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АЛҒЫ СӨЗІ 

 

Құрметті әріптестер, жыл сайынғы дәстүрлі түрде өткізілетін республикалық ғылыми-

практикалық «Жансүгіров тағылымы» атты конференцияға қатысушы қонақтар! 

 

Бүгін міне І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде 

республикалық «Жансүгіров тағылымы» атты конференция өткізілуде. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Жастар – біздің болашағымыз» деп үнемі 

еске салып отырса, оларға сапалы білім беру біздің негізі мақсатымыз болмақ.  

Яғни, биылғы жылы 5 қазандағы Қазақстан халқына арнайы Жолдауында: 

«Қаржыландыруды халыққа қызмет көрсету сапасын елеулі түрде арттыруды қамтамасыз 

ететін тиісті реформаларды жүзеге асыру үшін бағыттау керек» десе, білім саласына да 

арнайы тоқталды.  

Әрине, өздеріңіз жақсы білесіздер өндірістің, экономиканың, әлеуметтің қай 

саласында болмасын инновациялық негізде ізденіп қызмет етпесе, елімізде ілгері даму 

болмайды.  

Мектеп болашақтың негізі есебінде мемлекеттің дамуына аса зор үлесін қосса, 

мектепке дейінгі білім беру сапасын түбегейлі жақсарту керек екендігі айдан анық. Ойлау 

негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық қабілеттер, жаңа дағдылар сонау бала кезден 

қалыптасады. Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, 

коммуникативтілікті дамытуға және командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда. 

Бұл салада біліктілік талаптарын, оқыту әдісін, тәрбиешілердің және балабақшадағы басқа да 

қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу жүйесін қайта қарау қажеттігі басты назарда болу 

керек.  Ол үшін Білім және ғылым министрлігі әкімдіктермен бірлесіп, биыл тиісті «Жол 

картасын» әзірлеуі керектігіне көңіл қойды. 

Қазіргі күні жиі айтылып жүрген жайт, білім сапасын бағалау жүйесі халықаралық 

стандарттарға негізделуге тиіс болса, орта мектептердің өзінде балаларды мейлінше 

сұранысқа ие мамандықтарға бейімдеп, кәсіби диагностика жүргізу маңызды.   Бұл 

оқытудың жеке бағдарын жасауға және оқушы мен мұғалімнің оқу жүктемесін азайтуға 

мүмкіндік береді. 

Балалар қауіпсіздігінің маңыздылығын ескеріп, бүкіл мектептер мен балабақшаларды 

бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етуді, мектеп психологтарының жұмысын күшейтуді 

және басқа да дәйекті шараларды жүзеге асыруды тапсырды.   

Білім алудың қолжетімділігін арттыру мақсатымен оқушыларға орын жетіспейтіні, 

мектептердің үш ауысымда оқыту және апат жағдайында болу проблемалары мейлінше 

сезіліп отырған  өңірлер үшін Үкіметке 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттен қосымша 

50 миллиард теңге қарастыруды тапсырды. 

Тағы маңызды мәселенің бірі – келесі жылы «Педагог мәртебесі туралы» заңды 

әзірлеп, қабылдау қажеттігін баса айтты. 

Яғни, бұл құжат мұғалімдер мен мектепке дейінгі мекемелер қызметкерлері үшін 

барлық игілікті қарастырып, жүктемені азайтуға, жөнсіз тексерістер мен міндеттен тыс 

функциялардан арашалауға тиіс екендігін назарға алды.    

Ал, жоғары білім беру ісінде оқу орындарының маман дайындау сапасына қатысты 

талаптар күшейтілетіндігін де айтты. Өйткені, гранттардың саны көбейтілсе, енді 

жауапкершіліктің кезеңі де келді. 
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Жоғары оқу орнының табыстылығын бағалаудың басты критерийі – оқу бітірген 

студенттердің жұмыспен қамтылуы, жалақысы жоғары жұмысқа орналасуы да маңызды 

фактор. 

Жоғары оқу орындарын ірілендіру саясатын жүргізу қажеттігі де назарда болды. 

Нарықта жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз ететіндері ғана қалуға тиіс. Назарбаев 

Университетінің тәжірибесіне сүйеніп, үздік шетелдік топ-менеджерлерді жұмысқа тарту 

арқылы әлемнің жетекші университеттерімен әріптестік орнату маңызды. Қазіргі білім 

инфрақұрылымының базасында Назарбаев Университетінің үлгісімен өңірлік жаңа жоғары 

оқу орнын құру қажеттігін де шегелеп айтты.  

Бүгінгі күні конференция өткізіп, қазақ әдебиетінде көркемдік дәстүрді 

қалыптастырған қаламгердің бірі – Ілияс Жансүгіров болса, ол игі дәстүрді жастардың 

бойына дарыту мақсатын көздеп, әр факультетте «Ілиястану» пәнін міндетті түрде өткізу 

мақсатын іске асырудамыз.  

Жалпы, қаламгердің әр туындылары жөнінде айта кетсек, көптеген туындылары 

қарасөзбен де, өлеңмен де жазылған. Онда белгілі бір кездегі өмір шындығы мен адам 

тіршілігінің алуан сәттері, қоғам өміріндегі елеулі оқиғалар суреттеледі. Яғни, Жетісудың 

саңлақ қаламгерінің еліне қалдырған әдеби рухани еңбегі мәңгілік болары сөзсіз. 

Алдағы жылы даңқты қаламгердің 125 жылдық мерейтойын республика көлемінде 

лайықты өткізу үшін дайындықты бастап та кеттік. 20 тарта оқулық пен оқу құралын, 

монография мен зерттеулерді шығарып, оны насихаттау үшін жан-жақты жұмыстарды 

жүргізудеміз.   

Елбасымыздың Қазақстан ғылымы мен білімінің әлемдік беделін арттыру жолындағы 

қамқорлығы қазіргі таңда өз нәтижесін беруде.  «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты 

халыққа Жолдауында индустрияландыру бағдарламалары негізінде жоғары білімді мамандар 

даярлауға көңіл бөліп, жоғары оқу орындарының алдына үлкен мақсат-міндеттер қойып 

отыр.  

Оның бірі – бүгінгі күні өзіміз конференцияда көтеріп отырған басты мәселе оқу, 

білім мен ғылым мәселесі және оны шешудегі түйіткіл жайттар болса, Республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конферецияның берері, айтар жаңалығы, үйретер тәсілі, жинақтар 

тәжірибесі мол болады деп сенемін.      

Құрметті әріптестер! Өздеріңіз жақсы білесіздер, «Жансүгіров тағылымы» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясында оқылатын қаламгер жөніндегі 

баяндамалар, басқа айтылатын пікірлер, жарыссөздер отандық білімді инновациялық 

тұрғыда дамытып,  ғылыми негіздеп, жаңа технологиялық әдістерді оқыту процесінде 

қолдануда тың шешімдерге әкеледі деп сенемін.  

Баршаңызға дендеріңізге саулық, бастарыңызға береке, жанұяларыңызға амандық 

тілеп, осы шараға белсенділік танытуға шақырамын. Конференция жұмысы сәтті өтсін! 
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Бұл мақалада мемлекеттің дамуындағы мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге 

асырудың экономикалық тетіктері қарастырылған. 

Кілт сөздер: мемлекеттік басқару, мемлекеттік бағдарлама, индустрияландыру 

картасы, экономикалық өсу, экспорт. 

 

В статье рассматриваются экономические механизмы реализации государственных 

программ развития государства. 

Ключевые слова: государственное управление, правительственная программа, 

карта индустриализации, экономический рост, экспорт. 

 

The article discusses the economic mechanisms for the implementation of state programs of 

state development.  

Key words: public administration, government program, industrialization map, economic 

growth, export. 

 

Мемлекеттік басқару тиімділігін арттыру бұл тек мемлекеттік мекемелердің 

құрылымы мен штатын өзгерту ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік органдардың 

өкілеттігін қайта қарау, осы өкiлеттiктерi мен қызметтерін іске асыру тетіктерін жетілдіру 

болып табылады. Бұл үрдістерді тиімді жетілдіру мемлекеттік бағдарламаларды ұтымды 

жоспарлау қажет. 

Мемлекеттік бағдарлама – ресурстар, орындаушылар, ғылыми-зерттеу, өндірістік, 

әлеуметтік-экономикалық, ұйымдық және басқа шаралар. Мемлекеттік бағдарлама 

экономиканы тікелей реттеу құралы ретінде мемлекетті дамытудың басым міндеттерін 

шешуге бағытталады. "Мемлекеттік бағдарлама" ұғымының мағыналық ауқымы кең. 

Еліміздің үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасында өнімдерін 

экспортқа шығарушы отандық инвесторларға барынша қолдау көрсетілмек. Бұл маңызды 

міндетті жүзеге асыру мақсатында Елбасы «Біздің шикізаттық емес экспорттаушыларды 

қолдау   индустрияландырудың   шешуші   бағыты   болуға   тиіс»,   -   деп   атап көрсеткен 

болатын [1].  

Индустрияның экспортқа бағдарланған дәстүрлі секторлары кейінгі бөліністі өндірістерді 

дамыту және экономиканың салалы секторларына оларды дамытудың мультипликативтік кең 

ауқымды әсерін қамтамасыз ету есебінен индустрияландырудың локомотиві рөлін атқарады. 

Агроөнеркәсіп кешенін және жеңіл өнеркәсіпті инновациялар енгізу негізінде үдемелі дамыту, 

тұтыну сұранысы тауарларының импортына экономиканың тәуелділігін азайтады және 

сыйымдылығы 170 млн. адам болатын  Кеден одағының нарығын ескере отырып, олардың 

экспорттық әлеуетін кеңейтеді. 

«Индустрияландыру картасын» іс жүзіне асыру мақсатында экспортқа тауар шығаратын 

отандық кәсіпорындарға одан әрі қолдау көрсетілетін болады. Бұл ретте тауар экспорттаушы 

отандық кәсіпорындардың 50 пайызға дейінгі белгіленген шығындарына кепілдік беру 

шаралары қарастырылған [2]. «Индустрияландыру картасы» екі бөлімнен тұрады. Біріншісі, 

өңірлік карталар. Онда облыстарды дамытуға бірінші кезекте қажетті нысандар 

шоғырландырылған. Екіншісі, республикалық карта. Мұнда орталық атқарушы органдар мен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
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мемлекеттік холдингтер тікелей бақылауға алған индустриялық-инновациялық даму 

жоспарының негізгі нысандары топтастырылған. Жалпы құны 6,8 триллион теңге болатын 101 

ірі жоба республикалық картаға, жалпы құны 580 миллиард теңге болатын 139 жоба өңірлік 

карталарға топтастырылды. 

Павлодар облысында «Қазақмыс» корпорациясы Бозшакөл кен байыту комбинаты, 

Шығыс Қазақстан облысында кен байыту комбинаты, Қостанай Ақтоғай облысында «Соколов-

Сарыбай кен байыту өндірістік бірлестігінің» металданған өнім өндіру жөніндегі зауыт және 

ауыл шаруашылығы жол құрылысы техникалары мен автобустар шығару зауыты, Атырау 

облысында ықпалдастырылған газ-химия кешені, «Бейнеу- Шымкент» газ құбыры, Атырау 

мұнай өңдеу зауытын қайта құру және жаңғырту, Қарағанды облысында индустриялық парктің 

инфрақұрылымы, құрғақ әдіспен цемент өндірісі, «БелАЗ» көлігін құрастыру және қосалқы 

бөлшектер шығару зауыты, темір кенін өңдеу  және  өндіру  кешені,  Ақмола  облысында  

«Бурабай   арнайы экономикалық аймағының шекарасында туристік ойын-сауық кешенін салу», 

электровоз зауыты,  Алматы облысында Мойнақ ГЭС-і, Ақтөбе облысында Бестамақ мал 

шаруашылығы кешені, мыс-мырыш өндіру жөніндегі кен байыту комбинаты фабрикасы, үшінші 

Жаңа жол газ өңдеу зауыты, Шығыс Қазақстан  облысында   құрғақ тәсіл бойынша цемент 

зауыты, Өскемен металлургия кешенінің мыс қорыту  және  электролиз зауыттары, «Өскемен 

титан-магний комбинаты» АҚ титан кесектерін және қорытпаларын өндіру зауыты, Өскемен 

қаласында толық циклді автозауыт және автоқұрамдар шығаратын технопарк, Жамбыл 

облысында «Қазфосфат» кен байыту фабрикасы және күкірт қышқылы цехы, Оңтүстік 

Қазақстан облысында «Үшбас» және «Герас» кен орындары базасында моноаммоний және 

диаммонийфосфат шығару, Шардара ГЭС - ін жаңғырту, Қызылорда облысында «Байқоңыр» 

ғарыш айлағында «Бәйтерек» ғылыми-зерттеу кешенін құру, Астана қаласында ғарыш 

аппараттарын құрастыру-сынау кешенін салу, Қазақстан Республикасында Жерді қашықтан 

зондылау ғарыш жүйесін құру жобаларын жүзеге асырады. 

Үдемелі индустриялық-инновациялық даму бағдарламасын іс жүзіне асыруда өндірістік 

қуаттарды тиімді орналастыру кестесі айрықша маңызды болмақ.  «Индустрияландыру 

картасын» ескере отырып еліміздің инфрақұрылымдық және ресурстық базасын дамытудың 

ұзақ мерзімді жоспарын үйлестіреді. Ол, біріншіден, мемлекетке бизнес қауымдастығымен 

бірлесе отырып, дұрыс инвестициялық шешімдер белгілеуге, екіншіден, еліміздің 

инфрақұрылымдық және ресурстық қуатын дамыту негізінде жеке меншік саланың жобаларды 

жүзеге асыру жөніндегі жұмысын ретке келтіреді. Бұл кестеге мынандай маңызды салалар 

енгізілген: 

- инфрақұрылымды дамыту: энергетикалық инфрақұрылым, көлік инфрақұрылымы, 

темір жол, автокөлік, әуе жолы, су жолы, құбырлар желісі. 

- ресурстық базаларды дамыту, минералдық-шикізаттық: отын-энергетикалық, руда 

базасы, табиғи ресурстар, жер, су, еңбек ресурстары, кадрларды даярлау. 

 «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасы Қазақстанды үдемелі индустриялық- 

инновациялық дамытудың 2014 жылға дейінгі кезеңге арналған мемлекеттік бағдарламасын 

жүзеге асырудың тетіктерінің бірі болып табылады. Бағдарлама жеке кәсіпкерлікті дамыту 

тұрғысында шағын және орта бизнеске қаржылық қолдау көрсету, әкімшілік кедергілерді 

төмендету, тауарлар сатып алу мен қызметтер көрсетуде қазақстандық мазмұнды ұлғайту үшін 

қажетті жағдайлар жасауды қарастырады. 

«Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламасын жүзеге асырудың негізгі бағыттары: жаңа 

бизнес-бастамаларға қолдау көрсету, кәсіпкерлік секторды сауықтыру, экспортқа бағдарланған 

өндірістерге қолдау көрсету. 

Жаңа бизнес – бастамаларды қолдауды мына бағыттарда жүзеге асырылады: 

экономиканың шикізаттық емес секторларындағы инвестициялық жобаларды жүзеге асыру үшін 

банктер берген несиелердің пайыздық ставкаларын субсидиялау, жобаларды жүзеге асыру үшін 

банктер берген несиелерді ішінара кепілдендіру, өндірістік (индустриялық) 

инфрақұрылымдарды дамыту, бизнес жүргізуге сервистік қолдау көрсету, кадрлар даярлау, 

жастар тәжірибесі және әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыру. 
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 Кәсіпкерлік секторды сауықтыру шеңберінде мынадай қолдаулар  көрсетілу арқылы 

жүзеге асырылады: борышкерге банктер несиелері бойынша бұрыннан бар және жоба  

қолдау тапқаннан кейін пайда болатын бір несиелік желідегі жаңа борыштар бойынша 

пайыздық ставкаларды субсидиялау, борышкердің салықтар мен бюджетке төленетін басқа 

да міндетті төлемдерді   (дербес   табыс  салығынан  өзге) төлеуін кейінге, яғни 

өсімақы есептеместен 3 жыл мерзімге қалдыра тұруды заңдық деңгейде қарау, кәсіпорынды 

қаржылық-экономикалық сауықтыру жоспары шеңберіндегі өзге де сауықтыру шаралары, 

оның ішінде Қазақстанның қор биржасында орналастырылған облигациялар бойынша ішкі 

кредиторлар алдындағы борыштар [3]. 

Экспортқа бағдарланған өндірістерге мемлекеттік қолдау бұрыннан бар банк 

несиелерінің    пайыздық    ставкаларын  субсидиялау   арқылы жүзеге асырылады. 

Бағдарламаның бұл бағытына тау-кен және металлургия өнеркәсібі кәсіпорындарынан тыс, 

экономиканың былайғы барлық секторларында өндірілген өнімдерінің 10 пайыздан астамын 

экспортқа шығаратын кәсіпкерлер қатыса алады[4].  

Экономикалық өсу орталықтарын қалыптастыру мақсатында Астана және Алматы 

қалаларын дамытуды қолдау экономикалық белсенділікті және инвестициялық 

тартымдылықты ынталандырудың түрлі тетіктері арқылы, оның ішінде қамтамасыз ететін 

инфрақұрылымды дамытуға мемлекеттік инвестициялар тарту есебінен жүзеге асырылатын 

болады. Қазақстан Республикасының үдемелі индустриялық-инновациялық даму  

стратегиясы – көп мақсатты бағдарлама, бағдарламаға енген әрбір жоба көп функционалды, 

сондықтан да Қазақстан экономикасын индустрияландыру бойынша айқындалған барлық 

міндеттерді шешуді қамтамасыз етеді. 

Экономикадағы қайта құрулар көптеген жағдайларда мемлекеттің экономикалық 

саясатының ғылыми тұғырнамасына байланысты болып келеді. Қазіргі таңда ғылыми 

негізделген экономикалық саясаттың қажеттілігі мемлекет және әртүрлі нарық 

институттарының, заң шығарушы органдар мен атқарушы органдардың қызметтерінде 

маңызды орын алып отыр. Мемлекеттің әлеуметтік- экономикалық саясаты мемлекеттілік 

институтының пайда болуымен бірге әрекет етіп келеді.  Мемлекеттік бағдарламаның бұл 

қатынастарда алатын орны ерекше. 

Қорытындылай келе, мемлекеттік жоспарлау жүйесін енгізуді қамтамасыз ету 

мақсатында мемлекеттегі әрекет етіп жатқан стратегиялар, тұжырымдамаларды, мемлекеттік, 

салалық бағдарламаларды жаңа жүйеге сәйкестендіруге бағытталған жұмыстар жүргізу 

міндеттерін бекітіп отыр. Қазақстанның НББ жүйесіне тиімді көшуде айтарлықтай созылмалы 

уақыт қажет. Бұл жөнінде осы төңіректегі әлемдік тәжірибе де куәландырады. Тағы айта кету 

қажет, әр түрлі елдерде НББ-ға ену жөнінде біргелкі тәсіл жоқ. Реформалар пакетінің мазмұны 

мен осы реформалардың іске асыру уақытын таңдау әрбір ел үшін бірегей. 
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Мақалада «әділет» сөзінің мағыналық, концептілік табиғаты, сөздің түпкі мағынасы, 

қолданылу аясы қарастырылған.  

Тірек сөздер: концепт, «әділет» концептісі, актив сөздер, концептуалдық мағына мен 

ұғым 

 
В статье рассматривается значение слова «справедливость», концептуальный характер 

слова, смысл слова, сферы применения.  

Ключевые слова: концепт, концепт справедливости, активные слова, концептуальный 

смысл и понятие. 

 

The article discusses the meaning of the word "justice", the conceptual nature of the word, the 

meaning of the word, the scope of application.  

Key words: concept, justice concept, active words, conceptual meaning and concept. 

 

Қазақ тілінде танымдық мағынасы кең, қолданыс аясы ауқымды сөздер өте көп, солардың 

бірі – әділет ұғымы. Мағыналы сөз ана тілімізге тарихи процесстердің нәтижиесінде кірме сөз 

ретінде араб тілінен енген болатын. Дегенмен, бұл ұғым тілімізге енгенге дейін мағынасы 

жағынан онымен пара-пар болған сөздер болды. Сөз орнына көбінесе ақиқат, шындық мәндес 

сөздер қолданылып келді.  
«Әділет» сөзін араб тілінен тәржімалағанда ақиқат мағынасын білдіреді. Сөз қазақ тілінің 

тілдік қолданысындағы актив қабаттағы сөздер тобына енгеннен кейін, тұрақты түрде 

қолданыла бастады. Тіліміздегі тазалық, дұрыстық, растық, шындық секілді сөздердің 

мағыналық мазмұнын жеткізетін, әрі осындай сөздердің баламасына, синониміне айналды. Сөз 

қазақ тілінің қолданысынан шығып қалмады, керісінше халқымыздың таным-түсінігіндегі 

дәрежесі артып, мағыналық ауқымы арта түсті. Мағыналық түрде дамыған сөз, мағына мен ұғым 

жағынан өзіне жақын келетін бірсыпыра түбірлес әрі жақын сөздер мен сөз тіркестерінің 

қалыптасуына себеп болады. 

Тілімізде сөздің қолданылу аясы кеңейген сайын, оның мағыналық ауқымы да артумен 

болды. Сондықтан әділет сөзімен мағыналас: әділ, әділеттілік, әділетсіздік, әділеттік, 

әділетсіз, әділдеу, әділірек, әділетті, әділқазы, әділетші, әділетшілік, әділшілік, сынды сөздер 

қалыптасты. Бұл сөздердің мағынасында айырмашылық бар болғанымен, ол айырмашылық 

болмашы ғана рөл ойнайды, өйткені аталған сөздердің барлығының беретін түпкі мазмұны 

бірдей. Сөз халық өмірінің барлық саласында қолданылып келеді. Замана дамып, өркениет көші 

өрлеген шақта әділет сөзі заңды, заңға қызмет ететін құқықтық органдардың қызметін 

айқындайтын тілдік бірлікке де айналды. Қазіргі де, сөздің мазмұнына тереңірек үңілер болсақ, 

адам болмысын, белгілі бір жағдайды, істі, қоғам мен әлеуметті, заман мен дәуірді сипаттап 

кескіндейтін мағыналы сөзге айналды. Бұл сөздің атқаратын мағыналық қызметтерінің тек бір 

арнасы ғана. Осылайша, сөздің мағыналық ауқымы кеңейіп, мәнінің салмағы арту арқылы 

ұғымдық жағынан тұжырымдала түседі де, концептіге айналады.    

Концепт – халықтың дүниетанымын айқындайтын ерекше тілдік құбылыс. Әлемнің тілдік 

бейнесі көрсетілген, тілдік ұғымда тарихи түрде қалыптасқан және тілде бейнеленген әлем 

туралы түсініктердің жиынтығы. Концептінің негізгі қасиеті болып оның белігілі бір 
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 мәдениетпен, белгілі бір халықтың таным табиғатымен байланысты болып келуі. Концепт 

сөздердің беретін мағынасын түсіну арқылы қоғамның бүкіл бір ұлттың, дүниетанымын 

және ерекшеліктерін айқын аңғаруға болады. Концепт құрылымы күрделі, оның сапына  

сөздің алғашқы мәні, мазмұн тарихы, қазіргі ассоциация, коннатация енеді. «Біздің 

түсінігімізше концепт дегеніміз: халықтың мәдениетімен тығыз байланысты, ақпараттық 

қызметтегі жинақталған, ортақ мағыналық түптен тарайтын, тұжырымдалған білім. Ол 

адамның ойлау қызметінің нәтижиесі бола тұрып  біздің санамыздың бір бөлігі болып 

табылады. Концепт адамның тәжірибиесіне тәуелді және әлем туралы біздің білімімізге 

байланысты қызмет етеді» [1, 17 б.].   
Енді «әділет» сөзінің мағыналық, концептілік табиғатына көңіл аударайық. Сөздің түпкі 

мағынасы ақиқат, шындық сөздерімен мағыналас екенін атап кеттік. Сөз тілімізде алғашқы 

уақытта кірме сөз ретінде енгеннен соң, шындық үстемдігі мен ақиқат атаулы мағынаны 

білдірді. Кейіннен ана тіліміздің қолданысына түгелімен енген сөз алуан-түрлі мағына мен 

мазмұнда қолданыла бастады. Ендігі де сөз тек ақиқат ұғымын меңзейтін мағыналық ауқымы 

тар сөз болмай, керісінше мазмұнына сан-алуан ұғым енген күрделі мағына жиынтығына 

айналды. Түрлі мағынаны біріктірген сөздің мазмұны терең. Мысалы: Құлқын үшін, атаң үшін 

арын әділетін сатқан адам бір күні ата-анасын да, елін де сатады (Ғ.Мұстафин. «Көз көрген»). 

Берілген контексттегі мысалдан әділет сөзі тек қана шындық мазмұнында қолданылып қана 

қоймай, сонымен қатар, белігілі бір адамның жеке тұлғалық қасиет, құндылықтарын білдіретін 

аңғаруға болады. Одан бөлек әділет сөзінің тұлғаның дербес қасиетін білдіретінін мынадай 

мысалдардан байқаймыз: Көрінгенге қызықтым, ғаділетті жүректің әділетін бұзыппын. Қайрат 

пен ақыл жол табар қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар сол жарасар туғанға (Абай). 

Сөздің мазмұн тарихына зер салар болсақ шындық мағынасында да қолданылған: 

Сұлтанмахмұт: Арманым анау отырған Жаяу Мұса атамдай әділет-шындық жоқшысы болу 

(Д.Әбілов «Ақын»).  

Жоғарыда концептінің мағынасы мен ұғымының мазмұны терең екенін әрі оның күрделі 

танымдық бірлік екенін атадық, кез келген сөздің ұғым шеңберінің артуы тікелей сол халықтың 

рухани әлеуеті және ұлттық болмысына тәуелді. Концептінің негізгі құрылымы мен жүйесіне 

тоқтала отырып, сөздің соған сәйкес мағынасын талдау керек. Кез келген концептілік ұғымның 

мазмұнын түсіну арқылы жеке адамның және сол жеке адам қатысты қоғам мен өркениетті және 

ұлттың дүниетанымын ұғуға болады. Осыдан аңғарарымыз, концепт халық санасымен тікелей 

қатысты болып, оның тарихымен тамырласып, тұтастай ұлттың дүниеге деген көзқарасын 

айқындайды және осыған байланысты әрбір күрделі тілдік бірлік халықтың ойынан тыс 

талданбауы керек. концептке ұғымға қатысты дүниенің барлығы да тегіс ортақ, алайда концепке 

сөздің мәдени рөлі мен қызметі, бастапқы мағынасы, мағына тарихы, қазіргі қызметі мен 

қолданысы енеді. Осындай компоненттер табылып, сипатталар болса, сөзді концепт ретінде 

бағалауға толыққанды негіз бар. Концепт, сонымен бірге, өзінің даму ретіне байланысты әр 

дәуірдің мәдени тұнбасы болып табылады. Сол арқылы ол өз бойына ғасырдан ғасырға мағына 

мазмұны түрлене, толыса отырып әртүрлі сан-алуан мағына жиып дами алады. 

Әділет сөзі тілімізге енген уақытында бірден кең мағынаны білдіретін мағына ауқымы кең 

сөзге айнала қойған жоқ. Алғашында сөздің мазмұн тарихына зер салар болсақ тек ақиқат, 

шындық, жөнділік, дұрыстық мағынасында жайттар мен жағдаяттарды сипаттап жеткізетін 

және мағыналық жағынан осындай сөздерге жуықтайтын сөздердің болмысын сипаттайтын сөз 

қызметін атқарған. Алайда сөз тікелей тілдің сан-түрлі бағыт алып дамуына және тарихи 

жағдайларға да байланысты ұдайы өркендеу және тереңдеу жағдайында болды. Қолданысы да 

артып, жаңа мағыналарды топтастыратын күрделі бірлікке де айналды. Заман алмасқан сайын 

сөзге қосымша мағыналар да үстеліп, мағыналы сөз тек бір бағытта ғана қолданылмайтын 

болды. Алғашында тек шындық мағынасында қолданылып келген сөз адам қасиетін, рухани 

әлеуеті, әлеуметтік жағдайды да сипаттап жеткізетін. Бұл сөздің қолданысы тіліміз бен 

халқымыздың қолданысынан шығып қалмады. Қазіргі уақыттағы бұл сөздің қолданылу аясы да 

өте кең. Заңды және заң саласын немесе заң қызметін «Өткен жұмада Әділет министірлігінде 

Қылмыстық атқару жүйесі комитеті, басқармаларының бөлімдері, түзеу мекемелері мен тергеу 



 

10 

              

«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары      

7 желтоқсан 2018 ж. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

. 
 

 
 

 
 

изоляторының жұмысын талқылауға арналған республикалық кеңес өтті» (Заң газеті)  

дәрменсіздік мағынасында «Тумыстағы мінезді ешкім жеңбес, адамды әділ қылу қолдан 

келмес»  (С.Торайғыров «Алаш ұраны»), адамның болмысы мен қасиетін «Мұнда көп жұрттың 

әділетсіз патшаға наразылық білдіріп көтерілуі орынды-ақ » (М.Дулатов «Ант»), орын алған 

жағдайды немесе келісімді «Үкіметтеріне ақшалай немесе заттай соғыс айыбының зорлық 

төлемсіз әділетті демократиялық бітім жасауды ұсынды» (Қазақ мектебі), уақыт кеңістігін 

«Әділ заман тұсында Қабағым ашық жарықпын. Қырға шығып қызықпен, Сексеннен асып 

қалыпппын» (К.Әзірбаев Таңдаулы), тұрақты қалыптасқан тіркесті «Әділет туын көтеріп 

бар әлемге, өркендеумен өткенбіз өрт-жалыннан » (С.Мәуленов, Магниттау); «Халықтар өмірді 

қорғайды, әділет ұранын қолдайды. Шырқаңдар, кел достар, әр елде, бейбіт күн жасасын 

әлемде» (Қазақ әндері); «Енді мына сіз де, әділет жолына бет бұрып, шын ерлікке қадам 

бастыңыз. Бұл бақыт!» ( Х.Есенжанов, «Тар кезең»); «Адамның адамдығын анықтайтын әділ 

таразы- ішкі жан-дүниесі» (С.Байжанов, «Жастық») адамды сипаттайтын ауыспалы мағынада 

«Арқа сүйерім, көңілге демеу қыларым өзімнің адалдығым мен Нұрекеңнің әділ адамшылық 

жүрегі» (Ж.Саин «Жол үсті»)  білдіретін мағыналық ауқымы кең сөзге айналды. Тарихи тұрғыда 

даму жағдайында болған сөз алғашында тек ақиқат не растықты білдіретін болса, өркендеу 

жағдайында болу себебінен алуан жағдайда қолданылып, түрлі мағынаны меңзей алатын сөзге 

айналды. Бұл сөздің тек бір мағыналық ауқымда ғана емес сонымен бірге жаңа әрі сан-алуан 

бейнеде қолданылуына себепкер болды. Символдық және саналық мағынаға да ие болған сөздің 

барлық мағыналық қырларын түгендеп оны бас-аяғына дейін сипаттау ғылыми негізгі талап 

етеді. Сөздің халықтың санасы мен көзқарасында дүниетанымы мен болмысын да алар орны да 

айшықты сөз тек қана көрсетілген не болмаса тізбектелмеген мағыналары мен ұғымдарын 

білдірумен шектелмейді, оның өзіндік халық танымында алар орны мен философиялық 

ерекшелігі бар. Халықтың жадында, жанында үстемдік пен сипаттауға сөз жетпес ұлық 

низамды, үстемдік етуші заңды, жалпы тұрақтылық пен теңдік ұстап тұрушы белгіленбеген 

және тіркелмеген заңи және қағиданы аңғартады. Тіптен де азаматтардың өміріндегі барлық 

жағдайлардың рет, тәртібін айқындаушы, сонымен қатар, әлемдік теңгерімді де сақтаушы және 

шындықты қалыптастырып оның жойылуына жол бермейтін күшті білдіреді, адамдар мен 

әртүрлі таптық және әлеуметтік қоғам өкілдерін болашаққа жетелеп оларға алуан жағдайда 

келешекке деген үміт беріп, азаматтардың шындыққа және теңдікке деген сенімін де 

қалыптастыратын қасиетті және баламасы жоқ ұғым. Күрделі мағыналық ауқымға ие сөздер 

тікелей халық мәдениеті мен әдебиеті, жалпы руханиятының арқасында қалыптасатыны белгілі, 

талданып отырған әділет сөзі де қазақ халқының ақиық ақындары мен кемеңгер 

жазушыларының шығармалары мен туындыларында барынша кең әрі мол қолданылды, соның 

арқасында қалыптасқан мағыналардан тыс бұл сөздің көркем әдебиет ықпалымен жаңа 

мағыналары да қалыптасты. Сөзді әсіресе өзінің мағыналы шығармаларында барынша молынан 

қолданған алаштың біртуар ардақты азаматы, хакім Абай. Өз заманының әлеуметтік, саяси 

тақырыптарын туындыларына өзек еткен тұлғаның төл еңбектерін талдау арқылы сөздің жаңа 

мазмұндық қырларын ашу мүмкіндігі бар, ол өз кезегінде сөздің қазақ әдебиетінің көрнекті 

мүшелерінің арасындағы қолданысы мен даму деңгейін ашып, айқындауға мүмкіндік береді. 

Мысалы, бесінші қарасөзінде: «Мағлұм болды: қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім 

үшін, әділет үшін қам жемейді екен, мал үшін қам жейді екен...» деп басталатын сөйлем бар. 

Хакім Абайдың бұл қара сөзінен сөйлемді мысал етудегі басты себеп бұл контекстегі Абайдың 

әділет сөзін қолдануы және сөзді өзіндік бағалауы. Абай әділетті халық уайым етуі тиіс ең 

жоғарғы құнылықтарының сапына жатқызады, сонымен қатар оның ел өміріндегі ең басты, 

қасиетті әрі бағалы ұғымға айналуы тиіс екенін ұқтырады, оған қоса Абай әділеттің жай сөз емес 

екенін айғақтап тұрғандай. «Ауруды жаратқан - Құдай, ауыртқан Құдай емес, байлықты, 

кедейлікті жаратқан – Құдай, бай қылған, кедей қылған Құдай емес деп, нанып ұқсаң болар, 

әйтпесе жоқ» (Жиырма сегізінші сөз) дейді Абай. Бұл жерде данышпан, осы айтқанының өзімен-

ақ әділет ұғымына толықтай анықтама беріп тұр. Жағдай атаулының барлығы жаратқан ісімен 

жүретінін және оның әділет екенін нұсқайды, алайда кез-келген адам өз өмірінде орын алған 

дүниенің әділетті не әділетсіз екенін ұқпақ үшін талпынуы керек екенін онсыз тіршіліктің 
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 мағлұм боларын да ақын өз сөзінде атап кетеді. Абайдың әйгілі концепциясы «үш сүюдің» бірі – 

әділет. Яғни Абай Алланы сүй, адамзаттың бәрін сүй дей келе, үшінші әділетті атайды. Бұл 

дегеніміз Абайдың әділет ұғымын аса жоғары бағалағандығының бірден-бір көрінісі әрі кез-

келген адам өз ғұмырын мағыналы әрі мәнді сүруі үшін әділетті қадір тұтуы қажет екенін 

меңзейді. Аталған мысалдардың мағынасы ортақ арнаға тоғысады, әділет ол тек қана сөз емес 

сонымен қатар әр адамның өмірінің әр тұсында болатын дүние екенін, әрі адам өз өмірін жөнді 

сүруі үшін ұлттың ұлт ретінде жасауы үшін де бұл қасиетті құндылықтың аса қажет екенін 

білдіріп тұр, себебі әділет қастерлі ұғым әрі күш ретінде адамның болмысын реттей алса, сол 

көкірегінде ғаділеті орнаған адам әлемге де әділетті орната алады. Әделет заңы орнаған қоғам 

мен өркениет қана адамгершілік пен тұрақтылықта өмір сүре алатыны, теңдік пен 

парасаттылықтың да осыдан келіп туындайтыны айқындалып тұр. Бұдан шығар түйін, әділет ол 

тұтастай әлеуметтің ақуалын реттестіретін әрі оны бақылауда ұстайтын күш, онсыз қоғамда 

тәртіптің орнауы мүмкін емес. Әділет сөзінің мағыналық қырларының шынымен де көп екендігі 

анықтаып отыр. Сөздің тек мағыналық бірлікпен белгіленіп қана қоймай, сонымен қатар 

ауқымды ұғымдарды да біріктіре алатынын байқай аламыз. Жалпы сөз дамуы барысында 

жоғарыда атағанымыздай мағаналық кеңістікте артумен болды. Саналуан мазмұнды біріктіретін 

күрделі бірлікке айналды.  Кез келген сөздің тарихи қалыптасқан этимологиялық мағынасы 

болады, әрі сол түпкі әрі негізгі мағына сөздің болашақта мазмұн мен мән тұрғысынан дамуы 

мен ашылуына негіз болады. Алайда, сөз өзіміз атап кеткендей қоғам мен өркениеттің дамуына 

байланысты түпкі мағынасынан тыс та қолданылуы мүмкін. Ал, қазіргі таңда әділет сөзі өзінің 

ақиқат пен шындық сипатты болған негізгі мағынасынан ауытқыған жоқ. Бірақ ол сөздің 

әлеуметтік қатыснас пен қоғамдық көзқараста алар орнын және мазмұндық салмағын білдіреді 

деп айтуға келмейді.    

Әділет сөзінің ұғымдық және мағыналық мазмұнын арнайы сызбанұсқамен талдаған жөн.                              
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Ансабаев Д.С.
1
 п.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

І. Жансүгіров атындағы  Жетісу мемлекеттік университеті
1
, Талдықорған қ. 

 

Ілияс балаларды ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеуге күш салады және соған 

лайықты шынайы көркем туындылар жазады. Мақалада сол шығармаларға талдау 

жасалады.  

Кілт сөздер: ұлттық құндылық, әдебиет, лирика, поэзия.  

 

Илияс стремится воспитывать детей через национальные ценности и пишет 

истинные достойные произведения искусства. В статье анализируются эти работы. 

Ключевые слова: национальные ценности, литература, лирика, поэзия. 

 

Ilias seeks to educate children through national values and writes true worthy works of art. 

The article analyzes these works.  

Key words: national values, literature, lyrics, poetry. 

 

Ілияс – поэзияның сан қырын меңгеріп, алуан түрлі тақырыптарға қалам тартқан жан-

жақты ақын. Соның бір саласы – балаларға арналған өлеңдері. Ол өлеңдері – балаларға 

арналғанымен кеңістігі кең, үлкен, қызықты да қызғылықты, тамаша, әсем әлем. Осы әсем 

әлемнің әдебін айшықтап, кеңістігін кеңейте түсуге қазақ поэзиясының «Құлагері» – Ілияс 

Жансүгіровтың қосқан үлесі салмақты. 

 Қазақ балалар әдебиетінің ірге тасын қалауға негіз болған – батырлар жыры, ертегілер, 

мысалдар, шешендік сөздер, өтіріктер, жұмбақтар, тұрмыс-салт жырлары, айтыс, ауыз 

әдебиетінің басқа да нұсқалары бар еді. Мысалы, қазақ баласы түгел білетін – «айдалада ақ отау, 

аузы мұрны жоқ отау», «аласа ғана бойы бар, айналдырып киген тоны бар», «белі бүкір, алысқа 

түкір» деген сияқты жүзге тарта жұмбақтарды алғаш жазып алған, редакциялаған, жеке кітап 

ретінде басып шығарған  Ілияс екенін қазіргі таңда көбі біле бермейді. Атақты қырық өтірікті 

қағазға түсіріп, «Өтірік» деген атпен 1927 жылы басып шығарған да  Ілияс Жансүгіров.  

Автор өтіріктер туралы өзінің ойын: «Бұл жинақтың түпкі ойы, түпкі орны мен өтірігі  

үлкендерден гөрі балалардікі, балалар әдебиетіне жатады», - деп түйіндейді. 1929 жыл Ілияс 

Жансүгіровтың балаларға арнап өндіре еңбек еткен кезеңі. Айналасы екі, үш жылдың ішінде 

«Балаларға тарту», «Балаларға базарлық», «Малта», «Шәукеннің шәркейі», «Жұмбақ», «Одақ» 

деген бірнеше суретті кітапшаларын көпшілікке ұсынды. 

Балаларға арналған шығармаларының ішінде тағы да бір көңіл аударатын ақын мұрасы – 

1930 жылы «Қазақстан» баспасынан шыққан жұмбақтар жинағы. «Үй саймандары», 

«Жаратылыс құбылыстары», «Құрал-сайман» деген бөлімдерден тұрады. 

Қазақ поэзиясында жылдың төрт мезгілін суреттеуде Абай Құнанбаев, Ыбырай 

Алтынсариннен кейін Ілияс ерекше орын алады. Мысалы, Абай, Ыбырай өлеңдерінде жылдың 

әр мезгілін халықтың тұрмыс-тіршілігімен байланыстыра суреттеуі ересектердің ұғымына 

лайықты болса, Ілияс өлеңдерінде өмірді нақты бала көңілімен танытумен ерекшеленеді. 

Ұлттық құндылықтарды негіз етіп, балалардың дүниетанымының еселенуіне жырмен 

әсер ететін  Ілиястың ерекше әдісін «Домбыра» өлеңінен көруге болады. «Нағыз қазақ – 

қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра». Домбыра – шежіре. Тау суындай сылдыратып тәтті-тәтті 

күй төгетін, бота күйді боздатып, көктегі бұлтты ыдыратар, таудағы тұманды түретін, он 

саусақты құлындай құлдыратып, ойнақтата көргенін күй қылатын, «екі желі, үш қазық, тоғыз 

ноқта ол – домбыра» (І.Жансүгіров). 
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 Ілиястың балаларға арналған өлеңдері өткен өмірдегі шынайы қазақи өмірдің 

көріністерінен құралған. Ұлт мүддесіне қатысты ойлары баланы жақсы әлемге, оқу-білімге 

бастайтын игі мақсаттар баланың білімге ұмтылуына мұрындық болатын ұлттық таным екені 

сөзсіз. «Жазғытұры», «Күз», «Қыс», «Оқимын», «Бөбек бөлеу», «Тас шешей», «Сабын», 

«Ұршық», «Саптыаяқ», «Күн боламыз», «Элеватор», «Комбайн», «Қазақ үйдің тұрмысы» т.б. 

өлеңдері бүгінгі тәуелсіз еліміздің балалар әдебиетіндегі үлкен табысы. 

Қазақ балалар лирикасы – қазақ әдебиетіндегі кейіндеу пайда болған саласы 

болғанымен, руханиятымыздың көркемдік кеңістігін байытумен қатар, тәрбиелік-

тағылымдық жағынан да толықтырып отырған әдебиет әлемінің үлкен бір қанаты. Соның 

ішінде, әсіресе, Ілиястың балаларға арналған өлеңдері халықтық педагогикамен ұштасып, 

баланың дүниетанымына әсер ете алуымен маңызды. 

Ілияс балаларды ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеуге күш салады және соған 

лайықты шынайы көркем туындылар жазады. Сәбилердің, жас жеткіншектердің рухани 

деңгейін көтеретін, қиялын шарықтататын жігерлі де жасампаз шығармаларды дүниеге 

әкелді. Ілияс Жансүгіров қазақ балалар әдебиетінің ауыз әдебиетінен кейінгі негізін 

салушылардың бірі деп толықтай айта аламыз. 

Ілиястың балалар әдебиетіндегі шығармашылығы жайлы арнайы зерттелмегенімен, 

баспалар ақынның балаларға, жасөспірімдерге арналған өлең, әңгіме, дастандарын жеке 

кітапша етіп, бірнеше рет басып шығарды. «Кітаптан соң кітап» және «Тілашар» айдарымен 

«Жалын» баспасы шығарған «Құлагер» /1979ж./ және «Шәутеннің шәркейі» /1986ж./ 

кітапшалары кішкентай оқырмандарының сүйікті серігіне айналып отыр.  

 Ілияс Жансүгіров балаларды табиғатпен, әсемдікпен, әлем сулулығымен таныстыруға 

«Күз», «Жазғытұрым», «Жазғы шілде», «Қыс» өлеңдерін ұсынып, табиғат тамашасымен 

таныстыруме қатар, жылдың төрт мезгілінде болатын құбылыстарды үйретіп, әр маусымдағы 

адам еңбегін көркем суреттейді. 

Ағартушы-ақын жас жеткіншектерге арнап жазған жырларында танымдық, 

тағылымдық түсінігін, түйсігін арттыруда. Ұғымталдыққа, зеректікке, әсемдікке тәрбиелеп, 

сөз мәдениетіне үйретуді, алғырлыққа баулуды мақсат етіп тәрбиелейді. Мысалы, «Қазақ 

үйдің тұрмысы» деген өлеңінде: 

Ақ үйге алты қанат келсем кіріп, 

Босаға, маңдайша мен табалдырық. 

Кереге алты жапсар, алпыс уық, 

Шаңырақ күлдіреуіш оған жуық. 

Құр таңғыш, басқұр, арқан екі аяқ бау, 

Төрт ірге, есік жабық, ши туырлық, 

- дей келіп: 

Басқа түрлі жабдығын санай алмай, 

Сыртқы үздігін көрмекке кеттім шығып, 

- деп аяқтайды. 

Осы өлең жолдарынан қазақ үйдің қандай болатынын, яғни, оның босаға, маңдайша, 

кереге, шаңырақ деген бөлшектерден тұратынын балаларға анықтап, түсіндіре білудің 

көркем амалын көреміз. 

І. Жансүгіровтың балаларға арналған арналған  «Малта» өлеңі  1929 жылы жазылған. 

Бұл өлеңінде ұлтымыздың кәсібі, тіршілік қамы, тұрмыс - салты шынайы суреттелінеді. Бала 

мен малта арасындағы диалогқа құрылған  өлең авторлық кіріспемен: 

Құлыншақтай қу шұнақ, 

Құйрық - жалсыз сұр шұнақ, 

Балаға берді апасы. 

Сұрша малта жұмыршақ, 

Алды бала қуанып, 

Кетті аузынан су ағып [1], 

-деп басталып, диалогқа  ұласады. 
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Бала қолындағы малтаға қарап: 

Жымың - жымың күлдірген, 

Жып - жылмағай малта ғой. 

Малта - малта малақай, 

Қайдан шықтың айта ғой. 

Автор: 

Жоғарғы ерні қыбырлап, 

Төменгі ерні жыбырлап, 

Малта сонда сөйлейді, 

Сөйлегенде бүй дейді: 

Малта: 

Жайылып желін толтырған, 

Қоңырша қойдың сүті едім. 

Апаң қақтап сауған соң, 

Шелекте қалып бүркендім. 

Қазанға құйды, пісірді, 

Пісірді де түсірді [1], 

- деп келетін өлең жолдары  бірден баланы  өзіне баурап алып, әрі қарай сол малтаның  

дайындалу үрдісіне қатыстырады. Баланы тамсандырып,  шынымен - ақ аузынан  су 

ағызғандай  әдемі сурет жасайды. 

 «Өтірік» өлеңдер (жинақ) 1929 жылы жазылған.  Жинақ  92 беттен тұрады.  

Кітапшаға  ауыз әдебиетінен алынған  өтірік өлеңдер мен өтірік ертегі, ұзақ әңгімелер 

енгізілген. «Бұл жинақтың ішінде жиғандарым, - деп жазады автор өзінің жазған кіріспе 

сөзінде, -  балаларды жұбатқанда, ойнатқанда, басқа  жаратылысты, түрлі хайуанаттарды 

еліктеткенде, әйтеуір қандай да болса  бала қоғамының өмірінде жатталып, айтылып, 

шашылып кеткен, біздің ел әдебиетінің бір түрі.  

Мен мұны нәзік, ең қымбатты дүниелер деймін. Себебі: бұлар баланың  ой - мөлшері, 

ұғым - санасына қарай соны түрі, жан азығы. «Өтірік» жинағы негізінен балаларға ыңғай -

ланып  дайындалды. «Ел өтірігі» үлкендерден гөрі балалардікі,балалар әдебиетіне жатады. 

Себебі, бізде балалар әдебиеті әлі жасалмай, жадағай жатыр.  Жасалғанда да табан тасы, 

табалдырығы ауыз әдебиетінің үлгісінен өтуі тиіс. Осы оймен бұл кітапша балаларға  бейім» 

- деп жазады. 

Бұл өлеңдерде өтіріктің өмірге ұқсастығы, өз мәніндегі тіршіліктің шын жағына 

ауысып отыруы суреттелінеді. Мысалы: 

Инелік пен масаны құда  қылып, 

Инеліктің үстіне шекпен жаптым. 

Ақын осы өлең жолдарымен қазақтың құдалығын: құдаға кит беру, ат мінгі -зу, 

шекпен жабу, т. б. көрсете отырып, «инелік те шекпен жамылып, жамбас жеуге , құда болуға 

лайық» -  деп бағалайды. Немесе:  

Әкесіне ас беріп жатыр екен  

Көбелектің үйіне кіріп барсам, 

- деген жолдардан салт - дәстүр, әдет - ғұрыпқа байланысты балаларға түсінік беру 

жағы көзделген. 

Әрине, қазақ салтындай, көбелек те ас береді.  Ас беру – мұра ғой. Көбелектің ас беруі 

– елді билеген салт-сананың, әдет-ғұрыптың белгісі болып көрсетіледі. 

 Сол сияқты:  

Кенеге кежім жауып бесті ат қылдым, 

Бетегені бес жарып, келсап қылдым. 

Бозторғайдың шудасын күзеп алдым, 

Күндіз - түні иіріп бес қап қылдым. 

Айттым да өтірік өлең, айла қылдым, 

Кесіп - ап бетегені найза қылдым. 
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 Шыбынды үш қонаққа сойып беріп, 

Жарты етін алып қалып, пайда қылдым [1], -деп жалғаса береді. 

І. Жансүгіровтың өзі ерекше бағалаған өтірік өлеңдердің босқа емес, өте шеберлікпен, 

тілдің орамдылығымен өзгеше өнделген сөз, тұрмыс құбылысындағы  болымсыз нәрсені 

әлденеге ұқсатып, тыңдаушының сілекейін шұбыртқан өтірік.  Өтіріктің өмірге ұқсастығы  

балалардың көңілінен шығып, естерінде қалатыны белгілі. 

 «Шәркей» әңгімесі – 1929 жылы жазылған. Бұл әңгімеде Шәутен деген баланың 

аяғына шешесінің шәркей жасап бергені жайлы айтылады. Баланың көз алдында анасының 

шәркейді даярлаудағы еңбегі баяндалады.  Сол арқылы жазушы баланы еңбек үрдісіне  

(марқаны қырқу, жүн сабау, шиге тарту, қарпу,  пісіру, білектеу, екі шәркей  пішу, жүн 

шүйкелеу, жіп иіру, сыру, ұлтан салып  ұлтару),   араластыра отырып, ана еңбегін баға -лауға 

шақырады. Әңгіменің танымдық мәні өте зор.  Қазақ қол өнерінің орны мен ерекшеліктерін 

көрсете отырып, соның ішінде  жүннен зат жасалу үрдісін бала санасына жеткізуді көздейді. 

«Күн шыққанда»  өлеңі – 1929 жылы  жазылған.  Өлеңде атынан көрініп тұрғандай,  

құдіретті күннің шығуы  мен табиғат  ананың құбылыстарын өзара үндестікте қарастыра- ды.  

Атап айтқанда: 

Желі желпіп желегін, 

Жердегі бәйшешегін, 

Күлдіре сұлу күн шықты. 

«Шыру, шыру. шіркін» - деп, 

Көмекейі бүлкілдеп, 

Тоғайдан «тұр- тұрлап», 

Жыр шықты, [1] - деп  өлеңмен әдемі сурет жасайды. 

«Бөбек бөлеу» өлеңі – 1929 жылы жазылған.  Өлеңнің ойы – терең, өрнегі – өзгеше.  

Ана өз бөбегін халық ұғымындағы ең жақсы нәрселердің бәріне теңейді.  Ананың сәбиіне 

деген ыстық сезімі, елжіреген жүрегі, шексіз махаббаты байқалады. 

Бөл - бөл бөбек, бөл бөбек. 

Бөріден бөстек қи бөбек. 

Ерінбей еңбек  ететін, 

Еліңе бол елгезек. 

Бөгелмей білім, біл, бөбек. 

Білмеген білім бекерсің, 

Бет алдыңа кетерсің. 

Елге есті ер керек. 

Ер жет, Есей ертерек.[1] 

Баласын бесікке бөлеген ана сәбиіне қоятын  осындай талабын өлең етіп, онымен  

ерекше ілтипатпен тілдеседі.  Алдымен» төрт есікті бедерлі бесігіне - өз отауына» енуін 

өтінсе, сосын анасы баласының  саусақайын, салбыраған қос білегін тамашалайды, бөлегенге 

жөнге көнуін, тілалғыш болуын талап етеді. 

Баланың  «қос жұлдызын»  жұмып, жақсылап демалуын, ұйықтағаннан кейін ерте 

тұруға үйренудің де пайдасы зор екендігін ескертеді. Ақын ауыз әдебиетіндегі классикалық 

дәстүрді ары қарай дамытады.  «Бөгелмей білім, біл бөбек, елге есті ер керек» - деп өз 

заманының бөбектеріне тіл қатады. 

І.Жансүгіровтың ғасырлар бойы сақталып, ұрпақтан - ұрпаққа жарасымды жалғасып 

келе жатқан «Бесік жыры» негізінде жазылған  бұл өлеңінің маңызы зор. Балаға сәбилік 

шақтан сезімдік тәрбие беру міндеті көзделеді.  Баланы жан - жақты дамытудың тиімді жолы 

–айналасындағы ортамен таныстыру.  Әсіресе. оған табиғатты таныстыру - бала тілінің 

көркемдік жағының дамуына, эстетикалық сезімінің қалыптасуына ықпал етеді. 

Осы мақсатта 1928 жылы балалар әдебиеті жаппай қолға алына бастаған кезеңде  

І.Жансүгіров «Жаңа мектеп» журналының тоғызыншы санына жыл мезгілдері туралы 

«Жазғытұры», «Жазғы шілде», «Күз», «Жауында» деген өлеңдерін жариялайды. Автор 

балаларды табиғат сырларымен таныстырады. Өлеңде суреттелген жылына бастаған күн, 



 

16 

              

«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары      

7 желтоқсан 2018 ж. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

. 
 

 
 

 
 

жылы - жылы жел, жылғаларда сылдырап аққан су өлеңнің айтылу ырғағына үйлестіріле 

беріліп, ойын баласын бойына тартып тұрады. 

Ақынның «Күз» және»Жазғы шілде» өлеңдерінде: 

Ой балалар, балалар, 

Қоңырқай күз болыпты, 

Қурап жапырақ солыпты... 

Шілдем, шілде, шілде айым, 

Шырылдап тоғай күн сайын,[1] 

- деп келетін, балаларды жаттап алуға ынталандырып тұратын бір жеңіл ырғақ бар. 

Бұл жерде ақын сөздерді бала түсінетіндей  сүйкімді етіп жазған. 

Ілияс балаларды ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеуге күш салады және соған 

лайықты шынайы көркем туындылар жазады. Сәбилердің, жас жеткіншектердің рухани деңгейін 

көтеретін, қиялын шарықтататын жігерлі де жасампаз шығармаларды дүниеге әкелді. Балаларға 

арналған шығармалары арқылы «Ілияс Жансүгіров – қазақ балалар әдебиетінің ауыз әдебиетінен 

кейінгі негізін салушылардың бірі» - деп толықтай айта аламыз. 
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 Мақалада адамның психологиялық ахуалы қарастырылған. І.Жансүгіровтің 

«Құлагер» поэмасындағы  автор мен кейіпкерлердің «ашу-ыза», «реніш» психикалық күйі, 

тілдік агрессиясы тірлік бірліктер арқылы көрсетілген. 

Кілт сөздер: психикалық  күй, тілдік агрессия, мінез-құлық, тілдік бірлік. 

 

В статье  рассматривается психическое состояние человека. В поэме «Кулагер» 

И.Жансугурова  речевая агрессия, психическое состояние «гнев», «обида»  автора и героев  

выражаются в речевых единицах. 

Ключевые слова: психическое состояние, речевая агрессия, характер, речевая 

единица. 

 

In the article deals with the mental state of a person. In the poem “Kulager” by                   

I. Zhansugurov speech aggression, mental state of “anger”, “offense” of the author and the 

characters are expressed in speech units. 

Key words:  psychological condition, aggression, character, rehearsal of one. 

 

Психологиялық ахуал адамды толығымен тануға мүмкіндік береді. Адамды бір 

көргеннен немесе сол сәтте сөйлеген сөзінен танып білу мүмкін емес. Оның мінез-құлқын, 
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 іс-әрекетін, жекелеген қасиеттерін белгілі бір күйге түскенде ғана оңай тануға болады. Сол 

секілді көркем шығарма кейіпкерлерінің бейнесін ашуда да  автор психикалық ахуалға 

көбірек мән береді. 

Әр автор кейіпкерінің ішкі жан әлемін ашуда әртүрлі көркемдік тәсілдерге жүгіне 

отырып, қайталанбас кейіпкерді дүниеге әкелетіні  белгілі. Олардың бәрі де өзінше 

қайталанбас, ерекше психологиялық стиль қалыптастыратыны да анық. 

Г.Штейнталь: «Тіл білімінің негізгі пәні болып табылатын тіл (язык) адамның ішкі 

психикалық және рухани іс-әрекеттерін, психикалық жай-күйлерін қарастыра отырып, оның 

сыртқы ортада көрініс беруіне ықпал етеді», – деген тұжырым жасайды. 

Адамның психикалық жай-күйі оның өмір сүруі барысында пайда болған құбылыстар 

жөнінде хабар береді. Мысалы: саналы әрекет (сүйсіну, қызығушылық, ойлану, күдіктену 

т.б.), еріктік көріністері (белсенділік, енжарлық, шешім қабылдаушылық немесе бір шешімге 

келе алмаушылық) және эмоционалдық күй (көңіл-күй, қасірет, стресс, аффект және т.б.). 

Яғни адамның психикалық жай-күйі дегеніміз – оның белгілі бір уақыт ішінде жасаған 

психикалық әрекетінің толық сипаты және ол өзіндік басқару мен бағыттау үдерістері 

арқылы құрылған психикалық бағыт жүйесінің жоғары және төменгі деңгейлерімен тығыз 

байланысты болатын күрделі құрылым. Психикалық жай-күй, сонымен қатар, тұлғаның жеке 

тәжірибесі, оның жүзеге асырылуын да белгілейді және мидың қызметтік қалпына 

негізделеді [1, 8].  

Қ.Жарықбаев пен О.Саңғылбаевтың психологиялық сөздігінде адамның 

психологиялық ахуалына: «Психикалық ахуал – психикалық процестің динамикалық 

көрінісі, оның нақты жағдайда қалыптасқан көрінісі. Психикалық ахуал жеке адам мен 

ұжымның бір сәттегі эмоциялық, танымдық және мінез-құлықтық көріністерінің жалпылама 

сипатын білдіреді. Психологиялық ахуал эмоцияның даму сатыларынан тұрады, индивидтің 

түрлі психикалық қасиеттерінің (жеңілтектік, ұстамсыздық, ашушаңдық сияқты) көрінісін 

білдіреді. Психикалық ахуалға сезімнің (көңіл күй, аффект, үрей, эйфория және т.б.), 

ықыластың (толғаныс, ессіздік), еріктің (батылдык, жинақылық, тартыншақтық), ойланудың 

(күмәндану), қиялдың негізгі түрлері жатады. Төтенше жағдайдағы адамның психикалық 

ахуалы стресс ретінде қабылданып зерттеледі» деген анықтама берілген [2, 47]. 

Гегель жеке тұлға мен қоғам өміріндегі атқаратын функцияларына байланысты 

эмоциялар мен сезімдердің арасындағы айырмашылықты көрсетуге ұмтылыс жасайды. Оның 

пікірінше, «ішкі сезімдер» екі түрлі бола алады. Біріншіден, кез келген ерекше күйде немесе 

қатынаста болып, жеке (ашу, кек, қызғаныш, ұят, өкініш), екіншіден, құқыққа, әдептілікке, 

дінге керемет ақиқатқа жататындар. 

Қазақ топырағында адамның психологиялық ерекшеліктері, олардың адам өмірінде 

алатын орны жайында А.Құнанбайұлы (Қара сөздері, өлеңдері), Ш.Құдайбердіұлы («Үш 

анық», «Мұсылмандық шарты»), М.Жұмабаев («Педагогика»), Ж.Аймауытов 

(«Психология») т.б. сынды ақын-жазушылардың еңбектерінен көре аламыз. Мәселен, 

Абайдың шығармаларындағы басты тақырыптарының бірі адам, адамның моральдық 

бейнесі, сыртқы портреті, іс-әрекеті, психикасы, т.б. болып табылады [1, 11]. 

 Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы – психологиялқ жай-күйге толы шығарма. 

Поэмада  психологиялық іс-әрекетті, сезімді бейнелейтін оқиғалар «Ас», «Егес», «Бай-бай, 

Құлагерім!»,  «Аттың азалы әні» атты тарауларда ат жарысымен, Құлагердің мерт болуымен, 

сонымен байланысты Ақанның қайғы-шерге көмілуімен суреттелген. Сондай-ақ шығармада 

ашу, ыза, реніш секілді психологиялық ахуалдар шебер сипатталған. 

Психологияда ашуға мынандай анықтама беріледі: «Ашу (қаһар) – субъектіде өте 

маңызды қажеттіліктің күшті кедергіге ұшырап, орындалу мүмкіндігінің кенеттен 

жойылуына байланысты пайда болып, дүлей көрініс беретін ұнамсыз эмоциялық күй» [2, 

25]. Ал қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде былай делінген: «Ашу – ыза, реніш, кейіс; бұлқан-

талқан күй»[3, 76].  

Автор «Құлагер» поэмасындағы «ашу-ыза», «реніш»  психикалық жай-күйін, сол 

кезеңдегі халыққа деген ренішін дисфемизмдер мен дөрекі сөздер арқылы көрсеткен. Қазақ 
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қоғамын лайлап жатқан пиғыл әрекеттер мен жағымсыз істерді суреттеуге дисфемизмдерді 

ұтымды қолдана білген.  «Дисфемизмдер көркем шығармаларда кейіпкерлердің тілінде 

қолданылып, әртүрлі жағымсыз эмоциялық мән тудырады. Олар белгілі бір стильдік мақсатпен 

сөздерді дөрекі, тұрпайы етіп қолдану тәсілдерін құрайтын қарапайым сөйлеу тілінің құрамына 

енеді. Кейіпкер тілінде қолданылған қарапайым сөздер кейіпкердің  бір сәттік бейнесін жасауға, 

көркем бейнесін беруге қызмет етеді. Кейіпкер аузынан шыққан қарапайым сөздер оның 

шыққан ортасын, алған тәлім-тәрбиесін, мінез-құлқын, көңіл-күйін, ішкі сезімін көрсете алады» 

[4, 17]. Көбінесе дисфемизмдер тілдік агрессия құралы ретінде көрініс табады: 

Асыл ер, арманда жар опық жеген, 

Албасты әлсіз жанды тұншықтырған [5, 280]. 

«Албасты»  сөзі жын-шайтан, оңбаған деген мағынаны білдіреді [6,102]. Автор осы 

сөзді қолдана отырып, сол кезеңдегі байлар мен үстем тап өкілдерін шенеп көрсеткен.  

Ет асып, пышақ қайрап, малды қырған, 

Кедейге сонда ырза емес бай антұрған [5, 284]. 

Антұрған – жексұрын, оңбаған. І.Жансүгіров суреттеп  отырған жайтты көз алдымызға 

елестете отырып, сол уақыттағы байлардың өз мансабын, дүние-мүлкін бас пайдасына 

пайдаланып, кедейлердің ақысы мен еңбегін жеп, құлша пайдаланатынын байқаймыз. Автор 

дисфемизмдерді қолдана отырып,  сол қоғамға деген ренішін, ызасын көрсеткен. 

Бір үйде тұздықтаған тәтті табақ, 

Бір үйде ет тартылмай қаққан жалақ. 

Бір үйде табақ теуіп етке өкпелеп, 

Боқтасып бір үй жатыр жерді сабап [5, 286]. 

Боқтау – былапыт сөзбен тілдеу.  Бұл жерде байайтынымыз, ақын сипаттап отырған ел 

сыйлаған ақсақалдар, қазыналы қарттар емес. Асқа ішу мен жеуді, бергенін артығымен қайырып 

алуды көздеп отырған байлықпен барлық пейілін бұзған шалдардың жиылғанын меңзеп отыр. 

Әңгүдік, әкірең қаққан, албыт сөзді, 

Көтіндей көк ешкінің жыртық көзді, 

Алтайдың кәр жынындай бақылдаған, 

Көк сақал, азбансыған, бұл кім өзі? [5, 298] 

Әңгүдік сөзі  даңғой, есерсоқ, әуелкі мағынасында қолданылып тұр. Бұл жерде 

шығарма кейіпкері Ақанның Батырашқа деген ашу-ызасын байқауымызға болады. Батыраш 

пен Ақанның арасындағы егес барысында екі жақ тарапынан ыза, реніш тұрпайы сөздермен 

бейнеленген. 

Поэмада «Қызыл көз, саба құрсақ, семіздер; Жуан ит сүйек бермес, жалмауызы; көк 

ешкінің жыртық көзі; көк сақал, азбансыған...» секілді тілдік агрессияны суреттейтін 

дисфемизмдерді көруімізге болады. 

Ақын қолданысындағы дөрекі сөздердің кейбірі жағымсыз іс-әрекет иелеріне қарсы 

айтылған. Автор поэма кейіпкері Батырашты және оның жасаған қиянатына халық 

наразылығын мынадай сөздермен сипаттаған: 

Осы астың біз айтпай-ақ өзі айтады 

Болғанын әлдеқандай сұмырайдың [5, 279]. 

 

Арғынның Алтайынан болса-дағы, 

Жауызды ел қорғамады, қоршамады [5, 331]. 

Сұмырай – жауыз, сұм, сұмпайыдеген мағынаны білдірсе,  жауыз сөзі қанышер, 

қаныпезер, зұлым, қаскүнем мағынасында қолданылған. Батыраштың Ақанның «сырласы» 

болған тұлпары Құлагерді өлтіртіп, Ақанға жасаған қиянатын автор суреттей келе сұмырай, 

жауыз деген мағыналас  сөздерді қолданады. Осы сөздер арқылы біріншіден,  шығарма 

кейіпкері Батыраштың іші тар, қызғаншақ адам екенін, екіншіден зұлым, сұм адам екенін 

суреттеп көрсеткен. 

 «Бөктерем Батыраштың Көк атын!» деп, 

Оттапсың ауызыңа ие болмай [5, 299]. 
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 Сорпасы Сағынайдың бу болды ма, 

 «Алтайдан озамын!»-деп боқты жепсің [5, 299]. 

Оттау – аузына келгенді сөйлеу. «Боқты жепсің» секілді тұрпайы сөз кейіпкер 

бейнесін аша түсу үшін ұтымды қолданылған. Демек, көрініс, оқиғаны жеріне жеткізе, 

шындықтан ауытқымай суреттеуде ақын дисфемизмдерді тиімді жүзеге асыра білген. 

Сонымен қатар, дисфемизмдер, бөгде тілдік сөздер кейіпкер мінез-құлқын, тілдік 

агрессиясын көрсету үшін беріліп, образ жасауға пайдаланылған. 

Поэмада зат есімнен, сын есімнен, етістіктен, тұрақты тіркестерден, бейнелеуіш 

сөздерден, бейвербалды амалдар арқылы жасалған «ашу-ыза», «реніш» психологиялық күйін 

сипаттайтын тірлік біірліктер де кездеседі. 

Зат есімдерден жасалған «ашу» психикалық күйіне қатысты сөздер: 

Ашу-сайтан – ашудың адамзатқа қарсы күш екенін көрсету.  

Бұлан-талқан – астан-кестен, быт-шыт, бұлан-талан. 

Есітіп Батыраш боп бұлан-талқан, 

Көкжалды қысып кетті ашу- сайтан [5, 300]. 

Дау-дамай – талас-тартыс, айтыс-тартыс.  

                                    «Дау-дамай ат келгенде айрылсын»-деп, 

                                    Төреші келер жолға қойды сайлап [5, 302]. 

Кек – ашу, ыза, қаһар, өшпенділік, қастық, өштік.  

                                    Ашу, кек, күңкіл басты елдің артын, 

                                    Ел шулап, қыр күйініп, қарғап қатын [5, 333]. 

Поэмада кездесетін  зат есімдерден жасалған ашу, реніш психикалық күйін сипаттап 

тұрған сөздердің барлығы дерлік заттық формада ұғымның негізі болып табылады. Автор 

халықтың Батырашқа деген ашуын,  күйінішін, Ақанның  ренішін көрсетуде, мазмұнын аша 

түсуде сіңіріп тұрған көркемдік қызметі қомақты. 

Сын есімдерден жасалған «ашу» психикалық күйіне қатысты сөздер: 

 Ызалы– ашу-ыза қысқан, кекті. 

Ақырып тұс-тұсынан долданды жұрт, 

Ызалы басу қиын болды көпті [5, 335]. 

Сын есімнен жасалып тұрған психикалық күйдің  атқарып тұрған қызметі– субъект 

бойындағы жағымсыз қасиетті білдіретін ашумен келген сезім не көңіл-күй.  

Етістіктен жасалған «ашу» психикалық күйіне қатысты сөздер: 

 Бұл «ашу» етістік үлгілері адамның сыртқы күйін көрсете отырып, жай-күйді 

сезінуші субъектінің белсенділігін танытады. 

Керісу – салғыласу, ерегесу, ұрысу. 

Даттасу – ренжісу, араздасу.  

Екі жақ ереуілдеп керісіп тұр, 

Даттасып бірін-бірі атып, қағып [5, 328]. 

Кек сақтау – қаһарлану, тісін қайрау, ызалану. 

Сонан соң кегін сақтап кеткен Батыраш, 

Үкілеп Көктұйғынын «жүйрік» деген [5, 293]. 

Шабыну – өршелену, ұрысу, тап беру. 

Дікектеу – дікің-дікің ету, ренжісу.  

«Шығар!» деп дәу қараның дікектеуі, 

Тимейді тіпті жеңіл ол да маған...» [5, 317]. 

Қырқысу – қиян-кескі ұрыс, тартысу, айтысу.  

Құтыртып қораз-дайын қырқыстырып, 

Дағдырын қос аусардың сүйтіп шешті [5, 318]. 

Жанжалдасу – бір-бірімен дауласу, шатақтасу, ұрысып-керісу. 

Тоғызды түйе басты үлесті жұрт, 

Таласып суыртпаққа жанжалдасып [5, 324]. 

 Азарлау – қорлау, азаптау, зеку.  
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Қарғады мұны халық, азарлады, 

Әркім-ақ тұс-тұстан бажаңдады [5, 335]. 

 Ақыру – бақыру, жекіру. 

Долдану – ашуға булығу, ыза болу, қатты ашулану.  

Ақырып тұс-тұсынан долданды жұрт, 

Ызалы басу қиын болды көпті [5, 338 ]. 

 «Ашу-ыза», «реніш» психикалық жай-күйін білдіретін тұрақты сөз тіркестері 

тіліміздегі фразеологиялық сөздіктерде кездесумен қатар, зерттеу мәтіндерінде де 

ұшырасады. Поэмада кездесетін тұрақты тіркестер: 

Кәрін төкті – қаһарланды, ашуын көрсетті [7, 243 б]. 

Осындай сөздермен ел киіп кетті, 

Қалың жұрт қадала айтып кәрін төкті. 

Азу басты – өктемдік жасады, қаһарын төкті.  

Ұрыға азу басып іздеді жұрт: 

 «Қолға бер, Құлагердей  қызылдаймыз!»...[5, 336] 

Қырықпышақ болды – араздасты, таласып-тартысты, ала ауыз болды.  

Қыңыр жан қырық кісімен қырықпышақ боп, 

Ел таппай өте берген неге арманда? [5, 297] 

 Іші өртену – ашулану, долығу, қызғану. 

Құлагер Көкшетаудан кеп қалған соң 

Қызғанып Батыраштың іші өртенген [5, 302]. 

Автор шығарманың мазмұн-желісіне қарай етістіктен жасалған психикалық күйді  

көрсете отырып, шығарманың психикалық-эмоциялық күйін беру мақсатында қолданған. 

  Бұл күйді беруде келесідегідей бейнелеуіш еліктеуіш сөздер де кездеседі: 

Дүрілдесу – дүр-дүр етіп ұрысу.  

Жасауыл анау жерде ат аударып, 

Мынау жер жесір дауы дүрілдескен [5, 284]. 

Күңкілдеу – реніш білдіріп міңгірлеп сөйлеу. 

Ашу, кек,күңкіл басты елдің артын, 

Ел шулап, қыр күйініп, қарғап қатын [5, 333]. 

Арс-ұрс етті – біреуді беттен алып, қарсы тұрды.  

 «Ел түссін, енді балуан болады»-деп, 

Кәрі ояз тор қасқал арс-ұрс етті [5, 321]. 

 Опыраңдау – аузы опыраңдау ренжу, ұрсу.  

Кемпірі Сағынайдың опыраңдап, 

 «Кет-кет!» деп дуананы қуалап жүр [5, 284]. 

  Кейіпкер мен сол сәттегі халықтың эмоциясын көрсету мақсатында қаламгер  

бейнелеуіш еліктеуіш сөздер арқылы «ашу», «реніш» психикалық күйін бейнелі түрде, көз 

алдымызға елестете отырып сипаттаған.  

  «Ашу» психикалық жай-күйінің  тілдік емес (бейвербалды) белгілері 

Психикалық күйлерді білдіретін амалдардың бірі- бейвербалды тәсілдер. Бейвербалды 

амалдардың адамның көңіл-күйін білдіруде атқаратын қызметі зор. Бейвербалды амалдардың 

өзін бірнеше топқа бөліп қарастырамыз: 

Бет-әлпеттің түр-түсі: ашуланғанда түр-түстің өзгеруі. 

Тұтқыштай өңі күйіп қап қара боп, 

Батыраш басқа сөзді баптаған жоқ [5, 298]. 

 

Көгеріп Батыраш шал басы қалтақ- 

Қалтақтап жан жағына етіп жалтақ [5, 300]. 

 

Түтігіп, қап-қара боп тұрды Батыраш, 

Жалғыз-ақ «Қап! Қап!» болып айтқан сөзі [5, 302]. 
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  Жүрек соғысы (қызметі) немесе қан қысымы: жүрек соғысының үдеуі, қан  

қысымының өзгеруі. 

Қалып тұр, қаны қашып, сүлдесі құр. 

Шулатып, маңыратып қойдай көпті [5, 285]. 

 

Жалт етті жайдың оты жүрегінен, 

Кек қайнап, мұз құйылып жүре берді. 

Мимика.  Бұл топта аса маңызды рөлді адамның көзінің іс-қимылы атқарады: көзі 

қанға толу, көзі жалындау, көзінде ашу тұну, көз алару т.б. 

Қанталап екі көзі көрмей кетті, 

Қан мұздап сала берді, бойы суып [5, 309]. 

 

От болып екі көзі көрмей кетті, 

Жауды сел – қар ма, қан ба қабағынан [5, 315]. 

Қорыта айтқанда,  І.Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасында кездесетін «ашу-ыза», 

«реніш» психикалық күйіне байланысты тілдік бірліктер белгілі бір стильдік мақсатпен 

қолданылған. Кейіпкер тілінде көрініс тапқан тұрпайы сөздер мен автордың шығарма 

барысында  ашу психикалық күйіне тән пайдаланған  тілдік бірліктерді тиімді жүзеге 

асырған, ойдың образдылығын күшейтудің негізгі құралы ретінде көрініс тапқан. 
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Мақалада Ілияс Жансүгіровтің ауыз әдебиетінің ұсақ және ірі жанрларын: мақал-

мәтелдер, жұмбақтар, лиро-эпостық жырлар, батырлар жыры, ертегі, аңызды жинауы, 

зерттеуі жайлы айтылады. Бізге мұра қалдырған шығармалардың ұлттық рухын көрсетеді. 

Тірек сөздер: Ілияс, рух, мұра, фольклор, жанр, жыр, ертегі, аңыз  

 

В статье говорится о сборе и исследовании Ильяса Жансугурова мелких и крупных 

жанров фольклора: пословиц, загадок, сказок, быль, лиро-эпосы и эпосы. Нам покажет 

национальный дух произведений, оставленных наследуемым нами. 
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In this article discussed about collections and researching works of lliys Zhansuqurov, about 

small and major genre of folklore: proverbs, tales, myths, liro-eposes and eposes. We will show the 

national spirit of the works left by us inherited. 

Key words: Ilyas, spirit, heritage, folklore, genre, Zhyr, fairy tale, legend 

 

Өнер – адамның асыл мұрасы. Әр бір шығармасы адам жанына ұлттық рух береді, жанды 

түйшіктіреді. Ілиястың «Құлагер» поэмасы сырт қарағанда ақынның сәйгүлік- тұлпарының мерт 

болуына арналған, соған байланысты жазылған сияқты. Ол кездері, тоталитаризм меңдеген 

кезде, әдебиеттану ғылымында тұрпайы социализмнің айқайшыл сынның бел алып тұрған кезі 

еді. Ілияс қазақтың ән, музыка өнерін аса асқақтата жырлаған. Ақын осыны бар жан тәнімен 

түсінгенде, мейірі қанғанша сусындаған. Тек сондай жан әлемінен ғана «Әнші», «Күй», 

«Күйші», «Құлагер» сынды бірегей туындылар жаралған. Ақан сері- өнер тұлпары. Оның 

әдебиеттегі, өнердегі орны ерекше. Ақан серінің көптеген өлеңдерінің тақырыбы махаббат, 

сүйспеншілік жайында. Жастық дәурені жүріп тұрған кезде сауық-сайран, ойын тамашаның бел 

ортасында болған өнерлі жігіттің әсемдікке, сұлулыққа іңкәр болмауы мүмкін емес еді. 

Осылайша Ақанның көңілі құлаған аруларға деген сүйспеншілік сезімі өлең боп өріліп, ән боп 

төгілді. Ақындық пен серілік, сазгершілік пен әншілік бір бойында тоғысуы Ақанның атақ-

даңқын арттыра түсті. Ақанның әнін жастар жағы іліп әкетіп, ел арасына таратып жатты. Ақан 

сері жеке-дара, салт жүріп, серілік, саяткершілік құрмаған. Оның қасында қашанда талантын 

құрмет тұтып, қолдап отыратын Ағытай қарауылдың ішіндегі небір өнерлі, балуан ақын жора-

жолдастары болған. Ол суырып-салма ақындығымен қоса қызыл тілдің шешені әрі әнші-

сазгерлігімен де ел құрметіне бөленген. Күлбілтелемей кесіп айтатын турашылдығы тағы бар. 

Ол әділдіктің ақ жолын аттап, елге тізесін батырған талайларды тәубесіне келтіреді. Тіпті 

турасын айтамын деп туғанына жақпаған кездері көп. Ақан сері Сарыарқаны аралап ән салады, 

серілік құрады. Жанындағы сайдың тасындай іріктелген жиырма шақты жолдастары асқақ 

кейіпті Ақанның шоқтығын биіктете түседі. Дүниенің бар қызығы серілік, әншілік деп түсінген 

Ақанның өмірге қкпесі жоқ еді. Серінің атын асқақтатқан ең әуелі жомарт табиғат тарту еткен 

сан қырлы таланты болса, екіншісі аты Ақан есімімен қатар аталатын атақты пырағы- Құлагер 

еді. Ақан серінің өзге ақындардан өзгешелігі- табиғатпен тұтастығында. Ол қолындағы құсын, 

астындағы атын бейне бір туған баласындай өбектейді. Бір жолы Көкжендет атты қаршығасы 

ұшып кетіп, қайта оралмайды. Мәпелеп отырған құсынан айырылып қалу жүрегі нәзік ақынға 

ауыр соғады. Ақын қаршығасына арнап ән шығарады. Ол ән «Көкжендет» атымен халық 

аузында қалады. Ақан сері табиғат перзенті. Табиғатты алай біліп, ақырына дейін ақ адал пейіл 

танытқан Ақандай талант иесі тым сирек. Оның ел аузынан түспейтін тамаша туындылары 

«Құлагер», «Маңмаңгер», «Көкжендет», «Қараторғай», «Екі жирен» атты ән-өлеңдері Қазақ 

халқының қастерлі мұрасына айналды. Ақан сері өз заманындағы атақты ақын, әнші серілердің 

бәрімен жолдас, сыйлас болған. Атақты Біржан салды өзіне ұстаз санайды, бірге жүріп ән 

үйренеді. Ақан серінің бізге жеткен өлеңдерінің басым көпшілігі – ақынның сүйспеншілік сезімі 

мен жеке бірқатар дидактикалық өлеңдері, «Тағрипық» атты сөжетсіз махаббат лирикасы. Сері 

ақан 1913 жылы жетпіс жасында қайтыс болады. Ол артынан құнсыз мұра: «Құлагер», 

«Көкжендет», «Қараторғай», «Сырымбет», «Балқадиша», «Торыны талға байлап мінген қандай», 

«Гаухар», «Ақ көйлек», «Қалқа бала», «Үш тоты», тағы да басқа шығармаларын қалдырады. 

Ілияс «Күйші» поэмасында он саусағынан өнер тамған саңлақ күйші мен қазақтың күй өнерінің 

құдіретін жыр өрнегімен асқан ақындық шеберлікпен суреттеген. Поэмада ақын халқымыздың 

күй өнері жайлы, сол күйді орындаушы тарланбоз күйші жайлы сыр шертеді. Күйші Кене 

ханның ақ ордасында дүйім жұрт алдында «домбыраны дірілдетіп», жиылған қауымды 

тамсандыра өнер көрсетеді, күге де , өзіне де таңдай қақтыра сүйсіндіреді. Сол күйлердің 

құдіретіне «қырдағы қоян, құлан, құлақ тігіп, қамыстан жолбарыс та ыңыранды», «табиғатта 

тып-тыныш бола қалды» деп өрнектейді. Алуан үнде сөйлеген күйге айналадағы бар жан құлақ 

түре сүйсінді. Күйші жігіттің күйі қолында ақ найзасы жарқылдаған, қол бастаған қас батыр 
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 Кене ханды да күй бейжай қалдырмайды. Күйге, күйшіге де елти құлаған Кене ханның 

қарындасы – Қарашаш. Ол- ағасының оң қолы, ақылшысы әрі ерке, өңіне ақылы сай, паң да 

өжет боп өскен ханзада. Жыршы Қарашаштың бойындағы қасиеттерді былайша суреттейді: 

Қарашаш- ақылы дария, алтын басы, Әйелдің ақсұңқары, ханзадасы. Өз басын мың қараға 

теңгермейтін, Кененің кеңесінің ақылдысы. Поэманың соңында күйші тоқсан күйді қайта 

тамылжытып, сорғалатып, қыз көңілін аулап, енді еліне, үйіне қайтқысы келген арманын күй 

арқылы ханшаға білдіреді. Ханша күйшінің тілегін орындамақ болады, сонда өнерлі де келісті, 

келбетті жігітті әлі де болса кідірте тұрмақты ойлайды. Күйші күй арқылы ханша көңіліне ізгілік 

нұрын сеуіп, рақымын түсіріп, еліне қайтсам ба деген тілегін жеткізеді. Ілияс «Күйші» 

поэмасында ақындық биігінен көрінген. Дастанда кейіпкердің сыртқы келбет-пішінін, мінез-

қылықтарын бейнелеудегі ақынның зергерлігі, мұсіншілдігі сүйсіндіреді. Ақын дамыту, үндету 

тәсілдерін шебер қолдана отырып, оны өзінің эстетикалық мұратын, кейіпкер мінезін ашуды 

жарата білген. Он саусағынан өнер тамған жігіттің өнер өрісінің асқар шыңына биіктегенін ақын 

былайша суреттейді: Мұз еріп, қатты аяздың кәрі қайтып, Қас батыр көңілі жұмсап, зәрі қайтып, 

Майырылып ақ семсері қалайы боп, Қажытты мұз балақты күй мұңайтып. Құлпырып 

бәйшешектей кетті шалқып, Аққудай көкте күйлеп, көлде толқып. Күйші жігіт күй тартқанда, 

бәйге атындай көсіле тартады, күй суреттері өрлеп, қияға шырқай береді, бір сөз бір сөзден, бір 

ой бір ойдан, бір шумақ бір шумақтан асып түсіп отырады ол күймен бірге жарысқандай. 

