этнопедагогикасының зерттелу 
жайы,  ғы лым ретiнде қалыптасу тарихын 
сөз   ет кен де, оны  үш  кезеңге бөлiп қарас ты-
ра мыз [1]. Қазақ ұлттық тəрбиенің (эт но -
пе да гогика) туу кезеңi (ХIХ ғ. 2-жарты сы), 
оның белсендi қайраткерлерi. Қазақ этно-
педагогикасының қалыптасу кезеңi (1920-1930  
жж.) жəне ол кезеңдегi қайраткерлерi. Қа зақ 
этнопедагогикасының даму кезеңi (1970-1995)  
жə не оның қайраткерлерi: Ш. Уəлиханов 
Ы.Алтынсарин А.Құнанбаев [2].

Орыс, батыс саяхатшы-ғалымдары: 
П.С.Паллас, Э.С.Вульфсон, А.Вамбери, 
А. Левшин, А.Янушкевич, Н.Г.Потанин, 
Н.Л. Зеланд, В.В.Радлов т.б.

Қазақтың зиялы оқымыстылары: 
С.Торайғыров, Ə.Диваев, А.Байтұрсынов,  
Ш.Құдайбердиев, М.Дулатов, М.Жұмабаев, 
Ж. Аймауытов, Х.Досмұхамедов,  
Н.Құлжанова,  М.Əуезов, С.Сейфуллин, 
М.Ғабдуллин, Б.Момышұлы, Б.Адамбаев, 
Ш.Ахметов, М.Əлiмбаев, Қ.Жарықбаев, 
С.Қалиев, Ə.Табылдиев, С.Ұзақбаева, 
М.Балтабаев, И.Бөлеев, З.Ахметова, 
М.Құрсабаев, М.Смайылова, М.Оразаев, 
К.Қожахметова [3]. 

Тақырып бойынша жүргізілген педаго ги-
калық тəжірибелік зерттеу жұмыста мектеп-
терде халық тағылымдары негізінде оқу-

шы дүниетанымын дамытудың жəй-күйі  
зерттеліп, мына міндеттерді шешуге бағыт-
талған іс-шаралар жүргізілді:

а) Оқушылардың эксперемент кезіндегі 
ха лық тағылымдарын меңгерілгені бастапқы 
жə не соңғы деңгейі көрсетілді. 

б) Мектеп тəжірибесінде оқушылардың 
дү ние та нымын қалыптастырудың ол-
қылықтары мен себептерін атап анықталды.

Жоғарыда аталған мəселелерді шешуде 
өз  тəжірибемізде сыныптан тыс шарада өт-
кізілген жұмыстар негізінде оқушыларға 
са уал намалар қою, пікірлесу, танымдық 
сын  сайыстар өткізу, бағдарламалар, əдіс-
темелік құралдарды талдау, т. б. жұмыс түр-
лері арқылы жүзеге асырылды. Зерт теу жұ-
мысында байқалғандай бүгінгі қолда ныста 
жүр ген оқу бағдарламалары мен оқу лықтарда 
ха лық тағылымдары негізінде дү ние та-
нымын дамыту мəселесіне онша көп  көңіл 
бөлін беген. Соңғы жылдары ғана зерт теу жұ-
мыстарына арқау болып жүргендігі бай қал-
ды. Осы тұрғыда өткізілген сыныптан тыс   
ша раларда  оқушылардың  дүниетанымын 
қа лыптастыруда ұйымдастырлған шара ба-
ры сында байқалды [4]. 

Тек эксперимент жүргізілген сыныптарда 
нə тиже көрсеткіштері төмендегіше сауална-
ма жүргізген уақытта оқушылардың 19 %  па-
й ызы ғана ұлттық дүниетаным ту ралы білсе, 
«Атадан қалған асыл сөз» деп  ата латын 
сы ныптан тыс шарада оқу шы лар бойында 
өзі не деген сенімділік пай да болуда, ой-
пайым даулар жасауға дағды ланды. Сынып 
оқу шылары сапа көр сеткіш тұрғысында 
10-оқушысы толыққа жу ық дағ дыланды. Яғ-
ни,  сыныптың 38% пайызына жетті. Сонымен 
бірге өткізілген «Менің Республикам» ат ты 
шарасыда сыныптың 20-оқушысы ұлт тық 
дүниетаным туралы толық меңгеріп шық-
ты, оны анықтау қиынға соқпайды, оқу-
шы лардың рухани жан-дүниесі молайып, 
өзін,  өзгені құрметтеуге, санаса білуге де-
ген саналы көзқарастары байқалады. Осы 
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атал  ған шарада оқушылардың сапасы 
77%  пайызға көтерілді. Осындай сынып 
оқу  шылары арасында көрсеткіштер көр-
се  тіп отырды. Бұл нəтиже төмендегі 
1-диаграммада келтірілді.

1-Диаграмма

Зерттеу барысында үш деңгей есепке 
алынды.

Олар: жоғары, орта, төмен. 
Жоғары деңгей – халық тағылымдарын 

қы зы  ғушылықпен қабылдап, оның əлеуметік 
түр  лерін іс жүзінде пайдалану дағдылары 
бір  шама қалыптасқан жəне тəрбиелік мүм-
кін  діктерін түсініп бағалай алуы. 

Орта деңгей – халық тағылымдарының 
та нымдық, тəрбиелік мəнін түсінуге құл-
шы нысы бар, бірақ тұрмыс-тіршілікте пай-
далануы жүйелі қалыптаспаған. 

Төмен деңгей – халық тағылымдарының 
та нымдық мəніне көңіл бөлмейді, тұр мыс-
тіршілікте пайдалану дағдылары қалып тас-
па ған. 

Аталған деңгейлердің нəтижесін шығару-
да 8-ші сынып оқушыларының арасында 
сауал  нама жүргізілген болатын.

Сауалнама
1 Əр халықтың сəлемдесу мəнерін қалай 

тү сіндірер едің? 
2 Отбасы туралы түсінігің? 
3 Əке мен анаға байланысты туыстық 

атау ларды ата? 
4 Тыйым сөздер не үшін қажет? 
5 Ырымдарға сенесің бе, неліктен? 
6 Бата түрлерін ата, бата алу неге қажет? 
7 Отбасыдағы перзенттің орнын еске ру-

дің  мəні неде? 

