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Мәшһүр Жүсіп - Ұлы даланың Ұлы ойшылы 

Аушекенов А. 

(ғылыми жетекшісі - ассистент профессор Медиева С.К.) 

Қарағанды медицина университеті 

 

Халқымыздың атақты ақыны, ғұлама оқымыстысы Мəшһүр Жүсіптің 

көп қырлы талант екені елге мəлім. Қаршадайынан оқыған, оқып қана 

қоймай, көңіліне мол дүние тоқыған білімдар. Ақынның “Миғраж”, 

“Хаятбақшы”, “Қорқыт”, “Гүлшат–Шеризат” деп аталатын қисса, 

дастандарын, публицистикалық, этнографиялық еңбектерін, халық ауыз 

əдебиетін жинаудағы қыруар жұмысын атасақ та жеткілікті. Ол өз 

шығармаларын былай қойып, басы ашық үлгілерді жазып алып, біздің 

дəуірімізге жеткізген еңбек Мəшһүрде мол екенін жəне естен шығармау 

керек. Сондықтан қазақ ауыз əдебиеті мен жазба əдебиетінің ғылымдық бір 

саласы историография бөлімінде Мəшһүрдің ол түрдегі еңбегіне əрдайым 

орынды баға берілуі шарт. 

Мəшһүр жырлары оқушысын еңбекке, адалдыққа, мейірімділікке 

үндеумен қымбат. ХХ ғасырдың бас кезінде ұлы Абайдың соңын ала шыққан 

Мəшһүр Жүсіп Көпеев сол Абайдың сара жолын арман-мұрат тұтып, соның 

соқпағымен “тас қияға өрлегендердің” бірі еді. Ақын өзі ғана ұстазынан 

тəлім-тəрбие алып қоймай, өзге жұрттың да сол жолмен ілгері басуын тіледі. 

Ол бұл тілегін күндіз-түні өлең жазып, халықтың ішкі жан дүниесін тербетіп, 

олардың өнер-білімге, отырықшылыққа шақыру арқылы жүзеге асырды. 

Ақынның түпкі арманы – халықты жаппай сауаттандыру еді. Алайда ол 

мұндай игілікті іс тек сөзбен ғана аспайтынын, ол үшін қолда билік 
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болуымен қатар, мол қаражаттың қажет екендігін кейін сезінді. Амалсыз ішкі 

мұң-шерін тағы да өлеңмен шертті: 

Бұлттай жауатұғын менің өзім, 

Көкірегім – қан, жаспен толған көзім. 

Жаңбырдың рахымет тамшысындай, 

Ғаламға дастан қылып айтқан сөзім. 

Кезінде ақынның көкірегінен шыққан сөзді түсінетін, оған еміренетін 

жанның аз болғанына қынжыласың. Əйтпесе ол “жауатұғын бұлттай” 

түнермес еді ғой. Ақын ойлары заңғар. Ол ауыл үйдің əңгімесін айтып 

отырған жоқ, адамға, қоғам өміріне қатысты мəселені толғайды. Көкірегі 

толған шуақты жұртшылыққа шашқысы келеді, “Қырымнан қияға қарап” 