Поэмада өнер, күй құдіреті осылайша өрнек тапқан. Қорыта келе, І.Жансүгіровтың 

шығармалары өнерді дәріптеген туындылар. Ол осы шығармаларымен келешек ұрпаққа «Өнер- 

адамның асыл мұрасы»,- деген ойын жеткізеді. Өзінің өнерге деген құрметін, сый-сияпатын, 

үлкен махаббатын, өнердің әсерінен бойын жайлаған керемет сезімдерін өзінің өшпес ақындық 

өнерімен жеткізе білді. Адамдарды ерекшелендіретін, , сақтап, қастерлеп ұрпақтан ұрпаққа 

берілетін, ешбір бағасы жоқ, уақытқа, жауға бағынбас асыл мұра- өнер [3]! 

Ақын поэзия әлеміне 18 жаста келеді. Алматының Пушкин атындағы көпшілік 

кітапханасының архив  қорынан жуықта ғана табылған Ілияс Жансүгіровтің өз қолымен 

 жазылған  екі  өлең  дәптері ақынның  өлеңді 1915-1916 жылдардан бастап жазғанын 

дәлелдейді. 

1986-1988 жылдар арасында баспа бетін  көрген «Бес томдық  шығармалар жинағында» 

Ілияс Жансүгіровтің бұл томында ақын  өлеңдерінің  жазылу  хронологиясына қарай жасалумен 

 байланысты, оның «Күзгі гүлге» өлеңімен ашылып отыр. Бұған дейін Ілияс Жансүгіров   

творчествосы 1915-1916 жылдардан  басталады  делініп, келсе, ақынның  Қазақ ССР 

 Мемлекеттік  архивіндегі өз қорынан табылған (№37 папка, 127-бет)  осы  өлеңі ол пікірді 

өзгертіп, оның   творчествосының бұдан гөрі сәл ілгеріректен басталатынын  дәлелдеп  отыр». 

Бұл ақынның  өз  қолымен жазған  «Балдырған» және  «Қызыл жалау» атты  өлең  дәптері. Яғни, 

сол дәптерінде  жоғарыдағы аталған «Күзгі  гүлге» өлеңі 1912 жылы  жазылған . Ал баспа бетін 

 тұңғыш  рет 1917  жылы «Сарыарқа» газетінің  15-сі  мен 22 тамызы күнгі  «Тілек»  және 

 «Сарыарқаға» деген  атпен  жарық   көреді [3].   

1921  жылы «Жас Алаш» газетінде 22 мартта шыққан «Жас замандастарға» деген  бас 

 мақала  менікі және сол нөмірде  «Жалпы жасқа» деген   өлеңім де басылды. Менің алғашқы 

баспасөзге шыққан, бірінші шыққан мақалам осы»-дейді [2]. 

 Ілияс – өз заманың көкейтесті кез келген әлеуметтік  мәселелерге үн қосып,  өз  дәуірінің 

 болмыс - бітімін  жан-жақты  бейнелелеп,  жырлап  өткен ақын. ХХ ғасыр  басындағы  қазақтың 

  ағартушылық-демократиялық бағыттары қаламгерлердің оқу-білімге  шақырған идеялық ой-

толғамдарына ұқсас «Жаңылғаным», «Талғамалар», «Маңым», «Жыбырлық», «Замандасқа» 

атты  өлеңдерінде  төңкеріске дейінгі надандық  пен  жоқшылықтан  шығар  бір  жол - оқу-білім 

екеін  айтып,  сонымен қатар адами - моральдық  мәселелерге  ден  қояды. 

Өнерге   ұмтыл,  өнерді біл  замандас! 

Қамдан, жатпа,  заманыңнан  хабарлас! 

Ынта  салсаң, білім  туын  қолға  алсаң, 

Теңдік тиер,  ешкім  күйе  жаға алмас!- 

«Жыбырлақ» өлеңінде де  қазақ  ішіндегі  жаман  әдеттен  ада  болуға  шақырады. 
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         Сынға салдым 

         Шынға  салдым, 

         Жас талапкер  өзіңе,- деп, одан  арғысын әр  жастың өз  таңдауына  береді. Ортаға  ұран, 

 үміттік  әуез  сарындас   өлеңдерінде  де  ел  теңдігі   үшін  жан  аямай  күресуге,  әлеумет пен 

 қоғам  ісіне  адал,   белсене   араласуға  шақырады. 

Бұл  тұрғыдағы  шығармаларға  «Жастар ұраны» (1922), «Тілек» (1922), «Жанар тау» 

(1922) т.б.  өлеңдері жатады. 

Әйел-еркек, жалпы жас! 

Көтеріл, көрін, көзіңді аш!... 

Топтал,  тұтас, туғандас! 

Жасасын еркің! Жоғалмас. 

Жамырас,  үлес, жалпы жас, 

Қосыл, қозғал,  қоғамдас!  

Ілияс Жансүгіровтің ғылыми шығармашылығының бір саласы қазақтың дәстүрлі ауыз 

әдебиетін жинап, жариялап, зерттеуі.  

Балаларға жазылған Ілияс Жансүгіровтың шығармаларының қамтыған үшінші үлкен 

тақырыбы – еңбек тәрбиесіне арналған. Бұл Ілиястың 1929 жылы Ташкентте, Алматыда 

басылып шыққан «Малта», «Шәркей» деген суретті кітапшаларынан көреді. Бұл кітапшалар 

мектеп жасына дейінгі балаларға арналған. Жазушы мектеп жасына дейінгі балалардың ойлауы 

өте айқын және нақтылы болатынын ескерте отырып психологиялық ерекшеліктеріне тән 

материалдарды қызықта да күлкілі етіп, солардың өздеріне тарту екен. «Малта»да, «Шәркей» де 

еңбек процесінен шыққан еңбек жемісі екенін балаларға көптеген мысалдар келтірумен 

дәлелдейді. 

Малтаның жасалу процесін ақын балаға былай түсіндіреді: 

Жайылып келіп толтырған Ауыздарын қомпайтып, 

Қоңырша қойдың сүті едім.Көбігімді ұлы алды. 

Қатын қақтап сауған соң,Қаймағымды қызы алды. 

Шелекте қалып бүркендім.Қаспағымды мысығы. 

Пісірді де түсірді.Жуындымды күшігі… 

Тостағынан томпайтып. 

Малтаның өзінен өзі бірден жасала қоймайтынын, оның осындай қиын процестері бары, 

оған аналардың көптеген еңбек сіңіргені балаға жүйелі түрде айтылады. 

Айран беріп балаға,Пісіп-пісіп толқыды, 

Құя салды сабаға.Бетімде май күлкіді. 

Тентек піскек түскен-ай,Қылшықтарын шайқады, 

Күлдір-күлдір піскені-ай Тұзын татып байқады… 

Бала өзі байқаған осындай әрбір құбылыстың мән-жайы, оның себептерін, осы процестің 

бәріне белгілі бір уақыттың кететінін, оған бірталай еңбек жұмсалып жатқанын да түсіне 

бастайды. 

Серең сирақ сөреге, 

Жайып қойды өреге. 

Өреде күннің өткені-ай, 

Шақылдап шекем кепкені-ай. 

Ақын «Малта» өлеңінде тіпті құртты жасау үшін де көп еңбек жұмсалатынын 

пайымдайды. Мұндағы ақын мақсаты құрттың жасалу жолын үйрету емес, соған жұмсалатын 

еңбек процестерін таныту. Мектеп жасына дейінгі балалар осы махзмұны, тілі түсінікті әрі 

жеңіл, әрі қызықты, сонымен қатар ұйқасымы, ырғағы жақсы өлеңдерді тез жаттап алады да, 

ондағы сөз байлығын өздерінің күнделікті сөйлейтін лексикасына айналдырып жібереді. Осыған 

сәйкес сөз тізбектерін құрастыра сөйлеуге дағдылана бастайды, бұл өлеңді балалар оңай 

түсінетін тағы бір ерекшелігі – мұндағы кездесетін «Өре, саба, піскек, шүйке, шуда» сияқты 

қазіргі кезде қолданудан шығып бара жатқан қиын атаулардың бәрі де көрнекі етіп, суреттеумен 

берілген. Шынында да жұмыстың біржағын баланың өзіне істетіп оны еңбек процесінде 
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 араластыруы және өзінің сол жұмыстың тезірек орындалуына қызықтырып қою жазушының аса 

шеберлігін білдіреді. 

Фольклордың даму жолдары мен проблемалары жекелеген ғылыми монографиялардың, 

көптеген сын-зерттеу мақалалардың, арнаулы диссертациялардың нысаны болды. «Қазақ 

фольклористикасының тарихы» деген еңбекте XIX ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың 

бас кезінде қазақ фольклорын, ауыз әдебиеті мұрағаттарын жинаушылар мен жариялаушылар 

және зерттеушілер өмірі мен шығармашылығын жан-жақты таныту көзделіп, ол мақсат 

тыңғылықты орындалған. Фольклор мұраларын жинаушылар, жариялаушылар және оған 

қатысты өз пайымдауларын тасқа басып қалдырғандар қатарында, әлбетте, Ілияс Жансүгіров те 

бар[1]. Дегенмен, фольклорға қатысты зерттеулерді қарастыра келіп, Ілияс Жансүгіровтің 

фольклористика саласындағы еңбектері ғылыми зерттеулерде сөз арасында айтылып кеткенімен, 

осы уақытқа дейін арнайы қарастырылмай келген, фольклорды дамытудағы Ілияс Жансүгіровтің 

орны әлі күнге ғылыми тұрғыдан сараланбаған. Ильфа Ілиясқызының «Айқын» газетіне берген 

сұхбатында: «Ілияс шығармашылығы туралы бұрынғы кеңестік замандағы зерттеу еңбектер 

ескірді. Ілияс шығармашылығы, өмірі туралы жаңаша сөз айтылуы тиіс. «Ілияс және фольклор», 

«Ілияс және музыка», «Ілияс және театр», «Ілияс сөздігі» атты зерттеу еңбектер қолға алынуы 

керек. Мәскеуде оқып жүргенде жазған конспектілері, мақалалары, аудармалары, біраз 

шығармалары жарық көруін күтуде. Жалпы, оқырман қолына жетпеген мұрасы өте көп. Әкемнің 

мұрағаты өте ұқыпты сақталған. Мұндай мұрағат басқа ешкімде жоқ. Бірақ әлі күнге жете 

зерттелмеген. Оның себебі әкем 60-жылдарға таман бір-ақ ақталды. Бұл кезде арабша хат 

танитындар сирек еді. Ал қазір болса, Ілиястанумен ешкім шұғылданбайды» - деп, өкінішін 

білдіруі заңдылық. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық мұрағатының қолжазбалар 

қорында кезінде Ілияс жинап кеткен, бірақ әлі күнге дейін Ильфа Ілиясқызы айтқандай қол 

тимей жатқан қыруар мұра бар. Бұл туралы Ілиястанушы ғалым М.Иманғазинов: «Негiзiнен, 

Iлияс Жансүгiровтiң мұрағат материалының үштен бiр бөлiгi - қазiргi кезеңге дейiн жарық 

көрген шығармаларының түп дерегi, жазылу жайының күретамыры. 15-ке тарта қалың 

бумаларда (папкаларда) Iлиястың өз қолымен жазған 12 қойын кiтапшалары мен дәптерлерi 

жатыр. Оны оқып қараған адамға әлi де болса талай тың деректiң ашылатыны сөзсiз»- [3,56] деп, 

ескерткелі де ширек ғасырдай уақыт өтті.   

Алдағы міндет – мол  мұраны жете зерттеп, халқымыздың қажетіне жарайтынын 

көпшілікке ұсыну, Ілиястың фольклорист-ғалым ретіндегі әдебиетіміздің тарихындағы алатын 

орнын анықтау, көз майын тауысып, халқының асыл сөздерін қағазға түсірген аяулы азаматтың 

ардақты ісін оқушысына ұсыну. Бұл-бірдің ісі емес, көптің ісі. 

Әдебиетші-ғалымдарымыздың, әсіресе фольклорист-мамандарымыздың мазмұнды, мәнді 

жұмысы, аға алдындағы азаматтық парызы. Өйткені, Ілиястың фольклорист ретінде сіңірген 

еңбегін, оның өз еңбегінің дәрежесінде жан-жақты зерттегенде ғана ойдағыдай көрсете аламыз. 
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Бұл мақала сотқа дейінгі тергеп тексеру қылмыстық іс қозғалғаннан кейнінгі 

қылмыстық іс жүргізу сатыларының бірі. Бұл сатыда анықтау органдарытергеуші және 

прокурор қылмыстық іс жүргізу мзаңдары талаптарына сәйкес қылмысты ашу, күдікті 

адамды ұстау, айыптау мақсатындағы дәлелдемелер және басқа да іс әрекеттерді 

жүргізеді. 

Кілт сөздер: тергеу әрекеттері, сот, прокурор, қылмыс, жауап алу, тінту  

 

Данная статья рассматривает один из этапов уголовного судопроизводства после 

начала досудебного расследования. На этом этапе орган дознания и прокурор проводят 

доказательства и другие действия по задержанию подозреваемого, преследованию 

подозреваемого в соответствии с требованиями уголовно-процессуального 

законодательства. 

Ключевые слова:  следствие, суд, прокурор, преступление, опрос, обыск 

 

This article considers one of the stages of criminal proceedings after the start of a pre-trial 

investigation. At this stage, the body of inquiry and the prosecutor conduct evidence and other 

actions to detain the suspect, to prosecute the suspect in accordance with the requirements of the 

criminal procedure law. 

Key words: investigation, court, prosecutor, crime, interrogation, search 

 

Қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың, хабардың Сотқа дейінгі тергеп-

тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелуі не бірінші кезек күттірмейтін тергеу әрекеті 

сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуы болып табылады. Сотқа дейінгі тергеп-тексеру 1) 

қолданыстағы заңнаманы бұзушылықтар туралы, тексерулер, ревизиялар, аудит актілерімен 

және олардың болуы қылмыстық құқық бұзушылықтың міндетті белгісі болып табылатын 

басқалармен расталған нұқсан, елеулі зиян не заңсыз кіріс туралы мәліметтері жоқ;  2) 

жазбаша нысанда жасалған және сот жарамсыз, жалған немесе өтірік деп танымаған 

азаматтық-құқықтық мәмілелерді орындамауға немесе тиісінше орындамауға негізделген 

бұзушылықтар жөнінде қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыз, хабар немесе баянат 

тіркелуге жатпайды.  

1. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам заңда көзделген 

тергеуәрекеттеріне қатысуға адамдарды тарта отырып, олардың жеке басына көз жеткізеді, 

оларға құқықтары мен мiндеттерiн, сондай-ақ тергеу әрекетін жүргiзу тәртiбiн түсiндiредi. 

 2. Кейінге қалдырылмайтын жағдайларды қоспағанда, тергеу әрекетін түнгi уақытта 

жүргiзуге жол берiлмейдi. 

3. Тергеу әрекеттерін жүргiзу кезiнде ғылыми-техникалық құралдар қолданылуы және 

қылмыстық құқық бұзушылықтың iздерi мен заттай дәлелдемелердi анықтаудың, тіркеу мен 

алудың ғылыми негiзделген тәсілдері пайдаланылуы мүмкiн. 

4. Тергеу әрекеттерін жүргiзу кезiнде азаптауға, зорлық-зомбылық көрсетуге, 

қорқытуға және өзге де заңсыз шараларды, қатыгез қарым-қатынасты қолдануға, сол сияқты 

оған қатысатын адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауiп төндіруге жол берiлмейдi. 

5. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын адам тергеу әрекеттеріне 

қылмыстық қудалау органының басқа да қызметкерлерiн тартуға құқылы. 
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 6. ҚПК-тiң 255-бабы үшiншi бөлiгiнiң 2) тармағында көзделген жағдайларды 

қоспағанда, 220-бабының он үшiншi және он төртiншi бөлiктерiнде, 252-бабында, 254-

бабының төртінші бөлігінде, 255-бабында көзделген тергеу әрекеттерiн жүргiзу 

кезiндекуәгерлердi тарту мiндеттi болады [1].Қалған жағдайларда тергеу әрекеттерін жүргізу 

кезінде олардың барысы мен нәтижелерін тіркейтін ғылыми-техникалық құралдар міндетті 

түрде қолданылады.Ғылыми-техникалық тіркеу құралдары болмаған немесе оларды қолдану 

мүмкін болмаған жағдайда, тергеу әрекеттерін жүргізу кезінде куәгерлер 

тартылады.Әрекеттердің барысы мен нәтижелерін тіркейтін ғылыми-техникалық құралдарды 

қолдану тәртібін Қазақстан Республикасының Бас Прокуроры тиісті мемлекеттік 

органдармен келісу бойынша айқындайды. Алдын ала тергеу өндірісі барлық қылмыстар 

бойынша міндетті, тек қана ерекше жағдайларда ауыр емес қылмыстық істер бойынша жеке 

тәртіппен жүзеге асырылғанда ғана болуы мүмкін (ҚР ҚПК 33, 285-баптар).Қылмыс 

жасалған жер (ҚР ҚПК 193-бап). Қоғамға қауіпті зардаптың басталған жерінен тәуелсіз оның 

аяқталған жері қылмыс жасалған жер болып есептеледі. Қылмыс жасалған жерді дәл анықтау 

мүмкін болмаған жағдайда алдын ала тергеу (бұл жерді толық ашу сәтіне дейін) қылмыс 

болған жерде немесе зардаптың жасалуы басталған жерде жүргізіледі. Тергеуші қызметінің 

жері деп әдегге оған аддын ала тергеу жүргізу тапсырылған аймақ(аудан, қала, т.б.) 

айтылады. Алдын ала тергеу ондірісінің басталуы.Алдын ала тергеу тек қана қылмыстық іс 

козғалғаннан кейін басталады. Жалпы тәртіп бойынша қылмыстық іс қозғалғанға дейін 

тергеу іс әрекеттерін жүргізуге (окңға болған орывды тексеруден басқа) тыйым салынады. 

Алдын ала тергеу мерзімі. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 196-бабына сәйкес алдын ала 

тергеу мерзімі тек қылмыстық істі қозғау туралы қаулы шығарылған сәттен 

есептеледі.Тергеуші мен анықтаушы қылмыстық іс жүргізу кодексінің 64, 67-баптарында 

анықталған өз өкілеттігі шеңберінде қылмыстық істі қозғайды және оны қылмыс қозғалған 

күннен бастап  147 екі ай мерзімінен кешіктірмей аяқтауы тиіс. Бұл мерзім ішіне қылмыстық 

істі қозғау сәтінен бастап, істі айыптау қорытындысымен прокурорға жолдағанға немесе 

медициналық сипаттағы шара қолдану туралы болмаса істі тоқтату не тоқтата тұру туралы 

сотта қарауға жіберу жөніндегі қаулыға енеді. Алдын ала тергеу мерзімі аудандық, қалалық 

және оған теңестірілген прокурор арқылы 3 айға дейін ұзартылуы мүмкін.Тоқтатылған және 

акытша тоқтатылған істерді қосымша тергеу, оны қадағалауды жүзеге асыратын прокурор 

арқылы анықталады және оған іс тергеушіге түсіп оның істі өз өндірісіне қабылдаған сәтінен 

астап бір айдан аспайтын мерзім беріледі. Айыпталушының және оның қорғаушысының іс 

материалдарымен танысу уақыты, сондай-ақ тергеу тоқтатылған уақыт тергеу мерзімін 

есептеуде есепке алынбайды. 

Тергеу айрықша күрделі істер бойынша облыс прокуроры немесе оған теңестірілген 

прокурор алдын ала тергеуді алты айға дейін созуы мүмкін. Тергеу мерзімін одан әрі созу 

істің күрделілігін есепке ала отырып, ерекше жағдайларда ғана тергеу мерзімі аяқталуға 

дейін он күннен кешіктірмей тергеушінің толық дәлел келтірген қаулысы негізінде Қазақстан 

Республикасы Бас прокуроры, оның орынбасарлары және бас әскери прокурор арқылы 

шешімін табады. Алдын ала тергеу жүргізу үшін қылмыстық іс оларға прокурор немесе 

сәйкесті тергеу бастығы, анықтау органының жетекшісі арқылы берілуі мүмкін. Тергеуші 

немес анықтаушы өзі қозғаған немесе оған берілген іс бойынша оны өз өндірісіне қабылдай 

отырып, дереу тергеу жұмысын бастауға міндетті.Тергеушінің, анықтаушының істі өз 

өндірісіне қабылдауы қаулы шығару жолымен жүзеге асырылады. Тергеушінің, 

анықтаушының қылмыстық іс бойынша істі өз өндірісіне қабылдау туралы қаулы шығармай 

тергеу әрекетін бастап кетуі қылмыстық іс жүргізу заңын бұзу болып табылады [2]. Тергеу 

тобына алдын ала тергеу жүргiзетiн бiрнеше органның тергеушiлерi енгiзiлуi мүмкiн. 

Мұндай топты құру туралы шешiм прокурордың нұсқауы бойынша да, осы органдардың 

тергеу бөлiмдерi бастықтарының бастамашылығы бойынша да қабылдануы мүмкiн. Шешiм 

тергеу бөлiмдерi бастықтарының бiрлескен қаулысымен ресiмделедi, ол осы баптың бiрiншi 

бөлiгiнде көрсетiлген талаптарды сақтай отырып шығарылады. Қазақстан Республикасының 

Бас прокуроры ерекше жағдайларда тергеудiң толық және объективтi еместiгi фактiлерi 
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анықталған, iс күрделi және маңызды болған кезде алдын ала тергеудi жүзеге асыратын бiр 

немесе бiрнеше органның тергеушiлерi арасынан тергеу тобын құра алады, бұл ретте 

прокурорды осы топтың жетекшiсi етiп тағайындап, бұл шешiмдi өз қаулысымен 

ресiмдейдi.Тергеу тобының жетекшiсi қылмыстық iстi өзiнiң iс жүргiзуiне қабылдайды, 

тергеу тобының жұмысын ұйымдастырады, басқа тергеушiлердiң iс-әрекеттерiне 

басшылықжасайды. Iстердi бiрiктiру және бөлу, қылмыстық iстi толығымен немесе оның бiр 

бөлiгiн тоқтату, iс бойынша iс жүргiзудi тоқтата тұру немесе қайта жаңғырту туралы, 

сондай-ақ тергеу мерзiмiн ұзарту туралы өтiнiштердi қозғау, бұлтартпау шарасы ретiнде 

қамауға алуды, үйде қамап ұстауды қолдану және оларды ұзарту туралы шешiмдердi тергеу 

тобының жетекшiсi ғана қабылдайды.Айыптау қорытындысын және медициналық сипаттағы 

мәжбүрлеу шараларын қолдану туралы мәселенi қарау үшiн iстi сотқа жiберу туралы 

қаулыны тергеу тобының жетекшiсi жасайды және оған қол қояды. Тергеу тобының 

жетекшiсi басқа тергеушiлер жүргiзетiн тергеу iс-әрекеттерiне қатысуға, тергеу iс-

әрекеттерiн жеке өзi жүргiзуге құқылы. Тергеу тобының жетекшiсi болып тағайындалған 

прокурор тергеушiнiң осы Кодексте көзделген барлық өкiлеттiктерiн пайдаланады. 

Қылмыстық процестің сатысына дейінгі алдын ала тергеудің мәні бұл уақыт кезеңінде 

қылмыстық ізге түсу органының бүкіл қызметі істі ашу мен тергеуге жұмсалатындығында. 

Тергеудің жалпы талабына жататындар: заңдылық, жан-жақтылық, толықтылық, өндірістегі 

бірқатар жалпы талаптарды сақтауға байланысты болатын алдын ала тергеудің 

объективтілігі. Олар өзін заңмен белгіленген және кылмыстық іс жүргізу қызметінің осы 

түрінің өзіне тән ерекшеліктерін белгілейтін қылмыстық іс жүргізу принциптеріне 

байланысты ережелер оған қойылатын өте маңызды талаптар ретінде көрсетеді. Қылмыстың 

мән-жайын ең қысқа мерзімде және күш пен құралды өте аз жұмсау арқылы белгілеу алдын 

ала тергеу шарттарының бірі. Сонымен бірге шарттар жеке адам мен азаматтың құқығы мен 

бостандығына кепілдік жасайды, мүмкін болатын қателердің алдын алады, болдырмайды. 

ҚР-ң Ққылмыстық процестік кодексі сонымен қатар тергеу шарттарына, талаптарына 

мыналарды жатқызады: 

— тергелу реті (ҚР КПК 182-бап); 

— сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргiзiлетiн жер (ҚР ҚПК 188-бап); 

— қылмыстық істерді біріктіру (ҚР ҚПК 43-бап); 

— қылмыстық істі бөлектеп алу (ҚР ҚПК44-бап); 

— сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау себептері (ҚР КПК 180-бап); 

— қылмыстық құқық бұзушылықтың анықталғаны туралы (ҚР КПК 184-бап); 

— өтінішті мәлімдеу және шешудің міндеттілігі (276-бап); 

— алдын ала тергеу мен анықтау деректерін жария етуге жол бермеу (ҚР ҚПК 201- 

бап)[3]. Алдын ала тергеудің міндеттері— бұл қылмысты тез және толық ашу, оны 

жасаған адамды табу және бөлектеу. Әрбір іс бойынша алдын ала тергеу жан-жақтылық, 

толықтық, объективтілік және істің мән-жайын зерттеудің шапшандығы сияқты талаптарға 

жауап беруі қажет. Алдын ала тергеудің сапасын арттыру мақсатында заңдылықты қатаң 

сақтау қажет. Ең алдымен қылмыстық жауаптылыққа кінәлілерді дер кезінде тартуды тергеу 

әрекеттерін жекелеп және олардың барлығын біріктіріп жүргізу тәртібін реттейтін 

қылмыстық іс жүргізу нормаларын сақтау.Сонымен қатар тергеу барысында кінәлі адамның 

айыбын айғақтайтын да ақтайтын да немесе айыпты жауапкершілігін жеңілдететін де мән-

жайлардың ашылуы және зерттелуі мүмкін. Тергеу органдарына қылмыс жасауға 

итермелейтін себептер мен мән-жайларды ашу, одан әрі оны болдырмаудың алдын алу 

шараларын қабылдау міндеті жүктелген. 

Тергеу әрекетінің хаттамасы: 

1. Тергеу әрекетінің хаттамасы тергеу әрекетiн жүргiзу барысында немесе ол 

аяқталған бойда жасалады. 

2. Хаттама қолмен жазылуы, машинкамен не компьютермен басу тәсілі арқылы 

жасалуы мүмкiн. Хаттаманың толық болуын қамтамасыз ету үшiн стенографиялау, киноға 

түсiру, дыбыс- және бейнежазба немесе өзге де ғылыми-техникалық құралдар қолданылуы 
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 мүмкiн. Стенографиялық жазба, дыбыс- және бейнежазба материалдары немесе өзге де 

ақпарат жеткізгіштер хаттамаға қосып тігіледі және iспен бiрге сақталады. 

3. Хаттамада: тергеу әрекетiн жүргiзу орны мен күнi; оның басталу және аяқталу 

уақыты минутына дейiнгі дәлдікпен; тергеу әрекетін жүргізген адамның лауазымы мен тегі, 

тергеу әрекетіне қатысқан әрбір адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) 

көрсетiледi.Хаттамада процестік әрекеттер олардың болған ретiмен, оларды жүргiзу кезінде 

анықталған iс үшiн елеулі мән-жайлар, сондай-ақ тергеу әрекетін жүргiзуге қатысқан 

адамдардың мәлiмдемелерi жазылады. 

4. Осы Кодекстің 97-бабы қолданылған жағдайда, сотқа дейінгі тергеп-тексеруді 

жүзеге асыратын адам тергеу әрекетінің хаттамасында жәбірленушінің, оның өкілінің, 

сондай-ақ куәлардың (куәгерлердің) жеке басы туралы деректерді келтірмейді, қорғалатын 

адам өзі қатысатын тергеу әрекеттерінің хаттамаларында таңдайтын адамның бүркеншік аты 

мен қоятын қолын қолданады. 

5. Егер тергеу әрекетін жүргiзу кезiнде фотосуретке түсiру, киноға түсiру, дыбыс- 

және бейнежазба немесе өзге де ғылыми-техникалық құралдар қолданылса не iздiң 

баспатаңбалары мен бедерлері әзірленсе, сызбалар, схемалар, жоспарлар жасалса, онда 

хаттамада сондай-ақ оны жүргiзу барысында қолданылған ғылыми-техникалық құралдар, 

оларды пайдалану талаптары мен тәртiбi, осы құралдар қолданылған объектiлер және 

алынған. Хаттамада бұған басқа ғылыми-техникалық құралдарды қолданудың алдында бұл 

туралы тергеу әрекетін жүргiзуге қатысқан адамдардың хабардар етiлгенi аталуға тиiс. 

6. Хаттама танысу үшiн тергеу әрекетін жүргiзуге қатысқан барлық адамдарға 

ұсынылады. Оларға хаттамаға енгiзiлуге жататын ескертулер жасау құқығы 

түсiндiрiледi.Хаттамаға енгiзiлген барлық ескертулер, толықтырулар, түзетулер келісілуге 

және осы адамдардың қолдарымен куәландырылуға тиiс. 

7. Хаттамаға оны жасаған лауазымды адам, жауап алынған адам, аудармашы, маман, 

куәгерлер және тергеу әрекетін жүргiзуге қатысқан барлық өзге де адамдар қол қояды. 

Тергеу әрекетінің хаттамасына қол қоюдан бас тартылған немесе қол қою мүмкiн болмаған 

жағдайда, бұл фактiнi куәландыру осы Кодекстiң 123-бабының жетіншi және оныншы 

бөлiктерiне сәйкес жүргiзiледi. 

8. Хаттамаға тергеу әрекетін жүргiзу кезiнде орындалған фотографиялық негативтер 

мен суреттер, кинотаспалар, диапозитивтер, фонограммалар, бейнежазба кассеталары, өзге 

ақпарат жеткізгіштер, сызбалар, жоспарлар, схемалар, iздiң баспа-таңбалары мен бедерлері 

қоса тiркеледi. 

9. Егер тергеу әрекетін жүргiзу барысында маман өз зерттеу нәтижелерi бойынша 

ресми құжат жасаса, осы құжат хаттамаға қоса тiркеледi, бұл туралы хаттамаға тиiстi жазба 

жасалады. Тергеушінің айыптау функциясын жүзеге асыруының бір нысаны болып белгілі 

бір тұлғаны (адамды) қылмыс жасады деп ресми айтылған күдігі табылады 

[4,171].Қолданыстағы заңнамаға сәйкес сезікті ретінде қылмыс жасады деп күдіктенудің 

заңды көрінісі болып: ұстау хаттамасы, айып тағуға дейін бұлтарпау шарасын таңдау туралы 

қаулы табылады.Қылмыс жасады деп күдіктеніп кез-келген ұсталған адамға қатысты хаттама 

толтырылады, онда басқа жағдайлармен қатар қылмыс жасауға күдіктенуге негіз болған 

ұстау негіздері жазылады. Ұсталған адам ұстау хаттамасымен танысады, ол күдіктену мен 

ұстауға қатысты түсініктеме бере алады. Оның түсініктемесі хаттамаға тігілуі тиіс. Айып 

тағылғанға дейін тергеуші бұлтартпау шарасын қолдану туралы негізделген қаулы 

шығарады. Онда тиісті адам күдіктелетін қылмыс көрсетіледі және тиісті бұлтартпау 

шарасын қолдану негізі жазылады. Бұл қаулы оған қатысты шығарылған адамға жария 

етілпді.Егер күдікті ұсталған болса немесе оған қатысты қамауға алу түріндегі бұлтартпау 

шарасы қолданылса онда дереу жауап алынуға тиіс. Егер жауапты дереу алу мүмкін болмаса 

сезікті ұсталған сәттен бастап 24 (жиырма төрт) сғаттан кешіктірмей жауап алынуға тиіс. Бұл 

орайда, жауап алу барысында оған қандай қылмыс үшін күдік келтіріліп отырғаны айтылуы 

керек, бұл туралы жауап алу хаттамасында тиісті белгі жасалады. Сезікті нысанында 

айыптау функциясын жүзеге асыру қылмыстық іс бойынша шынайылыққа қол жеткізудің 
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белгілі кезеңімен анықталады және сол себеппен ол материалдық негізге сүйенеді. Ол негіз 

адамның қылмыс жасағаны туралы болжам жасауға мүмкіндік беретін дәлелдемелер 

жиынтығынан құралады, бірақ сонымен бірге ол айыптаушы ретінде тартуға жеткіліксіз 

болып табылады [5,52].Тергеушінің айыптау функциясын жүзеге асыруының екінші және 

барынша тән нысаны болып адамды айыпталушы ретінде тарту болып табылады. Адамды 

айыпталушы ретінде тартудың толық жүйесін қалыптастыру үшін, сондай-ақ, 

айыпталушының алдын-ала тергеудегі құқықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету үшін, 

тұлғаны айыпталушы ретінде тартудың процесуалдық тәртібі төмендегідей іс-әрекеттерден 

тұруға тиіс: 

- айыпталушының келуін қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау; 

- айыпталушы ретінде тарту туралы қаулы шығару; 

- айыпталушының құқықтары мен міндеттерін түсіндіру; 

- айып тағу; 

- айыпталушыдан жауап алу; 

- айыпты өзгерту және толықтыру. 

Айып тартуға негіз беретін жеткілікті дәлелдемелер болған жағдайда тергеуші 

айыпталушы ретінде тарту туралы негізделген қаулы шығарады.Онда ол тиісті адам 

айыпталатын қылмыс түрі, жасалған қылмыстың орны, уақыты және жағдайлары және тиісті 

қылмыстық жауапты көздейтін қылмыстық заң нормасын көрсетеді.Заң әдебиеттерінде 

процесуалдық шешім қабылдауға шешімнің қажеттілігін растайтын жеткілікті 

дәлелдемелердің болуы емес, айыпталушымен белгілі бір қылмыс жасаған фактінің 

дәлелденгені есептелетініне наз аударған жөн.  
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Бұл мақалада Моңғолия Республикасының Баян-Өлгий аймағын мекендейтін 

қазақтардың музыка мәдениеті, Моңғолияда ең алғашқы музыкалық білім беретін 

мектептер мен оқу орындарының ашылуы және кейбір күйші, сазгерлердің 

шығармашылығы баяндалған.   

Кілт сөздер: Баян-Өлгий аймағы, Баян-Өлгий қазақтарының музыка мәдениеті, 

Моңғолияда ең алғашқы музыкалық білім беретін мектептер,  Баян-Өлгий аймағының күйші 

сазгерлері 

 

В данной статье рассматривается музыкальная культура казахов проживающих в 

Баян-Ульгийском регионе, а так же изложены материалы открытия первых музыкальных 

школ,  учебных заведений и творчество некоторых кюйши, композиторов  Республики 

Монголии 

Ключевые слова: музыкальная культура казахов проживающих в Баян-Ульгийском 

регионе, первые музыкальные школы,  учебные заведения в Баян-Ульгийском регионе, кюйши 

и композиторы   Баян-Ульгий 

 

This article examines the musical culture of  Kazakhs living in Bayan-if you the region and 

presented the opening of the first music schools, educational institutions and the work of some 

kuishi, composers of the Republic of Mongolia 

Key words: Musical culture of Kazakhs living in the Bayan-Ulgiy region, the first music 

schools, educational institutions in the Bayan-Ulgiy region, kuishi and composers Bayan-Ulgiy 

 

Халқымыздың ғасырлар бойы жасаған музыка мәдениеті – қазақ халқына ортақ біртұтас 

рухани мұра. Кең-байтақ даланың төл перзенті болып табылатын, түркі дүниесінің қара 

шаңырағында өмір кешіп жатқан Моңғолия Республикасының Баян-Өлгий аймағын мекендейтін 

қазақтардың музыка мәдениетінде ерекше орын алатын рухани байлықтарының бірі – ән мен 

күй. Еліміздің шығыс өңірінде калыптасқан күйшілік-әншілік дәстүрдің бір тармағы болып сана-

латын Баян-Өлгий аймағының музыкалық мұрасы аса бай және өзіндік ерекше үнімен, 

орындаушылық мәнерімен ерекшеленеді. 

Моңғолия үкіметі 1940 жылы Баян-Өлгий аймағын орнатты. Қазақ әкім тағайындады. 

Рухани тұрғыдан айтсақ, салт-дәстүр, тіл мен дінімізге айырықша көңіл бөліп отырды. Ұлттық 

театр, мәдени орда, музейлер ашылып, барлық елді мекендерде орта мектептер пайдаға беріліп, 

қазақ тілінде оқу ағарту ісін жүргізді. Аймақ бойынша 43 білім беру мектебі бар.Олардың 38-

і қазақ тілінде, екеуі моңғол және тыва тілінде білім береді. Өлгей қаласында 12 жылдық бес 

орта мектеп, Дарын, Билгэ Тегін орта мектебі, Бастама мектебі, Зайд мектебі, Моңғол -Түрік 

біріккен лицейі бар. 12 жылдық мектептерде 2-6 сынып аралығындағы оқушыларға музыка 

сабағы аптасына 2 сағаттан жүріліп отырады. Сабақтан тыс уақытта домбыра, ән, би, 

фортепиано үйірмелері жүргізіліп отырады. Сонымен қатар Қобда университетінің филиалы 

және Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан Мемелекетік Университетінің филиалы 

жұмыс жасауда. Бұл университетте музыка мамандығын бар  мектеп бітірген соң оқушылар осы 

мамандыққа оқуға тапсырады. Бұл университетте музыкаға қатысты білім беріледі [1].  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%BE%D0%BB_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
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Баян-Өлгий аймағы – халқымыздың домбыра аспабымен қатар, қазақтың бір кездері 

ұмтылуға айналып барып қайта жанданған сыбызғы аспабының да бірден-бір қаймағы бұзылмай 

сақталған өңірі. Күйлердің кейбіреулері домбыра мен сыбызғыда да қатар орындала береді. 

Қазақ күйлерінің бір парасы халық күйлері деген атпен сақталған. Халық күйлерінің 

мазмұнынан халықтың басынан өткен тарихи кезеңдерді, тарихи оқиғаларды көреміз. Халық 

күйлері арқылы біз сол дәуірдің тыныс-тіршілігін, салт-санасын, арман-мұраттарын 

сезінеміз. Күйді шығарған адамның аты ұмытылғанымен, күйдің халық жадынан өшпеуі 

осыны дәлелдейді.  

Моңғолияда ең алғашқы мектептер аймақ орталығы секiлдi киiз үйлерде 

ұйымдастырылыпты. Менiң әкем Әлпеш Емелбек,  Баян-Өлгий аймағының Баяннуур 

ауылындағы мектептiң 2 киiз үймен ашылғандығы жайында айтып берді. Алғашқы 

ұстаздары Қазақстаннан арнайы жiберiлген маман Тiлеубердi Сауранбаев деген кiсi 

болыпты. Баян-Өлгийде 36 қазақ мектебi бар екенін айтқан еді. Осы мектептерде жыл сайын 

30 мыңнан астам оқушы бiлiм алыпты. Сол жылдары бүкiл Баян-Өлгийде моңғол тiлiнде 

бiлiм беретiн бiр ғана мектеп бар едi. Кейбiр ауылдарда мектептер аралас тiлде бiлiм берген 

екен. 

Сахналық өнер 1940 жылы ұлттық Баян-Өлгий аймағы орнаған кезден аймақтық 

клубтың ірге тасы қаланып, осы клубтың алғашқы менгерушісі Ақтан Бабиұлы 

тағайындалған. Одан 1956 жылы Баян-Өлгий аймағында Музыкалы Драма Театры құрылады. 

Қазақтың ұлт аспаптар оркестірі құрылуы ұлттық өнеріміздің биікке самғауына күшті ықпал 

көрсетті. Содан бері, ұлттық әнші, күйші, сыбызғышы, биші, маманды актерлар, 

музыканттардың бірнеше легі өсіп жетіледі. 

Моңғолияның Баян Өлгий аймағындағы қазақ 

музыкалық драма театры.
1940 - 45 жылы аймақтық клуб,

1956 жылдан бастап ұлттық

музыкалық драма театры ретінде

жұмыс істей бастады. Театр өз

шымылдығын тұңғыш рет

Мұқамәдиұлы Құрманханның

“Кезең үстінде” пьесасымен ашқан.

Аймақтық театр сахнасында

Мұхтар Әуезовтің “Еңлік-Кебек”,

Ғабит Мүсіреповтің “Ақан сері -

Ақтоқты”, “Қозы Көрпеш - Баян

сұлу”, Әбділда Тәжібаевтың

“Жалғыз ағаш орман

емес”,пьесаларымен қатар

Е.Г.Брусиловскийдің “Қыз Жібек”,

Д.Дамдисурэннің “Жұмбақ

төбелер”,атты опералары да

қойылған.

  

Сахналық өнер мәдениеті
Театр құрамында хор,

драма, балет және ұлт

аспаптары

оркестрі,ұлттық әнші,

күйші, сыбызғышы, биші,

маманды актерлар жұмыс

істейді
Хор ұжымы

Оркестр 
Бишілер тобы

 
Баян-Өлгий аймағының ұлттық Музыка Драма Театрының киелі саханасынан 

Моңғолияның Халық артистері: Ж.Қибатдолда, Ә.Қабылаш, А.Моңғолхан. Моңғолияның 

Еңбек сіңірген артистері: Т.Дүйсенбі, Б.Қайжамал, Ж.Қаду, Ж.Төлеуқан, Д.Құсайын, 

Қ.Чапай, Қ.Өсерхан қатарлы өнердің шамын жаққан не бір бұлбұлдар қызмет атқарады. 

Қазақ деген аса әнші халық күйші халық. Моңғолия қазақтарының арасында айтылатын 

халық әндері көп-ақ. Сазгер күйші Қабыкей Ақмерұлы, ақын Имашхан Байбатырұлы, сазгер 

Мұсайф Құсайынұлының жинақтап басқаруымен 1965, 1972, 1983 жылдары Баян-Өлгийде 

жарық көрген «Моңғолия қазақтарының халық әндері» атты жинаққа 400-ге жуық ән кірген. 

Қобда қазақтарының әндерінде қазақ халқының қара өлең сарыны, ел-жерін аңсау, артта 

қалған ата-анаға, туыс-туғандарға арнау, заман ағымын, жақсы ат пен қыран құсты, ірге 

тепкен жаңа мекенің мақтауы басым. Көпшілігінің әні жалпы қазақтың халық әні де, сөзі 

Қобда бетіндегі қазақтар өміріне тән [2]. 

Моңғолхан Арғынбайұлы Теңізбай - 1930, Моңғолия, Баян Олгий аймағы, Тұлба - 

Моңғолиядағы қазақ театр өнерінің негізін салушылардың бірі, режиссер, драма және кино 

актері. Моңғолияның халық артисі (1994). 1968 ж. Мәскеудегі театр өнері институтын 

бітірген. 1950 - 1963 ж. Баян Олгий аймақтық театрында актеры бас режессер көркемдік 

жетекші қызметтерін атқарды. 1968 - 1971 ж. Улан-Батыр қаласында Моңғол драма 

театрында бас режессер және Моңғол жастар мен балалар театрында бас режессер болды. 
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 1971 жылдан қазірге дейін Баян Өлгий аймақтық театрында еңбек етіп келеді. Ол 110-нан 

астам спектакльді сахналады. Киноға түскен («Шайқас алдында» - Ордабай, «Моңғолкино» 

студиясы, (1976). Моңғолияның «Алтын жұлдыз» орденімен (1960) марапатталған.  

Қабыкей Ахмерұлы 1927 жылы туған, Моңғолия, Баян-Өлгий аймағы, (Бұлғын 

өлкесі) - композитор, музыка зерттеушісі, Моңғолияның еңбек сіңірген артисі (1976). Сол 

өңірдегі күйші сыбызғышылардан (Ахмер, А.Қызыл, А.Жұқа, Н.Қытайбай, М.Ыбырай) 

халық ән-күйлерін үйренген. Өнер жолын мәдениет клубынан бастаған. 1958 - 59 жылдары 

Алматыда ұлт-аспаптар оркестрінде шеберлігін шыңдаған соң, Баян-Олгий қазақ музыка 

драма театрында 30 жыл бойы ұлт-аспаптар оркестріне жетекшілік етті. 

Әр ел композиторларының 200-ге тарта шығармасын оркестрге түсірген. Қабыкей 25 

ән, ондаған би музыкасы және 30-ға тарта күй авторы (1965). «Моңғолия қазақтарының 

халық әндері» (1965), «Ән кітабы» (1972), «Баян-Өлгий қазақтарының домбыра және 

сыбызғы күйлері» (1977), «Моңғолия қазақтарының халық әндері» (1983) жинақтарын 

дайындап, бастырды. Соңғы жинағына қазақ халқының 250-дей әнін түрлі нұсқаларымен, 

мәтіні мен және нотасымен жариялаған. 

Қабыкей Ахмерұлы Моңғолия, Баян-Өлгий
аймағында 1927 жылы туған

Қабыкей Ахмерұлы-композитор, музыка
зерттеушісі, Моңғолияның еңбек сіңірген
артисі 1958 - 59 жылдары Алматыда ұлт-
аспаптар оркестрінде шеберлігін шыңдаған
соң, Баян-Олгий қазақ музыка драма
театрында 30 жыл бойы ұлт-аспаптар
оркестріне жетекшілік еткен Әр ел
композиторларының 200-ге тарта
шығармасын оркестрге түсірген. Қабыкей
25 ән, ондаған би музыкасы және 30-ға
тарта күй авторы (1965). "Моңғолия
қазақтарының халық әндері" (1965), "Ән
кітабы" (1972), "Баян-Өлгий
қазақтарының домбыра және сыбызғы
күйлері" (1977), "Моңғолия қазақтарының
халық әндері" (жинақтарын дайындап,
бастырды. Соңғы жинағына қазақ
халқының 250-дей әнін түрлі
нұсқаларымен, мәтіні мен және нотасымен
жариялаған.

 
Моңғолияның «Алтын жұлдыз» орденімен (1960) марапатталған, 1992 жылы 

Қазақстанға қоныс аударған Баян-Өлгий аймағында өмір сүрген айтулы күйші-

композиторлар – Байсал, Қытайбай, Хұсайын, Байысхан, Орыс, Өсерхан, Қабыкей сияқты 

халық таланттарының арқасында осындай күйлер халық игілігіне айналды. Олар тек төл 

мұрамызды жалғастырушы ғана емес, әрқайсысының өзіндік қолтаңбасы бар, аспапты 

музыка саласында ұрпаққа өшпес мұра қалдырушы өнер иелері. Сондықтан Баян-Өлгий 

аймағының күйшілік дәстүрі күні бүгінге дейін үзілмей жалғасын тауып келе жатыр деп 

толық айтуға болады. 

М. Хұсайынұлы  1936 ж. Моңғолия мемлекеті, Баян-Өлгий аймағы,  Ақкөл ауылында 

дүниеге келген күйші-композитор, дирижер. Алматы мемлекеттік консерваториясын қазіргі 

Қазақ ұлттық консерваториясы; 1967 жылы бітірген. Баян-Өлгий аймақтық қазақ музыкалы 

драма театрында музыкант, дирижер, театрдың көркемдік жетекшісі, бастығы (1958 -92) 

сондай-ақ Моңғолия Композиторлар одағының қазақ бөлімшесін басқарған, (1967 -92), 40-

тан астам ән, романс, хор, кантата, поэма жазған. Оның «Тың қыз» (1966, либреттосы 

А.Хандсурэндікі) бен «Бүркіт» (1970, либреттосы Б.Лхасурэндікі) атты балеті, «Аяқталмаған 

ән» атты операсы (1991, либреттосы Б.Имашхандікі) Баян-Өлгий аймақтық қазақ музыкалы 

драма театрында қойылды. Хұсайынұлы осымен қатар «Бірлестікшілер» (1971) мен «Аталар 

аманаты» (1981) атты қойылымдардың музыкасын, симфониялық шығармалары: «Бөбектер 

рондосын» Жеңіс увертюрасын», күйлері: «Мереке», «Шашу», «Өзгерген өлке», «Жеңіс»,  

«Жәзира», «Атажұрт», «Аймағым алтын ордам» шығармалары бар. Романстары: «Туған 

жер», «Елде жүрсем» 1996, 30-дай концерттік би музыкалары, сондай-ақ «Шайқас алдында» 

https://kk.wikipedia.org/wiki/1936
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD-%D3%A8%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D2%9B%D0%BE%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D2%AF%D0%B9%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD-%D3%A8%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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көркем фильмі (1972), деректі «Домбыра сазы» (1982); «Бүркіт» (1989) фильмдерге музыка 

жазды. Хұсайынұлының «Туған жер» (1977) мен «Өлгий әуендері» (1983) атты әндер жинағы 

моңғол тілінде жарық көрген. 1989 жылы «Сыбызғы сазы» атты фольклорлық-

этнографиялық ансамблін құрады. Хұсайынұлы — Моңғолия қазақтары арасында музыка 

өнерін кәсіби деңгейде дамыту ісіне елеулі еңбек сіңірген өнер қайраткері.1992 жылы 

Қазақстанға қоныс аударып, Сарқант гуманитарлық колледжінде (1993 — 2000) ұстаздық 

қызмет атқарды. 

Моңғолияның Алтын жұлдыз және Еңбек Қызыл Ту ордендері, Еңбек Құрметі 

қатарлы мерекелік медальдар мен мемлекеттік Сый-сияпаттардың иегері. 

Ахметбек Әлпекұлы – Моңғолия мемлекетіне еңбек сіңірген өнер 

қайраткері, Моңғолия композиторлар одағының мүшесі, Моңғолия қазақтарының «Сыбызғы 

домбыраға арналған күйлері» кітабы редакторы. 1958-1962 жылдар аралығында Мәскеуде 

Чайковский атындағы консерватория қасындағы музыкалық училищені композитор және 

хормейстр мамандығымен бітіріп, театрда оркестр дирижері, хормейстр болып жұмыс 

істеді. Ленинградтағы Римский-Корсаков атындағы консерваторияның Хормейстр және 

Опера дирижері класында оқып, профессор Рабинович, Тилзе, Михайлов сияқты атақты 

дирижерлерден дәріс алып, соңынан 1967-1972 жылдарды  Қазақ ССР-ның Құрманғазы 

атындағы корсерваториясында оқып, оны оркестр дирижері және теориялық пәндердің 

оқытушысы деген мамандықпен бітірді. 1991 жылы Қазақстанға Талдықорған 

облысы, Талдықорған қаласына қоныстанып, Талдықорған облысының М. Төлебаев 

атындағы филармонияның оркестрін ашуға ат салысып, оркестр дирижерын 7 жыл, І. 

Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде 1992-жылдан 9 жыл аға 

оқытушы, Жетісу халық аспаптар оркестрінің жетекшісі әрі дирижері, және Қ. Байсейітов 

атындағы училищесінде ұстаздық қызметтерін атқарды. «Тәуелсіз Қазақстан» хор, 

«Қаракерей Қабанбай» ерлер ансамблі, «Тәуелсіз Қазақстан» оркестрға арналған поэмасы, 

«Жерұйық» оркестрға арналған шығармасы, «Туған жер» қыздар ансамблі, «Туған жерін 

сағынбайтын жан бар ма?» жеке әні, «Қыздар гүлге құмар ма?», «Айбала» жеке әндері, 

«Университет композиторларының ән-күй шығармаларының жинағы» кітабы, Көбес 

Ақылбайұлының 30-дай ән – күйлеріне клавир жасап, баспаға дайындады. 

Музыкалық шығармалары Сырғалы толқыны Адуучин, Фантазия Дөрвөд Рапсодиясы, 

Мерекелік увертюра Баярын удиртгал, Жерұйық. Музыкалық драмалары Ғ. Мүсірепов  

«Ақансері-Ақтоқты»  музыкасы, Қ. Сіләм  «Гүлжан»  музыкасы, Д. Гомбосүрэн «Хуурын 

эгшиг» музыкасы, Д.Мягмар   «Эрдэмтний яриа» музыкасы. Қазақ оркестріне арнап түсірген 

классикалық жанр композиторларының шығармалары Дамдинсүрэн «Жұмбақ төбелер» 

операсының жаңа нұсқасы, Хасбаатар «Симфониялық поэма», Чулуун «Уран хас» балетінің 

увертюрасы, Чойдог «Найрамдлын удиртгал», Моцарт «Фигароның үйленуі» операсының 

увертюрасы, Шуберт «Музыкальный момент», Бетховен «Эккессозі», Бетховен ІV-

симфониясының финалы, Брамс «Венгер биі». шығармалары жарыққа шыққан. 

Осылайша, мәдениет пен өнеріміз тарихи сындарға төтеп беріп, қиын-қыспақ 

кезеңдерден, асу-асу белдерден асты. Ұлттық тіл, салт-сана, әдет-ғұрып, мәдениет пен 

өнердің қаймағы бұзылмай бүгінгі күнге жетті [3]. 
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Бұл ғылыми мақалада бүгінгі таңда өзекті болып табылатын қылмыстарды тергеу 

кезінде криминалистикалық әдістемелерді қолдану барысында жаңа компьютерлік 

технологияларды қолданудың құқықтық негіздері қарастырылған. 

Кілт сөздер: тергеу, компьютерлік технология, криминалистика 

 

В данной научной статье рассмотрены правовые основы применения новых 

компьютерных технологий для  расследования преступлений используя методы расследования 

преступлений криминалистики. 

Ключевые слова: следствие, компьютерные технологии, криминалистика.  

 

Қазақстанда құқықтық мемлекеттің қалыптасуы әлеуметтік-экономикалық жағдайдың 

өзгерістерімен қатар жүргізіліп отыр. Осындай түбегейлі өзгерістер әлеуметтік шиеліністермен, 

қылмыстылықтың өсуімен қатар жүретінін тарих көрсетіп отыр. 

Мұндай жағдайларда заңдылық пен құқықтық тәртіпті нығайтуда заң ғылымының, соның 

ішінде, басты мақсаттарының бірі табылатын қазіргі заманғы ғылым мен техниканың жаңа 

жетістіктерін пайдалана отырып қылмыстарды ашу әдістемесін одан әрі жетілдіру, оларды 

қолданудың заңдылығын негіздеуге байланысты негізделген ұсыныстарды әзірлеу және ғылыми 

тұрғыдан талдау болып табылатын криминалистиканың рөлі арта түседі. 

Сонымен қатар, атап өтерлік жайт, ғылыми-техникалық құралдарды қолдануды 

құқықтық реттеудің қолданыстағы жүйесі қылмыстарды ашу мен тергеудегі ғылыми-

техникалық прогресті ынталандырудың орнына, оны тежеп отыр. Қылмыстық істер жүргізу 

кодексінің жаңа жобаларында сонау 1960 жылғы ҚІЖК ұсынған қылмыстарды ашудың ғылыми-

техникалық құралдарды пайдалану жүйесінің сақталғандығы да сақтықты қажет етеді. 

Қылмыстылықтың ұйымдасқандығы мен қатігезділігінің өсуі, оның тергеуге қарсы әрекет етуі 

жағдайында қылмыстық іс жүргізуге қатысушылардың «жеке көрсетулері» қылмыстық әсер 

етудің аса тұрақсыз объектісіне айналады, ал бұл, өз кезегінде, олардың бұдан әрі өзгеруіне, яғни 

бастапқы дәлелдемелік мәнді іс жүзінде жоғалтуға жағдай жасайды. Бұл мәселені шешу көбіне 

қылмыстарды ашуда ғылыми-техникалық прогрестің қазіргі заманғы жетістіктерін кеңінен 

пайдаланудың және тиісті құқықтық және ұйымдастырушылық қамтамасыз етудің негізінде 

дәлелдеудің объективтенуімен байланысты. 

Соңғы жылдарда ғылыми-техникалық прогрестің әсерінен ғылыми-техникалық 

құралдардың сапалық құрамының арта түсуі ақпараттармен жұмыс жүргізудің жаңа 

мүмкіндіктерін ашты, криминалистиканың алдына ақпаратты өңдеудің ескі әдістемелерін 

жетілдіре отырып, жаңа әдістерін әзірлеу міндетін қойды.  

Компьютерлік технологияларды тергеу тәжірибесінде пайдаланудың  жеткілікті 

дәрежеде болашағы зор болып табылады. Олар күрделі зертханалық процестерді қолданбай-ақ, 

ақпаратты қысқа мерзімде өңдеуге және бекітуге мүмкіндік береді. Сондықтан да, дәл осы 

компьютерлік технологиялар ақпараттармен жұмыс жүргізуді жоғарғы деңгейге көтереді. 

Олардың осы қасиеттерінің құқық қорғау органдарының тәжірибедегі мамандарынан 

жоғары баға алуы кездейсоқ емес. 

Тергеу тәжірибесі компьютерлік технологияларды криминалистикалық маңызды 

ақпаратты өңдеуде және бекітуде пайдалануға қатысты белгілі бір оңды тәжірибелер 



 

36 

              

«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары      

7 желтоқсан 2018 ж. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

. 
 

 
 

 
 

жинақтады, объективтік шындықты анықтау кезінде олардың көмегімен белгілі бір 

нәтижелерге қол жеткізді [1, 88]. 

Сонымен қатар ақпаратпен жұмыс істеудің жаңа деңгейіне ауысу тәжірибелік 

жобаларды терең ғылыми зерттеуді, тергеу барысында бұл технологияларды қолданудың 

әлдеқайда жетік, ғылыми негізделген әдістемелерін дайындауды, сонымен қатар компьютерлік 

техниканы пайдалану арқылы бекітілген және өңделген ақпараттың дәлелдемелік мәнімен 

байланысты бірқатар мәселелерді реттеуді қажет етеді.     

Қылмысты жасаған әрбір тұлға жауаптылыққа тартылып, бірде бір кінәсіз тұлғаны 

жазаламау мақсатында қылмыстық сот өндірісінің міндеттерін шешу үшін, яғни оған 

қатысатын  жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, 

қылмыстарды жылдам және толық ашу, кінәлілерді тауып, заңдардың дұрыс 

қолданылуын қамтамасыз ету үшін тергеуді жүргізетін тұлғалар тек қылмыстық және 

қылмыстық іс жүргізушілік құқық саласындағы білімдерді ғана емес, сонымен қатар 

криминалистикалық маңызды ақпаратпен жұмыс істеу дағдысын да игеруі тиіс. Басқаша 

айтар болсақ, тергеудің субъектісі белгілі бір дәлелдеуші ақпаратты заң шеңберінде, 

уақтылы және толық анықтауға, алуға, зерттеуге, бағалауға және пайдалануға мүмкіндік 

беретін «еңбек құралдарын» иеленуі тиіс. 

Ал дәлелдеуші ақпаратпен жұмыс істеудің әдістерін, құралдарын, ұсыныстарын 

және технологияларын өзінің теориясы мен әдістемесіне негізделе отырып, 

криминалистика ғылымы жасайды. 

Біздің ойымызша, тергеу процесінің құқықтық және ғылыми мәліметтермен тығыз 

байланыста болуы мұндай қызметтің күрделілігін және өзіне тән ерекшеліктері бар 

екендігін көрсетеді. Мұны ескеріп отырған себебіміз, қылмыстарды тергеу 

қылмыстылықпен күресудің тиімділігін арттыру мақсатында бұл процесті тұрақты түрде 

және жан-жақты жетілдіруді талап етеді. 

Қылмыстарды тергеудегі жағдайларды жақсартуға жедел қажеттіліктің аса дәлелдеуді 

талап етпейтіні белгілі. Өйткені, қылмыстылықтың деңгейінің өсуі, әсіресе, оның ұйымдасқан 

нысанының кең таралуы, ашылмаған қылмыстардың саны туралы мәліметтер көпшілікке аян. 

Бұған дәлел ретінде статистиканы айтуға болады, бұл туралы мемлекеттік қайраткерлер, тиісті 

органдардың басшылары айтуда. 

Қандай да бір қызметтегі оң өзгерістер оны тиісті қамтамасыз еткен жағдайда ғана 

орын алуы мүмкін. Бұл ретте атап өтерлік жайт, қызмет қаншалықты ауыр болған сайын, оны 

қамтамасыз ету соншалық толығырақ болуы тиіс. Қылмыстарды тергеу күрделі және 

көпжақты қызмет түріне жататындықтан, оны қолайлы қамтамасыз етудің қажеттігі туралы сөз 

қозғау артық болмас. 

Қылмыстарды тергеуді қамтамасыз ету мәселесі криминалистердің назарынан тыс 

қалмауда. Тіпті, қылмыстарды тергеуді, тергеу тәжірибесін қамтамасыз ету мәселелерін 

зерттеу соңғы жылдары белсенді түрде жүргізілуде. Қылмыстарды тергеуді қамтамасыз ету 

және оларды зерттеу жиілігі мәселелерінің қиындықтарын криминалистикада осы мәселелерді 

зерттеуге қатысты түрлі тәсілдердің қалыптасқандығынан байқауға болады. Әсіресе, бұл 

жекелеген ғылыми мектептердің, соның ішінде Қазақстан Республикасы мен Ресейдің ғылыми 

зерттеулерінің бағыттарынан көрініс табады [2, 108]. 

Қазақстан Республикасында тергеу және сараптамалық тәжірибесін қамтамасыз ету 

негізінен ақпараттық, ғылыми және ғылыми-әдістемелік көзқарастар тұрғысынан 

қарастырылады. Ресейде, ақпараттық қамтамасыз ету мәселелерімен қатар, қылмыстылықпен 

күресті криминалистикалық қамтамасыз ету мәселелерін зерттеу де кең таралған. 

Сонымен қатар, тергеуді ақпараттық қамтамасыз ету мәселелерін қарастыру кезінде 

көптеген жағдайларда авторлар тергеуді ақпараттық қамтамасыз ету қылмыстық әрекеттер 

арқылы қалыптасқан ақпаратты іздеу және пайдалану деген көзқарасты ұстанады. Алайда, біз 

атап өткендей, қылмыстарды тергеу дәл осы ақпаратты алудың және зерттеудің сенімді 

құралдарысыз мүмкін емес. Яғни, тергеуді қызметтің белгілі бір құралдарымен қамтамасыз ету 

қажет. Сонымен, қылмыстарды тергеудің ақпараттық жағы тек қылмыстың нәтижесінде пайда 
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 болған ақпаратты анықтаумен, бекітумен, алумен, зерттеумен, бағалаумен және пайдаланумен 

ғана байланысты емес. 

Яғни, тергеу тәжірибесін одан әрі жетілдіру қажеттігі криминалистерді қызметті 

қамтамасыз етудің тағы да бір бағытына – қылмыстарды тергеуді ғылыми-әдістемелік 

қамтамасыз ету мәселесіне жүгінуіне итермеледі. 

Ғалымдардың қылмыстарды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді түсінуге  қатысты 

көзқарастарын талдау ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету – бұл тәжірибеге ғылым мен техниканың 

жетістіктерін енгізу үшін жағдай жасауды білдіреді, бұл, өз кезегінде, жағдайларды сынақтан өткізіп 

көруден, нақтылаудан және әдістемелік ұсыныстарды немесе нұсқауларды жасау, қолдану 

тәртібінен, қолданушыларды дайындаудан және т.б. тұрады деп айтуға негіз болады. 

Дәлелдемелермен жұмыс істеудің құралдарын, әдістерін, тәсілдерін криминалистика 

қалыптастыратындықтан, қылмыстарды тергеуді криминалистикалық қамтамасыз ету туралы 

айтуға болады. Бұл ретте қылмыстарды ашудың, тергеудің және олардың алдын алудың тиісті 

құралдарын тәжірибеге қолайлы түрде енгізумен байланысты көптеген факторларды, мән-

жайларды ескеруден тұратын кешенді қызмет туралы сөз қозғалып отыр. Біздің ойымызша, 

криминалистика ғылымы қылмыстарды тергеудің техникасы, тактикасы және әдістемесі үшін 

жалпы тәсілдерді, қағидаларды, жалпылама кестелерді жасайтындықтан және тергеушілерге 

қажетті тәжірибелік құралдарды ұсынатындықтан, мұндай қамтамасыз еуді жай ғана ақпараттық 

деп емес, криминалистикалық қамтамасыз ету деп қарастырған жөн. 

Айтылғандарды ескере отырып, қылмыстарды криминалистикалық қамтамасыз етуді 

дербес, ерекше қызмет ретінде қарастыруды жөн көрдік. Осыған орай, ақпараттық, ғылыми және 

ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді қылмыстарды тергеуді криминалистикалық қамтамасыз 

етудің құрамдас бөлігі ретінде қарастыру дұрыс болар. Бұл мәселе төменде жан-жақты 

қарастырылады. 

Алайда, тергеуді криминалистикалық қамтамсыз ету криминалистика үшін жаңа болып 

табылады деп санау дұрыс емес болар еді. 

Криминалистикалық мәселелерді зерттеушілердің басым көпшілігі тәжірибені 

криминалистикалық қамтамасыз етумен белгілі бір дәрежеде айналысты. Өйткені, 

қылмыстылықпен күресуде криминалистикалық білімдерді пайдалануға байланысты 

мәселелердің басым көпшілігін зерттеу қарастырылып отырған тақырыппен тығыз байланысты 

болып келеді. Мысалы, бұл қылмыстарды тергеуде адамның функционалдық белгілерін 

пайдалану мүмкіндігіне немесе тергеу барысында алдыңғы жетістіктерді қолдануға, тергеу 

тәжірибесінің қажеттіктерін анықтауға, тергеудеге аяқ астылық қағидасының рөлін анықтауға, 

тергеу тактикасын ғылыми криминалистикалық қамтамасыз етудің ерекшеліктерін айқындап 

көрсетуге, немесе сот-сараптамалық қызметтің қылмыстылықпен күресу тәжірибесін ғылыми 

негізделген, тексерілген, тиімді техникалық криминалистикалық тәсілдермен, құралдармен және 

әдістермен қамтамасыз етуге бағытталған мәселелерін зерттеуді ұйымдастырудың және 

жүргізудің ерекшеліктеріне қатысты [3, 37]. 

Ғылыми зерттеулерді талдау көрсеткендей, криминалистер өздерінің ізденістері 

барысында тәжірибені криминалистикалық қамтамасыз етудің маңызды жақтарына тоқталып 

өткен, алайда осымен байланысты мәселелерді диссертацияларды, монографияларды, 

оқулықтарды және мақалаларды дайындау барысында әрбір ғалымның алдына қойылған нақты 

міндеттерді ескере отырып шешкен. 

Сол себепті де, соңғы кезге дейін тергеу тәжірибесін криминалистикалық қамтамасыз ету 

мәселелері кешенді деп танылмаған және тиісінше ғылыми түрде зерттелмеген. Бұл 

қылмыстарды ашу мен тергеуді криминалистикалық қамтамасыз ету мәселесенің кешенділігі 

ғана аса көкейкесті мәселелердің бірі болып табылады және теориялық және тәжірибелік 

тұрғыдан өзіндік зерттеуді қажет етеді деп айтуға негіз болады. 

Сонымен қатар, криминалистиканың түрлі бөлімдерін қарастырып отырған аспектіден 

зерттеу де аса қажет. Яғни, біздің ойымызша, қылмыстарды тергеуді криминалистикалық 

қамтамасыз етудің барлық емес, аса маңызды аспектілерін зерттеу ұмтылысы дұрыс болып 

табылады. Олардың қатарынан жалпылап алғанда «криминалистикалық қамтамасыз ету» 
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түсінігінің өзін түсіндіруге және анықтауға қатысты теориялық мәселелерді және соның ішінде 

қылмыстарды тергеуді техникалық криминалистикалық қамтамасыз ету мәселелерін де атауға 

болады. 

Қылмыстық сот өндірісін криминалистикалық қамтамасыз етудің мәні қылмыстылықпен 

күресті кәсіби түрде жүргізетін құқыққорғау органдарының лауазымды тұлғаларына игеруі және 

пайдалануы осындай өнімді тұтынушылардың алдында тұратын міндеттерді шешудің 

тиімділігін арттыруға жағдай жасайтын, криминалистика саласында жасалынып жатқан ғылыми 

өнімдерді ұсынудан көрініс табады. 

Криминалистикалық қамтамасыз етудің біз үшін таныс алғашқы анықтамалардың бірі 

ретінде оң қабылдай отырып, оның жекелеген ережелеріне қатысты кейбір күмәндарымызды 

атап өткіміз келеді. Шынында да, криминалистикалық қамтамасыз етуді құқықғорқау 

органдарының лауазымды тұлғаларына криминалистика саласында жасалынып жатқан ғылыми 

өнімді ұсыну ретінде қарастыруға болады. Алайда, тәжірибеге тек криминалистикамен тікелей 

жасалып жатқан ғана емес, сонымен қатар криминалистикамен жасалмаған, бірақ 

қылмыстылықпен күрестің қажеттіктері үшін бейімделген, білімнің түрлі салаларында 

бұрыннан бері белгілі құралдар, әдістер, технологиялар, тәсілдер де ұсынылады. 

Сонымен қатар, қамтамасыз етуге анықтама беру кезінде автордың «ұсыну» терминін 

қолдануымен де келісу қиын. Мұндай жағдайда өнімді жасаушылар мен тұтынушылар 

арасындағы белгілі бір алшақтық байқалады, ғылымның өз жетістіктерін одан әрі пайдалануға 

қызығушылығы жоқтығы туралы пікір-ой, тіпті теорияның тәжірибеден бөлектігі туындайды. 

«Енгізу» термині әлдеқайда нақтырақ болып табылады. Бұл термин тек криминалистика 

үшін ғана тән емес, бұрыннан бері пайдаланыста және өнімнің тұтынушыларын 

ақпараттандырумен, қажет болған жағдайда оларды оқытумен, нақты новеллаларды тікелей 

қолдану кезіндегі белгілі бір ғылыми-әдістемелік көмекпен байланысты жан-жақты қызметті 

білдіреді [4, 28]. 

Ұсынған анықтамада криминалистикамен жасалған және бейімделген ғылыми-

техникалық құралдардың нақты кімге арналғанын анықыталуы да артықтау болған сияқты. 

Криминалистиканың жетістіктерін қылмыстылықпен күресті кәсіби түрде жүргізетін 

құқыққорғау органдарының лауазымды тұлғалары ғана қолданбайтыны белгілі. Оларды білімнің 

әртүрлі салаларының мамандары да пайдаланады. Мысалы, криминалистикалық 

идентификациялау әдісі өнертану, әдебиеттану, археология және т.б. қызмет салаларында да 

қолданылады. Сондықтан, біздің ойымызша, анықтамада криминалистикалық қамтамасыз 

етудің нақты тұлғаларға қатысты ұсынылатыны дұрыс емес, өйткені бұл өзге адресаттарды 

белгілі бір түрде шектеу ретінде түсінілуі мүмкін. 

Қорыта келгенде, орындалған зерттеулер компьютерлік технологиялардың тергеу 

әрекеттерін жүргізу барысында криминалистикалық маңызды ақпаратты бекіту үшін толығымен 

қол жетерліктей және мақсатқа сай екендігі туралы тұжырым жасауға мүмкіндік береді. Оларды 

бұл мақсатта пайдалану ақпаратты бекіту үрдісін жоғары сапалы деңгейге қойып, оның 

жеделдігін және сенімділігін жоғарылатады. Оларды криминалистикалық маңызды ақпаратты 

бекіту үшін қолданудың мақсаттылығын анықтайтын ең маңызды фактор болып оған 

дәлелдемелік мәртебесін беру үшін вербалдық әрі графикалық нысанда бекіту кезінде іс 

жүргізушілік нысанды сақтау үшін жағдайлар жасау табылады.   

Жұмыста берілген криминалистикалық маңызды ақпаратты анықтаумен және бекітумен 

байланысты ақпараттық үрдістердің қысқаша сипаттамасы, сонымен қатар оны зерттеу 

барысында түрлерге жіктеу, ақпаратты енгізу және шығару құралдары арқылы компьютермен 

өңдеудің кезекті үрдістері, санаттық аппараттың мазмұнын анықтау жұмыста қылмыстарды 

тергеу және тергеу әрекеттерін жүргізу барысында криминалистикалық маңызды ақпаратты 

бекіту үшін компьютерлік технологияларды пайдалану мақсаттылығының теориялық 

негізділігін жасауға мүмкіндік берді. Мұндай қадамның тергеуді ақпараттандыру үрдісі 

кезеңдерінің бірі болып табылатындығы атап өтілді. 

Тергеушінің қызметін оңтайландыру және оның жұмыс орнын ұйымдастыру тиімділігін 

артыру дәлелдемелерді жинаудың, зерттеудің және бағалаудың реттелген тәртібінің болуын 
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 көздейді. Жұмыста алынған әдістемелік нәтижелер төмендегідей мәселелерді шешуге 

бағытталған: 

– оқиға болған жерді қарау хаттамасына олардың көріністерінің графикасын енгізе 

отырып хаттаманы жасау әдістемесі; 

– оқиға болған жерді қарау хаттамасына компьютерлік технологияларды пайдалана 

отырып, толықтыру ретіндегі сызбалар мен жоспаларды жасау әдістемесі; 

– бейнежазба материалдарындағы графикалық көріністерді оқиға болған жерді қарау 

хаттамасына енгізу үшін алу және өңдеу әдістемесі; 

– «далалық жағдайда» криминалистикалық маңызды ақпаратты бекіту үшін мобильдік 

жиынтықтарға қосу қажет ғылыми-техникалық құралдардың оңтайлы санын анықтау және 

ұсыну [5, 218]. 

Осыған орай зерттеліп тұрған өзекті мәселенің құқықтық негіздеріне тиянақты 

қорытынды беру үшін келесі тұжырымдар мен ұсыныстарым бар:  

1. Орындалған зерттеулер компьютерлік технологиялардың тергеу әрекеттерін жүргізу 

барысында криминалистикалық маңызды ақпаратты бекіту үшін толығымен қол жетерліктей 

және мақсатқа сай екендігі туралы тұжырым жасауға мүмкіндік береді. Оларды бұл мақсатта 

пайдалану ақпаратты бекіту үрдісін жоғары сапалы деңгейге қойып, оның жеделдігін және 

сенімділігін жоғарылатады. Оларды криминалистикалық маңызды ақпаратты бекіту үшін 

қолданудың мақсаттылығын анықтайтын ең маңызды фактор болып оған дәлелдемелік 

мәртебесін беру үшін вербалдық әрі графикалық нысанда бекіту кезінде іс жүргізушілік 

нысанды сақтау үшін жағдайлар жасау табылады.   

2. Жұмыста берілген криминалистикалық маңызды ақпаратты анықтаумен және 

бекітумен байланысты ақпараттық үрдістердің қысқаша сипаттамасы, сонымен қатар оны 

зерттеу барысында түрлерге жіктеу, ақпаратты енгізу және шығару құралдары арқылы 

компьютермен өңдеудің кезекті үрдістері, санаттық аппараттың мазмұнын анықтау жұмыста 

қылмыстарды тергеу және тергеу әрекеттерін жүргізу барысында криминалистикалық маңызды 

ақпаратты бекіту үшін компьютерлік технологияларды пайдалану мақсаттылығының теориялық 

негізділігін жасауға мүмкіндік берді. Мұндай қадамның тергеуді ақпараттандыру үрдісі 

кезеңдерінің бірі болып табылатындығы атап өтілді. 

3. Тергеушінің қызметін оңтайландыру және оның жұмыс орнын ұйымдастыру 

тиімділігін артыру дәлелдемелерді жинаудың, зерттеудің және бағалаудың реттелген тәртібінің 

болуын көздейді. Жұмыста алынған әдістемелік нәтижелер төмендегідей мәселелерді шешуге 

бағытталған: 

– оқиға болған жерді қарау хаттамасына олардың көріністерінің графикасын енгізе 

отырып хаттаманы жасау әдістемесі; 

– оқиға болған жерді қарау хаттамасына компьютерлік технологияларды пайдалана 

отырып, толықтыру ретіндегі сызбалар мен жоспаларды жасау әдістемесі; 

– бейнежазба материалдарындағы графикалық көріністерді оқиға болған жерді қарау 

хаттамасына енгізу үшін алу және өңдеу әдістемесі; 

– «далалық жағдайда» криминалистикалық маңызды ақпаратты бекіту үшін мобильдік 

жиынтықтарға қосу қажет ғылыми-техникалық құралдардың оңтайлы санын анықтау және ұсыну. 
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Мақалада «Тілдік сана» ұғымы жайлы лингвист ғалымдардың теориялары 

қарастырылады. Ғалымдардың теорияларыннан «Тілдік сана» ұғымын қалыптастырып,  

оның атқаратын функциясы, адамның тілдік санасын анықтау құралдары және тілдік 

сананың түрлері жіктеліп айтылады. 

Кілт сөздер: сана, тілдік сана, коммуникативті және когнитивті сана, 

антропоцентризм, этноцентризм, ойлау, сөйлеу, тілдік әлем бейнесі 

 

В статье рассматриваются разработка понятия «Языковое сознание» лингвистами. 

Анализ основаных парадигм решения данной проблемы разными учеными позволяет сделать 

вывод о сложности понятия «языковое сознание». Так же рассмотривается виды 

языкового сознание, его функции, феномены и средства определения языкового сознания 

человека. 

Ключевые слова: сознание, языковое сознание, коммуникативное және когнитивное 

сознание, антропоцентризм, этноцентризм, мышление, речь, картина мира 

 

In the article the development of the concept of «Language consciousness» is examined by 

linguistic. The analysis of the main paradigms of solving this problem by different scientists allows 

to make a conclusion about the complexity of the concept «language consciousness». It also 

considers the types of linguistic consciousness, its functions, phenomena and means of determining 

the linguistic consciousness of a person. 

Key words: consciousness, language consciousness, communicative and cognitive 

consciousness, anthropocentrism, ethnocentrism ,thinking, speech, language picture of the world 

 

Ежелден барлық ғылымдар өз бастауын философиядан алды. Олардың арасында тіл 

ғылымы да философиямен тығыз байланыста дамып келген.  Кейіннен тіл ғылымы 

философиядан бөлініп, зерттеу нысанын айқындап әртүрлі салаларға бөлінді. Қазір XXI 

ғасырдағы тілдік зертеулерде тіл ғылымын философиялық тұрғыда қарау өзектілігі туды. 

Өйткені адамның сана-сезімі мен абстрактылы ойлау жүйесінің тікелей тілмен байланысы бар.  

Тіл білімі философиямен зерттелетін ортақ мәселелері жағынан жақындасып 

байланысады десек, онда оларды байланыстыратын ұғым – «тілдік сана» ұғымы. «Тілдік 

сана» ұғымына анықтама бермес бұрын, сананың ерекшеліктеріне тоқталған жөн. Осыған 

дейін «сана» ұғымын философия  және психология ғылымдары зерттеп, өзіндік теория 

қалыптастырса, қазіргі таңда сананың тілмен байланысын және оларды біртұтас мағына 

ретінде психолингвистика, лингвамәдениеттану, когнитивті лингвистика, социолингвистика 

сияқты тіл ғылым салалары қарастырып жүр. Дегенмен  бұл ғылымдар да «сана» ұғымының 

нақты шегіне жеткен жоқ. Оның себебі бұл ұғымның күрделі табиғатынан болса керек.  

Философиялық сөздікті сана ұғымына мынадай анықтама береді: «Сана – объектівті 

шындықты бейнелеудің адамға ғана тән жоғарғы формасы, оның дүниеге және өзіне 

адамдардың қоғамдық-тарихи қызметінің жалпыға бірдей формаларының жанама түрдегі 

қатынасының тәсілі. Сана объективті дүниені және өзінің жеке болмысын ой елегінен 

өткізуге белсене қатысатын адамның психокалық процестері бірлігін көрсетеді. Ол адамның 

еңбек, қоғамдық-өндірістік қызметі процесінде пайда болады және сананың өзі сияқты 

байырғы тілмен айтарлықтай байланысты...» [1, 371]. 
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 Психологияда «сана» ұғымы «психика дамуының жоғары сатысы, мидың бір бөлшегі. 

Ол адамдардың қоғамдық-тарихи әрекетінің жалпыға бірдей формаларымен сипатталатын 

объективтік әрекетке қатысты адамға тән амал. Сана – әлемнің объективтік заңдылықтары, 

қасиеттері мен мүмкіндіктері жайлы біліммен дүниеге деген көзқарас» – деп түсіндіріледі. 

[2, 361-362 ].  

Психологиялық тұрғыдан да, философиялық тұрғыдан да «сана» ұғымы адамға тән 

құбылыс. Ол адамның әлем жайлы түсінігінен, танымынан, бейнесінен тұрады. Бірақ сана 

жеке адамға ғана мәлім, екінші біреуге құпия нәрсе. Оның заттануы, екінші біреуге түсінікті 

болуы тіл арқылы жүзеге асады. Осыдан тіл мен сана тәрізді күрделі ұғымдар «тілдік 

сананы» туғызады. Тілдік сана адамның дүниеге келгеннен пайда болып, өмірінің соңына 

дейін толығып қалыптасады. Ресейлік психолог, психолингвист, профессор, академик 

Т.Н.Ушакова тілдік сана жас сәбидің алғашқы жылауынан, гуілдеуінен, дыбыстауынан 

бастау алатынын айтады. Ғалымның пікірінше, жас сәби әртүрлі дыбыстарды шығару, яғни 

жылау арқылы өзінің психикалық жай-күйін (қарны ашқанын немесе ауырғанын, 

қорыққанын) білдіріп, санасында жатталған адамдар мен бейнелерді көргенде гуілдеп, күліп 

санадағы түсініктер мен ақпаратты білдіре бастайды. Бұл – тілдік сананың ең бастапқы 

бейвербальді формасы [3,9]. 

Тілдік сана ұғымы лингвистикаға енген жаңа термин болғандықтан тіл  мен сананың, 

тіл мен танымның, сөйлеу мен сананың байланысын ғалымдар әр салада қарастырған. 

Мәселен, тілдік сананы психолингвистикалық бағытта Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн, А.А. Леонтьев, Л.В. Сахарный, Е.Ф. Тарасов, А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов, 

Р.М. Фрумкина, Н.В. Дмитрюк, И.А. Стернин, З.Д. Попова, Р.С. Немов, В.П. Белянин, М.И. 

Лазариди, және т.б. қарастырса, концептуалды-когнитивті бағытта Д.Н. Шмелев, А. 

Мельникова, Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, А.Е. Карлинский, Г.Г. Гиздатов, ал 

лингвомәдениет тұрғысынан А.М. Верщагин, В.Г. Костомаров, В.В. Воробьев, 

социолингвистика мен этнолингвистикалық бағытта Ю.Д. Дешериев, А.Д. Швейцер, Л.Б. 

Никольский, Б.А. Серебренников, А.С. Герд, А.О. Орусбаева, М.К. Исаев, Б.Х. Хасанұлы, 

Г.Г. Гиздатов, Э.Д. Сулейменова, З.К. Ахметжанова, А.Р. Бейсембаев, Д.М. Кистаубаева, 

А.К. Калжанова, Г.И. Абрамова, К.М. Абишева, С.Ж. Баяндина, Д.Д. Шайбекова, В.Д. 

Нарожная, Р. Османова, М.Ю. Шингарева және т.б. Ғалымдардың аталмыш мәселені жан-

жақты талдауы арқылы «тілдік сана» ұғымының күрделілігін байқауға болады. 

Жалпы тілдік сана ұғымын ең алғаш XX ғасырда В.фон Гумбольдт еңгізген. Ғалым 

сананың тілдегі көрінісін сананың сөйлеу процесіндегі ойды сөзге рефлексті түрде  

айналдырып жеткізу мүмкіндігін айтқан [4,41-43].   

1993 жылы жазылған «Язык и сознание: парадоксальная рациональность» атты  тілдік 

сана және оның өзекті мәселелеріне қатысты алғашқы коллективті монографияда Е.Ф. 

Тарасов тілдік сана мен сана ұғымдарына бірдей анықтама беріп, оларды феномен деп 

қабылдаған. Кейіннен 2000 жылы Е.Ф. Тарасов тілдік сананы санадан ажыратып, оған 

мынадай анықтама береді: «Тілдік сана – санада тілдік құралдардың (сөздер, еркін және 

тұрақты тіркестер, сөйлемдер, мәтіндер, ассоциативті өрістер, ассоциативтік тезаурустар) 

көмегімен жинақталған бейнелер» [5,24]. Қазіргі Мәскеулік ғылыми мектептерде тілдік сана 

ұғымын Е.Ф. Тарасовтың анықтамасы бойынша түсіндіреді. 

1993 жылы А.А. Леоньтевті де «тілдік сана» термині қызықтырып, назарын 

аудартады. Ол «тілдік сана» сөз тіркесіндегі «тілдік» сөзіне ерекше тоқталып өтеді. 