8 Қара шаңырақ, отау шығару ұғым да-
рын  қалай түсінесің? 

9 Ұлттық қол өнер түрлерін ата? 
10 Халықтың қарапайымдылық, көмек те-

рін атап бер? 
11 Маусымдық мерекелерді ата? 
12 Бір мүшел (13 жас) жасқа байланысты 

рə сім, жоралғыларды білесің бе? 
13 Той түрлерін ата? 
14 Наурыз мейрамының ерекше бел гі ле-

рін   атап бер?
Сауалнама  мақсаты – оқушылардың  дүние-

танымын анықтау бағытында таратылды. 
Оған 83 оқушы қатынастырылды. Соның 
ішін де 8-В сыныпта 26 оқушы тапсырған бо-
латын, нəтижесі 2-диаграммада көрсетілді. 

Нəтижесінде оқушылар дүниетанымын 
ха лық тағылымдары негізінде қалыптасудың 
мы надай олқылықтары байқалды: қоғамда, 
от басындағы тіршілікте баладан сұраныс 
бол мауы, əрі тұтынуға деген қажеттіліктің 
туын дамауы. 

2-Диаграмма

Халықтың салт-дəстүр, əдеп-ғұрыпын, 
ы рым  дар мен тыйымдарды атап беруде, та-
нымдық тəрбиелік мəндерін ашыуда өзіндік 
пайымдаулары төмен көрінді. 26 оқушының 
5  озаты ғана жауап берді. Нəтижесі сапа көр-
сеткіш пен көрсетсек 26 оқушыдан 19% пай-
ыз болды.

Халық педагогикасы материалдарын 
пай   далану эксперимент барысында бай-
қал ған ерекшелік оқушылардың сабақта 
да,   үй тапсырмасын орындауда да шы ғар-
маларды, ауыз əдебиетін, аңыздарды бі-
лу  ге ынталанғаны анықталды. Егер оқу-
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шы лардың алғашқы қызығушылығы 11 
пай ыз болса, эксперименттің нəтижесінде 
ол 52 пайыз болды, сонда өсу көрсеткіші 
41 пай ыз құрады. Сөйтіп, халықтық 
педагогика ма териалдары оқытудың тиімді 
түріне ай налып, оқушылардың биологияға 
қызығу дең гейін жəне білуге ынтасын, 
оның сапасын тия нақтап, сабақ үлгерімін 
арттырады.

Тəрбие сағаттарының тақырыптары ке-
лесі болуы мүмкін: «Ас адамның арқауы», 
«Жан  сұлулығы – тəн сұлулығы», «Қызы 
бар  дың қызығы бар, ұлы бардың ұлығы 
бар»,   «Салт-дəстүрді білесің бе?» т.б.

Мақсат-міндеттері: Білімділік мəні: Оқу-
шы лардың бойына халқымыздың рухани 
бай  лығын сіңіру, ұлтымыздың басты құн-
ды лығы – дəстүрлерінен үлгі алу. Олардың 
ки  ген ұлттық киімдері жайлы білімдерін 
то лық тыру. Оқушыларды дастарқан ба сын  -
да сақталатын рəсімдермен, ырым-тый ым -
дармен таныстыру. Ұлттық та ғам да рымыз-
дың қасиетімен жəне ұлттық ыдыс -аяқтармен 
таныстыру. Оқушыларды қа зақ жігіті мен 
қы зы ның бойына тəн өнерлік тə лімдік қа-
сиеттермен қалыптастыру.

Тəрбиелік мəні: Оқушыларды ұлтжанды, 
ұлт тық салт-дəстүр үлгісінде тəрбиелеу. Қыз  
бала мен ұл бала тəрбиесі қашан да ха лық 
назарында екенін естен шығармауға, мейір-
ім ділік, қарапайымдылыққа тəрбиелеу. Оқу-
шыларды дəстүрді сақтауға, нанды, басқа да 
та ғамдарды қастерлеуге, ас ішу тəртібін есте 
сақ тауға тəрбиелеу.

Дамытушылық мəні: Оқушылардың ұлт-
тық салт-дəстүр, əдет-ғұрыптармен бай-
ланыстырып тілдерін, сөздік қорларын 
бай  ы ту, қазақ жігіттері мен қыздарының дағ-
дыларын дамыту 

Көрнекіліктер: 
1 Нақыл, қанатты сөздер, мақалдар 

жазылған плакаттар. 
2 Қазақтың ұлттық қолөнерлері.
3 Тұрмысқа қажетті заттар.
4 Буклеттер, альбомдар, сөзжұмбақтар, 

сөз өрімдер, ыдыс-аяқ суреттері, суреттер 
көрмесі.

«Тамақты тарта жесең, санаңды ашар, 
көп  жесең ұйқы басар»

«Таспен атқанды, аспен ат», «Дүниедегі 
бай лықтың түрі көп, солардың ішіндегі ең 
не гіз гісі де осы нан байлығы» [5].

Тəрбие сағаттарының соңында «Сыр сан-
дық» ойыны ойнауға болады. Оқушылар 
салт -дəстүр, ұлттық салт, музыкалық фольк-
л ор,  қол тума, т.б. ұлттық таным бойынша 
сай ысқа түседі. Осы сайыстарға қажетті ма-
териалдар 1-ші кестеде келтіріледі.

Ырымдар мен нанымдар. Он жəне теріс 
бата, жылан арбау, күн жайлату, ауруды 
емдеу, кəрі жілікті іліп қою, отқа май салу, 
дуа лау, бəдік, алғыс-қарғыс, бақсылық жəне 
т.б. 

Діни рəсімдер. Намаз оқу, ораза ұстау, зе-
кет-садақа беру, қажылыққа бару.

Діни мейрамдар. Ораза айт, құрбан айт
Жалпы халықтық тойлар. Наурыз мей ра-

мы,  Қымызмұрындық, Сабантой (мизам), 
Со ғым басы.

Кəсіптік мейрамдар. Биебайлау, сірге-
жияр, жүн қырқар, тулақшашар, күйек бай-
лау, шашыратқы, уызқағанақ жəне т.б.

Қазақтың төрт тойы.
Наурыз мейрамы – күн мен түн тепе-тең-

дікке келген сəттен бастап тойланады. Нау-
рыз мерекесінде көпшілік бұлақтардың көзін 
а шып, тал егіп, игілікті жұмыстар атқарады. 
Бұл  кезде мал төлдеп, жер көктеп, дүние жа-
ңа ра бастайды. Сондықтан да, наурыз тойын 
«тепе -теңдік», «игілік», «жаңару», мейрамы 
деп атайды.