алысты шолғысы бар. Ақынның арғы жағы жұлдыздай жарқырап тұрған соң 

(жанының тазалығын айтамыз), оған барлық əлем шуақты да сəулетті, 

барлық адам адал да абзал. Ол көпшіліктің берекесін алатын, жарастығын 

бұзатын озбырларға үнемі қарсы тұрып келіпті. Бұл турасында профессор 

Мəшһүр шығармаларының көпшілігінде заман жайын айтады, қазақтың 

жаман мінездерін, қазақ арасындағы феодализм қалдығын, би-болыстарды, 

патша үкіметінің чиновниктерін сынайды.М.Көпеевтің өмір сүрген тұсы – 

бір рудың малын екінші бір рудың елі барымталап, шетке шыққан жылқы -

сиырын айдап алып, сіңіріп кете беретін, əлсіздің күні қараң, күштінің сөзі 

жүріп тұрған феодалдық қоғамның нағыз қаны тамып тұрған кезі еді. Кедей-

кембағал, жетім-жесірді “ашса алақанында, жұмса жұдырығында”ұстап, 

шырқыратып езіп-қанағанына байлар мəз. Байыған сайыноларға кең дүние 

тарылып, қусырылып бара жатқан сияқты көрінеді.Ашыққан қорқау 

қасқырдай жан-жақтан анталап, жер таласын, жесір дауын күшейтіп, бірін-

бірі тірідей жеп қоятындай өшігеді. Бай мен шонжарлар жан-жағына жұтып 

жіберердей алара қарайды. Қысы-жазы ауыл маңы айғай-шу, бос дүрмек. Оқу 

іздеп, өнер қуып жүрген бірде-бір жастарды көре алмаған ақын халыққа 

қарап: 

Қазағым, өнер іздеп, ұрлық-зорлық, 
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Қыласың бір-біріңе неге озбырлық, 

Болғаннан алты ауызды ынтымақсыз, 

Басына келген жоқ па талай қорлық дейді. 

Ақын сөз өнерін өте жоғары бағалаған. Ол адамзат баласының бір-

бірімен табыспайтын, жақындаспайтын кезі болмайды, олар бір-бірінің ішкі 

жан сырын сөйлесу арқылы түсінеді, ұғысады дей келіп: Кем емес – кейбір 

сөзім жанған шоқтан, 

Əр кімге ауыр тиер атқан оқтан. 

Ұшқан құс, жүгірген аң-жануарлар, 

Атанды бəрі хайуан – тілі жоқтан, – 

деп түйіндейді.  Бұл жерде ол адамның “ұшқан құс, жүгірген аңнан” 

артықтығы – ақылында дегенді білдіріп отыр. 

М.Көпеев өз өлеңдерінде əркім өз еңбегімен күн көрсін дегенді 

үндейді, сонымен бірге біреудің есебінен күн көретін арамтамақтардың 

кімдер екендігін де айта кетуді ұмытпайды. Ақын адам өміріндегі ең бір 

қымбат дүние достық екенін, досы мол жанның бақытты екенін жан-жақты 

айта келіп: 

Бұл сөзімнің балы бар уы аралас, 

Ойлаймысың бір іске деп жарамас. 

Келіп пе едің жалғанға киім киіп, 

Тумап па едің анадан тыр жалаңаш – деп бір тоқтайды. 

Яғни, бізді қоршаған табиғат бір қалыпты тұрып қалмай, үнемі даму, 

өсу үстіндеболатынын осылай нақтықағидалармен толық түсіндіреді. 

Мəшһүр Жүсіптің бөліп айтуға тұрарлық айырықша бір ерекшелігі – 

өлеңдерін жазып шығарған. Ол əрбір жырын қағазбетіне түсіріп, рет-ретімен 

тəртіппен, шашау шығармай ықтияттап жинап отырған. Оның алғашқы 

өлеңдері “Дала уалаяты” газетінде 1889 жылдан бастап көріне бастады. Ақын 

1889 жəне 1890 жылдар аралығында бірнеше мақаламен қоса, бес өлең 

жариялады. Олар мыналар: “Əңгіме”, “Бəрі қысқа, еркін дүниеге келеді 

екен”, “Кедейлікке үш қырсық оралады”, “Күн шықпай ерте тұрып”, 



5 
 

“Білмейді ел өнерлісін, аулақ болар”. Бұл өлеңдердің бəрінің сарыны ортақ, 

ой арнасы біреу – ол жастарды еңбекке, өнер-білімге, егін салуға, сауда 

істеуге шақырады. Ал, ел ішінде бос тентіреп кəсіпсіз жүрген кейбір желбуаз 

бозбаланы сынап мінейді: 

Өзінің малын күтіп баға алмайды, 

Бір тиын қолдан кетсе таба алмайды. 