Ғалымның пікірінше «тілдік» сөзі лингвистиканың дәстүрлі зерттеу объектісі «тілге» 

қатысты емес. Яғни тілдік сана ол тілдің ерекшеліктерін қарастыратын термин емес. Оның 

мағынасы одан да кеңірек екенін атап өтеді. А.Н. Леонтьев сананы «қоғамдық тұрғыдан 

қалыптасқан тілдік мағына, ұғымдар арқылы санада түсінілетін ақиқаттың көрінісі» деп 

анықтайды. Ол «тілдік сана» ұғымын «әлем бейнесі» ұғымымен салыстырып, «әлем 

бейнесін» «адам психикасындағы заттық мағыналар мен сәйкес когнитивтік сызбалар 

арқылы және саналы рефлексияға бағынатын заттық әлемнің бейнеленуі» ретінде анықтайды 

[6, 232]. 
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Т.Н. Ушакова тілдік сана психология мен лингвситиканы байланыстыратын ұғым 

екенін айтады. Ол адамның психологиялық функциясымен тығыз байланыста болатынын 

атап өтеді де, оған мынадай анықтама береді: «Тілдік сана адамның санасының және ішкі 

психологиясының тіл мен сөйлеу процесінде көрініс табуын білдіреді». Ғалым тілдік сананы 

психолингвистика саласында зерттеу қажет екенін айтады, себебі тіл лингвистиканың 

зерттеу объектісі болса, сана психологияның басты зерттеу объектісі дейді [3,17]. Ғалымның 

теориясына үңіле келе «тілдік сана» терминін үстірт бір жақты қарастырмау қажеттілігін 

байқаймыз. Субъектінің тілдік санасын зерттеп, талдау барысында  оның психикалық жай-

күйін де ескеру қажет, мәселен, субъектінің объектіні қалай қабылдағаны, дәл сол кездегі 

психикалық жай-күйі, объектіні санасында жағымды не жағымсыз етіп сақталуы сияқты.  

И.А.Стернин тілдік сананы когнитивті сананың бөлшегі деп есептейді. Ол «тілдік 

сана» ұғымы «адамның сөйлеу процесін қамтамасыз ететін психикалық (менталдық) 

тетіктердің жиынтығы ретінде және сөйлеушінің сөйлеу, мәліметтерді қабылдау, сақтау 

кезінде пайдаланатын білімін» айтады [7, 44-51]. Ал тілдік сананы зерттеудің жалғыз 

объективті әдісі ретінде ғалым ассоциативті экспериментті ұсынады. Оның көмегімен тілдік 

бірліктерді санада қайта жаңғыртуға және олардың жұмыс істеу процесінің (ақпаратты 

түсіну,сақтау және т.б.) сипатын анықтауға болатынын айтады. 

Қазіргі таңда тілдік сананың ең көп таралған екі түрлі анықтамасы бар. Біріншіден, кең 

мағынада тілдік сана дегеніміз объектівті әлемдегі заттар мен құбылыстар туралы 

көзқарастардың, ақпараттардың, түсініктердің тілдік белгілер арқылы санада бейнеленуі. 

Екіншіден, тар мағынады тілдік сана дегеніміз белгілі бір тілде сөздердің құрылымы, оның 

қолдану ерекшеліктері, айтылу ережелері, мағынасын білуі тәрізді ақпараттардың жиынтығы. 

Психолингвисттер тілдік сананы психологияның нысаны ретінде зерттеу мүмкін емес 

екенін айтып, тілдік сананың табиғатына назар аударады. Сол себепті ғалымдар тілдік 

сананы тіл, сана, ойлау, сөйлеу түрінде қарастыруды ұсынады [8,7]. Тіл мен сана бірге 

байланысып лингвокогнитивті жүйені құраса, сөйлеу мен ойлау, тіл мен ойлау 

лингвокоммуникативті жүйені құрайды. Ғалым И.Н. Стернин сана мен ойлауды ажырата 

білу қажет екенін айтады. Сана ол мидің бөлшегі болатын болса, ойлау мидың сана арқылы 

жүзеге асатын қызметі. Сондай-ақ ғалым тілдік сана мен  коммуникативтік сананы ажырату 

қажет екенін атап көрсетеді. Мысалы: тілдік санада субъектіге бұрыннан мәлім, әрі белгілі 

сәлемдесу формалары мен сәлемдесу сөздерін орынды қолдану жайлы ақпараттар 

(сәлеметсіз бе, сәлем, ассалаумағалейкум, таңғы уақыт болса қайырлы таң, түскі уақыт болса 

қайырлы күн, кешкі уақыт болса қайырлы кеш және т.б.) сақталса, ал коммуникативті санада 

қалай сәлемдесу керек екендігі жайлы ақпараттар (қол беріп амандасу, қол көтеріп амандасу, 

құшақтап амандасу, сүйіп амандасу, қашықтықта амандасу, қандай кезде амандасу, қандай 

көңіл-күймен амандасу, кім бірінші амандасу қажет және т.б.) жинақталған [7,25]. 

Тілдік сана – күрделі феномен. Себебі ол жеке адамның әлемдік танымын бейнелесе, дәл 

солай бір ұлттың танымын көрсетеді. Осыған орай тілдік санада антропоцентристі феномен мен 

этноцентристік феномен кездеседі. Залевская А.А.тілдік сананың индивидуалды болып келетінін 

айтып өтсе, Гачаев Г.Д. оның этноцентристік ерекшелігін көрсетеді.  Тілдік сана тілдік әлем 

бейнесінен құралса, оған жеке адамның өзінің танымы да әсер етеді. Сондықтан тілдік сана 

индивидуалды, когнитивті жеке адамның санасының формасы. Дәл солай тілдік санада әлем 

бейнесі бір мәдениеттен екінші бір мәдениетке ауысып отыратындықтан, әр адамның санасы, 

дүниетанымы өз ұлттының менталитетімен, стериотиптерімен байланысты болады. Сондықтан 

тілдік сана жеке адамның және этностың санасы болып бөлінеді. Философияда сананың бұндай 

ерекшелігін қоғамдық сана және жеке сана деп атайды [9,72] [10,102]. 

Лингвистикада тілдік сананы «тұрмыстық тілдік сана» және «кәсіби тілдік сана» деп 

бөліп жеке-жеке қарастыру қажет екенін айтады. Бұл классификация сананың ееркшелігіне 

қатысты туындап отыр. Себебі, жалпы философияда санада жинақталған білімді ғылыми және 

ғылыми емес болуына қарай, сананың өзін «қарапайым сана» және «теориялық сана» деп 

бөледі.Сонымен, тұрмыстық тілдік сана дегеніміз – сананың ең төмен, қарапайым формасы. 

Онда күнделікті тұрмыста қолданатын білім жинақталған.Ал кәсіби тілдік сана дегеніміз - 
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 белгілі бір кәсіби қызметке байланысты, ғылыми ұмтылыстан туатын қорытындылар, қағидалар, 

заңдылықтар, көптеген мәселелер туралы ғылыми көзқарастар [11, 191]. 

Адамда тілдік сана бірдей болмайды. Әр индивидтің өзіндік танымы, көзқарасы, сөйлеу 

мәнері, ойлауы болғандай тілдік санасы да әртүлі болады. Бірақ тілдік сана ұқсас болуы мүмкін. 

Адамдардың тілдік санасында ұқсастықтар менталитет пен стериотиптер әсер әтуінен пайда 

болады. Бірақ ол адамның тілдік санасының толықтай бірдей болуы мүмкін екенін көрсетпейді. 

Әртүрлі теориялар мен тұжырымдарды қорыта келе, тілдік сананы анықтайтын бірнеше 

құралдар бар екені анықталды. Олар төменде көрсетілген суретте берілген. 

 
1-сурет. Адамның тілдік санасын анықтайтын құралдар 

 

Тілдік санаға қатысты айтылған тұжырымдарды жинақтай келе тілдік сананың 

көпқырлы болып, бірнеше қызмет атқаратыны анықталды. Ғалымдар оның мынадай 

функцияларын көрсетеді:  

- Бейнелеу функциясы санада «әлемнің тілдік бейнесін», тілдік бірліктердің 

мағынасын, құрылымын, өзара байланысын бейнелейді. 

- Бағыт-бағдар функциясы коммуникация барысында белгілі бір жағдайға сай тілдік 

құралдарды дұрыс таңдап, жеткізу барысында бағыт-бағдар беріп отырады. 

-  Интерпретационды функция коммуникация барысында сөйлеушінің ойын, ниетін, 

көзқарастарын, жай-күйін түсінуге қызмет етеді. 

- Метатілдік функция – зерттеліп отырған тіл мен сол арқылы бейнеленетін заттық 

саланың арақатынасын, сөйлемдерінің құрылымын, басқа тілдермен қарым-қатынасын 

зерттеуде пайдаланылады. 

- Басқару функциясы сөйлеу операциясын басқарады [8,23]. 

Тілдік санаға берілген теориялардың ортақ нәтижесі көрсетіп отырғандай, тілдік сана 

дегеніміз санада жинақталған тілдік әлем бейнесі жайлы ақпараттар мен тілдік нормалардың 

тілде вербальді көрініс табуы. Ол адамның сөйлеу, ойлау, таным процестерімен тығыз 

байланыста жүзеге асады. Тілдік сананың өзіне тән ерекшеліктері:  

- Адамға ғана тән ұғым (тіл де сана да адамға тән);  

- табиғи құбылыс; 

- адамның туғаннан бастап қалыптасып, өмір бойы толығып отыратын тіл туралы 

ақпараттар жиынтығы (жаңа сөздер, олардың мағынасы, қолдану ерекшелігі, морфологиялық 

ерекшелігі, айтылуы, жазылуы және т.б.); 

- адамның белгілі бір субъектіге, объектіге, тілдік әлем бейнесіне көзқарасы және сол 

жайлы білетін ақпараттар жиынтығы; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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- сөйлеу процесінде рефлексті түрде жүзеге асатын сана мен тілді байланыстыратын 

механизм; 

- вербальді түрде жүзеге асады; 

- қарым-қатынас құралы және ойлау құралы. 
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Бұл мақалада Абай афоризмдерінің мәні, таным мәселесі қарастырылады, сондай-ақ 

адам танымына әсері  мысалдар арқылы көрсетілген.   

Кілт сөздер: афоризм, таным, дидактика, философия. 

 

В данной статье рассматриваются сущность афоризмов Абая, проблемы познания, 

а также влияние на познание человека показано на примерах. 

Ключевые слова: афоризм, познание, дидактика, философия. 

 

In this article discusses about essence of the aphorisms of Abay and its problem of 

knowledge, as well as the impact on human knowledge is shown by examples. 

Key words: aphorism, knowledge, didactics, philosophy. 

 

Афоризм – бірінші кезекте дидактикалық поэзияның жемісі, ал Абай 

шығармаларындағы афоризмдерде, – жалпы әлем әдебиетінде ортақ заңдылық негізінде, – 

абайлық өсиет сөздердің, дидактикалық-философиялық, тілдік-стильдік тәсілде көрініс 
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 тапқан. Ал ұлы ақын шығармаларында дидактиканың орын алуына себеп болған жай, яғни 

сол кездегі қазақ өміріне тән қоғамдық жағдайлар болып табылады. 

Афоризмдер өзінің құрылымдық ерекшелігі мен мазмұнына қарай ықшам әрі адамға 

ой салатындай, ойтүрткі болатын ерекшелігі бар. Адамда идея мен ассосацияның тууына 

ықпал етеді. 

Сонау көне дәуірден бері афоризм өркениет әлемінен орын алып келеді. Ол халық 

даналығын байытып, арман-үмітін, мүдде-мұратын бейнелейді, сондықтан қоғамдық пікірдің 

қорытпасына, ой-толғамына айналып отыр.  

Оның тақырыбы ауқымды, адам мен қоғам өмірінің ең мәнді тұсына, адамды үнемі 

толғандыратын, толқытатын мәселелерге көңіл аударады.  

Афоризмнің әдеби жанр ретінде қалыптасуын анықтау үшін оның тарихына бойлап, 

«сөз» ретіндегі және жанр сипатындағы мағынасын анықтап алған орынды  

Неміс ғалымдарының нұсқауы бойынша, бұл сөз (афоризм) антика әдебиетінде 

«даналық сөз», «сентенция», «қысқа әрі сығымдалған стиль» мәнінде қолданылғаны 

тарихтан белгілі болып отыр [1, 13 б.].  

Көне грек ғалымы, атақты Гиппократ біздің дәуірімізден 400 жыл бұрын өзінің 

медициналық трактатын афоризм (грек тілінде – Aphorismos – анықтама, шектеу) деп атаған. 

Онда аурудың белгілері  мен диагноз қою, аурудың алдын алу мен сырқатты емдеп жазу, 

сауықтыру туралы деректер берілген. Трактат «Өмір – қысқа, өнер – мәңгілік»  деген нақыл 

сөзбен ашылған. 

Афоризмдер жайлы зерттеу жүргізгенде анықталған тағы бір жәйт, афоризм «сөз» 

мағынасында Ресейде ХҮІІ ғасырда пайда болып, оның медициналық және әдеби мәні қатар 

қолданылған. Ресей Академиясының Сөздігінде (1788) афоризм (афорисм) «аз сөзге көп 

мағына сыйдырған», «иппократтық» әрі «адамгершілік насихат» айтатын қағида деп 

қарастырылады. ХҮІІ ғасырда атақты орыс жазушысы А.Т.Сумараков афористика 

жанрының өрістеуіне үлкен үлес қосқан, ХҮІІІ–ХІХ ғасырларда А.Пушкин, Л.Толстой, 

Салтыков–Щедрин, Ф.Достоевский, В.Белинский сияқты ұлы жазушылар одан әрі жетілдіре 

түседі [1, 186 б.]. 

Абай афоризмдерінің тақырыбы ауқымды. Тілдік тұлға моральдық-этикалық, 

педагогикалық, әлеуметтік-философиялық, саяси-мәдени мәселелерге ден қояды. Ол қоғам 

мен адам өмірінің қарапайым қалтарыс құпиясынан бастап, күрделі мәселелеріне дейінгі 

аралықты диалектикалық бірлікте тұтастырып жібереді. 

Жалпы Абай афоризмдернің мақсаты не? – деген сұрақтың туындауы орынды. Абай 

ақындықты әлеуметтік қызмет деп бағалады. Қысқа да нұсқа сөз мәйегі санаға бірден 

ұялайды.  Абай өзінің әлеумет өміріндегі рөлін жақсы сезінеді. Оған уәж болатыны – Абай өз 

кезеңінің ақыны ғана емес ұстазы да болатын, әрі ақындықты азаматтық парызым деп 

санаған, «сөйтіп, өз заманының ұстазы, өмірді оқушыларына үйретуші, танытушы ақын 

Абай» дискурсында нақыл, ақыл сөзге мол орын берілген. Ол мораль философиясын 

«толғауы тоқсан қызыл тілге» айналдырады. Философиялық ұғым қалыптастыратындай 

дәрежеге көтереді. 

Абай афоризмдерінің шеберлігі – оқушының қоғамдық көзқарасының мызғымастығы 

мен таным көкжиегінің, жан-жақты даярлығының тұңғиық қорытпасы, олардың жоғары 

эрудициясы мен шешендік білік, білім және дағдылар жиынтығын қамтитын мәдениеті. 

Таным процесі сезімдік танымнан және рационалдық танымнан құралады. Танымның 

бастапқы пункті және негізі – практика (тәжірибе). 

Абай он тоғызыншы қара сөзінде таным процесі туралы жазған: 

«Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі 

жақсы, жаманды таниды дағы, сондайдан білгені, көргені көп болған адам білімді болады. 

Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады». 

Таным процесінің бірінші сатысы - сезімдік таным. 

Сезімдік таным дегеніміз - сезім мүшелері: көру, есту, сезіну және басқалар арқылы 

жүзеге асырылатын танып-білу. Сезім мүшелері дегеніміз – ол біздің айналамыздағы дүние 
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жайындағы мәліметтер санамызға келіп- кіретін бірден-бір қақпалар болып табылады. 

Сезімдік таным негізгі үш формада: түйсіктер, қабылдаулар және елестету арқылы 

жүзеге асырылады. 

Ұғым, пікір, ой тұжырымы логикалық (рационалды) танымның негізгі формалары 

болып табылады. Олар арқылы зерттеліп отырған заттың мәнін ашамыз. Ойлаудың бұл 

формалары адам психикасының (жан әлемінің) заттар мен құбылыстардың өзіндік бар 

немесе болуға тиісті болмысы мен мазмұнын білдіретін саласы, әрине, ол құбылыстар тек 

сыртқы нәрселер ғана емес, адамның өз жан дүниесінің көріністері де. Олар олай болса 

құбылыстардың қандай, қалай, не (кім) екендігін жәнеде тиістілігін анықтауға бағытталған. 

Ойлаудың негізгі формалары - пікір, ұғым және түйіндеу (ой тұжырымы) [2, 89 б.]. 

Абайтанушы ғалым Қ.Жұмалиев: «Абайдың табиғат, ел өмірі, сүйіспендік, өнер, 

ғылым тағы басқа өмірдің әртүрлі салаларына арналған сұлу лирикаларымен қатар, өз 

кезегіндегі шет көрген мінез-құлықтарды қатты сынаған улы сатираларымен қатар, өз 

кезеңіндегілерге сабақ, кейінгілерге үлгі ретінде айтқан өлеңдерінің идеялық мазмұны, 

характері ақыл, нақыл сөздерді керек етті» деген пікірінен Абай афоризмдерінің тақырып 

аясын аңғарамыз. Осы ретте даналық ақыл беретін мысалдарына талдау жасасақ [3, 317 б.]. 

Ұлы ақынның тілдік тұлғасы  дидактикалық, тәрбиелік мәндегі қара сөздерінде 

барынша ашыла түседі, өйткені қарасөздерінің жазылу мақсатының  өзі тілдік тұлға 

болмысынан келіп шығады. 

Абай отыз жетінші қара сөзінде нақыл сөздерді тізеді. Нақылдардың барлығы 

дерлік адам бойындағы адамшылық қасиеттерді ардақтауға бағытталған. "Адамның 

адамшылығы істі бастағандығынан білінеді, қалайша бітіргендігінен емес", – дейді Абай. 

Жалпы, қара сөзде ақын адам бойындағы қайратсыздық, заманның адамға әсері, 

білімге талпыныс, достық, тіленшілік, білгенді үйрету сынды тақырыптарды қозғайды. 

«Адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, оның замандасының бәрі 

виноват», – деп әр адамның заманға, заманның адамға әсерін сөз қылады. Абай заманды 

қалыптастыратын адамдардың өздері екендігін, сондықтан, әркім өз танымын дамытуға, өзін 

тәрбиелеуге күш салуы керектігін меңзейді. 

«Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген 

кісінің тілін кесер едім», – деп, адамның кез келген уақытта өзін қолына алып, түзете 

алатындығын айтады. 

«Бақпен асқан патшадан  

Мимен асқан қара артық; 

Сақалын сатқан кәріден  

Еңбегін сатқан бала артық», – деп, білімге құштарлықты, адал еңбекті насихаттайды. 

Абай, осылайша, қара сөзінде қоғамдағы олқылықтарды сынап, ұрпаққа, 

замандастарына жақсылыққа апарар жолды меңзеп, әсер етуге тырысады. 

Ойшыл ақын халықты оқу-білімге үндейді:  

«Малды сарып қылып, ғылым табу керек.  

Өзіңе табылмаса, балаң тапсын.  

Ғылымсыз ахирет те жоқ, дүние де жоқ.  

Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған қажылық ешбір ғибадат орнына 

бармайды», - дейді [3, 144–145  б.]. 

Адамзат қоғамы пайда болғалы – ұрлық, бұзақылық жойылмай келе жатқан жат 

қылықтар. Абай заманында осындай жолсыздықтар жаңбырдан кейін қаулап шығатын 

саңырауқұлақ сияқты қаптап кетті. 

Абай: «Ғұмыр өзі – хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмәлат жоқ», - дейді. 

Нақтылы ой. Бар мәселенің кілті – ғұмыр. Тек ғұмыр болған соң ғана, өзге нәрселер туралы 

мазмұнды әңгіме жасауға болады [3, 199 б.]. 

Абай қай өлеңінде немесе қай қара сөзінде болсын қулықты, зұлымдықты, арамдықты 

дәріптемеген. Керісінше, сондай жаман қасиеттерден жұртты жирендіріп, адалдыққа, 

имандылыққа тәрбиелеген.  
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 Ол отыз сегізінші сөзінде былай дейді: «Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе 

бар. Сонан қашпақ керек: Әуелі – надандық, екінші – еріншектік, үшінші – залымдық деп 

білесің. 

Надандық – білім-ғылымның жоқтығы, дүниеден ешнәрсені оларсыз біліп болмайды. 

Білімсіздік хайуандық болады. 

Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, 

кедейлік бәрі осыдан шығады. 

Залымдық – адам баласының дұшпаны. Адам баласына дұшпан болса, адамнан 

бөлінеді, бір жыртқыш хайуан хисабына қосылады» [3, 207 б.]. 

Абай өлеңдеріндегі афоризмдерге тоқталсақ: 

«Жаманға жүзің салма, 

Малды екен деп. 

Жақсыдан қолыңды үзбе, 

Жарлы екен деп», 

 

«Өнерлі жігіт өрде озар,   

Өнерсіз жігіт жер соғар», -деп кімнен қашып, кімнен қол үзбеу керектігін айтса, 

соңында ол да жоқ. Өнерлі жігіт пен өнерсіз жігіт туралы өзінің бақылай келе қорытқан 

пікірін айтады. «Мынаны ал, ананы алма» демейді. 

 

 «Әсемпаз болма әрнеге, 

Өнерпаз болсаң арқалан. 

Сен де бір кірпіш дүниеге, 

Кетігін тап та, бар, қалан». [4, 158 б.]  

  

«Досыңа достық – қарыз іс, 

Дұшпаныңа әділ бол!» [4, 130 б.] 

  

«Егіннің ебін, 

Сауданың тегін, 

Үйреніп, ойлап мал ізде. 

Адал бол, бай тап, 

Адам бол, мал тап, 

Қуансаң, қуан сол кезде. 

Біріңді, қазақ, бірің дос, 

Көрмесең, істің бәрі бос...» [4, 96 б.] 

  

«Еңбек қылсаң ерінбей, 

Тояды қарның тіленбей». [4, 96 б.] 

  

«Ғылым таппай мақтанба, 

Орын таппай баптанба, 

Құмарланып шаттанба, 

Ойнап, босқа күлуге. 

Бес нәрседен қашық бол, 

Бес нәрсеге асық бол 

Адам болам десеңіз. 

Тілеуің, өмірің алдыңда, 

Оған қайғы жесеңіз. 

Өсек, өтірік, мақтаншақ, 

Еріншек, бекер мал шашпақ, 

Бес дұшпаның білсеңіз. 
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Талап, еңбек, терең ой, 

Қанағат, рақым ойлап қой, 

Бес асыл іс көнсеңіз...» [4, 61 б.] 

Бұл келтірілген үзінділерде ақын өнер, ғылым, еңбек, достық, 

қастық, әділдік, өсек, өтірік, жауыздық, рахымшылық, талап, ұят, ар, тағы басқа 

бірнеше нәрселердің бетін ашып, не нәрсені адам қасиет біліп үйрену, не нәрседен 

қашу керектігіне басалқылық жасап, даналық ақыл береді, сондай-ақ танымды арттыруда 

маңызы зор. Осылар тәрізді өмірдің әр саласын алып, аз сөзге көп мағына сыйғызып, 

жұртшылыққа айтқан Абайдың өнегелі сөзі, үлгілі өсиеті көп. 

Афоризм – құрылысы жағынан мақал сияқты, бірақ тың жайды айтатын күшті сөз. 

Абайдың аудармаларының ішінде де афоризмдер бар. Олар мақал болуға даяр тұрған сөздер: 

«Досы жоқпен сырлас, досы көппен сыйлас, қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол»; 

«Қайратсыз ашу – тұл, тұрлаусыз ғашық тұл, шәкіртсіз ғалым тұл». Екінші мысалдағы «тұл» 

сөзіне этимологиялық сөздікті қолданып талдасақ, көне түркі тілінен шыққан сөз, қазіргі 

түркі тілдерінің көбінде қолданылады. Азербайжан, түрік, гагауз тілдерінде дул, өзбек, 

қырғыз, ұйғыр тілінде тұл. Осы тілдердің көпшілігінде тұл сөзі жесір әйелді білдіреді. 

Қазіргі қазақ тілінде тұл сөзі ауыспалы мағынада да қолданылады [5, 193 б.], [7, 13 б.]. 

Абай афоризмдері ақынның жеке шығармашылығы аясымен ғана тұйықталып қалған 

жоқ, әдеби тіл қорынан лайықты орын алды. Тіпті халық тілінің төл туындысына айналды, 

әдеби тілді байытуға үлес қосып, тілдік мәртебені жоғарылатты. 

Абай афоризмдері ұлттық психологияның жағымды-жағымсыз тұсына түйін жасап 

қана қоймайды, ең озығын одан әрі бекіте түседі [6, 75 б.]. 

Афоризмдер – Абай тілдік тұлғасының негізгі стильдік ерешелігі, басты көрсеткіші 

болып табылады. 

Қорыта келе, Абай шығармаларындағы афоризмдер қазақ дүниетанымының 

айнасындай болып, қазақ ойын жаңғыртады, сөйтіп қанатты ойлары мен ажарлы 

афоризмдері бүкіл шығармашылық мұрасының негізгі өзегін құрап  отыр.  

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Федоренко Н.Т., Сокольская Я.И. Афористика. – Москва: Наука, 1990. -419 б.  

2. Нысанбаев Ә. Әбжанов Т. Қысқаша философия тарихы. Алматы, 2009. - 212 б. 

3. Құнанбаев А. Шығармаларының екі томдық жинағы: ІІ т. –Алматы: Қазақ ССР-нің 

«Ғылым» баспасы, -312 б. 

4. Құнанбаев А. Шығармаларының екі томдық жинағы: І т. – Алматы: Қазақ ССР-нің 

«Ғылым» баспасы, - 316 б. 

5. Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі: Қазақ ССР-ның «Ғылым» баспасы, 

Алматы, 1966. -233 б. 

6. Қ.Жұмалиев Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері және Абай  поэзиясының тілі.- 

Алматы: Қаз.мем.көркем әд.баспасы, 1993. - 128 б. 

7. Қ.Өмірәлиев Абай афоризмі. – Алматы: Қазақстан, 1993. -128 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

«ЖАНСУГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

материалы республиканской  научно-практической  конференции  

7 декабря 2018 г. 

 
 ӘОЖ 501 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ПӘНІНІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Ермекбаева К.К.
1
 бастауыш сынып мұғалімі 

«№ 39 жалпы орта білім беретін мектеп» КММ
1
,  Семей қ. 

 

E-mail: kalamkas77@mail.ru 

 

Жаңартылған білім беру жағдайындағы жаратылыстану пәнін бастауыш 

сыныптарда оқытудың ерекшеліктерін таныту. Жаратылыстану пәнінің маңыздылығы, 

оқу бағдарламасының мақсаты мен міндеттерін айқындау. 

Кілт сөздер: жаратылыстану, оқу бағдарламасы, ғылыми, іс-әрекет 

 

Изучение особенностей преподавания естествознания в начальных классах в условиях 

обновленного образования. Значимость естествознания, определение целей и задач учебной 

программы. 

Ключевые слова: естествознание, учебная программа, научная деятельность 

 

Studying the peculiarities of teaching science in the elementary grades in the updated terms 

of education. The importance of natural science, the definition of goals and objectives of the 

curriculum. 

Key words: natural science, curriculum, scientific activities 

 

Қазіргі кезеңде оқушының өз бетімен білімге ие болу барысында оның белсенді іс- 

әрекетін ұйымдастыру оқу үдерісіне қойылатын негізгі талаптардың бірі болып табылады. 

Бұл тәсілдеме пәндік білімді, әлеуметтік және коммуникативтік дағдыларды ғана емес, 

сонымен бірге өзінің жеке мүдделері мен болашағын сезінуге, сындарлы шешімдер 

қабылдауына мүмкіндік беретін тұлғалық қасиеттерді де меңгеруге ықпал етеді. Мұғаліммен 

бірлесіп шығармашылықпен айналысу және серіктес, кеңесші ретінде мұғалімнің қолдауы 

кезінде оқушының белсенді танымдық қабілеті тұрақты сипатқа ие болады.  

Тұлғалық-бағдарлық білім беруді осындай сипатта жақсарту білім беру үдерісіне 

барлық қатысушылардың өзара қарым-қатынасында өктемшілікке жол бермей, 

ынтымақтастығы үшін алғышарттарды құрайтын оқытудың алуан түрлі интерактивті 

әдістерін қолдану кезінде мүмкін. Диалогтік және рефлексивті технологияларды қолдану 

оқушылардың жоба және зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруымен сабақтасады. Оқу үдерісін 

ұйымдастырудың барлық инновациялық тәсілдемелері оқытуды білім, идеялар және іс-

әрекет тәсілдерімен белсенді түрде алмасуды көздейтін оқушының шынайы шығармашылық 

үдерісіндегі қарым-қатынас моделіне айналдырады. Нақты пәннің оқу бағдарламасы 

жергілікті сипаттағы материалдарды (нысандар, кәсіпорындар, ақпарат көздері) пайдалануға 

бағытталған оқу-жобалау іс-әрекеттерін ұйымдастыру арқылы танымдық және әлеуметтік 

тұрғыдан оқушының белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

Әр пәнде үш тілде білім беруді жүзеге асыру қарастырылған, онда үш тілді меңгертіп 

қана қоймай, сол сияқты оқушылардың сыныптан тыс жұмыстарын да үш (қазақ, орыс және 

ағылшын тілдерінде) тілде ұйымдастыру қарастырылған. 

Тіл үйретудің негізі болып табылатын коммуникативтік тәсілдеме әрбір оқу пәнінің 

түрлі оқу жағдаяттарында білім және білікпен алмасу, тілдік және сөйлеу нормалары жүйесін 

дұрыс қолдану сияқты әдіс- тәсілдері арқылы оқушылардың сөйлеу әрекеттерін дамытудың 

жетекші қағидаты ретінде қарастырылады. 

Пән мазмұнын меңгеруде қол жеткізу үдерісінде оқушылардың ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды, атап айтсақ: қажетті ақпаратты іздеу, өңдеу, алу, құру 
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және көрсету, ақпараттар және идеялармен алмасу үшін бірлесіп әрекет ету, жабдықтар мен 

қосымшаларды кең ауқымда қолдану арқылы өз жұмысын бағалау және жетілдіру сияқты 

қолдану дағдыларын дамыту үшін алғышарттар/жағдайлар жасау керек. Оқу 

бағдарламасында оқу пәнінің мазмұнын анықтаудың негізі болып табылатын оқыту 

мақсаттарының жүйесі түрінде ұсынылған күтілетін нәтижелері қалыптастырылған. 

Мазмұны тұрғысынан оқу бағдарламалары оқушыны өзін-өзі оқыту субьектісі және 

тұлғааралық қарым-қатынас субьектісі ретінде тәрбиелеуде нақты оқу пәнінің қосатын 

үлесін айқындайды.  

Оқу бағдарламалары білім беру құндылықтарының өзара байланысы мен өзара 

шарттылығына негізделген тәрбиелеу мен оқытудың біртұтастығы қағидатын және нақты 

пәнді оқыту мақсаттарының жүйесі бар мектепті бітіргеннен кейінгі нәтижелерін іске 

асыруға мүмкіндік береді. Оқу бағдарламаларының тек пәндік білім мен білікке ғана емес, 

сонымен қатар кең ауқымды дағдылардың қалыптасуына бағыттылғаны оның ерекше 

өзгешелігі болып табылады. 

Жаратылыстануда білімді функционалдық және шығармашылық қолдану, сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды пайдалану, қарым- қатынас жасаудың түрлі тәсілдерін қолдану, топпен 

және жеке дара жұмыс істей алу, мәселелерді шешу және шешімдер қабылдау сияқты кең 

ауқымды дағдыларын дамытуға негіз болады. Кең ауқымды дағдылар оқушының мектептегі 

білім алу тәжірибесінде де, келешекте мектепті бітіргеннен кейін де жетістігінің кепілі 

болып табылады.  

Экономикадағы заманауи инновациялар, еңбек нарығындағы өзгерістер оқушылардың 

күрделі міндеттерді шешу үшін немесе оларды шешудің жаңа тәсілдерін табу үшін жағдаятқа, 

идеялар мен ақпараттарға талдау жасау және бағалауға, алған білімі мен тәжірибесін жаңа идея 

мен ақпаратты жинақтау үшін шығармашылық қолдануға мүмкіндік беретін дағдылар 

жиынтығын меңгеру қажеттілігіне себепші болады. Жігерлілік, алғырлық, өзгерістерге 

дайындығы, байланысқа бейімділігі сияқты тұлғалық қасиеттер өзекті болып отыр. 

Нақты пән бойынша күнделікті білім беру оқушылардың меңгерген білім, білік және 

дағдыларын кез келген оқу үдерісінде және өмір жағдаяттарында шығармашылықпен 

пайдалану даярлылығын қалыптастыруға, жетістікке қол жеткізуде қажырлылықты дамытуға 

бағытталған, өмір бойы білім алуға ынталандырады.  

Кең ауқымдағы дағдылармен бірлікте жеке қасиеттердің дамуы: «қазақстандық патриотизм 

мен азаматтық жауапкершілік», «құрмет», «ынтымақтастық», «еңбек пен шығармашылық», 

«ашықтық», «өмір бойы білім алу» сияқты білім берудің басты құндылықтарына оқушыларды 

дағдыландырудың негізі болып табылады. Бұл құндылықтар оқушының тәртібі мен күнделікті іс-

әрекеттерін ынталандыратын тұрақты тұлғалық бағдары болуы тиіс. 

Жаратылыстану пәнінің негізгі мазмұны – оқушы білімді дайын күйінде алмай, оны өзі 

өндіреді, өзінің оқу әрекетінің мазмұны мен түрлерін ұғынады, оның ережелер жүйесін түсінеді 

және қабылдайды, жетілдіруге белсенді қатысады. Ол өз кезегінде білімдердің, біліктердің, оқып-

үйрену және кең ауқымды дағдылардың белсенді әрі сәтті қалыптасуын қамтамасыз 

етеді.Оқушылардың оқу әрекеттері келесі басты санаттар бойынша топтастырылған: «біледі», 

«түсінеді», «талдайды», «бағалайды», «синтездейді». 

Жаратылыстану пәнінің ерекшелігі – оқушының немесе оқушылар тобының ғылыми-

зерттеушілік, шығармашылық немесе практикалық сипаттағы проблемаларды шешу жөніндегі 

нәтижелерге қол жеткізу үшін бағытталған. Оқу бөлімдері әрі қарай жинақталған білім, түсінік 

және дағдыларды қалыптастыру мақсаттарын көздейтін бөлімшелерден тұрады. Әр бөлімше 

ішінде дәйектілікпен ұйымдастырылған оқу мақсаттары мұғалімдерге өз жұмысын жоспарлауға 

және оқушылар жетістігін бағалауға бағытталған. 

«Жаратылыстану» оқу пәнінің «ортақ тақырыптарының» мазмұны оқушының жақын 

аймағынан, яғни оның өз іс-әрекетімен тікелей байланысты тақырыптарды оқудан басталады. 

Алты-жеті жастағы балалар өз ойын білдіруге, оқу мазмұны бойынша сұрақ қоюға, сұрақтарға 

жауап іздеуге үйренуі тиіс.  
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 Осы пәнді оқу арқылы оқушылар зерттеушілер дегеніміздің белгілі бір ғылым 

саласын зерттейтін мамандар екенін түсінеді. Зерттеушілер қоршаған әлемнің үдерістері мен 

құбылыстарын, олардың табиғатын жақсы түсіну үшін зерттеу жүргізеді. 

Жаратылыстану бағытында білім беру кіші мектеп жасындағыларда табиғи 

білімқұмарлықтың дамуына, әлем жайлы ой-өрістің кеңеюіне, ғылыми ұғынудың және 

қоршаған әлемді тұтастай қабылдаудың дамуына, қоршаған әлемді қорғау және бағалай білу 

біліктіліктерінің дамуына көмектеседі.  

Бастауыш мектепте оқушыларға «Жаратылыстану» пәнін оқу және меңгеру 

келесілерді түсінуге мүмкіндік береді: 

 - қоршаған әлемнің күрделілігі мен көп қырлылығын, сондай-ақ табиғи құбылыстар 

мен үрдістердің өзара байланысын; 

 - өлі және тірі табиғатта болып жатқан кейбір табиғи құбылыстар мен үрдістердің 

себептерін;  

- жаратылыстану бағытындағы білімнің адамның көптеген іс-әрекет түрлері үшін 

маңыздылығын. 

Атаулы пәнді оқу қоршаған әлемнің түрлі құбылыстары мен нысандары жайлы 

білімнің жинақталуына және күнделікті өмірде алуан түрлі практикалық және зерттеу 

әрекеттері арқылы алынған білімнің байланысын түсінудің қалыптасуына көмектеседі. 

Бастауыш мектепте «Жаратылыстану» пәнін оқыту зерттеу, ойлау, коммуникативтік 

дағдылар мен біліктіліктер негіздерінің қалыптасуына бағытталған:  

- гипотеза құру және оларды тексерудің жолдарын ұсыну, эксперименталды берілулер 

негізінде қорытынды жасау;  

- мәселені анықтау, сұрақтарды дұрыс алу, зерттеу жұмысының жоспарын құру, 

бақылау, эксперимент жүргізу, зерттеу жұмсысының нәтижесін бағалау және сипаттау, 

пайымдау, қорытынды шығару; 

 - БАҚ хабарламалары мазмұнындағы, Ғаламтор ресурстарындағы, ғылыми-көпшілік 

әдебиеттердегі жаратылыстану бағытындағы ақпараттармен жұмыс: іздеу әдістерін игеру, 

ақпараттың мағыналық негізін айрықшалау және ақпараттың растығын бағалау;  

- өлі және тірі табиғаттағы үрдістердің сипатын, экожүйе компоненттерінің өзара 

байланысын, адам әрекетінің қоршаған ортаға қалай ықпал ететінін ашуға көмектесетін 

қарапайым эксперименттер мен бақылаулар жүргізу;  

- өзіндік қарапайым зерттеулер қорытындыларын түрлі формада ұсыну;  

- жаратылыстану ғылымы бағытындағы маңызды жетістіктердің қолданбалы мәнін 

түсіндіру. 

«Жаратылыстану» пәнін оқытудың мақсаты негізгі мектептегі «Биология», 

«География», «Химия», «Физика» пәндерін зерделеу негізін қалауға, алған білімдерін 

күнделікті өмірде (үйде, мектепте, табиғат әлемінде) кездесетін табиғат құбылыстары мен 

үдерістерін түсіндіру, сипаттау, болжау үшін қолдану білігін дамытуға бағытталған.  

Пән бағдарламасы келесі міндеттерді шешуді көздейді:  

- әлемнің қазіргі заманғы жаратылыстану ғылымы тұрғысынан қалыптасқан бейнесі 

мен жаратылыстану ғылымдарының әдістері туралы білім негіздерін қалыптастыру; 

жаратылыстанудың техника мен технология дамуына елеулі ықпал еткен маңызды 

идеяларымен, жетістіктерімен таныстыру; 

- қоршаған әлемнің құбылыстарын түсіндіру, БАҚ, интернет ресурстары, арнайы және 

ғылыми-көпшілік әдебиеттерден алынған жаратылыстану ғылымы тұрғысынан және өмірлік 

маңызды мазмұны бар ақпаратты қабылдау біліктіліктерін қалыптастыру;  

- зияткерлік, шығармашылық қабілеттерді, сын тұрғысынан ойлау қабілетін 

қарапайым зерттеулер, құбылыстарды талдау, жаратылыстану ғылымдық ақпаратты 

қабылдау және түсіндіру барысында дамыту;  

- табиғат заңдарын тану және жаратылыстану ғылымдарының жетістіктерін 

өркениеттің дамуы мен өмір сапасын жақсарту үшін пайдалану мүмкіндігіне сенімділікті 

тәрбиелеу;  
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- күнделікті өмірде тіршілік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, заманауи технологияларды 

сауатты пайдалану, денсаулық пен қоршаған ортаны қорғау үшін жаратылыстану 

ғылымдары бойынша білімдерін қолдану. 

Ғылыми жаратылыстану білімі ерекше және өзекті маңызға ие болады. Ол оқушылардың 

бойында табиғат құбылыстары мен заңдылықтары туралы ұғым қалыптастырады, табиғатты 

танудың ғылыми әдістерін ашады, оқушылардың табиғат әлемімен қатар өзгермелі әлемде өз 

орнын табуларына жағдай жасауға бағытталған және олардың дүниетанымдық, 

мәдениеттанымдық және тәжірибеге бағытталған сипатын, интеллектуалдық және 

шығармашылық қабілеттерін, функционалдық сауаттылықтарын дамыту негізінде сыни ойлау 

қабілеттерін дамытады, құндылықты және тұлғалық сапалар жүйесін тәрбиелейді. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. Жаратылыстану оқу бағдарламасы 2016 жыл 

2. Жаратылыстану оқу жоспары 2016 жыл 

3. Жаратылыстану оқулығы 2016 жыл 

4. Мұғалімге арналған нұсқаулық 2016 жыл 

5. Қазіргі жаратылыстану концепциялары 

 

 

УДК 80 

 

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭМЫ И. ЖАНСУГУРОВА 

«КУЛАГЕР» 

 

Есимкулов Б.Н.
1
 ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент) м.а. 

Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова
1
, г. Талдыкорган 

 

Вершиной творчества И. Жансугурова по праву считается поэма «Кулагер», которую 

автор посвятил великому Ахану сере, выдающемуся деятелю искусства ХІХ века, 

занимавшему заметное место в истории духовной культуры казахского народа.  

Он – талантливый композитор, певец, поэт. Его литературное, музыкальное наследие 

огромно, он сумел языком искусства передать все волнующие проблемы своего времени. О 

музыкальном и литературном наследии Ахана сере существует много научно-

исследовательских трудов. В них отмечено виртуозное мастерство Ахана сере, его умение 

передать в поэтических и музыкальных произведениях духовное богатство народа. 

Поэма «Кулагер» была опубликована в нескольких номерах газеты 

«Социалистический Казахстан» в ноябре 1936 года. Это  - вершина поэзии Ильяса 

Жансугурова и самое последнее из его эпических произведений.  

О подготовке автором к выпуску отдельной книгой последнего варианта поэмы с 

учетом замечаний литераторов, критиков, высказанных по поводу газетного варианта, 

М.Каратаев пишет так: «Писательская деятельность Ильяса Жансугурова была прервана в 

1937 году. Перед этим он успел подготовить к изданию отдельной книгой полную, зрелую 

версию поэмы «Кулагер». Литературная среда, вместе с выражением восторга по газетной 

версии, высказала несколько замечаний и советов для улучшения поэмы. Ильяс учел все это, 

несколько месяцев обрабатывал, переделывал, а когда предложил полную версию в печать, 

то этот вариант не вышел в свет. Опубликованная сегодня, это газетная версия». 

Исправленная версия поэмы «Кулагер» так и не попала в руки читателя. 

Событие, положенное в основу поэмы, – рассказ о жившем в указанные в начале 

главы времена Ахане сере и его тулпаре, скакуне Кулагере.  

Так же, как и в поэме «Кюйши», в этой  поэме ясно показана авторская тенденция по 

отношению к обществу, к тому времени, когда жил Ахан. В первой же главе «Размышления» 

Ильяс Жансугуров четко высказывает мнение  о феодальной эпохе времен Ахана: 
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 Держит нынче казах Знамя счастья в руках, 

Радость в сердце, в глазах ожидания свет. 

Дни прошедшие, раньше вселявшие страх, 

Вспоминаются нам как проклятье и бред.  

Главная цель поэмы  – познакомить сегодняшнее поколение с прошлой жизнью, 

воодушевить современников на борьбу с тем прогнившим временем. С таким волнением 

поэт не очерняет полностью старую историю, но и не замалчивает ее. Он углубляется в 

повествование о драгоценном духовном богатстве трудового народа, сохранившемся даже в 

темные времена. 

Со стороны кажется, что основной сюжет поэмы построен на одной только песне 

Ахана сере. А если приглядеться внимательнее, то можно увидеть, что идейный замысел 

намного шире. Расширяя круг одного события, поэт раскрывает трагедию главного героя 

Ахана. Трагедия Ахана предстает перед нами как трагедия тысяч таких же, как Ахан. 

Повествуя о жизни Ахана, автор изобличает всю гнилость, злодейство феодальной эпохи. 

Идейная суть поэмы в этом. 

Например, возьмем главу «Поминки» («Ас»), считающейся сюжетной экспозицией 

поэмы. История с Кулагером, ставшая причиной трагедии Ахана сере, происходит на 

поминках Сагиная. Подробно изображая поминки, Ильяс Жансугуров показывает нам жизнь 

различных социальных групп в те времена, высказывает ключевые выводы о социальной 

характеристике той эпохи. На эти поминки, оседлав своего скакуна, приехал и Ахан сере, у 

которого было желание включить для участия в скачки Кулагера. Люди, впервые увидевшие 

Кулагера, высказывали мнение:  

Губошлеп, кривые кости, в голени слабак. 

 - Голова суха, а шея, видно, от собак.   

Для байги он не вышел своим костяком, 

Где уж думать о призе с таким рысаком?!  

На саврасом таком только зайцев гонять. 

– Не торгуясь, лошадникам можно отдать.   

Впору он чабану, что отару пасет. 

– Откормить бы лошадку - на мясо пойдет….  

И только Куренбай определил сильную родословную скакуна:  

Благородная кровь и прекрасная масть. 

Он надежен, в дороге ему не пропасть. 

Знатоки, знатоки! Вы такую породу, 

Не видали, не знали еще,отродясь. 

Участвовать  в скачках будут 1300 скакунов. Это: 

Светлую истину, 

Похвалить хочу – 

К нам она доставлена, 

С побережья Чу. 

Ей не уступает, 

Славный Кызкара, 

Издавна гордится им, 

Область Сырдарьи. 

...Вот из Алатау призовой Кубай, 

Вот из Каратау быстроног Кумай, 

Ак-бакай-кипчак, 

Киргизский Кек-топай. 

Акшатау прославил 

Огненный Анис, 

Вот из Кокшетау – золотой Кулас. 
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Кубакан-Елик, он прибыл с Иртыша, 

Каска-Куль с Есиля, – 

Радуйся, душа! 

«Утку пеструю» послал, 

На байгу Арал. 

Красоты такой еще, 

Здешний не видал. 

Жарылгапа Конь – игрень  

 Родина – Балхаш, 

Чалый прядает ушами – 

– Сразу приз отдашь! 

Вот прислал Семипалатинск, 

Серого Серке; 

Быстрый Ястреб – тобыктинец – 

Лисья смерть в Арке. 

Вот гнедой, Жамыл известный, 

Норовом он – зверь! 

 ...Вот Савраска белокрылый, 

Он из Алатау, 

Там, на родине, никто 

Его не обогнал. 

Он зубами приз ловил, 

Обгоняя их. 

Вот Чубарая,  

На месте тихо не стоит. 

С виду так она изящна, 

Так она стройна, 

А в глазах играет буря, 

Не глаза – война!», -  

Так Ильяс Жансугуров через удивительные образы дает точную характеристику 

качеств каждого скакуна. Все это поэт показывает глазами известного знатока скакунов 

Куренбая.  

В начале поэмы вместе с этим сюжетом красочно описаны различные социальные 

группы, прибывшие на поминки. 

Едящим мясо, пьющим кумыс на этих поминках поэт дает эпитеты «красноглазые, с 

пузом, как бурдюк, животом, как сундук», толстых сравнивает с бычками, баранами. В 

противоположность этим отрицательным персонажам автор дает образ человека искусства 

Ахана сере. 

И. Жансугуров дает высокую оценку искусству поэта  Ахана. Его сладкозвучные, 

печальные, красивые мелодии превосходят друг друга, они заслужили всенародное 

восхищение. Песни «Ак саусак», «Үш тоты», «Ақмарқа», «Сырымбет», «Көкшетау», «Кербез 

керим», «Ой ерке», «Жайма қоныр» родились в груди Ахана, в них мир наслаждения 

перемежается с красотой природы, они подарили каждому слушателю удовольствие. 

По природе наивный, по характеру безобидный певец не почувствовал злодейских 

намерений подлого, властного, злопамятного и мстительного Батыраша. Поэт же здесь 

высказывает предчувствие  предполагаемой трагедии. 

Мальчик–сирота, наездник Кулагера, которого Ахан научил «не бить плеткой 

(камчой), но не отставать», летел, точно выполняя его наказ. Перевалив через лощину 

Жыланды, отпустил поводья, предоставив свободу скакуну. Обогнув озеро Кусак, Кулагер 

стал скакать вровень с Коктуйгуном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Коктуйгун – скакун Батыраша. Проскакавшие низину скакуны показались на взгорье: 

впереди – Коктуйгын, второй – темный Айтпака, затем – Бурыл Шормана. А Кулагера не видно. 
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  Потому что кровожадный наемник, холодный наймит Батыраша, черный разбойник 

на светло-сивом коне Кылта в тесной лощине, бросившись наперерез, ударил Кулагера в 

висок айбалтой (оружие, заменяющее дубинку, ружье). 

Народ, почувствовавший, что гибель Кулагера  - дело рук Батыраша, волновался, 

готовый растоптать злодея с черным сердцем. Но, к сожалению, без точных доказательств 

ничего нельзя было сделать. 

А славный Ахан в далекой степи, обхватив голову Кулагера, плакал кровавыми 

слезами, оплакивая любимца: 

«Зачем, Кулагер, ты покинул меня?! 

Нигде не бывало такого коня. 

С тобою сравниться не может никто. 

Ты ветра быстрее и жарче огня. 

Увы, мне! Увы, дорогой! 

Тулпар твой отец был, орлицею мать. 

Восьмого архара 

Смогли мы догнать. 

О, друг быстроногий, куда ты ушел? 

Где силы достать, чтоб тебя отыскать?!»   

Текст плача горемычного Ахана очень к месту был включен поэтом в знаменитое 

произведение. 

Композиция поэмы «Кулагер» Ильяса Жансугурова необычна. События, 

составляющие сюжет поэмы, показаны в главах, изображающих скачки на поминках, гибель 

Кулагера и связанное с этим трагическое состояние Ахана. В отличие от других поэм, в 

композиционно-сюжетной структуре произведения есть заметные отличия. Так, в главе 

«Родная земля» рассказывается о старике-отшельнике, в безлюдном месте в одиночестве 

слагающем песни возле таинственной березы с висящим белеющим конским черепом. Перед 

тем, как поведать о трагедии   Ахана, Жансугуров приковывает внимание читателя к сюжету 

такой грустной картиной, делает отступление. Все события даются через отступления. В 

последней главе «Плач о загубленном коне» («Аттың азалы әні») автор опять возвращается к 

одинокому старику и конской голове. В построении сюжета поэмы Ильяс Жансугуров очень 

эффектно использовал кольцевую композицию, подчеркнув трагедию героя.  

Главный персонаж произведения – Ахан сере Корамсаулы. И.Жансугуров сумел 

наилучшим образом использовать художественные возможности жанра поэмы в 

изображении человека. Сначала он знакомит читателей с Аханом сере. Для этого приводится 

описание достоверных качеств и черт известной народу личности Ахана сере.  По описанию 

автора, Ахан в поэме: 

«... не судья, чей суров приговор, 

Он не грабил людей, как бессовестный вор, 

Не святоша мулла, что, воздев к небесам 

Очи, руки, себе рай устраивал сам. 

Не был он холуем, подголоском, слугой, 

Что из байских объедков творят себе той, 

Скот чужой он не пас, не бросался, как пес, 

На людей доносы начальству не нес....». 

У читателя здесь возникает резонный вопрос. Кто же тогда Ахан? Ответ находим в 

следующем описании: 

«С господами как равный держался Ахан, 

Украшал он почетно любой дастархан, 

На любых торжествах заводилою был, 

Песни жаркие пел и красавиц любил. 

 Жизнелюб и мудрец, острослов и добряк, 

И охотник азартный, соперник гуляк, 
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Всюду он освещал серых будней тоску, 

Поцелуи срывая на полном скаку. 

Быстроногий скакун, сокол полный огня, 

Был мечтою всех девушек, всех он пленял. 

Белым лебедем плыл на высокой волне –  

Был он чудом прекрасным в родной стороне...». 

Вот так Ильяс Жансугуров показывает, что Ахан сере – виртуозный художник слова, 

видный представитель искусства из народа. 

Говоря в поэме об Ахане сере, очень важно было отметить и Кулагера. Описание 

Кулагера и его качеств подчеркивает личность главного персонажа. История написания 

Аханом песни о Кулагере, о его трагической гибели в поэме выявляет национальную 

особенность казахской поэмы в тематическом, содержательном направлении. Написание 

отдельной поэмы о связанном с лошадью событии показывает тесную связь поэта с 

национальной психологией  народа. 

Ильяс Жансугуров не только продолжал традиции устного народного творчества, 

письменной литературы, но и по-своему развил их. Например, в описании Ильясом Кулагера 

есть отличия от описания скакуна Тайбурыла Кобыланды, Байшубара Алпамыса, гнедого 

скакуна Камбара, Кокжорги Толегена. Если в устном народном творчестве скакуны 

описываются  с помощью гипербол, то Ильяс не приукрашивает Кулагера. 

Кулагер – идеал Ахана сере. В его понимании такого тулпара больше не будет 

никогда. С потерей скакуна исчезли и все жившие глубоко в сердце красота, изящество. 

Теперь Ахан не сможет петь как раньше, жить как раньше. Айбалта, унесшая жизнь 

Кулагера, попала и в Ахана, теперь он живой труп. 

Один из реальных представителей силы и зла того времени в поэме – Батыраш. Это 

противоположный Ахану сере образ. Он не вышел с Аканом на открытый бой, исподтишка 

воплотил свой гнусный замысел. Побоялся выступить открыто, потому что боялся народа, 

поддерживающего Ахана сере. 

О том, что Батыраш – отрицательный персонаж, мы видим из его характеристики, 

данной Ильясом Жансугуровым. Злодейство этого Батыраша проявляется в развитии и 

развязке поэмы. 

О богатстве языка поэмы стоит сказать особо. Как и в других поэмах, Ильяс ярко 

описывает события языком, богатым на образные картины, что доставляет эстетическое 

наслаждение читателям, пленяет их.  

В научном исследовании «Кулагер казахской поэзии» М.Каратаев пишет о 

художественном мастерстве поэта, о богатейшем языке поэмы «Кулагер»: «Здесь 

незабываемые живописные картины, ясные и прекрасные образы, романтическое дыхание, 

рожденное из реальности, журчащие как родник лирические чувства, импульс, широкий 

эпический охват, сладкозвучный, богатейший язык, безупречные образцы прозы в ритмично 

звучащей рифме одиннадцатисложника делают поэму «Кулагер» действительно «дворцом 

красоты» поэзии, настоящей вершиной творчества Жансугурова». По богатству, чистоте, 

прозрачности и образности языка «Кулагер» - одна из самых лучших поэм в казахской 

поэзии. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

СТУДЕНТОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 

 

Жабыкбаева Д.М.
1
  докторант 

Жетысуского государственного университета имени  И. Жансугурова, г. Талдыкорган 

 

В статье рассмотрены особенности формирования патриотического воспитания 

студентов вуза. Опираясь на теоретический анализ научно-педагогических трудов по 

проблеме формирования патриотического воспитания студентов, выделены основные 

причины препятствующие формированию патриотического воспитания. На основе анализа 

психолого-педагогической литературы выделены особенности, которые является 

актуальным и занимает главенствующую роль в формировании казахстанского 

патриотизма. В статье предложены и описаны основные формы работы со студентами 

как на занятиях, так и во внеклассной работе. 

Ключевые слова: патриотизм,  патриотическое воспитание, высшее учебное 

заведение, учебно-воспитательный процесс. 

 

Мақалада студенттердің патриоттық тәрбиесін қалыптастыру ерекшеліктері 

қарастырылған. Студенттердің патриоттық тәрбиесін қалыптастыру мәселесі бойынша 

ғылыми-педагогикалық еңбектердің теориялық талдауына сүйене отырып, патриоттық 

тәрбиені қалыптастыруға кедергі келтіретін негізгі себептер анықталды. Психологиялық-

педагогикалық әдебиетті талдау негізінде өзекті болып табылатын және қазақстандық 

патриотизмді қалыптастыруда басты рөл атқаратын ерекшеліктер көрсетілген. 

Мақалада сабақта және сыныптан тыс жұмыста студенттермен жұмыстың негізгі 

түрлері ұсынылған және сипатталған. 

Кілт сөздер: патриотизм, патриоттық тәрбие, жоғары оқу орны, оқу-тәрбие 

процесі. 

 

The article discusses the features of the formation of students Patriotic education  in the  

Higher institution. On the basis of the theoretical analysis of scientific and pedagogical 

works the problem of formation of students Patriotic education,considered the main reasons that 

prevent the formation of Patriotic education. Based on the analysis of psychological and 

pedagogical literature highlighted the features that are relevant and play a dominant role in the 

formation of Kazakhstan patriotism. The article proposes and describes the main forms of work 

with students both in the classroom and in extracurricular activities. 

Key words: patriotism, Patriotic education, higher institution, educational process. 

 

Сегодня патриотическое воспитание –это комплексная система, включающая в себя 

большое количество направлений и сфер деятельности. В нем содержатся не только 

социальный, но и духовно-нравственный, культурно-исторический, военно-исторический, 

идеологический компоненты. 

Вузовской педагогической общественностью все больше осознается то, что: 

воспитание - неотъемлемая сторона, составляющая единый образовательный процесс в вузе; 

воспитание - интерактивный процесс, в котором достижение положительных результатов 

обеспечивается усилиями обеих сторон, как педагога, так и студента. Причем в этом 

процессе педагогу принадлежит направляющая роль, а студенту - решающая; в основе 

воспитания лежит овладение знаниями нормативной культуры и регуляция этим знанием 

своей деятельности с целью построения своих отношений с обществом и с самим собой; 

воспитанность студентов - это непосредственная основа и средство их всесторонней и 

гармоничной самореализации.  

https://teacode.com/online/udc/37/37.013.2.html
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Целью воспитания студентов необходимо считать разностороннее развитие личности 

будущего конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, 

обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина-патриота. 

За 25 лет независимости выросло новое поколение патриотов, воспитанное в сильном 

независимом Казахстане. Именно подрастающему поколению, решать задачи, поставленные 

Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Стратегия 

«Казахстан-2050»- новый политический курс состоявшегося государства». Очень важно, что 

в этом стратегическом документе уделяется особое внимание казахстанскому патриотизму.  

Следует отметить, что молодежная политика, проводимая президентом, выдвигает на первый 

план развитие у молодежи чувства патриотизма. Созданное молодежное крыло партии «Жас 

Отан» призвано сыграть важную роль в воспитании у молодежи патриотизма. 

В настоящее время воспитание казахстанского патриотизма является одной из 

важнейших задач не только государства, но и семьи, трудового коллектива, и всего общества 

в целом. Но главная роль в этом, по моему глубокому убеждению, отводится системе 

образования.  

Воспитание патриотизма – основа успеха нашего многонационального и 

многоконфессионального общества. Ведь фундаментом казахстанского патриотизма 

является равноправие всех граждан и их общая ответственность за Родину, и ее будущее.  

Воспитание казахстанского патриотизма - одно из ведущих направлений всех учебных 

заведений. Н.А.Назарбаев подчеркнул в своем выступлении: «Патриотизм, нормы морали и 

нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное 

развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во всех учебных 

заведениях, независимо от формы собственности».  

Задача педагогов, разъяснять основы патриотизма, вести патриотическое воспитание 

и всесторонне развивать здоровое чувство патриотизма. В сфере образования существуют 

различные направления и формы патриотического воспитания, как на занятиях, так и на 

мероприятиях.  

В системе образования в вузах ведется работа по патриотическому воспитанию.    

Так, в Жетысуском государственном университете им. И. Жансугурова создан         

Научно-образовательный центр «Рухани жаңғыру»,  миссией которого является формирование 

новой модели сознания и мышления обучающихся университета с целью укрепления 

гражданско-патриотической и духовно-культурной консолидации казахстанского общества, 

также с целью формирования и развития патриотического воспитания функционируют 

студенческие клубы и сообщества.  

В ВУЗе при изучении дисциплин «Педагогика», «Теория и методика воспитательной 

работы» студенты изучают теоретические положения организации патриотического 

воспитания учащихся общеобразовательных школ и во время педагогических практик учатся 

применять теорию в профессиональной деятельности.  

Развитию патриотических качеств студентов способствуют мероприятия, ежегодно 

организуемые в университете: торжественное празднование Дня Независимости, Дня 

Конституции,  Наурыз мейрамы, Дня Победы в Великой Отечественной войне,  встречи с 

ветеранами, тематические книжные выставки, посещение тематических экспозиций и 

выставок и другие. 

Творческий подход к преподаванию изучаемых дисциплин, опора на художественный 

потенциал студентов, вовлечение их в диалоговое общение, положительная оценка и 

самооценка, похвала и одобрение – все эти элементы внешней и внутренней мотивации 

способствуют активизации процесса патриотического становления молодежи. 

В целях формирования патриотического воспитания необходимо приобщать 

студентов к культурным и историческим ценностям, процессам сохранения природы, охраны 

исторических памятников, народных ремесел, фольклора, через различные формы 

вовлечения студенческой молодежи в различного рода творческую деятельность: научные и 
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 экспериментальные исследования, художественная самодеятельность, праздники, 

спортивные игры, соревнования, фестивали и конкурсы.  

Естественно, при планировании мероприятий по патриотическому воспитанию 

возникают трудности. В частности, до сих пор в организациях образования недостаточно 

качественных, эффективных по содержанию материалов по культуре мышления и 

толерантности, мало книг для студенческой молодежи, способных пробудить в их сознании 

чувство патриотизма, любви к своей Родине, вызвать стремление принести пользу 

Отечеству.  

Как уже было отмечено ранее,  воспитание патриотизма у студенческой молодежи – 

является одной из основных задач, которую преподаватели высшей школы совместно со 

студентами должны решать в процессе учебно-воспитательной работы. Поэтому помимо 

рекомендаций для осуществления основной задачи воспитания студентов, мы на основе 

анализа литературы выделили особенности формирования патриотического воспитания, 

которые будут способствовать эффективному повышению уровня патриотизма студентов в 

казахстанских вузах.  В рассмотрении особенностей формирования патриотического 

воспитания  студенческой молодежи мы опирались на закон РК «Об образовании» от 

27.07.2012г. [1]. 

В заключении хотелось бы отметить, что патриотизм был и остаётся нравственным и 

политическим принципом, социальным чувством, содержание которого выражается в любви 

к своему Отечеству, преданности ему, в гордости за его прошлое и настоящее, стремление и 

готовности его защитить. Патриотизм - одно из наиболее глубоких чувств, закреплённых 

веками борьбы за свободу и независимость Родины, поэтому насколько педагог сможет 

развить в каждом студенте данное чувство, настолько будет сплочённым и толерантным в 

целом наше общество, зависит от самого педагога. Заложенные в студенческом возрасте 

взгляды, мировоззрения, установки и идеалы укрепят и помогут развить патриотическую 

направленность личности нового человека-созидателя, активного участника общественных 

преобразований. Проблемы патриотического воспитания важны, в том числе, и для 

педагогического самосовершенствования преподавателя, здесь, несомненно, важен метод 

личного примера педагогов по патриотическому отношению к Родине и её ценностям. 
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Бұл мақалада әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудегі 

дәлелдемелер түсінігі, дәлелдеуге жататын мән-жайлар  және дәлелдеудің негізгі 

элементтері баяндалған. Сонымен қатар, Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың халыққа жариялаған 

Жолдаулары мен бағдарламаларындағы әкімшілік заңнаманы жетілдіруге қатысты 

бағыттары қарастырылған. 

Кілт сөздер: дәлелдемелер, дәлелдеу, деректер, мән-жайлар, әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізу. 

 

В этой статье  описываются концепция доказательство в производстве по 

административным правонарушениям и основные элементы доказательств. А также 

рассматривается направления совершенствование административного законодательства в 

Посланиях и программ Главы государства Н.А. Назарбаева.  

Ключевые слова: доказательства, доказать, данные, обстоятельства, 

производства по делам об административных правонарушениях. 

 

This article describes the concept of evidence in the administrative proceedings and the 

main elements of evidence. It also discusses areas of improvement of administrative legislation in 

the Messages and programs of the Head of State N.A. Nazarbayev. 

Key words: evidence, prove, data, circumstances, proceedings on administrative offenses. 

 

Жалпы, әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді жүргізу – бұл мемлекеттік 

органдардың әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға бағытталған және қажетті 

жағдайларда әкімшілік жазаларды қолданатын әкімшілік-процессуалдық нормалармен 

реттелген қызметі болып табылады. ҚР ӘҚБтК-нің 737-бабына сай, әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы істер бойынша іс жүргізудің негізгі міндеттері болып: 

1) әрбiр iстiң мән-жайларын уақтылы, жан-жақты, толық және объективтi анықтау, 

оны осы Кодекске сәйкес шешу; 

2) іс жүргізуге қатысушылардың құқықтары мен міндеттерінің іске асырылуын 

қамтамасыз ету; 

3) әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды 

анықтау; 

4) әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша қаулының, айыппұл төлеу 

қажеттігі туралы нұсқаманың орындалуын қамтамасыз ету табылады. 

Аталған әкімшілік іс жүргізу міндеттерін шешу дәлелдемелер арқылы жүзеге 

асырылады, ол өзіне мыналарды қамтиды: дәлелдемелерді табу, процессуалдық түрде бекіту 

және зерттеу.  

ҚР ӘҚБтК-нің 765-бабына сай, дәлелдемелер болып жүргізуінде әкiмшiлiк құқық 

бұзушылық туралы іс жатқан судьяның немесе органның (лауазымды адамның) осы 

Кодексте белгiленген тәртiппен әкiмшiлiк құқық бұзушылық құрамының барлық белгілері 

бар іс-әрекеттің болғанын немесе болмағанын, өзіне қатысты әкімшілік құқық бұзушылық 

туралы іс бойынша іс жүргізіліп жатқан тұлғаның осы іс-әрекетті жасағанын немесе 

жасамағанын, осы тұлғаның кiнәлiлiгiн не кінәсіздігін анықтауына негіз болатын заңды 
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 түрде алынған нақты деректер, сондай-ақ iстiң дұрыс шешiлуi үшiн маңызы бар өзге де мән-

жайлар табылады. Дәлелдемелерді қолдану тек заңмен реттелетін тәртіпте және сенімді 

дереккөзінен алынса ғана іс жүргізуде қолданылады және әрбір істің мән-жайларын дер 

кезінде, жан-жақты толық және объективті түрде анықтауда маңызы бар. Дәлелдемелер 

болып саналатын нақты деректер әкiмшiлiк жауаптылыққа тартылатын тұлғаның 

түсiнiктемелерiмен; жәбiрленушiнiң, куәлардың айғақтарымен; сарапшының, маманның 

қорытындыларымен және айғақтарымен; заттай дәлелдемелермен; өзге де құжаттармен; осы 

Кодексте көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамалармен және процестік 

әрекеттердің хаттамаларымен анықталады. Сондай-ақ, дәлелдемелер ретінде ғылыми-

техникалық құралдарды пайдалану кезінде алынған деректер де пайдаланылуы мүмкін. Ал 

дәлелдемелер ретінде жол берілмейтін деректерге: 

-зорлық-зомбылық жасап, қорқытып, алдап, сол сияқты өзге де заңсыз әрекеттер 

қолданып; 

-процеске қатысатын адамның өз құқықтары мен мiндеттерiне қатысты оған 

түсiндiрмеу, толық емес немесе дұрыс емес түсiндiру салдарынан туындаған шатасуын 

пайдаланып; 

-осы іс бойынша iс жүргiзудi жүзеге асыруға құқығы жоқ адамның процестік әрекеттi 

жүргізуіне байланысты; 

-қарсылық бiлдiруге жататын адамның процестік әрекетке қатысуына байланысты; 

-процестік әрекеттi жүргізу тәртiбiн бұза отырып; 

-белгiсiз көзден; 

-дәлелдеу барысында қазіргі заманғы ғылыми бiлiмге қайшы келетiн әдiстердi 

қолданып, осы Кодекстiң талаптарын бұза отырып алынған деректер жатады. 

Нақты деректердi дәлелдемелер ретiнде пайдалануға жол беруге болмайтынын 

әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс жүргiзiп жатқан судья немесе орган өз 

бастамашылығымен немесе процеске қатысушылардың өтiнiш хаты бойынша белгілейді.   

Жоғарыда аталған дәлелдемелер ретінде жол берілмейтін деректерге қарамастан, егер 

тиiстi бұзушылықтар мен оларға жол берген тұлғалардың кiнәлiлiгi фактiсiн қоспағанда, 

заңды бұза отырып алынған дәлелдемелердiң заңдық күшi жоқ деп танылады және оларды iс 

бойынша шешiмнiң негiзiне алуға, сондай-ақ iс бойынша кез келген мән-жайды дәлелдеу 

кезiнде пайдалануға болмайды. Заңды бұза отырып алынған дәлелдемелер заңдық күші жоқ 

деп танылады. 

Жалпы алғанда, әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша дәлелдеуге жататын 

мән-жайларға: 

-әкімшілік құқық бұзушылық оқиғасы және осы Кодексте көзделген оның құрамының 

белгілері; 

-осы Кодексте әкiмшiлiк жауаптылық көзделген, құқыққа қарсы іс-әрекет (әрекет не 

әрекетсіздік) жасаған тұлға; 

-жеке тұлғаның әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға кiнәлiлiгi; 

-әкiмшiлiк жауаптылықты жеңілдететін немесе ауырлататын мән-жайлар; 

-әкiмшiлiк құқық бұзушылықпен келтірілген залалдың сипаты мен мөлшерi; 

-әкiмшiлiк жауаптылықтан босатуға алып келетiн мән-жайлар; 

-әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайлар, сондай-ақ 

iстiң дұрыс шешiлуi үшiн маңызы бар өзге де мән-жайлар жатады. 

Дәлелдемелердi әкiмшiлiк iс жүргiзудің тараптары және басқа да қатысушылары 

ұсына алады. Егер ұсынылған дәлелдемелер жеткiлiксiз болса, iстi қарап жатқан сот не орган 

процеске қатысушыларға қосымша дәлелдемелер ұсынуды не оларды өз бастамашылығымен 

жинауды ұсынуы мүмкiн. 

Ал енді дәлелдеуден босатудың негіздеріне тоқталып өтейік. Жалпы, сот, әкiмшiлiк 

құқық бұзушылықты қарауға уәкiлеттiк берілген орган (лауазымды адам) жалпыға бiрдей 

белгiлi деп таныған мән-жайлар дәлелдеудi қажет етпейдi. Сонымен қатар, азаматтық iс 

бойынша соттың күшiне енген шешiмiмен немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы өзге iс 
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бойынша соттың қаулысымен анықталған мән-жайлар, сол бір тұлғалар қатысатын әкiмшiлiк 

құқық бұзушылықтар туралы басқа iстердi қарау кезінде дәлелдеудi қажет етпейдi. 

Төмендегі мына мән-жайлар дәлелдемелерсіз анықталған деп есептеледі: 

-қазіргі заманғы ғылымда, техникада, өнерде, қолөнерiнде жалпыға бiрдей 

қабылданған зерттеу әдiстерiнiң дұрыстығы; 

-адамның заңды бiлуi; 

-адамның өзiнiң қызметтiк және кәсiптік мiндеттерiн бiлуi; 

-олардың болуын растайтын құжатын ұсынбаған және арнаулы даярлықтан өткен 

немесе бiлiм алған оқу орнын немесе басқа мекеменi көрсетпеген адамның арнаулы 

даярлығының немесе бiлiмiнiң жоқтығы. 

Өздерiне қажеттi дәлелдемелердi ұсыну мүмкiн болмайды деп немесе қиынға түседi 

деп қауiптенуге негiзi бар тараптар әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарап жатқан 

судьяға, органға (лауазымды адамға) осы дәлелдемелермен қамтамасыз ету туралы өтiнiш 

жасай алады. 

Дәлелдемелермен қамтамасыз ету iске қатысуына қарамастан, ұйымдардан құжаттар, 

мәлiметтер және қорытындылар ұсынуды, сараптама жүргiзудi, болған жердi тексерiп 

қарауды талап ету жолымен және өзге де тәсілдермен жүргiзiледi. 

Дәлелдемелермен қамтамасыз ету туралы арызда:  

-қамтамасыз етiлуi қажетті дәлелдемелер; растау үшiн бұл дәлелдемелердi қажет 

ететiн мән-жайлар;  

-арыз берушiнi қамтамасыз ету туралы өтiнiш жасауға итермелеген себептер, сондай-

ақ бұл дәлелдемелердi қажет етiп отырған iс көрсетiлуге тиiс. 

Арыз әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстi қарап жатқан сотқа, органға 

(лауазымды адамға) жазбаша түрде не электрондық цифрлық қолтаңбамен куәландырылған 

электрондық құжат нысанында берiледi. 

Ендігі кезекте дәлелдемелер болып саналатын нақты деректердің әрқайсысына 

сипаттама беріп өтейік. 

1) Өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргiзiлiп жатқан 

тұлғаның түсiнiктемелері, жәбiрленушiнiң және куәнiң айғақтары – аталған тұлғалардың 

ауызша немесе жазбаша нысанда хабарлаған, іске қатысы бар мәліметтерін білдіреді.  

Өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс жүргiзiлiп жатқан 

тұлғаның түсiнiктемелері, жәбiрленушiнiң және куәнiң айғақтары әкімшілік құқық 

бұзушылық туралы немесе іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шараларын қолдану 

туралы хаттамада көрсетіледі, ал қажет болған кезде –сауал қою хаттамасымен рәсімделіп, 

іске тігіледі. 

2) Сарапшының қорытындысы – бұл арнаулы ғылыми бiлiмдi пайдалана отырып 

жүргiзiлген iс материалдарын, оның iшiнде заттай дәлелдемелер мен үлгiлердi зерттеу 

нәтижелерiне негiзделген, оның алдына жүргізуінде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс 

жатқан судья, орган (лауазымды адам) қойған мәселелер бойынша жазбаша нысанда 

ұсынылған түйіндер болып саналады. Қорытындыда сарапшының зерттеу кезiнде қолданған 

әдiстерi, қойылған сұрақтарға жауаптардың негiздемесi және сарапшының өзінің 

бастамасымен белгіленген, iс үшiн маңызы бар мән-жайлар да көрсетiледi. 

Қорытындыны зерттеулер жүргiзгеннен кейiн оның нәтижелерiн ескере отырып 

сарапшы (сарапшылар) өз атынан жасайды, оны өзінің (өздерiнiң) қолымен және жеке 

мөрiмен куәландырады. Сараптаманы сараптама органы жүргiзген жағдайда, сарапшының 

қолы аталған органның мөрiмен расталады. 

Сарапшының қорытындысында: 

-оның ресiмделген күнi, сараптаманың жүргiзiлген мерзiмдерi және орны; 

-сот сараптамасын жүргiзудiң негiздерi;  

-жүргізуінде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс жатқан судья туралы, орган 

(лауазымды адам) туралы мәлiметтер; 
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 -сараптама жүргiзу тапсырылған сот сараптамасы органы және (немесе) сарапшы 

(сарапшылар) туралы мәлiметтер (тегi, аты, әкесiнiң аты (ол болған кезде), бiлiмi, 

мамандығы, мамандығы бойынша жұмыс өтілі, ғылыми дәрежесi және ғылыми атағы, 

атқаратын лауазымы); 

-сотта көрiнеу жалған қорытынды бергенi үшiн қылмыстық жауаптылық туралы 

өзiнiң ескертiлгенi туралы сарапшының қолымен куәландырылған белгi; 

-сарапшының (сарапшылардың) алдына қойылған мәселелер; 

-сараптама жүргiзу кезiнде процеске қатысқан қатысушылар және олар берген 

түсiндiрмелер туралы мәлiметтер; 

-объектiлер; 

-пайдаланылған әдiстемелер көрсетiле отырып, зерттеулердiң мазмұны мен 

нәтижелерi;  

-жүргiзiлген зерттеулердiң нәтижелерiн бағалау, сарапшының (сарапшылардың) 

алдына қойылған мәселелер бойынша түйіндердің негiздемесi мен тұжырымы көрсетiлуге 

тиiс. 

Сарапшының айғақтары – бұл өзі ұсынған қорытындыны түсіндіру немесе нақтылау 

мақсатында әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау барысында хабарлаған 

мәліметтері болып табылады.  

3) Маманның қорытындысы – бұл әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша іс 

жүргізуді жүзеге асыратын уәкілетті лауазымды адам немесе тараптар маманның алдына 

қойған мәселелер бойынша жазбаша түрде ұсынған пікірі, оларға жауап қайтарылған кезде 

тиісті зерттеу жүргізу талап етілмейді. 

Маманның қорытындысы кіріспе, сипаттау бөліктерінен және түйіндерден тұрады. 

1. Кіріспе бөлігінде: қорытындының берілген күні, орны, уақыты; арнайы зерттеу 

жүргiзуді тапсырған лауазымды адам; маман туралы мәлiметтер (тегi, аты, әкесiнiң аты (ол 

болған кезде), бiлiмi, мамандығы, мамандығы бойынша жұмыс өтілі, ғылыми дәрежесi, 

ғылыми атағы, атқаратын лауазымы) көрсетiлуге тиiс. 

2. Сипаттау бөлігінде: маманның алдына қойылған мәселелер, қорытынды беру үшін 

маманға ұсынылған объектілер, материалдар, құжаттар, зерттеу кезінде қатысқан адамдар 

қамтылады.  

3. Түйіндерде маманның қойылған мәселелерге жауаптары және олардың ғылыми 

негіздемесі көрсетіледі. 

Маманның айғақтары – бұл маманның әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі қарау 

барысында арнаулы білімді талап ететін мән-жайлар туралы хабарлаған мәліметтері. 

4) Заттай дәлелдемелер - құқық бұзушылықтың құралы не нысанасы болған не оның 

iздерi қалған заттар болып саналады. 

Заттай дәлелдемелер, егер қажет болса, суретке түсiрiледi немесе өзге тәсiлмен 

тiркеледi және iске тiгiледi, бұл жөнiнде әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттамаға 

немесе осы Кодексте көзделген өзге хаттамаға жазба жазылады. Жүргізуінде әкiмшiлiк 

құқық бұзушылық туралы іс жатқан судья, орган iс мәнi бойынша шешiлгенге дейiн заттай 

дәлелдемелердiң сақталуын қамтамасыз етуге қажеттi шаралар қолдануға, сондай-ақ iстi 

қарау аяқталысымен олар туралы шешiм қабылдауға мiндеттi. 

5) Құжаттар – егер ұйымдар, лауазымды адамдар және жеке тұлғалар баяндаған 

немесе куәландырған мәлiметтердiң әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс үшiн маңызы 

болса, дәлелдемелер деп танылады. 

Құжаттар жазбаша да, өзге де нысанда тiркелген мәлiметтерді қамтуы мүмкiн. 

Құжаттарға, оның ішінде осы Кодексте көзделген тәртiппен алынған, талап етiп алдырылған 

немесе ұсынылған компьютерлiк ақпаратты, фото және кино түсiрiлiмдерді, дыбыс және 

бейнежазбаларды қамтитын материалдар жатқызылуы мүмкiн[1]. 

Дәлелдемелер тура және жанама болып бөлінеді. Тура дәлелдемеге әкімшілік құқық 

бұзушылық бойынша алынған заттар, көлік құралының авариялық жағдайы және т.б. 

жатады. 
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Сондай-ақ, дәлелдемелер бастапқы және туындайтын болып бөлінеді. Бастапқы 

дәлелдемелерге ақпарат дереккөздері (құжаттар, төлқұжат, жүргізуші куәлігі) жатады. 

Бастапқы ақпаратты қамтымайтын дереккөздерге құжаттардың көшірмесі т.б. жатады [2]. 

Дәлелдеу әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы iстердi заңды, негiзді және әдiл 

қарау үшiн маңызы бар мән-жайларды анықтау мақсатында дәлелдемелердi жинаудан, 

тексеруден және бағалаудан тұрады. Енді осы элементтердің әрқайсысына анықтама беріп 

өтейік.  

1) Дәлелдемелерді жинау – осы ӘҚБтК-де көзделген әрекеттерді жүзеге асыру арқылы 

әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы iстер бойынша іс жүргізу процесінде жүргізіледі. 

Нәрселер мен құжаттар оларды бағалағаннан кейін iске тігіледі, бұл жөнінде әкімшілік 

құқық бұзушылықтар туралы хаттамада тиісті жазба жасалады немесе бөлек хаттама 

жасалады. 

2) Дәлелдемелерді тексеру – әкімшілік құқық бұзушылық туралы iс бойынша барлық 

жиналған дәлелдемелер мұқият, жан-жақты және объективтi тексеруге жатады. Тексеру 

алынған дәлелдемелердi талдауды, оны басқа дәлелдемелермен салыстыруды, қосымша 

дәлелдемелер жинауды, дәлелдемелердi алу көздерiн тексерудi қамтиды. 

3) Дәлелдемелердi бағалау – бұл дәлелдемелерді талдау мен синтездеуден тұратын 

және жеке дәлелдемелердің тиесілігі, жол беруге болатындығы, анықтығы мен маңызы және 

қабылданған шешімді негіздеу үшін олардың жиынтығының жеткіліктілігі туралы түйінмен 

аяқталатын логикалық ойлау қызметі. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс бойынша iс 

жүргiзудi жүзеге асыратын судья, орган (лауазымды адам) дәлелдемелердi заң мен ар-

намысты басшылыққа ала отырып, дәлелдемелердi өз жиынтығында жан-жақты, толық және 

объективтi қарауға негiзделген өзiнiң iшкi сенiмi бойынша бағалайды. Ешбiр дәлелдеменiң 

алдын ала белгiленген күшi болмайды. 

Сонымен, қорыта айтқанда, дәлелдемелер әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер 

бойынша іс жүргізуде әкімшілік құқық бұзушылық жасаған тұлғаның кінәлілігін немесе 

кінәсіздігін анықтауда маңызды рөл атқарады. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев 2017 жылы 31 

қаңтарда жариялаған «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 

атты Жолдауында әкімшілік және қылмыстық заңнаманы ізгілендірудің, сондай-ақ, 

әкімшілік айыппұлдардың әділетті және құқық бұзу деңгейіне сәйкес болуға тиіс екендігін 

нақты айтқан болатын[3]. Сондықтан әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша іс 

жүргізу барысында судья немесе орган дәлелдемелерді ішкі сенімі бойынша бағалай отырып, 

әкімшілік құқық бұзушылық туралы істі толық шешуі қажет. Бұл өз кезегінде адамның 

әкімшілік құқық бұзушылық жасағанын не жасамағанын нақты анықтауға және Елбасы 

тапсырмасына сәйкес әкімшілік заңнаманы ізгілендіруге мүмкіндік береді. 
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 ӘОЖ 80 

 

АҚЫННЫҢ МӘҢГІЛІК МҰРАСЫ 

 

Жауынбаева Н.Қ.
1 

І. Жансүгіров  әдеби  музейінің меңгерушісі
1
, Талдықорған қ.  

 

Жетісудың жыр дүлдүлі, ақын, қазақ поэзиясының құлагері - Ілияс Жансүгіровтің 

поэзиясы ұлттық әдебиеттің классикалық байлығының қатарына  жатады.  Ілияс Жансүгіров – 

қазақ  әдебиетінің барлық жанрларында қалам тартып, елеулі  туындылар берген әмбебап дарын. 

Әсіресе ол өзінің аса қуатты суреткерлік талантын поэзия жанрында көрсетіп, күллі қазақ 

әдебиетінің мақтанышына айналған туындыларын  дүниеге  әкелді.  

Жыр дүлдүлі Ілияс Жансүгіровтің  шығармаларын  көпшілік  арасына  кеңінен  

насихаттау мақсатында жер жәннаты Жетісудың орталығы Талдықорған қаласында 1984 жылы 

ақынның әдеби музейі ашылған болатын. Отыз жылдан аса уақыт ішінде әдеби музей өз 

жұмысын үздіксіз жүргізіп  келеді. Музей қорында алты мыңнан жәдiгерлер сақталуда. Бүгінгі 

күні Ілияс Жансүгіров шығармашылығы, жеке басына, қоғамдық–мемлекеттік қызметтеріне 

қатысты сирек материалдарды, құнды жәдігерлерді көруге деген көрермендердің 

қызығушылығы артуда. Жылына, 3500 аса көрермен музейдің жұмыстарымен танысады. 