Қы мызмұрындық – жаз тойы болып, 
мамыр айынан бастап маусым айына 
созылатын үлкен той. Осы кезде мал 
отығып, биелер желіге байланып, қымыз 
жиналып, ағайын- жекжаттар бірін-бірі 
қымызға шақырады. Құран оқып, мал 
сойылып, түрлі ойын-сауықтар, жарыстар 
ұйымдастырылады. Осы кезде түрлі той-
томалақтар да өткізіледі.

Мизам (Сабан той). Күз айында диқандар 
мен бағбандардың құрметіне арналған 
той. Бұл тойда түрлі жарыстар мен ойын-
сауықтар өткізілді.
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Соғым басы – қыс тойы болып алғаш 
рет қар жауып аяз түскен сəттен басталады. 
Осы кезде ауыл адамдары соғымға сақ-
таған малдарын сойып, бірін-бірі қонаққа 
ша қырады. қыстың ұзақ түнінде ақындар 
мен  жыршылар терме, қисса, ертегі ай-
тып,  жұртты қызыққа батырады [6]. Үш  са-
нындағы ұшқыр ой 2-ші кестеде кел тіріледі.

 Ақтайлақ би Қарауыл Қанай шешеннен: 
Ер басында бақыт нешеу, кемдік нешеу, 
құлазу нешеу? – деп сұрайды. Сонда шешен 
былай деп жауап берген:

Ер басында бақыт – бесеу, құлазу – төртеу, 
кемдік – үшеу.

Астыңдағы атың жүрдек болса – 
жалғанның пырағы.

Алғаның жақсы болса – үйің мен қона-
ғың ның тұрағы.

Балаң жақсы болса – екі көздің шам шы-
ра ғы.

Əкең – асқар тау, шешең – аққан бұлақ.
Міне, бес бақыт осы [7].

Жайлаған ел кетсе – көл құлазиды,
Жайылған мал кетсе – бел құлазиды,
Нарқын танымаған – сөз құлазиды,
Қатарынан айырылған – шал құлазиды.
Міне, төрт құлазу – осы.

Атың шабан болса – дүниенің азабы,
Алғаның жаман болса – өміріңнің тозағы,

Кесте 1
«Қазақ халқының салт-дəстүрлері» тəрбие сағаттарына материалдар 

Салт-дəстүрлердің түрлері

Діни əдет-ғұрыптар Отбасылық той-томалақтар мен жиындар Маусымдық халықтық мерекелер

1 Ырымдар мен 
нанымдар 1 Үйлену тойы 1 Жалпы халықтық тойлар

2 Діни рəсімдер 
мен мейрамдар

2 Бала тəрбиелеу
3 Кəсіптік мейрамдар

3 Жерлеу салты

Балаң жаман болса – көріңгеннің мазағы.
Міне, үш кемдік осы [8].
«Кім жау?» деген сұраққа Малайсары би 

былай жауап беріпті:
Жаман болса – жақын жау,
Шабан болса – атың жау,
Шайпау болса – қатын жау,
Кетеген болса – түйең жау,
Төбегең болса – биең жау,
Күнде келсе – күйеу жау,
Жымысқы болса – жиен жау,
Тіл алмаса – ұлың жау.

Қаржас Шорман бидің баласы Мұса 
Қанжығалы Саққұлақ шешенге:

– Ағат деген немене,
Санат деген немене,
Қанат деген немене,

Жанат деген немене? 
– деп сұрақ қойыпты.
Сонда:
Екі жаман ұрысса,
Ағат емей немене!?
Екі жақсы сөйлессе,
Санат емей немене!?
Міңген атың қажытпай.
Мəрелі жерге жеткізсе,
Қанат емей немене!?
Тоқтымақтың терісі
Тондырмаса суықта
Жанат емей немене!? [9].
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Кесте 2
Үш санындағы ұшқыр ой 

№ Түрлері Атауы
Үш жұрт. 1. Ағайын жұрт.2. Нағашы жұрт 3. Қайын жұрт. 
Үш байлық. 1. Денсаулық. 2. Ақ жаулық. 3. Он саулық.
Үш би. 1. Үйсін −Төле би. 2. Арғын – Қаз дауысты Қазыбек би. 

3. Алшын − Əйтеке би.
Үш дана. 1. Абай. 2. Шоқан. 3. Ыбырай.
Үш қат. 1. Жоғары қат − аспан. 2. Орта қат − жер үсті. 

3. Төменгі қат − жер асты.
Үш қуат. 1. Ақыл қуат. 2. Жүрек қуат. 3. Тіл қуат.
Үш ғайып. 1. Ажал ғайып. 2. Қонақ ғайып. 3. Несібе ғайып.
Үш арсыз. 1.Ұйқы арсыз. 2.Тамақ арсыз. 3. Күлкі арсыз.
Үш дауасыз. 1. Мінез. 2. Кəрілік. 3. Ажал.
Үш қадірлі. 1. Ырыс. 2. Бақ. 3. Дəулет.
Үш қадірсіз. Адам жастық шақтың, денсаулықтың, жақсы жардың қадірін 

білмейді.

Үш жамандық.
1.Нақақ қан төгу. 2. Кісі малын нақақ алу.

3. Ата-бабаның көзі – ескі жұртты бұзу.
Үш жақын. 1. Жан тəтті. 2. Бала тəтті. 3. Жар тəтті. 
Үш ақиқат. Қымбат – шындық, арзан – өтірік, дауасыз – кəрілік.
Үш қуаныш. 1. Алғыс алу.2. Өзіңді көптің іздеуі. 3. Ісіңнің өшпеуі.
Үш биік. 1. Билік. 2. Дəулет. 3. Даналық.
Үш асыл. 1. Көз.  2. Тіл  3. Көңіл.
Үш артық. 1. Адалдық. 2. Еңбексүйгіштік. 3. Өнерпаздық.
Үш ынтық. 1. Еркін өмір. 2. Құрметке бөлену. 3. Пайдалы еңбек ету.
Үш тұл. 1. Қайратсыз ашу тұл. 2. Тұрлаусыз ғашық тұл. 