Бір саңлау оймен іздеп табары жоқ, 

Біреудің айтқан тілін тағы алмайды. 

Осылай дей отырып, еңбек етпейтін, сыбай-сылтаң жүрісті жандарды 

ұрыспай, сөкпей, тілдемей, жай ғана сыпайы сөзбен ұялтып, қызартады. 

Оларға “мынадай бол, мынадай істе” деп теақыл айтпайды. Тек қана еңбек ет, 

еңбек адам баласының – анасы дегенді меңзейді. Ақын бұл ойын қолына 

домбыра ұстап тоймен топта емес, баспа бетінде айтты. М.Көпеевті өзі 

көзімен көрген, оның барлық еңбегімен таныс-біліс болған сол кездегі орыс 

оқымыстысы Белослюдов төмендегідей ой айтады: “М.Көпеев халықтың 

мұңын жырлай бастайды. Мəшһүр Жүсіп өлеңді жазыпшығарды, мұның өзі 

қазақ əдебиетінің тарихында халықтық сипаттағы жаңа бағыттың дамуына 

зор түрткі жасады. Бұрын өлең көпшілік алдында ауызша айтылатын, ал 

ақын атану үшін біреумен айтысқа түсетін, жаршы міндетті түрде суырып 

салма ақын болуы шарт еді. Енді Көпеев өлеңдері оқырмандарға жазбаша 

түрде ұсынылды, ақын деген сөз тек ақын-жырауларға қатысты ғана емес, 

өлең жазуға қабілетті талант иелеріне де қолданыла бастады. Мəшһүр 

Жүсіпті  1874 жылы он алты жасында өз ауылының ауқатты адамы Əкімбек 

деген кісі келіп əкесінен сұрап алады. Бұл байдың Қалибек деген жалғыз 

баласы бар еді. Арманы перзентін оқыту болатын. Оның молданың алдынан 

енді ғана босанған Мəшһүрді ата-анасынан “аттай қалап, атандай сұрануы” 

кілті осы еді. Бұл жайында ақын: 

Əкімбек он алтымда алып кетті, 

Жалғызы Қалибекке ұстаз етті. 

Басында Ақшакөлдің жаз жайлауда, 
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Əкемді мол жылқымен бір жөнелтті [16],– 