Көпшілігі оқу бағдарламасы бойынша мектеп оқушылары мен дипломдық, курстық жұмыстарға 

дайындалушы студент - жастар. 

         Жыл  сайын ақынның  1 мамыр  туған  күнін, 26  ақпан  репрессия  құрбаны  болған  

азалы  күндеріне арналған  ақынды  еске  алу жиындарын  өткiзу  дәстүрге  айналған.  

2016 жылы неміс жазушысы Герт Хайденрайх Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасын 

неміс тіліне аударып, кітап Қазақстан-Гете институтының демеушілігімен Германиядағы 

«Вuchergilde» баспасынан жарық көрді. Жаңа кітаптың неміс тіліндегі нұсқасы  Германияның  

Лейпциг қаласында алғаш  оқырман  қауымға  таныстырылып,  тұсауы  кесілді. Аталмыш   

кітаптың   еліміздегі  тұсаукесері сол жылдың  26 мамырында Алматы қаласында Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кітапханасының көрме бөлімінде өтті. Герт Хайденрайх поэманы неміс 

тілінде шабыттана оқып, таңдай қақтырды. Музей меңгерушісі ретінде мен өзім барып қатысып 

қайттым. Музейге деген ерекше құрметпен автор  жеке қолтаңбасын қоя отырып, аталған 

кітапты музей қорына сыйға тартты. 

2016 жылы құлагер-ақынымыз Ілиястың жейдесі табылды. Оны  Ақсу ауданы Еңбек 

ауылының тұрғыны айтыскер ақын Атамбаев Бекболат Қапашұлы Ілияс Жансүгіровтің музей 

қорына тапсырды.   

Тағы бір жағымды жаңалық Алматыда 2016 жылдың 17 қазаны күні  ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігінің тапсырысы бойынша «Арман» кинотеатрында Ш.Айманов атындағы 

«Қазақфильм» АҚ  түсірген «Фатима» атты толықметражды деректі фильмнің тұсаукесері өтті. 

Бұл деректі фильм қазақтың ақын Ілияс Жансүгүровтің өмірлік серігі бола білген Фатима 

Ғабитованың күнделігі мен хаттарының негізінде жасалған. Өскелең ұрпақ өз халқының 

тарихын тек оқулықтардан емес, сонымен қатар, осындай фильмдер арқылы да танығаны дұрыс. 

Мұның барлығы – Ілияс пен жастар арасындағы рухани үндестікті, ұрпақтар сабақтастығын 

жалғастыру деп білеміз. 

2017 жылы Алматы облыстық Ішкі Істер Департаментінің ақпараттық-аналитикалық 

орталығы І.Жансүгіровтің 1936 жылы Алматы қаласында берілген паспортын және ақырғы 

бейнесі, тұтқындалған кездегі фотосуретінің түпнұсқасын ақынның музей қорына сыйға 

табыстады.  

Алғашында НКВД қабырғасында сақталынып кейін Ішкі Істер Департаментіне берілген  

паспорт 80 жыл кейін өз мекенін тапты. Құнды мұраларды қорға жинастырып қана қоймай, 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы аясында Ілияс 

Жансүгіровтің туған жері Ақсу ауданының Ақсу және Қапал ауылдарына «Ілияс әлемі» атты 

жылжымалы көрмелер ұйымдастырылды.   
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Көптеген шаралар, жүйелі жұмыстарымен елдің ықыласына бөленген Ілияс 

Жансүгіровтің әдеби музейі 2017 жылы Алматы облысы әкімдігінің «Үздік музей» 

номинациясының жеңімпазы атанды. 

Тағы бір сүйінші хабар. Алматы қаласындағы Ұлттық кітапхананың сирек кездесетін 

қолжазбалар қорынан  белгісіз себептермен осы уақытқа дейін жинақтарға енгізілмей қалған 

І.Жансүгіровтің «Қуат» поэмасы мен «Бақытты Жамал» әңгімесі табылып, оны латын 

қарпінен І.Жансүгіров әдеби музейінің қызметкері Оразбаева Айжан Алтайқызы 

кириллицаға түсіріп, бұл еңбек «Қазақ әдебиеті» газетінде жарық көрді. 

Өздеріңізге белгілі  келесі 2019 жылы ақынның туғанына 125 жыл тойлаймыз. 

Мерейтой қарсаңында үстіміздегі жылы біз Талдықорған қаласында үлкен облыстық жыр 

мүшәйрасын өткіздік. Оған облысымыздың аудандары мен қалаларынан келген жастар 

қатысып, өздерінің Ілиясқа арнаған арнауларын арнап,  өнерлерін паш етті.  

Халқымызда «Бір адамның батылдығы мың адамға  жол  салған,  бір адамның батырлығы 

тұтас халықтың атын  шығарған»  -  деген  дана  сөз  бар. Ілияс Жансүгіров небәрі 44 жас 

өмірінің 20-дан астам жылын шығармашылыққа арнаған жан. Ол аз уақыттың ішінде артында 

өшпес із қалдырды. Талайды жылатқан, мұңайтқан, ойландырған Құлагерді қалдырды. Өнер 

иесінің өмірін өлеңмен әрледі, өз заманын кейінгі ұрпақтың көруіне мүмкіншілік берді. 

Ұрпағына ұмытпас ұлы мұра сыйлады. Ақынның  «Құлагер» поэмасын неміс тіліне аударған 

неміс жазушысы: «Мен «Құлагерді»   қазақтардан қызғанамын» дегені - бұл біздің асыл 

ақынымызды қазақтар ғана емес, әлем мойындағандығының тағы бір дәлелі.    

Қазақстанымыздың халқы аман, қасиетті жері бүтін болсын. Мемлекетіміз берік, 

бірлігіміз берекеге, әр күніміз мерекеге ұласа берсін ағайын! 
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Мақалда айтылатын негізгі мәселе, Ілияс Жансүгіровтің поэмасындағы тарихи 

шындық пен көркемдік жайы баяндалады. Сонымен қатар, поэманың жазылу мәселесімен 

қатар, философия, ғибраты мол сюжетттік туындылар, оларды талдау мен анализ жасау 

қамтылған. 

Кілт сөздер: Күйші, Қарашаш, Халық, Сапақ, Кенесары 

 

В статье отражены основные сюжеты поэмы Ильяса Жансугурова о возникновений 

произведении, также необходимые краткие сюжетные исторические факты, философия и 

их анализы героев.  

 

In the article the basic treatises of mystifications and didactic ideas of our ancestors are 

reflected about education, also necessary short with a plot works, philosophy and their analyses for 

a height and correct education of rising generation. 

 

Ілиястың 1934 жылы жазылған «Күйші» поэмасы қазақтың эпикалық поэзиясындағы 

елеулі құбылыс болды. «Күй» ақынның поэма жанрындағы өнер тақырыбын қозғауының 

басы, әдемі бастамасы болса, «Күйші» соның сатылы, заңды жалғасы еді. «Күйшіде» ақын 

өнер тақырыбын өрістете түсті. Көркемдік шешімі тұрғысынан қарағанда, ақын ілгеріледі. 
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 Сюжеттік, композициялық, образдық, тілдік шеберлік бағытында ақын алғашқы поэмасынан 

гөрі «Күйшіде» өсу, биіктеу үстінде болғанын толық аңғартты. 

Поэма басында Арқадан көшіп, Алатауға беттеген хан Кененің ордасы бейнеленеді. 

Халық жиналып, ханға қошемет көрсетіп, той жасайды. Біреулер ерулікке бие сойса, 

біреулер ат сыйлап, мәре-сәресі шығып жатыр. Көп халықтың ішінен не берер малы, не 

сыйлығы жоқ, жалғыз шешесі бар кедей жігіт күйші келіп, дүйім жұртқа күй арқылы 

қуаныш, ләззат сыйлайды. Рахаттан кім қашсын? Кененің сылқ-сылқ күлген сұлу қарындасы 

Қарашаш Күйшінің рахат берер күйлеріне тәнті, соған ғашық болады. Осы тұста шығарма 

желісі оқыс оқиғаға тап болады. Күйшінің майталман  өнерпаздығы өзіне пәле болып 

жабысады. Ол туған ел мен жерін, шешесін тастап, Қарашашқа күй шертіп, рахатқа батыру 

үшін басы бүтін құлдыққа берілмек. Күйшіге бұл ауыр тиген соққы. Әрине, қара жұмыс 

істемейді, тек Қарашашқа күй тартып беру керек. Осы сәтте еркіндік, бостандықтан 

айырылған күйші ескі сарынды, қайғылы, күйінішті күй тартып, мұңға батады. Оның бүкіл 

әуенінен  қуанышты леп су сепкендей басылған.  

Азаттықтан айырылып, жарым көңіл күй кешкен өнерпаз, көп ұзамай тағдыр жазуына 

мойын ұсынып, Қарашаш отауына да үйренеді. Үйренгені аздай «қара қас, қалың қабақ, 

ордадағы сырықтай, бойы сымдай, балға ашытқан қымыздай» ханшаға сезім көңілі оянып, 

ғашықтың дертіне ұшырайды. Осы тұста Күйшінің  күй ырғағы да сезім толқындарына 

толып, ұшқыр қиялды елестететін, түлкі алатын құмайға, аңға шапқан тазыға айналып, шат-

шадымын, шабыт шақырар әуенге бет бұрады. Күй тартқан күйшінің ішкі тебіренісі 

Қарашашқа әсер етпей қоймайды. Күйшінің домбырасынан төгілген күй тасқыны қыздың көз 

алдына фантастикалық бейне, көріністерге айналып, дегбірін алады. Өйткені, Күйшінің ой-

қиялы  шексіз, бірде самал желге айналса, қыздың бетінен өппек, суға айналса, 

шомылдырмақ, қымыз болып сусынға айналса, сұлудың ернінен сүймек, ал алтын, күміске 

айналса, қолынан білезік болып тағылып, жүрек лүпілін сезбек. Домбыра пернесінен төгілген 

күй Қарашашты тебірентіп, есінен айырады, Күйшіге қосылмақ ойы да болады. Бірақ, ол 

ойынан тез қайтады. Хан тұқымын қалай былғамақ.  

Ендігі  тұста сюжеттік  желіге мына жайт тап болды. Түн мезгілінде Әлімқұл 

датқаның ерке, сері баласы Сапақ Қарашашты оятпақ боп қасына барғанда, ұйқысы сергек 

қыз оянып, көзін аша сала, Наркескенге ұмтылады. Ашуы бұрқ-сарқ қайнайды. Ел-жұртты 

аяғынан тік тұрғызады. 

Ғашық дертіне шалдыққан күйші көрген түсіме, әлде өңі ме, сон біле алмай әрі-сәрі 

күй кешеді. «Қызды оятқан өзім шығармын» деп ажал құрығына даяр тұрады. «Зәнталақ! 

Пері қаққан! Сен жүрсің бе!»– деп күйшіге тап берген жендетті қыз тоқтатып, «Тиіспе менің 

күйшіме, оны істеген ол емес, Әлімқұлдың шолжаң ұлы» деп зекіп тастайды.  

Боз баланың бұл қылығы соғыс өртін тұтандыратын үлкен зобалаң, кесапат әкеледі. 

Түбінде Үйсін, Дулат ортақ мәмілеге келіп, жгіттің бет -  аузынан  күйелеп, мойнына 

масқаралап құрым байлап, киімін түк қалдырмай шешіп алып, жаяу-жалпылатып 

Қарашаштың алдына әкеледі. Көңілі танып, халыққа сес көрсеткен қыз-жігітті өлтірмей, 

көзінен сорасы аққан әкесі Әлімқұлға береді.  

Осы оқиға Күйшінің өрекпіген көңілін басып, жүрегін суытып, қанын қарайтады. Күй 

сарыны да өзгеріп, тартылып жүрген тәтті, сырлы, сезімді әуен  мұңды, қайғылы, өлімді 

сарынға айналады. «Күйген», «Суға кеткен», «Желмая», «Атылған аққу» күйлерін бірінен 

кейін бірі кезектесіп, Қарашаштың салтанатты, әшекейлі сұлу сарайын мұңға батырады. 

Күйші сұлу Қарашашқа деген сезімі жоғалған, оны сұр мегежінге, жиырылған кесірткеге, 

албасты, мыстан  кемпірге балайды, күй сарыны үнемі осыны сездіреді. Қыз өз қиялында 

«бұл жігіт емес, жылап отыр, саусағы да  жез тырнақтың тұяғы секілді»  деп күйшіден жеріп, 

күйді тоқтатады.   

Бір мезет көңілі тасып тұрған  Қарашаш Күйшіден «тілегің не ?» деп сұрағанда, 

«Тілегім мың қайтара – бір-ақ тілек, басыма бостандық бер, елге қайтам» дейді. Мұндай 

жауап күтпеген кербез қыз, ұзақ ойланып, жібергісі келмесе де, «болсын» дейді. Одан күн 

артынан күн өтіп, ай артынан ай келеді. Қыз жігітті жібергісі жоқ.  
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Ақырында қыз жүрегі жеңіледі. Күйшіге астына ат мінгізіп, еліне қайтарады. Еліне 

келгенде Күйші шабыттанып, «Азат» деген күйді шертеді.         

Ілияс  Жансүгіровтің осы «Күйші» поэмасы кең тынысты, асқақ әуенді, қатыгездік пен 

зұлымдықты  өнер арқылы жеңе  білген қазақ әдебиетіндегі қайталанбас ірі де көркем 

туынды. Мұнда негізгі сюжетпен қоса, Қарашаш пен Күйші арасындағы терең психолгизм, 

адам сезімдерінің шарпысулары  ақынның шалқар шабытына, шексіз фантазиясына, табиғи 

ағысына барынша ерік берілгені айқын аңғарылады.  

Қарашаш – «Күйші» поэмасындағы басты кейіпкердің бірі. Автордың түпкі ой қазығы 

бойынша, ол – ұнамсыз тұлға. Солай бола тұрса да, оның кейбір адамдық қасиеттерін де 

ақын жарқыратып алға жайып салған. Ол алған беттен таймайтын, орта жолда бөгеліп 

қалмайтын, алдына қойған мақсатын орындамай тынбайтын, қайратты, кесек мінезді тұтас 

характер. Ол мәмілеге келуді, шегінуді білмейтін өр тұлға ретінде есте қалады. Қарашаш 

ақылсыз әумесер де емес. Ашумен қатар ақылы да бар.   

Қарашаш - әр алуан сыр-сипатымен терең бейнеленген күрделі кейіпкер. Ол тарихи 

тақырыпқа жазылған поэмалардағы дараланған типтің бірі.  

Поэмада күйші жігіт жөнінде онша көп мәлімет жоқ. Кедей екені, шешесі бар екені 

айтылады. Ақын оның портретін, мінездемесін бере қойған жоқ. Бізге дейінгі зерттеушілер 

айтып жүргендей, поэмадағы күйші жігіт екі түрлі сыр-сипатымен, яғни өнерпаздығымен 

көзге түседі. Ал, хан феодалдарының құлдық бұғауынан босатуға ұмтылу, рухани байлықты 

жасау – халықтық қадір-қасиет үйсін күйші жігіт арқылы көрінеді.  

Күйші жігіт өмірінің нақтылы көріністерін, сезім күйін, арман дүниесінің бұралаң-

қалтарыстарынан нәзік те әсерлі тіл бояуларымен суреттеу арқылы халық өкілінің әп-әдемі 

бейнесін ақынның мүсіндеп бергені – поэмадағы елеулі көркемдік жетістік. Оның ең басты 

қасиеті бойына жинаған асқан халықтық дарыны - өнерпаздығы. Шығарманың «Күйші» 

атануы да осы бір  өзекті сарынмен тікелей байланысты. 

Күйші жігіт басында оянған махаббат сезімін де ақын келістіре толғайды. Жалпы 

жастық, махаббат деген үлкен рухани күш. Ол адамды шабыттандырады, қанат бітіріп, көкке 

ұшырады. Бойға бұрқыраған жігер-күш беріп, тау қопартады. Адам санасын нұрландырып, 

мол жарыққа кенеледі. Қарашашқа ынтыққан поэмадағы күйші жігіт халі осындай. Бұрынғы 

өзі тартып жүрген  тоқсан түрлі  күйді қоя тұрып, шабыт қанатына мінген өнерпаз өз 

жүрегінің жаңа күйін – махаббат күйін төгеді.  

Поэмадағы күйші жігіт – есте қаларлықтай кесек тұлға. Ақын оның асқан 

өнерпаздығын, өміріндегі бұралаңы бар күрделі сәттерді құлпырта сөз бояуларымен айқын 

суреттеп берген. Домбырадағы тоқсан құбылған құдіретті күйдің  адам сезімдерімен  

ұштасқан кейде реалистік, кейде романтикалық кейпін, өрісін ақын өрен шабытпен өлең 

өрнегіне шебер түсірген. Күйші жігіттің барлық қадір–қасиеті – халықтың бойындағы асыл 

мінез, қадір-қасиеттердің жарқын көріністері. Бұл шығарманың бүкіл рухынан көрініп тұр.                            

Поэмада адамдар тұлғасы нақтылы сипатталған. Бірі ұнамды, бірі ұнамсыз дегендей. 

Поэманы оқығанда есте қалып қоятын кейіпкердің бірі  - хан Кенесары Қасымов. Кенесары – 

тарихи шындыққа сәйкес, өзінің зұлымдығымен, жауыздығымен айқын көрінеді. Бұл 

жөнінде акаемик  Қажым Жұмалиев: «Ақын сөз арасына, кейбір ғана қысқаша сурет, 

баяндау, репликалар арқылы, Кененің жексұрындық мінез-құлық әрекеттері де шеберлікпен 

көрсетеді. ...Жауыздық, қара жүректілік, менмендік, қара халықты менсінбей, оларға 

тәкаппарлықпен қараушылық бәрін бір-екі шумақпен-ақ ақын түйіп берген емес пе?» - деп 

поэмадағы Кенесары бейнесі жөнінде дәл топшылау жасады.  

 «Біржан мен Сара» айтысы алғаш цензураға 1897 жылы 2 желтоқсанда Петербург 

қаласынан рұқсат берілген. Айтыс баспадан екі мәрте шыққан. Біріншісін халық әдебиетін 

жинаушы Жүсіпбек қожа Шайыхисламов бастырған.  Жүсіпбек қожа Шайхысламұлы «өзім 

Сарадан жазып алдым» деп 1898 жылы ағайынды Мұхамеджан мен Шәріпжан Кәримовтың 

Қазан қаласындағы жекеменшік баспаханасынан шығарады.  

Айтыс мәтінінің алғашқы бетіндегі: «Мұны айтқан әлқисса Жүсіпбек қожаға Сара 

қыздың Біржанмен айтысқанын қыздың өз аузынан осылай деп, бастан аяқ баян қылғаны 



 

69 

«ЖАНСУГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

материалы республиканской  научно-практической  конференции  

7 декабря 2018 г. 

 
 айтыстың келер жылында», - деген сөздерге сүйеніп, авторы Жүсіпбек қожа дейді. Ал 

баспадан 1898, 1900 жылдары шыққан айтыс мәтінінде мұндай сөздер мүлде жоқ. 

Енді осы Жүсіпбекке жеке тоқталсақ, мынадай қызғылықты фактілерге ұшырасымыз. 

Сараның аты Жүсіпбек қожаның құлағына жетіп, 1896 жылы Сараны іздеп келіп, айтысты өз 

аузынан жазып алады.Ілиястың «Күйші» деген поэмасындағы Кенесарының қарындасы 

Қарашаш болғандықтан, Ұлы жүз нағашы жұртым деп, жиі келетін. Ілиястың поэмасындағы 

Кенесары ханның Арқадан Алатауға ауған жылында Жалайырдың ішіндегі дулаттардың 

ортасында отырып, қарындасы Қарашашты Шайхыұлы Исламға ұзатып кеткен.Шайхыұлы 

Ислам арға атасы араб нәсілді қожа да, Қарашаш болса қазақ қызы.Сол себептен, 

Қарашаштан туған Жүсіпбек қазақтарды, солардың ішінде Ұлы жүз руларын нағашым деп, 

қазақтар оны Жиенқожа деп атаған.  

 «Күйші» поэмасының қозғайтын негізгі мәселесі қазақ халық күйлерінің – күй 

өнерінің ғажайып сыр-сипатын, қоғам, адам өміріндегі ерекше рөлін көрсету десе де 

болғандай. Міне, осы бір халықтың рухани байлығын тіл өнерімен әсерлі толғаған ақын 

поэмасында сол құдіретті өнерді жасаушы авторын да үнемі есте ұстап отырады. Ақын 

ғасырлар бойы жасалған рухани байлық – күй өнерін жасаушы халық, халықтың дана 

дарыны деп дұрыс түсінеді де, сол халықтың нақтлы өкілі ретінде үйсін руынан шыққан 

күйші жігітті алады. Күйші жігіт те поэманың орталық кейіпкері. Ұнамды кейіпкер.  

Ілияс Жансүгіровтің «Күйші» поэмасының көркемдік сапасы аса жоғары. Сонымен 

қатар, идеялық мазмұны да терең. «Күйші» кезінде де, кейін де идеялық қадір-қасиетімен 

жарқырап көзге түседі. Қазақ поэмаларының тарихындағы аса көрнекті туынды ретінде бүкіл 

жұршылыққа кеңінен танылған, оның халықтық шығарма – асыл рухани байлық екені хақ.  

Сондықтан да, «Күйші» поэмасы Ілияс талантының шарықтаған шағының тамаша 

туындысы.  
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Мақалада Батыс Қазақстан облысындағы «Игілік ӘЖҚ» шаруа қожалығында ірі 

қара малдың асқазан-ішек жолдарының гельминтоздары кезінде альвет-суспензия 

препаратын қолдану тиімділігі келтірілген. Ірі қара малдың асқазан-ішек жолдарының 

стронгилятоздары кезінде 7,5 мг\кг дозасында ДВ 0,75 мл/кг малдың жалпы салмағы есебіне 

қарай альвет-суспензия препараты 96% қолдану тиімділігін көрсетті, сондықтан бұны 

жоғары бірінші санаттағы антигельминтиктерге жатқызылады. 
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В статье приведена эффективность применения препарата альвет-суспензия при 

стронгилятозах пищеварительного тракта крупного рогатого скота на базе крестьянского 

хозяйства «Игілік ӘЖҚ» Западно-Казахстанской области. Применение альвет-суспензии в 

дозе 7,5 мг/кг по ДВ из расчета 0,75 мл/кг массы тела животного показала высокую 

эффективность 96% при стронгилятозах пищеварительного тракта крупного рогатого 

скота и относится к первой категории высокоэффективных антигельминтиков. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, стронгилята, альвет-суспензия, Западно-

Казахстанская область. 

 

Развитие и реконструкция молочного, мясного скотоводства на современном 

технологическом, инновационном уровне является составной частью государственной 

программы повышения эффективности сельского хозяйства. 

Производство молока, мяса и других полноценных продуктов питания имеет 

стратегическое значение как важный показатель роста экономики страны и оптимизации 

внешнеэкономических отношений. 

Увеличению поголовья и повышению молочной, мясной продуктивности животных 

препятствуют паразитарные болезни, среди которых особенно опасны гельминтозы. 

Среди паразитарных болезней животных наиболее широкое распространение в 

хозяйствах республики, странах СНГ и дальнего зарубежья получили желудочно-кишечные 

гельминтозы [1,2].  

Большой ущерб животноводству наносят болезни, вызываемые нематодами из 

подотряда Strongylata. Они, как правило, носят массовый характер и протекают тяжело, 

особенно у молодняка. У поражённых животных уменьшается продукция молока, мяса, 

снижается качество шкур. В большей степени поражается молодняк сельскохозяйственных 

животных, среди которого чаще, чем среди взрослых животных, наблюдается гибель. 

Данная группа болезней широко распространена на территории всей страны, ущерб 

складывается из падежа молодняка, потери мясной и шерстной продуктивности [3,4,5]. 

В пищеварительном тракте жвачных животных одновременно может паразитировать 

несколько видов гельминтов, создавая сообщество. Причем каждый сочлен гельминтоценоза 

воздействует на организм хозяина патогенно. 

При организации лечебных мероприятий против гельминтозов пищеварительного 

тракта животных необходимо учитывать экстенсивность инвазии (ЭИ) и интенсивность 

инвазии (ИИ), а также время года. Это дает возможность выбора доступных и достаточно 

эффективных антгельминтиков как против взрослых гельминтов, так и их личинок [6]. 

Для дегельминтизации жвачных животных при стронгилятозах желудочно-кишечного 

тракта предложено много антгельминтиков. Однако до настоящего времени изыскание 

новых, высокоэффективных препаратов для дегельминтизации при этих инвазиях остается 

актуальным.  

Антигельминтный препарат альвет-суспензия – содержит в качестве действующего 

вещества альбендазол 10% и вспомогательные компоненты (метилцеллюлоза, пропандиол, 

хлорэтон, кислота лимонная, натрия гидроокись и вода дистиллированная). Представляет собой 

жидкость от молочно-белого до светло-серого цвета. При хранении допускается расслоение, 

исчезающее при взбалтывании. Выпускают препарат в виде 10% суспензии, расфасованным по 

100 мл и 1000 мл в полимерные флаконы [7]. 

Альвет-суспензия обладает широким спектром антигельминтного действия, эффективен 

при моно- и полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок нематод, цестод, а также 

имаго трематод, обладая овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами 

гельминтов. Механизм действия альбендазола, входящего в состав препарата, заключается в 

нарушении процессов транспорта глюкозы, микротубулярной функции и снижении активности 

фумарат-редуктазы у гельминтов, что приводит к их гибели. При пероральном введении 

всасывается в желудочно-кишечном тракте и проникает в органы и ткани. Из организма 

метаболиты альбендазола выводятся в основном с желчью и в небольшом количестве с мочой. 
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 Преимущества данного препарата заключается в высокой эффективности в 

отношении легочных и желудочно-кишечных нематод, цестод и трематод, в повышенной 

стабильности и биодоступности суспензии за счет оригинальной рецептуры и технологии 

микронизации частиц, а также в экономичной стоимости курса лечения [8]. 

Цель настоящей работы – изучить лечебную эффективность препарата альвет-

суспензию 10% («Nita-farm») при стронгилятозах пищеварительного тракта крупного 

рогатого скота. 

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в Западно-Казахстанском 

инновационно-технологическом университете и в КХ «Игілік ӘЖҚ». 

Объектом исследования служили коровы, нетели массой тела от 350 до 550 кг. 

Животные содержались на стандартном кормовом рационе. За время опыта условия 

содержания и рацион были одинаковыми. 

Исследование проводили в сентябре-октябре 2018 года. Двукратными 

гельминтоовоскопическими исследованиями проб фекалий от крупного рогатого скота, 

отобрали для опыта 40 голов спонтанно инвазированных стронгилятами пищеварительного 

тракта животных. Крупный рогатый скот разделили на 4 группы по 10 голов в каждой по 

принципу аналогов.   

Крупному рогатому скоту первой группы назначали альвет-суспензию 10% («Nita-

farm»), препарат вводили перорально, дозой 7,5 мг/кг по ДВ из расчета 0,75 мл/кг. Крупному 

рогатому скоту второй группы назначали ивермек 1% («Nita-farm»), раствор в дозе 0,2 мг/кг 

по ДВ из расчета 0,02 мл/кг, препарат вводили внутримышечно. Крупному рогатому скоту 

третьей группы назначали левамизол 75 («Nita-farm»), препарат вводили подкожно в дозе 7,5 

мг/кг из расчета 0,1 мл/кг. Крупный рогатый скот четвертой группы препараты не получали 

и служили контролем. Эффективность препаратов учитывали через 18 дней после 

дегельминтизации по результатам копроовоскопических исследований фекалий всех групп 

животных [9]. 

Подсчет количества яиц нематод в 1 г фекалий животных до и после лечения 

проводили методом флотации с использованием счетной камеры ВИГИС [10]. Пробы 

фекалий у крупного рогатого скота брали ректально. Оценку эффективности препаратов 

проводили по типу «Контрольный тест». 

Результаты исследований. В начале опыта экстенсивность инвазии крупного 

рогатого скота стронгилятами желудочно-кишечного тракта составила 67 % при среднем 

количестве яиц в 1 г фекалий 105,07 экз.  

Определение лечебной эффективности препарата альвет-суспензия 10% («Nita-farm»), 

при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота показали 

следующие результаты приведенные в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Эффективность антигельминтиков при стронгилятозах пищеварительного 

тракта крупного рогатого скота 

№

 п/п 

 

Группа 

животных 

Антигель

-минтик 

Кол

-во голов 

Доза, 

мг/кг по ДВ 

Освободило

сь от инвазии, 

голов 

Ср. кол-во яиц, в 

г. фекалий, экз. 

ЭЭ

,% 

И

Э,% 

до 

лечения 

в 

конце опыта 

1 Подопытная Альвет-

суспензия 

10 7,5 9 106,7 4,21 90 96 

2 Подопытная Ивермек 10 0,2 9 106,4 4,23 90 95 

3 Подопытная Левамизо

л 

10 7,5 7 104,8 26,6 70 78 

4 Контрольная - 10 - - 102,4 112,4 - - 

 

По данным таблицы 1 в первой группе, где был применен антигельминтик – альвет-

суспензия против стронгилят пищеварительного тракта, от гельминтов освободились 9 из 10 
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леченых животных. Экстенсэффективность (ЭЭ) составила 90%. В 1 г фекалий леченых 

животных обнаружили, в среднем, по 4,21 яиц стронгилят. Интенсэффективность (ИЭ) 

препарата составила 96%. 

Во второй группе, где применяли ивермек против стронгилят пищеварительного 

тракта, от гельминтов освободились 9 из 10 леченых животных. Экстенсэффективность (ЭЭ) 

составила 90%. В 1 г фекалий леченых животных обнаружили, в среднем, по 4,23 яиц 

стронгилят. Интенсэффективность (ИЭ) препарата составила 95%. 

В третьей группе, где применяли левамизол против стронгилят пищеварительного 

тракта, от гельминтов освободились 7 из 10 леченых животных. Экстенсэффективность (ЭЭ) 

составила 70%. В 1 г фекалий леченых животных обнаружили, в среднем, по 26,6 яиц 

стронгилят. Интенсэффективность (ИЭ) препарата составила 78%.  

Низкая эффективность левамизола по сравнению с двумя остальными препаратами, 

может свидетельствовать о том, что данный антигельминтик применялся ранее и на этот 

препарат возможно развилась резистентность у стронгилят пищеварительного тракта.  

В период опыта инвазированность животных контрольных групп существенно не 

изменялась и составила в начале опыта 102,4 и через 18 суток 112,4 яиц стронгилят. 

Клинических изменений в состоянии подопытных животных в период всего опыта не 

отмечали. 

Таким образом, эффективность альвет-суспензии в лечебной дозе 7,5 мг/кг по ДВ из 

расчета 0,75 мл/кг массы тела внутрь однократно при стронгилятозах пищеварительного 

тракта крупного рогатого скота составляет 96%. 

На рисунке 1 показано эффективность антигельминтиков при стронгилятозах 

пищеварительного тракта крупного рогатого скота в КХ «Игілік ӘЖҚ». 

 
Рисунок 1 - Эффективность антигельминтиков при стронгилятозах пищеварительного 

тракта крупного рогатого скота 

 

Заключение. Анализ полученных результатов свидетельствует о том что 

эффективность альвет-суспензия 10% в дозе 7,5 мг/кг по ДВ из расчета 0,75 мл/кг массы тела 

животного в условиях Западно-Казахстанской области показала высокую эффективность 

96% при стронгилятозах пищеварительного тракта крупного рогатого скота и относится к 

первой категории высокоэффективных антигельминтиков. Осложнений у животных после 

назначения препарата отмечено не было. 
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Мақалада  қазіргі білім беру жүйесінде мұғалімнің орны, деңгейі қандай болу 

керектігі айтылған. Білім сапасы айтарлықтай нәтижеге жету үшін сын тұрғысынан 

ойлау, соның ішінде Блум таксономиясының ерекше орны туралы баяндалған. Блум 

таксономиясын сабақта қолдану тиімділігі көрсетілген. 

Тірек сөздер: сыни тұрғыдан ойлау, Блум таксономиясы,таным, шығармашылық. 

 

В статье  рассматривается  роль и уровень учителя в нынешней системе 

образования. Для достижения качества в знании критическое мышление, в частности 

таксономия Блум  занимает особое место. 

Ключевые слова: критическое мышление,таксономия Блума,познание творчество. 

 

The article examines of the role and level of  teacher in the education system. To achieve 

guality in Knowledge critical thinking, in particular Bloom’s taxonomy holds a special place. 

Key words: critical thinking, Bloom’s taxonomy, creativity. 

 

Әдебиет пәні бойынша оқушының танымдық қабілеттерін арттыруда, 

шығармашылық деңгейін дамытуда, білімді жүйелі меңгертуде «Дамыта оқыту 

технологиясы», «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы мен «Модульдік оқыту 

технологиясы» тиімді. Бұл жаңа технологиялардағы қолданылатын әдіс- тәсілдер бір – 

біріне ұқсас. Жаңа педагогикалық технологиялар оқушының жеке тұлғалық күшін 

арттырып, шығармашылық ойының дамуында басты роль атқарады. Жеке тұлғаның 

танымдық қабілеттерін арттыруда, шығармашылық қабілетін дамытуда сыни тұрғысынан 

оқу мен жазу технологиясы өз тиімділігін нақтылауда. Яғни, мұғалім оқушыларды білім 
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жүйесімен, іскерлікпен, дағдымен қаруландырып қана қоймай, танымдық, шығармашылық 

қабілеттерін де дамытады. 

Көрнекі психолог А.П. Карпов шығармашылық деп жаңа дүниелер жасауды 

түсіндірген. Ғалымның зерттеулерінде «шығармашылық» ұғымы «жаңалық», «жаңа дүние 

жасау», «жаңалық ашу» ұғымдарына жақын қолданылып жүр [1]. 

Әдіскер – ғалым А.А.Баллаев шығармашылыққа оқушылардың жазған өлеңі мен 

прозасы, шығарған газеттері мен журналдары, сондай – ақ, жеке күнделіктері мен хаттарды 

т.б. жатқызады [2]. 

Ғалым А.Әлімов шығарманың мазмұны бойынша жүргізілетін шығармашылық 

жұмыстардың (шығарманың баяндау түрін өзгертіп әңгімелеу, әңгіме бірінші жақпен 

баяндалатын болса, оны үшінші жаққа айналдыру, әңгімедегі оқиғаға ұқсас өз жандарынан 

әңгіме құрастыру, т.с.с.) барлығын да баланың шығармашылық қабілетін қалыптастырудың 

жолдары деп көрсетеді. [3]. 

Демек, шығармашылық – өздігінен жаңа дүниелер жасау, яғни бұл жерде 

оқушылардың өз ойынан ойлап шығарған, ешкімдікіне ұқсамайтын дүниесі, оның ойлау 

мүмкіндігінің жесісі және оған жеткізетін әрекеті деген.  

 

 

мағынаны білдіреді. 

 

 

Әрине, өздігінен ізденіп, зерттеу жұмыстарын жүргізген, жинаған материалын талдай 

білген оқушының әдебиетті өнер табиғатына сай оқи білуіне, оның идеялық-эстетикалық мән 

– мағынасын терең ойлап, тебірене қабылдауына мүмкіндіктер туатыны сөзсіз. Сонымен 

қатар оқушының оқырмандық, ізденімпаздық белсенділіктерін де арттырады. 

Адам құндылығын дамыту арқылы әлем елдері ғылым мен білімге аса көңіл бөліп, 

білімді де білікті маман даярлау ісіне зор мән беруде. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

«Қазақстанның болашағы – дарынды балалар қолында» деп бекер айтпаған.  «Балалардың 

бойында ұлы мүмкіншіліктердің бәрі бар» деп Т.Фуляр айтқандай бала бойындағы 

дарындылық,ғылымилық қабілетін ашу, жақсы танымдық қасиеттерін зерттеу – бүгінгі 

заманның талабы. 

Оқушыны шығармашылыққа баулу, өз еңбегінің нәтижесін көруге, оны бағалауға 

бағыттау-өте күрделі үрдіс. Оқушының шығармашылық мүмкіндігі оның жеке тұлға ретінде 

қалыптасу үрдісінде пайда болады. Сондықтан да оқушының шығармашылық әрекеті өнімді 

әрекетпен ұштасып жатуы тиіс. Алдыменен мұғалім түрлі стратегияларды қолдануға 

қабілетті болуы керек. Ол үшін өз бетімен ізденулері, бір-бірімен білім алысуы арқылы 

қабілеттерін шыңдауы қажет. Оқушылардың дамуын жақсарту үшін мұғалім оқыту 

үдерісінде жаңа әдіс-тәсілдерді өз тәжірибесіне енгізе білуі тиіс. Мен  мектепті дамыту 

жоспарының басымдығын  

Мұғалім оқушылардың сын тұрғысынан ойлауын туғызу арқылы өзі де дамиды және 

танымдық қабілеттерін арттыру арқылы шығармашылық деңгейге жеткізеді. 

Блум таксономиясы – жеке тұлғаға бағытталған шығармашылығын дамытушы және 

білімді толық меңгертудің әдісі болып табылады. 

Қазіргі кездегі білім беру сапасы оқушылардың түрлі қызметтер саласындағы негізгі 

құзыреттілік түріндегі білім беру нәтижелерінің жетістіктерімен түсіндіріліп отыр. Оқу 

әрекетін ұйымдастыруда жеке тұлғаның өзін-өзі таныту тетіктерін, ғылыми ойлау әдістерін, 

зерттеу мәдениетінің негіздерін игеруді, кәсіби мақсаттарын қалыптастыруды қамтамасыз 

ету қажеттілігі туындап отыр. Бүгінгі таңда педагогтің міндеті оқушыларды  білім 

мөлшерімен жабдықтау емес,  білімді өз бетімен  алу үшін жағдай жасау болып табылады. 

Осыған орай,  әдебиет пәнінің оқытылу сапасын  жақсарту, оқыту әдістемесін ғылыми 

зерттеу нысанына ала отырып, соны ізденістер жасау, оны тікелей іс-тәжірибе арқылы 

дәлелдеуге қол жеткізу кезек күттірмейтін  маңызды мәселеге айналуда. Әдебиеттен білім 

Таным- ақиқат дүниесі, 

өмірді танып білу 

жөніндегі білім 

Шығармашылық- адамның 

белсенділігі мен дербес іс-

әрекетінің ең жоғарғы формасы 
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 беру көркем әдеби мәтінді ой көзімен түсіне оқып, жан-жақты талдау жасаумен 

ерекшеленеді. Осыған орай, тілдік қатынастың дамуына  алғы шарт тудырудың басты 

факторы оқушыға  тілдік орта  жасау болса, сол тілдік орта оқу мәтіндерінің  

коммуникативтік, ой дамытушылық, шығармашылық, зерттеушілік сипаттарымен 

айқындалуы  оқу тапсырмаларында  жан-жақты қарастырылуы қажет. Тұлғаның рухани-

адамгершілік  тәрбиеленуі бүгінгі таңда өзекті мәселе болып отыр.  Оқушының адамзаттық 

құндылықтарды игеруі үш тілді соның ішінде ана тілі және туған әдебиетіміздің рухани 

байлықтарын түйсінуі арқылы бойына сіңірілмек.  Ол үшін сабақта әр оқушының өзінің 

интеллектуалдық және шығармашылық қабілеттерінің шыңына жету мүмкіндігін 

қамтамасыз ететін, құзыреттілігін қалыптастыратын оқу тапсырмаларын  әзірлеу қажеттігі  

туындайды.  Осыған орай, заманауи талаптарға сай Еуропалық біліктілік жүйесіндегі «үш 

тұғырлы тілде сөйлесе алу»  құзыреттілігіне негізделген  оқу  тапсырмаларын әзірлеудің 

әдіс-амалдарын  қарастыру көзделеді. 

Оқушыны шығармашылыққа баулу, өз еңбегінің нәтижесін көруге, оны бағалауға 

бағыттау-өте күрделі үрдіс. Оқушының шығармашылық мүмкіндігі оның жеке тұлға ретінде 

қалыптасу үрдісінде пайда болады. Сондықтан да оқушының шығармашылық әрекеті өнімді 

әрекетпен ұштасып жатуы тиіс. Алдымен мұғалім түрлі стратегияларды қолдануға қабілетті 

болуы керек. Ол үшін өз бетімен ізденулері, бір-бірімен білім алысуы арқылы қабілеттерін 

шыңдауы қажет. Оқушылардың дамуын жақсарту үшін мұғалім оқыту үдерісінде жаңа әдіс-

тәсілдерді өз тәжірибесіне енгізе білуі тиіс.  

Блум таксономиясының идеяларына негізделіп жоспарланған  

І. Жансүгіровтің «Әнші» өлеңін  «Блум таксономиясы» бойынша  меңгерту  

Деңгей Берілген деңгей бойынша сұрақ-тапсырмалар 

 

Білім 1.І.Жансүгіров шығармашылығымен таныстыра отырып, «Әнші» 

өлеңінің мазмұнын, ой жүйесін меңгерту./Слайд/ 

2. Өнерді сүйуге, өнер адамдарын құрметтеуге баулу. 

3. Поэзия және прозадағы өнер тақырыбын жырлаған ақын, 

жазушыларды салыстыра, талдай отырып өзіндік көзқарас 

қалыптастыру.  

Түсіну 1.Ақын Әсеттің өзін таныстыруын поэтикалық тілмен қалай 

жеткізеді?(Арындаған, бұлбұл, тұлпар, жорға, майдамын, 

тауықпын, жортарманмын) 

2. Ауыстыруды қайдан көруге болады? (Бұлбұлмын, тұлпармын, 

жорғамын, майдамын, тауықпын, сөз-жаңбыр, дауысын-дауыл, 

әнім-ескек) 

3.Өз халқының еркесіне айналғандығын қандай сөздермен береді? 

(Үйректей, қаздай қалқып жүрмін жүзіп) 

4.Өлеңдегі ұлттық нақыш ұандай тіркестерден байқалады? 

(Сарайым-сабам құям пісіп-пісіп) 

Қолдану 1.Топтастыру стратегиясы бойынша ақын қолданған көркем 

образды сөздер арқылы Әсеттің бейнесін көрсет. 

2. «Ән салсаң, Әсеттей сал әсемдетіп, 

       Қоздырып делебені дәсерлетіп» деген осы ойдың негізінде 

пікірлесіңдер. 
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Талдау  Тапсырма: «Әнші» өлеңінің әр бөліміне ат қойыңыздар. 

Үлгі: 

 

 

 

 

 

 

Нәтижесі: Өлеңді бөлімге бөлу үшін оқушы өлеңді түсініп оқиды, 

яғни мазмұнын толық түсінеді.  

Тапсырма : І.Жансүгіровтің  «Әнші» өлеңіне сатылай кешенді 

талдау жұмысын жасау [3] 

1. Авторы  -  І.Жансүгіров 

1. Тақырыбы: Өнер 

2. Жанр түрі – поэзия. 

3. Идеясы: Өнер адамының халыққа, туған елге қызмет етуі. 

4. Шумақ – аяқталған синтаксистік біртұтас ойды білдіреді. Өлең 4 

шумақты. 

5.Тармақ – өлеңнің әр жолы. Өлең 63 тармақты. 

6. Бунақ – белгілі бір дауыс ырғағымен бөлінуі. 3 бунақты 

7. Буын саны–сөздің құрамындағы дауысты дыбыстардың санына 

байланысты. 11 буынды. 

8.Ұйқас дегеніміз – өлеңнің бітім, мазмұнымен тамырлас келіп, 

оған ерекше саз, әуен беретін өлең тармақтарындағы сөздер 

үндестігі.  

Қара өлең ұйқасы /а-а-б-а/ 

6.Әдебиет теориясы бойынша 

Эпитет: ми дала, меңіреу шөл, күміс көл 

Теңеу: үйректей, қаздай қалқып жүрмін жүзіп. 

8.  Метафора: бұлбұлмын,тұлпармын, тауықпын, майдамын  

Градация: ән салсаң, өзімдей сал аңыратып, нөсерлетіп, 

тамылжытып, бәсеңдетіп т.б. 

7. Шығарманың маңызы, ерекшелігі «Інжу-маржан» - Әсет әні. 

Құбылмалы қайырымдар, қайталанып келетін ішкі жүйелі әуендер. 

Ән кәсіби әндердің классикалық үлгісіне жатады. 

Нәтижесі: Талдау жұмысын орындау арқылы оқушы  әдебиет 

теориясы бойынша І.Жансүгіров тілінің көркемдік  ерекшелігін 

таниды, меңгереді. 

Бөлімдері Бөлімінің аты 

I бөлім Арынды Әсет 

II бөлім  

III бөлім  

IV бөлім  

Жинақтау І.Жансүгіровтің «Әнші» өлеңінің логикалық моделін құрастыру. 

3.Абай өлеңдерімен, басқа да ақын-жазушылармен  үндестігі: Абай 

«Құлақтан кіріп, бойды алар», Ж.Аймауытов «Әнші» әңгімесі 

4. Әсет кім? Әнші, композитор, айтыскер ақын, Біржан сал,Ақан 

сері әндерін орындаушы. «Інжу-маржан» әнінің авторы. 

5.Әннің, әншінің ән салу сипаты: аңыратып, күңірентіп, 

жорғалатып, боздатып, дауылдатып, бұрқақтатып, 

шаңқылдатып, жүрдектетіп  т.б. 

Бағалау  «Өнер көзі- халықта» тақырыбына эссе жазу. 

    Мақсаты: Оқыту үрдісінде және бағалауда Блум таксономиясын қолдану арқылы  

оқушылардың сыни тұрғысынан ойлау, ой жүгірту, тұжырым жасау, проблеманы шешу және 

рефлексивтік тәсілмен қалай істеуге болатындығын анықтау жағдайында танымдық 

қабілеттерін дамыту.  
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 Күтілетін нәтиже: Сыни тұрғыдан ойлау арқылы оқушылардың белсенділігі, өзіндік 

сана – сезімі мен пайымы дамиды; мұғалімнің кәсіби білімі артады. Сыни тұрғыдан ойлау 

дағдыларын дамытудағы маңызды әдіс және оның деңгейлері негізінде балаға терең білім 

беріледі, жеті модуль де қамтылады, әрі оқушыны бағалауда мұғалім олардың деңгейін 

таниды, шынайы бағалау болады. Блум таксономиясының құрылымы танымдық үрдістің бір 

деңгейінен екінші деңгейіне, яғни қарапайымнан күрделігі біртіндеп өтеді деп саналады. 

Сыныпта осындай сұрақтар қою арқылы оқушылар үйреніп қана қоймайды, сондай орта 

қалыптастырады. Оқушылар шығармашылық деңгейге қөтеріледі. 

Оқушының білім жолы мен іс-әрекет бағдарламасы оқу стратегиясы деп аталады. Оқу 

стратегияларын үйрену ақпараттық деңгей иерархиясын ашу біліктілігі ғана емес (дәлел, 

пікір, пайымдау), мәтін мағынасының иерархиясы (негізгі ой, тақырып, тақырыпшалар, 

шағын тақырып және т.б.), және әрине, түсіну процесі (рефлексивтік ақпарат), яғни оқу 

барысындағы түсіну рәсімі. Мәтіннің мағынасын түсініп оқу қабілетін дамытуға 

аналитикалық, интерпретациялық және сыни оқу өнерін меңгеру көмектеседі. Мәтіннің 

мағынасын түсініп оқу қабілетін меңгеру әр уақытта кітап бойынша өнімді оқуға мүмкіндік 

береді. 

Сыни тұрғыдан ойлау арқылы тұлға бойында рефлексиялық сапаларды қалыптастыру. 

Рефлексиялық сапа дегеніміз білім мен тәрбиені өзіндік сана арқылы қабылдап, тұлғаның 

рухани дамуы, ғылыми ақпараттарды игеруі болып табылады. Оқушы бойында  

рефлексиялық сапалардың қалыптасуы білім беруді ізгілендірудің нәтижесі болып табылады. 

Оқушының өзін тану үшін және өмірлік проблемаларын шешудің бірден-бір тәсілі - 

рефлексиялық басқаруды жүргізе алуы. Ол үшін төмендегі басты ерекшеліктерді дағдыға 

айналдырудың маңызы зор: 

-өз тәжірибесін пайдалана отырып, жаңа білім арқылы дүниеге өзіндік түсінік пен 

танымды қалыптастыру; 

-өзге адамдардың ұсынатын идеяларына конструктивтік көзқараспен қарай алу; 

-өзіне қарама-қарсы идеяларды жоққа шығаруға емес, түсінуге ұмтылу, одан өзі үшін 

нәтиже шығару; 

-өз біліміндегі олқылықтарын көре білу және оны жоюдың жолдарын табу. 

-рефлексиялық әрекеттер барысында оқытудың жолдары талданады, өзіндік шешім 

қабылдауға жағдай туғызылады. Сөйтіп, бала өзін-өзі дамыту, тәрбиелеу, өз әрекеттерін 

ұйымдастыру мүмкіндігін алады. Өз ерекшелігі мен деңгейін таниды. Білім беру мен 

тәрбиелеудің мақсатын айқындау үшін қазақ білімпазы Жүсіпбек Аймауытовтың мына 

сөздерін еске алған жөн. «Мектеп бітіріп шыққан соң бала бүкіл әлемге, өзгенің және өзінің 

өміріне білім жүзімен ашылған саналы ақыл көзімен қарай білсе, міне, білімдендірудің 

көздейтін түпкі мақсаты осы. Мектеп осы бағытта баланың келешекте жетілуіне мықты 

негіз салуы керек» [4,56] -деген екен.   

Сонымен, бүкіл әлемде жүріп жатқан білім жүйесі реформасының басты мағынасы-

оқытудың мазмұнын жоспарлауды (кешегі күннің идеясы) білім игеру үдерісінің 

нәтижелерін құрастырумен алмастыру. Бұл ұстаным оқу, оқыту үдерісіне келесідей 

өзгерістер әкеледі: 

- басты назар мұғалімнен оқушыға ауысады. 

- білім жүйесі «оқытудан /үйретуден» (оқытушыны басты тұлға деп танитын 

ұғым) - негізгі субъект ретінде оқушыны қарастыратын «оқуға/ үйренуге» ауысады. 

Қорыта келгенде, О.Бальзактың «Ұдайы еңбек ету- өнердің де, өмірдің де заңы» 

дегеніндей, оқушылардың шығармашылық қабілеті мен белсенділігін артыруда мұғалімге 

үнемі ізденуге, тұрақты еңбек етуді міндеттейді. Әрине, атқарылған істер аз емес. Дегенмен, 

әлі де болса бізді ойландыратын, толғандыратын істер жетерлік. Атап айтқанда, олар – білім 

сапасын арттыру, оқушылардың біліміне, ойлау қабілетіне сай деңгейлеп оқыту, ғылыми-

ізденіс қабілеттерін қалыптастыру, т.с.с. Өйткені, ХХІ ғасыр- білімділер ғасыры. Ендеше 

бізге ой өрісі жоғары дамыған, зерделі, жан-жақты парасатты ұрпақ керек екенін бір сәтте 

естен шығармағанымыз жөн.. 
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Мақалада І.Жансүгіровтің «Қолбала» поэмасындағы дерек пен дәйек туралы сөз 
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В статье рассматриваются факты объяснения в поэме И.Жансугурова «Колбала» 

Ключевые слова: поэма, факт, объяснение, произведение, журнал, ученый, поэт,         

рукопись, герой 

 

The article discusses the facts and explanations in the poem of I. Zhansugurova “Kolbala” 

Key words: рoem, fact, explanation, work, journal, scientist, poet, manuscript,hero 

 

І. Жансүгіровтің «Қолбала» поэмасы 1964 жылы Алматы облысы, Ақсу аудандық 

«Өмір нұры» газетінде «Қызыл таң» совхозының тұрғыны Ж.Ерболанов деген кісінің 

аузынан жазылып алынып, жарияланады М.Ғалым «Жұлдыз» журналындағы мақаласында 

[1,3]. 1965 жылы «Социалистік Қазақстан»  газетінде Ә.Нұршайықовтың «Ақынның белгісіз 

поэмасы» атты  қуаттау мақаласы жарияланады [2,4]. 1965 жылы  «Оңтүстік Қазақстан» 

газетінде «Жаңа табылған поэма» деген редакциялық мақала шығады. Ол кезде аудандық 

газеттің редакторы – Т.Есімжанов болған. 1966 жылы ел аралай шыққанда осы жаңалық 

ақын Ә.Дүйсенбиевтің құлағына шалынады. 1974 жылы ақынның сексен жылдығына орай 20 

баспа табақ көлемінде «Құлагер» атты жинақ шығаруды орталық баспа  Ә.Дүйсенбиевке 

тапсырады. Ол кезінде аудандық газетте жарияланған поэманы жіберуін өтініп, 

Ж.Бұхарбаевқа хат жазады. Ж.Бұхарбайдың бұл хат жайлы1994 жылы  «Қазақ әдебиеті» 

газетінде «Керексіз бе едің, Қолбала?» [3,3] деген жанайқай мақаласы шығады.  «Кешкі 

абыр-сабырда қолыма тиген бір хат ала таңға дейін ұйқы бермеді. Хат иесі Т.Есімжанов: 

«Ақын ағаң Ә.Дүйсенбиев Ілекеңнің «Құлагер» атты жинағын құрастырып жатыр. Қолқасы – 

өзің білетін, бұған дейін еш басылымда жарық көрмей келіп, аудандық газетте  жарияланған 

Жансүгіровтің «Қолбала» поэмасы. Сол поэманы тауып, бірер айдың ішінде 

құрастырушының қолына табыс етуге тырысарсың...», – депті. Шынымды айтсам, шығарма 

жарық көргенде елден шалғайда болғандықтан, «Қолбаладан» хабарсыз едім.Ұйқымды 

ашқан да осы жай. Поэма қандай екен деймін. Табыла ма, таба алмай, ұятты боламын ба 

деймін. Қойшы, таңды атырып, әйтеуір, алақұйын ұштым-ау. Ауданда бар кітапхана 

атаулыны ақтарып бітіп, абырой болғанда (әлбетте, айдан асырып барып) «Қолбаланың» 

өмірде бар туыстарының бірін қолыма қондырдым да астана жаққа аттандырып салдым. 
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 Амал нешік, ол кітапқа еніп үлгермеді. Марқұм Әнуарбек ағадан жауапты да кешіктіріп 

алдым. Ол жауап сол жылдың көктемінде шыққан «Жұлдыз» журналының кезекті  саны еді. 

Журналда Әнекеңнің сәл ғана «әттегенайымен» екі ауыз кіріспе жазылып, «Қолбала» 

поэмасы басылыпты. Содан бері арада табаны күректей жиырма жыл өтіпті. Содан бері 

аруақты ақынның қолда бар шығармаларының толық жинағының бес томдығына екінші 

қайтара айналып соғыппыз. «Қолбаланы» «Құлагерге» кірмесе де осыған енетін шығар деп 

дәмелі едік, ол дәме далада қалды. Жансүгіровтің жастық шағында жазған жырлары 

таптырмай отыр деп сан соға қынжылатын Ғылым Академиясындағы ғалым ағаларымыздың 

айдай әлемге жария болған «Қолбала» поэмасын ескермей, айналып өтетін оқырман, оған 

қоса әдебиет жанкүйері ретінде енді өзімізді қынжылтады. Ақын шығармаларын жоққа 

шығару емес, десек те «Кәмпеске», «Мәйек» поэмаларынан да шоқтығы биік, қарымы қуатты 

«Қолбала» назардан тыс қалып жүргені баршамызға ортақ мін, ойланатын-ақ мәселе, қажет 

десе өкініш дер едік біз». 

Поэма уақытысында жеткізілмегендіктен, жинаққа енбей қалады.  Поэма 1974 жылы 

Ә.Дүйсенбиевтің алғысөзімен  «Жаңа табылған шығарма» деген рубрикамен  «Жұлдыз» 

журналында жарияланады [4,63]. Кезінде Ілиястың жанында жүрген ақын інісі Ғали 

Орманов: «Қолбала» дастаны Ілиястың тырнақалды шығармаларының бірі. Бұрын біздің 

орталық баспаларда жарияланбаған еңбек. Ақынның алғашқы шығармаларының бірі болса 

да, ақынның өзіндік өрісін айқын танытады. Журналда жариялау өте орынды деп білемін»,- 

деп ақ батасын берген екен.   

1974 жылғы «Жұлдыз» журналына жарияланған «Қолбала» поэмасының мәтінін 

Ш.Кыяхметова жалпы оқырман халық оқысын деген ниетпен  облыстық «Жетісу» газетіне 

жариялатты [5,6]. Мұрағатта қолжазбасы болмағандықтан поэмаға қатысты деректер шығып 

қалар деген оймен іздестіру жұмысын жүргіздік. Нәтижесі төмендегідей болды: 

Бірінші дерек: «Жұлдыз» журналының 1994 жылғы 9  санында Ілиясты түптеп зерттеп 

жүрген С.Жанәбіловтың «Ол ертең атылады» деген деректі хикаясы шықан [6,83]. Негізгі 

кейіпкері - Ілияс. Сол деректі әңгімеден үзінді берейік: «Әке мен бала өзенді жағалай жүріп 

Қарағаш жаққа ат басын бұрды. Алдарында қарауыта көрініп, тау етегінде бейтаныс бір ауыл 

жатты. Әке әлден соң ыңылдап ән салды. Даусы тарғылданып өзгеше естілді. 

   Ілияс айналайын ұлым менің, 

   Жарылғап диқаншы еді шыққан тегім. 

   Қобызшы Молықбайдай ағаң болған, 

   Анадан ерте айырылған қозым менің,  

-деп өлеңдетіп қоя берді. Даусы дірілдеп өңешін өрт шмұңлы әке өз-өзін тоқтата 

алмады. Әке көзінен жас парлады. Бала үндемей тыңдай берді. 

   Ілияс соңымдағы ізге ергенім, 

   Болса да жақсы, жаман өз белбеуім. 

Арманда Қолбала ақын жастай кетті-ау, 

Анадан артық туған кемеңгерім,- 

деп түн қойнауын мұңға батырып, даусы бара-бара қарлығып шыққан Жансүгір бүлк-

бүлк жортқан Торайғыр аттың тізгінін қоя беріп, өзінше әндетіп келеді... [6,65].   

... «Қарағаш» мектебінде оқып жүргенде бірге оқитын достарымен Біржан, Абай, 

Шәкерім туралы әңгіме дүкен құрып отырып, Ілияс былай дейді: 

- Менің ауылымда Қолбала деген ақын болыпты. Өлеңді өте көп жазған екен. Әттең,-

деп күрсініпті. 

- Айтшы, тыңдайық. Қолбала ақын қандай өлең шығарыпты? 

- Білмеймін,-деді Ілияс. 

- Неге?-деп шу етті балалар. 

- Оны өлтіріп кеткен. Тілін кесіп, Мойынқұм деген жердегі қасқырдың ініне 

тұншықтырып өлтіріпті. Жазғандарын өртеген көрінеді. 

- Қолбала...Қолбалаақын, - депШәріпойланыпқалды. 

- Абай ақынды да ел ішіндегілер соққыға жығыпты кезінде, – деді Шамай. 
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- Мүмкін емес. Кім айтты саған, - деді бадырақ көз Бегалы адыраңдап..». (6, 96 бет) 

Екінші дерек: «Октябрь туы» газетінің 1974 жылы Тасыбай Мұзбаевтың Ілияс жайлы 

«Қамқор еді» деген естелік мақаласы жарияланған [7,3]. Естеліктен үзінді: «Мен ақын 

Ілиястың алдынан тәлім, білім алған көп шәкірттерінің бірімін. 1921 жылдары Ілияс 

бастауыш мектепте мұғалім болып жұмыс істеді. Бұл Ілекеңнің Ташкенттен оқу бітіріп 

келген кезі. Ауыл мектебінің алғашқы шәкірттері аса көп те емес болатын. Ілияс сабағын біз 

бар ынтамен тыңдайтынбыз. Оқу, білім қажеттігі жөнінде қызық әңгімелер айтатын. Көп оқу 

керектігін түсіндіретін. Зерек шәкірттерін тым жақын тартып, жанындай жақсы көретін еді. 

Ілиястың «Сұлу қыздың сыры» өлеңі мен «Қолбала» атты поэмасы да біз ертеректе жаттаған 

шығармалар болатын.»  

Үшінші дерек: Ілиястың туысқаны, кезінде балалық, жастық шағы бірге өткен 

Қ.Шөкеновтің «Біздің Ілияс»деген естелік кітабы бар. Ілияс поэмаларының кейіпкерлері сол 

естелікте де кездеседі. Мысалы, поэмада айтылатын «Баласы Солтанбайдың үшеу екен, 

Туыпты Қангелдісі қан уыстап»,-дегендегі Қангелді естелікте де айтылады.  

Бұл деректерден шығатын қорытынды: поэма 1920 жылға дейін жазылған. Естіген, 

көрген-білгендерін хатқа түсіре беретін ақынның қасиеті елге мәлім. Неге ақын бұл дастанын 

кезінде жарияламады? Басты себеп -  дастанды тұңғыш жазғандықтан қалай болады деп 

тосырқауы да, немесе "қайта қарап, пісіріп барып ұсынамын" деген асықпауы да емес. Басты 

себеп -  әпербақан заманнан аяғын тартуынан. І.Жансүгіровтің өз кейіпкерлерінің тағдырын 

бастан кешуі ғажап емес болатын.  

Б.Кенжебаев «Ақын Ілияс» естелігінде былай дейді: «Ілиястың дене құрылысы мен 

бет әлпетіне сай келмейтін бір жері – үні, даусы болатын. Өзі ұзын бойлы, алып денелі, 

жазық бетті, үлкен қыр мұрынды бола тұрып, оның үні, даусы жіңішке болатын. Қатты, 

қызуланып сөйлегенде оның үні кейде шіңкілдеңкіреп шығатын еді. Бірақ Ілияс әнші еді. Ол 

ән салғанда оның даусына ерекше бір қасиет пайда болатын: ол әрі сылдырлы, әрі 

созылымды, өте таза, сонысымен құлаққа жағымды болып шығатын, жазғы қоңыр желдей 

есетін, қоңыраудай, таудан аққан тас бұлақтың суындай сылдырайтын» [8,2]. Өзі әнші, өзі 

ақын Ілиясты Қолбала тағдыры бей-жай қалдырмаған, реті келген кезде жазған. Ілиястың 

өлең-жырға әуестігін, ақындықты, әншілікті жоғары бағалағанын, өнер тақырыбына жиі 

барғанын біз білеміз.        

Ақын жырлауындағы  Қолбала бейнесі: 

Ақ жүрекпен, әділдікпен болған абыз, 

Салалы салмағы бар, іші сағыз. 

Өзі әнші, өзі өлеңші жігіт екен, 

Әніне таңғалғандай, тыңдасаңыз. 

Өлеңді айтатұғын жөні келсе, 

Іркіліп, тоқтамаушы еді айтшы десе. 

Кейде ашты, кейде баяу даусын толғап, 

Құбылтар ән аяғын әлденеше. 

Поэма Үшқайнар, Ақсу, Діңгек деген жерлерді қыс қыстау, жаз жайлау еткен 

Солтабай байдың баукеспе үш ұры баласы болғандығын айтумен басталады. Ол елде 

Қолбала атты тағы бір кедей жігіт болады. Ақын Қолбаланы былай суреттейді: 

Ат жүрек, әділдікпен болған абыз, 

Саласы салмағы бар, іші сағыз. 

Өзі әнші, өзі өлеңші жігіт екен, 

Әніне таңқалғандай таңданасың. 

Өлеңді айтатұғын орны келсе. 

Сол Қолбала өзімен құрбы Солтабай балаларына ұрлықты қойыңдар деп ақыл салады. 

Бірақ балалары оған көнбейді. Қолбала оларға: - Ендеше мен ұрлағандарыңды бойларыңа 

сіңіртпеймін, - дейді. 

Сондықтан да жек көрді біткен ұры, 

Жақсының жауласпай ма ағайыны? 
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 Белгілі білгендерге іс емес пе, 

Туғанға туралықпен жақпайтыны... 

Әділ азамат, ер жігіт Қолбала айтқанынан қайтпайды. Ел ішіне  Солтабай 

балаларының ұрлығын ұстап, әшкерелеп  береді де отырады. Бұған ыза болған Солтабайдың 

Ханкелдісі Қолбаланың көзін құртпақ болады. Өзара пәтуаласып алған ұрылар сол елдегі бір 

тойға барамыз деп, Қолбаланы қоярда қоймай атына мінгізіп, ертіп алып кетеді. Олар жолда 

бейқам келе жатқан боздақтың мойнына тұзақ тастап, аттан аударып алады да, өлтіріп құмға 

көміп кетеді. Поэма мынандай жолдармен аяқталады. 

Қайран ер отыз екі келген жасқа, 

Туысқан жоқ өзіне туған басқа. 

«Ұрлық қылма!» деймін деп өліп кетті, 

Одан басқа не қылды қарындасқа?! 

Поэманың көлемі 188 жол, тілі жатық, қай жылы жазылғаны көрсетілмеген. 

Ақын туындысының жас ұрпаққа берер тәлім-тәрбиелік мәні зор. 
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Бұл мaқaлaдa оқушыларға  арналған төкпе күй туралы түсінігін қалыптастыру  

мәселесі айтылса  жәнe   оқушыларға  pухaни тәpбиe бepу мәceлeci қapacтыpылады. 

Кілт сөздер: төкпе күй, орындаушылық өнер, дәстүрлі музыка, жанр, стиль, күйдің ком

позиторлық құрылымы.    

 

В данной сатье говорится о проблеме формирования токпе кюя, посвященного 

учащимся, а также рассматривается проблема их духовного воспитания.    

Ключевые  слова: токпе кюй, исполнительское искусство, традиционная музыка, жанр, 

стиль, композиционная структура кюя.  

 

This article addresses the problem of formation of a tokpe-kyu devoted to school children, as 

well as the problem of their spiritual education. 

Key words: tokpe kuy, performing arts, traditional music, genre, style, composition structure of 

a kuy.  
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Домбыра – ерте заманнан бері халқымызбен бірге жасасып келе  жатқан аспаптардың 

бірі. Бүгінгі таңда Республикамызда музыкалық оқу орындарында домбыра үйрету 

бағдарламалары қазіргі уақыт талабына сай жаңартылып толықтырылуда. Домбыра репертуары 

әр ел композиторларының шығармаларымен молайтылып, аспаптың орындаушылық мүмкіндігі 

де арта түсті. Дейтұрғанменен де, күй шертудегі дәстүрлік ерекшеліктерді сақтауға барынша 

көңіл бөлінуде. Домбыра тарту өнерінің негізгі – күйшілік өнер. Сол себепті, бұл шағын 

нұсқаулық құралда – күйшілік өнердің ғасырлар бойы дамып қалыптасқан саусақ басу тәртібінің 

негіздерімен қағыс түрлерін және екі қолдың әдіс – амалдарын бір жүйеге келтірілген [1]. Осы 

қысқаша әдістемелік нұсқаулар ән – күй сүйер балаларға алғашқы музыкалық сауат ашу үшін 

педагогтың күнделікті оқу процесіне қолдануға бола     Домбыраны алғаш меңгеру барысында 

оқушы қолдарын еркін әрі бос қозғалтып үйренуі керек. Қағыс пен перне басуда екі қолдың 

үйлесімін келтіру, т.с. сияқты алғашқы ойнау тәсілдері домбыра ойнау шеберлігінің негізгі 

болып табылады. Домбыра тартып үйрену әуелі ашық ішектегі қағыстардан басталады.      

Домбыра ішегін қолмен қағып, дыбыс шығару әдісін қағыс дейді. Қағыстар бағытына қарай 

төменгі және жоғары қағыстар болып бөлінеді. Қағыс бағытының негізгі таңбалары былай 

белгіленеді:  П төмен бағыттағы қағыс.  V жоғары бағыттағы қағыОң қолдың саусақтарын 

топтастырса, білезік буынын сәл бүгіп, ішекті сілтей қағу төкпе қағыс деп аталады. Ал оң қол 

білегін домбыраның бет қақпағына жанастыра ұстап, саусақтар мен алақанды жаза отырып 

ішекті шертіп қағу шертпе қағыс делінеді..Төкпе қағысты – бармақ және сұқ саусақпен, ал 

шертпе қағысты тек сұқ саусақпен орындаудан бастаған  дұрыс.  Төкпе дәстүрінде күй тартып 

үйрену.   Төкпе күй өзінің құрылымдық өзгешелігіне байланысты (шартты түрде алғанда) бас, 

негізгі, орта буындар мен кіші және үлкен саға деп аталатын бірнеше бөлімдерден тұрады. 

Осыған орай домбыра мойны да сондай бөліктерге бөлінеді. 

Қазақ күйлерінің арналы бір саласы – кең ауқымды, жылдам да жойқын желіспен 

орындалатын төкпе күйлер. Батыс Қазақстан аймағына тән, әдетте домбыраның қос ішегінде 

қатар тартылатын күйлер табиғаты А.Жұбанов, П.Аравин, Н.Тифтикиди, ӘМұхамбетова, 

Т.Жұмалиева, т.б. тарапынан жан – жақты зерттеліп келді. Домбыра аспабының дыбыс көлемін 

толық қамтитын бұл күйлерді дәстүрге енген аспаптық импровизация ретінде де бағалауға 

болады.    Батыс Қазақстанның күй дәстүріне қатысты зерттеулер кейінгі кездері де бой көрсетіп 

келеді. Айталық “қазақ халқының дәстүрлі музыкасы”(2005) атты бірнеше авторлар атынан 

жарық көрген кітапта қазақ халқының аспаптық музыкасы, ондағы жанрларға қатысты тараулар 

бар. Дегенмен осы еңбекте бұрыннан мәлім деректерді қайталау басым. Дәлсіздіктері де жоқ 

емес: Янгикент – Яншкент, Нышан абыз жаздырған он бір күйдің саны тоғызға түсіп қалған, 

Вельяминов – Зернов, И.Аничковтар жазып алған Қорқыт туралы аңыз Ш.Уәлихановқа телініп 

кете барған. Күйлерге берілген жанрлық анықтамалар (аңыз, тарихи, тұрмыс – салт, лирикалық, 

т.б.) да айтарлықтай сәтті көрінбеді. Күйдің ең басты элементі – музыкалық үн – әуені назардан 

тыс қалған [2].            

 Күй – музыкалық құбылыс десек, оның жанрлық ерекшелігін анықтайтын да музыкалық 

сарыны мен әуені. Төкпе күй дәстүрі – қазақ музыкасының аймақтық ерекшеліктерін байқататын 

аса қымбат мәдени – музыкалық мұра. Оларды терең игеру әрбір болашақ маманның негізгі 

міндеті болып табылады.   

Домбыра аспабы  бұл күнде де өз жалғасын тауып, дамып өркендеп отыр. Өмірдің, 

тұрмыс – тіршіліктің жаңғыруына байланысты орындаушылық дәстүр мен оның функциялары 

да қазіргі уақытта өзгеріске ұшырады. Құрманғазы, Дәулеткерей, Қазанғап, Дина сияқты ұлы 

күйшілеріміз кейінгі ұрпаққа сарқылмас қазына, мәңгі өлмес рухани мұра қалдырды. Сол 

мұраны сақтап, жас ұрпаққа күй орындаудың шеберлігін үйрету арқылы жалғастыру – біздің 

басты міндеттіміз.Қоғамдағы оқу – ағарту, білім беру саласындағы демократияландыру 

процестері, ең алдымен, білім мазмұнын жаңартуды қазіргі заман талаптарына сәйкес болуын 

қажет етеді. Оқушыларды домбыра күйлері арқылы рухани ой – өрісін кеңейтіп, қиялын 

шарықтатып, дүние танымын қалыптастыруда күйлер арқылы шығармашылықты дамыту баға 

жеткісіз қызмет атқарады. Бұларды оқу арқылы оқушылар бұрынғы ғасырлар мен бүгінгі 

ғажайып істердің сырын ұғады, танымдылық, талғампаздық қасиеттерді ұштай түседі.   
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 Домбыра өнерінде батысқазақстандық төкпе және шығысқазақстандық шертпе тәрізді екі 

аспаптық дәстүр қалыптасты. Бұл екі дәстүр бір – бірінен композициялық құрылысы, ойнау 

техникасы, музыкалық тілі жағынан айрықшаланып дараланады. Батыс Қазақстан күйлері 

негізінен шиеленіскен тартысты оқиғаларға байланысты  құрылады. Күйлер терең 

философиялық толғанысқа толы  қуатты әрі толыққанды бейнелер арқылы шығады. Төкпе 

күйлердің шертпе күйлерден айырмашылығы – оның бас буын, орта буын, кіші саға, үлкен саға 

болып келетін нақтыланған формасы бар. Және бұл дәстүрдегі тағы бір ерекшелік – оң қол 

қағысында орындалады.Орындалатын төкпе күйлердің қағыстары оң қолды сермей соғу арқылы  

орындалады және  қара қағыс, ілме қағыс, бөгеме қағыс сияқты сан түрге бөлінетіні 

белгілі.Оқушыларға дәстүрлі төкпе күйге деген түсінігін қалыптастыру  барысында келесі  

өлшемдерарқылы анықтауға болады  олар эмоционалды тұрғыда қабылдауы;  күй 

шығармаларының дамуын; көркемдік ерекшеліктерін әңгімелей білуі;  шығармаларды есте 

сақтауы және төкпе күйді қайта тыңдауды қажетсінуі[3].Осы дәулескер күйшілеріміздің 

күйлерін оқушыларға үйретіп, оларды түрлі сахналарда орындауын, байқауларға қатысуын 

біздің төкпе дәстүріне қосып келе жатқан үлесіміз деп білеміз.Төкпе күйлерді үйрету әдіс – 

тәсілдері. 

Бұл штрихты орындағанда қол суретте көрсетілгендей орналасады, штрих пьесаны 

орындау мәнеріне орай саусақтың өзімен немесе білек буынының көмегімен атқарылад.   

Тремоло штрихы .Тремоло ( ит. Tremolo – дірілдеу ) – бір немесе бірнеше дыбыстың өте жиі 

қайталануы. Ол дыбысты ұзақ ұстап тұру үшін немесе әуенді әрлеу үшін қолданылады 

Домбырада тремоло штрихы түрлі әдіспен орындалғанымен, негізінен оның екі түрі 

қолданылады: 

Жеке сұқ саусақпен орындау. Бұл тремолоны домбыраның шанақ түбіндегі түйме 

тұсынан оң қол білегімен қаусыра ұстап, алақанды төмен қаратып орындау керек. Сұқ саусақ 

пен бармақ арқылы ойналатын тремололар қолдың әр түрлі қимыл қозғалысымен орындалады. 

Мәселен, тремоло штрихының бірінші түрінде қозғалыс саусаққа берілсе, екіншісінде буынға 

беріледі.Тремоло штрихына әр ішекте жеке жаттыққан тиімді. 
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Штрихтар. Фортепианомен қосылып шығармалар орындауға байланысты 

қолданылатын дыбыс шығару, перне басу, т.б. әдіс – амалдар Европаның классикалық 

аспаптарынан алынып, домбыраға арнайы лайықталған[6].  

Мысалы, дыбыс шығару тәсілдері штрих( нем. Strich – сызықша )  делінеді. 

Штрихтың бірнеше түрлері болады:пиццикато, тремоло, қос пиццикато, т.б.    Шығармаларда 

оң қол саусақтарымен ішекті шертіп қағу пиццикато штрихы деп аталады. Ол екі әдіспен 

орындалады.  Бас бармақпен төмен қарай орындау.Қорыта келгенде төкпе күйді меңгеру өте 

тыңғылықты.күнделікті көп дайындықты қалайды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Мұхамбетова Ә. Қазақ күйі. – Алматы, Дайк – Пресс, 2002. 

2. Жұбанов Қ. Қазақ музыкасындағы күй жанрының пайда болуы жәйлі // Қазақ тілі 

жөніндегі зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 1999. 

3. Жұбанов А. Ғасырлар пернесі: Қазақтың халық сазгерлерінің өмірі мен 

шығармашылығы туралы очерктер. – Алматы: Дайк – Пресс, 2002. 

4. Қоңыратбай Т.Ә. Қазақ музыкасының тарихы: Педагогикалық жоғары оқу 

орындарының студенттеріне арналған оқулық. – Алматы: ЖШС РПБК “Дәуір”, 2011. – 264 б. 

5. Күзембаева С., Егінбаева Т. Қазақ музыкасы тарихынан лекциялар, - Алматы, 

«Таймас» баспа үйі, 2005. 

6. Өтеғалиева С. Көшпенді халықтардың музыкалық аспаптар қоры. – Алматы, 

Ғылым, 1995. 

 

 

ӘОЖ 378.02:37.035.3 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  МЕНЕДЖМЕНТ  ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ЖӘНЕ БІЛІМ 

МЕКЕМЕЛЕРІНДЕ   ІСКЕ АСЫРУ ТӘЖІРИБЕСІ 

      

   Курманбаев А.А.
1
, п.ғ.к.,  қауымдастырылған профессор (доцент) м.а.,  

Жумабекова И., магистрант 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
1
, Талдыкорган қ. 

 

E-mail: 1962kaa@mail.ru 

 

Бұл мақалада педагогикалық менеджмент теориялық негіздері зертеліп талданды 

және білім мекемелерінде іске асыру тәжірибесін жетілдіру мен даму келешегі айқындалды  

Кілт сөздер: педагогикалық менеджмент,  кәсіптік-техникалық колледж, оқу-тәрбие 

процесін басқару, өндірістік оқыту,  әдістеме, білім беру менеджері, нормативтік құжат. 

 

В этой статье изучены и проанализированы теоретические основы педагогического 

менеджмента, выявлены перспективы развития и совершенствования практики в учебных 

заведениях 

Ключевые слова: педагогический менеджмент, профессионально-технический 

колледж, управление учебно-воспитательным процессом, производственная подготовка, 

методология, менеджер по образованию, нормативный документ 

 

This article explores and analyzes the theoretical foundations of pedagogical management, 

identifies the prospects for the development and improvement of practice in educational institutions 

Key words: pedagogical management, professional college, management of teaching and 

educational process, production training, methodology, education manager, normative document. 
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 Уақыт талаптарына сәйкес білімді үнемі дамыту қажеттілігі осы әлеуметтік салада 

басқаруды жетілдіру бойынша жаңа міндеттерді алға қояды. Заманауи менеджменттің 

маңыздылығы мемлекетіміздің көптеген нормативтік құжаттарында, оның ішінде Қазақстан 

Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында жүйелі көрсетілген. Осы Бағдарламаның басты мақсаты - білімнің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру, экономиканың тұрақты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін 

қамтамасыз ету жолымен адам капиталын дамыту - білім саласын басқаруға жаңа 

көзқарастарды, педагогикалық қызметкерлердің әртүрлі санаттарының және білім беру 

қызметтерінің тұтынушыларын басқарушы қызметке енгізілуін талап ету. 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламаның мақсаттарының ішінде келесілері аталған: 

- білім   қызметтеріне   тең   қолжетімділікті   қамтамасыз   етуге бейімделген 

қаржыландыру жүйелерін жетілдіру; 

- педагог кәсібінің беделін арттыру; 

- білім  беру  мен  басқарудың  мемлекеттік-қоғамдық  жүйесін қалыптастыру. 

Сондықтан, бүгінгі таңда тиімді басқару құзыреттіліктерін игеру, білім мекемелерінің 

басшыларына да, педагогтарына да өте қажет. 

Білім саласындағы басқарушы қызметті жетілдірудің негізгі беталыстары оның 

мемлекеттік басқарудан мемлекеттік-қоғамдық басқаруға көшуімен байланысты. Сонда 

басқарушы қызметтердің бірқатары мемлекеттік биліктен педагогтарға, оқушылар мен олардың 

ата-аналарының, қоғамдық өкілдерден және басқалардан тұратын қоғамдық ұйымдарға 

тапсырылады. Сонымен, педагогикалық менеджмент, оның ерекшелігі туралы негізгі ұсыныстар 

білім беру проблемаларын шешуге қосылған қоғамдық өкілдерде де қалыптастырылу керек 

[1. 167-168]. 

Қазақстанның білім беру саласындағы жүйелі өзгерістер әлемдік деңгейдегі болып 

жатқан жаңашыл бастамалармен үндес. Қоғамның басқа салаларымен салыстырғанда білім беру 

жүйесіндегі жаңа сапалық деңгейге жету мақсатындағы жоспарланған өзгерістер бір сәттік  бір 

жылдық іс емес. 

Білім беру кез келген қоғамның маңызды кұрылымы болып табылады. Себебі ол болашақ 

ұрпақты өмірге, мамандыққа дайындаудың формасы ғана емес, құндылықтар мен нормалардың 

мәдениетке трансформациялануының формасы. Яғни, білім беруді үлкен әлеуметтік контекстен 

тыс қарау зерттеушіні маңызды әдіснамалық кеңістіктен тысқары шығарып, бағалау мен 

болжамдарды біржақты жасауға итермелейді. Алайда тұтастық кеңістігіне алдағы мақсаттар мен 

міндеттерді нақты анықтап алмай ену ешқандай нәтиже бермеуі мүмкін. 

Кәсіби білім беретін ұйымдардың іс-әрекеті экономикалық заңдылықтарға бағынады 

және елде жүріп жатқан экономикалық үдерістердің басым көпшілігінің ықпалын сезінеді. О.А. 

Свиридов білім берудің даму деңгейі мен мемлекет масштабындағы шаруашылық 

механизмдердің жағдайы арасындағы байланысты және білім беру жүйесінің білім беру қызметі 

тұтынушыларының нақты мүдделеріне тәуелділігін айта отырып, білім берудің әрі әлеуметтік 

институт, әрі өндіріс саласы және қызмет көрсету саласы екендігіне тоқталады. Демек, кәсіби 

білім беру жүйесіндегі дағдарыстық құбылыстардың түп мәнін экономикадан іздеген жөн. 

Мұндай түсіндірмелік байланыс бойынша ізденуде «адам капиталы» теориясы бағыт нұсқаушы 

бола алады. Бұл амал дағдарыс себептерін анықтап қана қоймай, одан шығу жолдарын 

іздестіруде де көмекші болады. Жалпы тығырықтан шығудың жолы, басқаруға жаңашылдық 

ендірумен сипатталады. [2. 17-18]. 

Осыған байланысты білім беру жүйесін жаңаша басқару мақсатында педагогикалық 

менеджмент туындады және сәйкесінше басқарушылар даярлануы тиіс болды. Білім 

менеджерлерін даярлау бүгінгі заман талабы. Өйткені, білім беру мекемелерін басқарып, оның 

жұмысын нәтижелі бағытта ұйымдастыру тек қана білікті де, білімді менеджерлердің 

жетекшілігімен жүзеге асатынын ескеретін болсақ, білім беруді басқарудың қаншалықты 

маңызды екендігіне айқын көз жеткіземіз. Педагогика ғылымы мен тәжірибесінде тұтас 

педагогикалық үдерісті басқару ғылыми тұрғыдан қарастырылып, оған қатаң ғылыми 

негізделген сипат беруге деген ұмтылыс күшейе түсуде. Шындығында басқару тек өндірістік 
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үдерістерге ғана емес, сонымен бірге күрделі әлеуметтік жүйе үшін де педагогикалық 

менеджмент қажет. 

Педагогикалық менеджмент ұғымы жалпы білім беру жүйесін басқаруға байланысты XX 

ғасырдың 90-жылдарының аяғында қолданысқа ендірілген. Қоғам талабына байланысты 

колледждегі басқару жүйесі үлкен өзгерістерге ие болды.   Соның  салдарынан,   басқарушыға  

жаңа  талаптар  мен   міндеттер қойылып, олардың ұстанатын қағидалары да жаңаша ұсынылды. 

Шынайы демократиялық басқару жүйесі іске асырылуда. Сондай-ақ басқару ісіне әлеуметтік 

серіктестік тұрғысынан келу көзделуде. Яғни, басқарушы, басқарылушы, ата-ана, оқушылар 

араласуда. Бұл дегеніміз қазіргі адамдардың педагогикалық білімдерінің болуын қажет етеді. 

Болашақ мамандарды даярлауда бұл дипломдық жұмыс басқару ісінің түрлерімен, тәсілдерімен, 

қағидаларымен, технологияларымен таныстырады. 

 Педагогикалық менеджмент туралы теориялық білімдерін негіздеп, практикада іске 

асыруларына көмектеседі. 

Әлемдегі заманауи әлеуметтік-экономикалық динамика өскелең ұрпақты оқыту мен 

тәрбиелеудің және қоғамның басқа да салаларының жаңа өлшемдерін талап етеді. Әлемдік 

экономикадағы өзгерістер тез өзгеретін бәсекеге қабілетті ортаға бейімделу қажеттілігін 

туындатты, адам капиталына, білім сапасына жоғары талаптар қойды.  