3. Шəкіртсіз ғалым тұл.
Үш апат. 1. Ғалымдар мен қарттарды сыйламау. 

2. Үкіметті сыйламау. 3. Асты ысырап ету.
Үш кедейлік. 1. Кежірлік.  2. Еріншектік.  3. Ұйқы.
Үш кемдік. 1. Надандық. 2. Еріншектік. 3. Зұлымдық.
Үш бақытсыздық. 1.Жаман ат. 2. Жаман қатын. 3. Жаман көрші.

Үш көз. 
1. Су анасы – бұлақ. 2. Жол анасы – тұяқ. 

3. Сөз анасы – құлақ.
Үш тоқтам. 1. Ақыл – арқан. 2. Ой – өріс. 3. Адам – қазық.
Үш қасиет. 1. Өліде – аруақ. 2. Малда – кие. 3. Аста – кепиет.
Үш тағлым. 1.Мейірім сауап. 2. Жақсылықтан – шарапат.

3. Жамандықтан – кесапат.
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Абай атындағы ҚазҰПУ

«Интеллектуалды ұлт қалыптастыру» ҒЗИ эксперті

ЖАСТАРДЫҢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ БОЛМЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЕҢБЕК 
ТƏРБИЕСІНІҢ РӨЛІ

Мақалада жастардың еңбек тəрбиесін қалыптастырудағы қазақ зиялыларының айтқан 
ойлары мен жас ұрпақты халықтың рухани қазынасымен еңбекке тəрбиелеу арқылы, олар-
ды заманынан қалмай өмір салтына бейімдеу қарастырылған.

Түйінді сөздер: салт-дəстүр, рухани қазына, ұлттық тəрбие, мəдениетті тұлға, 
мəдениет, жырау, халық даналығы.

В статье рассматриваются мысли казахской интеллегенции о трудовом воспитании мо-
лодежи.

Ключевые слова: обычай и традиций, духовное богатство, национальное воспитание, 
культурная личность, культура, народное богатство. 

The article rassmatrivatetsya thoughts Kazakh intellectuals of the Labour education f youth.
Keywords: custom, tradition, spiritual wealth, national education, cultural identity, culture, 

people’s wealth.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев  
2012  жыл дың шіл де айында «Қазақстанның 
əлеу меттік жаңғыртылуы: Жалпыға ор тақ 
еңбек қо ғамы на қарай 20 қадам» бағ дар ла-
масын жария  етіп: «Əлемнің əміршісі – ең-
бек.  Тек еңбек пен ғана жеміс өнбек, тек ең-

бек  қана бар қиын дықты жеңбек» [1], – деп  
бар ша халықты ел  игі лі гі жолындағы ең -
бекке шақырды. Ра сында да,  ең бек тек же-
ке адам өмірінде ға на  емес, бүкіл адамзат  
да муындағы шешуші фак торға ие. Бұл 
жө нінде, даналарымыздың та лай ғасыр 
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мұ ра ларында да халқы еңбекқор, бі лімі 
мен  ғылымы дамыған елдің болашағы ке-
ме л ді  екендігі туралы айтылып келеді.

Кез келген ұлттың келешегі жастарының 
қо лында. Себебі, ел тірегі өскелең жас ұр-
пақтың интеллектуалды потенциалы арқылы 
қа ланады. Ал интеллектуалды потенциал 
қа лып тастыратын негізгі факторлардың 
бірі – ең бек тəрбиесі. Өй ткені, іс-əрекетсіз, 
еш нəр се де еш нəтижеге жете алмайды. 
Демек, өмір дегі қай ғылымның қай сала-
сында болмасын  еңбек ең негізгі қозғаушы 
күшке ие.  Сондықтан да, бү гінгі жастардың 
бойына ең бек тəрбиесін сіңіруде ерекше 
мəн беріп, оның адам ғұмырындағы басты 
қасиеттердің бірі екендігін ұғына білуіміз 
шарт. Тəрбие беруде өткен тарихты білмей 
тұрып, қазіргінің қадіріне жету, болашақты 
болжау қиын дейтін ғылымның өз қағидасы 
бар. Бұл – өмірлік өсиет, ұлағатты сөз. Бұдан 
байқайтынымыз, тарихи тағылымының тəр-
биелік үлгісі – еңбек етудің алғы шарты 
екен дігі. Өмірдің үздіксіз даму үрдісінде 
оқу мен тəрбиенің бүгіні мен ертеңін та-
нып, бағдарлап отыруда еңбек тəрбиесінің, 
маңызды да мəнді рөлі айқындала түседі. 
Бұған, халқымыздың жинақталған материал-
дық байлықтары қан  шалық ты ұшан -теңіз 
болса, оның рухани  байлығының қоры да 
сон шалықты көп екендігіне көз жеткіземіз. 
Бұлар дың бəрі баршаға бірдей ортақ қазына. 

Халқымыздың осындай рухани  қазы-
на  сында көрініс беретін еңбек тəрбие сінің 
маңыздылығы қай кезде де үлкен рөлге ие  
болған. Бұл жөнінде, ғұлама Əл-Фараби: 
«Бұл  қазынаның барлығын халық жасайды, 
ол  адал да ерінбей еткен еңбектің жемісі» [2],  
– деген болатын. Демек, жас ұрпақты халық-
тың рухани қазынасымен еңбекке тəрбиелеу 
арқылы,  оларды заманынан қалмай өмір 
сал тына бейімдеу адамзат қоғамымен бір-
ге  жасап келе жатқан тарихи құбылыс.