деп шындықты бүкпесіз айтады. М.Көпеевтің өз шəкірттеріне берген 

аса маңызды тəрбиесі –ғылым жайында еді. Оқыған адамның көзінің алды 

жарық дүние де, қара танымаған кісіге бар нəрсе бұлдырап тұрады. Білімі 

таяз адам дірілдеп-қалтырап əркімге бір жалтақтағыш келеді. Білікті кісі 

құйған қорғасындай салмақты болады. Сондықтан терең де парасатты білім 

əрбір адамға ауадай қажет. Ғылым – пенденің ішін анау-мынау лас қылықтан 

тазартатын түңілік сияқты. Түңілік арқылы үйге күндіз Күннің, түнде Айдың 

сəулесі түсіп тұратын болса, сапалы білім де адам жанын баспалдақтай 

биіктете беретіні анық дегендерді айта келіп, ақын ғылым жөнінде ойын 

былайша қорытады: “Əркім өз жанын тірілтуді керек қылса, ғұмырын сарп 

қылған пенденің жаны тіріліп сыйлы болады. Ғылым-білімге ғұмырын сарп 

қылмаған пенденің жаны өлік жан есепті. Өзі өліп жатқан өлікті кім керек 

қылады” . Мəшһүр Жүсіп балаларды оқыта жүріп, жазу-сызуын бір сəт 

тоқтатпайды. Күндіз сабақ беріп, қалжырап шаршағанына қарамай, түнде 

май шамның жарығымен өлең жазады екен. Кейбір түнде өзі сүйіп оқитын 

шығыс ақындары: Науаи, Фирдауси, Сағди, Хафиз шығармаларына сарыла 

үңіліп, білімін үздіксіз көтеріп отырған. Адамға қазына дəулет жолдас 

болмайды, ғылым мəңгі өмірсерік. Өнерді үйрену үшін де алдымен білім 

керек. Білімсіз бірде-бір ісің ілгері баспайды. Ақын осылай толғамды 

ойларын ортаға сала отырып, өзі де көп оқыған, ізденген, өзгелерді осыған 

үндеген. Ақынның үй ішін бір сөзбен мұғалімдер семьясы десе де болғандай. 

Өзі көп жылдар бойы бала оқытты. Жəдитті қатты қолдап қуаттаған. Бұл сол 

кездің жаңа бағыттағы оқу үлгісі еді. Ол осы оқу үлгісін жəй ғана жақтап 

қоймай, нақты іс-əрекет еткен. Атап айтқанда, балаларды жəдитше оқытқан, 

осы үлгідегі кітаптарды ел арасына кеңінен таратуға мол күш салған. 

Ақынның Əмен деген ортаншы баласы арнайы жолдамамен Ташкент 

қаласындағы № 4 мектепте сабақ береді. Ол бір оқушы қыздың əке-шешесі 

он үш жасар баласын малға сатып ұзатпақшы боп жатқанда, ара түсемін деп 



7 
 

1921 жылы азғынданған жандардың қолынан қаза табады. Бұл оқиғаны “Ақ 

жол” газетіндегі қазанамадан көрген ақын: 

Қан түсті алпыс үште аяғыма, 

Оқ тиді түзде жүрген саяғыма,– деп құлындағы дауысы шығып 

шырылдаған көрінеді. Мəшһүрдің тұлабойы тұңғышы Шəрəпи де əжептеуір 

сауат алады. Оның жəне бір сөзі мынадай: 

Адам бір боқ көтерген боқтың қабы, 

Өлсең сасық боласың боқтан тағы. 

Менімен сен тең бе деп мақтанасың, 

Білімсіздік белгісі ол баяғы. 

Соңғы ел білімдарлары бұл. 

Адамды адам санына кіргізбей жүрген қарындағы бір қап “жұмбақ” 

екенін білді де ішіп-жемекті аз қылды. 

Ол екеуі аз болған соң ұйқы бөлінді, сергек болды. 

Содан соң жүректі барып ұйытқытып бұзатын дəнеме табылмады. 

Сонан соң бұл адамнан нəпсі-дəме бəрі атымен жоқ болып, көңілі күш-

қуат алып, 

Періште сипатта болды. 

Аз жеуді, аз ұйықтауды, аз сөйлеуді мұрат тұтты”– дейді. Сөйтіп, ол 

Абай сияқты ғұлама адамды осылай жоғары бағалаған. Бұл жөнінде 

Ə.Тəжібаев: “Мəшһүр Жүсіп Көпеев дегенді білмейтін қазақ зиялыларында 

жан жоқ. Əрі ақын, əрі ақылгөй жан, ұлы Абайға ілесе шықты да осы 

данышпан ұстаздық ағартушылық жолын берік ұстанды. Ақындығын да өзіне 

мұрат етті” – деп терең толғап айтыпты. Ақын қолына түскен бір шежірені 

оқып отырып былай деп жазады: “түгел сөздің түбі бір, түп атасы Майқы би” 

дегендей анық қазақтың өз ортасында сөйлесіп жүрген танымал сөзден 

шежіре алып жазған біреуі де жоқ. М.Көпеев – өмірге көзқарасында, 

əлеуметтік болмыстарды түйіп-бақылауда мол-мол қайшылықтары бар жан. 