       Зерттеу жұмысының көкейтестілігі Қазақстан Республикасы, әлемдегі басқа да 

мемлекеттер секілді, заман талабына сай өзінің білім беру сферасын экстенсивті дамыту 

жолында. Білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, халықаралық білім 

беру кеңістігіне ену жөнінде жүйелі жұмыстар жүргізілуде. Қазақстанның білім беру 

жүйесіндегі көпсатылы реформалар, қазіргі кезеңде ең алдымен, бүкіл әлемдік интеграциялау, 

оқу жоспары мен бағдарламаларына әлем тенденцияларына сәйкес түзетулер ендірумен қатар, 

жоғарғы оқу орындарының және сонда дайындалатын мамандардың бәсекеге қабілеттілігін 

жоғарылатуды көздейді. 

Соңғы жылдары білім беруді жаңаландырудың негізгі тенденциялары оқытуды 

ізгілендіру, гуманитаризациялау, демократизациялау, орталықтандыру, саралау, 

жекелендіруімен сипатталады. Білім берудің ұлттық моделінің қалыптасу мен бекітілу үрдісі 

белсенді жүруде, оның негізгі идеясы - ұлттық-мәдениет негізінде тұлға мен қоғам талабына сай 

өзін-өзі дамытуға қабілетті білім беру мен тәрбие жүйесін құру. 

 Қазіргі уақытта оқу-орындарының дамуын жетілдіруге бағытталған жаңа мәселелер 

туындауда. Мәселен, ұйымдастырушылық-басқарушылық т.б. функциялармен қатар болжам 

жасау, мониторингілеу. Шынымен-ақ, даму үстіндегі кәсіптік мектеп өзге типтегі басшыны - 

кәсіптік мектепті тек басқарып қана қоймай, оны сапа тұрғысынан жаңа деңгейге көтеруге 

қабілетті, оқу үдерісін тиімді басқаратын менеджерлерді қажет етеді. 

Ғылими әдебиеттерді талдай отырып, арнайы технология пәнінің проблемалары ғылыми 

класиктардың зерттеулерінен тыс қалған жоқ.  

- білім беру жүйесінде басқару туралы ғылым Қазақстан жоғары педагогикалық салада 

болашақ мұғалім дайындығын (Б. А. Альмухамбетов, Т. М. Баймолдаев, Ю. В. Баталов, А. А. 

Жайтапова, Ж. А. Қараев, Б. А. Қойшибаев, Ш. Таубаева, Н. Н. Хан, Н. Д. Хмель және т.б.;); 

ғылыми еңбектерінде қарастырды. 

- ресей ғалымдарының (Ю. П. Васильев, К. Я. Вазина, В. И. Зверева, Ю. А. 

Конаржевский, В. С. Лазарев, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, В. П. Худоминский, Р. 

Х.Шакуров, Т. И. Шамова, В. А. Якунин және тағы басқалары) еңбектерінде ары қарай дамыды 

[3. 67-71]. 

Ғылыми әдебиет және қәсіптік бағыт бойынша  ғалымдардың еңбектерін талдау 

барысында, болашақ арнайы технология пәні мұғалімдерінің  педагогикалық менеджмент 

тұрғыда дайындық мәселесін әлдеде жетілдіру жолын қарастыру қажет. 

Осы тұрғыда көкейкесті мәселеге байланысты біздің зерттеу тақырыбымыз  

«Кәсіптік колледжде педагогикалық менеджмент негіздерін зерттеу». таңдауымыз 

осыдан: 
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 Зерттеудің мақсаты кәсіптік колледжде болашақ мұғалімдерінің педагогикалық 

менеджмент негіздерін біліктілік пен дағдыны қалыптастырудың теориялық негіздемесі мен 

әдістемесін жасау және тәжірибеде тексеру. 

Зерттеудің нысаны -педагогикалық процесінде болашақ мүғалімдерін кәсіптік 

дайындаудың жүйесі. 

Зерттеу пәні - педагогикалық менеджмент негіздері. 

  Зерттеу міндеттері: 

1 Менеджмент теориялық негіздері және білім мекемелерінде іске асыру тәжірибесін 

жетілдіру факторы ретінде білім жүйесінің    заманауи жағдайы және даму келешегін айқындау. 

2 Менеджмент және педагогикалық менеджмент, негізгі түсініктері, ғылыми теория 

ретінде қалыптасу үғымдарының мәнін нақтылау.          

3 Білім беру менеджері қызметінің принциптері мен әдістері және педагогикалық 

жүйенің тиімділігін арттыруда менеджердің рөлін қалыптастыру үлгісі мен мазмұнын негіздеу. 

4   Кәсіптік колледждерде оқу-тәрбие процесін басқару, оқушылардың өндірістік оқыту 

және өндірістік практикасына басшылық жасау, ұжымның өзін - өзі басқару әдістемесін 

жетілдіру. 

Зерттеу жұмысының бірінші кезеңінде менеджмент теориялық негіздері және білім 

мекемелерінде іске асыру тәжірибесін жетілдіру факторы ретінде білім жүйесінің    заманауи 

жағдайы және даму келешегі айқындалды. 

Негізін қалаушы құжаттар деректерінің бастапқы мақсаттық бағдарының талдауы 

заманауи менеджменттін енгізілуі Қазақстан Республикасының білім беру аясында 

реформалардың тиімділігін қамтамасыз ететін инновациялық бағыттарының бірі ретінде 

қарастырылады деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  

Сонынен, біз менеджмент - бұл дербес білімдер саласы, ғылым және адам қызметінің ең 

күрделі саласы деп анықтадық.  

Менеджмент - бұл өнер, себебі адамдарды  өзара қарым-қатынастарын басқара алу деген 

сөз.Заманауи көзқарастар бүкіл білім беру мекемесін, педагогикалық ұжымды басқаруда да, 

сондай-ақ, оқу-тәрбие үдерісін де басқаруда жүзеге асыру.  

Білім беру жүйесінде басқару туралы ғылым Қазақстанда (Б. А. Альмухамбетов, Т. М. 

Баймолдаев, Ю. В. Баталов, А. А. Жайтапова, Ж. А. Қараев, Б. А. Қойшибаев, Ш. Таубаева, Н. Н. 

Хан, Н. Д. Хмель және басқалары) және Ресей ғалымдарының (Ю. П. Васильев, К. Я. Вазина, В. 

И. Зверева, Ю. А. Конаржевский, В. С. Лазарев, М. М. Поташник, П. И. Третьяков, В. П. 

Худоминский, Р. Х.Шакуров, Т. И. Шамова, В. А. Якунин және т.б.) еңбектерінде ары қарай 

дамыды, және ғылыми жұмыста зерттелді. [4. 157-160]. 

Зерттеу жұмысының екінші  кезеңінде кәсіптік колледжде педагогикалық менеджмент 

негіздерін зерттеу жұмыстары жұргізілді. Білім беру менеджері қызметінің қағидалары мен 

әдістерін анықтау, кәсіби біліктілік өлшемі және педагогикалық жүйенің тиімділігін арттыруда 

менеджердің рөлі  анықталды. 

Кәсіптік білім беру саласында педагогикалық менеджменттің негізгі мақсаты педагогтер, 

білімгерлер мен оқушыларды басқара білу.  

Педагогикалық менеджмент міндеттері мен мазмұны анықталады. Басқару мазмұны 

жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу, бақылау, есеп жүргізу, талдау болып есептеледі деп 

анықтадық. 

Педагогикалық менеджменттің негізгі міндеттеріне мыналарды жатқызуға болады , 

шешімдерді қабылдау мен орындауда. Білім беру ұйымының түпкі мақсатына жету жолында 

педагогикалық және оқушылар ұжымы арасында қолайлы моралды психологиялық ахуал 

қалылтастыру. Басқару шешімдерін жүзеге асыруда педагогикалық және іскерлік қатынасты 

жүзеге асыру. 

Педагогикалық менеджмент қағидалары дегеніміз- білім беру менеджерінің қызметіне 

тән маңызды талаптар мен ережелердің жиынтығы, басқарудың объективті заңдылықтарының 

көрінісі және жеке тұлғалар арасындағы психологиялық қарым-қатыласқа негізделген біртұтас 

педагогикалық; процесс деп дәлелдедік. 
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Педагогикалық жүйенің тиімділігін арттыруда менеджердің рөлі оның жеке қабілеттілік 

сипаттамалары сөз жоқ, маңызды мәнге ие деп тұжырымдадық. 

Зерттеу жұмысының үшінші кезеңінде, кәсіптік колледждерде оқу-тәрбие процесін 

басқару әдістемесі айқындалды. Кәсіптік мектеп оқушыларына теориялық, өндірістік оқыту 

және өндірістік іс-тәжірибесіне білім беру процесін басқару жолына бағыт берілді. Оқушылар 

ұжымының өзін - өзі басқару мәселесі анықталды. 

Теориялық оқытуды басқаратын білім беру менеджері қызметіне мына басты бағыттарды 

үсынғымыз келеді. Кәсіптік колледжде теориялық оқытуды  мейлі қандай пән болсын болашақ 

кәсіп иесі өз мамандығына сөйкес бағыттап практикалық тұрғыда іске асыру қағидасын  

ұстанған жөн. [5. 17-18]. 

Теориялық оқытуды жоспарлау мен ұйымдастыру жұмыстары өндірістік оқытудан 

бұрын іске асуы қажет екендігі есте болсын деп бағыт бердік. 

Педагогикалық ұжымның жұмысы мен жан-жақты танысу үшін кейбір мәселелерді терең 

зерттеу қажет. Жекелеген мұғалімдер мен оқытушылардың іс-тәжірибелерін тереңірек үйрену 

және бір топта жұмыс істейтін оқытушылар мен шеберлердің іс-тәжірибесіне талдау жасау  

қажет. 

Оқушылар өзін өзі басқару ісіне жұмылдырудың ерекшеліктері анықталды. 

Осы мәліметтер мен білім негіздеріне сүйене отырып, әкімшілік мүшелерінің мынадай 

арнайы икемділігі болуы қажет. 

Педагогтер мен оқушылардың өзін - өзі басқару жүйесінің мақсаттары мен міндеттері 

болашақ кәсіп иелерінің жеке сапалық қасиеттерін қалыптастыратын қызметке бағыттай білу 

қажеттілігі анықталды. Өз қызметін жоспарлай, ұйымдастыру талдау және бақылау әдістеріне 

көмек бере білу қабілеті  қажет екендігі анықталды. 

Зерттеудің тәжірибеліқ маңыздылығы  және үсынысы. 

- нарықтық қатынас жағдайында болашақ мұғалімдерді менеджмент теориялық негіздері 

және білім мекемелерінде іске асыру тәжірибесін жетілдіру жүйесін қалыптастырудың 

қажеттілігі дәлелденді және негізделді; 

- менеджмент және педагогикалық менеджмент, негізгі түсініктері, ғылыми теория 

ретінде қалыптасу үғымдарының мазмұны, мәні анықталды; 

- білім беру менеджері қызметінің қағидалары мен әдістері және педагогикалық жүйенің 

тиімділігін арттыруда менеджердің рөлін қалыптастыру  теориялық негіздемесі берілді; 

-  кәсіптік колледждерде оқу-тәрбие процесін басқару, оқушылардың өндірістік оқыту 

және өндірістік іс-тәжірибесіне  басшылық жасау, ұжымның өзін - өзі басқару әдістемесі 

негізделді. 

- менеджмент теориялық негіздері және білім мекемелерінде іске асыру тәжірибесін 

жетілдіру факторы ретінде білім жүйесінің    заманауи жағдайы және даму келешегін әлдеде  

айқындау қажет. 

- кәсіптік колледжде педагогикалық менеджмент негіздерін зерттеу жұмыстары 

жүргізілді. Білім беру менеджері қызметінің қағидалары мен әдістерін әлдеде анықтау қажет.  
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Бұл мақалада технология сабағында инновациялық мақсатқа қол жеткізу 

жолындағы қолданылатын барлық қисынды амалдары мен әдістемелік құралдардың жүйелі 

жиынтығы және жұмыс істеу реті айқындалды 

Кілт сөздер: технология, инновация, саралау, деңгей, қолөнер, әдістеме, нұсқау, 

шығармашылық 

 

В данной статье определены систематические,методические подходы и порядок  

применение инновации на уроках технологии  

Ключевые слова: технология, инновация, дифференциация, уровень, рукоделие, 

методика, инструкция, творчество 

 

In this article the systematic,methodological approaches and procedure for the use of the 

innovation with technology in the classroom 

Key words: technology, innovation, differentiation, level, needlework, technique, 

instruction, creativity 

 

«Жаңа технология» -бұл инновациялық мақсатқа қол жеткізу жолындағы 

қолданылатын барлық қисынды амалдары мен әдістемелік құралдардың жүйелі жиынтығы 

және жұмыс істеу реті» - деп жазады   Завалко Н.А.  

  Басқа сөзбен айтқанда, білімдарлық үрдісті көтеру, оқыту мен тәрбиенің тиімділігін 

қамтамасыз ететін, бөлім болып табылады. 

«Жаңа технология» -әр түрлі пәннен оқушылардың саралап деңгейлеп, жұмыс істеу 

ерекшелігіне, әдістемелік тәжірибесіне шығармашылықпен қарауына, жаңашыл 

тәжірибелерін, жеке әдістемелерін кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді. Олай болса 

мұғалімнің кәсіби шеберлігін арттыруда оқушыларды инновациялық технология үрдісінде 

оқыту мәселесі алға қойылған міндеттердің бірі болуы керек. Сондықтан қазіргі білім 

технологиясында жеке тұлға ретінде мұғалімнің орны ерекше болғандықтан, әрбір мұғалім 

жаңа технологияны меңгеріп, оқу үрдісіне қолдануы қажет. Мектепте технология пәні 

көбінесе шығармашылық деңгейде өтетіндіктен, оқыту модулінің ерекшелігіне байланысты, 

жоғарғы сатысы дидактикалық жүйе болса, төменгі сатысы әдіс - тәсіл инновациялық жаңа 

техника болуы керек. Осы тұста өзіміздің технология  пәніне профессор Ж.А.Қараевтың 

саралап деңгейлеп оқыту технологиясын қолдану тәсілінің тиімділігін айтар едім. 

Бүгінгі танда профессор Ж.А.Қараевтың саралап, деңгейлеп оқыту технологиясы кеңінеи 

танымал болып, соңғы кездері химия, алгебра, физика, география, биология, астрономия, тарих 

т.б. пәндері үшін тиімді деп саналып, әдістемелік жұмыс дәптерлері дайындалып 

шығарылып нәтижелері көрініп жатыр. Осы игілікті істердің қатарында технология пәнінің 

мектеп тәжірибесінде шығармашылық деңгейімен ерекше орын алатындығын ескерсек, 

саралап деңгейлеп оқыту технологиясы осы пән үшін ең тиімді деп айтар едім. Оған дәлел 9-

10-11 сыныптарында «Қолөнер негіздері», бойынша өтілетін сабақтарда осы технологияны 

қолданып, оқушылардың интеллектуалды, шығармашылық деңгейлері калыптасқанды. 
Оқыту үрдісінде бұл технологияны қолдану арқылы мектептегі технология пәні «ғылым 

негіздері» болып табылатын басқа пәндердің қатарында жүретіндігіне инновациялық 
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тәжірибемнің нәтижесіменен айта аламын. Осыған орай профессор Ж.А.Қараевтың 

технология негізін және Ж.У.Кобдикованың әдістемелік нұсқауларын басшылыққа алып, 

әдістемелік кешенді құралдар жобасы құрастыруда, технологиядан негізгі білім беру 

бағдарламасы негізінде «қолөнер» сабағын СДОТ (саралап деңгейлеп оқыту технологиясы ) 

бойынша жүргізуі үшін, ғылыми  әдістемелік жұмысты ұйымдастырудың кешенді мақсатты 

жобасы, оқу бағдарламасы, жұмыс дәптері, қосымша оқу құралдарынан тұру керек деп 

есептеймін . 

Зерттеу жұмыстың көкейкестілігі 

Болашақ технология пәні мұғалімдері орта немесе кәсіптік мектептерде казырғы заман 

инновациялық технологияларының пайдалану  принциптерін, әдіс-тәсілдерін жетік білулері 

тиіс.Ұсынып отырған жұмысым кең пайдаланылып жүрген дәстүрлік оқыту 

технологияларымен қатар,жаңа инновациялық технологияларды пайдаланудың тиімді 

әдістемелерін енгізу және де пайдалана отырып, технология сабағында ұлттық бұйымдарды 

жасау әдістемесін менгеру. 

Зерттеу жұмыстың басты мақсаты 

- оқушыларды ұлттық бағытқа бағдарлай отырып, қоғамның даму үрдісін, ғылым мен 

білімнің технологияларын меңгерту; 

- ақпараттандыру (қосымша оқулық,   БАҚ хабарлары көздерінен); 

- жоғары дәрежедегі білім деңгейіне жету; 

- шығармашылық қабілетін тереңдету; 

- технология сабағында ұлттық бұйымдарды жасау әдістемесін менгеру; 

Зерттеу жұмыстың міндеттері  

1. Қазіргі кезеңдегі инновациялық технологиялардың оқу-тәрбиелік маңызына мән 

бере отырып ғылыми негіздерін топтастыру.  

2. Осы заманға технологиялау үлгісін, оқытудың жаңа тәсілін пайдалану арқылы 

кәсәби шеберлікті шыңдау жолын анықтау. 

3. Технология сабақтарында жаңа әдістерді қолданудың маңызын көрсету.  

4. Жаңа технология элементтерін пайдаланып ұлттық аспапты орындау әдістерін 

қарастыру. 

Зерттеу жұмыстың нысаны 

Мектептегі инновациялық процесінде  болашақ технология пәні мұғалымдерін 

кәсіптік даярлауда, қазырғы заман инновациялық технологияларының пайдалану 

принциптерін әдіс-тәсілдерін меңгеру. 

Зерттеудің жұмыс гипотизасы 

Демек,болашақ педагогтар қазірғі заман технологияларының пайдалану 

принциптерін, әдіс-тәсілдерін жетік меңгеріп, келешекте өздері сабақтарында қолданса, 

шәкіртерін қолөнерге деген қызығушылығын артырып, оларды нарықтық эканомикада 

кәсіпте өз орындарын табар деген сенімдемін. 

Зерттеу  жұмысының әдістері 

Көрнекті ғалымдар олардың еңбектері, Ж.А. Қараевтың саралап, деңгейлеп оқыту 

технологиясы, К.Өстеміров Қазіргі инновациялық технологиялар мен оқыту құралдары, 

Н.М.Адамқұловтың Ұлттық қолданбалы қолөнері, М.В. Волковтың Проблемно-модульное 

обучение, вопросы теории и технологии, т.с.с.көптеген еңбектерді талдай отырып, жаңа 

инновациялық жетістіктерді технология сабағына енгізу. 

Қазіргі кезеңдегі инновациялық технологиялардың оқу-тәрбиелік маңызын қарастыра 

отырып келесі мәселеге тоқтауға болады. 

Инновациялық технологияның қағидаттары, кез келген инновациялық технология 

жекелеген әдіснамалық талаптарға сай жүзеге асырылады. 

Тұғырлығы: білім беру мақсатына жетуді көздейтін әрбір инновациялық  технология 

философиялық мінезқұлықтың дидактикалық әлеуметтік-инновациялық негіздегі белгілі бір 

ғылыми тұғырнамаға негізделеді. 
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 Жүйелілігі: Инновациялық  технология барлық бөлігі логикалық үрдістері бір-бірімен 

тығыз байланысқан жүйеліктің барлық белгілеріне сәйкес келуі тиіс. 

Басқарулығы: оқыту үрдісін жоспарлап жобалау барысында кезең кезеңімен болжау  

нәтижелерін шығару мүмкіндік беруімен ерекшеленеді. 

Тиімділігі: Қазіргі инновациялық технологиялар нақты бір жағдайда құрылғандықтан 

аз уақыт ішінде нәтиже беруімен ерекшеленеді. 

Заман өзгеруге байланысты және де осы заманға еңбекті технологиялау үлгісін 

қарастыра отырып, қазіргі кезде жалпы білім беретін мектептерде "технология" пәнін оқытуда 

дүние жүзіндегі дамыған елдер жүйесіндегі оқыту әдістеріне сүйене отырып мынандай 

мақсаттар қойылды: 

- Оқытудың жаңа тәсілін пайдалану арқылы кәсіби шеберлікті шыңдау дегенімізді 

XXI ғасырда техникалық және кәсіптік білім беру мынадай тенденцияларды анықтайды:  

- халықаралық стандарттарға сәйкестік;  

- білім беру бағдарламаларының мазмұны - нақты бір мамандықты үйрену емес, еңбек 

нарығының өзгеруін тез сезінуге мүмкіндік беретін, дағды жолдарын меңгеру; 

- адамның өмір бойы үздіксіз кәсіптік білім алуы;  

- пәндік оқытудан техникалық және кәсіптік білім берудің икемділігін қамтамасыз ететін 

пәнаралық байланысқа, модульдік оқытуға көшу деп дипломдық жұмыста дәлелденді. 

Осыған байланысты технология пәні стандартының қажеттілігі туындайды, "технология" 

пәнінің орта білім стандартына берілген білім мазмұнын да базистік оқу жоспарында 

көрсетілген талаптарға сәйкес (1-4), (5-9), (10-11) сыныптарда берілген білім салалары саты 

бойынша бөлініп біріктірілді. Басты мақсат - оқушыларды белгілі бір кәсіпке бағдарлау, 

кәсіпке оқыту болғандықтан, оқу жүктемесінің орындалуы тікелей мектептің оқу-материялдың 

базасына, кәсіпке бағдарлау мен кәсіпке оқыту сол мектеп орналасқан аймақ ерекшелігіне 

байланысты екені қатаң ескерілді. Мектепте шеберхана да, көрнекті техникалық оқыту құралдары, 

оқушыларға үйренуге керекті өңдеу материалдары, кәсіпке оқыту үшін сарамандық дағдыны 

меңгеретін техника, станоктар, тігін машиналары, компьютер, жанар-жағар май және оны 

оқытатын арнайы білімді мамандар болмаса, онда кәсіпке бағдарлау да, кәсіпке оқытып, жеке 

мамандьқты меңгергені жөніндегі сертификат та бере алмайды. 

Орта білім стандартына оқушыларға мектеп орналасқан жердің, аймақтың 

ерекшелігіне сәйкес кәсіпке оқыту, мамандық беру жергілікті жердің әкімшілігінің шешімі 

және инновациялық кеңестің қаулысы арқылы жүзеге асырылатыны, оқытуға керекті сағат 

базистік оқыту жоспарының вариативті негіздегі қосымша сағатынан берілетіні көрсетілді. 

Технология  сабақтарында жаңа технологияларды қолданудың маңызын сараптай 

отырып келесі мәселені айтуға болады. Өнері мен білімі, халқының сауаттылығы қай елдің 

болсын баға жетпес байлығы. Әрбір күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде, замана 

көшінен қалып қоймай, уақыт талабына сай ертеңгі болашақ - жас ұрпақты білімді етіп 

тәрбиелеу ұстаздарға зор жауапкершілікті жүктейді. Ол мүғалімнен үздіксіз ізденуді, өз 

білімін үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді. Өйткені, еліміздің  ертеңі бүгінгі жас 

ұрпақтың қолында. Ал ұрпақтың білімі, саналы болуы ұстаздарға байланысты екені 

даусыз. 

Бүгінгі шәкірт - ертеңгі маман. Мұғалімнің негізгі мақсаты білім сапасын кетеру. 

Ол үшін мұғалімнің алдында сабақ сапасын көтеру, түрін жетілдіру, оқушының сабаққа 

деген қызығушылығын, белсенділігін арттыру, қабілетгерін дамыту міндеттері тұрады. 

Оқушының ойлау қабілетін дамыту, байқағыштығын арттыру, сабақтағы белсенді 

іс-әрекетін ұйымдастыру, осылар арқылы психологиялық дамуын қалыптастыру дамыта 

оқытудың негізі болып табылады. Сондықтан, мұғалім оқушының оқу қызметін 

ұйымдастырғанда, өткізілетін сабақ оқушының белсенділігін арттыруға, өз әрекетін 

зерделеуге, ойлау жүйесін нақты бір мәселені шешуге бағытталуы керек. 

Мектепте қолданбалы қолөнердің оқыту мәселелерін қарастыра отырып теориялық 

және практикалық нәтежиесінде мынандай қорытындылар жасауға болады:  
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Технология  пәнінің бағдарламасында бүгінгі ұмытылып бара жатқан қазақ халқының 

қолөнер бұйымдары туралы мағлұмат беру ғана емес, оқушыларға оларды жасауды үйретуде 

(домбра, т.с.с.,ағашты пайдалана отырып  қазақ үйдің жиһаздарын дайындау сияқты 

мәселелер) көзделеді.  

Әр мемлекеттің болашағы оның мектебінен, отбасынан шыңдалады. Ертең осы елге 

ие болып, тізгінін ұстар азаматтар бүгінгі мектеп оқушысы болғандықтан, казақстандық 

барлық мектептерге үлгі болуға тиісті қазақ тілінде оқытатын мектептердің бүгінгі жайы, 

даму бағыттары, келешегінің көкжиектері бүкіл қоғамның, мемлекеттің назарында. Өйткені 

барлық қазақстандық мектептердің ішіндегі сан жағынан болсын алдыңғы орнында және 

мемлекеттік тілде білім беретін бұл мектептер еліміздің ұлттық білім беру жүйесінде 

айрықша орынға ие. Осы жерде біз алдымен, бүгінгі казақ мектептерінде "технология" 

сабағындағы ұлттық қолөнер дәстүріне, жалпы этномәдениеттің даму жайына ерекше 

тоқталғымыз келеді. Өйткені бұл сабақтағы қолөнер бұйымдарын оқушыларға жасату 

арқылы білім беру мәселесі тәуелсіз мемлекетіміздің мәдениетін нығайтуға болады. 

Бұл үшін оқушылар қажетті мүмкіндіктерін анықтауы қажет. Олар: 

-  туындаған ойларды іске асыру; 

-  технологияны талдау, өнімді, істі құрастыруды ойластыру; 

-  жұмысты жоспарлау;.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Технология пәнінде қолөнер бұйымдары шынайы әсем екенін, оның өмірге 

қажеттілігін оқушыларға ұғындырумен бірге, олардың алға қойған мақсат-мұраттарына 

ықпал етіп, кәсіптік бағдар алуға бейімдеу керек. Шынында жаңағы бұйымдар оқушыларды 

өмірдегі асыл, көрікті, әсем нәрселерді бағалауға, еңбекке, шыдамдылыққа, талғампаз болуға 

баулиды. 

Қазақ ұлттық өнерін дамыту қазіргі кездегі күн тәртібіндегі бірінші мәселе. 

Сондықтан, мектеп оқушыларын ұлттық бұйымдарды жасауға деген талпынысты 

қалыптастыру қажет. Ұлттық бұйымдарды жасау барысында, қолөнершілер туралы 

мәлімет немесе анықтама беріп, қолөнер сөзінің мазмұнына, ертеден келе жатқан қазақтың 

сәндік әшекейлі домбра т.с.с., тұрмыстық бұйымдарына тоқталамыз.Оларды жасайтын 

адамдарды, халқымыз барынша кұрметтеп «шебер» деп атаған. 

Әрине шеберлердің жұмыстарының әр қайсысымен жеке-жеке таныстыру шарт емес, 

негізінде алға қойған мақсат - шебер, зергер туралы жалпы ұғым бере отырып, қолөнер 

шеберлерімен таныстыру, жас жеткіншектердің бойына мүмкіндігінше ата кәсібіне деген 

қызығу, құрмет сезімін дарыту.  

Зерттеу  жұмысының теориялық және пратикалық маңыздылығы 

Мұғалімнің негізгі мақсаты білім сапасын кетеру. Ол үшін мұғалімнің алдында сабақ 

сапасын көтеру, түрін жетілдіру, оқушының сабаққа деген қызығушылығын, белсенділігін 

арттыру, қабілетгерін дамыту міндеттері тұрады.Оқушының ойлау қабілетін дамыту, 

байқағыштығын арттыру, сабақтағы белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру, осылар арқылы 

психологиялық дамуын қалыптастыру дамыта оқытудың негізі болып табылады. 

Сондықтан, мұғалім оқушының оқу қызметін ұйымдастырғанда, өткізілетін сабақ 

оқушының белсенділігін арттыруға, өз әрекетін зерделеуге, ойлау жүйесін нақты бір 

мәселені шешуге бағытталуы керек. Осы тұрғыдан қарағанда оқытудың мазмұндық және 

процессуалдық жақтарының бірлестігін ескере келе, ұлттық тәрбие беру мақсатында 

мынадай мәселелерге ерекше мән беріледі: 

-технология пәнін оқытудың әдістемесін дайындау барысында қазақ баласының мінез-

құлқына жақын, оның дамуына әсерін молынан тигізетін әдіс-тәсілдерді таңдап алу; 

- оқулықтағыдан басқа қосымша оқу-әдістемелік құралдарға баланың ұлттық сана-

сезімін оятатын, оны қалыптастыратын, қазақ халқының тарихы, әдебиеті, мәдениеті, дәстүрі 

және әдет-ғұрыптарын тақырыптарымен таныстыратын материалдарды барынша мол енгізу; 

- осылардың ішінен қазіргі уақыттың талабына сай келетін ата дәстүрлерді таңдап алу 

ұлттық аспап домбраны т.с.с., жасау және олардың деңгейін кетеруді көздеу. 
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 Мектептегі технология пәні мұғалімдері инавациялы оқыту әдістемесін оқытуда және 

ұлттық бұйымдарды жасауда  кең түрде қолданулары қажет. Осы жұмыс келешекте технология 

пәні мұғалімдеріне сабақ беру барысында әдістемелік нұсқау  ретінде қолдануға болады. 
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Мақалада Ілияс Жансүгіров шығармашылығының беймәлім тұстары 

қарастырылады. 

Тірек сөздер: әдебиет, ақын, зерттеу, факт. 

 

В статье  рассматривается неизвестные стороны творчество Ильяса Жансугурова. 

Ключевые слова: литература, поэт, исследование, факт. 

 

The article discusses the unknown side of creativity Ilyas Zhansugurov. 

Key words: literature, poet, research, fact. 

 

ХХ ғасырдың алғашқы онжылдықтарында өмір сүрген ұлы ақын, жазушы, 

фольклорист, публицист, драматург, аудармашы, өнерпаз, Жетісу тарихын зерттеуші, ірі 

мемлекет және қоғам қайраткері І.Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығын зерттеу күн 

тәртібінен түспейтін өзекті мәселе.  

Қазақ әдебиетінің көшбасында тұрған Ілияс Жансүгіровтің өмірі мен 

шығармашылығына қатысты мақалалар ХХ ғасырдың бас кезінде жазыла бастағаны мұрағат 

жадығаттарынан белгілі. 1928-1937 жылдар аралығында  Ілияс шығармашылығы жайында 

70-тен аса сын мақалалар жарияланған. Бұларды біз ілиястану ілімінің алғашқы адымдары 

деп білеміз. Негізінде, Ілияс жайлы алғашқы сын-мақалалар «Еңбекші қазақ», «Қазақ 

әдебиеті», «Социалды Қазақстан», «Лениншіл жас» газеттерінде, «Әдебиет майданы» 

журналында және кейбір облыстық газеттерде жарық  көрген.  

Ақынның 1920-28 жылдары газет-журналдарда басылған өлеңдерінің    таңдамалары  

және бұрын еш жерде жарияланбаған бірсыпыра өлеңдері мен аудармалары енген «Сағанақ» 

жинағына (Қызылорда, 1928ж.) жазған Сәбит Мұқановтың алғы сөзі – Ілияс  

шығармашылығы жайындағы алғашқы сын. Одан кейін 1929 жылы Ғаббас Тоғжанов 

«Әдебиет және сын мәселелері» деген еңбегінде:  «Жаңа түр іздеу, өлеңді әдемі, көркем 

шығару жағынан Ілияс көп ақындарымыздың алдында», - деп, ақындығын жоғары бағалаған 
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екен. 1936 жылы «Күйші» және «Дала» поэмалары бойынша «Қазақ әдебиеті» газетінде 

әдеби дискуссияның ұйымдастырылуы - Ілияс Жансүгіровтің тума талант сөз зергері 

екендігінің айғағы. Ақындығының алғашқы кезеңінде айтылған осындай  ғылыми ой-

пікірлер өз өрісін тауып, толастаған емес.  «Осы күнгі қазақ кеңес жазушыларының тілге 

шебер, өлеңге ұстасының да, алдынғы саптағысының да, көрнектісінің де бірі - Ілияс»- деген 

бағаны өз кезінде С. Сейфуллин берген.  

Тоталитарлық жүйе жазықсыз жандарды қолдан жау жасаған қитұрқы саясатын 

әшкерлетпес үшін зерттеушілерді мұрағаттарда жұмыс істеу мүмкіндігінен айырды. Соның 

нәтижесінде Ілияс туындылары мұрағат материалдарымен салыстырылып, зерттелінбей, 

уақыт мәжбүрлеген өңдеу-талдаудан өтпей, социализм идеологиясы талабына лайықталып, 

бұрмаланған қалпында оқырманға ұсынылды. 

ХХ ғасырдың елуiншi жылдарының аяғына қарай «жылымық» кезең келiп, репрессия 

жылдарында атылғандарды ақтау мәселесі көтерiліп, оң шешімін тапты. Енді қолда бармен 

аяулы ақынның қазақ әдебиеті тарихындағы орнын сайлап беру міндеті тұрды. Уақыттың 

құбылуы, әдеби-сыни көзқарастағы түбірлі өзгерістер қаламгер туындыларын уақыт 

талабына сай қайта қарастыруды діттеді. 1957 жылдан бастап республикалық, облыстық 

басылымдарда Ілияс шығармашылығы туралы мақалалар жариялана бастады. Шыққан 

мақалалардың бірқатары Ілиястың шығармашылық өмірбаянын қамтыған таныстыру 

сипатында болса, енді біразы шығармашылығы жөнінде тұжырымды, салиқалы  пікір айтқан 

құнды ғылыми мақалалар болды.  

Жансүгіровтің шығармашылық өмірбаяны, өнерпаздық кескін-келбеті, ақынның бай 

қолжазба қоры, абақтыда өткен азапты күндері төңірегінде терең талданған  еңбектердің 

қажеттілігін заманның өзі талап етіп отыр десек, артық айтқандық емес. Оның 

шығармашылық зертханасы да жұмбақ күйінде. Шығармалары бірнеше рет жарық 

көргенімен, академиялық деңгейге көтеріле алмады. Осы уақытқа дейін атқарылған 

жұмыстар ақыннан қалған мұраларды қалың жұртшылыққа жеткізу, насихаттауды мақсат 

етті. Ұлтымыз қастерлеген ұлы ақын шығармаларының дені тоталитарлық жүйе 

қыспағында социалистік идеология талабына сай жазылғандықтан, олардың ұлттық мәні 

мен мазмұны, шынайы поэтикалық бояуы, философиялық астары өз дәрежесінде 

зерттелген жоқ. Ілияс Жансүгіров шығармашылығы жайлы жазылған зерттеулерде 

күмәнді, дүдәмәл тұстар да  баршылық. Беймәлім тұстарын аршып көрсету де - алдағы 

міндеттердің бірі. 

«Ілияс Жансүгіров – ешқандай да мүшелтойдың межесіне сыймайтын, өмірі баяғыда 

өлеңге ұласып, өлеңі баяғыда өмірге айналып кеткен, үнемі оқылар, үздіксіз зерттелер – 

халықпен мәңгілік бірге – ұлы творчестволық тұлға» [1,3]. Шындығында да Ілияс 

Жансүгіровтің шығармашылығы  табанды зерттеуді талап етеді. 

Ақынның 1920-1937 жылдардағы әрқилы басылымдарда жарияланған  әңгімелері, 

фельетондары, аудармалары, зерттеу еңбектері, «Кеңестің ірі, көркем әдебиет жасайық», 

«Жинақтар жайында», «Өсу негізі - өзара сын», «Әдебиеттегі кенжелікті тез жоялық» т.б. 

мақалалары  ақынның  1960-1964 жылдар аралығындағы  жарық көрген 6 томдық 

шығармалар жинағы мен 1986-1988 жылдар аралығындағы  жарық көрген 5 томдық 

шығармалар жинағына еңбеген.  

Әдебиет зерттеушісі Бақыт Сарбалаев  «Жетім бота көңілім» атты мақаласында 

«Молданың мінәжаты» (1921), «Қажыдым» (1923), «Ақынға» (1923), «Ызалы қиял» (1923), 

«Өмір-көмір» (1924), «Тумас па екен?» (1924), «Құрысын» (1924), «Айырылу аттанысында» 

(1925),  «...моласында» (1927), «А.Б-ге» (1927), «Жаңа өнер» (Түрік ақыны Н.Хикметтен),  

«Кәмінтерін» атты Ілияс  өлеңдерінің  кейінгі жинақтарына ілінбей қалуы әртүрлі  

себептермен түсіндіреді. Ал, Оразақын Асқар өз тарапынан осы бастамананы жалғастырады. 

«Жансүгіровтің жарияланбаған жырлары» атты мақаласында [2,4]  «Сәулеме» (1919), 

«Толқын» (1919), «Сөздің де сөзден соң жүйесі бар» (1919),  «Шын үміт» (1919),  «Қиял 

өмір» (1924), «Кісілік пен хайуандық»  атты ақын өлеңдерінің әлі де болса оқырмандарымен 

жүздесу сәтін күтіп жатқандығын қынжыла жазады. Бұл өлеңдер кезінде «Тілші», «Еңбекші 
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 қазақ» газеттерінде, «Жаңа әдебиет» журналында, сондай-ақ ақынның «Сағанақ» (1927ж), 

«Өлеңдерінің толық жинағы» (1933ж) кітаптарында басылған-ды. Мазмұны, идеясы кеңестік 

идеологияға сәйкес келмейтіндіктен сызылып тасталғаны да шындық. 

Мұратбек  Бөжеев пен Баламер Сахариев «Ілияс өлеңдері» атты мақалаларында былай 

деп жазады: «М.О. Әуезовтің көптомды шығармалар жинағын әзірлеу жұмысына 

байланысты жазушының музейіндегі архив қазынасын ақтарып отырғанымызда атақты 

ақынымыз І.Жансүгіровтің өз қолымен жазған қысқаша өмірбаянының және бір шағын 

дәптерге жазған 8 өлеңінің қолжазбасы табылды. Ақын өмірбаянын Москвадағы мемлекеттік 

Журналистер институтында оқып жүргенде, 1928 жылы 25 январьда жазыпты да, жеке 

дәптерге әр жылда жазған өлеңдерінен 8 өлеңді көшіріп қойыпты. Мәдениет тарихында бұл 

сияқты қолжазбаның құндылығы ерекше.  «Сенің менен басың бос» деп басталатын атсыз 

шағын өлеңі кейінгі жинақтарда көрінбейді. Ақынның өмірбаянының да назар аударарлық 

жақтары мол. Әсіресе, өзінің білім алуы, өскен ортасы, әлеуметтік және өнерпаздық 

қызметінің басталуы жайында ақынның өзі айтқан ақиқаттар бар». [3,2] Соңынан қос 

зерттеуші ақынның өмірбаяны мен «Қазақ қазынасы», «Сенің менен басың бос»  өлеңдерін 

«Жұлдыз» журналының  1965 жылғы 5 санына жариялаған екен. Бұл шығармалар да ақын 

жинағынан әлі орын таппай отыр. «Құтты болсын» өлеңі «Сталин жолы» газетінің 1936 

жылғы екінші санында  жарияланған. Өлең «Әйел теңдігі» журналының шығуына орай 

құттықтау ретінде дүниеге келген. 

Азат қазақ әйелі, 

Құтты болсын жорналың! 

Жорналыңа жыр жазып, 

Сізге сәлем жолдадым. 

 

«Теңдігіңе» үн қосып, 

Мен де талай толғадым. 

Қуаттады мені де 

Сен бақытты болғаның. 

 

Теңдік кілті қолыңда,  

Бақ  есігін аштыңыз. 

«Сталиннің жолында»  

Алға  қадам бастыңыз. 

Мырзабек  Дүйсенов: «Ақынға» деген өлеңінде І.Жансүгіров бір ақынға қайдасың, 

неге үндемейсің, дауысың неге шырқырайды деп, одан әрі қарай періштемен ойна, 

бейшараның жанын тербе, көрге түс, оқ тиіп, қансырағандардың қанын жала, ыза  торлап, 

мелшиіп қалғаның не деп оны сөйлетуге тырысады... Өмірден теперіш көрген бұл «періште» 

ақын кім? Жаңа заман орнап, өмірге деген көзқарас жаңарып, нұрлы болашақ үшін күрес 

қызған кезде көмейіне тас кеткендей  түйіліп, тоқырап қалған қай ақын? Неге тоқырайды? 

Оған Ілияс неге жаны ашып, шыр-пыры шығады? Кезінде жұрттың бәрі Ілияс бұл өлеңін 

Мағжанға арнап жазған  деп жорамалдады...» [4,29], -  деп жазған еді. Бізге белгісіз 

Жансүгіровтің мұндай жаңа жырлары табылып, алып ақынның тың да тамаша қырларын 

таныстырып жатса, әдебиетіміз үшін де, халқымыз үшін де зор игілік емес пе? Абайды, 

Әсетті өзіне ұстаз тұтқан Ілиясты кейінгі ақындардың өзіне үлгі етуіне мүмкіндік бермеген 

қатыгез заманға нәлет айтқаннан басқа амалымыз жоқ. 

«Ақиқат» журналының  2003  жылғы оныншы санында Зияда Ижановтың  «Өлеңмен 

өрілген тарих»  атты мақаласы жарияланды [5.42]. Онда былай делінген: «Біз әңгіме еткелі 

отырған Ілияс Жансүгіровтің «Жұт – жеті ағайынды» өлеңі 1921 жылы «Ақжол» газетінде 

(10 желтоқсан №49) «Қаптағай» деген бүркеншік атпен жарық көрген.... Ілиястың «Жұт – 

жеті ағайынды» секілді шығармаларына сын жазғандар Жансүгіровке «Жолбике» деген 

айдар тақты... Оның кеңестік идеологияға осындай жат көзқарасына, дүниетанымына 

байланысты батыл сын айтты.  Бірақ «Жұт – жеті ағайынды» өлеңінің әр тармағы, әрі сөзі 
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тұнып тұрған тарих. Солай болса да бұл шығарма («Қайтсең көсем боласың» деген өлеңі де) 

Ілияс жинақтарының бірде-біріне енбеген». Біріншіден, бұл шығарма Ілиястікі емес. Оған 

дәлел ретінде ұсынарымыз Фатима Ғабитова ұсынған деректер:  «Біләл – ақын, сатирик, 

юморист. Оның «Қайтсең көсем боласың» сияқты шағын өлеңдері болсын, тіпті «Каритаға 

салынған қатын» дейтін пьесасына шейін барлығы өткір әжуалы жазылған. Ілияс Біләлдің 

сатира, юмор түрінде жазылғандарына көп еліктеді. Мен білетін Біләл Сүлеевтің 

шығармалары:  «Қартаға салынған қатын»,  бір перделі, Алматы жатақтарының тұрмысынан 

алынып жазылған комедия еді. 21-жылы жазылған; «Қайтсең көсем боласың», сатира. 22-

жылы жазылған;  «Нақысбек», бұл да сатира.  22 - жылы жазылған; «Қабанбай мен 

Сазанбай», ұзақ өлеңмен жазылған сатира; Жетісудағы алғашқы жер бөлісі жайында 22-

жылы жазылған; «Жұт жеті ағайынды», бұл да ұзақ өлеңмен 23-жылы жазылған;  

«Қазақ мұғаліміне», бұл өлең де 23-жылы жазылған; «Жолың болсын материал!», 1924 жылы 

жазылған, «Тілшіде» басылған. 

Бұл шығармалар менің білетін және жазған күндерінде жанында болған 

шығармалары. Бұлардан басқа да Біләлдің жазғандары болған. Ол өлеңдері 1916-1917 

жылдарда «Қазақ» газетінде басылған. Біләл жазғандарын өзі баспаға апарып берген емес. 

Оның жолдастары баспаға апарып бастыратын. Әсіресе, Алматыда басылғандарын Хажым 

Басимов бастыратын. «Қыз бен жігіттің айтысы», «Қазақтың 24 бас алқа дыбысы» деген 

сатиралық өлеңдері бар еді. Оларды ұмытпасам Ілияс Жансүгіров бастырып жүретін. 

Біләлдің псевдонимдері (лақап аты) – «Қаптағай», «Бұйрас» (бұл елінің аты), «Матай». 

«Ілияс Матайға жармасқан соң бере салдым» деуші еді. [6,111]  

Мағыз Жылқыбаев өз естелігінде былай дейді: «Ілиясты оқуға шақыртып алған Біләл 

Сүлеев еді. Олар жас кезінен бірін-бірі жақсы көріп, достасып жүрген адамдар болатын. 1924 

жылы, мен онда 15-тегі баламын, Қапалдан Алматыға келіп, Сүлеевтер тұрған үйді тауып 

(Пушкин мен Комсомольскаяның бұрышында, бұрынғы Гимназия болған үйде) қорасына 

кірсем, менің тәтем, Фатима қазанның  айналасында тамақ дайындап жүр екен. Үйдің ішінде 

бөлмелері көп, Ілияс та семьясымен (бірінші әйелі Аманшамен), Біләл, Фатима екі 

баласымен сонда».  Осы мәліметтерден  «Жұт жеті ағайынды»  (1923) өлеңінің авторы Біләл 

Сүлеев екендігін анық байқауға болады. 

Ілияс шығармашалығы жайлы жазылған мақалалардан: «Беташар» поэмасы 1926 

жылы Қызылорда қаласында «Әйел теңдігі» журналының қосымшасы ретінде жарық көрген. 

Поэма қазақ қыздарының күңдіктен құтылуы жайлы жазылған» деген деректі оқып, әр 

жылдары шыққан өлеңдер жинағын толық қарап шыққанымызда бұндай поэманы 

кездестірмедік. Тек мазмұны  қазақ қыздарының күңдіктен құтылуына құрылған,1928 жылы 

Октябрьдің он жылдығына орай шыққан «Қазақ қызы» деген өлеңін таптық. 1925 жылы 

жазылған көлемі ұзақ «Беташар» өлеңі бар. Осы поэзиялық туындылар поэманың үзіндісі ме 

деген ойдамыз. Оны дәлелдеу алдағы істеріміздің бірі болмақ. Бірақ бұл өлең Батыр 

Қалмырзаевтың «Ілияс Жансүгіров және «Қазақ» газеті» деген мақаласында да дүдәмәл 

деректер келтіріледі. Оқып көрелік: «Ілияс «Социалды Қазақстан» газетінің 1932 жылғы 12 

ақпандағы «Большевиктік сынды күшейтеміз» атты мақаласында: «1921 жылы 22 мартта 

шыққан № 1-дегі «Жас замандастарға» деген бас мақала менікі және сол нөмірде «Жалпы 

жасқа» деген өлеңім де басылды. Менің алғашқы баспасөзде шыққан, бірінші шыққан 

мақалам осы»,-деп жазады. Ал, шын мәнінде Ілиястың алғашқы мақаласы «Қазақ» газетінің 

бетінде басылыпты...«Қазақ» газетінің 1914 жылғы 16-қазандағы 82-нөмірінде Ілиястың 

«Жаңа салықтар» деген бас мақаласы жарық көріпті. Мұнда империалистык соғысқа қазақ 

елінің қатысы, соғыс салықтарын алу мәселесі айтылған. Бұл  мақала – І.Жансүгіровтің 

баспасөзде алғаш шыққан мақаласы. Ал «Мұсылман босқындарды қонақ қылу» (15.10.1915) 

мақаласында Ілияс империалистік соғыстың қазақ еліне тигізген әсері жайлы жазыпты. 

Мақалаға «Қаптағай» деген бүркеншік атпен қол қойған. «Жарлы жұмыскерлерге киім 

қазынадан берілді» (10.09.1916) «Жұмыскер жабдықтары туралы», «Жұмысшылар 

жайынан», «Жұмысшылар қамы», «Жігіттер қалпы» атты мақала, хабарларында тыл 

жұмысындағы қазақтардың хал-жағдайы, 1916 жылғы маусым жарлығы бойынша тыл 
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 жұмысына қазақтан адам алу науқанының барысы, сол жарлықты қазақ халқының қалай 

қарсы алғаны жайында Ә.Бөкейхановтың мағлұмат жинауы сөз болады. Сондай –ақ, бұл 

мақалаларда І.Жансүгіров Москвада оқитын қазақ студенттерінің тыл жұмысындағы 

қазақтардың хал – жайын тексеру үшін Батыс майданына аттанғандарды, тыл жұмысынан 

қайтпаған адамдар туралы және тыл жұмысындағыларға көмектесу үшін комиссия құру, 

оның міндеті туралы жазады». 1914-15 жылдары Ілияс ауылынан ұзап шықпаған 20 жастағы, 

әлі оң-солын бажайлап ала алмай жүрген өндірдей жас жігіт. Жоғарыдағы мақалаларды 

Ілиястың жазуы мүмкін емес. Бұл мақалалар, біздің ойымызша, Біләл Сүлеевтікі. «Қаптағай» 

бүркеншік есімі алғашында  Біләлдікі болған. Мақаланы ары қарай оқиық:  «Осы газеттің 

беттерінде І.Жансүгіровтің «Үміт» (08.02.1915), «Толқын» (23.12.1915), «Өзгеріске» 

(01.04.1917) деген үш өлеңі басылыпты. Бәріне де «Қаптағай» деген бүркеншік атпен қол 

қойған. «Үміт» өлеңін Ілиястың баспасөзде ең алғаш жарияланған өлеңі деп айтуымызға 

әбден болады. Бұл өлеңдер І.Жансүгіровтің 1986-1988 жылдарда шыққан 5 томдық 

шығармалар жинағына енбеген. Оның себебі – «Қазақ» газеті бұл жылдары зерттеле 

қоймаған еді.»  Осындай дүдәмәл дүниелердің ақ-қарасын ашып, шығармаларын заңды 

иесіне  қайтару да зерттеудің мақсаты болмақ. 

Жанат Ахмадиев «Жәдігер шығармалар жәрдемге зәру» атты мақаласында былай деп 

дабыл қағады: «Мемлекеттік архив қорында Бейімбет, Сәкен, Мағжан, Жүсіпбек сияқты 

алашқа аты мәлім арыстарымыздың ішінен тек Ілиястың ғана архивтік құжат қоры толық 

сақталған. Оның себебі, ақынның жұбайы Фатима Ғабитованың иегершілік етіп сақтап 

қалуынан болды. Фатима шешеміз «халық жауының әйелі» ретінде өзі де көп қуғын көріп, 

ой-қырға айдалып жүргенінде, Ілиястың жазбаларын көзінің қарашығындай қорғап, НКВД-

ның жендеттерінен де жасырып қалған. Оны Фатиманың көзі дүниеден өткеннен кейін 

Ильфа Ілиясқызы архивке тарту еткен. 

І. Жансүгіров қорында Мағжанға, Ахмет Байтұсыновқа, Бейімбетке, Сәкенге, Жүсіпбекке 

байланысты құжаттар көптеп кездеседі. І. Жансүгіров жинаған ертеде шыққан кітап қоры өте 

мол. Олар қазақ әдебиеті тарихының үлесіне жатады. Осылардың барлығына ғылыми 

түсініктеме бере отырып анықтама - көрсеткіш кітап етіп жинақтау ұрпақтық міндетіміз болар 

еді. Құзырлы  орындар осыған құлақ асып, өз жоспарларына енгізсе құба-құп!» Көріп 

отырсыздар бұл мақала өткен ғасырдың аяғында жазылған. Сондықтан да, Ілияс Жансүгіровтің 

әлі де анықталмай, ақтаңдақ жатқан туындыларын іздеп тауып, жариялап отыру –парыз. 
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Мақалада әдебиетіміздің өткен өмірінен сыр шертетін көне түркілік және жыраулық 

поэзияның бүгінгі поэзиямыздағы үлгісі, дәстүр жалғастығы бүгінгі поэзиямызда қалай көрініс 

табуда деген келелі мәселе қозғалады.  Ескі жыр үлгісін жаңғырта жазған Т. Медетбек 

өлеңдеріндегі байырғы поэтикалық «көг» өлшемінің ерекшеліктері де зерттеу аясына арқау 

болады. 

Кілт сөздер: дәстүр, жаңашылдық, түркі, жауынгерлік рух, литота, әсірелеу, сарын  

          

Статья посвящена примеру древнетюркской поэзии, в которой рассказывается о 

прошлой жизни нашей литературы, о сегодняшней поэзии и о том, как эта традиция 

отражается в сегодняшней поэзии.. В основе исследования лежат особенности древнего 

поэтического «ког» измерения в стихах Медетбека. 

Ключевые слова: традиция, новаторство, тюркский, дух, литота, гипербола, мотив, 

 

Тhe Article is devoted to the example of ancient Turkic poetry, which tells about the past life of 

our literature, about today's poetry and how this tradition is reflected in today's poetry.. The study is 

based on the features of the ancient poetic" cog " dimension in the poems of Medetbek. 

Key words: tradition, innovation, Turkic, morale, litota, hyperbole, motif         

           

Әдебиеттегі дәстүр жалғастығы мен жаңашылдық  мәселесі – бүгінде кең қанат жайып 

әрі терең зерттеуді қажет ететін ауқымды дүние. Ұлттық дәстүрдегі озық үлгінің жетіліп 

отырумен қатар, өзі де іштей түлеп, байып отыратын қасиетке ие. «Өлең – ақынның ішкі 

дүниесінің сыртқы ортадағы жалпы көріністен, ақиқат шындықтың әсерінен туған «алуан-алуан  

нәзік түйсіктері, күйініш- сүйініші» және өзіндік сезімі. Поэзиядағы,  әсіресе,  лирикадағы 

«басты қаһарман - ақынның өзі» [1].  

Әдебиетіміздің өткен өмірінен сыр шертетін көне түркілік және жыраулық поэзияның 

бүгінгі поэзиямыздағы үлгісі, дәстүр жалғастығы бүгінгі поэзиямызда қалай көрініс табуда деген 

келелі мәселе қозғалағанда алдымен Т. Медетбек сынды ақындардың  поэзиясы ойға оралып, 

зерттеуімізге арқау болуы заңды. Себебі көне түркілік поэзиядағыдай ақындар өлеңдерінің әр 

жолын халықтың мақсаты мен арманынан, мұңы мен сырынан бір сәт бөліп қарай алмайсың. 

Көптеген әдебиетші ғалымдардың қаламынан құнарлы пікірлердің тууының себебі де осында 

болар. Көне заман әдебиетінде ел азаттығы жолында, адамдық ардың тазалығы үшін күрескен 

бабаларымыздың өршіл рух пен қаһарманды қайратқа толы қайсар жырлары бүгінгі әдебиеттің 

өткенді жаңғыртуы.   

Қазақ топырағы сонау сақтар заманы мен түркі ұлысынан күні бүгінге дейін талай 

жаугершілікті бастан өткергені анық. Сол аласапыран заман түркілердің бойында батырлықтың 

отын тұтатқандықтан, жігер қайратын жанығандықтан отты жырлар туып, ұрпаққа мұра болып 

қалған. «Қаһармандықты паш еткен поэзияның қатпар-қатпар қырларында заманының кейінгіге 

айтар сыры мен сан ғасырдың сүрлеуінен өткен құпия жасырылған. Соның бірі қазіргі қазақ 

поэзиясының дәстүрлі арналарының бірі көне түркілік поэзия қаһармандық рухтағы өлеңдерге 

бай» [2].  

Өршіл рухта жазылған ерлік, батырлық турасындағы Күлтегін, Тоныкөк жазбалары 

сөзіміздің дәлелі бола алады. Себебі ондай жырлардан отансүйгіштік сезімнің лебі еседі, 

жауыздықпен шайқасуға шақыру арқылы жақсылыққа жол ашу ниеті көзделеді. Демек, соғыс 
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 тақырыбын адамгершілік мұрат тарапынан түсіндіру үшін патриоттық сезім мен адал ниеттің 

түрлі қасиеттері негізіне қараймыз.  Адамгершілік қасиеттің ең биік көрінісі-халық алдындағы 

азаматтық парыз, отан үшін жасалған ерлік іс. Осы тұрғыдан келгенде адамның рухани болмысы 

сын сағаттағы әрекетінен танылмақ.  

Алып ерлерін айырдым 

Мойнын оның қайырдым. 

Алтын-күмістерін теңдедім 

Қосыны кісі өтпестей көп еді. 

Көркем сөз өнерінде қаһармандық рухтың өлеңге қосылу тарихына үңіле қарасақ, 

халықтың бар арман-тілегі болашаққа деген сенімі, қуаныш-шаттығы мен қайғы–қасіреті, 

жеңістері мен жеңілісі ең алдымен, ақын жүрегіне жиылып, ақын жырынан орын тепкендігі 

көрінеді. Туған жерін жауынгерлік жырларымен, ерлікке толы ісімен, қарумен қорғаған 

жыраулардан бастап, халық тағдырын өз тағдырынан жоғары қоятын ақындар қазақ арасында 

жеткілікті. 

Қазіргі қазақ поэзиясында қаһармандық рухты оятумен қатар, заманының зары мен 

мұңын «көк түріктер сарынымен» жеткізіп жүрген талант иесі Темірхан Медетбек. Көне 

кітаптарды көп ақтарып, ескі жыр үлгісін жаңғырта жазатын ақын өлеңдерінде негізінен 

байырғы поэтикалық «көг» өлшемін қолданады. «Бұл өлшем бойынша  жырдың алғашқы үш 

жолы ұйқасады да, төртінші жолы келесі шумақтың төртінші жолымен ұйқасып отырады»,[3]-

дейді, профессор С.Негимов. Көне түркі поэзиясынан жыраулар шығармашылығына, Абай 

поэзиясына жалғасқан мұндай үлгіні қайта түлеткен ақын өзіндік ізденістермен оқырман 

қауымды елең еткізді. Қазағым, елім деп намыс жыртып, қайрат көрсететін азаматтардың өршіл 

рухын жігерлендіре түсу мақсатында жазылған өлеңдердің тақырыбы да сан алуан. Көптен бері 

ұмыт болған көг өлшемінде жыр жаза отырып Т. Медетбек тарихи тақырыпты ғана қозғамайды, 

бүгінгі күннің келелі мәселелерін көне үлгіге сала отырып, кең тыныста толғайды. Өзінің 

өлеңіндегі ой менен жыр өрнегі жайында шындықты алдыға жайып салады:             

«Біреулер-өлеңнің- 

Ұйқасын кірпіштей қалап, 

Сылағын қаймақтай жалап, 

Мұнтаздай етіп, 

Майлап жатыр. 

Менің өлеңім  

Өмірдің өзіндей боп 

Талқаны шығып, 

Ішек-қарыны ақтарылып 

Жайрап жатыр» - дейді ақын. Өлең жазудағы басты мақсатты жыр ұйқасының 

үйлесімділігінен емес, ондағы ойдың айқындығынан іздейді. Сыртқы сымбаты сүйсіндірер жыр 

жолдарын соңғы уақыттағы өлеңдерінде көп қолданбай, «жайрап жатқан жаһанның 

жоқтаушысы» болып,  ақын көк түріктердің көне сарынымен жыр толғайды. 

Т.Медетбек көне түркі өлеңі үлгісінде ғана жазып қоймай, ескі жазудың өзін өлеңіне өзек 

етеді. Ақынның «Әріптері де қару-жарақтай» аталатын жырында көне жазбалардағы көк 

түріктер әліпбиіне сипаттама береді. Ақын түркілердің өр бейнесін жыр мазмұнынан да бөлек, 

әліпбиінің өзінен көруге ұмтылады. Әрбір әріптің астарынан асқақ рухты іздейді, алып елдің 

айбарын тапқысы келеді. Жазуды көріп, көз алдына қаруды елестеткен ақын өлеңі қиял 

көкжиегіндегі құр сағымды жырламайды, ұрпақтарына тарихтан тәлім алдырып қаһармандықты 

сабақ етуді көздейді. Әріптердің бірі шашағы бар үшкір найзаға теңелсе ендігі бірі көбе сөгетін 

қозы жауырынды ұшқыр жебеге баланады. Жебе атылған тұста емен бұтағын иіп жасаған 

адырнасы да ұмыт қалмайды. Қалқанның шеңберіне де ұқсайтын, бүркіттің шеңгелінен де 

аумайтын әріптер бар екендігін де ойға салады. Тудың бар салмағын көтеретін сырық секілді, 

асауларды ұстауға арналған құрық сияқты да әріптердің де кездесетіндігін ақын жоққа 

шығармайды. Ал өлеңнің соңғы шумағында әріптерден бейнеден гөрі мінез-құлықты танытатын 

қимыл-қозғалыстарды ұқсастықты іздейді. «Тұлпардың тұяғындай тебініп тұр», «қылыш секілді 
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қайқайып», «тәкаппарланып шалқайып» тұрған әріптер турасындағы жыр жолдары сөзімізді 

айғақтай түседі. Бес қаруын сайланып, ел қорғауға әрқашан дайын тұратын жаужүрек 

баһадүрлердің қаруы мен жазуын сипаттау арқылы оның қаһармандығын жанама түрде жырға 

қосады.  

Қазақ халқында батырлар қаруы қасиетті саналып, қастер тұтылған. Шайқастарға кірмес 

бұрын оларға мадақ айтылып, серттесіп отырған. Ата-баба аруағынан кейінгі орында қаруға 

сыйынатын батырларымыз да болған. әр қаруға «ақберен», «наркескен» деп жекелей атта қойған. 

Ерлердің қару-жарақтары сандықта сақталып, атадан балаға мұра ретінде қалған. Сол себептен 

болар, ер қаруы ешқашан қадірсіз іске жұмсалмаған. Бұлай істеуге ертедегі «қаруда батырдың 

жаны болады» деген сенімнің де әсері болса керек. Темірхан ақынның «әріптері де қару-жарақтай» 

өлеңі батырлар жарағын қадір тұтқан қазақтың көне дәстүрін қайта жаңғыртқан жыр. 

 «Қылышымды 

Қылдай жұқарғанша сермедім. 

Найзамды  

Тебендей жіңішкергенше сілтедім,» - дейді. Жорыққа шыққан батырдың астында 

сәйгүлік аты мен жанында жарақ-қаруы  қатар жүріп, жеңіске жетуде үлкен рөл атқарғандығы 

белгілі. Көне түркілердің қаһармандық рухын қайта тірілтуді мақсат еткен ақын жыр 

толғаныстарында эпостағы секілді әсірелеулерді көп қолданады. Ол қылыштан қылдай, 

найзадан тебендей қалғанша шайқас құрған батырдың «ержүректігін» әдебиеттегі ертегілік-

литоталық тәсілмен жеткізген. Демек, Т.Медетбекті өзге ақындардан ерекшелейтін 

айырмашылықтың өзі осы тарихи негіздегі туындыларды жаңаша көзқараста талғап 

жырлауында жатыр. «Еңкейгенге еңкейдім, Шалқайғанға шалқайдым» дейді ақын «Қуат 

жырында». Бұл да жауырыны жерге тиіп көрмеген, жаудан беті қайтпаған, Тәңірден өзгеден аяқ 

тартпаған түркі баласының ақиқат сөзі. Күлтегін Тоныкөк жырларында жауға деген өктемдік 

нышаны жыр жолдарынан айқын байқалады. Өлеңнің бірінші жақтан айтылуының өзі-ақ «мен» 

деп кеуде қаққан, қаһарынан жау қорыққан бабаларымыздың айбарының асқандығын көрсетеді. 

Мұндай жырлардың көбіне өткен шақта болып келуі тарихи даму заңдылығына сай жазылған. 

Бүгінгі күнде «мен осындай асқақ елмін» деп жырлау шындыққа жанаспас еді. Ал неліктен ақын 

мұндай жазу стилі мен бағытын таңдап алды дегенде, ең алдымен, қиын шақта халқын рухани 

биіктерге жетелеу идеясын ұстанған болар деген пікірге келеміз. Бір кездерде ел ретінде жоғары 

деңгейде дамыған түркі жұртының аспандаған даңқын жырлау арқылы ұрпағын сол деңгейге 

жетуге шақырып, тарихтан сабақ алуға үндейді. Халықтың күрескер бейнесін ашып көрсеткен 

өлең жолдарынан қаһарман елдің қаһарын сезінеміз:                        

Атанды асықтай аттым. 

Қарсы келгенді     

Қазықтай қақтым.   

Алшайып жүрдім. 

Талтайып тұрдым. 

Темірхан Медетбектің «Табытты қайық, кебінді желкен еттім» деуі айдауына жүргізбек 

болған жауларын мұқатқандығы. Қайық не желкен етіп тәлкектемек түгілі атын ауызға алуға 

тіксінетін табыт пен кебін жайында бұлайша асқақ сөйлеу «Кұлтегін» жырының жалғасындай 

естіледі. Келесі бір өлеңінде ақын гиперболаны кеңінен қолданады. Жырдың соңында кездесетін 

«Өткен заман-ай» деген жалғыз тармақтан өлеңде мазмұндалған жайттың ерте кезеңде 

болғандығын тұжырымдаймыз.  «Мадақ жыры» өлеңі қарсы келген жауды шыдатпаған 

жауынгер халыққа арнап айтылған мадақ. Балпаңдап басқанда қара жердің қайысып кетуі мен 

алшаңдап аттағанда тастың шыдас бермей майысуы әсірелеп көрсетудің айқын көрінісі. Көш 

түзеген керуендер салмағынан жоталар жаншылып, суатқа құлаған жылқылар әсерінен көлдер 

суалып, тартылып жатады. Түркілер жауының оған құл болуға зар болып жатуын оқудың өзі бір 

ғанибет. «Сіңбірігім-қаймақ, сілкейім бал боп ақты» деп ақын әсірелеудің бояуын қалыңдата 

түседі. Тіптен «қақырығына дейін алтын», «түкірігіне дейін күміс». Бабаларымыз асыраған 

құстың текпіні де қатты, арлан қасқырды бір сілтегеннен қалдырмайды. Атылған жебе де алты 

қырдан асады. Қара тасты балшықтай илеген, жауының жерін тулақ етіп сүйреген батырлардың 
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 мейманасы тасыған кезеңін осы өлеңнен сезінеміз. Өткен өмірге мадақ айтқан өнегелі өлеңнің 

мақсаты асырып айтып, мақтануды көздемейді, әсірелеп жеткізу арқылы ұрпағының жадына 

қайта жаңғыртады. Жатқа жерін билеткізбей, елінің тізгінін өзгеге ұстатқызбай, тәуелсіз ғұмыр 

кешкен бабалар рухына бас иіп, батырлығын үлгі етеді.  

Омыртқамды 

Күтірлетіп үзді,  

Қабырғаларымды  

Біртіндеп үзді.                               

Бірақ ештеңе айтпадым, -деген жолдары арқылы шыдамдылық, төзімділік, батылдық 

сынды қасиеттерді келер ұрпақ бойына рухани нәр етіп құяды. Адамгешіліктің асыл қасиеттерін 

негізінде қазіргі таңдағы адамзат баласына аса қажет рухани толығуды насихаттайды. Осындай 

оқиғаларға  ұқсас тармақтар «Шапқыншылық» аталатын өлеңінде кездеседі. Аңдаусыз жатқан 

елді шапқан жаудың омыртқаларын бор секілді үгеді, қабырғаларын «қураған қамыстай 

күтірлетіп қаусатады». Батырлар жырында кездесетін өктем сарынды өнеге тұтқан Т. Медетбек 

өлеңдерінде өткен тарихтағы жаудан көрген қорлығы мен қазіргі қоғамның адами 

құндылықтарға жасаған зорлығын жыр еткен өлең-толғауларында жүректі дір еткізер мұң мен 

сыр бар. Себебі, ақын жырлары ақиқатқа құрылған аумалы-төкпелі өмірдің шынайы кейпін 

ашып көрсеткен. Қазақ жерінде әрдайым жеңіс туы желбірей бермегені баршамызға тарих 

беттерінен  аян. Батырларымыздың жауынан тауы шағылған тұстары да жетерлік. Мәселен,          

Бесіктегі баланы 

Найзаларына шаншып ап, 

Шырылдатып 

Отқа лақтырды. 

Ошағымды жапырып құлатты. 

Күлімді жындай шашты. 

Т. Медетбектің қазіргі кезең тұрғысынан қалам тербеген өлеңдерінде де түркілік сарын 

айқын сезіледі. Ақынның стильдік ерекшелігінің өзі осы сарынға негізделген. Ақынның 

өлеңдерін оқығанда бүгінгінің Күлтегіні қоғам өмірінде болып жатқан келеңсіздікті күңірене 

жырлағандай сезіліп, Тоныкөктің толымды ойлары жүрекке жол салар сыр ұқтырғандай күй 

кешесің. Ол тәуелсіздікті тақырып етсін, қазақ тілінің қазіргі күйі сынды өзекті мәселелерді 

толғасын бәріне де көне түркілік өлең үлгісін қолданады.  

Жаңа заманның өтпелі қиын кезеңін өлеңге қосу кезінде Т. Медетбек таңдап алған көне 

үлгіні жаңғырта жырлау әдісі еш қиыншылық тудырмай, «тілімді сындыра алмай жатырмын», 

«бірде сөгіліп, бірде өріліп тұрмын», не болмаса, «жоқшылықтан өз сүйегін өзі кеміріп жатыр»  

сынды еш күрделілігі жоқ тармақтарға қарапайым өлшемді қолданып, ойын ортаға көненің 

тілімен тастап, бабалар рухына мұң шаға сөйлеген ақын ойы кесек. 

Т. Медетбек поэзиясының көші жыраулардың жауһар жырларының да соқпағына түсті. 

Мұның себебін қазақ хандығы дәуіріндегі  жыраулық  толғаулардың  тың белестерді 

бағындырып, өзгеше бір көркемдік пен  шеберліктің биігінен мен мұндалап, өр тебінімен көзге 

түскендігімен  түсіндіруге болады.  Қай жыраудың  шығармаларын алсақ та осындай қасиетке 

ие. Себебі бұл қасиетті «қазақ топырағында түзілген форма».  Ақын мұны  да назардан тыс 

қалдырмады.  

 «Қисынын келтіріп, қиялдан туғызып әдемі әңгіме шығару – ақындық  дарыған адамның 

ғана қолынан келеді» [4]. Қазақ  әдебиеттану ғылымының атасы атанған Ахаңның айтқан бұл 

пікірі біздің бүгінгі тақырыбымыздың беталысын айқындамақ. 
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Мақалада Ілияс пен Мағжан поэзиясының үндестігі, бүгінгі поэзиямыздағы үлгісі, 

дәстүр жалғастығы, алаштық идея, рухтың ақындар поэзиясында қалай көрініс табуда 

деген келелі мәселе қозғалады.  Ілияс пен Мағжан өлеңдеріндегі поэтикалық өлшемінің 

ерекшеліктері де зерттеу аясына арқау болады. 

Кілт сөздер: дәстүр, жаңашылдық, алаштық идея, рух, рухани, ұран 

 

Статья посвящена поэтической гармонии между Ильясом и Магжаном, традицией, 

идеей Алаша, как эта традиция, дух алаша отражается в  сегодняшней поэзии. Изучаются 

особенности поэтического измерения Ильяса и Магжана. 

Ключевые слова: традиция, новатрство, идея алаша, духовный, девиз 

 

The article is devoted to the poetic harmony of poetry between Ilyas and Magzhan, the 

tradition, the idea of Alash, as this tradition, the spirit of Alash is reflected in today's poetry. The 

features of the poetic dimension of Ilias and Magzhan are being studied. 

Key words: tradition, innovation, idea of Alasha, spiritual, motto           

 

ХХ ғасырдың басы – қазақ халқының тарихында қоғамдық ой пікірдің өрістеуіне 

мүмкіндік туғызып, баспасөздің, әдебиеттің қоғамдық ролін айрықша танытқан кезең болды. 

Алаш алыптары Ахмет, Міржақып, Шәкірім, Сұлтанмахмұт, Мағжан, Бернияз тәрізді т.б. 

ақындар әдебиет айдынында бой көрсетіп, көркемдік сипаты мен көсемдік ғибарты кемел 

дүниелерін жариялай бастады.  

Ілиястың алғашқы 1915-16 жылдардағы «Әншіге», «Бұлбұлға», «Сәлемдеме» 

өлеңдерінде ұлт жастарына өнер мен оқу –білімді үлгі тұтты. Мағжан да, Ілияс та жастардың 

бойына  алаштың ұлттық рухын сіңіруді парыз санады. Мағжан «Мен жастарға сенемін» 

атты өлеңінде «арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, 

көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, арды жанынан қымбат  санаған, көздегені көк 

аспан, жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректерге» сенім артты. Ілияс та:   

Ел болсын, жасасын, 

Ел көзді ашарсың. 

Қазақтың баршасын, 

Қолдасын алашы – деп, жастарға Алаш туының астында бірігуді ұран етіп, «Шын 

үмітін»  жасыра алмады. 

Ұлттық поэзиямызға алаш ұранды  тұңғыш жырларын туған елдің топырағында 

құндақтап, туған жердің жоғын жоқтап С.Сейфуллин, Б.Майлин, І.Жансүгіров, 

М.Жұмабаевтар жарыса қосылып, жерімізге дендей енген  отарлықтың озбырлығына, 

ызғарына зар заман сарынымен үн қосты.  Отаршылдыққа қарсы ел мұңын Сәкен «Өткен 

күндерінде» «Нұраға», Мағжан «Шолпанында» (1912) «Туған жері Сасықкөлге» арнады: 

Айдын көл, ата қоныс, құт болған көл, 

Сусын боп сұрағанға, от болған көл. 

Кеше бірлік, ынтымақ түгел шақта, 

Бейне бір сенің басың сүт болған көл. 
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 Білмеймін не боларын қайран көлім, 

Жарайды тең болмаса күн мен түнің.   

Итиіп қара шекпен келіп қонса, 

Басыңнан құсың ұшып кетер сенің -деп ызаға булыға жазды. Ауылынан ұзап шығып 

білім алуға тағдыры тұсау салған Ілияс «Арман» атты өлеңінде: (1915-16 жж)    

Мезгіл бар ма құтылар,  

Шынжырлаулы тағдырдан?... 

Аяқ қолы байлауда, 

Зарлаумен жүр балдырған, - деп шағынса, Абай үлгісмен жазған «Қалпымыз»- деген 

өлеңінде: 

Ашылар ма көз, 

Іс болар ма сөз, 

Көп көксеген күн туып? 

Дауыл жел айдап, 

Жауын, сел қайнап, 

Өз еркінше жүр қуып. 

Алу үшін теңдікті, 

Сағынамыз кеңдікті - деп жырлады. Отарлық озбырлық тырнағынан құтылудың 

жолын қарулы күрестен емес өнер, білімнен іздеген ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 

қазақ ағартушылары мен ақындары аңсаған ілімді-білімді үйрену–ХХ ғасырдың бас кезінде 

жаңа өріс алып, алдыңғы қатардағы алаш азаматтарын елді ояту, азаттықа қол жеткізу 

мақсатына жетеледі. 

Ілияс пен Мағжан поэзиясындағы байланыс идеялық үндестік жайлы Ә.Тәжібаев,         

М.Дүйсеновтер кезінде жазды, бірақ кеңес идеологиясының ықпалынан шыға алмай ақындар 

поэзиясының құнарлы дәнін алғысыз етіп, теріс ой тудырды. «Нағыз көркемдік ізденіс 

жолындағы эстет М.Жұмабаевтің зерек шәкірті ізбасары І.Жансүгіровтің 1923-24 

жылдардағы ақындық олжалары, ашқан көркемдік жаңалықтары сол уақыт райынан 

екшегенде ірі де іргелі тәрізденеді».[1] 

Ілияс 1920-30 жылдардағы өлеңдерінде кеңестік үкімет, жаңа қоғам, өнеркәсіп, т.б. 

жайлы өндірте жазды. Әр ауыл, әр өнеркәсіп орнын аралап жүріп, таныстырушы ретінде 

жазған публицистикалық сарынды өлеңдері де көп. Ал, бұл құрылыстан жаңашылдық пен 

жақсылық нышанын көре алмаған |Мағжан поэзиясы нені суреттесе де, қандай тақырыпқа 

жазса  да романтизм мен символистік ізденістерінің ізі айқындалып, қазақ поэзиясына жаңа 

бір леп әкелді, жаңа сатыға көтерді. Ілияс Мағжан поэзиясының түріне еліктеп жазғанымен 

мазмұны тұрғысынан түрлі саяси бағыттың арбауында тұрған ақындардың көзқарасы көп 

жерде шарпысып қалып отырды. Қазақ ақындары Мағжанның жаңашылдығын, бөлектеніп, 

биіктеп бара жатқанын сезбеді, көрмеді десек ақиқатқа қиянат болар. 

 М.Әуезов 1927 жылы «Мағжан культурасы зор ақын, ...заманынан басып озып, 

ілгерілеп кеткен ақын болады... Сондықтан бүгінгі күннің бар жазушыларының ішінен 

келешекке бой ұрып, артқы күнге анық қалуға жарайтын сөз Мағжан сөзі. Одан басқамыздікі 

күмәнді, өте сенімсіз деп білемін» деп жазуында ұлылықты мойындаудың ұлағаты мен 

Мағжан поэзиясының тамырын тап басқан көрегендік те жатыр. Ілияста Мұхтардай 

Мағжанды оқыды, сүйсінді, еліктеді. Ілиястің лирикасында да тұнып тұрған маржан тіл, 

эпикалық кеңдік, шабытты жыр жолдары бірде мұңды сарын, ішкі жан күйзелісіне ұласса 

оны Мағжандық романтизм мен символизмнің алауынан іздеу керек. 1925 жылы 18 

маусымда қабылданған «Партияның көркем әдебиеті саласындағы саясаты туралы» 

қаулысынан кейін солақай сын өршіп, Мағжан шығармалары қатты сынға ұшырады. Ілияс 

поэзиясынан да «саяси қателіктер» іздеген сыншылыр қос ақынның жауһар жырларын тозаң 

тұттырып, күстаналауға күш салды. Саяси бес қаруы сай қызыл қырағылар бірі «ұлтшыл», 

бірі «алашшыл» деген бейдауа сындарын алға тартса, бірінің «іштегі қызыл итті» тісін 

ақситып шықты. Замана илеуіне көндігіп, идеологиялық нұсқауларды ту еткен 

сыншысымақтардың көзсіз белсенділігі көркем өнердің жан дүниесін ойран етіп, белден 
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басып жаныштауға келгенде алдына жан салмады. Аласапыран заманның әлемтапырық 

шаңына көміліп, аламанға түскен қоғамның шолақ белсенділері де бастапқыда қай бағытта 

қамшы сілтерін білмей атының басын іркіп, даурыққан жақтың аңысын аңдап барып, айғайға 

сүрең қосты. «Алаш» ұранын ту көтерген «елім, алашым» дегендер  «адасып», «табым» 

дегендердің айы оңынан туды. «Дегенмен де, бұған дейінгі қалыптасқан дәстүрдің 

қарқынымен идеология уысына сыймайтын дүниелер туып жатқандығын» сыншы, 

профессор Б.Ыбырайым әділ пайымдайды. [1,19]   

1924 жылдан 1937 жылдың желтоқсанына дейінгі аралық Мағжанның жаулары оған 

саяси айып тағып, ақынның қайғы мен қасірет теңізіне батқан шағы. Сондықтан өлеңдегі 

еркіндікті жылы жауып қойып, уақыттың қас-қабағына қарап бейімделе, «Жігер, шіркін, 

желінді, болат, тиген қайрақтай»,- деп, өзін қайрай жазған жолдар да осы кезеңге қатысты.  

Ілияс Мағжанға арнап «Ақынға»  деген өлең де жазды: 

Айтпайсың біз жауың ба, шын сертіңді, 

Біз-дағы білсек неғылады бар сертіңді. 

Я,күлсең, ия жыласаң, иә сөйлесең, 

Жапырлап термес пе едік меруертіңді. Кезінде бұл өлеңнің Мағжанға арналғаны дау 

тудырмаған. «Жаңа заман орнап, өмірге деген көзқарас жаңарып, нұрлы болашақ үшін күрес 

қызған кезде көмейіне тас кеткендей  түйіліп, тоқырап қалған қай ақын? Неге тоқырайды? 

Оған Ілияс неге жаны ашып, шыр-пыры шығады?  М.Дүйсеновтің Ілияс ақталғаннан кейін 

«Кезінде жұрттың бәрі Ілияс бұл өлеңін Мағжанға арнап жазған  деп жорамалдады...» [3] 

деуінде алқымға тығылып айтылмай қалған өкініш бар. «күңірен», «жыныңа мін», «Арсыға 

ұш», «алда, арба», «періштемен сайрандас», «күнді қу», «көкті арала», «сүй, жалын»,  «жан 

сиқырла» деген символикалық сарын Мағжанға тән поэтикалық өрнек екені бүгінгі 

оқырманға таңсық емес.  

Ілияс та, Мұхтар жазған Мағжанның «еуропалығын, жарқыраған әшекейін сүйді». 

Сыршыл, суретші, лирик, «символист ақын» (Ж.А.) Ілиястің де ақындық мектебінің бір 

тұнық арнасы болғанын риясыз көңілмен айтуға тиіспіз. Мағжанның «Алатауды» көркем 

бейнелеуінің  Ілиястың «Жетісу суреттерімен» жараса жымдасып кететіні анық.  

Мағжан: 

Оранып өмір бойы көк мұнарға, 

Аспанды алып Ала емген арда. 

Айбынды аспан ала алып туған, 

Бөбегін бөлеп қойған меруерт қарға. 

 

Түк басып, тұла бойы толған кесте, 

Қарағай арша біткен өрлей төске. 

Қарағаш тал, тобылғы, жасыл шырша, 

Қарақат, жиде, шие маржан түсті. [4]-десе, 

 

Ілияс:           

Талғар тау тарғыл ала шоқы биік, 

Асқақтайд емшегі, ерні жерге тиіп, 

Арқырап асқарынан құлаған су, 

Бауырын балбыратқан еліне иіп... 

 

Ағашта өзің білген қарағай тал, 

Жалғыз-ақ неше алуан түрлісі бар. 

Долана ұшқат, шетен, ырғай арша, 

Ақ сасық, қызыл қайың, барша шынар... [5, 140]- деп дамыта түседі. 

«Қорқыт», «Қойлыбайдың қобызы», «Батыр Баян»  мен «Күй» мен «Күйшінің», 

«Кісен ашқанның», «Құлагердің», «Исатайдың» идеялық өзегі қос өрімдей халық тарихы мен 

өнерінен, аңыздары мен мифтік сюжеттерінен желі тартып жатыр. Мағжан романтизмі 
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 мифопоэтикалық пафоспен өрілсе, Ілияс реализмі этнопоэтикалық айшықтармен көмкерілді.   

 «Қайта өнерлік дұрыс бағыт, нағыз көркемдік ізденіс жолындағы, эстет Мағжан 

Жұмабаевтың зерек шәкірт-ізбасары Ілияс Жансүгіровтің 1923-1924 жылдардағы ақындық 

олжалары, ашқан  көркемдік жаңалықтары сол уақыт райынан екшегенде мейлінше ірі де 

іргелі тәрізденді. [6]   

Замандасым, ағайын, 

Тұнық миды ашытты. 

Мақсаты су маңайым 

Жалынымды жасытты 

Дүние - дұшпан, мен – долы,                              

Ызам жердің жүзінде 

Талақ қылам мен мұны, 

Ұшам Күннің өзіне! 

Осындай ажарлы, асқақ ойды, керемет кестелі айшықтарды тек Ілиястай  жайсаң, 

жасампаз ақын ғана айта алса керек».  Мағжанның «Анама», «Жазғы күн қалада», «Есімде… 

тек таң атсын», «Жауынгер жыры», «Орал», «Орал тауы», «Алыстағы бауырыма», «Тез 

барам», «Жаралы жан», «Жер жүзіне», «Тұранның бір бауында», «Түркістан» туындылары 

ер түріктің, қазақ жұртының мүддесін биік қойған нағыз патриот, ұлтжанды ақын сөзі.  

Түркістан – екі дүние есігі ғой,  

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой,  

Тамаша Түркістандай жерде туған, 

Түріктің тәңірі берген несібі ғой... 

 
Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа, 

Түріктен басқа от болып жан туып па? 

Көк түрік енші алысып тарасқанда, 

Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па? 