Мұны біз ұлтпен бірге жасасып келе жатқан 
салт-дəстүрлер мен тілімізде көрініс тапқан 
мақал-мəтелдерден, философиялық ой-мұ-
ралардан бой көрсететін еңбек тəрбиесіне 
ша қыратын үндеулерден байқасақ болады. 
Ең бекке тəрбиелеудегі ерекше моральдық-
эти калық нормалардың бірі – қауымдасу 

бо лып табылады. Ол адамдардың бір-біріне 
түрлі жағдайда көмек көрсетуінен, мəселен, 
қыз ұзату, келін түсіру, енші беру сияқты 
қуаныш кезінде кездейсоқ апатқа (жұт, 
өрт, топан су, т.б.) ұшырап, мал-мүліктен 
айрылғанда туысқа шама-шарқына қарай 
көмек беруден анық байқалады. Мұндай 
қауымдасу түрін қазақ халқы «жылу», 
«немеурін», «үме» немесе «асар» деп атай-
ды. Осындай отбасылық, рулық, туыстық 
ауызбірлік, ынтымақтастық нəтижесінде 
«Көп еңбегі көлмен тең», «Көп жабылса, жоқ 
табылады», «Көп көрген жер көңілді», «Көп 
еңбегі өнімді», «Көп ісінде береке», «Көп 
қолдаса, жауды жеңбей қоймайды», «Көптің 
қолы ұзын» сияқты қауымдастықты, береке-
бірлікті айшықтайтын мақалдар қалыптасты. 
Қазақ халық педагогикасындағы «асар» сөзі 
көпшіліктің жəрдемін пайдалану дəстүрін 
мазмұндайды. Бұрын қазақтарда үлкен бір 
істі қолға алып, тез бітіру қажет болғанда 
«асар» жасайтын тамаша еңбек дəстүрі 
болған. Асар жасаушы адам алдымен жұмыс 
түрін, уақытын айтып, ағайын-туған, жора-
жолдастарын асарға шақырады. Қазақтар 
өрттен, тасқыннан, зілзаладан бүлінген 
нəрсені орнына келтіруді, жабағы қырқып, 
күзем алу, егін орып, шөп шабу, арқан 
есіп, киіз басу сияқты жалғыз-жарым адам 
өндіре, бітіре алмайтын істі ауыл-аймақ, 
көрші-қолаң болып, күш жиыстырып бірігіп 
атқарған. Мұндайда істен қашып, жалта-
ру болмауы тиіс. Сөйтіп, істі жұмылып 
атқарып, азаматтық, адамгершілік мінез та-
ныту арқылы жеткіншек ұрпаққа жақсы үлгі-
өнеге көрсетіледі. Асар жасау кезінде пайда 
болатын көтеріңкі көңіл-күйі, ауызбірлік, 
жайдарылық жастарға мерекедей əсер етіп, 
олар қалтқысыз туысқандық, тілектестік 
əре кеттің тамаша екенін сезінеді. Осындай  
ұжым дық еңбек дəстүріне студенттерді 
қа тыс тыра отырып, қазақ халқының 
дəстүрлі ең бек түрлерін меңгеруге жəне 
ұжымдық ор тада қарым-қатынасқа түсуге, 
жарасымды  ынтымақтасқан іс-əрекеттерге 
бау л уға үйретеміз. Бұл сияқты өскелең ұр-
пақты еңбек тəрбиесіне баулу, салауатты 
өмір  салтына тəрбиелеу сияқты тарихи құ-
былыс сонау ерте замандардағы адамзат 
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қо ғамы ның түрлі кезеңдеріндегі даналық 
ой -пікірлерді уағыздаушы шежірешілер ең-
бектерінен жалғасын тауып келеді. Олар дың 
қатарына 7-8 ғасырлардағы Орхон -Енисей 
ескерткіштерінің авторы  Иоллығ -тегіннің 
«Күлтегін», «Білге қаған», «Тоныкөк»  дас-
тан дарындағы тəлім-тəрбиелік қағидаларды 
жатқызсақ болады. Осы дастандардың тəлім 
-тəр биелік идея сымен астарлас рухани  мұра-
ның бірі – Қорқыт ата тағылымдары дейтін 
бол сақ, мұнда еңбек тəрбиесінің алғашқы 
фило софиялық идеялары өзек етілді. 

Бұл мəселе олардан кейінгі ойшылдар мен 
ағар тушылардың: əл-Фараби, Ж.Баласағұни, 
М.Қашқари, Ш.Уəлиханов, А.Құнанбаев, 
Ы.Алтынсарин жəне т.б. рухани тəрбиелік 
мұраларында да жан-жақты қарастырылды. 
Еңбек тəрбиесін қалыптастыру жөнінде əл-
Фараби: «Еңбектің өзі – өнер. Ал еңбек тəр-
биесі сол өнерден туындайды, əрбір адам-
ды  еңбекке баулиды, еңбек шеберлігіне үй-
ретеді. Ол адамдардың еңбек ету дағдысын 
қа лып тастырады» [2], – деп тəрбиенің, 
о ның   ішінде ең бек тəрбие сінің теориясы  
ғы лымға негізделуі қажет деп санады.

XIX-шы ғасырдың екінші жартысында  
өмір сүрген ұлы ақын Абай Құнанбаев ең-
бек терінде тіршілік тынысы еңбекте еке-
нін айта отырып, тұрмысқа қажетті ди-
қан шылықты кəсіп етіп, еліне пайдалы 
ең бексүйгіш азамат болуға, бір өнерді 
үй реніп, пайдалы іспен шұғылданып, 
өнер  лі, білімді болуға шақырды.

Абай ел қыдырып, ас ішіп, аяқ босатар, 
жа тып ішер жалқау жастарды сынай келіп: 

Тəуекелсіз, талапсыз мал табылмас,
Еңбек қылмас еріншек адам болмас.
Қулық-сұмдық, ұрлықпен мал жиылмас,
Сұм нəпсің үйір болса, тез тыйылмас.
Зиян шекпей қалмайсың ондай істен,
Мал кетер, мазаң кетер, ар бұйырмас [3], 

– деп, ұрлық түбі қорлық екенін ескертеді, 
адал тапқан мал мұратқа жеткізетінін, ең бек  
түбі зейнет екенін өнеге етеді. 

Тамағы тоқтық,
Жұмысы жоқтық.
Аздырар адам баласын [3], – деп, ал-

ға  қойған мақсатқа жетуге кедергі, бө-
гет бо латын адамның бойындағы та-

лап    сыздық, жалқаулық сияқты мі-
нез -құлықтарды сынай отырып:

Адам болам десеңіз,
Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой –
Бес асыл іс, көнсеңіз [3], – деп, қоғамға 

пайдалы азамат болу үшін адамға қандай 
ізгі қасиеттердің қажет екендігіне ерекше 
тоқталды. 