Ол кейде өзі өмір сүрген тұстың қалтарыс-қатпары көп көлеңкелі жақтарын 

барынша батыл сынайды, патша чиновниктерінің, би-болыстардың “алсам-
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жесемнен” басқаны білмейтін озбырлығын қатты шенеп айтады. Сөйте тұра, 

“мархабат патшамыздан теңдік тиіп, көз жасын нашарлардың тəңірім иіп”– 

деп бір сəт патшаға деген тілеулестігін де, оған деген сенімін де, білдіргендей 

болады. Осының артынша 1905 жылғы үлкен халық көтерілісі жайлы 

тебірене толғап, патшаның  17 қазандағы манифесі көз бояйтын жалған 

бұйрық екенін ешнəрседен тайсалмай айтқан да М.Көпеев еді. 

Ақын шығармаларында көпшілік қауымды еңбекке, оқу-білімге, 

адалдыққа үндейді. Əсіресе қолыңнан келгенше кісіге жақсылық істе, кедей-

кембағалдың қажетін өтеу – адамдық борышың. Ал, халық үмітін ақтарлық 

игілікті ісің болмаса, кісі санатына қалай қосылмақсың? – деген пікір 

қорытады. Ол адалдық, адамдық жайындағы толғамды ойларын өлең, мақала, 

аңыздың айналасында ғана айтпай, көптеген дастан да жазған. 

Мəшһүр Жүсіп Көпейұлы – азаматтық тарихымызда ерекше орны бар 

тұлға. Оның мұрасы шамамен 30 томды құрайды екен. Өкінішке қарай, осы 

еңбек халыққа там-тұмдап қана жетті. Тозақтан аман қалған байлық Мəшһүр 

Жүсіп Көпейұлының өзі “Мес” деп атаған қолжазбасы сақталған . Рас, əркім 

ол байлықтан үзіп-жүзіп пайдаланып жүрді. 

Танымал тұлға, ақын-аудармашы, тарихшы-ғалым, ұстаз-этнограф 

М.Ж.Көпейұлының көптомдыққа жоспарланған еңбектерінің алғашқы 

кітаптарынан əдеби мұра мен оны зерттеу ісіне қатысты іргелі ізденістер, 

ерен еңбек пен жүйелілік сипаттар, ұлт мұратын ұлықтау мен руханиятқа 

адалдық танылады. Əрбір туындының тақырып табиғаты, жанрлық-

құрылымдық һəм көркемдік ерекшеліктері де сақталып, жазылуы мен 

жариялануы, нұсқалық белгілеріне де зор маңыз беріледі. Біздіңше,басты 

байқалар ерекшеліктердің бірі –М.Ж.Көпейұлының төл туындылары мен 

халық мұрасы, шежірелік сипаттағы шығармалар дəстүрмен сабақтастықты, 

жанр мен жауапкершілікті, көркемдік мұраттарды назарда ұстаған. 

Шығармашылық еңбегінің ішінде би-шешендер мұрасын мұқият 

жинауы, əрі хатқа түсіруі ерекше орын алады.Р.Тұрысбек: – ХХ ғасырдың 

басындағықазақ əдебиетінде азаттық-ұлттық сипат басым болғанын ескерсек, 



9 
 

М.Ж.Көпейұлының халық қазынасына қамқорлығы, мəдени-рухани мұраға 

жанашырлығы, оныңкелешекке жету жолындағы жанкешті əрекеттері кім-

кімді де бейтарап қалдырмайды. Айталық, көптомдықтың – 4-5-6 

кітаптарына енгенхалық əдебиеті үлгілерінде (аңыз-əңгімелер, ертегілер, 

тұрмыс-салтжырлары, ақындар айтысы, өлең-дастандар, мақал-

мəтелдер,шешендік өрнектер, т.т), жекелеген кітаптарында өмір мұраты, 

адамфакторы, уақыт-тұрмыс сырлары кеңінен көрініс береді. Қоғамдық-

əлеуметтік ахуал, дүбірлі дəуір дидары, мəдени-рухани мəселелер деуақыт 

шындықтары тұрғысынан сөз болады. 
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Тарихтағы тұлға екі жақты бағаланады жəне мəселелерді шешуге қиың 