ХХ ғасырдың бастарында жәдитшілдікпен бірге дамыған түркішілдік ағымын 

символдық биікке Мағжан көтерді. Мағжанның өлеңдерінде 1910 және 1920 жылдарда Түрік 

әлемі туралы тақырыптар көптеп кездесуі заңдылық еді. М. Жұмабаев 1905 жылы Қызылжар 

қаласының байларынан бірі, Ыстамбулда университетте оқыған Мұқамметжан Беришевтің 

ашқан медресесінде білім алған. Бұл медресе Солтүстік Қазақстанның ең маңызды білім 

ошағы болатын. Медреседе араб, парсы және түрік тілінде білім берілген. Сонымен қатар 

Түрік тарихы жан жақты тереңдетіліп оқытылған. 1910 жылы Мағжан медреседе бірге 

оқыған досы Бекмұқаммет Серкебаевпен бірге Уфа қаласындағы Ғалия медресесіне білім 

алуға келді. Бұл жылдарда Ғалия медресесінде Сәлімгерей Жантурин мен Әлімжан 

Ибрахимов сияқты ұстаздар тәлім берген. Қазақ оқушыларының ең көп шоғырланған 

медресесі Ғалия медресесі Еділ–Орал  аймағының жәдитші дін адамы Зиаддин Кемали (1873-

1942) тарапынан құрылған. Уфа қаласында 1906 жылы 10 қазанда құрылған медресе 

“Медресе-и Алие-и Діние” атымен ресми түрде ашылған. Медреседе 1909-1916 жылдары 

оқыған 154-тей қазақ жастары арасында Мағжан Жұмабаев, Ишанғали Арабаев, Мұстафа 

Оразаев, Бекмұхаммет Серкебаев, Бейімбет Майлин, Абдолла Шоқаев т.б білім алған. [7] 

Ілияс пен Мағжан ұлт мүддесі мен халық тағдыры, өнер мен ғылым жайында Алаш 

туының астынан табылғаны анық. Тек, бірі жаңа үкіметтің шапағатын көруге асықты, 

алданды, екіншісі орыс отаршылдығының кеңес үкіметіне мұра болып қалатынын жан-

тәнімен сезінді. Сондықтан Алаш ұранына, түркілік ұстанымына берік болды. Өйткені «әр 

халық өз Отанының  шекаралары ішінде  тәуелсіз» деген «Кемализмнің» басты ұранын 

түрікшіл Мағжан жақсы түсінді.  

Отарлық билеудің,  қисапсыз салық салудың, зорлықпен тартып алудың, бөліп 

жіктеудің салдарынан қазақтың бай мен кедейінің, ағайынның аражігі тым алшақтап кетсе, 

кеңес үкіметі қанаушы мен қаналушы тапқа жіктеп, «Жары менен сайы тең, Жарлысы мен 

байы тең» қазақты бір-біріне айдап салды. «Ол күндер көз жетпейтін ерке күн ғой» -деп 

жырлаған Мағжанның арманы адыра қалып, «Табымның тартам тартысын, Жарлының 
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жыртам жыртысын» деген қарабайыр ұран құдай сөзіндей жатталды. Алаштанушы 

Т.Жұртбай «Алаш ақиықтары» кітабында Ж.Аймауытов пен М.Жолдыбаевтың 1924 жылы 

мамырда Мәскеудегі Мағжанға жазған хатында «күннің көзін мәңгілік бұлт басып тұруы 

мүмкін еместігін» ескертіп, ендігі уақытта оны «торығуды, зорығуды, зарлануды» қойып, 

жаңа жасампаз өмірге ұмтылған ақынның күйіне өтуге шақырады. [8]  

Алаш ақыны М.Жұмабаевтың бастауымен, Алаш көсемдері Ә.Бөкейханов, 

А.Байтұрсыновтар қолдаған  «Табалдырық» аталатын әдеби платформаны жазуға, «Алқа» 

әдеби ұйымын ұйымдастыруға 1925 жылы Мәскеуге оқуға барған Ілияс та қатысқан. Ол 

жайлы 1938 жылы 6 қаңтарда тергеушіге берген жауабында М.Жұмабаев: «келесі жылы 

ГИЖ-ға оқуға келген І.Жансүгіров оған кейбір түзетулер енгізді» [9, 306] деген. 

Алаш зиялыларының шығармаларында еркіндікті, азаттықты, тәуелсіздікті аңсау 

тақырыбына Ілияс сәл кеш келгенімен астарлы ой, айналмалы жолмен орағытып, «сәулесі 

бар жігіттер бір ойланар» деген үмітін үзбеді. Ол  азаттықты ту етіп көтерген алаш 

жұртының ұлылығын, рухын қобыздың сарынымен, домбыраның күмбірімен жеткізген 

«Күй» мен «Күйшідегі» сарыннан айқын аңдалады. «Боздаса «Бозінгенді» зарлы қобыз, 

Сарыны сар даланың аңыраған»-деген ишара - авторлық идеяның темірқазығы.                               

Ұлы даланың тарихы мен тәлейлі тағдырын өнерге көшірген ақын қаламының 

поэтикалық киесі керемет. «Бозінгеннен» кешегі айға қарап ұлыған көкбөрінің арыстан мен 

айдаһардың қыспағында қалып, қан жоса денесін жалап жазған ұрпағының тектілігін ту 

еткен рухты ұғынасың. 1935 жылы Мәскеуде шыққан «Күйші» поэмасын орыс тіліне 

аударған В. Рождественский: «Бұл ақынды аудару арқылы мен еркіндік сүйгіш, ақынжанды 

қазақ халқының жүрегіндегі өзгеше бір ғажайып қасиет барын сездім» десе, ақынды 

ақынның,  Ілияс поэзиясының астарындағы азаттық идеясын да айқын танығаны.  

«Күйзелген қазақ әдебиетін әлем әдебиетінің деңгейіне көтерген, ...лирикалық 

кейіпкердің рухани мөлдірлік қуаттантандырған асқақтығы, көлгірсуден аулақ сыршыл 

сезімталдығы» (10,23) ұлтының тозаң тұтпас қазынасына айналған Көкбөрінің айбарлы 

ұрпағы, көктүріктің жыр алдаспаны Мағжан ақынның поэзиясы - өз дәуірінің ақиқат үні, 

Ұлы даланың келешек күндерінің де ұлттық рухани ұраны. 
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Мақалада Абайдың әдеби мұрасын жинаудағы, жариялаудағы көкейкесті 

текстологиялық мәселелер көтерілген. Автор бүгінгі күнге дейін күн тәртібінен түспей 

келе жатқан кейбір текстологиялық мәселелерге текстология теориясы мен  практикасық 

тұрғысынан алғашқы жарияланымдарға сүйеніп өз көзқарасын білдіреді.  

Тірек сөздер: текстология, қолжазба, коньектура, конондық, мәтін. 

 

Статья посвящена обзору основных этапов развития казахской текстологии, 

начиная с первых опытов, осуществившего текстологический анализ произведений Абая 

Кунанабаева. Автор излагает основные принципы современной текстологической науки,  без 

которой невозможны правильная систематизация и подготовка к изданию 

художественных произведений. 

Ключевые слова: текстология, рукопись, эскиз, конон, текст. 

 

Resume: The article is devoted to the review of the main stages of the development of 

Kazakh textology, starting with the first experiments, which carried out a textological analysis of 

the works of Abay Kunanabaev. The author sets out the basic principles of modern textual science, 

without which correct systematization and preparation for the publication of works of art are 

impossible. 

Key words: textology, handwriting, sketch, conon, text. 

 

Абай өлеңдерінің ел ішінде таралуының басты себептері ең алдымен поэзиясының 

мазмұн сонылығы, терең ойлылығы, «Сөзі аз, мағынасы көп тереңдігі» (А.Байтұрсынов) 

екінші – ақын өз өлеңдеріне ән шығарғандықтан, көп өлеңдері көзі тірісінде әнімен айтылып 

таралған, үшіншіден – қасында хат танитын көзі ашық жастар әрі Мүрсейіт, Хасен  сияқты 

сауатты молдалар болған. Ақын елінің ерекше бір дәстүрі ұзатылған қыздың жасауына да 

Абай өлеңдерін қолмен көшіріп жазған дәптерлерді қосып берген. Сондықтан Абай өлеңдері 

ел арасында ауызша да, жазбаша да кең тараған. Семей, Ақмола, Жетісу облыстары 

уездерінен келіп ақынның өлеңдерін жаттап, әндерін үйреніп елге таратқан әнші ақындар, 

сал-серілер көп болған. Абайдың өз балалары мен дос - жаран туыстары да, бала оқытушы 

молдалар да ақын өлеңдерін таратуға зор қызмет еткен.  

“...Абайды қолжазба күйде көшіріп алып тарту Тобықты іші мен Семей уезіне ғана 

емес, Қараөткел, Кереку, Қарқаралы, Өскемен, Зайсан, Лепсі, Қапал уездерінің барлығына да 

көп жайылған өнеге дәстүр есепті болған” дейді М.Әуезов [1, 27] 1884-85 жылдардан бергі 

өлеңі жиналып отырған. Мүрсейіт 1916 жылға дейін Абайдың өлеңін көшіріп, ұқыптап 

жинап жүрген. Ақынның көзі тірісінде кітабы шықпаған, “Дала уалаяты газетінің” 1889 

жылғы №7 санында “Жаздыкүні шілде болғанда” деп басталатын өлеңі “Семей оязы 

Шыңғыс елінің қазағы Ибраһим Құнанбай ауылының Бақанас өзенінде Көпбейіт деген жерге 

қонып жатқандығы түрі” деген тақырыппен басталған. Соңында: “Кісіден үйреніп жаздым”, 

“Көкбай Жанатайұлы” деп қол қойылған. [2,92] Газеттің сол жылғы №12 санында Абайдың 

“Күлембайға” деген өлеңі авторы көрсетілмей, “1888 жылда май айында Ақшатау деген 

жерде Семей облысы мен “Жетісу облысының чрезвычайный съезі болғанда бір уездің ел 

билеушілерінің съездегі түрі” деген кіріспе сөзбен берілген. Өлең “Болыс болды кей кісі” деп 

басталып ІІІ жақтан айтылған.  
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Екі өлеңнің бірі Көкбай атынан, бірі авторсыз жарияланғанымен жұртшылық оны 

Абай өлеңі деп таныған. Оған Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің осы газеттің 1889 жылы 1 

желтоқсандағы санында жарияланған мақаласы анық көз жеткізеді. [3] 

Абай өлеңдерінің таралуы тарихында  Садуақас Мұсаұлы Шормановтың қолжазба 

жинағы ерекше назар аудартады. Бұл қозжазба жинақты алғаш тапқан академик Ә.Марғұлан 

1963 жылы 16 тамызда “Қазақ әдебиеті газетінде” Абай қолжазбасы деген мақала жариялап, 

онда: “Садуақас осы дәптерін 1897 жыл Петербургқа барған сапарында Петербург 

университетінің профессоры, қазақ тілін, әдебиетін зерттеуші ғалым П.М.Мелиоранскийге 

сыйға тартқан. Қазір бұл дәптер Салтыков Щедрин атындағы көпшілік кітапханасында, 

академик А.Н.Самойлович архивінде сақтаулы тұр”, - деп жазды. [4 ] Садуақас (1846-1927) 

Абайдың замандасы және Абаймен жақсы таныс, достас болған. Ол Абай өлеңдерін ақынның 

көзі тірі кезінде, 1890 жылдары көшіріп жазған. Көшірмедегі өлең саны 17, жалпы көлемі 

576 жол. 1897 жылы Қазанда Бектұрған Сиқынбайұлы бастырған, Жаңұзақ ақын 

құрастырған. “Кнез бен Зағифа”атты хиссада Абайдың “Сынағандағы аттың сыны”, 

“Бүркітші” өлеңдерін құрастырушы авторын айтпай айтыс текстіне кіргізіп пайдаланған. Бұл 

тексте бүгінгі нұсқалардан көп ауытку бар. “Атымызды бұл кітапқа жазбадық біз” дегеніне 

қарағанда төмендегі жайдың төркіні аңғарылады. 1898 жылы Қазан баспасынан шыққан 

“Біржан сал мен Сара қыздың айтысқаны” деп аталған кітапты бастырушы Жүсіпбек қожа 

Шайхислам Абайдың “Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат” деген өлеңінің 6 шумағын өз 

атынан өрескел түрде өзгертіп бастырады. Зейнелғабиден ибн Әміре әл Омскауи 1909 жылы 

Уфадағы “Шарх баспасынан” шыққан “Насихат-Қазақия” жинағына “Тобықты Ыбырай 

марқұмның сөздерінен” деген атпен Абайдың үш өлеңін жариялаған. Ол өлеңдер: Жаһут 

қазақ әдебиеті (Өлең сөздің патшасы. (18 жол) Тобықты, Ыбырай марқұмның сөздерінен. 1) 

Қартайдық қайғы ойладық ұйқы сергек, (25 жол), 2) Қартайдық қайрат қайтты, ұлғайды 

арман (24 жол) деген өлеңдер. Үшінші өлеңде Абайдың “Өлең сөздің патшасы” өлеңінің 

соңғы шумақтарына сәйкес келеді. Бірақ өлең айтушылар тарапынан өзгерістерге түсіп, 

артық шумақ, артық сөз көп қосылған. Тағы бір екі шумақ өлең Абайдың “Адасқанның алды 

жөн, арты соқпақ” өлеңінің сарынымен жазылғанымен мүлде басқа бөтен өлең. Осы жылы 

Қазанда басылған Мұхамедсәлім Кәшімовтың “Сұлу қыз” жинағында басылған 20 жол өлең 

Абайдың “Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы”, “Білектей арқасында өрген бұрым”, 

“Жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат” деген үш өлеңінен құрастырылып жарияланған.  

М.Әуезов “Абайдың өмірбаяны” атты зерттеу еңбегінде: Абай өзі бір жазып тастаған 

өлеңін қайтадан жинап отырмаған. Әр қашан кейде кітап оқып отырғанда, кейде жай бір 

оймен қозғалып отырғанда, қолына қағаз, қарындаш алып, айтпақ  өлеңін жазып тастайды 

екен. Соны қасында отырған балалары, інілері ия жай адамдар болса да, қалтасына салып 

алып жүріп кетеді. Содан біреуден біреу болса да, қалтасына салып алып жүріп кетеді. Содан 

біреуден біреу жазып алып, кейбірін әнге қосып домбырамен айтып жүреді [5, 55 ]  

Абай мұрасының алғаш қадау-қадау жариялануы туралы мағлұмат бере отырып, бұл 

еңбектердің де ақын мұрасын танытуға  себі тигенін, ақын шығармашылығының ел ішіне 

ауызша кең таралғанын “Абайдың ақындық даңқының ертеден-ақ шырқау алысқа жайылып, 

шығармалары ауызша әрі қолжазба, көшіррме түрінде таралғанын танытумен бірге, көзі 

тірісінде-ақ бұрмаланып, әр кімдердің атымен жарияланғандығын, яғни революцияға дейінгі 

ақын шығармаларының танылу, жариялану дәрежесі қаншалықты аянышты халде 

болғандығын айқындайды” деген абайтанушы ғалым М.Мырзахметовтың пікірімен 

түйіндейміз. [6,19] Абай мұрасының басылымдары: Абайдың тұңғыш жинағы “Қазақ ақыны 

Ибраһим Құнанбайұлының өлеңі” деген атпен 1909 жылы Петербургта И.Бороганскийдің 

“Восточная баспасынан” Кәкітай Ысқақұлы мен Тұрағұл Абайұлының жинап 

құрастыруымен жарық көрді. Кітаптың өзірленіп, баспадан жарық көруіне Ә.Бөкейханов көп 

еңбек сіңірген. Жинақта Қ.Ысқақұлының “Абай (Ибраһим) Құнанбайұлының өмірі” деген 

көлемді мақаласы жарияланған. Дегенмен ақын өлеңдерінің үштен біріне жуығы бұл 

жинаққа кірмей қалды. [7,92] М.Әуезов “Кәкітай баспаға ұсынған Абай шығармаларында 

қара сөздерінің, арнау өлеңдері “Әбішке”, “Қараша желтоқсан мен сол бір екі ай” т.б. 
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 өлеңдерінің кірмей қалу себептері Кәкітайдың баспаға шығарушы адамдарға өкпелейді, 

араздық ұстанады” деп жасқанып қалғандығынан десе де, Абайдың баспаға шығуына 

тарихтық бірінші зор еңбек етуші – Кәкітай” дейді. [8,92] Кітапқа кірігізілген ақын өлеңдері 

17 бөлімге топтастырылған. “Масғұт” әңгімесі, “Ескендір” дастандары бөлек, Пушкин, 

Лермонтов, Крыловтан аударған 41 өлеңі жеке топтастырылған. Кітаптың көлемі 120 бет. 

Кітапта ақынның фотосуреті берілген. Жинаққа Мүрсейіт Бекүлының (1860-1917) жазған 

қолжазбалары, көшірмелері негізге алынған. Мүрсейіт Абайға жетінші атасы Әнет бабадан 

қосылады, Әнет Абайдың жетінші атасы Әйтекпен бір туысады. Мұрсейіт орыс мектебінде 4 

жыл, кейін Бұқарда оқып білім алған. М.Әуезов “Біздің асыл нұсқа есебінде сүйенетініміз– 

ол Мұрсейіттің көшірмелері –дейді. [9,20] Абай өлеңдерінің 2-жинағы 1916 жылы 

Орынбордан “Дин уа мағишат” баспасынан “Абай термесі” деген атпен жарық көрді. 

Бастырушы ақын Самат Әбішұлы Нұржанов. Кітапқа Абайдың бірінші қарасөзі мен бұрын 

жарияланбаған 7 өлеңі кірген. Жинақты құрастырушы. “Бұл бір елге көп жайылмаған қазақ 

ақыны Абай Құнанбайұлының бұрын басылмаған аз ғана сөздері еді. Мен қолымдағы барды 

кітапша етіп, бастырып алуымды қаладым” деп ескертеді. (С.Әбішұлы Баянауылда 1888 

жылы туған. Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі болған)  

Абайдың мұрасын қалың жұртшылықтың игілігіне айналдыру мақсатында 

Қазақстанның оқу комиссариаты ресми түрде қолға алып, бұл істі жүзеге асыруды белгілі 

ақын Бернияз Күлеевке тапсырады. Қанша әрекеттенсе де, Б.Күлеев Абай шығармаларын 

қайта бастыру мәселесін шеше алмай, шағын ғана сөзбасын жазып, 1909 жылғы  жинақты 

қайталап бастыруға  мәжбүр болған. Кітап көлемі 9,0 б.т. 5000 дана. 1922 жылы Қазан 

қаласынан шыққан жинаққа Қазақ АССР-нің Татарстандағы кітап бастыру жөніндегі өкілі, 

ақын Б.Күлеев жазған алғы сөзде: “Жаман атты жоқ пен заманға аударып, қолдағы бар 

бірінші басылған өлеңдері емлесін түзетіп, баспасын жөндеп, сол қалпымен қайтадан 

бастырылды, артқан кемшіген еш нәрсесі жоқ”,-делінген. [10,93] Б.Күлеев 1909 жылы 

кітаптағы кейбір қате сөздерді түзетуге А.Байтұрсынов пен М.Әуезов жәрдемдескенін атап 

көрсетеді. 

Осындай жағдай 1922 жылы Ташкентте үшінші рет басылған Абай жинағында да 

қайталанады. Абай мұрасының тұңғыш толық жинағы М.Әуезовтың ұзақ жылдар ізденуінің 

нәтижесінде Қызылордада 1933 жылы латын әрпімен жарық көрген жинақ.  Жинақта бұрын 

басылмаған өлеңдері, поэмалары, қарасөздері түгелге жуық жарияланды әрі ақынның 

ақындық өнерінің эволюциялық даму жолын ғылыми тұрғыдан тануға мүмкіндік тудыратын 

хронологиялық жүйені ұстанды, шығармалары: өлеңдері, поэмалары, қарасөздері деп 

жіктелді. Абайдың ғылыми өмірбаяны тұңғыш рет барынша толықтырылып қайта жазылды, 

алғашқы Абай туралы естеліктер жарияланады. Ақын өлеңдерінің құрылысы, өлең өлшемі 

табиғи қалпына келтіріліп 35 өлеңге түсінік берілді. Кейінннен 1934, 1936 жылдары 

Алматыдағы Қазақстан көркем әдебиет баспасынан өлеңдер жинағы,1936 жылы Қазақстан 

өлкелік баспасы дайындауымен Москвадан орыс тілінде  таңдамалы өлеңдер жинағы жарық 

көрді. Сонымен қатар, 1933 жылғы тұңғыш толық жинақ негізінде ақын мұрасы 1939,1940 

жылдары 2 том болып қайта жарық көрді. Абай шығармаларының толық жинағына жаңа 

көзқарас тұрғысынан С.Мұқановтың “Абай – халық ақыны” (1939) алғысөзі мен 

М.Әуезовтың “Абайдың ғылыми өмірбаяны” (1940) екінші рет толықтырылып қайта  

жазылды. Екі томдықта 88 өлеңге түсінік жазылып, 1086 тың өлең жолымен толығып, 

естеліктер саны да молая түсті. 16 өлең тексі нотасымен басылып, әр түрлі фотосуреттер 

берілді. Абайдың әдеби мұрасын бағалаудағы, ғылыми тұрғыда зерттеп танып білудегі 

алғышарттардың бірі–шығармаларын толық түрде бастыру болса, бұл саладағы күрделі де 

қиын жұмысты М.Әуезов ұзақ жылдар бойы талмай ізденіп, абыроймен орындап шықты.  

Абай шығармалары 1943, 1944 жылдары “Әскери кітапханалар” айдарымен 

жарияланып, майдандағы қазақ жауынгерлерінің рухани азығына айналды. Ақын 

шығармаларын жариялау, әсіресе, 100 жылдық мерейтойға байланысты кең қанат жая 

бастады. 1933 жылдан соң Абайдың жаңадан табылған өлеңдері алдымен баспасөзде 

жарияланып, кейіннен 1945 жылғы академиялық толық жинағына енгізілді. Академиялық 
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басылым жаңадан табылған өлеңдерімен толықтырылып, ғылыми аппараты едәуір 

жетілдірілді. Ақынның 219 өлеңі мен поэмаларына, қарасөздеріне арнайы ғылыми түсінік 

берілді. Дегенмен, ұлы ақынның академиялық толық жинағы да өз дәрежесінде шықпады. 

Себебі, ақын шығармаларының конондық тексін даярлау үшін алдымен арнайы 

текстологиялық зерттеулердің болмауы тікелей әсер етті. Сондай-ақ М.Әуезов жазған 

“Абайдың өмірбаяны” белгісіз себептермен бұл жинаққа енбей қалды. 1954 жылғы екі 

томдық толық жинақтың кейбір аударма өлеңдердің орысша түпнұсқасын айқындау жағынан 

елеулі жаңалығы бар.  

1957 жылғы М.Әуезовтың басқаруымен дайындалып жарық көрген 2 томдық 

академиялық жинақтың құндылығы М.Әуезовтың текстологиялық жұмыстарға тікелей 

қатысып, басшылық жасауында. Бұл жинақта Абай шығармаларының текстерін бастыруда 

орын алып келген кейбір олқылықтар түзетіліп, әсіресе қарасөздеріндегі дұрыс оқылмай 

жүрген бірталай сөздер қолжазбаларды салыстыра тексеру нәтижесінде анықталды.  

1977 жылғы жарық көрген толық жинақта бірлі-жарым сөздердің оқылуында болмаса, 

айтарлықтай айырма жоққа тән.  

Абай өлеңдерінің 1909 жылғы басылымы мен 1977 жылғы басылымының 

аралығындағы 60 жылда ақын шығармалары қазақ тілінде отыз бес, орыс тілінде алты, шет 

тілінде 10 рет кітап болып жарияланып, жалпы тиражы милионнан асқан екен.  
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Қожатай Б.
1
,  Айтбаева А.Е.

1 

Қорқыт ата атындағы ҚМУ
1
, Қызылорда қ. 

 

Қазақ халқының ертеден келе жатқан аса үлкен тойы – ас беру. Бұл дүниеден өткен 

белгілі адамдардың жылы толғанда оған жасалатын ақырғы зор құрмет және ұлы жиын. Аста 

жүздеген үйлер тігіліп, үш жүзге бірдей сауын айтылады. Ас беру дәстүрі дәулетті 

адамдардың, ұйымшыл елдің ғана қолынан келген. Абылай ханның асы, Құнанбайдың,  

Өскенбайдың, Керей Сағынайдың, Дулат Сыпатай батырдың, Бөкенбай болыстың асы бүкіл 

қазақ еліне мәлім болып, аңызға айналған той деңгейінде өткен. 

 Ас берудің белгіленген  ережелері мен тәртіптері жасалған. Ас бірнеше күнге 

созылған. Бірінші күні «ошақ қазарда»  үй тігу, ошақ қазу т.б  жұмыстары, екінші күні «мал 

сояр», ал үшінші күні «ұстаған» деп аталады. Бұл күні той басталады. Төртінші күні - «ат 

шабар». Бас бәйгеге қыздың құны «қырық жеті» белгіленген. Ат жарысы, балуан күресі, 

ақындар айтысы, көкпар және басқа ойын-сауықтар өткізілетін болған. Ас сәрсенбі, бейсенбі, 

жұма, сенбі күндері берілген. Бұрынырақта ең жоғары хан көтеру мәселесі де осы ас үстінде 
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 шешімін тауып отырған. 1771 жылы Түркістанда Қожа Ахмет Йасауи кесенесінде 

Әбілмәмбет ханның асы берілген. Бұл аста үш жүздің өкілдері халық арасында зор беделге 

ие Абылайды ақ киізге орап, хан сайлаған. Аста ұлттық ойындар өткізу арқылы қазақтардың 

арасында белгілі балуаншылардың есімдері анықталған. Әнші, ақындардың қатары 

толықтырылып отырған.  

Қазақ ақыны І.Жансүгіров 11-12 жасында Қаракерей Қабанбай батырдың немересі 

төбе би Сүлейменнің 1904 жылы Тарбағатай тауының бөктерінде асында бәйгеге қатысқан 

екен. Дәл осы аста тұңғыш Тарбағатай тауының Бұғыбай жазығында гимназия салынып, 

романға бәйге жарияланып, «Бақытсыз Жамал», «Қамар сұлу», «Қалың мал»  сынды 

романдардың тууына игілікті жағдай жасалынған. І.Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасында 

аузынан сөз, алдынан дау кетпеген, «малы мол, малайы көп, қатыны көп» керей руының 

«арыстандай керауызды нән байы» Сағынайдың асына жер-жерден онымен үзеңгілес, 

терезелері тең жуандары да, өнерпаздары келіп жатады. Сағынайдың асына 500 ақ үй тігіліп, 

оған 500 бұқар кілемі ілінген, 5 тонна шай әкелінген, жаңа ыдыс-аяқтар Ташкент пен Казан 

қалаларынан алынған. Он мың көрпе жастық, қонақтарға сыйлауға бес жүз бұқар шапаны, 

Сібірден бес жүз аң терісі алынған. 20мың қой,1000 жылқы сойылған. 500 жігіт табақ 

тартып, 300 қыз қонақтарға дастархан жайған. Бәйгеге 500 жылқы қатысқан. Ақанның 

Құлагері осы аста мерт болған.  Әдетте жұрт көп жиналған мұндай аста өнерпаздардың өнері 

сайысқа түседі. Атағы жер жарған бұл асқа ту Қарауылдан Құлагерін ертіп Ақан да келеді. 

Бұл кез Ақанның сері, Құлагердің дүлдүл атанып тұрған шағы болатын-ды. Осы аста Ақан ең 

соңғы досы, серігі, қызығы Құлагерінен айырылады. Ақын Сағынай асын суреттейтін 

жерлерінде аз ғана сөзбен асқа жиналған әр ел, әр ру адамдарының іс-әрекеттерін, мінез-

құлықтарын өте ықшам, соншалықты дәл суреттейді: 

Бір үйде тұздықталған тәтті тамақ, 

Бір үйде ет тартылмай қаққан жалақ. 

Бір жерде табақ теуіп, етке өкпелеп 

Боқтамсып бір үй жатыр жерді сабап [1]. 

Көк майсаға қатар-қатар тігілген үйлерге әр рудың мықтылары келіп түсіп 

жатады.Оның ішінде деміне нан піскен қаупілдектері де, зілдей пұлданған шонжарлары да, 

тырнақ астынан кір іздеген кірпиаздары да, ата-бабасының аруағын, руының айбындылығын 

бетке ұстағандар да, бірін-біріне айдап салып, екі ортада пайда түсіргісі келетін пасықтары, 

иығын ұрысқа тығып жүретін желөкпелері де, мүшеге таласып, астамсып, табақ теуіп 

жатқандарды қысқасы сан алуан мінезді адамдар жетерлік. 

Шорманның Оқасы! – деп шапты анталап, 

Бір үйді қырғыз алды Шабдан манап, 

Оязы Қараөткелдің Измаилов 

Бір үйде ләйліп отыр арақ ішіп... 

Бір үйде өлеңші отыр жұрт мақтаған, 

Сөз сатып, тиын тілеп, ел ақтаған... 

Жиылған көп күшіген әрбір тұстан, 

Қалмаған қарға, құзғын түгел ұшқан. 

Тояттап қазы, қарта –түйе кекрек 

Қыпқызыл билер жатыр қымыз құсқан... [1] 

Осындағы әрбір асқа тігілген сырты «ақ» үйлердің ішінде қандай пәле болып 

жатқанын ақын өткір сарказм мен ирониясы арқылы айқын көрсетеді.  

М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясында жас Абайдың үлкен азаматтық іс атқарып, 

көзге түсіп, ел аузына ілінуі – Бөжей асын өткізуге тікелей атсалысқан кезі болатын. Автор 

Абай бейнесін халық өмірімен тығыз бірлікте байланыстыра суреттей келіп, өз халқының 

қамқоршысы, қорғаны дәрежесіне көтереді.  Профессор Ж.Дәдебаев: «Жазушының аса бір 

ерекше шабытпен суреттеген эпизодтарының бірі – Бөжей асы. Ас берудің қазақта жолы да, 

тәртібі де өзгеше екенін Абай жақсы түсінген. Әкесінен Бөжей асына бірнеше елге хабар 

айтылып, шақырылып отырғаны, бәрімізге үлкен сын дей келе, осы міндетті атқарысуға 
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рұқсат сұрауының өзі – оның ақыл иесі екенін танытады. Сағынай асындағыдай аста-төк 

астамшылық болмаған сияқты»[2.,148], - дейді.   

Үлкен аста атқарылған істер барысында Абайдың басқаруымен, жауапты адамдар 

барлығы ерекше тәртіп, ұйымшылдық танытады. Асқа келген қонақтардың көзіне түсіп, 

өздерінің басқа күтушілерден өзгешелігін, айрықша даралығын көрсетеді. Құнанбай мен 

Бөжейдің араздығын естіген жұрт Абай ісіне сүйсініп, қатты риза болды. «Келер күн ең ауыр 

күннің өзі болды. Астың дәл үлкен күні осы. Абайға тиісті қонақтар бұл күні түске шейін 

кешегі үйлерінен қозғалған жоқ. Таңертеңнен бері шай, қымызбен сыйлап келіп, дәл түске 

тақай бергенде барлық он үйге ет тартылды. Абайдың бұл жолғы жасаған тәртібі қонақтарды 

қатты сүйсіндірді. Табақ тартуға өңшең жорға аттарды сайлапты. Барлық ат күміс ер-

тоқыммен ерттелген. Күтуші жігіттер бастарына тегіс жібек орамал байлапты. Ас ошағымен 

екі арада бұлар қос табақпен, қатар ызғытып жөнелгенде, өлке бойы жайнап кеткендей 

болды. Нағашыларға арналған  сый оқшау сый болды» [3.,236].  Астағы тігілген үйлер сәні, 

қонақ күту салтанаты айрықша суреттелген. Бүкіл ел ықыласына, ризашылығына бөленген 

Абай есімі үлкен аспен бірге айрықша аталып, дүйім елге таралады. Бөжей асын өткізудегі 

Абайдың өнегесі бүкіл елдің, асқа қатысқан жан-жақтан келген елдің есінде қалып, аңыз етіп 

айтып жүрерлік, тіпті жақсы іс есебінде үйренерлік үлкен уақиға іспеттес болды. Абай тағы 

бір белге көтеріліп, өз жолынан болашақ бағытын бағдарлайды. Абайдың Бөжей асындағы 

іс-әрекеттері – оның өсіп, адам болып қалғандығының, халық үшін бір жақсы азамат болып 

келе жатқандығының дәлелі еді. Сондай үлкен астың бірі Түркістан үстін жайлаған 

Қоңыраттан шыққан Бөгенбай болыстың  «Қарасаз» атты жайлауда үш жүзге сауын айтып, 

әкесіне ас беруі. Бұл асқа да бірнеше мыңдаған адам ат сабылтып келеді. Ағасы Мансұр 

Бегеженов бауыры Нартайды ертіп аста өнерін көрсетуін, елге танылуын мақсат етіп ертіп 

келеді. 

-Нартайжан, сенің бала әнші атанғаның жетер енді. «Қыран қанаты ұшса ғана 

қатаяды» деген, сенің де қияға көз тастап, алысқа самғайтын мезгілің жетті, елге танытуым 

керек,-дейді. Осы аста ат бәйгесінің өзінен екі күндік жерге жіберілетін «Аламан» бәйгеге екі 

жүз ат қосылады. Содан кейін тоқ бәйге, құнан бәйге, тай, жорға бәйгелер өткізіледі. 

Сонымен бірге небір жезтаңдай әншілер, бал бармақты күйшілер, күміс көмей жыршылар, 

арқалы ақындар топқа түседі. Айтайын дегеніміз аста тек қарын тойдыру емес, негізінен 

өнер сайысының басты орын алатындығы. Енді ел адамдарының киім киістеріне қарасақ тым 

бөлек. «...«Сазды » айнала үш жүздің баласына арнап тігілген ақ шаңқан, аппақ аршылған 

жұмыртқадай ақ үйлер үш жүзден асады. Үстеріне бар асылын киіп алған. Бастарында үкілі 

сәукеле. Аш белдерін күміс белдеумен қынай буған. Қос бұрымдарындағы шолпылардың 

шылдырымен жарыса, жараса шыққан күміс күлкілермен әсем үндесіп, жарастық тауып, сай-

жыраларды өрлей қыр жаққа қарай беттеп барады» [4.,189] 

І.Жансүгіров суреттеген Сағынай асы мен Бөжей асы арасындағы басты 

айырмашылық: Бөжей асы ел аузында өнегелілік сипатымен қалды. Табақты теуіп, бет 

жыртысып, жаға жұлысып жатқандарды көрмейсің. Сағынай асы Құлагердің мерт болуы, 

яғни үлкен трагедиямен аяқталады. Қорыта айтқанда, ас беру дәстүрі жалғасып келе жатқаны 

белгілі. Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін 1991 жылы Торғайда А.Байтұрсынұлы мен 

М.Дулатовтың, 1992 жылы Көкшетауда Абылай ханның, Ақмолада Бөгембай батырдың, 

Талдықорғанда Қабанбайдың астары қазынасы мол халықтық дәстүрлердің тәрбиелік, 

ұлттық рухани байлығымыздың қайта оралғанының айқын көрінісі екенін тағы да дәлелдеп 

берді. Халқымыздың қазынасы молая берсе деген тілек әрбір қазақтың шын ниеті болмақ. 
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Мақалда айтылатын негізгі мәселе, Ілияс Жансүгіровтің шығармаларындағы 

мистификация мен ойларындағы дидактикалық тәрбие жайы. Сонымен қатар, адам 

тәрбиесіндегі аса қажетті философия, ғибраты мол сюжетттік туындылар, оларды 

талдау мен анализ жасау қамтылған. 

Кілт сөздер: Ілияс, мистика, фольклор, мифология.  

 

В статье отражены основные трактаты мистификаций и дидактические мысли 

Ильяса Жансугурова о воспитании, также необходимые краткие сюжетные произведения, 

философия и их анализы для роста и правильного воспитании подрастающего поколения.  

Ключевые слова: Ильяс, мистика, фольклор, мифология.  

 

In the article the basic treatises of mystifications and didactic ideas of our ancestors are 

reflected about education, also necessary short with a plot works, philosophy and their analyses for 

a height and correct education of rising generation. 

Key words: Ilyas, mustic, folklore, mythology 

 

Ілияс Жансүгіровтің эпикалық туындылары, әңгіме, повестері мен сатирасы – қазақ 

халқы өмірінің көп саласын қамтитын, әсіресе кеңес өкіметі жылдарындағы адамдардың 

тағдыры мен өмірі, тұрмысы мен мәдениетін суреттейтін, жаңа тұрпатты бейнесін бар 

қырынан ашатын көркем, мейлінше ашық, батыл жазылған бірқатар мистицизм мен 

мифографияға толы туындылар бар. Нағыз халықтық тұрғыдағы туындылардың ішінде 

“Гималай” туындысында:  

“Гималай – көктің кіндігі. 

«Гималай- жердің  түндігі, 

Мүз- туырлық қар- үзік 

Түрілмеген бір күні,”[1]-дейді.  

Шумағындағы кіндік, түндік, туырлық, үзік секілді қазақтың  ұғымындағы сөздерді  

метафора  ретінде  шебер  пайдаланған ақын  өзінің  табиғи сезімінен  туған, нағыз толқыған  

жанның  жүрек  түпкірінен  шыққан  шынайы  сөзін берген. Бұл өлең – бүгінгі  күні  

революциялық  идеядан нәр алып,  отаршылықтың бұзауын үзіп,  өз тізгінін өзі  алып, 

тәуелсіздік жолға  түскен Азия мен Африка  елдерінің кешегі  өмірі. 

Ақын Гималайды адам  кейіптес  етіп  бейнелейді. Бұрқақ  астында қалған  асқардың 

азат көріп,  күңіренген үні шығады. Терегі  көкке  өрлеп, аңы  таста  ойнаған  құт  ойнаған  

құт  мекен  қаншама байлық ордасы бола тұра,  халі   мүшкіл  тартқан. Ақын  Гималайдың  

осы  жайын  айта  келе, «Гималай асқар неге олай» деп сұрақ  қойып  отыруы  өлеңін 

композициялық  сапасына, құрылысы мен  идеялық   тұтастығына  ерекше  әр  береді. 

Өлеңінде  талай  ғасырлар  бойы   билеуші  таптың табан астына түсіп азап шеккен,  

бостандығынан  айрылған Шығыс  елдерінің трагедиялық кейпі сөз болған. Ақын қорлық пен 

зорлықтан  шығудың  басты жолы - әлеуметтік тартыс  пен  саяси  күрес,  басқа  жол  жоқ 

деген идеяны  алға  тартады. 
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Ілияс өміріндегі  айтулы  кезеңнің  бірі - оның 1928 жылы  сол  тұстағы  Қазақстанның  

астанасы Қызылорда қаласында  тұңғыш  рет «Сағанақ» атты  жинағының  жарық көруі. 

Мұнда  өзінің  «Балдырған» және «Қызыл жалау» атты қолжазба дәптерінен  іріктеліп  

алынған туындылары мен  кейінгі  баспасөз  орындарында  жұмыс  істеген тұстарында  

жазған  жыр  өлеңдері  енгізілген. Мұна да халықтық тұрғыда жазылған туындылары мол 

кездеседі.  

Қысқасы, Ілиястың тұңғыш шыққан жыр жинағының жайы солай болса, бұл оқиға оқу 

бітіріп келген жастың  кейінгі қалам сілтесіне ешбір нұқсан келтірген жоқ. Керісінше, қайта 

өршеленіп, поэзия өлкесіне батыл қадам жассауына ықпал етеді. Сағат санап өскен жаңа 

өмірдің  әр қадам қарқынынан қалмай, қарымды, жақсы жыршысы болу үшін өлең 

топтамаларында халық өмірін үдете жаза түседі.      

Ақынның поэзиядағы тағы да бір берекелі арнасының бірі- өзгерген дала келбетін, 

қазақ жұртының кемел қимылы мен өрісті қадамын, сол замандағы адамдардың рухани 

келбетін, еңбектегі ерлігін саяси лирикада аша түседі. 1928 жылы творчестволық толысу, 

шалқыған толғау үлгісінде  «Бүгінгі дала» өлеңін жазды.  

Бұл туындысында ақын қазақ халқының басынан өткен қорлық - зомбылығы мен 

кешірген қиямет, азаптарын қазақ жеріндегі арай атқан еркіндік пен бостандықты зор 

мақтаныш мистика пафосымен жырлады. Кейін бұл жыр толғауы мол сарында “Дала” 

поэмасына айналды. 

 “Бүгін, бүгін, бүгін дала! 

 Мұндай ма еді бұрын дала? 

 Көктен күні сәуле шашып, 

 Көкке шарпып нұрын дала. 

 Өлкем өсіп ел кенелді, 

 Көгім жайнап жер гүлденді. 

 Тауым ашып қазынасын, 

 Жомарт жерім шашты кенді. 

 Елім жаңа жұртқа қонды, 

 Жұрт жұмысқа қойды қолды. 

 Білім бұлақ сусын болды, 

 Елдің өмірі жырдай болып. 

 Сұмның күні қуғын болды…”[2], -десе, соңғы жыр шумағын “мұндай ма еді бұрын 

дала?”- деп,  қорытады. Бұл Ілияс поэзиясының дәстүрлі әдісі.  

Ілиястың өндіріс тақырыбына арналған өлеңдерінде мистицизм мен мифографиялық 

өзіндік үн бар, дауысы бөлек, жырлау формасы да ерекше.  Мұнда басқа ақындардан 

айырмашылығы- индустрия тақырыбын игеруде ұлттық образдарды, фольклорлық үлгілерді 

бейнелеу мен көріктендіруді қазақ ұғымына сай жаза білу, шебер ұйқастырып, мистицизм 

мен мифографияны ұтымды пайдалана алуы. Мысалы,  Алтын қазан” өлеңін былай 

жырлайды: 

“Сақырлап машиналар тасығандай, 

Үгіп тұр тасты, кенді насыбайдай. 

Тетіктеп бір жұмыскер жүргізіп тұр. 

Өзінің бір жақсы атын қасығандай. 

Мырышты алып жатыр илеп нандай, 

Қорғасын шыжғырылып, еріп майдай. 

Арылып арамынана алтын жатыр, 

Кілегей сүтке қаймақ ұйығандай…” [3]- деп кете береді. 

Жанды сурет. Нағыз халықтық сипат. Күнделікті көріп жүрген қазақ жеріндегі, 

өміріндегі күйкі тірліктегі құрал-жабдықтар мен болар-болмыс, қазақы болмыс - бітім мен 

көріністер мистицизм мен мифографияға жақын келеді.  Бәрі де таныс. Бәрі де күнде 

қолымен ұстап жүрген, пайдаланып жүрген дүниелер.  Аталмыш “Алтын қазан” өлеңі- 

қазақтың он бір  буынды қара өлең  түріндегі, әшекейлі де әуезді жазылған жұмыр, жатық 
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 туынды /қазіргі Ленингорск/  айналасындағы табиғаттың көркі,  ішкі- сыртқы сипаты мен 

сол өндіріс орныны игеріп жатқан жас қазақ жұмысшыларының  бейнелері көркем 

суреттелген.  

Коллективтендіру тақырыбына мистицизм мен мифографияға жататын тағы да бір ірі 

туындысы – 1922 жылы жазылған «Жаңа туған» поэмасы. Басқа шығармаларымен 

салыстарғанда, бұл туындысында реалистік бейнелеулер мен образдық ой-толғамдар бояуы 

қалыңдау шыққан. Поэманың кіріспесінде қазақ даласындағы болып жатқан ұлы өзгерістерді 

айта орыра, көпшілік қауымның коллективтік еңбекке қалай кіріскенін баяндайды. 

Алғашында жеті үйден құралған артель болса, кейін адам саны көбейіп, колхоз дәрежесіне 

көтерілді. Міне, осы тұста колхоздандыру кезінде асыра сілтеу, шолақ, саяси шикі 

белсенділердің өрескел қылықтары, соңында қалың жұртты аштыққа апарған кезеңді ақын 

бүкпесіз, ашық жариялайды.Ілияс Жансүгіровтің аталмыш тақырыпқа арналған «Мәйек», 

«Кеңес» атты поэмалары жазылған. Бұл циклдағы ой мен науқандық кезеңдегі актуалды 

саналатын тақырыптарды мейлінше ашық, батыл айту пафосы мистицизм мен мифография 

айқын көрініп тұр.    

Ілиястың поэзиясының ауқымы қаншама мол, шалқар болса, оған айтылар ой-пікір де 

осал болмаса керек-ті.  

Поэманың басты кейіпкері – Мұқан байдың дүниесін тәркіленген сәттегі ішкі 

психологиялық қиналысы бейнеленген. Мұқанның малының алынуын, жинаған дүние-

мүліктің жалшы-жақыбайға үлестірілуін, зират басына апарып көмген тайтұяқ алтыны мен 

жамбысы ортаға салынып, шаңырағының ойраны шыққанын ақын фольклордағы жоқтау 

өлеңінің формасы арқылы шебер көрсете білген. Дүние-мүлік пен елден айырылып, жер 

аударылған Мұқан мен әйелі Ұлжан бөтен ел мен жұрқа бара жатыр, олардың сауық-сайран 

дәурені біткен, поезд бұларға адам жұтатын айдаһар болып елестейді. Ақынның мұндағы 

меңзейтіні – ескі элементтердің жаңа заманның жаңалығын қабыл ала, алмайтыны, олардың 

ғұмыры бітіп, құрыдымға кеткенін көрсету. 

 Қазақстан тарихындағы саяси-әлеуметтік науқан – қазақ жеріндегі ірі байлықтардың 

мал-мүлікін тәлкілеу, өздерін жер аудару науқаны 1928 жылы басталды. Оған қызу ат 

салысқан творчествалық одақтар үгіт-насихаттық жұмыстарды жан-жақты жандандырып, өз 

тараптарынан үлесін қосып жатты. Әдебиет саласындағы өкілдер қалың қауымға үгіт-

насихат жүргізу мақсатында өлең, әңгіме, очерк, дастандар мен деректі шығармалар жазып, 

көзге түсті. Ілияс бұл науқандық шараға арнап «Кәмпеске» деген шағын поэма жазды.  

Ілияс Жансүгіров ақталғаннан кейінгі тұста жарық көрген (1960 жылдар мен 1986-

1998 жылдары) таңдамалы шығармаларына қазақ әдебиетттану ғылымының аса көрнекті 

ғылыми-зерттеушісі академик Мұхаметжан Қаратаев, Әбділда Тәжібаев, Мырзабек 

Дүйсенов, Тұрсынхан Әдірахманова, Рымғали Нұрғалиев, Бақыт Сарбалаев және тағы басқа 

ілиястанушылар өз тарапынан ақын поэзиясынның сан-салалы құпиялары мен ашылмаған 

қыр-сырын дәйекті зерттеу еңбектері мен монографиялар жазып, сол арқылы дүйім жұртты 

бір серпілтті. Осы игі қадам арқасында әдебиет жиырма жылға тарта поэзия нәрімен 

сусындатқан Ілияс ақынның кейбір танылмай, көрінбей жатқан асыл көмбелері, тіс жарар 

таза бұлақ кәусары баяу жылжып, қазақ әдебиеттану ғылымының алтын қорына қосылды. 

Бүгін Ілияс Жансүгіровтің күйлі, сыршыл сан ғасырлық, «Сұлу сөзбен алтын сарай 

салдыртқан» өлмес поэзиясы қазақ жұртының қымбат қазынасы, осы арқылы оның өр 

тұлғасы алаш елінің құлай сүйген адал да қадір тұтар сүйікті перзентіне айналды. 
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ПОЭЗИЯДАҒЫ АЗАМАТТЫҚ ӘУЕН ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨРІНІСІ 
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Ғылыми мақалада поэзиядағы азаматтық әуен жайлы айтыла келе, ақындар 

жырларынан қандай орын алатындығы, сонымен қатар Жетісулық жас ақындарымыздың 

өлеңдеріндегі азаматтық әуеннің көрінісі жайлы мысалдар келтіріліп, талданған. 

Кілт сөздер: азаматтық пафос, поэзия, оқырман, мазмұн байлығы, ақын қаламы. 

 

В научной статье упоминается роль гражданские мотивы в поэзии из поэтических 

стихотворений, были проанализированы примеры гражданских мотивов в поэзии молодых 

поэтов Жетысу. 

Ключевые слова: гражданский мотив, поэзия, читатель, содержание, поэт. 

 

The scientific article mentions the role of civic motives in poetry from poetic poems; 

examples of civic motives in the poetry of young poets Zhetysu were analyzed. 

Key words: civic motives, poetry, reader, content, poet. 

 

Қазақ поэзиясының тарихында азаматтық жыр үлгісі саналатын азаматтық әуен, үн 

тәрізді көркемдік бағытты даралайтын ежелгі соқпақ бар. Ақын өлеңдеріндегі азаматтық 

пафос – арнайы  зерттеу нысанына айналуда. Ал азаматтық қай өлеңнің болса да өзегінде 

жатып жан берер рухы болса керек. Өлеңдегі азаматтық ел басына күн туғанда дараланып 

шабар ақындар шығармашылығына тән құбылыс екендігін ұлттық өлеңсөз тарихынан айқын 

көрінеді.  

Атам заманғы Кет Бұға, Асан Қайғыдан, Абайға, кешегі Мағжаннан Мұқағалиға 

дейінгі аралықтағы ақындардың шығармаларын оқи отырып, осындай ойға қалып, түйін 

түйесің және бұл пікірдің талассыз екенін мойындайсың.  

Абайдан бастау алған жазба әдебиетіндегі азаматтық сарын, ұлттық рух Ахмет, 

Міржақып, Сұлтанмахмұт, Мағжан, Сәкен, Ілияс сынды ақындар үнімен өрлей түссе, қазіргі 

поэзияда да қанатын кең жаюда. 

Әдетте кім-кімнің де жасаған жақсы ісіне, әйтпесе қарымды қызметіне риза болып 

жатсақ, «Мынау азамат екен» деп жатамыз. Сонда осы азаматтық дегеннің өзі не? Ақын-

жазушылар шығармашылығындағы азаматтық бітімді, әлеуметтік әуенді қалай бағалап, 

қалай ажыратамыз? Бір қарағанда бұл баршамызға белгілі, оп-оңай танып, тауып алатын 

түсінікті ұғым көрінгенімен, іс жүзінде жеңіл, бадырайып көзге көрініп, айқайлап тұрған 

нәрсе емес. Ендеше алдымен ақындардың поэзиясындағы азаматтық әуенді айқын танып, 

ажарын ашу үшін мұның өзі не нәрсе екенін өзіміз біліп алмай болмайды. 

Азаматтық жоқ жерде ақындық тұл. Сонымен осы мәселеге арнайы ат басын бұрып, 

елеулі екі мақала жазған көрнекті сыншы-әдебиетші Сағат Әшімбаевтың: «Былай қарасақ, 

азаматтық атты сөздің мән-мағынасынан айқын және одан туындайтын міндет пен 

жауапкершіліктен анық ештеңе жоқ. Сондай-ақ азаматтыққа жататын, болмаса жатпайтын 

жайларды ажырату да пәлендей қиын емес секілді. Ал, осы сөздің төңірегінде тереңірек 

ойланып көрсек, оны басқа өнер, біліммен, озық тарихымен тамсандырған елдердің 

басындағы терең тамырлы азаматтық дәстүрлердің даму кезеңдерімен салыстырып көрсек, 

біздің арамызда бұл ұғымды түсінуде тарихи тұрғыдан эталондық үлгі ретінде ұсынатындай 

берік қалыптасқан нақтылық жете бермейтіндігі байқалады» [1,4б].  
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 Кейінгі кезде біздің кейбір ақындарымыз бен кейбір сыншыларымыз аузынан 

азаматтық әуен қазіргі поэзияның ең басты қасиеті болу керек деген талап-тілек жиірек 

айтыла бастады. Тегінде біз әрқашан да өлең-жырларымыздың идеялық астары, көркемдік 

нақыштары – оқырман жұртшылыққа ізгі ғибрат, әсем әсер берсе екен деген мұратта болып 

келдік. 

Ал нағыз алымды ақын шынайы поэзияны азаматтық әуен мен шын лирикаға 

жіктемесе керек. Тебіренісі күшті, шеберлігі жетік сырбаз ақындар қандайлық тақырыпты 

жыр етсе де, өз жүрегінің лүпілін, өз сезімін жырлап отырған дүниесіне араластырмай 

қоймайды, өмір құбылыстарына өз төрелігін, өз сүйінішін, өз күйінішін сездірмей қалмайды. 

Көріністі, мейлі әлеуметтік жәйттар болсын, жалаң сөз тіркестерімен, оңай ұйқастармен, 

бейнесіз, сезім қатынасынсыз жадағай жырласа, оңай өлеңдер ешкімді де толқытпайды. 

Ақындар шығармалардың әлеуметтік бағыттарына разылық сенім сондайлық берік 

болғандықтан, біз өлең-жырдың  мазмұн мәндігіне қоса, поэзиялық әсемдігі, ақын 

қаламының шеберлігі үшін дайым қатал талап қоюымыз шарт, қара дүрсін плакаттық 

жырсымақтар мен шалағай, нәрсіз біздің жаңа поэзиямыздан орын алуына қарсы күресуіміз 

шарт. Саяси-әлеуметтік тақырыптардың маңызын желеу етіп, болымсыз, сүреңсіз 

өлеңсымақтарды алға ұсынып, кеуде керетіндерге енді жол бермеуге тиіспіз. Біздің 

жырларымыз өмірдің терең сырларын шертетін әсем жырлар болуға тиіс. Шынында да 

ақындық «мен» типтік деңгейге көтерілмейінше, іргелі философиялық түйін жасау, оқырман 

жүрегіне жол табу оңай емес. Ол жылдары туған жер туралы жазылған жырлардың өзінде 

ұсақтық бой көрсетеді. Әркім өз аулынан немесе аралап көрген жердің тау-тасын, өзен-көлін 

тамашалаудан ұзай алмайды. Дүние туралы жалпы адамзат тағдыры туралы толғану, тұтас 

халық мүддесін, ел мерейін кең диапазонда жырлау жетісе бермейді. Көңіл-күйі, ақындық, 

азаматтық толғаныстардағы асқақтық, жалпы жұртқа, замандасқа үндестік, сол арқылы 

көптің көкейінен табылу жағы сирек. 

Ақын жүрегінің жан айқайы кімді де болса толғандырмай қоймайды. Бүгінгідей 

қуатты Қазақстанға жету жолымызда осыншама келеңсіздіктердің болғанын еріксіз 

мойындаймыз. Ақын жырының салмағы да осында. Кешегі кемшіліктерді бастан өткерген 

қауым өлең өзегінен өткенін танып, бүгінге шүкіршілік айтар.  

Біздіңше азаматтық үн бірлігі ақынның даралығына нұқсан келтірмейді. Азаматтық 

жырлар саяси тақырыпқа да, махаббат, табиғат тақырыбына да жазылатынын көріп жүрміз. 

Бұл күмәнсіз. Кей-кейде айтылып жүретін азаматтық әуенге тек күн талабына болмаса, саяси 

тақырыпқа публицистикалық леппен жазылып жүрген жырларды еншілеп, айдар тағып 

қоятынымыз өрескел. Тіпті, әрі-беріден соң, азаматтық әуен мен публицистикалық өлең 

дегендердің теориялық түрде ұғымдары, сипаттары екі басқа. Азаматтық үн ол - шындықты 

жазу, болашаққа ой салу, өміршең жыр, халықтың жағдайы,  заман сырын ашу, қоғамдық, 

азаматтық мәселені толғау. Біздіңше, арғы, бергі даналардың айтқандарын еске алып, Асан 

қайғы, Абайдың айтқандарын саралай келгенде – ақынның елін, жерін, Абайша айтқанда 

«қалың елі, қазағы, қайран жұртын» жақсы көріп, қадірін біліп, шын сүюінде. 

Қазақ поэзиясындағы азаматтық әуенді сөз еткенде алдымен біз жерлес 

ақындарымызға тоқталғанды жөн көрдік. Ақсулық ақынымыз Ілияс поэзиясы ұлттық 

әдебиеттің классикалық байлығының қатарына жатады. Ақынның терең идеялы, көркем 

мүсінді, эпикалық кең тынысты шығармаларының танымдық, тәрбиелік мәні зор. Олар 

қалың оқырманның ойына ой, сезіміне сезім қосады, қиялына қанат бітіреді, адамгершілік 

идеяларды толғайды. І.Жансүгіров дегенде ия, ең алдымен көз алдымызға «Құлагер» 

поэмасы, ондағы Ақан сері, Ақанның жүйрік тұлпары Құлагер елестейді. Құлагерді күтіп 

баптаған Ақанның қандай сері болғандығы, ер қанаты – тұлпарға деген ерекше 

сүйіспеншілгін Ілияс поэмада сөз өрнектерімен әсерлі жеткізе білген. Мәселен, ақынның  

Ақанға берген мына сипаттамасына қарасақ:  

“Жүйрік ат, сонар саят, қыз-қырқынмен, 

Өмірді өткізген жан өз қырқынмен. 

Өмірдің ащы емес, тұщысын да 
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Қызықтап жігіт ойын, қыз күлкіңмен. 

Саңлақ ед шыққан мыңнан, озған жүзден, 

Көп сұлу көзін сүзген күнді өткізген. 

Қызықтың айдынына құлаш ұрып, 

Армансыз қаздай қалқып, қудай жүзген… 

Кісі емес көп қатынды үйірлеген, 

Болған жоқ бір пендеге тию деген. 

Текті құс тазалықты қолына ұстап, 

Арманы-ақ сұлулықты сүю деген”.  [2,18б]. 

Міне, осылайша ақын Ақан серінің халық ішінен шыққан асқан өнерпаз ретінде 

көрсетуі арқылы оның өнерпаздық, азаматтық тұлғасын жан-жақты ашады.  

Сондықтан да Ілияс: 

«Тұсында сері болсын, пері болсын, 

Ұнайды өмірімен Ақан маған», — деп кейіпкеріне деген ілтипатын жасырмай, ашық 

айтқан. 

Жер жаннаты Жетісудың аяулы қызы, жас талант Гүлбақыт ақынымыз: 

Бабалар жолы – 

Жетелеп асыл мұратқа, 

Жеткізген олар, 

Көре алмай өткен бірақ та. 

Айналып тұрар 

Ұршықтай дидар дүние, 

Шындықтың ұшы 

Байланып бір-бір сұраққа... 

                                           [3,74б]. 

 «Біздің ауыл Текшенің етегінде, 

Ерте шықсам ауылыңа жетемін бе»... 

Халық әні жүректі кернеп кетсе, 

Қанат қағам сазды әуен жетегінде, – деген халық әнінің асқақ пафосын бүгінгі ауыл, 

ел тағдырымен байланыстыра суреттейді. 

 ...Біздің ауыл – Бұрқан тау, Түрген тоғай, 

Еш алаңсыз жырақты жүрген оңай. 

Тарих куә – Орбұлақ шайқасында, 

Күн қуанып, нұр төгіп, күлмеген Ай. 

                                                       [3,56б]. 

деген жолдарында тарихқа тағзым етудің азаматтық рухтың ұшқыны бар. 

Г.Қасенова өлеңдерінің өзгеше қасиеті – ой айқындылығы, сезім мөлдірлігі, ақыл 

айқындылығы, мазмұн байлығы, әрі оны жыр жолдарына түсіргенде қысқа қайыруға 

ұмтылыс, жан тебіреністерінің жүрек толғататын құдірет күштілігінің мықтылығы. 

Абайдың жаққан сәулесімен, Мұқағалидің дара жолымен жүрген Жетісулық тағы бір 

жас ақынымыз ол Жұматай Оспанұлы. Онсыз да кітап оқылмайтын қоғамда атын шығару 

немесе атақ алу мақсатында емес көбінесе ақиқатты айтатын, имандылық тақырыбында, 

сондай-ақ азаматтық тұрғыда жазылған өлеңдері ауызға толтырып айтарлықтай. Соның бірі: 

Ақтабан шұбырынды, 

Ақтабан шұбырынды. 

Қайтейін шайқап өтті-ау тұнығымды. 

Қиратты шаңырағымды, уығымды, 

Зар-заман – әні зарлы, жыры мұңлы. 

Үміт жібі үзіліп, арман өліп, 

Кең далада кебінсіз қалған өлік. 

Қарға-құзғын салтанат құрды көкте, 

Қара жұртым қып-қызыл қанға бөгіп. 
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 Қаратаудың басында қара бұлт, 

Бұлтпен бірге шет асып барады жұрт. [4,143б]. 

Ақынның тақырып өрісі кеңейіп, шеберлігі артып келе жатқанын аңғартатын 

туындылардың бірі – туған жерге арналып жазылған «Әлемнің һәм Жетісудың жеті 

кереметі» өлеңі.  

Кереметтердің еліне рас, бармадым, 

Барып та көру болмапты тіпті, арманым. 

Жерұйық мекен – Жетісуым бар шырайлы, 

Айналайын ардағым. 

Өзіңде менің бар бағым, - деп өлеңді бастаса, дәл осы қарқынмен туған жерге деген 

ыстық ықыласын басқа ел, жермен теңеу жасап барып, өлеңнің соңында да еліне деген 

сүйіспеншілікпен аяқтайды. 

Айналайын, 

Атамекенім, киелім, 

Мен сені шексіз жан жүрегіммен сүйемін. 

Зарлы үнмен емес, шаттық күйімен тербетем, 

Түзетіп алып, қобыз кеудемнің тиегін. [4,146-148б]. 

Ойымды түйіндей келе азаматтық әуен жөнінде сәл де болса бөле-жара пікір білдіруге 

талпынғандағы мақсатымыз – ол тек поэзия ғана емес жалпы өнер атаулысының ең бір 

өміршең әрі қасиеттісі екенін айта кету керек. Поэзияның қазақ халқы өмірінде кеше де, 

бүгін де аса маңызды рөл атқарғанын, оның қашанда қоғамдық-әлеуметтік сипатта болғанын, 

ал азаматтық әуен, рух – жалпы қазақ поэзиясының әрқашан күретамыры, негізгі өзегі, алтын 

арқауы болғаны шындық екені ешқандай дәлел керек етпейді. 
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Мақалада қазақ тіліндегі этноатаулардың   зерттелу тарихы қарастырылып, 

ғалымдардың пікірлеріне аналитикалық шолу жасалады. Этносты, этнос болмысын оның 

тілі арқылы танып білудегі тілдің көрінісі сипатталады. Этномәденилексика тілдің 

лексика-семантиикалық қорын байытатын тілімізде этнолингвистикалық арналардың 

негізі болып табылатындығы баяндалады.  

Кілт сөздер: этнос, этноатаулар, этнолингвистика, ұлттық мәдениет. 

 

В статье рассматривается история исследования энтогор на казахском языке, 

дается анализ аналическая теорий ученых. Через языковые примеры показывается 

становления этноса. Этнокультурная лексика является основной обогащения лексико-

семантических, этнолингвистиких намалов. 

Ключевые слова: этнос, этнолингвистика, национальная культура. 
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The science article mentions the history of the formation, development of ethnic culture in 

the Kazakh language, also considered the opinions of scientists. On the basis of concrete examples, 

the expressiveness of language is manifested in the knowledge of ethnic, ethnic being through its 

language. Ethnolinguistics channels are the basis of ethnolinguistics channels in our language, 

enriching the lexico-semantic foundation of the language. 

Keywords: ethnos, ethnolinguistics, national culture. 

          

Еліміз егемендік алып, тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болуына байланысты қоғамда 

тарихи сана мен ұлттық таным көкжиегі кеңейе бастады. Осыған байланысты ұлттық рухани-

мәдени мұраның тарихи маңызын саралап, қайта бағалау мүмкіндігі туып отыр. Кез келген 

этнос атаулының ежелгі дүниетанымдық жүйесі, халықтық рухы әуелі оның тілінде көрініс 

табады.      

Тіл этностың бүкіл рухани, мәдени байлығының негізгі көрсеткіші болып табылады 

және ұлт тіліндегі этномәдени лексика ұрпақтан-ұрпаққа жетіп, оның мәдени мұрасы ретінде 

мәңгі сақталады. Кез келген тілдің көрінісі халықтың тарихына, мәдениетіне, әдебиетіне, 

салт-дәстүріне, әдет-ғұрпына, дүниетанымына, жалпы тұрмыс-тіршілігіне байланысты 

болып, сол тілден мол деректер беретіні мәлім. Тілді мәдениетпен байланыстыра зерттеу, 

сонымен бірге, тілдің қызметіндегі және қалыптасуындағы, дамуындағы лингвистикалық, 

этномәдени және этнопсихологиялық факторлардың өзара әсерін, бір-бірімен байланысын 

қарастыру тіл білімінің өзекті мәселесі болып табылады.  

Қазақ тіл біліміндегі осы саладағы зерттеулердің тақырыбы, мазмұны, ұстанымы мен 

дереккөздері де осы қағидаға сәйкес жүргізіліп отырғанын байқаймыз. Жоғарыда атап 

көрсеткеніміздей, оның бастау көздерін ұлттық мәдениет пен болмыстық ерекшеліктерді 

таныту, лингвомәдениеттану пәніне қатысты Ш. Уәлиханов, Ә. Марғұлан, Қ. Жұбанов, М. 

Әуезов еңбектерінен басталып, ғалым-тілшілер І. Кеңесбаев, Ә. Қайдар, Р. Сыздық, Е. 

Жұбанов, Е. Жанпейісов, Т. Жанұзақов, Н. Уәлиев, Ж. Манкеева, А. Жылқыбаева, Қ. 

Рысбергенова, Р. Шойбеков, т.б. ғалымдар еңбектеріндегі тіл зерттеулерінің ұлттық сипаты 

ретінде жалғасқанын көреміз. Осымен байланысты Ә. Қайдардың, Р. Сыздықтың, М.М. 

Копыленконың, Е. Жанпейісовтің, Н. Уәлиевтің тілдік ақпаратты ұлттық болмыс 

тұрғысынан зерттеген еңбектерінде тілдің тек онтологиялық сипаты ғана емес, уәждік негізі, 

уақыт пен кеңістік контексіндегі этнотанымдық табиғаты да ашылған және оларды осы 

саланың теориялық-әдістанымдық бастау көздері деп қарауға болады. 

Дегенмен, мәдениеттің дерегі ретінде тіл әлі де жеткіліксіз қарастырылуда. Осыған 

сай тілдегі мәдениеттің айқын үлгілері, әсем өрнектері ажарланған ұлттық-мәдени лексика 

атаулары, киім-кешек атаулары, зергерлік бұйымдар атаулары, мифологемдер, т.б. 

этномәдени болмысын тіл арқылы ашу «тіл – мәдениет – ойлау» үштаған сабақтастығында 

арнайы зерттеліп, лингвомәдени негіздердің қалыптасуының тілдік уәждері мен тетіктерінің 

ежелгі (алғашқы) құрылымдық түрлері мен вербалдануы айқындалғандығын мына 
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Невербальные компонент коммуникации в казахском языке (2002), Жумагулова Б.С. 

Способы вербализации концептов дом, долг в русском, казахском и англиском языках (2003), 

Айтова Н. Қазақ тіліндегі түртүс атауларының когнитивтік семантикасы (2005), Уматова 

Ж.М. Концепты душа//жан как лингвокультурологический феномен (2005), Сағидолда Г. 

Поэтикалық фразеологизмдердің этномәдени мазмұны (2004), Тұрышев А. М. Жүсіп 

шығармалары лексикасының этномәдени негіздері (2005), Жартыбаев А. Орталық Қазақстан 

топонимиясының тарихи-лингвистикалық этимологиялық және этномәдени негіздері (2006), 

Тілеубердиев Б. Қазақ ономастикасының лингвоконцептологиялық негіздері (2006), 

Оразалиева Э. Қазақ тіл білімінің когнитивтік парадигмасы (2007), Әзімжанова Г. Қазақ 

көркем проза тілінің прагматикалық әлеуеті (2007), Уәли Н. Қазақ сөз мәдениетінің 

теориялық негіздері (2007), Есенова Қ. Қазіргі қазақ мәдениетінің прагматикасы (2007), 

Керимбаева Д. Языковая картина мира казахских народных волшебных сказок (2008), 

Байғутова А. «Қазақ әйелі» концептісінің этномәдени сипаты (2008), Нұрдәулетова Б. 

Жыраулар поэтикасындағы дүниенің концептуалдық бейнесі (2008), Мұратова Г. Абайдың 

тұлғасы: дискурстық талдау мен концептуалдық жүйесі (2009), Сейітова Ш. Қазақ 

этнонимдерінің тарихи-лингвомәдени жүйесі (2009), Рысберген Қ. Қазақ топонимиясының 

лингвокогнитивтік және этномәдени негіздері (2010), Жаңабекова А. Қазақ тіліндегі «уақыт» 

ұғымының тілдік парадигмасы (2010), Жұбаева О. Қазақ тілі грам-матикасының 

категорияларының антропоөзектілігі (2010), Сүйерқұл Б. Хорезмидің «Мұхаббатнамесіндегі» 

(ХІV ғ.) лингвосемиотикалық кеңістік (2010), Сапарбекова Г. Шежіреші тілдік тұлғасы 

(2010).  [1, 491 б]. 

Зерттеуші Ж.Манкееваның пікірінше, «этностың көне дәуіріндегі тарихынан, мәдени 

өмірінен хабардар ететін этнографизмдер, тілімізде мағынасы ұмыт болған әр түрлі 

этноатаулар олардың сырын ашуды, танытуды қажет етеді. Осы орайда қазақтың қара сөзін 

бағзы мәдениеттің жетегінде тіл арқылы анықтап, келер ұрпақтың санасына зор 

мақтанышпен жеткізу – ұлт болмысын, ұлт мәдениетін танытудың бір жолы. Осыған орай, 

қазақ лексикасындағы лингвокультуремалар ретіндегі этнографизмдер, ескіліктер т.б. 

этнодеректер мәдени-рухани байлықтың бір көзін құрайды. Қазақ тілі 

этнолингвистикасының денін тіліміздегі мағынасы күңгірттенген, тіл иесі сөйлеу процесі 

кезінде ол сөзді қолданғанымен де мағынасына терең бойлап, жете түсіне бермейтін, я 

қолданыстан шығып, архаизмге айналған сөздер құрайды». [1, 203 б].  

Осыған сай нәтиже жеткізуге көмектесетін тілді зерттеудің тиімді саласы – 

этнолингвистика. Оның ғылыми сала ретіндегі мәнін проф. М.М. Копыленко: «Этностың 

тұрмыс-тіршілігі, қазіргі болмысы мен тарихы, оның материалдық және рухани мәдениеттің 

тілдік көріністері айқындалады және жете зерттеледі», –  деп анықтайды [2, 17 б]. Ол – 

адамзат қауымының этностық деңгейіндегі балаң, бастау тұсындағы тек- тамырын, мекен-

жайын, өмір тәжиірбесін, салт-санасын, кәсібін, жеке этностық топтардың алғашқы 

анайылық қалпындағы дүниетанымын, мифтік танымын, сакральды атауларын, киімін, ішкен 

тамағын, т.б., яғни мәдениет тілі арқылы зерттейтін тіл білімінің саласы. 
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 Қазақ тіл білімінде этнолингвистика ғылымымен алғаш айналысқан ғалымдардың бірі 

– академик Ә.Қайдар этносты, этнос болмысын тек оның тілі арқылы толық түсінуге 

болатынын, этнос өміріндегі «мол деректер мен мағлұматтарды тіл ғана бойына сыйғызып», 

ұрпақтан ұрпаққа жеткізетінін, тіл этностың өзін танып-білудің қайнар бұлағы екенін 

айтады. Этносты танып-білуге тұс-тұсынан атсалысып, өзіндік үлесін қосушы қоғамдық 

ғылым салаларының бірі – мәдениеттану (культурология) десек, ол этнос болмысының 

ауқымды да маңызды саласымен шұғылданады. «Мәдениет» жеке адамның басына тән 

қасиеттен басталып, бүкіл ұлттық менталитетті, ғасырлар бойы қалыптасқан ұлттық сана, 

дүниетаным, салт-дәстүр, рухани- материалдық байлықтың бәрін түгел қамтитын өте күрделі 

ұғым,-дейді академик Ә.Қайдар. Ғалым: «Ал этнос пен оның тілін этнолингвистика 

тұрғысынан қарастыру деген сөз оның сонау балаң кезінен есейгенге дейінгі барлық 

болмысы мен өмір-тіршілігін, дүниетанымы мен мәдени, рухани байлығын ана тілінде 

сақталған фактілермен деректер негізінде зерттеп білу және оларды бүгінгі таңның игілігіне 

асыру болып табылады», -деген пікір айтады [3, 34 б]. 

Тілдің өз бойында этномәдени мұраларды сақтаушылық қызметі туралы пікір 

жалғастығын ғалым Н.Уәлиевтің мына тұжырымынан табамыз: «Тіл – өмір шындығы. Сол 

шындықты уақыт қалдырған қатпарлардан аршып ала білсек, шежіредей сыр шертіп тұрады. 

Өмірде болған нәрсе тілде де із тастамай кетпейді. Сондай іздің сорабын асыл мұрамыздың 

тілінен де кездестіреміз», -дейді [4, 40 б]. 

Этностың басып өткен сан ғасырлық даму жолы, оның белгі-бейнелері біздерге тас 

мүсіндер мен жартастарға қашалған сына жазуы арқылы, мәдени ескерткіштер мен әр түрлі 

ғимараттар түрінде жетуі мүмкін. Бірақ бұлардың бәрі этнос өмірінің мың да бір елесі ғана. 

Оның шын мәнісіндегі даналығы мен дүниетанымы тек тілінде ғана сақталады. Әрбір 

дәуірде өмірге қажет болған құрал-сайманның, киер киім мен ішер тамақтың, тұрмыстық 

заттар мен салт-санаға, әдет-ғұрып, наным-сенімге, ойын-күлкі, той-томалаққа байланысты 

ұғымдардың атаулары, сипаты тек тіл фактілері ретінде ғана, яғни жеке сөздер мен сөз 

тіркестері, фразеологизмдер мен мақал-мәтелдер арқылы бізге жетуі мүмкін. Этнос пен оның 

тілі бірге туып, біте қайнасқан тұтас дүние екендігін біз осыдан байқаймыз. 

Этномәдени лексика тіл арқылы, сөз өнері, сөз мәдениеті арқылы жүзеге асып отырады. 

Тіліміздегі этномәдени лексика ұлттық мәдениетімізді ғана көрсетіп қоймайды, сонымен қатар, 

тілдік құралдар негізінде сақталған  мұрагерлік (кумулятивтік) қызметі негізге алынатын 

рухани-мәдени және танымдық аясы кең этнолексикалық қолданыстар болып табылады. 
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Мақалада Мағжан Жұмабаев шығармаларын жаңа, заманауи технологияларды 

пайдаланып мектеп оқушыларына өтудің тиімді жолдары қарастырылады. Оқушылардың 

білімін арттыру үшін әдебиет пәнін оқытуда жаңа технологияларды қолдануда мәтінге 

терең баруды, мәтінді талдауды бірінші кезекте ұстау керектігі туралы айтылады және 

оқытудың тиімді жолдары ұсынылады. 

Кілт сөздер: лирика, технология, әдіс, тәсіл, педагогика, мәтін, талдау, поэзия. 

 

В статье рассматриваются эффективные пути изучения творчества Магжана 

Жумабаева для школьников с использованием новых современных технологии. При изучении 

казахской литературы для повышения знании учащихся уделено большое внимание 

глубокому анализу текста. 

Ключевые слова: лирика, технология, метод ,подход, педагогика, текст, анализ, 

поэзия. 

 

The article discusses the effective study of the work of Magzhan Zhumabayev for school 

children using new, modern technologies.In the study of Kazakh literature to improve the 

knowledge of childrens paid much attention to the in-depth analysis of the text 

Key words: lyric, technology, method, approach, pedagogy, text, analysis, poetry. 

    

Әдебиетті, сөз өнерін, оны жасаушылардың еңбегін оқытатын, оның әсемдік әлемі, 

көркемдік құпиясы туралы терең зерделенетінін, әдебиет тарихындағы үлес-салмағы 

нарықталатындығы себепті пәнді оқыту, игерту барысында үнемі жадымызда ұстайтын 

мәселе-мәтін, мәтінтану жайлы болып қала бермек. Сондықтан да,  оқушылардың білімін 

арттыру үшін әдебиет пәнін оқытуда жаңа технологияларды қолдануда мәтінге терең 

баруды, мәтінді талдауды бірінші кезекте ұстау керек. Әр заман бедерінде оқытудың әрқилы 

заманауи әдіс-тәсілдері дүниеге келіп жатады. Ол дегеніміз соның бәрін қойыртпақтап 

қалайда өз ісіңе асыру керек дегенді білдірмейді. Мәтінді талдауда, оқушыларды толық 

қамтып, сабаққа ынтасын арттыру мен атсалысуында және ең бастысы сабақты оқушы 

жадына берік нығайтуда көмекке келетін түрін таңдап ала білу мұғалімнің ең басты 

қағидасына айналуы тиіс. 

Осы кезекте сөз қозғап отырған мәселеміз ақын Мағжан Жұмабаев 

шығармашылығының мектепте оқытылу жайы. Мағжан поэзиясының тіл кестесі, 

лирикасындағы нәзік сезім мен терең ой тоғысы ерекше ілтипатқа бөленген ақын. Мағжан 

поэзиясы – одан рухани азық алып, жандүниеңді байытып, өмір құбылыстарына деген 

көзқарасыңды кеңейтіп, қоршаған ортаның қыр-сырын түсінуге көмектесетін көркем дүние. 

Мағжан – сыршыл да өршіл маржан жырларының құдіреті арқылы өзінің бүкіл болмысы мен 

поэзиясының ерекшелігін танытып кеткен ұлы ақын. Құбылмалы өмір күйінен өз әуезін таба 

білген ақын қашанда тек ұлтының керегін іздеп, мұңы мен зарын жоқтауға, қуанышын 

көркейтуге, жаманын жасырмай, жақсысын асырмай жырлауға берік бекінген. Мағжанның 

алғаш жарық көрген өлеңінің өзінен-ақ ақынның кейінгі ұлы мақсаттары көзге шалынды. 

Тұтасымен алғанда Мағжан өлеңдері қазақтың сөз өнері үшін жаңа дүние. Ақын өлеңдерін 

оқи отырып, оның түйсіну, қабылдау қабілетінің айрықша мол, әрқилы екенін аңғарасың, 



 

125 

«ЖАНСУГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

материалы республиканской  научно-практической  конференции  

7 декабря 2018 г. 

 
 терең эстетикалық талғамды сезінесің. Біз Мағжанды сыршыл ақын дегенімізде, көбіне оның 

махаббат, сүйіспеншілік тақырыбына жазылған өлеңдері төңірегінде ой қозғап келеміз. Бірақ 

азамат ақын бұл тақырыптағы өлеңдерінде де азаматтық жүкті алға қояды. Біршама 

өлеңдерінде ол махаббат, сезіміне тән азығы емес, жан азығы ретінде қарайды. Ұлы күрестер 

жолында бойға қуат күш берер рухани азық деп біледі. Мағжан шығармашылығын оқытуда 

жалпы, әдеби шығармаларды оқытуда «Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы 

өзінің өміршеңдігін көрсетеді. Сын тұрғысынан ойлау сабақтарының құрылымы (оқушының 

қызығушылығын ояту, мағынаны ажырату, ой толғаныс).Осы жобамен жұмыс жасау 

барысында мұғалім оқушының өзін ізденуге жетелейді, ойлануға үйретеді. Педагогикалық 

технология оқушылардың жеке басын дамыту мен білім беру мақсатына жету жолындағы 

педагогикалық қызметтің, іс- әрекеттің жүйелі дамып отыратын жобасы ретінде оқушы 

белсенділігін арттыруды көздейді. Ал, оқушы белсенділігінің артуы оны шығармашылыққа 

жетелейді.Шығармашылық дегеніміз – адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға, жаңалық 

ашуға, жаңа тәсілдер табуға ұмтылуы,ізденуі. Шығармашылық қабілет әр баланың 

табиғатында болуы мүмкін. Біздің міндетіміз – оқушыға оның бойында жасырынып жатқан 

мүмкіндіктерін ашып көрсету.  

Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау,арнаулы бір тақырыпқа пікірталас тудыру /ой 

қозғау, «инсерт» кестесі/ 

Берілген тапсырманы түрлендіру бағыттағы жұмыс / эссе,шығарма, сауаттылықты 

ашатын хаттар т.б стратегиялар/ 

Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу,мәтіндегі ұқсастық пен 

айырмашылықты табуға /Венн диаграммасы, аялдамамен оқу стратегиясы/ 

 Қиялдау арқылы сурет салғызу /сурет салу стратегиясы/ 

 Кейіпкерге мінездеме беру өз ойын жазғызу /авторға, кейіпкерге хат жазу 

стратегиясы 

Шығармада екі кейіпкердің қарама – қарсы элементтерін сипаттау /қарама-қайшы 

элементтер стратегиясы/ 

Өлең шумақтарын құрастыру / 5 жолды өлең/ 

«Сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының модулдерін  ұтымды пайдалану 

оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың тиімділігін, 

сапасын арттыруда ерекше маңызды. 

Мағжан өлеңдерінің рухани дүниеңді байытатындығын және бала тәрбиесінде алатын 

орнын бағамдағанда оның «Педагогика» атты оқулығын айналып өтіп кету мүмкін емес. 

М.Жұмабаев орыс, батыс педагог-психолог ғалымдар еңбектерiн оқи отырып, сонымен 

бiрге тәрбиенiң ұлттық ерекшелiктерiн ескере өзiнiң “Педагогика” атты оқулығын жазудағы 

ұстанымын былайша сипаттайды: “Тәрбие ғалымдарының пiкiрлерiн таңдап алуға ұмтылдым. 

Шамам келгенше қазақ жанына қабыстыруға тырыстым… Бiзде бұрын пән тiлi болмағандықтан 

түрлi терминдерге тап басқанда қазақша сөз табу көп күшке тидi. Қалайда курстарда оқыған 

мұғалiмдердiң жәрдемiмен таза орыс сөздерi қазақшаға айналдырылды. Ал ендi жиһан тілі 

болып кеткен сөздерi қазақшаға аударам деп азаптануды тиiс таппадым”[1 , 149]. 

Шынында да ол кезде қазақша педагогикалық терминдар жоқтың қасы едi. 

М.Жұмабаев жүздеген педагогикалық жаңа терминдердi ойлап тауып, тiлiмiзге енгiзген. 

Мағжан Жұмабаевтың педагогикасының мақсаты: 1.Ақыл тәрбиесі, 2. Құлық тәрбиесі, 3. 

Сұлулық тәрбиесі, 4. Дене тәрбиесі. 

Ақыл тәрбиесі – түзу ойлайтын, дұрыс шешетін, дәл табатын болса. Құлық тәрбиесі – 

жамандықтан жаны жиреніп, жақсылықты жаны тілеп тұратын болса. Сұлулық тәрбиесі – 

сұлу сөз, сиқырлы үн, әдемі түрден лаззат алып, жан толқытатын болса. Дене тәрбиесі – 

ыстық-суық, аштық-жалаңаштық, тұрмыста жиі ұшырайтын. Тәрбиенiң бұдан басқа да 

бiрнеше түрлерi бар. Автордың төрт тәрбиеге баса көңiл бөлуi сол заманның талабынан 

туған көзқараспен астасып жатыр. Бүгiнгiдей экономикалық, экологиялық және құқықтық 

тәрбие ол жылдарды (1930) онша актуальды мәселе болмаса керек. Автор осы тәрбиенiң төрт 

түрiн тәптiштеп түсiндiре келiп, былай дейдi: “Егер де адам баласына осы төрт тәрбие тегiс 
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берiлсе, оның тәрбиесi түгел болғаны.  Бала берiк денелi болса, түзiк ойлайтын, дұрыс 

шешетiн, дәл табатын ақылды болса, сұлу сөз, сиқырлы әуен, әдемi түрден ләззат алып, жан 

толқындырарлық болса, жамандықтан жаны жиренiп, жақсылықты жаны тiлеп тұратын 

құлықты болса ғана адам баласының дұрыс тәрбие алып, шын адам болғандығы… Балам 

адам болсын деген ата-ана осы төрт тәрбиенi дұрыс орындасын…”– [2] деу арқылы 

М.Жұмабаев тәрбие мақсатын айқындап бередi. 

Педагогика пәнін М. Жұмабаев 5-ке бөледі:  

1. Жалпы педагогика. Адамның дене һәм жан күштерін тәрбие қылу жолдарын 

көрсетеді.  

2. Дидактика. Оқытудың негізгі жолдарын көрсетеді.  