Сол сияқты ұрпақты еңбекке тəрбие-
леудің халықтық негізін жəне халық тəр-
бие сі құралдарының тиімділігін атап 
көр сет кен көрнекті қазақтың қоғам қай-
раткерлері мен ағартушы-педагогтары: 
М.Жұмабаев, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 
Ш.Құдайбердиев, Ж.Аймауытов, 
С.Торайғыров  жə не т.б.  болды. Олардың ой-
пікір лері мен педогогикалық идея ла рының 
жастар тəрбиесіндегі алатын  орны ерекше. 
Мəселен, еңбек туралы  фило со фиялық ой 
тастаған Ш.Құдайбердиев «Е гер  адамдар 
түгелімен біріне-бірі қия нат сыз, туысқан 
болып, осы ақылын жұм сап еңбек қылып, 
табиғатты тиімді пайда ланып отырса, дүние 
бейіш болатыны на еш кім дау айта алмас еді» 
[4], – деп жас  тар ды ауыз бірлікке шақырып, 
ақыл-ой мен  еңбектенуді уағыздайды. 
«Арыңды сат па, теріңді сат, адалды ізде, егін 
сал не  сауда қыл, малыңды бақ» тек маңдай 
тер мен еңбектенуге, оқу-білімге, өнерге 
ша қырады, жалқаулықты, бойкүйездікті, 
на дан дықты сынайды, талапты бол дейді. 
Өмірдегі байлық пен бақыт еңбекпен ғана 
ол сенің қолыңа өзі келіп қонады. Үнемі 
бі реуге телміріп көзіңді сатып өміріңді өт-
кізбей маңдай теріңмен, адал мал жи науға 
шақырды. Cол кездегі халықтың тұр мысынан 
көрген М.Дулатов: «Күн кө ру амалын жалғыз 
малдың төлінен кү тіп, қол қусырып оты-
ратын мезгіл өт ті. Ол үшін басқа кəсіпшіл 
пайда, жұрт тан өнеге алуымыз керек. За-
вод, фаб ри ка ашу, əрі сауда магазин иесі 
болу əр қайсымыздың қолымыздан келмесе 
де, бірі гіп  қолдан келерлік кем-кемдіктерге 
пайдалы  жұмыстардан бастау керек» [5], – 
де ген екен. Оның тұжырымдауынша, қазақта 
мал  бағудан басқа кəсіп жоқ, оның өзі де 
көңіл дегідей емес. Күн көру амалын жалғыз 
мал дың төлінен күтіп, қол қусырып отыра-
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тын мезгіл өтті. Ол үшін басқа кəсіпшіл 
пай да, жұрттан өнеге алуымыз керек. За-
вод, фаб рика ашу, əрі сауда магазин иесі 
болу əр қайсымыздың қолымыздан келмесе 
де,  бірігіп қолдан келерлік кем-кемдіктерге 
пай далы жұмыстардан бастау керек деген ой 
– өз шығармаларында үндеді. Осылай келе, 
ол  қазақ жастарын мал шаруашылығынан 
бас қа еңбек түрлерімен айналысуға кең-
ес   беріп, жеке шаруашылықтарыңды құ-
рың  дар деп тың жолды меңзеп берді.

Ал, С.Торайғыровтың шығармашылық 
мұ  ра  сын да да еңбекті адамды ақыл-ой 
жə не адамгершілік жағынан дамытудың 
аса  ма ңызды фак торы ретінде, ай на-
ладағы өмірді, нақты заттар мен құбы-
лыстарды танып-білудің құралы ретін-
де  алып қарайды. Мұны ақынның: 

Ел үшін еңбек етсең, халқың сүймек,
Біз үшін отқа, суға түсіп жүр деп,
Ер өлсе де, еңбегін ел өшірмес,
Неше мың жыл өтсе де, тарих білмек! 

[6], – деген.
Немесе: 
Адамды бағындырудың асылы еңбек,
Түбінде еңбексізді еңбек жеңбек.
Тұрмыс диірмен тасындай айналады,
Бүгінгі өр зорлыққа кезек келмек! [6], 

– деген шумақтарынан да көреміз. Со-
нымен қатар ақын өз əңгімелері мен ой-
пікірлерінде еңбек пен ұжымды бөліп-
жармай, қоғамдық-ұжымдық жұмыс ретінде 
алып қарайды.. Болашақ ұрпақ үшін жақсы 
оқу елдің жалпы еңбегіне қосқан үлесі бо-
лып табылатындығын басты идея ретінде 
көтеріп, өзінің шығармаларында жастарды  
білім мен ғылымды табандылықпен мең-
геруге, отанның халық шаруашылығы мен 
мəдениеттің барлық салалары үшін білікті 
ма ман дарды күтіп отырғанын есте ұстауға 
шақы рады. Мысалы: 

Өнерлі ел бар мұқтажын жерден ембек,
Өнермен техникалы жұмсап еңбек,
А, құдай, өзі берден түк шықпайды,
Талаптанып, талпынсаң сонда бермек.
Алдыңғы ел малға емес, жерге сенбек,
Бар мұқтажы адамның жерден өнбек.
Басқаға малайлыққа жеккен күшті,
Жұмсасаң өзің үшін шындап терлеп,

Өнерге сай боп келсін бірлік, ерлік 
[6], – деген шумақтарынан да көреміз С. 
Торайғыровтың ойынша, нақ осы тəр бие 
құралдары арқылы адамды еңбек өмі рі-
не даярлау, еңбекке деген дағдысын, сүйіс-
пеншілігі мен құрметін дамыту, еңбек лəз-
затын ашып көрсету қажет. Ол қоғам үшін, 
бола шақ үшін, бүкілхалықтық байлықты 
есе лей түсу үшін еңбектің қаншалықты қа-
жет екенін талай рет атап көрсеткен болатын.  
Адамзат мəдениеті тек еңбекпен ғана байып, 
биік белестерге жетеді. «Ойласам дүниеде 
қанша жан бар: адам бар, ағаш, шөп бар, 
мал мен аң бар, жанды, жансыз нəрсенің 
бəрі-дағы əр себептің жемісі байқасаңдар. 
Мал болмақ, маймыл болмақ, адам болмақ, 
қасқыр болмақ, құс болмақ, ұшып қонбақ – 
сол болғандар болмаған өздігінен, болғызған 
еріксіз бір себеп қолдап. Адамға бұл себептің 
көбі мəлім, біледі салған сайын мидың əлін. 
Себебін біле-біле бір кездерде жаратуға бек 
мүмкін қолдан бəрін. Себепті жарата алу 
арқа сында, адамзат еңбегінен егін орған». 
«Адас қан өмір» поэмасында. Сұлтанмахмұт 
өзі  өмір сүрген қоғамдағы жастардан өнердің 
бір  түрін үйреніп, қоғамға пайдалы іс жасап,  
адал еңбек етуін талап еткен. Оларға: 