санатқа жатады. Бірақ көптеген пікірлердің айырмашылығына қарамастан, ол 

көптеген ғалымдардың назарын аударып, назарын аударған. Тұлғаның 

тарихтағы рөлі қоғамның өмір сүру жəне даму кезеңінде əрқашан қоғамда ең 

көп талқыланған тақырып болып келді. Қазақстанда тəуелсіздік алғаннан 

кейін ұзақ уақыт ұмытып кеткен Алаш қозғалысы белсенділерінің 

шығармашылық мұрасын зерттеуге деген қызығушылық артты. Қозғалыс 

жетекшісі, көрнекті саяси жəне қоғам қайраткері Əлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның жұмысы Қазақстан ғылымына ерекше қызығушылық 

тудырады. 

А.Н.Бөкейхан - қазақ даласының көп қырлы өмірін, оның ішінде шексіз 

дала тарихын, оның мəдениетін, өмірін, экономикасын, табиғи байлығын 

жүйелі түрде зерттеудің негізін салған жəне шексіз даланың топонимикасын 

зерттеген қазақ халқының көрнекті ғалымдарының бірі. А.Н.Бөкейханның 

ғылыми қызығушылық шеңбері өте кең, нақты бір саламен шектелмейді. 

Оның мемлекет қайраткері жəне ғалым ретіндегі үлкен қызығушылығы, 

сонымен қатар, қазақ жеріндегі ауыл шаруашылығының даму 

проблемаларына байланысты болды. 

1896-1901 жж  А.Бөкейхан Тобольск губерниясында экономикалық 

зерттеулер экспедициясының құрамында жұмыс істеді, содан кейін 

Ф.А.Щербинаның жетекшілігімен экспедицияға қатысты. Ол жиналған 

материалдарды жинақтап, жүйелендірді, статистикалық кестелер жасады, 

сонымен қатар қазақ экономикасының сипаттамаларын дайындауға қатысты. 

Экспедиция барысында ол қазақтың көшпелі жəқе жартылай көшпелі 

шаруашылығының климаттық жағдайларға байланысты даму процестерін, 

қазақ халқының жер қауымдастығының тарихын зерттеді, қазақ рулары мен 

тайпаларының орналасуын анықтады, даланың кең кеңістігінде дəстүрлі 

қоныс аудару картасын жасады. Ол қазақ халқының экономикалық-

экономикалық құрылымын жан-жақты зерттеді, халық санағын жасады. 
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Ə.Бөкейханның қызметін сипаттаған белгілі ресейлік ғалым С.П. Швецов: 

«Оның экспедицияда жасаған жұмыстары авторда қазақ экономикасы туралы 

терең білім мен түсінік, үлкен объективтілік жəне қазақ экономикасының ең 

күрделі құбылыстарына практикалық баға беру қабілеттілігін ашып, жақсы 

сапамен ерекшеленді». Осы экспедициядағы жұмысты аяқтағаннан кейін, 

1903 жылы атақты орыс ғалымы С.П.Швецовтың жетекшілігімен Челябіден 

Томскіге дейінгі Сібір темір жолының статистикалық жəне экономикалық 

зерттеу экспедициясына қатысты. Осы зерттеулердің нəтижесінде, 

Ə.Бөкейхан қазақ қой шаруашылығының дамуы туралы монография жазды - 

«Дала аймағында қой шаруашылығы». Бұл монография оның 1904 жылы 

Томскіде «Сібір темір жол аймақтарын экономикалық зерттеу 

материалдары» жалпы жинағында жарияланған оның іргелі ғылыми 

еңбектерінің бірі болып табылады. Бірегей зерттеу қазақтардың көшпелі 

шаруашылығының негізгі саласы - ғасырлар бойы айналысқан қой 

шаруашылығы туралы болды. Жұмыс ауқымдылығымен, жан-жақтылығымен 

жəне зерттеу тереңділігімен таң қалдырады. Бұл сандық мəлеметтердің 

көптігіне қарамастан, бірінші қоймадан соңғы  параққа дейін оқитын қазақ 

қой шаруашылығының шынайы энциклопедиясы. 