3. Методика. Оқытудың негізгі жолдарына негіздеп, белгілі бір пәнді қалай оқыту 

жолдарын көрстеді. Мысалы, мектепте қазақ тілі пәнін қалай оқыту керек екендігін үйрететін 

пән   қазақ тілінің методикасы деп аталады.  

4. Мектепті басқару. Бұл пән мектеп қалай  салынуға, қалай басқарылуға тиісті, 

сынақтарға шәкірттерді қалай бөлу керек, оқу уақытын қалай белгілеу керек. Міне осылар 

сықылды мектеп құрлысы жолдарын көрсетеді.  

5. Педaгогика тарихы. Түрлі заманда түрлі тәрбиеге адамзат қалай қараған, қандай 

жолдармен жүрген, тәрбие дүниесінде қандай білімпаздар өткен, олар қандай жаңа жолдар 

тапқан. Педaгогика тарихы осыларды баяндайды [3, 187 б.].  

Мағжан Жұмабаев еңбектері ұлт тәрбиесін қалыптастыруда бірден бір көмекші құрал 

болары сөзсіз . 

Автордың туған халқының тәлiм-тәрбиелiк бай мұрасын игеру жөнiндегi бағыт-

бағдары да құптарлық. “Ұлт тәрбиесi – деп жазды ол, – баяғыдан берi сыналып келе жатқан 

тастақ жол болғандықтан, әрбiр тәрбиешi сөз жоқ, ұлт тәрбиесi мен таныс болуға тиiс. Сол 

ұлт тәрбиесi мен тәрбие қылуға мiндеттi”[4] деген. 

Мағжан қазақтың халық педагогикасын ғылыми тұрғыда зерделеп, болашақ ұрпақтың 

тәлім-тәрбиесіне қажетті құнды дүниелер қалдырып кеткен. 
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Ілияс Жансүгіров тек ақын ғана емес, үлкен прозаик, драматург, сатирик және 

талантты аудармашы да. Ілияс Жансүгіровтің қазақ әдебиеті тарихында алатын орны үлкен. 

Ол өзінің шығармаларымен әдебиетіміздегі көркемдік тәсілді қалыптастыруға елеулі үлес 

қосты. Заман шындығын, оның өткен шырғалаңын нақты суреттей білген реалист қаламгер. 

Сөз зергерінің айшықты туындылары қазақтың көркем сөз мәдениетін дамытты, әдеби тілді 

байытты. Жалпы ақындық  қасиет  адамға  ерте   қонатындығы, әдетте  өлең  шығару  жас 

кезден  басталатыны  дүйім  жұртқа   мәлім  факт. 

Ілиястың  өскен  ортасы да, өмір кешкен қоғамы да оның ең алғаш қалам тартып, 

ақындық  жолға түсуіне түрткі  болған, дарынын, ішкі талант құбылыс-қасиетін ашқан, 

әсемдік әлеміне жетелеген – Жетісу  табиғаты мен өзінің туып-өскен жерінің сұлулығы. 

Әдетте, сұлулыққа тәнті болған адам ғана  құштарланады, іңкәрлік  сезімге  бөленіп, 

толғанысқа, қиял-сезімге бой ұрады. Бұл жайтты Ілияс та басынан кешірген. Бойындағы 

 сезімтал  қасиеті оның ойын  сан-саққа  жүгіртеді, қинайды, әбден қалжырап, бәлкім 

қасындағы өзін  сезетіндей адам табылмағасын қолына  қалам  алуы да  ғажап емес. 

Алғашқы өлеңдерінің бірінде  былай деп  жырлайды: 

Ащы  көңіл, 

Тұщы өмір, 

Төсек –темір, бар  ма дос? 

Қайғы баптап, 

Ойды шақтап   

Сырғанақтап жүрмін бос. 

           ( «Шам-шырақ»)  

Немесе: 

«Жел жалауды желбірет!» деп, ішкі дерттті  қалай  шығаратын   білмей  дал  болады. 

Жоғарыда  айтып  өткеніміздей, Ілиясқа  жас, албырт кезінде  табиғаттың  сұлу  көрінісі 

 ерекше  әсер  еткен. Табиғатқа  іңкәрліктен  туған  балғын  жырлары  айналадағы  тылсым 

 сәт  пен жарқыл  қаққан  өмір көріністерінен туса, кейінірек эпикалық шығармаларға  батыл 

 ауыз салады. 

“Ілияс  поэзиясындағы  мөлдір  арнаның бірі – табиғат  лирикасы”- дейді, академик 

Р.Нұрғалиев өзінің “Арқау” атты   монографиялық  еңбегінде. “Туған  жерін, елінің  тау-

тасын  өзен – көлін  беріле сүйген патриот ақын қоршаған ортаның ғажап  сұлулығынан өз 

шабытына нұр алып, сан алуан бояулары  буырқанған  ғажап  суреттер  салды. Бұлардың 

ішінде нақты  географиялық  адресі  танылған (“Ағынды менің Ақсуым”),  табиғаттың  бір   

сурттегі көрінісін  бейнелейтін (“Ақшам”, “Бұлт”, “Желді күн”, “Жазғы таң”),құбылысты 

 көз  алдыңа  әкелетін  (“Жауында ”, “Жел ”, “Тас”) сан  алуан  үлгілері   бар.  Натюрморт, 

этюд, эскиз сипатындағы туындылардағы ойлар, символдық бейнелер, ишарат образдар 

философиялық идеяларға  жетелейді, көп  мағыналы  сарын- әуездерді  тудырады”. 

Шынында да  ақынға  суреткерлік, қылқалам шеберлігі  секілді  қасиетке ие болмай, 

ірі полотно жазу мүмкін емес. Ілияс өз  бойындағы  осы  бір  буырқанған  қасиетті 

 ауыздықтай ала  алды  ма? 

-Жоқ ! 

Шынайы дарын тірі, көрікті табиғатты сезіне отырып оның  тылсымынан  шыға 

 алмастан, оны  мүмкін-қадірінше  одан әрі  игергісі  келетіндіктен, қаламын сілтей берді. 

Қазақ  ортасында  өлең өнері ертеден-ақ  ерекше  орын   алды десек, табиғатты  жырлау 

кенже қалған тақырыптардың бірі. Ілияс  мұны  сезінбеуі мүмкін  емес. Сезінді де, осы 

 тақырыпқа  ерекше  ден  қойды. 

Ілиястың табиғат лирикасына орай  жазылған қай  өлеңін алып  қарасаңыз да, ондағы 

стил өрнегі, қаламгерлік дара тұлғасы  айқындалып тұрады. 
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Өлеңіндегі эпикалық  кеңдік, теңеу, эпитет, метафора, градация, эпифора, анафора байлығы 

 оның поэзиясындағы  негізгі   белгілері десек, одан  халықтық, фольклорлық  леп  ескендей 

сезіледі. Олай болуы заңды да. Халқымыздың құт-берекесі  дарыған, көне  заманнан 

 даналық  пен  ақындық  мекені  болған Жетісу  жерінің  перзенті 

Ілияс  бала  күннен  бастап  өлең  мен  жырдың  қойнауында  туып, сонда  өсіп-

өркендеген. Нәтижесінде,  нағыз  халықтық  пафоста, танымдық-білімдік тұрғыдан берері 

мол, этнографиялық  ғылым саласына  жақын  жазылған  өлеңді  оқып  тамашалайсыз. 

Ақ үйге  алты  қанат  келсем  кіріп, 

Босаға, маңдайша мен  табалдырық, 

Кереге алты  жапсар, алпыс  уық, 

Шаңырақ, күлдіреуіш оған жуық. 

Құр, таңғыш, басқұр, арқан, екі аяқ бау, 

Төрт ірге, есік  жабық, ши туырлық, 

Он бес бау ішкі-сыртқы  белдеу, желбау, 

Тұскиіз көрпе, көпшік,  шай  шымылдық 

Текемет,  жастық, шапан,  кілем, сырмақ, 

Алаша, бешпет, көйлек, сәлі бөрік, 

Самаурын, үстел кесе,  шәйнек, шәугім, 

Дөдеге, сандық,  кебеже, ақ  түндік... 

Бұрын-соңды мұндай өлең жазылмаған.  

Бұл қазақ  поэзиясындағы  жаңа  серпін,  жаңа  үрдіс. Бұл өлең үлгісін Ілияс жас 

шағында жазған. Қазірде  ұмытыла бастаған үй- жабдығын өлеңмен  өріп, атауын  атап, түсін 

 түстеп беру  Ілияс шығарамларын ерекше ажарландырады. Осы тұрғыда  жазылған  өлең 

үлгілері Ілияс поэзиясында кейінгі  кезеңдерде берік  орын  алған. 

«Жетісу суреттері» өлеңі Ілиястың ең айшықты  шығармаларының  бірі. Өз 

тұрғысында М.Әуезов  бұл  шығарманы бағалап,  былай деген  еді: «Мен  Ілиясты  бұрын 

 білуші ем, өлеңдерін  оқып  жүретінмін. Бірақ  оның шын мағынасында  дарынды ақын 

екенін  мойындағаным  сол «Жетісу суреттері»  өлеңін  оқығаннан кейін» дейді. «Жетісу 

 суретінде» ақын 52 тіршілік  иелерін  атап  өтеді. Өлең  жолдары былай келеді: 

Мінеки. Алатауға біткен торғай: 

Қара, боз, суық, бұқпас, сипті, шымшық, 

Шапшақай, майлық, маубабұқа, шөже,  

Тоқылдақ, сан–сапалақ атаулысы... 

Ал  аңдар  атаулысы: сілеусін, ілбіс, аю, бұғы, бұлан, қасқыр шибөрі, қарсақ, сусар, 

бұлғын, жанат таутеке, арқар, қарақұйрық, суыр, марал т.б. Жыртқыш  құстар: тазқара, 

балтажұмар, құмай   жұртшы, су бүркіт, лашын,  тұйған, тұнжыр, тынар, мықи, ителгі, бәрпі, 

қырғи, тұрымтай, бидайық, бүркіт, тығанақ  тағы басқа  да  құстар  мен  қазірде  ұмыт 

 болған  ағаш-шөптердің атаулары  өлеңде   ерекше  жарасым тауып, табиғи түрде  орын 

 тепкен. 

Долана, ұшқат,  шетен, ырғай, арша, 

Ақ сасық, қызыл  қайың, барша, шынар.  

Шырғанақ, сөңке, терек, сөгет, емен, 

Үйеңкі, сырғай, балғын, тораңғылар, 

Сарыағаш, түйеқұйрық бауыр  құрттар,  

Қараған, бозқараған, шеңгел, шілік, 

Сықылды  ағаштардың  талайы бар...» -деп, Жетісудың бай,  шүйгін табиғатын  жырға 

 қосады. Тегінде, «Жетісу суреттері», «Жалпы сын», «Тау  суреті», «Жетсудағы су  суреті», 

«Жетсу жәндігі», «Жер түгі»,тәрізді  бес  бөлімнен, 333 жолдан  тұратын  көлемді   туынды. 

Бұл шығарма  асқан  шебердің  қолынан  шыққан, құлпырып  жайнаған, ерекше  пафоспен 

 жазылған  қазақ  поэзиясындағы  еш қаталанбас  құнды  поэзиялық  мұра. 

Қазақ әдебиетінің  құнарлы  саласының бірі - поэзия  болса, Ілияс сол құнарлы  салаға 

бар  күш-қуатын  сарқа   жұмсаған  алпауыт  ақынның бірі. 
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 В.Г.Белинский Пушкин  мен Лермонтов  поэзиясына орай «Бүкіл әлем,   гүл, бояулар, 

 дыбыстар,  бар  жаратылыс, барлық  өмір-поэзия  дүниесі, осы  құбылыстарды  құпия  қуат, 

оларға  тіршілік,  ойнақы өмір  беретін  сырлар  поэзияның жаны  мен  тетігі. Поэзия - әлемдік 

 өмірдің қан тамырының  соғуы мен сол  өмірдің қаны  мен оты, жарығы мен  күні»- десе, бұл 

анықтама Ілиястың да поэзиясына қатысты  айтылған сөз. Олай болатыны- жоғарыдағы атап 

 өткеніміздей, Ілияс  поэзиясы  бастан-аяқ  қазақтың  халық  әдебиеті  мен халық  тілінен нәр 

алып дамыған шығармашылық  десек, оның тағы да  бір қайнар бұлақ  көзінің  бірі-классикалық 

орыс  әдебиеті. Бұл  бұлақтан  өз  тұсында әуелі  ұлы  Абай сусындаса, сол Абайдың сан-салалы 

поэзиясынан  Ілияс  та  үйреніп,  өзіне  тәлім  алған. 

Кейін  жиырмасыншы  жылдары  Пушкин, Лермонтов,  Крылов, Державин, Некрасов т.б. 

ақындардың  шығармаларымен көбірек  шұғылдана отырып, олардың бірқатарын қазақ тіліне 

аударады. Сонымен бірге  әлем әдебиеті   классиктері Гюго  мен Гейне, Гете, татар  ақыны 

Ғ.Тоқайды,  тәжік ақыны К. Лахутиді және басқа да  дүние жүзі поэзиясының өкілдері 

мұраларының  қыр-сырына  үңіліп, одан үнемі үйреніп, үлкен ізденіс жасағаны Ілияс 

 поэзиясының  диапазонын  кеңейтті. 

Ілияс Жансүгіров поэзия  әлеміне  жастай  келді  десек,  атап  өткеніміздей, балғын, 

талапкер шағында Абайдың поэзиясы оған  ерекше  әсер  етті. Әйтпесе, Ілиястың  жас 

 шағындағы «Құтырған  күндеріндегі»  өлеңдері  әр-әр  жерде  айтылған  жерінде  қалып, көп 

 мұралы сақтаусыз шашылып қала берген. Сол өлеңдерінің  алғашқыларының  бірі 

«Балдырған»  атты  жинақ  дәптерінде  енген  Абайдың  әсерімен  жазған  өлең  нұсқасы 

 төмендегідей  келеді. 

Салды бұлақ енді  әнге, 

Құйқылжытқан келді  әнге. 

Тау мен тас  мұңданып, 

Арғы мен  салды  бергі  әнге. 

Ағаш, тоғай   қуанып, 

Әкетті ертіп  жерді әнге. 

Жан-жануар  таңырқап, 

Тамсандырды  елді  әнге. 

Тоқсан  толғап қайырып, 

Тоқтады барып әреңге...»-деп  жырлайды. Мұнда  не  ұйқас, не форма, не өлең 

 өлшемдері сақталмаған. Бұл Абайға  дейінгі  өлеңдері. Бұдан кейін, өзі  айтқандай, «... Абай 

артық  әсер  етті. Ойым ояна  бастады. Қайта-қайта тоймай оқи беретін болдым. Өзімде біртүрлі 

сергектік,сілкініс, жүрегімде жаңалық  сездім. Жазуға  талабым оянды, Келсе  де  келмесе   

шұқылып,  өмірді өлең қыла  бастадым...» - дейді. 

Ақын поэзия әлеміне 18 жаста келеді. Алматының Пушкин атындағы көпшілік 

кітапханасының архив  қорынан жуықта ғана табылған Ілияс Жансүгіровтің өз қолымен  жазылған 

 екі  өлең  дәптері ақынның  өлеңді 1915-1916 жылдардан бастап  жазғанын дәлелдейді». 

1986-1988 жылдар арасында баспа бетін  көрген «Бес томдық  шығармалар жинағында» 

Ілияс Жансүгіровтің бұл томында ақын  өлеңдерінің  жазылу  хронологиясына қарай жасалумен 

 байланысты, оның «Күзгі гүлге» өлеңімен ашылып отыр. Бұған дейін Ілияс Жансүгіров   

творчествосы 1915-1916 жылдардан  басталады  делініп, келсе, ақынның  Қазақ ССР 

 Мемлекеттік  архивіндегі өз қорынан табылған (№37 папка, 127-бет)  осы  өлеңі ол пікірді 

өзгертіп, оның   творчествосының бұдан гөрі сәл ілгеріректен басталатынын  дәлелдеп  отыр». 

Бұл ақынның  өз  қолымен жазған  «Балдырған» және  «Қызыл жалау» атты  өлең  дәптері. Яғни, 

сол дәптерінде  жоғарыдағы аталған «Күзгі  гүлге» өлеңі 1912 жылы  жазылған . Ал баспа бетін 

 тұңғыш  рет 1917  жылы «Сарыарқа» газетінің  15-сі  мен 22 тамызы күнгі  «Тілек»  және 

 «Сарыарқаға» деген  атпен  жарық   көреді.   

1921  жылы «Жас Алаш» газетінде 22 мартта шыққан «Жас замандастарға» деген  бас 

 мақала  менікі және сол нөмірде  «Жалпы жасқа» деген   өлеңім де басылды. Менің алғашқы 

баспасөзге шыққан, бірінші шыққан мақалам осы»-дейді. 

Ілияс –өз заманың көкейтесті кез келген әлеуметтік  мәселелерге үн қосып,  өз 
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 дәуірінің  болмыс-бітімін  жан-жақты  бейнелелеп,  жырлап  өткен ақын. ХХ ғасыр 

 басындағы  қазақтың   ағартушылық-демократиялық бағыттары қаламгерлердің оқу-білімге 

 шақырған идеялық ой-толғамдарына ұқсас «Жаңылғаным», «Талғамалар», «Маңым», 

«Жыбырлық», «Замандасқа» атты  өлеңдерінде  төңкеріске дейінгі надандық  пен 

 жоқшылықтан  шығар  бір  жол - оқу-білім екеін  айтып,  сонымен қатар адами - моральдық 

 мәселелерге  ден  қояды. 

Өнерге   ұмтыл,  өнерді біл  замандас! 

Қамдан, жатпа,  заманыңнан  хабарлас! 

Ынта  салсаң, білім  туын  қолға  алсаң, 

Теңдік тиер,  ешкім  күйе  жаға алмас!- 

«Жыбырлақ» өлеңінде де  қазақ  ішіндегі  жаман  әдеттен  ада  болуға  шақырады. 

Сынға салдым 

Шынға  салдым, 

Жас талапкер  өзіңе,- деп, одан  арғысын әр  жастың өз  таңдауына  береді. 

Ортаға  ұран,  үміттік  әуез  сарындас   өлеңдерінде  де  ел  теңдігі   үшін  жан  аямай 

 күресуге,  әлеумет пен  қоғам  ісіне  адал,   белсене   араласуға  шақырады. Бұл  тұрғыдағы 

 шығармаларға  «Жастар ұраны» (1922), «Тілек» (1922), «Жанар тау» (1922) т.б.  өлеңдері 

жатады. 

Әйел-еркек, жалпы жас! 

Көтеріл, көрін, көзіңді аш!... 

Топтал,  тұтас, туғандас! 

Жасасын еркің! Жоғалмас. 

Жамырас,  үлес, жалпы жас, 

Қосыл, қозғал,  қоғамдас! 

Ақын  ертеңгі  болашақты  бүгін  ойлау  қажет деген  идеяны  жастарға  арнайды. 

 Жарқын  күнге  жету  үшін,  өмірде өз   жолыңды  табуды  қажет десе,  бірде  өз жолын әлі 

таба  алмаған,  алдына  мақсат  қойған  жеткіншектерге  «Жастар», «Саналы жастарға», 

«Баласынан анасына хат», «Оқимын » деген  өлеңдер  тобын  жазады.Мысалы, мына 

 төмендегі  өлеңді алайық; 1929 жылы «Еңбекші қазақ» газетінде  атақты француз ақыны 

Виктор Гюгоның «Қырғында» деген  революциялық өлеңін қазақ тіліне  аударып, жарыққа 

 шығарады. 

Осы  тақылеттес  шығармаларының ішіндегі  айрықша әдемі,  мазмұны  мен түрі  қиысқан, 

 кесек  шыққан  шығармаларының бірі  -«Гималай» атты  өлеңі. 

Гималай – көктің кіндігі. 

Гималай – жердің  түндігі, 

Мұз- туырлық, қар- үзік 

Түрілмеген бір күні,-деп, жырлайды. 

Шумағындағы кіндік, түндік, туырлық, үзік секілді қазақтың  ұғымындағы сөздерді 

 метафора  ретінде  шебер  пайдаланған ақын  өзінің  табиғи сезімінен туған, нағыз толқыған 

жанның  жүрек  түпкірінен  шыққан  шынайы  сөзін берген. Бұл өлең – бүгінгі  күні 

 революциялық  идеядан нәр алып,  отаршылықтың бұғауын үзіп,  өз тізгінін өзі  алып, 

тәуелсіздік  жолға  түскен Азия мен Африка  елдерінің кешегі  өмірі. 

Ақын Гималайды адам  кейіптес  етіп  бейнелейді. Бұрқақ  астында қалған  асқардың азат 

көріп,  күңіренген үні шығады. Терегі  көкке  өрлеп, аңы  таста  ойнаған  құт  мекен  қаншама 

байлық ордасы бола тұра,  халі   мүшкіл  тартқан. Ақын  Гималайдың  осы  жайын  айта 

 келе, «Гималай асқар неге олай?» деп сұрақ  қойып  отыруы  өлеңін композициялық 

сапасына, құрылысы менидеялық   тұтастығына  ерекше  әр  береді. 

Өлеңінде  талай  ғасырлар  бойы   билеуші  таптың табан астына түсіп азап шеккен, 

 бостандығынан  айрылған Шығыс  елдерінің трагедиялық кейпі  сөз  болған. Ақын қорлық 

пен зорлықтан  шығудың  басты жолы – әлеуметтік  тартыс  пен  саяси  күрес,  басқа  жол 

 жоқ деген идеяны  алға  тартады. 

 



 

131 

«ЖАНСУГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

материалы республиканской  научно-практической  конференции  

7 декабря 2018 г. 

 
 ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Байтұрсынов А.Әдебиет танытқыш. Шығармалары. А.,1989 

2.Дүйсенов М. Ілияс Жансүгіров. Монография. А.,1965. 

3. Әбдірахманова Т. Ақын арманы. А., Жазушы. 1965. 

4.Ақберен. Жинақ.- А.,1972. 

5. Әуезов М. Әр жылдар ойлары. А.,1959. 

6. Иманғазинов М. Жан қайығын жарға ұрдым. А.,1994. 

7. Бердiбай Р.Қазақ эпосы А.,1995. 

8. Бес ғасыр жырлайды. I том. А.,1993. 

 

 

ӘОК 822. 511. 112 

  

АБАЙ МҰРАСЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ САНАНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ 

 

Санияқызы М.
1
 магистрант 

Ғылыми жетекші: Қожағұлов С.Қ. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
1
, Талдықорған қ. 

 

E-mail: makos-0991@mail.ru 

 

Мақалада – өз заманындағы қоғамдық өмірдің ең көкейкесті мәселелерін толғаған 

Абай поэзиясындағы, қарасөздеріндегі ұлт өмірінің көркемдеп бейнеленген шындығын 

суреттеудегі ерекшелігі қарастырылады. Абай шығармаларының қазақ әдебиеті мен 

мәдениеті тарихында өзінше бөлек, өресі аса биік, мүлде жаңа ой, көркем сөз әлемін 

ашқанын танымы толыса бастағанын жастардың санасына сіңіру–бүгінгі ұлттық 

сананың жаңғыруымен өзектестігі дәйектеледі.  

Кілт сөздер: ұлттық рух, интеллектуадық өріс, ұлттық код, болмыс, рухани 

жаңғыру.                                               

        

Поэзия Абая - поэзия, которая в свое время воспевала самые глобальные проблемы 

того времени. В его стихах, назиданиях слышим горькую правду из жизни казахского 

народа.  Самая  актуальная проблема на сегодняшний день – это донести до молодого 

поколения произведения и слова назидания которые имеют необыкновенную глубокую мысль 

и мир слов Абая в истории казахской литературы и культуры. 

Ключевые слова: национальный дух, интеллектуальная область, национальный 

кодекс, бытие, духовное возрождение. 

 

Abai's poetry is a poetry that pays the most up-to-date problems of social life in its time. 

There is a downright truth of kazakh life which is described artistically in his poems and words of 

edification. The most urgent problem today is instill in the minds of the young people who began to 

comprehend Abai's unique deep ant new thought anol artistic world of words in the history of the 

Kazakh literature and culture.    

Key words: national spirit, intellectual field, national code, being, spiritual rebirth. 

 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында «Абайдың даналығы, 

Әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар 

қойнауынан жеткен бабалар үні» сияқты «ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, 

әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі қалуға 

тиіс», деп айқын көрсетілген болатын [1].  

Ұлы Абай –  ұлттық сана мен  дүниетанымыздыңалтын өзегі,  руханиятымымыз бен 

мен мәдениетіміздің символы. Оның ілімі халықтың рухани жаңғыруымен тығыз байла-
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нысты, ал даналығы қазіргі заманмен үндес. Абай шығармашылығымен танысу сананы 

оятып, ойға ой қосады, жаңа көңіл күй мен сезімге бөлейді, асыл армандарға жетелейді, 

өзіңді өзің талдап тазаруға итермелейді. Ұлы ақын өз дәуірінің ар-ожданы, сол кезеңдегі 

қазақ қоғамдық ойы мен әдебиеті Абай есімімен тығыз байланысты болды. 

Абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік, қоғамдық, моральдық 

мәселелерін арқау еткен.   

Рухани жаңғыру идеясы атамекенмен ұлттың бір болуын, үнемі ұрпақ пен туған 

жердің байланысуын, адам мен табиғаттың тұтастығын негіздейді. Рухани жаңғыру –ұлттық  

болмыстың негізінде мемлекет өмірінде қалыптасатын интеллектуадық өріс. Ол жеке 

адамды, ұрпақты, ұлтты, халықты табиғаттан, өзінің төл болмысынан ажыратып алып 

кетпейді, керісінше өз болмысының әлеуметтік рухани негіздерін сақтай отырып оны 

нығайтуға, қорғауға, сақтап қалуға ықпал ететін ұғым, ұлттық деңгей, бір ұрпақтың 

мемлекеттің тарихы мен болашағы алдында жасайтын, қол жеткізетін жетістігі. 

Рухани жаңғырудың негізінде жеке адамның, халықтың тұлғаға айналатындығын ата 

бабаларымыз жете түсінген. Батырлықтың, шешендіктің, тума талант иесі болып ұлт 

өнерінің тарихта терең арнасын қалдырудың өзі қазақ баласының тарихтағы жасампаздық 

рухының биіктігін көрсетеді. Ал ұлтына игілік әкелетін жасампаздық қасиет бұл 

жаңашылдыққа бейім, өресі биік жастың ғана қолынан келмек. Бұл қазақтың ұл - 

қыздарының ерте заманынан болашағын зерделеп, ұлттық мүдде деңгейінде ойланған 

деңгейін көрсетеді.Қоғамда интеллектуалдық ой өріс болу үшін ұрпақ болмысы мінсіз болуы 

қажет. Елдің тұрмыс тіршілігімен тыныс алып, өмірімен етене байланысып өскен ұрпақ 

өмірге ширығып өседі. Өмірге ширыққан адам елге жаны ашитын, бойындағы бар қабілетті, 

қолы жеткен бар игілігін елге арнайды. Елге жаны ашитын зиялы адам өз заманының 

жетістігін білімге, өнерге, ғылымға жастарды бағыттау оның жетістігіне елдің қолын жеткізу 

деп түсінеді. 

Жеке адамның, әлеуметтің рухани жаңғыруы өмірге, уақытқа ақыл парасатымен, 

білімімен бейімделе білуде. Адамды өмірге, қоғамдық ортаға, уақыттқа ақыл парасатымен, 

білімімен бейімдейтін ұлттық қасиетер мен құндылықтар. Атап айтсақ ұлттық сана, білім, 

ғылым, ұлттық тәрбие, имандылық, тектілік және т.б. Бұлар жеке адамды қоғаммен, бүтін бір 

ұрпақты ұлттық негізімен біріктіреді. Бұлардан қол үзген адам рухан ижаңғырудың биігіне 

жете алмайды. Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткендей, «Жаңа тұрпатты 

жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу.... Жаңғыру атаулы 

бұрынғыдай тарих тәжірибемен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауы тиіс. Керісінше, 

заман сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрерді табысты жаңғырудың маңызды 

алғышарттарына айналдыра білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр 

ала алмаса, ол адасуға бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі 

плюстерін қиыннан қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды» [2] 

Рухани жаңғыру шыныменде ұлттың, елдің болмысына тән құбылыс және халыққа 

ортақ ұғым, ортақ ұстаным, тарихи қажеттілік. Мемлекет халықтың ортақ үйі,  сол үйді күтіп 

баптайтын, рухын сақтайтын, қорғайтын адам мемлекеттен, қоғамнан бөлінбейді, 

мемлекетінің мүддесінен, төл мәдениетінің болмысынан қол үзбейді. Керісінше мемлекеті, 

халық үшін, ұрпақтың келешегі үшін заманның талабын зерделеп, одан өтудің жолын 

білімімен іздейді. Адамды, халықты бұндай дәрежеде ойлауға жетелейтін ұлттық сана. 

Ұлттық сана елдің тархы мен мәдениетіндегі тәжірибелер арқылы ұрпақтың уақытымен 

үйлессе елдің тұтас ұлттық зердесі қалыптасады немесе заман талабына сай өрісін кеңейте 

түседі. Бұндай ұлттық сананың құбылысы тарихымызда үнемі өзінің танымдық қызметін 

атқарып отырған. «Мәңгілік Ел» болу идеясы ұлттың зердесінен туған дүние. Мемлекет 

басшысы мақалада атап көрсетілгендей, неғұрлым адам өзінің бар мүмкіндігін тарихтың 

елегінен өткізген сайын уақыт талабын игеруге қабілетті келеді. 

Адамның санасы күрделі иррационалды мәндерге толы дүние. Адамзат қанша 

өркениет биігіне шығуға қол жеткізгенімен әлі осы күнге дейін сананың табиғаты толығымен 

зерттеліп болған емес. Бірақ барлығына мәлім нәрсе сананың табиғаты үнемі жаңғыруды 
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 қажет етеді. Адам баласының рухани жаңғыру қызметінің негізінде сананың дамуымен қатар 

жүретін нәрселер еңбек, білім, адамгершілі және кісілік деңгейде ойлау. Әр ұлттың болмысы 

мен мүддесінің қозғаушы күшіне айналған сана қашанда әлеуметтік және тарихи құбылысқа 

ие болады. Бұндай деңгейдегі сананың түрін ұлттық сана дейміз. Сондықтанда ұлттық сана 

қашанда рухани жаңғырудың негізі болып қала бермек.  

Жеке адамның өзіндік санасының ұлттық санаға айналуы ұлттың руханяты арқылы 

жүзеге асады. Ұлттың руханияты ұлт болмысының интеллектуалдық өрісі мен деңгейін 

біріктіре отырып, ұрпақтың тулғалық қалыптасуы мен ел болмысының тұлғалануын 

қамтамасыз етіп отырады. Ұлттық санамен қалыптасқан және ұлттық зердеге бағынатын 

жеке адамның рухани ізденістерінің негізінде ел игілігіне ортақ, оның болашағына қызмет 

ететін танымы, бойындағы қасиеттері, білімі, тәжірибесі мен идеясы қалыптасады. Жүсіпбек 

Аймауытов жазып кеткендей, «Адам жанды нәрселердің ішіндегі ақылдысы, сезімдісі, 

қайраттысы. Ішіп- жеу жанды нәрселердің бәрінде бар. Адам дүниеде ақылды зат болса, өмір 

сүруінде де бір ақылды мақсат болуы керек. Тамақтану, нәпсісін ырза қылу, өсіп өнумен 

хайуанғана қанағаттанады. Егер адам да осындай керекпен ғана қанағаттанып өмір сүретін 

болса, адамның хайуандық жағы өсіп, ақылды адамшылық жағы өшкен болады». [3] 

 Рухани жаңғыру қоғамның барлық мүшесіне, ұлттың барлық өкілдеріне өз міндетін 

жүктейтін құбылыс. Ұлттың мүддесі, тарихтың рухы, елдің болашағы халықтан, әрбір адамнан 

ортақ қасиетті, ортақ құндылықтарды, ортақ дүниелерді ғана талап етеді. Ұлттық код жеке 

адамды өзінің күшімен, рухымен, қасиетімен теңестіреді. Сондықтанда халық игілігін 

зерделеген адамға алға қойған мақсат, өзі бағындырған белес, шыққан биігі қабілеті, білімі, 

шығармашылығы арқылы келуі тиіс. Жеке адамның тұлғалануын, ел азаматы, зиялы адам 

ретінде танытатын қасиет жаңа тұрпаттағы рухани жаңғырудың негізгі үлгісі болып табылады. 

Ұлттық код ұлттық болмыстың рухани көзі, тарихи негізі. Ұлттық код болмаса тарихи 

ақпараттар, мәдени құндылықтар ұрпақ санасында бірікпейді. Ұлттың игілігіне негізделген 

барлық тарихи және заманауи ақпараттар ұлттық код арқылы ұлттың зердесінде жинақталып, 

таратылып, өңделіп жүзеге асып отырады. 

Мемлекеттің тарихы ғасылар бойы қаланып отыратын қамал сияқты. Әр ғасырдың 

ұрпаққа жүктелетін міндеті мемлекеттің қажеттіктерін өтеу мәселелерінен туындайды. Қазақ 

хандарының заманында мемлекетті қалыптастырып нығайту, оны үнемі ел болып қорғап отыру 

ұрпақ міндетіне жүктелді. Ата-бабаларымыз өздеріне жүктелген міндетті ұлттық парыз 

деңгейінде түсініп қабілетті, білікті, есті, кемеңгер, ерік жігері мол жауынгер болуға ұмтылды. 

Ата-бабаларымыздың батыр, би, шешен және тума талант өнер иесі болуында қазақ ұлтының 

тарихи, қоғамдық санамен  өмір мен уақыт талабына ілесе білген қабілеті жатыр. 

Ұлттық қасиеттер болмаса ұрпақтың бірегейлікте өмір сүру ұстанымы қалыптаспайды. 

Абай айтқандай ұлттық сана болмаса «бас басына би болған өңкей қиқым» ұлттық рухы жоқ 

адамнан шығады. Осы себептен ұрпақтың заман талабына сай ізденуіне, рухан кемелденуіне, 

бірігуіне ықпал ететін ұлттық код. 

Рухани жаңғырудың негізі ұлттың қасиеттері мен рухан құндылықтарға тәуелді болса, 

оның әлеуметтік өрісі қашанда білімге, еңбекке және табандылыққа келіп тіреледі. Қазақ 

баласына білімнің рухын түсіндерген. Жеке адамның білімге деген құрметі  оның толыққандың 

білім алуына, рухани деңгейінің қалыптасуына ықпал етеді. Ұлттық кодынан қол үзбеген жеке 

адам заманынан қалмайды, өз заманында алға ұмтылады, өз заманның жетістіктеріне қол 

жеткізеді және оны ұлт игілігіне айналдыра алады. Әлихан Бөкейханов жазып кеткендей, 

«Әділдік жоқ жұртта, береке бірлік болмайды. Байлықты өнермен, шаруамен, қызметпен 

іздемей, жұртты тонап, момынды жылатып іздеген мырзалар, қысты күні үңгірде жатып өз 

аяғын сорған аю мысалында ғой, қанша қомағайланса да, сорғаны өз аяғы» [4] 

Туған жерін ұмытпайтын адам туған елін қадірлейді. Елді қадірлеу туған жердің 

рухын бойға сіңіріп өсуден басталған. Сондықтанда елде туып, елде тұрып елге жаны 

ашымаған адам зиялылар қатарында болған емес. Зиялылықтың бірінші шарты адамның 

туған жерге, халыққа және ұлт болашағына деген шынайы жанашырлығынан бастау алмақ. 

Ұлттық рух бар жерде рухани жаңару күш алады. «Ұлттық код, ұлттық мәдениет сақ-
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талмаса, ешқандай жаңғыру болмайды». Қазақтың ұлттық коды - қазақ халқының 

жаратылысын, табиғатын, рухани бітімін, өмір салтын айқындайтын белгілер. Тарихи 

тамыры тереңде жатқан, ұлтымыздың күні бүгінге дейін бәрінен жоғары бағаланатын 

қасиеттері, солардың сығымдалып тұжырымдалған формуласы қазақтың ұлттық болмы-

сының сырын түсінуге апаратын, тиісінше қастерлеп сақтауға жататын  құпия кілт.   

  «Талай сөз бұдан бұрын көп айтқанмын» деп, қазақтың кейбір мінезін сынағанда 

оны жер қылайын деп емес, қамшылайын, намысын оятайын деп сынаған. Абай сөзден іске 

көшуді оң көрген. Бұл  қазір біз айтып жүрген прагматизм, яғни сөзден істің алда жүруі. 

«Жүректе қайрат болмаса, ұйықтаған ойды кім түртпек» деген Абай атамыз бізді де рухани 

жаңғыруға үндеп тұрғандай.   Абайда қазақтың ұлттық болмысы мен ерекшелігіне 

қатыстының бәрі бар. Абайдың шығармашылығында ұлттық құндылыққа, ұлттық жаңаруға, 

ұлттық кодқа қатысты ой өзегі де баршылық «Қазағым» деген сөзді «ұлтым» деген мағынада 

түсінген Абай туған халқының өмір шындығының араламаған түкпірін қоймайды және 

көрген-білгендерінің барлық бейнесін шығармаларына түсіріп отырады. «Көп адам дүниеге 

бой алдырған, Бой алдырып, аяғын көп шалдырған. Өлді деуге  сыя ма, ойлаңдаршы, 

Өлмейтұғын артына сөз қалдырған?!,-деуі [5] арқылы адам-гершілік биік мұраттарды үлгі 

етті. «Харакәт қыл, пайдасы көпке тисін» , деп әрбір адамның қоғамға және өзіне пайдалы 

істер атқаруын ұсынады.  

Бір ғасырдан астам уақыт бұрын жазылған және осы күнге дейін өзектілігін жоймай 

келе жатқан ұлы Абайдың қара сөздерінде де  ұлттық болмысқа ұлттық тәлім-тәрбиеге 

қатысты тағлымдық ой-пікірлердің молдығы баршамызға аян. Осы тұста, уақыт өткен сайын 

құндылығы арта түскен Абайдың қара сөздері мен  Елбасы  мақаласының өзара үндесіп 

жатқаның аңдамау мүмкін емес. 
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Зерттеу жұмысында XV-XVIII ғасырларда өмір сүрген жыраулар поэзиясына 

зерттеу жүргізілді, олардың зерттелуіне, тарихи ерекшеліктеріне шолу жасалынды, 

жыраулық поэзияның бейнелілігіне, олардың берілу ерекшеліктеріне талдау жасалынып, 

негізгі ерекшеліктері, әдебиеттегі орны анықталды. Жыраулар поэзиясының зерттелу 

тарихына қалам тербеген ғалымдардың ойлары сараланды. 

Кілт сөздер: Жырау, поэзия, ғасыр, әдебиет, зерттеушілер, еңбектер. 

 

В исследовательской работе был проведён анализ поэзии жырау XV-XVIII веков, 

сделан обзор исследовательских работ ученых, исторических особенностей, а так же 
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 сделан анализобразности и особенностей подачи поэзии жырау, определены его основные 

черты и место поэзии жырау в литературе. Проведена дифференциация работ ученых, 

занимающихся изучением поэзии жырау.  

Ключевые слова: Жырау, поэзия, век, литература, исследователи, труды. 

 

In the research work was an analysis of poetry Zhyrau XV-XVIII centuries and the overview of 

the research works of scientists, historical features, as well as the analysis of the imagery and features 

of the flow of poetry Zhyrau, identifies its main features and the poetry of the bard in the literature. The 

differentiation of the works of scientists involved in the study of poetry Zhyrau. 

Key words: Zhyrau, poetry, century, literature, researchers, works. 

 

Жыраулық поэзия – ХҮ-ХYIII ғасырлардағы қазақтың халық поэзиясы. Біздің дәуірімізге  

негізінен ауызша жетті. ХҮ ғасырдың орта шенінен бастап қазақ халқының тәл мәдениеті өркен 

жая бастады. Жыраулық поэзия қазіргі Қазақстан жерін қоныстанған ежелгі тайпалар туғызған 

бай рухани қазынадан нәр алды, ежелгі дәстүрлерді дамыту, тың тақырыптар игеру, жаңа 

мазмұн қалыптастыру нәтижесінде кемелденді. Қоғам, дін, этика, адамгершілік, қарыз бен 

парыз, ерлік пен ездік, байлық пен кедейлік, дүние мен дүние жайлы сан-салалы ойлар тоғысқан 

философиялық туындылар жыраулық поэзияның терең дүниетанымдық сипатын аңғартады.  

Сонау 1936 жылдан бері уақыт ағымы кімді болсын жалтақ тірлік кешуге мәжбүрледі. 

Тек М.Мағауин көзқарасындағы ұлы мінез ғана тұмшаланған ескі дағдының іргесіне сызат 

түсірді. Түсіріп қана қоймай «Қобыз сарыны» сынды құнды жәдігерді дүниеге әкелді. Бұл кітап 

қазақ әдебиетінің тарихы беріден басталады деген уәжге біржола нүкте қойды. Кейіннен осы 

кітаптың шынайылығына көз жеткізетін антология жарыққа  шықты. «Алдаспан» деген атты 

алып, қойнауына қылыштың ұшымен, найзаның күшінен туған қанжардай өткір жыр жолдарын 

сыйдырған бұл кітаптың да тағдыры тәлкекке түсіп, талай қысқартуларды бастан кешірді. 

Алғаш шыққаннан бастап-ақ қайсысы май құйды, от қойды- мәселе онда емес, мәселе бар 

дауыстың бір әуенмен шығуында жер-көкті айқай-аттан басты да кетті. Алайда, «Алдаспан» - 

қазақ халқының ежелгі әдебиетін біржола негіздейтін темірқазық кітап болатын, қайткенде де 

жарыққа жетуге тиіс еді, жетті. Кейіннен автордың қажымас қайраты мен жігері «Бес ғасыр 

жырлайды» атты топтаманы халқына тарту етті. Қазақ әдебиетінің ортақ арнадан оңаша жол 

тартқан  алғашқы қадамдарының өзінен-ақ  кемел өре, көркем келісімге жету заңды құбылыс 

болса керек. Қазақ атымен аталатын дербес әдебиетін алғашқы өкілдері, өз кезінде бүкіл Дешті-

Қыпшаққа  даңқы кеткен Асан қайғы, Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа, 

Ақтамберді, Үмбетай, Бұқар жыраулар мұрасын біз жаңаның басы ғана емес, көненің жалғасы 

деп табуға тиіспіз. Осындай  жүйелі ойдың жетегі мен шыққан еңбектен ХҮ-ХІХ ғасырлар 

аралығындағы ақын-жыраулардың шығармашылығын таба аламыз. Антологияның  шығуына 

байланысты автор: «Алдаспанның» бүлінуі өз алдында, осының алдында ғана, «Бес ғасыр 

жырлайды»  деген атпен үш томдық  антология әзірлегенмін, 1977 жылы  баспа жоспарына еніп 

тұрып, өндіріске жіберілмей қалған еді. Кейін қоймай жүріп шығардық. Бір емес, үш мәрте  

басылды. Бірақ соның әуелгі – 1984 жылғы  нұсқасы да үлкен дауға түсті, қиылып, туралып, 

кемтар болып жарияланды [1, 7] – деп уақыт көзқарасынан туған келеңсіздіктерді  тілге тиек 

етеді. Ал, енді осы аталған антологиялардағы  шығармалар қайдан алынды  деген заңды сауал 

туындайды. М.Мағауин жыраулар шығармашылығын жинақтауда, ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ 

ғасырдың басында  жарыққа шыққан «Дала  уәлаятының  газеті». «Киргизская степная газета», 

«Таң»  сияқты газет-журналдар, ХІХ ғасырдың соңындағы орыс ғалымдары Г.Потонин, 

В.В.Радлов, А.Харузин  т.б. еңбектері ХХ ғасырдың басында қазақ даласында шыққан. 

М.Османов, М.Бекмұхаммедов, Ғ.Мұштах сияқты  тұлғалардың жинақтары Қ.Халидұлы, 

Х.Досмұхаммедұлы, М.Әуезов, С.Сейфуллин, С.Мұқанов т.б. қазақ зиялыларының зерттеулерін 

басшылыққа алды. Сонымен қатар Қазақ ССР Ғылым академиясы Орталық кітапханасының 

қолжазбалар қорында жинақталған қолжазбалар пайдаланылған.  

Сонымен жыраулар поэзиясы зерттеушілердің бірі әрі бірігейі М.Мағауин зерттеу 

жұмыстарын  60-жылдың  екінші жартысынан  бастап жүргізді. Алғашында Қазақ хандығы 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%83
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дәуірінде – XV-XVIIІ ғасырларда жасаған, көпшілігінің аты-жөні, өлең-жырлары беймәлім  

болып келген  арқалы ақын, дана жырауларға арналған мақалалар жазған. Терең ізденістің 

нәтижесінде «Қобыз сарыны» 1968 жылы  баспадан шықса, 1970 жылы «Алдаспан», 1984 

жылы «Бес ғасыр жырлайды»  антологиялары шықты.  

Халық алдында әдебиеттің өткен дәуірін арыдан іздеген , ғылыми негіздеген КазМУ-

дің  қазақ әдебиеті кафедрасының  ғалымдары 1967 жылы  «Ертедегі әдебиет нұсқалары»  

деген атпен шыққан еңбекте жыраулар поэзиясынан сыр шертеді.  

ХХ ғасырдың  80-жылдарында жыраулық поэзияны  зерттеу мәселесіне Қазақ ССР 

Ғылым  академиясы, М.О.Әуезов  атындағы әдебиет және өнер институты, әдебиет тарихы 

бөлімі де  бел шеше кірісті. Нәтижесінде  «XV-XVIIІ ғасырдағы  қазақ поэзиясы» (1982), 

«Ерте дәуірдегі қазақ әдебиеті» (1983)  деген жинақтарды жарыққа шығарды. Осы бөлімнің 

меңгерушісі Әнуар Дербісалин «Көне әдебиет және оның  зерттеуі» деп аталатын  мақала 

жариялады. Жоғарыдағы жинақтарға кіріспе сөз жазды. Аталған топтың  алға қойған 

мақсаты  XV-XVIIІ ғасырларда толық  мағынасындағы поэзияның  өмір сүргеніне қазір 

ешкім шүбә келтірмесе де, ол поэзия біздің тұсымызға бастапқы қалпында толық жеткен 

жоқ, ал жеткен жеке нұсқалары сан түрлі  өзгерістерге ұшырап, кейінгі дәуірлердің көп 

қосындыларын бойына сіңіре жетті. Әдебиет зерттеушілерінің  алдында осыған байланысты  

туатын үлкен міндет-мүмкіншілігінше, бір кездегі поэзияның өзіндік болмысын тануға, 

анықтауға талпыну болса керек.  

Зерттеушілер  XV-XVIIІ ғасырлар қазақ поэзиясын екі негізгі салада зерттеуді дұрыс 

деп санаған. Бірі – ғылыми проблемалық тұрғыда, екіншісі – жеке жырау, ақындар туралы 

мақалалар, тараулар арқылы. Алғашқы бөлімінде ауыз әдебиеті мен жеке автор 

творчествасына ортақ, әдебиетіміздің өзіндік  ерекшеліктерінен туындайтын  мәселелерді 

анықтауға назар аударылды. Атап айтқанда, ауыз әдебиеті дәстүрлері, олардың жыраулар 

творчествосына әсері, жыраулық творчествоның әдебиетті ілгерлетудегі орны , қызметі, 

жанр табиғаты т.б.  

Кітапты жазуға әдебиет тарихы бөлімінің ғылыми қызметкерлері                        

Б.Ақмұқанова («Таурих хамса  және қазақ әдебиеті», «Поэзиядағы өмір көріністері». І бөлім). 

Ә.Дербісалин  («Алғы сөз», «Толғау жанры туралы»), С.Дәуітов («Марғасқа жырау», «Тәтті 

қара жырау»), М.Жармұхаммедов («Жыраулық поэзияның даму ерекшеліктері»,  «Бұқар 

Қалқаманұлы»), Ө.Күмісбаев («Шал Құлакеұлы», «Ақтамберді Сарыұлы», «Үмбетей 

Тілеуұлы»), Қ.Сыдиқов («Ақын жыраулар мұрасының көркемдік ерекшеліктері», «Шалгез 

Тіленшіұлы»), Ж.Тілепов («Поэзиядағы өмір көріністері»  ІІ бөлім), Г.Тұрсынова («Бір халық 

өлеңі  хақында») ат салысты. Енді жыраулар поэзиясына қатысты еңбектерде шолу жасап 

өтелік. М.Жармұхаммедов аталған зерттеуінде «жырау»  сөзіне тоқтала отырып, зерттеуші 

ғалымдардың пікірлерін бір арнаға тоғыстырады. Атап айтар болсақ,  М.Әуезов, 

Е.Ысмайылов, М.Мағауин, Қ.Сыдиқов, Е.Тұрсынов, Ә.Дербісалиннің жыраулық поэзияға 

байланысты еңбектерін ерекше  атап көрсетті. Сонымен қатар, Қ.Халидұлы, В.В.Радлов, 

З.Ахметов, Ә.Тәжібаев,  Ә.Марғұлан сынды ғалымдардың еңбектерінен сілтеме ала отырып 

жыраулық поэзия өкілдеріне сипаттама берді. Жыраулық поэзияға байланысты өз пікірін 

айта отырып төмендегіше топтастырады. «Қазақ жырауларының сан ғасырлық, 

творчествасын негізінен үш кезеңге бөліп қарастырған  жөн сияқты. Бірінші топқа жыраулық  

дәстүрдің негізін  қалаған алғашқы  өкілдері Қорқыт, Аталық және  Сыпыра жыраулар 

жатады. Бұл дәуір ХІ-XІV ғасырларды қамтиды. Жыраулықтың қалыптасу кезеңін  

белгілейтін екінші топқа Асан қайғы, Қазтуған, Шалгез, Доспамбет шығармалары кіреді. 

Мұның кезеңі XV-XVI ғасырлар. Үшінші топты жыраулықтың  әбден толысып кемелденген 

кезеңіндегі, Үмбетей, Жиембет, Ақтамберді, Бұқар жыраулар құрайды. Бұған XVІІ-XVIIІ 

ғасырлар жатады. Автордың аталған еңбегінен толғау жанры туралы, жыраулар шеберлігі, 

шығармашылықтарындағы  ұлағатты аксиомалар жайлы, шеберліктен туған  көркемдік 

ерекшеліктерге байланысты  пікірлерін таба аламыз. Бұқар жырауға байланысты  зерттеу 

еңбегінде  жырау шығармашылығының  жинақталуына, зерттелуіне байланысты  пікірлер 

айтқан. Сонымен қатар жыраудың  ақындық қуаты мен идеялық  бет-бағдар, өмірлік 
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 нысанасын белгілейтін  толғауларына тоқталып, оның тақырып-мазмұны мен құрылысы, 

көркемдік бейнелеу тәсілдері жағынан да дерек келтірген.  

Ал  Б.Ақмұқанованың  «Тауарих хамса»  және «Қазақ әдебиеті» атты еңбегінде 

Қ.Халидұлының зерттеуі талданса, «Поэзиядағы  өмір көріністері» зерттеуінде XV-XVIIІ 

ғасырда  өмір сүрген жырауларға олардың шығармаларына сипаттама беріледі. Қ.Сыдиқов 

«Атадан балаға, жыраудан  жыршыға көшіп, ертелі-кешті  қағаз бетіне түсіп, негізгілері ғана  

сақталған  XV-XVIIІ ғасырлардағы қазақ поэзиясы-оны туғызған жыраулар мен ақындардың 

талант-дарының әйгілеп, олар өмір сүрген алыс заманалар сырын шертетін көркем шежіре» 

[2, 143] -дей отырып, ақын  жыраулар мұрасының көркемдік ерекшеліктеріне тоқталған. Ал 

жеке жырауларға  байланысты С.Дәуітов, «Марғасқа жыраудан»  қысқаша дерек келтірсе, 

Ө.Күмісбаев Ақтамберді  жырау мен  Үмбетей жырауға  тарихи тұрғыдан баға беріп, 

шығармашылықтары идеясын ашады.  

70-80 жылдары аталған еңбектерден басқа да құнды ғылыми зерттеулер жарыққа 

шықты. Мәселен, белгілі фольклорист Н.С. Смирнова өзінің  Бұқар шығармашылығына  

арналған  көлемді зерттеуінде оның  импровизаторлық  өнерінің ерен қуаты мен  

демократиялық  тенденциясының  нығайа түсу, ерекшеліктеріне, соңғы шығармаларында 

халықтық  ұғымының  әлеуметтік терең  сипатқа  ие болып отыру жайына [3, 45] айрықша 

мән береді.  

Тәуелсіздік қарсаңында Х.Сүйіншәлиев ХІІІ- XVIIІ ғасырлардағы  қазақ әдебиетін, 

Қ.Сыдиқов  «Дала жыршыларын» басып шығарды. Сонымен кеңестік  дәуір бұғаулаған  

әдебиет бодандықтың  құрсауында жүріп-ақ  зерттеу жұмыстарын  өз деңгейінде жүргізді. 

Олай дейтініміз  еркін көзқарастың  қайнар бұлағы осында жатыр.  

Тәуелсіздік – елдің елдігін, бірлігін, тірлігін айғақтайтын  ұлы құбылыс десек, 

егеменді ел болғалы бері әдебиет тарихында тың арна қалыптасты. Кезінде тек тарихи 

оқиғаны, жыраулар өмірін баяндап, шығармаларын топтастырумен, топтастырумен 

айналыссақ,  бүгінде жыраулық  поэзияға  түбегейлі бойлап, ондағы азаматтық әуен, ел 

бірлігі жайындағы танымдармен патриоттық тәлімдер зерттеле бастады. Өткен кезеңдерде 

зерттеу жұмыстары  шындық  шегіне жетпеді, жеткен күннің өзінде жазықсыз жапа шегіп, өз 

бағасын ала алмады. Қоғамның қыспағынан жүректері шайылған  ғалымдар айтқысы келген, 

солай болуы тиіс мәселелерді  іштеріне сақтады. Күн туды, еркіндіктің лебі есті, қағаз бен 

қалам олқылықтардың орнын толтыра бастады. Кезінде сызылып тасталған құнды 

зерттеулер қайтадан орнына келтірілді. Осындай еңбектердің қатарына М.Мағауиннің  

«Қазақ хандығы дәуіріндегі  әдебиеті» және Х.Сүйіншәлиевтің  «Қазақ әдебиетінің тарихы» 

кітаптары. Алғашқысы  «Қобыз сарының  көшірмесі» іспеттес болса, келесі автор кезінде 

кереғар пікірлердің кесірінен көлеңкеде қалған кейбір мәселелерді көрсете отырып, әдебиет 

тарихын жаңа бір биік сатыға көтерді. Қазақ әдебиетінің тарихын  көнеден бастай отырып, 

хандық кезеңдегі әдебиетті жеке топтап қарастырады. «Ноғай қазақ мұралары»  деп аталатын 

еңбегінде кейбір талас туғызып жүрген  мәселелерге жауап іздейді. Онда «Ноғайлы» сөзіне 

түсінік бере отырып, тарихи оқиғаларға  шолу жасап, аталған өлкелерді мекендеген 

ұлыстардың XІV-XV ғасырларда жасаған мәдениеті мен әдебиет ескерткіштерін ноғайлы 

аталған елдердің мұралары» [4, 210] – деп түсінік береді. Аталған дәуірге жататын қазақ 

әдебиетінің  мол да құнарлы саласы жыраулар мен ақындар творчествасы  екенін  негізгі  

өкілдеріне  Сыпыра жырау мен Асан қайғы жататындығын айтады. Тіпті Қазтуған, 

Доспамбет, Шалкиіз жыраулардың қай-қайсысы да  ноғайлы елі атынан сөйлейтіндігін тілге 

тиек етеді.  

Жыраулар шығармаларының көркемдік бейнелігі тұрғысынан зерттеу жүргізген         

С. Негимов «Ақын жыраулар поэзиясының бейнелілігі» деген тақырыпта ізденіс 

жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде ақын-жыраулар поэзиясының бейнелілік, суреттілік 

сипаты, көркемдік құралдар жүйесі халықтық-поэзиялық дәстүр табиғаты  контекст 

аясындағы  сөз мағынасының  құбылулары  яғни әсерлілік, ықшамдылық, экспрессивтік, 

сұлулық сырлары, көркемдік ойлау, көркемдік қиял, сөз қолдану ерекшеліктері  сөз бен 

образ қатынасы» [5, 2]  жайлы пікірлер  тоғысқан кітап жарыққа  шықты. Дәл осындай 
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мазмұнмен, бірақ тек қана XV-XVIIІ ғасырлардағы  жыраулар мұрасын түгелге жуық 

қамтыған  Қ.Сыдиқовтың  «Көркемдік  өрнектер»  еңбегі де жеке кітап болып шықты. Бұл 

уақытқа шейін жыраулар мұрасын көркемдік тұрғыдан терең зерттелмеген деуге болады. Бұл 

еңбек жайлы автордың өзі  «... бұл дәуірдегі  ақын, жыраулар мұрасының  әлі ашылмаған  

қыры-сыры аз емес.Солардың бірі – ақын жыраулар поэзиясын  көркемдік ерекшеліктері . 

Әрине, шағын еңбекте үш-төрт ғасыр  поэзиясының  идеялық-көркемдік ерекшеліктерін 

түгел байыптап беру мүмкін емес. Сондықтан біз ақын, жыраулардан  жеткен асыл 

мұралардың  басты-басты өзіндік өрнек, көркемдік құнарын байыптап  қарадық» [6, 3] – 

дейді. Сонымен бұл шағын еңбекте  хандық дәуірде туған  әдеби мұралардың  көркемдік 

өрнектері. Ұлттық  бейнелеу ерекшеліктері қарастырылады.  

Қ.Сыдиқовтың  бастамасы мен  жарыққа шыққан «Қазақ әдебиетінің тарихы»  атты  

еңбекте  еркіндіктің лебі мен еркін тыныстаған М.Жармұхаммедов, Ж.Тілепов, Қ.Сыдиқов, 

С.Қорабаев, С.Дәуітов, Ө. Күмісбаев, С.Негимов т.б. авторлардың  ғылыми мақалалары   

топтастырылған. Алғысөзін  жазған  Ш.Сәтбаева «Соңғы  жылдарға дейін қазақ әдебиеті  

тарихын зерттеу саясат  идеология қыспағында, талай  қаулылармен шектеуге мәжбүр болған 

қиын жағдайларда жүргізілсе, енді еліміздің тәуелсіздігі орнығып дами  түсуі кезінде қазақ  

халқыны, бай , көркем сөз қазынасы  жөніндегі ғылым да өркендеп биік деңгейде  болары 

хақ» [7, 7]  деп тілегі мен ниетін қазіргі зерттеушілерге  жолдаған. Тағы  бір тәуелсіз 

көзқараспен  сұрыпталып жазылған  еңбектердің бірі  Ж.Тілеповтың  «Тарих және әдебиет» 

зерттеу  кітабы. Мұнда жыраулық поэзия өкілдерін тарихи кезең оқиғаларымен 

байланыстыра отырып көрсеткен. Мәселен «XІV-XVIIІ ғасырлардағы қазақ әдебиетінің 

тарихилығы» деген бөлімінде осы ғасырларда  болған жағдайларды Асан қайғы,  Сыпыра, 

Қазтуған, Шалкиіз, Доспамбет, Жиембет, Марғасқа жыраулардың  өмірі мен 

шығармашылықтары мен сабақтастырған. Екінші бөлімінде  «XVІІІ-XІХ ғасырлардағы 

жыраулық мұра  һәм ел  тағдыры, жер тағдыры» деген тақырыптың  айналасында сөз қозғап, 

Бұқар, Үмбетей жыраулардың  шығармашылығын талдайды.  

Тың ойлар мен тынысы кең  зерттеулер  жыраулар поэзиясының  поэтикалық  

құныдылығын, эстетикалық қуатын, көркемдік көкжиегін жан-жақты  зор үлес қосатын 

мақалалар мен жеке зерттеулер де  көзге жиі  ұшырасады. Әсіресе, баспасөз  беттерінен 

әртүрлі тақырыптағы хабар беретін XV-XVIIІ ғасыр  поэзиясының кейбір ерекшеліктеріне  

баға беретін ғылыми еңбектерді  ерекше атауға болады. Мәселен, Б.Оспановтың «Жыраулық 

өнер: оның қалыптасу кезеңдері», атты мақаласында «Жыраулық үрдіс әрі өнер, әрі дәстүр. 

Оның  ерекшелігі  синкреттік сипатында, яғни поэзия, музыкалық  мақам  және 

орындаушылық шеберліктің бірлігінде» [8, 18]  деген пікір айтылып, оның өміршендігі ел  

тарихы мен ата-баба дәстүріне  негізделуі мен  айқындалатынын  және оның сонау  түркі  

дәуірінен бастау  алып, күні бүгінге дейін  жалғасын тапқан поэзия екендігін атап өтеді. 

Жыраудың  өзін сан қырынан танытып «жырау-шығармашылық  тұлға», «жырау-өздеріне 

тән мақам-саз иесі», «жырау-этикалық дәстүрдің негізгі  сақтаушысы», «жырау-этнограф »  

[8, 18] – деп атап көрсетіп, ашып түсіндіреді. Ал, XV-XVIIІ ғасырларда өмір сүрген 

жыраулар поэзиясының тәлім-тәрбиелік мәні туралы Гүлқадиша Нысанбаева өзінің пікірін 

«Жыраулық поэзияның ірі өкілдері Қазтуған мен Асан қайғының Доспамбет пен Шалкиіздің, 

Жиембет пен Марғасқа жыраудың  Ақтамберді жырау мен Тәттіқара ақынның, Үмбеттей мен 

Бұқар жыраудыңелдік пен ерлікті, азаматтық пен адамгершілікті жырлаған өршіл өлең-

жырлары, туған жер-ата  қоныс, ел тағдыры, өмір өткелдері мен қоғам жайлы философиялық 

толғау тұжырымдары, өткір ойшылдық пен шешендік өнер өнегелері  адамзат атаулыға тән  

асқақ идеяны  паш етеді. Сол себептен де  өскелең ұрпақтың  рухани  мәдениетін арттырып, 

дүниетанымын қалыптастыруда, ойлылыққа баулып, шешендікке  төселдіруде  жыраулық, 

жыршылдық, термешілдік өнердің  қыр-сырына қанықтырып, көркемдік  әлемін  байытуға 

тиімді пайдалана алсақ  нұр үстіне нұр болар еді» [9, 48] – деп оның ішкі құндылығын  

көрсетіп, ұрпаққа берер тәлімін танытады. 

Бұдан да басқа көптеген зерттеу  жұмыстары дәл бүгінгі  күні көптеп кездеседі. Бұдан 

шығатын қорытынды жыраулық поэзияның  қызығы мен құпиясы  әлі де болса қойнауында 
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 жатыр дей аламыз. Кеңестік кезеңде келте қиылған шындықтың орнын толтырып, шынайы 

көзқараспен зерделеу, олардың шығармашылығын жоғары оқу орындарында оқыту бүгінгі 

әдебиеттің өзекті мәселесі әрі міндеті болып табылмақ.  
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, Алматы қ,

 

 

Ұлттық әдебиетіміздің тереңнен тамыр тартқан тарихымен бірге бүгінгі кескін-

келбетін айқындауда да қаламгерлік қабілетпен талант даралығының маңызы зор. Неғұрлым 

талантты жазушылар мол болса, ұлттық әдебиеттің керегесі кеңейіп, күмбезі көркейе түсері 

анық. Қазақ халқының сөз өнерінде өзіндік ой-танымымен дараланып, қаламгерлік қуатымен 

жаңа өрістерге жол ашқан ақындар санатында – І.Жансүгіров шығармашылығының орны 

қомақты.  

І.Жансүгіров қаламгер ретінде өзі өмір сүрген кезеңін әлеуметтік, психологиялық 

жай-күйіне үн қоса білді. Адамгершіліктің асқақ көріністерін көбіне замана шындығынан 

шығарып суреттеуге мән береді. Сол арқылы халықтың ақыл-ойын, ішкі сезім дүниесінің 

мөлдірлігін қастерлеуге ұмтылады. Оның шығармашылығының өн бойына замана үнінің 

қоғам мүддесімен  тығыз байланысты екенін аңғару қиын емес.  

Әрбір қаламгер өзі өмір сүріп ортаға деген көзқарасын шығарма тақырыбына арқау 

етеді. Қай жазушы болса да өз заманының шындығынан алыстап кете алмайды. «Адамды 

заман билемек» деп Абай тегін айтпаған. Заманмен керағар келіп, онымен ашық тартысқа 

түсу арқылы ешбір жазушы «батыр» атағын алмаған. Ол қайта онымен ымыраға келе 

отырып, дәуір, заман қайшылығын көркем образдар арқылы ашқан. Сол арқылы заманына, 

Чернышевский тілімен айтқанда, үкім шығарған [1, 162 б.]. 

Әдебиет – қоғамдық ой-сана, пікірлердің аса жүйелі, жинақталған көрінісі. Әдебиет 

туралы сөз, қалай болғанда, уақыт туралы сөз болмақ. Әдебиет қоғамдық ой-сананы 

танытушы ғана емес, белгілі бір дәрежеде қалыптастырушы да. Осы тұрғыдан келгенде, 

уақыт талабына жауап беретін шығармалардан алдымен іздейтініміз – тақырыптың 

көркемдік шешімін табуы, ой мен сезімнің тереңдігі мен мөлдірлігі, өмір нақыштарының 

молығы, жан-жақтылығы, ең бастысы адамгершілік ізденістер болмақ.  

Ілияс Жансүгіров әдебиеттің бар жанрында қалам тербеген. Оның шығармаларының 

қай-қайсысы да ақынның дарындылығын халыққа көркем шығармашылықпен, өзіндік 

қолтаңбасын көрсетіп, от жалынды, өткір тілді, дауылпаз тұлға екендігін дәлелдей түседі. Өз 
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дәуірінің саяси-әлеуметтік, әйел теңдігі сынды мәселелерін, заман шындығын көркем 

бейнелейтін туындылары оқырманды ойландырады, тебірентеді, небір сұрақтарға жауап 

іздетеді. 

 Ілиястың прозалық сатира жанрында шығармалар жазуды Абайдан үйренді деген 

зерттеушілер тарапынан ойлар айтылуда. Бұл нақты деректерге сүйеніп айтылған пікір. Ал 

прозалық сатира жанрындағы өлеңнен прозаға ауысуы бұл – 1920 жылдардың бас кезі 

болатын. 1922 жылдың қараша айында Ілияс оқуға түсуге Алматыға келгенімен, ол талабына 

қолы жетпеген соң, «Тілші» газетіне қызметке кірген сәттен басталады. Газет қызметіне 

араласуы – оның білім дәрежесіне де үлкен әсер етеді. Ақындық, жазушылық талабы мол 

болғанымен, оқуы, білімі аз болғандықтан, өз бетімен оқу оқып, білімін толықтыруға күш 

салады. Прозалық сатирадағы проза жанрына ден қоюы осы кезеңнен бастау алған. Өйткені, 

сол кезеңде өзімен қызмет істейтін тілшілердің көпшілігі жазушылық өнері бар прозаик, 

сатирик, фельетонистер еді. Олар сол кездегі газеттегі жанрлардың бірі – фельетонды әркім 

әр түрлі, бір-бірімен жарыса, бәсекелесе жазатын. Бұл ахуал Ілиясты да осы салаға деген 

қызығушылығын оятып, көркем шығармалар жазуға жетелеген. Сол кезде жазғандары тек 

«Тілші» газетінде ғана емес, сонымен бірге «Жас Қайрат», «Сана», «Шаншар» сияқты 

баспасөз орындарында жарыққа шығады. Жазғандары сол уақытта елімізде жүргізіліп 

жатқан науқандық саяси, шаруашылық, ағартушылық жайларды қамтиды. Прозалық 

сатираның түрлі компоненттерін шебер пайдалана отырып, жаңа дәуірдегі жаңалықты дұрыс 

түсініп, бағалай алмай отырғандарды, жаңа істердегі игіліктерге кедергі келтіріп, 

бұрмалаушыларға батыл, қарымды қаламын қадайды. Баспасөз қызметінде аз уақыт істеген 

кезінде өзінің әріптестерінен жазу техникасын үйрене отырып, тіпті кейде олардан асып 

түсерлік дәрежедегі журналист ретінде көзге түседі. Оның жазғандары бірінен-бірі 

өтерліктей іргелі де айтары мол құнды материалдарға айналып, қалың көпшіліктің сый-

құрметіне бөленеді. Осы еңбегіне лайық оны 1924 жылы «Тілші» газетінің хатшысы, 

кейінірек редакторы етіп тағайындайды. Ілиястың прозалық сатира тұрғысында жазылған 

еңбектері «Оқшау сөз», «Шашауша», «Әзіл-оспақ» рубрикаларымен жарыққа шығатын. 

Сықақтарын газет беттеріне, көбінесе, Матай, Құйқалық, Балгер, Таңқыбай, Жажа, Сақа, 

Ағын, Салпаңқұлақ сияқты бүркеншек аттарымен шығаратын. Сонымен қатар Ілияс 

Жансүгіров шығармаларына тақырыбы мен мазмұнына сәйкес орынды да ұтқыр атау таба 

білу шеберлігі ерекше екендігін атау қажет. Әр сықық-әңгімеге жақсы тақырып қою да 

мүмкін емес. Ол оқырманды туындыға тарту үшін де, сонымен бірге, тақырып атының 

қысқа, қарапайым, образды, күлкілі, идеясына лайықты, астарлы болуы ғана оқушыны 

қызықтырады. Бұл жағынан келгенде Ілияс Жансүров алдына жан салмайтын. 

Айталық, «Құйрықты базар», «Сұрпақбай сұғанақ», «Тәшкендікке тарт», «Пұшық 

мұрынға кетік ыдыс», «Жалаңаш жиылыс» және тағы басқа прозалық әңгімелер дәл 

өздерінің аты айтып тұрғандай, шығарманың қысқа фабуласын айқын танытады. Әрине, бұл 

да прозалық сатирик жазушының ажырамас асыл қасиеттерінің бірі екендігін айту абзал.  

Ал аэропланның пайда болуына байланысты «Қойшы мен аэроплан» (1923 жылы) деген 

қызық прозалық әңгімесін жазады. 

Прозалық әңгімеде ауылдың жуаны Тоғызбайдың қойшысы Батырбектің бір күнгі 

өмірі суреттеледі. Батырбек − қырықтың алтауына келгенше үйленбей, Тоғызбайдың 

қойының соңында жүрген момын қойшы. Жаңа өкімет келсе де, өзіне бостандықты дәме 

етпей, өмір бойғы жиған серкештерінің басын қосып түгел жазға салым он үшке енді толған 

жас қыз Күлипанның қалың малына береді. Күлипанның әпкесін бесікте жатқанда-ақ 

айттырғанымен ол он үш, он төртке келгенде қайтыс болады да, оның сіңлісі бойжеткенше 

талай уақыт тосып, жасы қырықтан асқанда осы әйеліне қолы әрең жетеді.  

Әңгімеде көркем шешімін тапқан идеяның тереңдігі авторлық нысананы әлеуметтік 

тұрғыда суреттеп, осы орайда, жазушы пайдаланған көркем детальдар арқылы кейіпкердің 

бейнесін, нағыз тұлғасын жеткізе білгендігімен құнды. Тақырыбы әлеуметтік мәселені 

қамтитын аталмыш туындыда автордың терең дүниетанымы нәтижесінде мәні терең идея 

мазмұндалады. Қаламгер шеберлігінің нақты түйіні – жазушының таным-түсінігіндегі ой-
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 пікірлер мен құпиялы сыр-толғамдардың өзгенің ой-санасына әсерлі де нанымды жеткізуде 

ұтымды жол таба білгендігімен өзгешеленеді. Ол жол автордың юморлық баяндау арқылы 

шеберлік танытуы. Жалпы “юморлық образ – күлкілі кейіпкер; юмор өмірдегі кісі күлерлік 

құбылыстардың өнердегі сәулесі. Күлкі жоқ жерде юмор да жоқ. Ал күлкіні әшейін жеңіл-

желпі нәрсе деуге болмайды. Күлкіде зор қоғамдық сипат, әлеуметтік сыр жатады” [2, 133 б.] 

– деп, академик З. Қабдолов тұжырымдағандай, қаламгер әлеуметтік мәні терең мәселені 

көтеріп, философиялық түйіндеулер жасауда юмор мен сатираны кәдесіне жаратады. 

Өмірдегі адам мінезіндегі негізсіздікті шығарма тақырыбына арқау ете отырып, оны шағын 

проза аясына сыйдырып, көркемдей біледі. Автор оқырманға өзі суреттеп отырған өмір 

шындығы мен кейіпкер келбетін жинақтап, барынша типтендіріп ұсынуға қадам жасағанын 

аңғарамыз және бұл жолда жекелеген бейнелеуші амал-тәсілдердің өзіне жалпылық сипат 

дарытады. Көркем шығармадағы детальдар өмір шындығы мен кейіпкер бейнесін қатар 

ашылуына қызмет етеді. 

«Күлипан ешкінің шыбышындай қара бұйра қыз. Бәке Күлипанды бала қылып 

еркелетеді. Келіншек қылып жұмсайды. Қойшы қойдан келген соң ұзақ таңға Күлипанын 

еркелетіп шығады. Күлипан түске дейін тұрмайды. Еркелік бар, еріншектік те бар Күліште», - 

деп автор әңгіме басын жеңіл юмормен бастайды. Момын, жуастығы сондай, таңертеңгі мәзірін 

ішу үшін жас келіншегінің ұйқысын қимай, «топатай шелекке ұйытқан айранын шала–шарпы 

ішіп, уқалаған насыбайын шонтайға салып, жуан таяқты тақымына қысып, өгізге мінеді». 

Өгізбен аяңдап қойына жеткен Бәкең аспанға қарағаннда аэропланға көзі түседі. Өзіне тән 

ақкөңілдігі мен аңқаулығына басып, иен далада ішкі эмоцияға беріліп өзімен-өзі сөйлеседі: «-

Астапралда! Астапралда! Бұл қай құс? Астапралда! Айырбұлаң! Ой жасаған-ай! Айырбұлаң 

деген осы екен-ау», - деп таңырқайды. Аэроплан Қордайдың аспанын баса-көктеп сырылдап 

сырғанайды. Бәкең бәрін ұмытады. Қойды да, қасқырды да, астындағы өгізді де, тіпті басқаға 

көн жүрегі жібімейтін Күлипанын да ұмыт қалады. Көңіл шіркіннен жүйрік, жылдам не бар, 

аэроплан бір демде көз алдында оның қиялына айналып сала берді. «Ой, алдай! Темір ме екен, 

ағаш па екен? Ішінде адам бар сияқты ма? Орыс қой, қазақ айырбұлаңда ұшпаққа қайда? Әлде 

комиссар ма екен? Әлде Союзқосшыға жазылсам, байдан шығып қалаға барсам, оқу оқысам, 

үстелге шығып сөйлесем, мен де комиссар болар ма едім-ау! Мені де осылай айырбұлаңмен 

Ташкент пен екі ортаға тасымалдар еді-ау.Мен де осындай болып Қордайдағы қойшының 

төбесінен ұшып өтер едім, дүние-ай!» - деп ой-қиялын шарықтатады. 

Жазушы қойшының ой-арманын бейнелей отыра, өзіне жарасымды мінез-құлық 

штрихтарын оның ішкі психологиясымен астастыра береді. Қойшының күнделікті көріп 

жүрген шаруасын жеңілдетуге аэропланның ролін де әңгіме желісіне енгізіп, оны қойшының 

қиялы етіп көрсетеді. Мәселен, аэропланды бірде жүйрік ат десе, бірде онымен әуедегі 

қазды, қарға-құзғынды қуар ма еді, бүркіттей түйіліп қасқырға қанды тұмсығы тиген кезде, 

қақ төбесінен түсіп, қара тұмсықтан салып жіберсе ғой дегізеді. Тіпті қиялдай келе, оны шөп 

жемесе, шөлдемесе, арқасы кетпейтін болса, қойға көлік қылып та алады. 

Кейіпкер бейнесін оның жан-дүниесіндегі құбылыс сәттерін іс-әрекеттерімен 

қатарластыра, астастыра суреттейді. Автор оның өмір жолынан елес бере отырып, оқиға желісін 

тартымды әңгімелейді. Ана тілдің қуатын арттырып, ойды анық та нәзік жеткізудегі ерекше 

сипаттар әсіресе жазушының диалогтік қолданыстарында нағыз шеберліктің белгісі ретінде 

айқын көрінеді. Керекті жерінде уытты әзілдерді туындата біліп, мүмкіндігінше кейіпкердің 

шама-шарқы төңірегінен алыс алыс кетпейтін әңгіме желісінде тартыс мүлде жоқ десе де 

болғандай. Ұлттық мінезге тән қасиеттер мен қылықтарды әдемі юмормен, керекті жерінде 

сатираны араластыра отырып, уытты ойлар мазмұндатып, қарапайым сөйлеу тілін пайдалануы 

өте ұтымды шыққан. 

Жеңіл әзіл-оспағы бар осы ішкі толғаныс қойшының психологиясын әбден ашып тұр. 

Заман, өмір, қоғам туралы ойлауға оның санасы әлі жетпеген. Жалшылық тұрмыс әбден етінен 

өтіп, сүйегіне жеткен Бәкеңдер қазақ ауылында әлі де бар. Осы жағы жетпей жатады демесек, 

әңгіме-сюжеттік желісі, композициялық құрылысы жағынан тәп-тәуір шыққан туынды. Жазушы 

әңгімеде ұтқыр да тапқыр салыстырулар жасайды. Мысалы, төбе басындағы аэропланға қарап 
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отырған «Бәкеңнің нашар көретін, жанары қайтқан көзіне аспан көгілдір көл сияқты, ақ шарбы 

бұлт-көбігіндей. Ана аэроплан көбік астындағы тұйық суға сүңгіп жүрген балық...» [3, 48 б.],- 

дейді. Бұл салыстырулар, сөз жоқ, прозашыға тән көрегендік пен ақынға тән сезімталдықты 

айқын аңғартады. 

Прозалық әңгімеге жазушының тағы бір көзге түсер ұтымды, көркемдік қуатын 

арттырытын белгісі − туындының қорытынды бөлігі. Онда Батырбек қойшының қиялға беріліп, 

астындағы өгізді ұмытып кетіп, өзінің әдетіндегі «ех» дейтінімен қолындағы жуан таяғы өгіздің 

басына сарт ете түскенде, жайбарақат шөп жеп тұрған жануар шошып, атып кеткенде 

қойшының жерге топ ете түсетіндігі, сөз жоқ, езу тарттырыды, аңқаулықты ажарлайтын күлкі 

шақырады. Сырттай бақылаған адам ғана емес, тіпті момын, ақкөңіл қойшының өзі де даладағы 

ерсі қылығына бір күліп ап, өгіздің басын ұстайды. «Аэроплан − Алматыға, қойшы − қойына 

кетті...»[4, 238 б.], - деп, жазушы сәтті сөз өрнегімен прозалық әңгімесін кілт тоқтатады. 

Әр халықтың өз дүниетанымына сай мәселені шығарма тақырыбына айналдыра 

отырып, халықтық мінездерді тауып, оны адамдық бар болмысымен, шынайы 

психологиясымен, мұратты ой-сезіммен айқындауын жазушының шеберлігі деп қана жалаң 

қарамай, шығармашылық жаңалығы деп бағалауға әбден болады. Қаламгер әңгімесіндегі 

характер табиғатына үңілу мақсатында карта деталь ретінде алуы сюжетті өрбітуге септігін 

тигізген. Әрі бұл деталь мінездің көркемдік сипатын аша түскен. 

Әдебиетте өзіндік қолтаңбасы қалыптасқан, өрнек-айшығы, оқшау тәсілімен 

дараланған І.Жансүгіров  сөз өнерін жаңа образдар мен соны ізденістерімен байытты. Оның 

сомдаған кейіпкерлері күнделікті өмірде кездесетін, өмір шындығынан жаралған шыншыл 

бейнелер. Автор шығармашылығының барлығы дерлік тақырыптық-идеялық, проблемалық 

мәселелерден туындайтын автордың ізденіс жүйесін танытады, қаламгердің стильдік 

даралығын айқындайды.  
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 The article provides for improving the quality of training, psychological, pedagogical aspects of 

training future teachers of mathematics, relevant to the modern world, competence.  

Key words: competence, innovation, education system, quality, pedagogical activity. 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтің  «Болашаққа  бағдар:  рухани жаңғыру»  атты  

мақаласында  «Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі жылдам дәуірге аяқ 

бастық. Бұл жағдайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар 

ғана табысқа жетеді. «Рухани жаңғырудың» мән-маңызы да нақ осында: «Өзінің тарихын, тілін, 

мәдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық әрі жаһандық 

көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға тиіс» деген болатын [1].  

Олай болса, бұл бағдарламаның басымдықтарының бірі кәсіби міндеттерді өз бетінше, 

шығармашылық тұрғыда шеше алатын, кәсіби қызметінің тұлғалық және қоғамдық 

маңыздылығын ұғынатын, өз ісіне жауапты, кәсіби құзыретті, бәсекеге қабілетті маман дайындау 

мәселесі өзекті болып отыр. 

Мамандарды дайындау мәселесі негізінен жоғары білім беру жүйесінде қарастырылып 

келеді. Олай болса, жоғары оқу орнында білім беру сапасы қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

дамуының ағымдық және келешектегі міндеттеріне қаншалықты сай екендігімен, яғни біртұтас 

қоғам мен тұлғаның сұранысын қаншалықты қанағаттандыра алатындығымен анықталады. 

Мамандарды даярлау сапасын арттыру мәселесіне көптеген ғалымдар, соның ішінде С.И. 

Архангельский, В.П. Беспалько,  П.И. Пидкасистый,  О.А.  Абдуллина,  Е.В. Бондаревская, Т.А. 

Воронова, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Н.М. Яковлева және т.б. өздерінің зерттеулеріне баса 

назар аударған. Ғалымдар білім беру процесі құрылымындағы педагогикалық бақылау, оның 

қызметтері, формалары мен әдістерін ғылыми тұрғыда негіздеген. Сонымен қатар, олар болашақ 

педагог мамандардың кәсіби дайындығы сапасын арттыру мәселесін шешудің әр  түрлі бағыттары 

мен жолдарын ұсынады. Мысалы: А.Н. Майоров, Г.К. Селевко, Г.А. Цукерман еңбектерінде 

болашақ мамандарды кәсіби даярлау сапасы мониторингін ұйымдастыру технологиясы мен 

жүргізу әдістемесі мәселесі қозғалса, ал Г.Н. Александров, С.М. Василевский, Г.И. Вергелис, А.Н. 

Небаба, И.И. Малкин, В.Г. Разумовский, Н.А. Половникова сынды ғалымдардың ой-пікірлері 

бойынша болашақ педагогтерді кәсіби дайындау сапасын бақылаудың альтернативті дәстүрлі 

құралдары оқу (дидактикалық) ойындары, проблемалық жағдаяттар жасау, педагогикалық 

тапсырмаларды шешу, модульдік және тестілік бақылау болып табылады деп санаған. 

Қазіргі таңдағы үлкен мәселе маман дайындау сапасын арттыру қажеттілігінің 

туындауында. Олай болса сапа ұғымын негіздейік (1сурет). 

 
1-сурет. Сапа 

 

Сапа – бұл зерттелетін объект (зат, процес, ақырғы нәтиже) қасиеттерінің талап 

етілген немесе күтілетін нәтижеге сәйкестік дәрежесін білдіретін ұғым. Сапа − қандай да бір 

объект (өнімнің, қызметтің, процестің) сапасының кейбір талаптарға (нормаларға, 

стандарттарға) сай болу дәрежесі. 

Жоғарғы оқу орындарында болашақ маманды даярлау сапасын артттыруда тек 

теориялық білімге көңіл аудармай, сонымен қатар психологиялық және педагогикалық 



 

144 

              

«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары      

7 желтоқсан 2018 ж. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

. 
 

 
 

 
 

аспектілерінде меңгертуіміз керек. 

Осы бағыттағы ғылыми зерттеулерді сараптай келе, болашақ маманды даярлау 

сапасын арттыруда 2-ші суреттегі бағыттарды басшылыққа алу керек. 

 
2-сурет. Болашақ маманды даярлау сапасын арттыру бағыттары 

 

Сонымен қатар, зерттеудің  көпшілігі  кәсіби  дайындық сапалы болады, егер оның 

нәтижелері білім беру мақсаттарына сай болып, қолданылатын педагогикалық құралдар (оқыту 

мазмұны, формалары, әдістері, құралдары т.б.) мен болашақ педагогтардың жеке ерекшеліктері 

ескеріліп отырса деген пікірді  ұстанады.   