Бар адам жерден тамақ алмақ үшін,
Жиылып бірге күшін салмақ үшін,
Бірі еңбек қып, бірі оны жатып жемей,
Теп-тегіс бұл жұмысқа бармақ үшін.
Кəрі демей, жас демей, күшсіз демей,
Олжадан бірдей пайда алмақ үшін.
Əкіммін, əулиемін, əскермін деп,
Бір-бірін жейтін сылтау қылмақ үшін 

[6], – деп қайрат, еңбек, адамгершілік 
қасиет терді қатар қойып, адам болу үшін 
осы  үшеуін бірдей бойға қуат, ойға қазық 
ету ді уағыздайды. Қазақстандағы ұлт-
тық тəлім -тəрбиенің туып, қалыптасу 
кезеңіне үлес  қосқан А.Б.Бержанов, 
Ə.І.Сембаев, С.Мұқанов, Т.Тəжібаев, 
М.Мұқанов жəне та ғыда басқа авторлардың 
еңбектерінде қа зақ мектептерінің тари-
хи жүріп өткен жолдары на сипаттама 
берумен қатар, республи ка мектептері 
дамуы ның əр кезеңінде оқушыларды ең-
бек ке тəрбиелеудің тəжірибелері, ең бек  
тəрбиесінің маңыздылығы туралы көп-
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теген идеялар кездеседі. Мəселен, білім нің 
шаңырағы Абай атындағы Қазақ педаго-
гикалық институтында 1937 жылдан бастап 
өмірі нің соңына дейін қазақ əдебиетінен 
дəріс  берген Сəбит Мұқанов «Тəрбие 
туралы»  деген мақаласында еңбек тəрбиесі 
жайын да былай дейді: «Адам өмірі еңбекке 
байлан ысты, еңбек адамды шынықтырады, 
өнім ді еңбек істеп, дұрыс тынығып отыр-
ған да ғана адам тозбайды» [7], – дейді. 
Осы ған орай ол адамның бір күнгі (24 са-
ғат тəуліктегі) тіршілігін үшке бөледі: 

1. Сегіз сағат ұйқы, бұл уақытта жүрек-
тен басқа дененің бəрі де қалғып жай-
ланады, жұмыстан əлсіреген ет-тамыр-
лар  тыныстайды. 8 сағатта дене құр ат тай  
сілкініп, тыңайып жүре келеді. Тыныс-
тал ған, жиналған күш еңбекке қол ти-
гіз се,  бұрқыратып өндіріп тастайды. 

2. Сегіз сағат еңбек істеу. Егер осы мөлшерде 
ға на істесе, ол еңбек кісіні қажытпайды, 
қай та денесін шынықтырады, ақылын 
үдетеді. Бұл  мөлшерде еңбек істемеген адам 
азады,  сондықтан еңбектен қашпау керек. 

3. Сегіз сағат демалыс. Бұл кезде адам 
аунап-қунайды. Таза ауаға шығып, бой-
ын жазады. Қанын таратады. Əр түрлі 
мəдени тілектерін (шахмат, дойбы ой-
нау, өлең айту, домбыра тарту, театр, 
киноларға бару, аң аулауға шығу, кітап оқу, 
т.б.) орындайды. Міне, ғылымның адамға 
тəтті өмір өткізу үшін бөлшектеп беретін 
кестесі осылар дейді. Жазушы жастарды 
осылай  еңбек сүйгіш тікке шақырған екен.

Демек, халқымыздың тəлім-тəрбиесіне 
зер сала үңіліп қарасақ, еңбекқорлықты, 
адам гершілікті, мейірбандылықты, қайы-
рым  дылықты дəріптейтінін көреміз. 

Бүгінгі ЖОО-да студенттерді жаңа қоғам-
дағы өмірге дайындау, Қазақстандағы қар-
қынды түрде дамып келе жатқан болашақ 
кəсі біне үйрету, патриоттық сапасын қалып-
тастыру – оқу үдерісінің деңгейінде ше-
шімін  табуы қажет. Оқу-тəрбие үдерісінің 
не гіз гі мақсаты мен міндеті жоғарғы білім-
ді адамдарды жəне білікті мамандарды да-
йын даумен ғана шектелмей, ең алдымен 
ең бек қор, кəсіби өсуге қабілетті жəне кə-

сіби əрекет жасауға дайын, ақпараттық жағ-
дайдағы қоғам жəне жаңа ғылыми тех но-
логияларды дамытуға үлес қосатын маман  
дайындауы қажет. Жастарымыздың тəр-
биесі, білім алуы, еңбек етуі, ғылым адам-
ы  болуы, адамгершілігі мол азамат бо лып 
қалыптасуы еңбек тəрбиесімен ты ғыз бай-
ланысты. Осыған орай, еңбек тəр бие сінің 
мақсатын көздеген арнайы тəрбие лік  жұ-
мыстар жүргізілсе, жастарымыз бола шақ  
мамандығына қажетті азаматтық, ең бек -
сүйгіштік, адамгершілік қасиетттерді жо-
ғары бағалайтын жəне оны өз бойына қа-
лып тастырумен бірге, қазақ халқының дəс-
түрлі шаруашылық салаларындағы еңбек 
түр лерін меңгерген, іскер де қабілетті, 
бел сенді азамат болып қалыптасатын еді. 