Заманауи әлемге сай болашақ мұғалімді дайындаудың психологиялық, педагогикалық 

аспектілер мыналарды көздейді: 

- болашақ маманды  білімнің пәндік саласына терең бойлату, оларға танымның 

зерттеп жатқан саласына «ену» тәсілдерін меңгерту; 

- болашақ маманды беймәлімді тануға ішкі қажеттіліктерін және үдемелі 

қызығушылықтарын қалыптастыру; 

- болашақ маманды таңдалған мамандықтың шығармашылық сипатына мотивациясын 

зерттеу; 

- болашақ маманды өзіндік жұмысын қалыптастырушы іскерліктер мен дағдыларды, 

стимулдарды анықтау; 

- болашақ маманды кәсіби даярлау сапасына ықпал етуші факторларды бөлу. 

Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы 10 

қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына жолдауында: «Барлық жастағы азаматтарды 

қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды жеделдету қажет. Білім беру 

бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім болу және жаңа білімді 

меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс. Білім берудің барлық деңгейінде математика және 

жаратылыстану ғылымдарын оқыту сапасын күшейту керек. Бұл – жастарды жаңа 

технологиялық қалыпқа дайындаудың маңызды шарты» -деген болатын[3].  

Ендеше, қоғам талабына сай з а м ан а уи  ә л е м г е  сай   мұғалім дайындау заман 

талабы болып тұрғаны анық. З а м а н а уи  ә л е м г е  с а й  м ұ ғ а л і м  ізгілігі мол, әр іске 

жаңашылдықпен, үлкен ізденіспен зерттеуші ретінде қарайтын, ақпараттық технологияны 

толық меңгерген, коммуникативті, бір сөзбен айтқанда, толыққанды құзырлы адам болуы 

керек. Мұғалімнің өзі құзыреті болмай, мақсатқа жетуі екіталай. Демек, дәстүрлі білім беру 

жүйесінде мамандар даярлайтын кәсіби білім беретін оқу орындарының басты мақсаты – 

мамандық пәндерін игерту ғана болса, ал қазір әлемдік білім кеңістігіне ене отырып бәсекеге 

қабілетті тұлға дайындау үшін адамның құзырлылыққа білетініне сүйену арқылы нәтижеге 

бағдарланған білім беру жүйесін ұсынылып отырғаны баршаға аян. Заманауи әлемге сай 

мұғалім үш түрлі құзыреттілікке ие болуы тиіс (3 сурет).  
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3 сурет - Заманауи әлемге сай мұғалім құзыреттілігі 

 

Біріншіден, педагогикалық қызметтің шығармашылыққа бағытталуы, екіншіден, 

зияткерлік мәдениетін, мінез-құлық, қарым-қатынас, соның ішінде педагогикалық қарым-

қатынасты меңгеруі, үшіншіден, кіріктіру процестерін, әлемдік білім берудің даму 

тенденцияларын бағдарлай алуы міндетті.  

Болашақ математика мұғалімдерін бұл бағыттағы жұмыстарға даярлау олардың 

шеберліктерін шыңдаудан басталады. Ол үшін төмендегідей нұсқаулықтарды басшылыққа 

алуымыз керек: 

1. Жаңа қоғам мұғалімі – ол рухани адамгершілігі жоғары, адамзаттық жауапкершілігі 

мол, белсенді, әрі жасампаз, рефлексияға қабілеті басым, коммуникативтік, ақпараттық және 

біліктіліктің басқа түрін меңгерген құзырлығы жоғары маман. 

2. Мұғалім білімнің өзіндік құндылығын анық, саналы түсінуі үшін ғылыми-

тәжірибелік әдістермен өзіндік іс-әрекетінің нәтижелерін диагностикалайтын құралдармен  

қамтамасыз етілуі керек. 

3. Мұғалім мектеп пен білім беру саласының алдында тұрған басты мақсаттарды ой 

елегінен өткізіп, өзін соған бағыттап жұмысын ұйымдастыру тиіс. 

4. Мұғалімге пәндік өзіндік озық іс-тәжірибесін үнемі жүйелеп және қорытындылап 

отыруды, сонымен бірге, іс-тәжірибені қажет ететіндерге түсінікті түрде жеткізе білу 

технологиясын үйретуді үнемі есте ұстағаны абзал. 

5. Мұғалім әрбір оқушының психологиясына терең үңіліп және соған қарай әрекет 

жасауына қол жеткізу қажет. 

6. Жаңа формациядағы ұстаздың кәсіби мәдениеті келесі түрде сипатталады: 

 
4 сурет - Жаңа формациядағы ұстаздың кәсіби мәдениеті 

І. Кәсіби  қасиеті: ұйымдастыру қабілеті; білімінің тереңдігі; ғылыми білімі; дарындылығы; 

шығармашылығы; интелектуальдық қасиеттері. 

ІІ. Моральдық-этикалық қасиеті: адамгершілігі; ақиқатқа құштарлығы; мейірімділігі; 

қарапайымдылығы. 

ІІІ. Психологиялық даярлығы: сыртқы келбеті; киім киісі; сөйлеу мәдениеті; 

әдептілігі.  
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Жоғары оқу орнындағы білім беру жүйесіндегі өзгерістер болашақ мамандардың өсіп-

жетілуін жақсартуға ықпал жасайды, бұл тек рухани дамыған жан-жақты мамандарды 

әзірлеумен қатар, ғылымның және техникалық жаңалықтарын шеберлікпен пайдалана 

алатын мамандар даярлау.  

Оған педагогикалық іс-тәжірибенің үлкен әсері бар. Заманауи әлемге сай болашақ 

математика пәні мұғалімінің шығармашылық жеке тұлғасын қалыптастыруда педагогикалық 

тәжірибенің рөлі ерекше. Педагогикалық тәжірибе мазмұны мынадай жағдайларға 

негізделеді: 

● психологиялық, педагогикалық және математика пәндері бойынша болашақ 

мұғалімдердің теориялық және тәжірибелік дайындығының өзара байланыстылығы; 

● педагогикалық іс-тәжірибені ұйымдастырудың кезеңдері мен жүйелері болашақ 

маманның іс-әрекеттерін бірізділікпен күрделендіруді қарастырады. Кәсіби дайындықтың әр 

кезеңінде оқыту мақсатының күрделендірілу теориялық білімдермен қамтамасыз ету 

деңгейіне, іс-әрекет процестеріндегі өз бетінше жұмыс жасауына және болашақ маманның 

жеке ерекшелігін есепке алуға негізделеді; 

● педагогикалық  іс - тәжірибе  инновациялық, педагогикалық, әдістемелік-

математикалық ғылым мен тәжірибенің жетістігіне негізделінуі қажет. Осылай 

ұйымдастырылған тәжірибеде ғана болашақ мамандар білім берудің педагогикалық 

технологиялар мен дағдыларды меңгереді; 

● педагогикалық іс-тәжірибеде  болашақ математика пәні мұғалімдері ғылыми іздену 

жұмыстарымен тереңірек айналысуға мүмкіндік алады. 

Заманауи әлемге сай болашақ математика мұғалімін дайындауда олардың кәсіби 

іскерлігін дамыту үшін пәннің тек теориялық негізін игеру ғана емес, психологиялық, 

педагогикалық аспектілерін басшылыққа алу қажет деп санаймыз.Осы сипатта дайындалған  

болашақ маман иелері өзінің жеке және кәсіби қызметінде табысты жетістіктерге қол жеткізіп 

қана қоймай, мемлекетіміздің ұлттық экономикасының дамуына сүбелі үлесін қосып, 

Қазақстанның әлемдік қауымдастықта таңдаулы орын алуын қамтамасыз ететіндігі сөзсіз. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Мемлекет  басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтің  «болашаққа  бағдар:  рухани 

жаңғыру»  атты  мақаласы,12.04.2017ж. 

2. Педагогика және психология ғылыми-әдістемелік журнал  №1(14) 2013ж.  

3. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы 10 

қаңтардағы «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 

атты Қазақстан халқына жолдауы. 

4. Педагогика және психология ғылыми-әдістемелік журнал  №3 (16) 2013ж. 
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Бұл ғылыми мақалада қылмыстық іс жүргізудегі прокурордың процессуалдық 

жағдайы көрсетіледі. Апелляциялық және кассациялық сатылардағы прокурордың ролі 

анықталған.   
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В данной научной статье рассматриваются процессуальный статус прокурора в 

уголовном судопроизводстве. Определена роль прокурора в апелляционном и кассационном 

стадиях. 
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This scientific article discusses the procedural status of the prosecutor in criminal 

proceedings. The role of the prosecutor in the appeal and cassation stages was determined. 
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Кез келген дәрежедегі прокурор мемлекеттік айыптаушы ретінде шыға отырып, ҚР 

Бас прокурорының өкілі болып табылады, ол - қылмыстық, азаматтық және өзге процестерде 

заңдылықты сақтаушы. Мемлекеттік айыпты қолдау кезінде ол қылмыстық істерді сотта 

қарау заңдылығын қадағалау міндетінен босатылмайды. ҚР Бас прокуроры прокурордың 

сотта қолдайтын мемлекеттік айыпты қылмыстылықпен күрестің әрекетті құралының бірі 

ғана емес, қылмыстық істерді соттарда қарау кезінде заңдылықтың орындалуын жүзеге 

асырушы нысанының бірі ретінде қарайды. Прокурор қадағалауды іс бойынша сот үкім, 

ұйғарым немесе қаулы қабылдағанда ғана емес, сондай-ақ ол іс бойынша әлі ешқандай 

шешім шығарылмағанда да жүзеге асырады. Егер сот сотталушыға сот талқылауында оның 

құқықтарын түсіндірмесе, прокурор бұл заң бұзушылықтарға дереу шаралар қолдануға тиіс, 

бірақ мұндай заң бұзушылықтарға байланысты ешқандай арнайы ұйғарым шығармайды, 

сондықтан наразылық келтіруге негіздер болмайды. Осыған байланысты прокурор бұл 

заңсыз және негізсіз ұйғарымға кейін наразылық келтіретін болғандықтан, бұл заң 

бұзушылықтарға заңсыз үкім шығарылғанға дейін шаралар қолдануға құқылы емес. 

Қылмыстық іс жүргізу заңы прокурорларға сотқа басқа қатысушылардың алдында 

дәлелдемелерді ұсыну, оларды зерттеуге қатысу, өтініш беру бойынша ешқандай ерекшелік 

қарастырмайды. Бірақ, басқа сот талқылауына қатысушылардың құқықтық жағдайынан 

ерекшеленетін іс жүргізу жағдайына қояды. Бұл прокурордың артықшылығы емес, оған 

жүктелген міндеттерді ойдағыдай жүзеге асыруына қарамастан, оларды жоюға шаралар 

қолдануға құқылы ғана емес, әрі міндетті. Бұл жерде судьялардың, қорғаушылардың, 

жәбірленушілердің, азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкердің бірыңғай құрамы жайлы 

сөз болуда. Өзінің қатысуымен прокурор, жәбірленушінің, азаматтық талапкер мен 

жауапкердің және өзге де қатысушылардың құқықтары мен заңды мүдделерін 

бұзылмауларына мүмкіндік тудырады.  

Прокурорлар тек мемлекеттік айыптаушы ғана емес, сондай-ақ соттарда қылмыстық 

істерді қарау кезінде заңдардың орындалуын қадағалау органдары ретінде де шығады. 

Апелляциялық сатыда заңдылықты қадағалау органы өкілінің міндетін атқара отырып, 

прокурор айыптау үкімін немесе жазаның жеңілдігіне берілген ұсынысты ғана қолдамайды, 

сондай-ақ заңда көрсетілген негіздер бойынша істі өндірістен қысқарту туралы ұсыныстар 
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енгізеді (айыптау үкімін негізсіз деп есептеп); бірінші сатыдағы сотпен тағайындалған 

жазаны жеңілдету туралы (үкімді тым қатаң деп есептеп); қылмыстық жазаның жеңілдірек 

түрін көздейтін заңды қолдану туралы (ең ауыр жаза туралы заңды қолдануға қарсы 

болумен) және т.б. Аталған әрекеттер прокурор түсінігін айыптаушы тек айыптаушы ретінде 

түсінік берілмейді. Жоғары тұрған прокурор бағынышты прокурорға айыпты қолдау туралы 

нұсқау беріп қана қоюға құқылы емес, өзінің ішкі сенімі бойынша қылмыстық істің 

апелляциялық талқылауына қатысушы прокурорға ол келіспеуіне байланысты қорытынды 

беруге міндеттей алмайды. ҚР Бас прокуроры, прокуратура органдарының орталықтандыру 

қағидаттарын қатаң сақтай отырып, өзінің бұйрықтарымен, нұсқауларымен қылмыстық 

істерді сотта қараудың заңдылығын сақталуын қадағалауды жүзеге асырушы прокурордың 

процессуалдық тәуелсіздігін нығайтады [1]. 

Апелляциялық сатыда прокурордың іс жүргізу жай-күйі сотталушының, 

қорғаушының, жәбірленушінің, басқа да сот процесіне қатысушылардың іс жүргізу жай-

күйлерінен ерекше. Заң қылмыстық процеске қатысушылардың барлығына белгіленген 

мерзімде апелляциялық тәртіпте соттың үкімін, ұйғарымын және қаулысын даулауға құқылы 

дейді. Сотталушы, қорғаушы, жәбірленуші, азаматтық талапкер мен азаматтық жауапкер бұл 

құқықты апелляциялық шағымда нақты іске асырады, ондай шағым бар болған жағдайда, сот 

үкімінің, қаулысының және ұйғарымының заңдылығын және негізділігін тексеруге жоғары 

тұрған сотты міндеттейді. Сонымен қатар, қорғаушыға, жәбірленушіге, азаматтық талапкер 

мен азаматтық жауапкерге олардың пікірі бойынша кез келген әділетсіз үкімге 

шағымдануларына бөгет болмайды. Прокурор басқа шектелерге қойылған. Заң талаптары 

бойынша прокурор әр негізсіз және заңсыз үкімдерге апелляциялық тәртіпте наразылық 

келтіруге міндетті. Прокурордың заңсыз және негізсіз үкімдерге наразылық келтірмеуі, 

өзінің қызметтік парызын өтемеуі болып табылады. Басқа қылмыстық процеске 

қатысушылардың шағымдарымен салыстырғанда прокурордың наразылығы істі 

апелляциялық тәртіпте немесе қадағалау тәртіпте қайта қараудың сылтауы ретінде заңға 

және қылмыстық іс материалдарына жауап беруі керек. Аталған процеске қатысушылардың 

шағымдарына мұндай талаптар қойылмайды. Наразылық келтіру мәселелері бойынша 

прокурордың рөлі аса маңызды, себебі прокурордың қатысуынсыз кез келген үкімді бұзу 

немесе өзгерту, прокурордың өз міндеттерін тиісті орындамауын куәландырады.  

Сот органдарының үкімдерін, ұйғарымдарын және қаулыларын қадағалау тәртібінде 

қайта қарау кезінде де, прокурордың рөлі өткен сот талқылауы кезеңдеріндегі сияқты болып 

қала береді. Процестің бұл кезеңінде заң сақтаушы ретінде прокурордың іс жүргізу жай-күйі 

соттардың қадағалау сатыларында қылмыстық істерді қарауда прокурордың қатысуын 

міндетті шарты ретінде анықталуымен де ерекшеленеді. Қадағалау наразылығы бойынша істі  

қарау кезінде сотталушының, ақталғанның немесе олардың қорғаушыларының, сондай-ақ 

қылмыстық процеске қатысушылардың басқаларының істі қадағалау тәртібінде қарауға 

қатысулары, соттың қарауы бойынша анықталады. Сондықтан, соттардың қадағалау 

сатыларында қылмыстық істерді қарауға прокурордың қатысуы - осы соттардың заңды және 

негізді сот шешімдерін шығаруын қамтамасыз ететін шарттардың бірі болып табылады. ҚР 

қылмыстық іс жүргізу заңының ережелері едәуір бағдарламалы болып табылады. ҚР ҚПК-де 

наразылық келтіру құқығы тек прокурорға тән және мұны прокурордың апелляциялық 

наразылық келтіруді қамтамасыз етудегі едәуір жетістігі деп есептеу керек. Қадағалау 

сатысында прокурордың іс жүргізу жай-күйінің ерекшелігі, бұл сатыда заңды күшіне енген 

үкімнің заңдылығы мен негізділігі мәселесі болып табылады. Осыған байланысты, қадағалау 

міндетін жүзеге асыру жоғары тұрған прокурорларға ауысады. Қадағалау сатысында 

қорытындымен шығатын және қызметтік жайы заңмен анықталған прокурор мемлекеттік 

айыптың өкілі болып табылмайды. Ол осы іс бойынша апелляциялық сатыларға қатысқан 

мемлекеттік айыптаушы мен прокурорлардың көзқарастарына қарамастан, қорытынды береді.  

Прокурорлық қадағалаудың іс жүргізушілік маңызын бір сатыда басқа сатылардың 

алдында жоғары бағалауға болмайды. Қылмыстық істерді сотта қараудың заңдылығын 

прокурорлық қадағалау бірінші сатыдағы сотта қалай маңызды болса, қылмыстық істерді 
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 кассациялық апелляциялық тексеруде де, сондай-ақ қылмыстық істерді қадағалау тәртібінде 

қарау кезінде де солай маңызды. Жариялық шартында өтіп жатқан сот процесі оған 

қатысушылардан, әсіресе заң және мемлекет атынан айыпты қолдаушы прокурордан 

сабырлықты, сот алдына келген адамдардың әрбіреумен сыпайы және дұрыс қатынаста болуды 

талап етеді. Сот процесін жариялық түрде өткізу, оған қатысушыларға терең әсер қалдыру және 

тәрбиелік ықпал ету үшін барлық іс жүргізу ритуалын қатаң сақтауды талап етеді. Түрлі 

асығушылықтар, шапшаң сөздер, ойластырылмаған іс жүргізу әрекеттері және прокурордың 

орынсыз пікірлері жойылуға тиіс [2, 19]. Прокурордың басты сот талқылауына қатысуы соттың 

заңды да дәйекті үкімді қаулы етуінің маңызды кепілдігі. Мақсат - формалдық стереотиптен 

арылып, мемлекеттік айыптаудың сапасымен тәрбиелік деңгейін ұдайы арттырып тұруда. 

Үкімнің заңдылығы мен дәйектілігіне мемлекеттік айыптаушының дәлелдерді анықтау 

барысындағы бірбеткейлігі мен кәсібилігі, принципшілдігі әсерін тигізеді. Әрине, айыпты 

қолдай отырып, прокурор заңға және іс материалдарына негізделіп қалыптасқан ішкі нанымын 

басшылыққа алады. Сотталушының жағдайын ауырлатпайтын және оның қорғану құқығын 

бұзбайтын жақтарын ескеріп прокурор айыпты өзгерте алады. Ал, ҚПК-нің бабының талабына 

сай, сот талқылауы барысында айып дәлелін таппаған жағдайда, оны қолдаудан бас тарту 

прокурордың міндеті болып саналады. Прокурор біршші болып істің мән-жайын толыққанды 

баяндап, айыптау сөзімен өз қызметін басты сот талқылауында аяқтайды. Өзінің құқықтық мәні 

және процессуалдық мағынасы бойынша мемлекеттік айыптаушының сөзі оның басты сот 

талқылауы барысындағы өкілеттіктерін жүзеге асыруына қажетті құралы ретінде танылады. 

Сондықтан, оған белгілі бір талаптардың қойылатыны хақ.  

Прокурордың сөзі заңды да, дәйекті болу үшін, соттың барысында зерттелген дәлелдерді 

қатаң бір жүйеге келтіруі тиіс. Сонымен қатар, прокурорға дәлелдерді жәй атап қою ғана емес, 

оларға сындарлы талдау жүргізу мен обьективті баға беру міндеті жүктеледі. Прокурор 

мемлекеттік айыпты қолдау үшін алдын ала мұқият та зерек дайындық көруі қажет. Оның негізгі 

тезистері ертеректен әзірленіп, қажетті өзгерістер мен толықтырулары сот мәжілісінің 

барысында енгізіліп тұруы керек. Заң мемлекеттік айыптаушының сөзінің мазмұнын алдын ала 

белгілей алмайды. Ал, негізгі прокурор сөзін ҚР ҚПК-нің бабында көрсетілген үш сұрақтың 

шеңберінде қамтуы тиіс. Сотта мемлекеттік айыпты қолдау бағытындағы тәжірибе прокурордың 

сөзінің негізінен мынадай құрылымдарын қалыптастырады: қылмысқа берілетін қоғамдық-саяси 

баға; дәлелдерді талдау мен бағалау; қылмыстардың алдын алу бағытындағы іс-шараларды 

ұсыну; қылмысты саралау мен дәрежелеу; сотталушының жеке басын мінездеу; жазаның түрі 

мен мөлшерін ұсыну; материалдық залалды өндіру жөніндегі пікір; айғақ заттардың тағдырын 

шешу туралы ұсыныс; сот үкімі заңды күшіне енгенге шейін сотталушының бұлтартпау шарасы 

туралы ұсыныс [3].  

Сот жарыссөзіндегі прокурордың сөзін мемлекеттік айыптаушының сөзі деуге, осы 

арқылы прокурорды айыптаушы жақ деп тануға оның процессуалдық мәртебесі мен сот 

процесіне қатысудағы мақсаттары мүмкіндік бермесе керек. Өйткені, прокурор сотта 

мемлекет мүддесін білдіреді. Осы орайда, мемлекеттің мүддесі деп бірінші кезекте сот 

процесінде мемлекет заңдарын дәл және біркелкі қолдану, осылайша заңдылықтың 

үстемдігін қамтамасыз ету жақтарын назарға алсақ, прокурор ешкімнің де жағында болмауы 

тиіс; -екіншіден, айып дәлелін таппаған жағдайда прокурордың оны қолдаудан бас тарту 

міндеті және тек айыптаушы болып қоймай, сотта құқық қорғау функциясын атқаруы, 

сондай-ақ сот шешімінің заңдылығын қадағалауы прокурорды мемлекет өкілі ретінде, 

жоғарыда көрсетілгендей оның мүддесін білдіретін және мемлекет атынан қорытынды 

беруші ретінде танып, оның процессуалдық мәртебесін өзгертуге негіз болады. Заң жүзінде 

прокурордың сотта заңдылықты қадағалау болғанмен іс жүзінде прокурор алдын ала 

мемлекеттік айыптауды жүргізуге байланған. Яғни, ол тұлғаға қатысты іс қозғайды, айыптау 

қорытындысын бекітіп, оны сотқа өткізеді [4, 181]. Прокурордың әрине бұл кезде 

заңдылықты сақтауды қамтамасыз етуі мүмкін емес. Ол тек басындағы айыптауды қолдайды.  
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Мақалада детектив жанрының тууы, қалыптасу тарихы және әлем әдебиеті мен 

қазақ әдебиетіндегі детектив жанрында прозалық шығармалар жазған жазушылар туралы 

жазылған. 

Кілт сөздер: детектив, жанр, құпия, қылмыс. 

 

В статье описивается история мирового детективного жанра, история его 

присхождения и роль в казахской литературе. Особенность авторов мирового и казахского 

детективного жанра. 

Ключевые слова: детектив, жанр, тайна, преступность.  

 

The article describes the history of the world detective genre, the history of its occurrence 

and its role in the Kazakh literature. The peculiarity of the authors of the world and Kazakh 

detective genre. 

Key words: detective, genre, mystery, crime. 

 

Детектив (латын тілінен detego – әйгілеу, әшкерелеу) – тылсым жағдайларда орын 

алған оқиғалардың себептері мен оларды шешудің жолын қарастыратын әдеби жанр [1,197]. 

Әдетте мұндай оқиғалар ретінде қылмыстық істер қарастырылады және детектив жанры оны 

зерттеу мен кінәлілерді іздеудің шым-шытырық жолдарын суреттейді. Детективтің жанр 

ретіндегі басты белгісі – осы. Дегенмен, қылмыс болып табылмайтын оқиғалар да жанрдың 

негізгі өзегі бола алады. Мәселен, детектив туындыларын жаңаша белеске көтерген «Шерлок 

Холмс туралы жазбаларда» сегіз әңгіменің бесеуінде қылмыс жоқ. Жанрдың тағы бір 

ерекшелігі ретінде оқиғаның себептері тергеу аяқталғанша оқырманға белгісіз болып 

қалатынын атауға болады. Оның орнына оқырман автормен бірге қылмыстық зерттеудің өн 

бойына емін-еркін бойлап, өзіндік қорытынды шығарып, фактілерді талқылауға мүмкіндік 

алады.  

Батыс зертеушілері детектив жанрын өзіндік сипатына байланысты топтастырып 

келеді.  Т. Кестхейн «Анатомия детектива» еңбегінде детективті мынадай топтарға 

саралайды: 

- Жұмбақ детектив және құпия (Конан Дойл); 

- Тарихи детектив (Д.Карр); 
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 - Әлеуметтік детектив (Д. Сейерс); 

- Полиция туралы хикая (Эдгар Уоллес); 

- Реалистік детектив (С. Денил Хэемметт); 

- Әдеби детектив (Жорж Сименов) [2, 177]. 

Детективтік туындылардың оқырманды баурап алатын құдіреті неде? Оның мынандай 

себептерін көрсетуге болады: 

1. Детективтік – шығарма сюжетінің өзегіне айналған құпия жанр. Адам баласына 

ықылым заманнан бері өз жолында кездескен құпияға құштарлық,  белгісізді ашуға 

ұмтылушылық тән.  Осы құпия қаншалықты күрделі, қауіпті немесе бағалырақ болса, оны 

шешу тілегі де болады. 

2. Детективтің ерекше танымдылыққа ие болуының тағы бір сыры – оның негізінде 

қалада өтуі. Өйткені детектив,  негізінен – қалалық роман, ол жоғарыдағы елдерде туып, 

дамыды, оның оқырмандары, ең алдымен,  қалалықтар, мұнда олар күнделікті өзінің қасында 

өтіп жатқан оқиғалар туралы,  қауіп-қатер туралы оқиды, анықтап айтсақ, өз дұшпандары, өз 

қорғаушылары туралы оқиды. 

3. Детективтік шығармалардың әйгілігінің үшінші себебі тікелей екіншісінен шығады. 

Шығарма қоғамдағы сырт көзден жасырын, тасда жатқан күрделі қиын, лас проблеманы 

арқау етеді[2, 83]. 

Детективтің мінсіз болуы үшін осы ғасырға дейін жазушылар нұсқаулықтар ұсынып 

келді. Мәселен Ван Дайн С.С. детектив жазудың жиырма әдісін жазып шықты[3]. 

Э.По да детектив туындыларын жазудың өз формуласын ұсынады: 

1.Туындының өзегі жасалған қылмыстың құпия себептерін ашу болуы тиіс. Ол кісі 

өлімі болуы міндетті емес. 

2. Құпияны шешумен әуесқой-ізкесуші айналысады. Оның қасында істің қалай 

өрбігенін хабарлап отыратын сенімді серігі болады. Серігі қарапайым адамша ойлайтын, 

сонымен бірге ізкесуші досының іс-әрекетін түсініп, бағамдай алатын өзіндік ақыл иесі. 

Қандай әрекетке болса да дайын белсенді образ. 

3. Тапсырма, яғни құпияның да өзіндік шешімі болады, әр шешімге жеткізер шарттар 

қатар жүреді. Оқиға басталған сәтте ізкесуші де оқырманнан асып ештеңе біле қоймайды. Ол 

шешімге жеткізер жолда оқырманды бәсекеге шақырғандай болады. 

4. Түйсігі жоғары дәрежеде дамыған әуесқой-ізкесуші тек заттай дәлелдер жинап, 

содан қорытынды шығара алмай қиналатын қауіпсіздік қызметкерлерін шаң қаптырады. 

5. Тапсырманың алғышарттарын баяндау, әдетте, ізкесушінің бөлмесінде, досымен 

әңгіме түрінде беріледі. 

6. Тергеу барысында көп жағдайда әділетсіз жала жабылған адам немесе кінәсі жоқ 

күдікті кездеседі. 

7. Құпияның шешімі әрдайым таңқалдыруы тиіс. 

8. Автор күрделі секілді көрінген құпияның қарапайым шешімін ұсынғаны дұрыс 

болады. 

9. Кей жағдайда ізкесуші күдіктінің немесе қылмыскердің шындығын айтқызу үшін 

көрініс те құра біледі. 

10. Соңғысы - қорытынды түсіндіру. Ол әдетте, оқытушының тақырыпты түсінбей 

қалған студентіне қайта оқыған лекциясына ұқсайды және көбінше ізкесушінің жеке 

бөлмесінде жүзеге асырылады[4, 163]. 

Детектив жанрында алғаш қалам тербеген Эдгар По деп есептелінеді. Оның 1840 

жылдары жазылған туындылары жанрдың іргетасын қалады деседі. Алайда, детектив 

элементтері одан да бұрынғы авторлардың туындыларында кездесіп отырды. Мәселен, 

Уильям Годвиннің 1794 жылы жазылған «Калеб Вильмстің бастан кешкендері» романы 

әуесқой-ізкесушінің бейнесін көз алдымызға келтіреді. Сонымен бірге, Э.Видоктың 1828 

жылы жарыққа шыққан «Жазбалар» туындысы да детектив жанрының озық үлгілерінің 

қатарынан табылады. Алайда, әдебиет жазушы Еремей Парновтың айтуынша алғаш рет 

нағыз ізкесуші бейнесін жасаған ол – Эдгар Аллан По болды. Оның атақты «Морг 
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көшесіндегі кісі өлімі»туындысындағы Дюпен бейнесі, одан келіп Шерлок Холмс, Браун, 

Лекок және мистер Каффаның ұмытылмас образдары туындады. Нақ сол Эдгар По сюжетке 

алғаш жеке ізкесуші мен қауіпсіздік қызметкерін қатар қосады. Мұнда әрине жеке ізкесуші 

әрдайым жоғарғы орыннан көрінеді. 

Детектив жанры Англияда У.Коллинздың «Ақ киімді әйел» және «Айлы тас» 

романдарынан кейін кең танымалдылыққа ие болды. Ал жалпы детективтің алтын ғасыры 

болып ХХ ғасырдың 30-70-жылдары саналады. Осы кезеңде А.Кристи мен Ф.Бидингтің 

туындылары жарыққа шыға бастады. Олар өз кезегінде жанрды одан әрі дамытты [5, 153]. 

Ал қазақ ауыз әдебиетінде детектив жанырындағы аңыз – әңгімелер, ертегілер 

айтарлықтай жеткілікті. Би-шешендердің қылмысты, дауды шешудегі тапқырлықтарын 

нағыз кемеліне жеткен із кесушілерге жатқызуға болады. С.Сейфуллиннің «Бандыны қуған 

Хамит», «Тар жол тайғақ кешу»,  Ә. Нұрпейісовтің  «Қан мен тер», М. Әуезовтің  «Бүркітші» 

шығармаларында детектив сарыны кездеседі.  Қазақ әдебиетінде «детектив жанрының 

жақұты» аталған Кемел Тоқаевтың Шығармаларын тілге тиек етеміз. Жазушының «Көмескі 

із», «Түнде атылған оқ», «Қастандық», «Арнаулы тапсырма», «Сарғабанда болған оқиға», 

«Таңбалы алтын», «Дикарьдің өлімі», т.б. деректі шығармалары бар. Сонымен қоса 1974 

жылы Алматы қаласында «Қазақстан» баспасынан басылып шыққан «Қоғамдық тәртіп 

сақшылары» деген жинақта детектив жанрында жазылған шағын әңгімелер де бар.  

Детектив жанр болып қалыптасқалы бері бірнеше өзгерісті бастан кешті. Дегенмен өзінің 

мәні мен мағынасын жоғалтпады. Сондықтан детектив жазудың әр қилы нұсқаулықтары шыға 

бастады. Әр автор өзінше өзгеріс қосып отырды. Зерттеу барысында Эдгар По мен Артур Конан 

Дойлдың әдістеріне көз жүгірттік. Соның ішінде Кемел Тоқаевтың детектив жазуда өз мүддесін 

еш ойламағаны анық көрінеді. Тек мемлекет пен қоғам мүддесі үшін қалам тартқан жазушының 

сюжеттік желісінде өзгешілік болуы орынды секілді. 

Қоғамның кеселi, көлеңке жақтары қылмысты iстер арқылы көрiнiс табатындығын 

ескерсек, сол дерттi анықтап беретiн тамыршы жанр осы детектив болса керек. Бұл жанрдағы 

қазақ тiлiндегi оқырманға ұсынылып жатқан дүниелер некен-саяқ. Қылмыс тақырыбына 

жазылатын күнделiктi газет мақалаларына ұқсап кетiп жататындары да аз емес. Сол себепті 

қазақ қоғамында детективті жанр ретінде дамыту үшін әдебиет тарихын кеңінен оқыту, 

детективті қалай жазу керектігі мен тәсілдері, әлемнің озық детектив үлгілерін аудару 

мәселелеріне көңіл бөлінсе дейміз. 
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Мақалада тіліміздегі фразеологиялық антонимдердің жасалу жолдары мен оның 

Ілияс Жансүгіров шығармаларында қолдану ерекшеліктері қарастырылған. 

Кілт сөздер: фразеологизм, антоним, стиль, семантика, контекст, поэзия. 

 

В статье рассмотрены особенности оброзования фразеологических антонимов в 

казахском языке  и  специфика их применения в произведениях И.Жансугурова. 

Ключевые слова: фразеологизм, антоним, стиль, семантика, контекст, поэзия. 

  

The article deals with  the pecularities of forming phrasal antonyms in Kazakh language 

and their specific applying in Zhansugurov’s  works 

Key words: idiom, antonym, style, semantics, context, poetry. 

 

Көп сөзбен бір ғана мағына беретін, тілдің стильдік сапасын арттыратын тұрақты тіркестер 

прозалық, поэзиялық шығармаларда жиі кездеседі.  Жалпы суреткер тіліндегі  

фразеологизмдерді талдағанда, оны жалпыхалықтық тілмен байланыстыра қарастыруымыз керек, 

өйткені тұрақты тіркестердің дені халықтық сөйлеу негізінде қалыптасқан. Әрбір фразеологизмнің 

семантикасына зер салсақ онда ұлттық болмыстың бір элементі табылары анық. 

Ал фразеологизмдерді өзгертіп қолдану, халық тіліндегі тұлғаларды жұмсау не 

болмаса жаңа фразеологиялық тіркес жасау суреткердің шеберлігін, даралығын танытады. 

Абай фразеологиясына тоқтала келе, ғалым Р.Сыздық: «Поэзия тіліндегі 

фразеологизмдердің басты белгісі – олардың образды (бейнелі) болатындығы. Ал 

бейнеліліктің «сүйегі» тілдік метафорада жатады. Метафора дегеніміз – сөздердің мағына 

ауыстырып жұмсалуы болса, фразеологизмдер сөз мағынасын құбылтудың бірден-бір көзі 

болып табылады. Мұны ақын-жазушылар жақсы біледі де шебер пайдаланады» - деп пікір 

білдіреді [1, 104 б.]. 

Профессор Г.Смағұлова: «Қиыннан қиыстырған ой өрнектері өлеңде өз орнын 

құлпыртып тұрған тұрақты сөз тіркестерінің мәнерлегіштік, бейнелегіштік қасиеті айқын 

аңғарылады. Аз сөзбен көп сөздің түйінін түйген тұрақты сөз тіркестерін поэзиялық 

шығармада қолданудың өзіндік ерекшеліктері бар. Өлең қара сөздей емес, белгілі бір 

ырғаққа, ұйқасқа құрылады. Басы артық селкеу сөз бен селдір  шумақ бүкіл өлеңнің 

поэтикасына нұқсан келтіреді. Сол себепті де, ақындар дайын тіркестерді өлең жолдарына 

пайдаланғанда аса үлкен жауапкершілік барын сезінеді»,[2] - деп, фразеологизмдердің 

поэзияда ерекше қызмет атқаратынынын  айтқан болатын. 

Расымен де ақын-жазушылар фразеологизмдерді шебер пайдаланып қана қоймай, 

контекст ыңғайына қарай өзгертіп те қолданған. Осы ретте, ақын Ілияс Жансүгіров тұрақты 

тіркестерді қалай қолданған деген сауалға жауап беруге тырысайық. 

Халық тіл тарихы мен болашағына немқұрайлы қарамайды, олар нақты өмірдің қыр-

сырын, өмір шындығын тіл арқылы біледі. Тіл иесі жүйесін тауып сөйлеуге, ойын әдемілеп 

жеткізуді мақсат етеді. Айтатын сөзі мен ойының мазмұны мәнді, көркем болу үшін 

афоризмдерді, фразеологизмдерді, мақал-мәтелдерді жиі қолданады. Қазіргі таңда жалпы тіл 
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жүйесіндегі фразеологизмдердің орнын сөз еткенде олардың стилистикалық қызметін 

анықтау да маңызды болып табылады. Қазақ тіл білімінде фразеологизмдердің стильдік 

ерекшеліктері туралы ойдың бастамасын І.Кеңесбаев айтқан болатын: «Фразеологизмдердің 

жалпы тіл жүйесіндегі ролі, сөйлеу процесіндегі атқарар қызметі көп жағдайда осы стильге 

ойысып отырады. Осының нәтижесінде сөз, сөз тіркестері, сөйлем өрісі кеңейіп отырады. 

Сөйлеушінің айтпақ болған ойы айқындалып отырады. Тыңдаушы мен оқырман қауымға 

жатық та түсінікті болу үшін фразеологизмді сөйлеуші не жазушы стиль жағынан әр саққа 

жүгіртіп, шебер қолдануға тырысады» [3].Көп сөзбен бір ғана мағына беретін, тілдің 

стильдік сапасын арттыратын тұрақты тіркестер прозалық, поэзиялық шығармаларда жиі 

кездеседі. 

Жалпы суреткер тіліндегі фразеологизмдерді талдағанда, оны жалпыхалықтық тілмен 

байланыстыра қарастыруымыз керек, өйткені тұрақты тіркестердің дені халықтық сөйлеу 

негізінде, ұлттық  болмыс негізінде  қалыптасқан. 

Олай болса фразеологизмдерді өзгертіп қолдану, халық тіліндегі тұлғаларды жұмсау 

не болмаса жаңа фразеологиялық тіркес жасау суреткердің шеберлігін, даралығын танытады. 

Оның қаламгерлік ерекшелігі де осы тұста көрінеді. Мәселен, тілімізде жер соғу  тұрақты 

тіркесі бар. Мағыналары: 1.жығылды,  құлады, қарады;  2. алданды. Ілияс бұл 

фразеологизмді  жер соғып қанатымен (қанатымен жер соғу) деп өзгертіп береді: 

Қуа алмай жердегілер ізге түсіп, 

Қалар ек жете алмасқа біз кетісіп 

Жер соғып қанатымен хан қалар ед 

Тек қана құмалақ сап іздетісіп.  («Күйші») 

Тіліміздегі мұз арқалап, күл төгу (бар қиындықты көтеру мағынасында) 

фразеологизмін мұз төсеніп, қар кешу  деп өзгертіп береді. 

Мен өзім тауда туып, тасында өстім, 

Жасымнан мұз төсеніп, қарды кештім. (« Құлагер») 

Дәл осы фразеологизмді Ілияс «Жас жалшыға» өлеңінде өзгертіп тағы бір вариантын 

береді. Мысалы: 

Аязды суық боранда,  

Қалшылдап өстің сүмсиіп. 

Таңды атырдың қораңда, 

Қар құшақтап, мұз сүйіп. 

Ал іші өртену тұрақты тіркесін толықтырып ішінде өрті жанып деп өзгертеді. 

Ішінде өрті жанып басылмастай, 

Шемендеп дерті кеткен ашылмастай. ( «Құлагер») 

Ғалым  К.Аханов: «Тіл-тілдегі сан алуан фразеологиялық единицалар астарлы, 

образды мағынада қолданылады да, олардың мәнерлеп бейнелеуші  қызметі өте күшті 

болады. Олардың көпшілігі эмоциялық бояуы басым, айрықша образды, экспрессивті қызмет 

атқарады», – деп ой түйеді [4]. 

Фразеологизмдердің адам жан дүниесін,  мінез-құлқын, ішкі психологиясын, қимыл-

әрекетін, сөйлеу мәнерін беруде проза, поэзия тілінде  қолданылатын түрлері ерекше 

экспрессивті-стильдік бояуды танытатыны айқын. Ілияс шығармаларындағы 

фразеологизмдер белгілі бір бейнені суреттеп берудегі экспрессиясы күшті поэтикалық 

құрал. Демек, «поэзия тіліндегі фразеологизмдердің басты белгісі – олардың образды 

/бейнелі/  болатындығы. Жеке суреткер тіліндегі образды фразеологизмдердің типтерін, 

олардың көп-аздығын,  ескі жаңаларын түгендеу үстінде ақынның не жазушының  

фразеологизмдер саласындағы байырғы қазынаны қаншалықты игеріп, кәдеге асырғанын, 

қаншалықты жаңаларын ұсынғанын көруге болады. Ал бұлар шығармашылық контекст 

немесе авторлық даралық дегенді танытады, тіпті кеңірек қарасақ, суреткер тіліндегі 

фразеологизмдер әлемі оның  поэтикалық тіл арқылы көрінетін дүниетанымын көрсетеді». 

Ақын поэзиясындағы фразеологизмдердің қоланылу ерекшеліктерін қарастырғанда ең 

алдымен олардың семантикалық категорияларының (антонимдік)  қолданысын айқындауды 
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 мақсат  еттік. Олай болса, ең алдымен  фразеологиялық антонимдердің Ілияс Жансүгіров 

шығармаларында қолданылуына қатысты мысалдарды топтастыра келе, олардың  қолданылу 

ерекшеліктеріне  тоқталып, төмендегідей тілдік тұжырым шығаруға болады. 

 Шындығында да, фразеологиялық бірліктерді орнымен қолданғанда ғана тіл 

жүйесіне, сөйлем мәніне нұқсан келмейтіні белгілі. Жеке  фразеологизмдердің стильдік 

қызметінен өзге, қарама-қарсы мәндегі фразеологизмдер қандай стильдік қызмет атқарады, 

бұл тұста қандай ерекшеліктерді байқауға болады  деген мәселе тереңірек қарастыруды 

қажет етеді. 

Фразеологизмдердің көркем шығарманың қай жанрында  болсын, мейлі прозалық, 

мейлі поэзиялық жанрда қолдануда автордың әдіс-тәсілдері сан түрлі. Фразеологизмдердің 

мәнерлегіштік және бейнелегіштік қасиеті контексте  әр ақын-жазушының өзіндік сөз 

қолдану әдісіне қарай айқындала түседі.  Қарсы  мәнді фразеологизмдерді сөз шеберлері 

талдап, таңдап кейіпкердің іс-әрекетін нақтылауда, шығарманың идеялық көркемдік 

жақтарын  жетілдіруде толып жатқан мүмкіндіктеріне сай  етіп, стильдік мақсатпен 

қолданады. Кейде табиғаттағы қарама-қарсы күштерді салыстыруда қолданса, бірде адам 

мінез-құлқындағы қарама-қарсылықты көрсетуді, ал бірде өмірде болатын қарсы ұғымдарды 

көрсетуді көздейді.  

Сөз лексикалық қабілетіне қарай өзге де сөздермен тіркесу, лексикалық мәндес сөздер 

бірінің орнына бірі жұмсалу  (синонимдер),   сөздер бір-біріне мағыналық жағынан қарама-

қарсы келу  (антоним)  сияқты қасиеттерге ие. Осындағы антонимдік қасиет жеке сөздер 

арасында ғана емес, сонымен қатар, фразеологиялық бірліктерде де болады. Кей жағдайда 

сөз бен фразеологизм де бір-біріне антоним болуы тілде ұшырасады. Негізінен 

фразеологиялық антонимдердің стильдік қызметі олардың семантикалық табиғатымен 

байланысты деуге болады. Себебі, фразеологиялық антонимдердің негізін мағына қарама-

қарсылығы құрайды, ал қарама-қарсылық көркем шығарма, поэзия тілінде контраст 

тудырудың өнімді тәсілі болып табылады. Көптеген тіл зерттеушілері антонимдердің 

стильдік қызметін антитезамен шектелуі дұрыс емес екендігін айтады. Сондықтан бұл тұста 

назар аударарлық жайт – контексте фразеологиялық антонимдер қандай синтаксистік 

конструкцияда колданылатындығы болмақ. Бұл тұрғыда: «антонимдер сөйлеуде тек қана 

қарама-қарсы қойылып қоймайды, байланысу дәрежесіне орай күшейтуді, толықтыруды, 

нақтылауды және тұрақтылықты, толассыз әрекетті немесе қалыпты, олардың алмасу 

қасиеттерін де игереді», – деген тұжырымды лексикалық антонимдердің стильдік қызметіне 

қатысты М.К. Давыдов айтқан болатын [5, 151 б.].  

Тілімізде  тұрақты сөз тіркестер мән-мағынасы жағынан бір-біріне үйлес келіп, өзара бір-

бірімен синоним болып жұмсалатындығы сияқты бұлар мән-мағынасы жағынан қарама-қарсы 

болып та қолданылады. Фразеологизмдердің арасындағы осындай кереғар құбылыстарды 

фразеологиялық антонимдер деп атауға болады.  Бұл жайында Ж.Мусин: «Фразеологизмдер 

көбінесе сапалық-бағалық сипатта болады. Сондықтан, көптеген идиомдар мен фразалар бір-

біріне қарсы мағынада болып келеді», [6]- деп тұжырымдаған.  

Негізінен  лексиколог ғалымдар  лексикалық антонимдердің контексте берілу жолдарын 

түрліше топтастырған. Мысалы, ғалым Ғ. Мұсабаев қазақ тіліндегі лексикалық антонимдердің 

контексте көрінуінің төмендегідей төрт түрін ұсынады: 

1) Антонимдердің бір сөйлем ішінде қатар қолданылуы. 

2) Іргелес сөйлемдерде қолданылуы. 

3) Бірнеше антоним сөздердің бір сыңарларын одан кейін беру. 

4) Антонимдерді аралас қолдану [7,23 б.].  

Ж. Мусин антонимдік контекстерді тұлғалық және мағыналық жағынан былайша 

топтастырады: 

1) Жалпылық мәнде болатын антонимдік контекстер. 

2) Тікелей қарама-қарсы мәнде болатын антонимдік контекстер. 

3) Альтернативтік мәнде болатын антонимдік контекстер. 

4) Философиялық ой түйіні, тұжырым, пікір ретінде келетін антонимдік контекстер. 
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5) Антоним сөздер жеке, дара қолданылатын контекстер. 

6) Антоним сөздер  субъекті- предикаттық қатынаста болатын антонимдер. 

7) Антонимдердің өзінің негізгі мағынасына тікелей қарсы мәнде жұмсалатын контекстер 

[6, 76 б.]. 

Контексте фразеологиялық антонимдерді орынды пайдалана білу өмірдегі құбылыстарды 

дәл суреттеп, әсерлі жеткізер шеберлік қырын танытады. Осы тұрғыда: «Жазушы кейіпкердің 

түсінігіндегі не сөзіндегі қайшылықтардан да үлкен контраст тудыруға шебер. Бұл жағдайда 

контраст жасаушы қарама-қайшылықтардың бір жағы – кейіпкер ойы, не сөзі де, екінші жағы – 

шындық» [8, 87 б.], – деген дәйекті пікірді көркем проза тілін зерттеуші ғалым  Б. Шалабаев 

айтқан болатын. Бұл поэзияға да катысты ой. Сондықтан да, контексте фразеологиялық 

антонимдерді ұтымды қолдана білу ақын-жазушы шеберлігімен тығыз байланысты.  

Жинақталған мысалдар негізінде ақын өлеңдерінде қарсы мәнді фразеологизмдердің бір 

сөйлем ішінде қатар жұп болып жұмсалуы өте сирек ұшырасатынын аңғардық. Десек те, автор 

өлеңдерінде қарама-қарсылықты беруде фразеологизмдерді азды-көпті қолданған. Және де бұл 

тұста тілдік тұжырым шығаратындай өзгешеліктер де жоқ  емес.  

Ілияс Жансүгіров қолданысында антоним сөздер жеке, дара қолданылатын контекстік 

фразеологизмдер ұшырасады. Мысалы: 

Сыртым бүтін, ішім түтін – көңілі жарым, іш құса 

Қамалым, хан дәнішпан, Кенем – құтым, 

Менің де сыртым бүтін, ішім түтін... 

Ордадан бұдан артық тілемеймін, 

Бер маған осы адамды басы бүтін... («Күйші») 

Ақ үстінен қара танымау – оң-солын, дұрыс-бұрысын білмеу 

Олай болса, біздің бәріміз де не ақ үстінен қара танымаймыз, не жазған кісі – перінің 

баласы! Екінің бірі! («Мынау не дейді») 

 Көзді ашып жұмғанша – лезде, дем арасында 

 Әні-міні дегенше көзді ашып жұмғанша,  

 Гудогіңді шыңғыратып, отарбаңды сырқыратып  

 Алатаудың төсіне келіп-мініп қаласың ( «Жаңа астана») 

 Ақылы балқаш, ашуы дүлей - ақылы көл-көсір, мол, ашу мінез қаһарлы зәрлі 

 Кербез қыз ақылы балқаш, ашуы дүлей. («Дархан») 

 Келтірілген мысалдарға назар аударатын болсақ, сыртым бүтін, ішім сау, ақ үстінен 

қара танымау, көзді ашып жұмғанша, ақылы Балхаш, ашуы дүлей  фразеологизмдерінің 

құрамында  сырты ↔ іші, ақ ↔ қара, ашу ↔жұму, ақыл ↔ ашу  деген антонимдік жұптарды 

кездестіреміз, бірақ тұтастай алғанда бұл тұрақты тіркестер бір ғана мағынаға ие. Ал 

фразеологизм құрамындағы көрсетілген антоним жұптар салыстыру мақсатында тұрақты тіркес 

құрамына негіз ретінде кірігіп кеткен. Сондықтан, бір ғана фразеологизмнің құрамында 

жұмсалатын антоним компоненттер өз ішінде антонимдік қасиетті иеленгенімен, оларды 

фразеологиялық антоним қатарына жатқызбаймыз, олар бірігіп келіп бір ғана мағынаның 

орнына жұмсалады.  

Негізінен, фразеологиялық антонимдер қарама-қарсы алынған екі жұп 

фразеологизмдерден жасалу керек. Ақын шығармаларында мұндай антоним фразеологизмдер де 

бар (аз ұшырасады): 

Даусын қырымдатқанда отырғандардың ішек-сілесін қатырады. Қажен тазтар 

сылқылдап көзінен жас ағызады. ( «Мынау не дейді?»)                       

Қожанәсір тұрған қаланың барлығы қара танымайды екен де, әліпті таяқ тәрізді деп 

білетін көзі ашық зиялы адам жалғыз Қожа болыпты ( «Мынау не дейді?» )   

Аз күнде жер жастанам. 

О дүниеден үміт жоқ, 

Безіп құдай, патшадан. 

Бұ дүниеден үміт жоқ  

                                («Тапанша») 
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  Келтірілген бірінші сөйлемде ішек-сілесі қату ↔ көзінен жас ағызу, қара танымау ↔ 

көзі ашық, о дүние ↔  бұ дүние жұптары бір сөйлемде қарама-қарсы қолданылған 

фразеологизмдер. Күлу – жылау, оқыған – сауатсыз деген антонимдік мәнді білдіреді.  

Кейде автор қолданысында лексикалық бірлік пен фразеологизмнің антоним болуы да 

ұшырасады. Мысалы: 

Николайдың  неше  сайлауында би болып келген Сандыбай да енді «шен құмарлықты»  

тастап, үлкен,  жұрт ауызына  қарайтын ақсақал болды («Әңгімелер») –  сөйлемде 

фразеологизмге лексикалық бірлік антоним болып тұр. Мысалдағы шен құмар тұрақты тіркесі 

– мансапқор, атаққұмар мағынасында беріліп ақсақал сөзімен контекстік антонимдік жұп құрап 

тұр. Жеке алғанда бұл екі жұп қарсы мәнге ие  емес.  Ал контексте атаққа құмар, өркөкірек 

адамның ақылды, ақылшы қартқа айналуы қарсы қойылған.  

Халқыңның өзің білесің де, ісіне күйесің де,  

Қаласың кейде кейіп, кейде мәз боп,  

Әйтеуір сол халықты сүйесің де - өлең жолдарындағы кею сөзі мен мәз болу 

фразеологизмі антоним. Яғни, «ренжу» мағынасы мен «қуану» мағынасының қарама-қарсылығы 

осылай берілген.  

Кейде мұндай ерекшелік прозалық шығармаларынан да көрініс табады. Мысалы: Көрген 

күндері анау.... Өмірі ішсе  тамаққа, кисе киімге жарымайтындар байдың борышына, 

атқамінердің  жеміне жеткізе алмай таусылып жүргені(«Әңгімелер»). Бұл мысалда бір ғана 

ішсе  тамаққа, кисе киімге жарымайтындар (кедейлер) фразеологизмі бай, атқамінер сөздеріне 

қарсы мәнде берілген. 

Бір жағы-өңшең ақ білек, бір жағы-өңшең қүс білек – автордың ерекше ұйқас үшін 

жасаған авторлық антонимдік фразеологизмі. Мұндағы ақ білек фразеологизмі «қара жұмыстан 

қашатын мырза-шора» деген мәнде айтылса, керісінше күс білек «бейнетке жақын, еңбекқор 

кедейлер» туралы айтылған.  

Ілияста лексикалық, фразеологиялық антонимдік жұптармен қатар контекстік 

антонимдер де ұшырасады. Тілімізде жеке алғанда қарама-қарсы мәнге ие болмайтын, ал 

контекс ауқымында қарсы мағынада жұмсалатын жұптарды тілшілер контекстік немесе 

стильдік антонимдер деп атап жүр. 

Мысалы, мына бір өлең шумақтарына назар аударайық: 

Ықшылбай надан емес, «совработник», 

Аңдысқа ұсақ, өсек, тіпті жетік, 

Досқа бал, дұшпанға тас мінезі бар; 

Қояды «қап» дегенді бірдеңе етіп.              («Ықшылбай») 

Мұндағы, надан емес -  «совработник» – бірін-бірі жоққа шығарып тұрған қайшы мәнді 

сөздер, дос - дұшпан – лексикалық антонимдер, бал (мінез) - тас (мінез) – контекстік 

антонимдер. Қалайша контекстік антоним деген сауал туындауы мүмкін. Түсіндірейік: жеке 

алғанда бал сөзіне у, ашты т.б.сөздері антоним болуы тиіс, ал мұнда сөз мінездің балдай тәтті 

немесе тастай қатты, яғни жағымды-жағымсыз болуына орай автордың қолданысында 

контекс ішінде қарама-қарсы мәнге ие болып тұр. 

Қорыта келе, Ілияс Жансүгіров  фразеологиялық антонимдерді өз ыңғайына орай 

контексте шебер қолдана білген. Сондай-ақ, ақын жалпы халық тіліндегі фразеологизмдердің 

кейбірінің компоненттерін ұйқас ыңғайына қарай өзгертіп те қолданған.  
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Бұл мақалада  азаматтардың құқықтық санасын арттыруда ҚР 

Конституциясының алатын орны және қалыптасу мен даму тарихын түсіндірудің мән-

маңыздылығы баяндалады. Сонымен қатар, елімізге белгілі заңгер ғалымдардың 

Конституция туралы ой-тұжырымдары келтірілген.  

Кілт сөздер: құжат,құқықтық сана, Ата Заң, символ. 

 

В этой статье описываются важность разъяснения места и роли Конституции 

Казахстана в повышении правовой осведомленности граждан. Кроме того, даются взгляды 

известных ученых-юристов по Конституции. 

Ключевые слова: документ, правовое сознание, Главный Закон, символ. 

 

This article describes the importance of clarifying the place and role of the Constitution of 

Kazakhstan in raising the legal awareness of citizens. In addition, given the views of well-known 

legal scholars on the Constitution. 

Key words: document, legal consciousness, Main Law, symbol. 

 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде жариялаған «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы еліміздің сан ғасырлық бай тарихы мен 

мәдениетін, халқымыздың ұлттық менталитетін, ұлттық санасын жаңа заман талабына сай 

қайта жаңғыртып, оған жаңаша сипат беру мақсатында жарияланған тың бастамалардың бірі. 

Елбасымыз өз мақаласында: «Мен халқымның тағылымы мол тарихы мен ерте 

заманнан арқауы үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерін алдағы өркендеудің берік діңі ете 

отырып, әрбір қадамын нық басуын, болашаққа сеніммен бет алуын қалаймын» -деп 

нақты айтты[1]. Яғни, жаңа дәуірге сай ұлттық сананы жаңғыртудың негізі –  тарих және 

мәдениет болып табылады. Сонымен қатар, ұлттық сананы жаңғыртудың тағы бір шарты – 

ол халқымыздың құқықтық сауаттылығын арттыру болып табылады. Бұл жөнінде 2018 

жылдың 4 сәуірінде ҚР Конституциялық Кеңесінде өткен ашық есік күнінде Кеңес Төрағасы 

Қ.Ә.Мәми: «Республиканың қолданыстағы Конституциясы өзіне әлемдік конституциялық 

мұраның жалпытанылған құндылықтарын сіңірді. Соның арқасында Қазақстан егемен 

мемлекет ретінде ғана қалыптасып қоймай, халықаралық қауымдастықтың құрметті 

мүшесіне айналды, оның пікірі ең жоғары деңгейде мойындалады. Өткен жылы 

конституциялық реформамен қатар, Қазақстан Республикасының Президенті қоғамдық 

сананы ауқымды жаңғырту туралы жария етті, оның шарты басты мақсатқа қол 

жеткізу – әлемнің неғұрлым дамыған елдерінің отызының қатарына кіру. Қоғамдық 

сананың құрамдас бөлігі құқықтық мәдениет, оның бастапқы көзі Конституция. Осыған 
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 байланысты, маңызды міндет қоғамның конституциялық мәдениет деңгейін арттыру. 

Конституциялық Кеңес өзінің шешімдерімен және мақсатты түрде жүргізілетін құқық 

түсіндіру жұмыстарымен азаматтардың құқықтық мәдениетін арттыруға, 

Конституцияға және заңдарға құрметпен қарауға тәрбиелеуге ықпал етеді. Қазақстандық 

жас ұрпақпен тікелей диалогта құқықтық дәстүрлерді мұра ретінде сақтап қалу қажет»-

деп айтқан болатын[2]. Яғни, әрбір азаматтың құқықтық санасын арттыруда мемлекетіміздің 

негізгі Ата Заңы Конституцияның алатын орны ерекше. Осы тұрғыда басты Заң құжатының 

қабылдану тәртібін, оның қалыптасу және даму тарихын түсіндіру, насихаттау, оған 

құрметпен қарауға тәрбиелеу маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Ал енді сол 

Конституциямыздың қалыптасу және даму тарихына тоқталып өтейік.  

Жалпы,  ҚР-ның Конституциясы – еліміздің тәуелсіз мемлекет ретіндегі дербестігін 

айқындайтын басты символдардың бірі болып табылады. Конституция – бұл еліміздің 

мемлекеттік құрылысын, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын нақты белгілеген 

басты құжат. Конституция – заңдарды жетілдіріп, дамытудың негізгі іргетасы болып 

саналады. Ата Заңымыздың басты қайнар көзі, түп тамыры сонау ғасырлар қойнауындағы 

«Есім ханның ескі жолы», «Қасым ханның қасқа жолы», Әз-Тәукенің «Жеті жарғысынан», 

яғни дәстүрлі құқық бастаулары ретінде танылатын негізгі үш дала «Конституциясынан» 

бастау алады. Бұдан соң Алаш өкіметінің алғашқы Конституциясы дербес мемлекет құруға 

бағытталған жобалары –Ата Заңымыздың қалыптасуына, мемлекеттік құрылымдарды 

нығайтуға ықпал етті[3]. Негізінен, Алаш Конституциясы жобасының концептуалды арқауы 

- ол 1917 жылғы Алаш партиясының ұлттық бағдарламасы болып табылады. Атамекенде 

өмір сүріп отырған сол кездегі қазақ елінде – қазақ мәселесі болғандығын, ол күні бүгінге 

дейін өз маңызын жоғалтпағандығын мойындауымыз керек. Бұның түпкі тамыры – қазақ 

мәселесінің мынадай 4 құрамдас бөлігінде жатыр: Ұлт мәселесі, Тіл мәселесі, Дін мәселесі 

және Жер мәселесі. Бұл аталған қазақи иісті ұлттық идеялар бағдарламаның 10 бөліктен 

тұратын тұжырымдамаларында қазақтардың қайғы қасіреттеріне қатысты қамтылған 

мәселелердің (айталық, ұлттық автономиялы мемлекет құру, өзін-өзі билеу, тәуелсіздік, 

бостандық, т.б.) өзегі[4, 12-13]. «Алаш» партиясы мен Алашорда үкіметі бағдарламасы 

белгілі дәрежеде қазақ жұртына большевиктер ұсынған кеңестік даму жолымен бір мезгілді 

өмірге келген балама өркендеу жолы болатын»-дейді белгілі тарихшы М.К. Қойгелдиев.  

Сол кездегі қазақ зиялыларының ұлағатты іс-әрекеттерінің мысырға шабатынын көре 

тұра, олардың кеңестік үкімет тұсында ұлттық мемлекет құру, т.б. идеяларын ҚР-ның 

Президенті Н.Ә. Назарбаев қатты бағалап, былай деді: «Алаш партиясының жетекшілері 

ұсынған көптеген қағидалар күні бүгінге дейін өз маңызын сақтап отыр. Бұл ұлттық емес 

патриоттық ұйым алдына қойған мақсаты қазақ қоғамын бірте-бірте өзгертіп, оны осы 

заманғы шындыққа бейімдеу еді... Қазақ халқы өзінің басты мақсаты – ұлттық 

мемлекеттілігін қайта қалпына келтіруге нақтылы мүмкіндік алды. Алайда, оқиғалардың 

бейбіт өрбуін Ресей қоғамындағы тың дағдарыс бұзып кетіп, оның өзі большевиктер 

партиясының диктатурасын орнатуға әкеліп соқты»[4, 47-48]. Яғни, Алаш зиялыларының ой-

пікірлерінен қалыптасқан Конституция қазіргі тәуелсіз еліміздің Конституциясының негізгі 

бастауы болып табылады.  

Ғасырлар бойы найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғап, иеленген жеріміздің 

шекарасы барлық көрші мемлекеттермен айқындалды. Біздің елімізде 1927, 1937, 1978 және 

1993 жылдары Конституция қабылданғаны баршаңызға белгілі. Алайда, нарықтық 

экономиканы дамытуға бағыт алған мемлекетіміз үшін 1993 жылы қабылданған Ата заң, 

кеңестік қағидалардың шеңберінен шыға алмай, әкімшілдік ережелерді арқау етіп, 

мемлекеттің демократиялық институттарының дамуына тұсау бола бастады. Өйткені, Ата 

Заңда атқарушы, заң шығарушы, сот биліктері қамтылмаған болатын. Бұл мән-жайлар 

Қазақстанның қоғамдық саяси дамудың жаңа кезеңіне енуіне конституциялық бетбұрыс 

жүргізу керектігін байқатты. Осы негіздермен, 1995 жылы 30 тамызда жалпы халықтың 

талқылауынан өтіп, жаңа Ата Заң қабылданды[3]. 
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Көзден ғайып болған жүз жылдықтың дүниежүзілік конституциялық тәжірибесінде 

Конституцияның осыншама қысқа мерзім жұмыс істеуі өте сирек кездесетін құбылыс. Жаңа 

Конституцияны қабылдаудың себептері хақында әртүрлі көзқарастар орын алды.  

Біздің пікірімізше, 1995 ж. конституциялық реформаның алғышарты егеменді 

Қазақстанның тұңғыш Негізгі заңын жасау және қабылдау кезіндегі уақыт талабы сипатында 

жатыр. Біздің Республикада бір қоғамдық жүйеден екіншісіне көшу эволюциялық жолмен 

жүзеге асты, бірақ бұл процесс консервативті күштер жағынан қарсыластыққа ұшырап жатты. 

Президент Н.Ә. Назарбаевтың анықтамасы бойынша, ҚР 1993 ж. Конституциясы – мәмілеге 

келу Конституциясы еді[5, 106-107]. 

Жалпы, ҚР 1993 ж. Конституциясының толығымен шеше алмаған тағдырлы да басты 

мәселелерінің бірі мемлекеттік өкімет билігінің жоғарғы органдарын ұйымдастыру проблемасы 

болып табылады. Біздің пікірімізше, ҚР 1993 ж. Конституциясының билік құрылымдарын 

ұйымдастыру өрісіндегі қайшылықтарына келесі жағдайларды жатқызуға болады: 

- ҚР 1993 ж. Конституциясындағы мемлекеттік өкімет биліктерін бөлісу принципін 

жүзеге асыру моделінің өтпелі кезең жағдайларына сай келмейтіндігі; 

- Мемлекеттік өкімет билігін ұстаған органдардың жекеше тармақтарының 

конституциялық-құқықтық мәртебелерін анықтауда жіберілген кемшіліктер мен қарама-

қайшылықтар; 

- Мемлекеттік өкімет билігі тармақтары арасындағы тартыстарды шешудің механизмін 

жете анықтамау [5, 115].  

Дегенмен де, ҚР 1993 жылғы Конституциясы өзіндік тарихи маңыздылығымен де 

айшықтала түсті. Олар төмендегідей: 

 Конституция тұтастай еліміздегі ұлтаралық жарасымдылықты сақтауға негізделген. 

 Кеңестік және қазақстандық тәжірибеде тұңғыш рет адам құқығы мен бостандығының 

басымдылығы танылды. 

 Қазақстан халқы дүниежүзілік қоғамдастықтың ажырамас бөлігі боп айқындалды. 

 Қазақстан әлемнің тарихи сахнасына тағы бір демократиялық мемлекеттің шыққанын 

дәлелдеді. 

 Нағыз демократиялық және құқықтық мемлекет құрудың іргетасын қалады. 

 Социалистік даму жолынан бас тартып, нарық қатынастарына көшудің негіздерін 

жасады. 

Ал 1995 жылы қабылданған Конституциямызда республиканың экономикалық күш-

қуаты мен мүмкіндіктері ғылыми тұрғыдан тиянақталып, халықтың әлеуметтік топтарына тиісті 

кепілдікті құқықтар беретін көкейтесті мәселелерді шешу ескерілді. Конституцияны жасауда 

дамыған елдердің, соның ішінде Францияның конституциялық тәжірибесі ескерілді. 

Конституцияның негізі болып адамның құқықтары мен бостандықтары болып белгіленді.  

Бұл аталған Конституциядағы басты назар аударатын мәселе – Қазақстан мемлекетінің 

ұлтына қарамастан барлық азаматтардың мүддесін қорғауында. Бұл дегеніміз 140-қа жуық ұлт 

пен ұлыс мекендейтін Қазақстан Республикасының бейбітшілік пен тұрақтылықты орнатуды 

басты миссиясы етіп қойғандығын білдіреді. Халқымызда «Бірлік болмай, тірлік болмас» деген 

қастерлі нақыл сөз бар. Сондықтан Конституцияда барлық ұлт пен ұлыстарды тең дәрежеде 

санап, олардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау – еліміздің ынтымағын, ауызбіршілігін 

нығайта түсері анық.   

Жалпы алғанда, 1995 жылғы Конституцияның тарихи маңызы, біріншіден, егеменді 

Қазақстанның әлем қоғамдастығы алдындағы бар болмысы, өркениетті даму кезеңіндегі 

ерекшеліктері, әлемдік демократиялық құндылықтары көріініс тапқан, ал екіншіден, 

Республиканың одан әрі даму кезеңіне арналған тарихи құжат болып саналады[6]. 

Заң ғылымдарының докторы, профессор,  ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының академигі     

С.С. Сартаев журналистерге берген сұхбатында: «Конституция – әр елдің мемлекеттік қоғамдық 

құрылымын көрсететін, яғни мемлекеттік құрылымды талдап көрсететін негізгі құжат. «Ата 

Заң» деген сөздің өзі атасын сыйлаған қазақтың Конституцияны да атасындай сыйлауын 

көрсетеді деп түсінемін өз басым. Сол себептен де азаматтар өмірін конституциялық аумақта 
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 ғана құрады. Біз еліміздің азаматтарына өз істерін, жұмыстарын Конституциялық аумақта істеу 

керектігін айтып отырмыз. Ата Заңның әр бабын сақтамасақ, ол жай ғана құжат, қағаз болып 

қалады. Конституцияның орындалуы – ел азаматтарына тікелей байланысты болғандықтан да, 

азаматтарымыз Бас Заңды білуі және оны өмірлік жолдарында пайдалануы тиіс. Ата Заңның 

жүріп өткен жолы деген уақытта, Президенттік басқару жүйесі арқылы, ел егемендігі үшін керек 

ірі реформаларға қол жеткізуімізді айтар едім. Біздің Конституциямыз бос жатқан жерде, ен 

далада қабылданған жоқ. Ол – өмір талабына сай келетін бағдаршам құжат. Біз 

Конституциялық кеңістікте өмір сүріп жатырмыз. Ал, Ата Заңды бұзуға ешкімнің қақысы 

жоқ. Сондықтан да болар, біз өзіміздің Конституциямызды өте құрметтейміз, оны 

бағалаймыз. Әрине, бұл жерде Елбасының рөлінің маңыздылығын атап өткім келеді. Еліміз 

өз шаңырағын тіктеп, бөлек мемлекет ретінде қазығын қаққаннан кейінгі, яғни, 1993 жылы 

қабылдаған алғашқы Конституциясы тәуелсіз ел тарихындағы ең демократияшыл құжат 

ретінде саналды. Бірақ, басты құжаттың кейбір заңдық баптары бүгінгі күнге ілесе 

алмағандығынан, 1995 жылы қолданыста жүрген қазіргі Конституцияны қабылдауға түрткі 

жасады. Бұл жөнінде Елбасы «Қазақстандық жол» атты кітабында: «1995 жылғы 

Конституция тақыр жерде пайда болғған жоқ. Ол Егемен Қазақстанда конституциялық 

құрылыс орнату үшін бұрыннан жинақталған тәжірибелерді, сондай-ақ, біздің жағдайымызға 

сәйкес келетін ең прогресшіл шетелдік тәжірибелерді барынша толық пайдаланған еді. 

Сондықтан да, кімде-кім еліміздің негізгі заңының рухы мен маңызын терең түсінгісі келсе, 

оны жасаудың, қалыптастырудың тарихын жақсы білуі керек» деген болатын»-деп өзінің 

негізгі ой-пікірімен бөліскен болатын. Сонымен қатар, көрнекті қоғам қайраткерінің: 

«Конституцияға жан беру – әр азаматтың міндеті»-деген терең мағыналы сөзі бар[7]. 

Сондықтан, біз ел азаматтары, әсересе жас толқын, Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев: 

«Ата Заң әркімнің бойтұмары болып, оның әрбір қағидасы мүлтіксіз орындалғанда ғана 

ортақ мақсатқа қол жеткіземіз»-деп айтқандай, мемлекетіміздің тұрақтылығы мен 

бейбітшілігінің мызғымас кепілі болып табылатын Конституциямыздың әрбір бабын сақтап, 

оны жүйелі түрде орындай білуіміз қажет[8]. Құқықтық сауаттылығымызды арттырудың негізгі 

алғышарты – егемендігімізді айғақтайтын ҚР-ның Конституциясы екендігін естен 

шығармауымыз қажет. Егер Конституциядағы өзіміздің құқықтарымыз мен міндеттерімізді 

білер болсақ, онда қоғамда заңға қайшы әрекет те болмас еді. Сондай-ақ, барлық ұйымдар мен 

мекемелерде, яғни, нақты айтқанда, қоғамдық ортада өз құқықтарымыз мен міндеттеріміздің 

бұзылуының алдын алып, дәлме-дәл орындалуына ықпал етеміз. 

Ең бастысы, Конституция – еліміздің тәуелсіз мемлекет екендігін дәлелдейтін басты 

құжат екендігін қаперде сақтағанымыз жөн.   
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Мақалаға арқау болған  мәселе «Құлагер» поэмасындағы  жалқы есімдердің 

сөзжасамдық  ерекшеліктерін , аналитикалық тәсілмен жасалған  күрделі  атаулардың 

мағынасын көрсету болып табылады. 

                                                        

В статье рассматривается особенности словообразований образованных 

аналитическим способом, семантика сложных названий в поэме Илияса Жансугурова 

«Кулагер». 

 

The article discusses the features of word formations formed in an analytical way, the 

semantics of complex names in the poem of Ilias Zhansugurov "Kulager". 

 

Мәңгілік ел идеясымен өркендеген қазақ халқының сөз өнерінде өзіндік ой-

танымымен дараланып, қазіргі кезеңдегі қазақ жастарына қаламгерлік қуатыының күшін 

танытқан, болашақтың жарқын белестеріне  жол ашқан,  XX ғасыр алыптарының қатарынан 

берік  орын алған,  қазақ поэзиясының Құлагері, сөз  сардары  – Ілияс Жансүгіров  

поэмаларының  орны ерекше. Себебі,  Ілияс Жансүгіров – «асыл сөзден алтын сарай соғып» 

қалдырған, өлмес, өшпес, өмір тапқан ұлы ақын, сегіз қырлы, бір сырлы талант иесі. Ол 

қазақ әдебиетінің барлық жанрында үлкен еңбек сіңіріп, қазақ әдебиетінің негізін 

қалаушылардың бірі болды. Әсіресе оның ақындық еңбегін айрықша айтамыз. 

Ілияс Жансүгіровтің «Құлагер» поэмасы ел өмірінің өткен тарихы, күрделі тұлғалар 

тағдыры, басқа да әлеуметтік қоғамдық жайлар кең жоспарлы, мол арналы, сюжеті қызық та 

ширақ өріске бет қояды.  

Өзінің ақындық мәдениетін, талантының күшін, көркем сөздің көрнекті ұстасы  

екендігін поэма жанрында талассыз танытқан ақын. Оның таңдаулы поэмалары біздің ұлттық  

поэзиямызға  өзгеше бір жаңа сапа, мәдениет әкелді [1.10].  

Біздің мақаламызға арқау болып отырған  сол поэмадағы жалқы есімдердің 

қолданылуының сөзжасамдық ерекшеліктерін көрсету. Поэма тек мәнді композиция, өткір 

идея, шытырман сюжет, көркемдік құралдармен ғана бай емес, ол тілдік ерекшелігімен, 

лексикалық аумағының кеңдігімен басқа шығармалардан дараланады. Поэмада қазақ тілі 

сөздік қорының бірнеше топтары кездеседі, соның ішінде этнонимдер, топонимдер, 

гидронимдер, қырыққа жуық антропонимдер мен зоонимдер қолданылған. 

Туынды сөздер ұғымына сөзжасам тәсілдері арқылы жасалған сөздердің бәрі де 

кіреді. Оған сөзжасамдық жұрнақтар арқылы синтетикалық тәсілмен  жасалған сөздер де, 

лексика-семантикалық тәсілмен жасалған сөздер де, біріктіру, тіркестіру, қосарлау арқылы 

аналитикалық тәсілмен жасалған сөздер де жатады. Бұлардың бәрі де туынды сөздер 

болғанымен, жасалу жолдарының әртүрлілігіне байланысты өз ішінде біріңғай емес. 

Мәселен, синтетикалық тәсілмен  сөзжасамдық жұрнақтар арқылы туынды түбірлер 

жасалады. Туынды түбірлер туынды сөздердің бір ғана тобының атауы. Ал аналитикалық 

тәсілмен біріккен, кіріккен, қосарлы, тіркесті сөздерден күрделі сөздер жасалады. Бұлардың 

бәрі күрделі сөз болып танылғанмен, жасалу тәсілдері жағынан әр түрлі. Мысалы, біріккен, 

кіріккен күрделі сөздер аналитикалық тәсілге жататын сөзқосым арқылы жасалады, ал 

қосарлы күрделі сөздер аналитикалық тәсілдің қосарлама тәсілі арқылы, тіркесті күрделі 
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 сөздер аналитикалық тәсілдің тіркесу тәсілі арқылы жасалады [2. 215]. Мысалы, бізтұмсық 

1. ұзын, жіңішке  имек тұмсықты, сазды жерде тіршілік ететін жыл құсы. 

2.Ауылшаруашылық өсімдіктеріне зиянды, тұмсығы ұзын түтік тәріздес қоңыз. 

Аналитикалық тәсілдің  сөзқосым тәсілі арқылы жасалған.  Біз 1. ағаш, қаңылтыр, былғары 

сияқты заттарды тесу үшін жіңішке сым темірден жасалған, сабы бар сайман; 2. Ауысп. 

Кейбір жәндіктердің шағып-шаншып алтын дене мүшесі. Тұмсық 1. Жан-жануарлардың бас 

мүшесінің алдыңғы жағы, мұрын;  2. Аяқкимнің ұшы, бас жағы. Саулық 1. Үш жастан асқан 

қозылы қой; 2. Ауыру-сырқаудан аман болушылық. Синтетикалық  тәсілмен жасалған. Сау 

жалпыхалықтық сөз,-лық негізінен зат есім жасайтын аса өнімді жұрнақ . 

Поэмадағы антропонимдер мен зоонимдердің көпсандысы аналитикалық тәсілмен 

жасалған. Мысалы: аналитикалық тәсілдің тіркестіру тәсілі арқылы жасалған  поэманың 

басты кейіпкері Ақан сері 

Лақабы – әлде әулие, әлде пері,  

Арқаның атақтысы Ақан сері. 

Көкшеде сұлу сүйіп, өлең айтқан, 

Бұлаңдап тақымында Құлагері. 

Ақан – зат есім адамға қойылатын есім, сері – сәнді киініп, салдық құратын өнерлі 

жігіт; 2. Ауыспалы мағынада нағыз жігіт, шынайы мырза. 

Сыншының келіп көрді отыз-қырықы, 

Күреңбай көріп деді «Жаман сұрқы, 

Алдынан ұмтылғанда аң құтылмас, 

Артынан жөнелгенде жетпес жылқы!» 

 Құлагердің бейнесін кемелдендіре жеткізген поэмадағы сыншы Күреңбай есімі, 

күрең – 1. Сын есім, қызыл қоңыр қошқылтым түс дегенді ұғындырса;  2. Ауыспалы 

мағынасы жабырқаңқы тұнжыраңқы деген мағына береді, бай сөзі – 1. Меншігінде қыруар 

мал-мүлкі бар ауқатты адам; 2. Тілге жүйрік, шешен; 3. Әйелдің некелескен жары, қосағы. 

Көкшетаудың көліндей жан қалқасы болған, Ақан серінің сүйген жары Ақмарқа. 

Жатталып Ақмарқаның аузында аты, 

Телміріп таста отырып жазған хаты. 

Ақ – 1. Сын есім, сүттің, қардың  түсіндей аппақ түс; 2. Ауыспалы мағынасы адал, 

таза, марқа сөзі – ерте туған үлкен қозы. «Әкесі асқақ әннің әнші Біржан» Біржан, Бір 1. Сан 

есім, есептік санның ең алғашқысы, 2. Жалғыз жалқысы, жан сөзі – зат есім, жан-

жануарларға тіршілік беретін рух, өмір;  2. Адамның ішкі сарайы, ой-санасы; 3. Ауыспалы 

мағынасы қадірлеу, құрметтеу ретінде айтылатын сөз. Қозыбай, қозы 1.қойдың жас төлі, 2. 

Ауыспалы, жас бала. Аюбай, аю – ірі денелі икемсіз жыртқыш аң; 2. Ауыспалы, азулы, 

айбарлы, адуынды. Төлебай,  төле – бір заттың құнын қайтару, ақысын беру.                    « 

Алтайда ұрпағы бар Бегайдрдың, 

Бұларда бір биігі біткен нардың.» 

Бекайдар, бек сөзі – 1. Бекем, мықты, берік; 2. Өте, тым, аса, тіпті, айдар сөзі – 1. 

Баланың төбесіне қойылатын бір шоқ ұзын шаш; 2. Құстың төбесңне өсетін жұмсақ қызыл 

ет, сапар; 3. Газет-журналдарда бір тақырып төңірегінде ұдайы берілетін жағдаяттардың 

жалпы атауы. Сағынай, сағын – көруге құмарту, аңсау, ай – 1. Жердің табиғи серігі,  түнде 

жерге жарық сәуле түсіріп тұратын аспан денесі; 2. Жылдың он екіден бір бөлігін көрсететін 

уақыт өлшемі, отыз күндік мерзімі. 

Поэмадағы зоонимдер яғни жылқы атауларының біразы  дәл осы аналитикалық 

тәсілмен жасалған. Атап айтқанда Құлагер:  

Кермеге қойды байлап Құлагерді, 

 «Маңайдан жан жүрмесін» деді сері. 

Көзінен неге таса қылсын Ақан, 

Іргені ат жақтағы түргіздірді. 

 Құла – сары мен жиреннің арасындағы жылқы түсі; кер сөзі –  құла мен күрең 

арасындағы жылқы түсі. Ақбақай,  ақ – түс; бақай – омыртқалы жануарлар мен адам 
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аяғының саусақ сүйектері. Көктопай, көк – түс, топай – 1. Жылқының бақайшық сүйегі; 2. 

ірі-қара малдың асығы. Қасқабұла, қасқа – малдың маңдайында болатын, ұзынша келген ақ 

түсті жолақ;  бұла – ешкім бетінен қақпаған, еркін, ерке. Сұрсерке, сұр – түс, серке – 1) бес-

алты жастағы тартылған теке; 2. ауыспалы мағынасы ел ағасы, беделді азамат.  

Көктұйғын – тыйған жүйрік осы жақты, 

Берместен бес жыл бәйге келе жатты. 

Жиында неше дуан жүйрік жиған  

 «Шаппай бер, бәйгемді!» - деп талай айтты. 

Көктұйғын, көк – сын есім, заттың түсі; тұйғын – қаз, үйрек аулап қоректенетін 

лашын тұқымдас жыртқыш құс. Қызқара,  қыз – 1. Ұрғашы жынысты сәби, әйел бала; 2. 

Оттың, күннің қызуынан ысып кету; 3. Жылу әсерінен бір нәрсенің көгеріп, дәмінің 

бұзылуы, бүліну, қара сөзі – көмірдің, күйенің түсіндей ( аққа қарама қарсы түс); 2. Жылқы, 

түйе, сиыр малдарының жалпы аты; 3. Назар аудару, көз жіберу. Аналитикалық тәсілдің 

қосарлану тәсілі арқылы жасалған.  Елік-құбақан,  жалқы есімі. Елік – 1. Таулы, орманды 

жерлерде мекендейтін киіктің бір түрі, бұғы тұқымдас аң; 2. Бір нәрсеге еліктеу, қызығу, 

құбақан – 1. Ақ пен боздың арасындағы түс, сүр; 2. Ауыспалы мағынада қарапайым, 

жұпыны, орташа. Алаүйрек, ала сөзі – 1. Түрлі түстердің араласып келген түрі; 2. Көз 

алмасының ақ түсті қабығы; 3. Ауыспалы мағынада ауызбірлігі жоқ ынтымақсыз, үйрек -  

башпайларының арасы жұқа жарғақ терімен тұтасқан, тұмсығы жалпақ су құсы [3]. 

Синтетикалық тәсілмен жұрнақ арқылы жасалған антропонимдер: Абылай, тарихи 

жалқы есім, ар. – абыл/ әбіл – ата, әке. Әбілмәмбет   деген есімнің қысқарып, дыбыстық 

тұрғыдан өзгерген түрі [4].   

Жарылқап:  жарылқа – 1) қарық қылу, кенелту, мүсіркеу, есіркеу, 2) ауысп. біреуге 

алғыс, тілек айту, бата беру, -п – көсемше жұрнағы. Жақып, жақ – 1. Адамның, жан-

жануардың қызылиек пен тіс орналасқан бет сүйегінің  төменгі бөлігі; 2. Белгілі бір тұс, 

тарап; 3. От жағу, тұтату, тамызу; 4. Жұғып сіңетіндей етіп үйкелеу, жағу, -ып – көсемше 

жұрнағы.  

Сонымен қорыта келгенде «Құлагер» поэмасындағы жалқы есімдердің  жасалу 

ерекшеліктерінде   синтетикалық тәсіл мен  аналитикалық тәсіл арқылы жасалған 

атаулардың  мол екендігіне көзімізді жеткіздік.  

Басты назар аударған жалқы есімдер тағлымы терең,   қазақ халқы үшін аса маңызды. 

Себебі,  қазақ халқы жалқы есімдердің  мағынасы болсын жасалу жолы болсын,  

талғампаздықпен қараған. Әр жалқы есімді атар алдында бір жақсылықтың нышаны болғай 

деген  көзқараспен, оймен таңдаған.  
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