Мақсатымыз – жастарымызға жеке адам-
ның тұлғалық дамуындағы еңбек тəрбиесінің 
қажеттілігін көрсету, еңбек тəрбиесі жүйесі-
нің мазмұнын, əдіс-тəсілдерін, нəтижелігін 
жан дандыруды қазіргі заманның та лап  
бағытына, жеке тұлғаның даму заң ды-
лығына үйлестіру, еңбек тəрбиесі жұмы-
сын дəстүрлі еңбек түрлерінің ұлттық, ай-
мақ тық, əлеуеттік ерекшеліктеріне лайық-
тандыру, ортаның мүмкіндіктерін ес кере 
отырып қазіргі заманның талабына  сай 
тұлға тəрбиелеу болса, қоғамның саяси-
экономикалық, əлеуметтік, рухани дамуының 
жаңа сатысында жоғары мектептің мақсат-
ты  ұйымдастырылған еңбек тəрбиесі про-
цесі не өзгеріс ендіруге ықпал жасайды

Сондықтан, халқымыздың жастарды  
еңбекке тəрбиелеудегі тəжірибесін, ағарту-
шы лық-педагогикалық ой-пікірлерін, иде яла-
рын негізге ала отырып жəне халықтың ең бек 
салт-дəстүрлеріне сүйену арқылы қо ғам ал-
дында өзінің дербестігі мен жауап кершілігін 
сезінетін, қоғамдық сана-сезімі оян ған, па-
расаты мен ар-ожданы биік, іс кер, қабілетті, 
шығармашыл, кəсіпкер, на рық жағдайында 
бəсекелестікпен еңбек ете  білетін, əрбір 
жұмыстың пайдалы кө зін тауып, өзінің 
таңдаған мамандығына де ген білімділігін, 
біліктілігін көрсете бі ле тін азамат тəрбиелеу 
– бүгінгі таң дағы өркениетті қоғамның талабы.
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Мақалаларды журналға басып 
шығарудағы талаптары

Мақаланы «Ұлттық тəрбие» журналына тапсыру 
үшін журналдың жауапты хатшысына қағаз түрінде ба-
сылып шыққан файл көшірмесімен кез келген электрон-
ды таратушыда өткізу керек. Дискетадағы ақпарат қағаз 
түрінде басылып шыққан ақпаратқа сай келуі кажет.

Мəтін Microsoft Word мəтіндік редакторда, Timas 
New Roman шрифтпен, шрифтің өлшемі № 12 терілуі 
қажет. Мақаланың көлемі 5-беттен кем болмауы тиіс. 
Беттің параметрлері: үсті – 2 см, асты – 2 см, сол жағы 
– 3 см, оң жағы – 1,5 см. Жоларалық интервал – дара 
(одинарный).

Мақала автордың аты-жөні, қызметі, ғылыми лауа-
зымы, мақаланың атын көрсетумен басталады, мақала-
ның соңында екі тілде түйін беріледі (егер мақала 
қазақ тілінде жазылса, онда түйін орыс жəне ағылшын 
тілдерінде, егер мақала орыс тілінде жазылса, онда түй-
ін қазақ жəне ағылшын тілдерінде жазылады т.с.с.). 
Мақала терілгеннен кейін автор өзі тексеріп, қателерін 
тү зеп, соңғы нұсқасын беруі қажет. Мақала мазмұнына 
автор өзі жауап береді.

Əдебиеттерге сілтеме міндетті түрде жасалсын. 
Олар мəтінде аталуына қарай таяқшада сан түрінде көр-
се тіледі. Мақаланың соңында берілетін əдебиеттер тізі-
мінде алдымен автордың аты-жөні, мақаланың немесе 
кітаптың аты, сонан кейін кітаптың жалпы мəліметтері 
көрсетіледі.

Мақаланың соңында қызмет жəне үй телефон нөмір-
лерін көрсетулеріңіз қажет. 

Түп нұсқалар, қойылған талаптарға сай келмеген 
жағ дайда баспаға қабылданбайды. Мақалалар кері қай-
тарылмайды жəне өңделмейді.

Мақаланы баспаға шығару ақысы университеттің 
кассасына төленеді немесе банк арқылы төлеуге бола-
ды. *Қойылған талаптарға сəйкес мақаланы журналға 
шығару бағасы 1500 теңге. 

Бір жылға жазылу бағасы 3104 теңге. Журналға 
жазылу «Қазпошта» бөлімшелері арқылы жыл бойына 
жүреді. Индекс 74310

Требования к оформлению статей, 
публикуемых в журнале

Материалы для журнала «Ұлттық тəрбие» сдаются 
ответственному секретарю журнала в распечатанном 
виде с приложением копии файла на любом электрон-
ном носителе. Информация на электронном носителе и 
в распечаттаном виде должна быть идентичной.

Набор должен быть произведен в текстовом редакто-
ре Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль – 
12. Статья должна быть не менее 5 страниц. Параметры 
страницы: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, слева – 3 см, 
справа – 1,5 см. Междустрочный интервал – одинарный.

Статья должна начинаться с указания ФИО автора, 
занимаемой должности, ученой степени, названия ста-
тьи. В конце статьи обязательно наличие резюме на двух 
языках (если статья написана на казахском языке, то ре-
зюме должно быть написано на русском и английском, а 
если статья написано русском языке, то резюме следует 
писать на казахском и английском). Текст должен быть 
тщательным образом выверен и отредактирован автором 
после набора. Автор сам отвечает за содержание статьи.

Ссылки на литературные источники обязательны. 
Они даются в тексте цифрами в сносках по мере упо-
минания. В списке литературы, который дается в конце 
статьи, вслед за фамилией и инициалами автора идут на-
звание статьи или книги, а затем остальные выходные 
данные. 

В конце статьи необходимо указать номер служебно-
го и домашнего телефона. 

Оригиналы, оформление которых не будет соответ-
ствовать указанном требованием, к публикации не при-
нимаются. Статьи не возврашаются и не рецензируются. 

Материалы, поступившие в редакцию, в дальнейшем 
не будут использоваться в других изданиях.

Оплата за публикацию вносится в кассу университе-
та, либо производится по безналичному расчету. *Стои-
мость статьи в журнал 1500 тенге.

Подписная цена за год 3104 тенге. Подписка на 
журнал проводится в течение года в отделах «Казпоч-
та». Индекс 74310

*Реквизиты: РГП ПХВ Абай атындағы Қаз ҰПУ
ИИН KZ178560000000086696
БИН 031 240 004 969
РНН 600900529562
АГФ ОАО «БанкЦентрКредит»
МФО 190501719, код 16
Свидетельство о постановке на учет по НДС:
Серия 60305 № 0005741 от 13.01.04

Ескерту:

Жекелеген авторлардың журналда жарияланған 
мақалаларындағы пікір-ұсыныстары редакцияның 

түбегейлі көзқарасын білдірмейді. 
Мазмұнды, əрі мағыналы жазылған мақалалар ре-
дакцияда қара лып, ақысыз жарияланатын болады.

Примечание:

Мнения и предложения авторов статей опублико-
ванных в журнале могут не совпадать со взглядами 

и мнением редакции. 
Лучшие статьи по мнению редакции будут печатать-

ся в журнале бесплатно.
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