Зерттеуші Л.И. Серекбаев «Ə. Бөкейханның Ф. А. Щербинаның 

экспедициясындағы қызметі» мақаласында Ə.Бөкейхан «территорияны жəне 

аудандарды, табиғатты, мəдениетті, өмірді зерттеумен» айналысқан осы 

статистикалық экспедиция жұмысына баға жетпес үлес қосты деп 

тұжырымдайды. , жергілікті халықтың қоныс аудару құрамы мен тəртібі, 

егістік жəне мал өсіру үшін жердің жарамдылығы». 

Көрнекті көшбасшы «Алаштың» қазақтардың дəстүрлі экономикасын 

зерттеуге қатысты шығармалары ерекше өзекті. Зерттеуші қазақ 

экономикасының ерекшеліктерін өте жақсы білген, өйткені ол кəдімгі қазақ 

ауылында туып өскен, сол кездегі шаруашылық қызметті басқарудың 

ерекшеліктерімен жақсы таныс болған. «Егер ауыл адасып кетсе, Ахан түйені 

оңай басқарады. Мектептен оралғанда, ол барлық  малды суарды, əсіресе 
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түйе мен ешкіні жақсы көрді. Кқшпелі өткелдер кезінде ол жесірлер мен 

жетімдерге ат айдауға көмектесті ... Ол көбінесе қойшыларды ұйықтап, 

тынығуын сұрап, өткелдерде ауыстырды », - деп сипаттайды бала кезінен 

Алаш қозғалысының жетекшісі С.Бөкейханов. 

Əлихан Бөкейхан барлық нəрсені білетін, оның басты идеясы - ұлттық 

тəуелсіздік.  ХХ ғасырдың басында қазақ қоғамында тарихшылар аз болды. 

Бірақ бұған қарамастан, Əлихан Бөкейханның өзі қазақтардың тарихын 

зерттеді. Бөкейхан даланың саяси тарихын жетік білген жəне сұлтандар мен 

хандардың хаттарын зерттеп, кейде тікелей ата-бабаларының эпистолярлық 

мұрасынмен таныс болған, мысалы, орта жүздің ханы Бөкейдің əйгілі көкжал 

Барактың. 1903 жылы ол «Ресей жалпы» деген атпен жинақтың он сегізінші 

томын шығаруға қатысты. Зерттеуші дайындаған қазақ даласының тарихына 

қатысты біздің жеріміздің толық географиялық сипаттамаларды  «Қырғыз», 

«Сұлтан Кенесары Қасымовтың тарихы туралы материалдар», «Қарқаралы 

ауданының қырғыздарының патриоттық схемалары», «Абай (Ибрахим) 

Құнанбаев», «Қырғыздарды еске алу туралы» жəне басқалары сияқты 

көптеген тарихи-этнографиялық еңбектер жазды. А.Н.Бөкейхан «қазақ» 

этнонимінің шығу тегін мұқият зерттеп, өз нұсқаларын ұсынды. Сонымен 

бірге, ол қазақтардың қателесіп немесе əдейі қырғыз деп атағанына қатты 

ренжіді жəне ол мұның не үшін болғанын түсіндірді, дегенмен орыс 

зерттеушілерінің көп бөлігі нақты қазақтар сол кезде өзін «қазақ» деп 

атағанын ашық жазды. Əлихан 19 ғасырдың 20-жылдарында 

С.Броневскийдің еңбектерімен таныс болды, ол: «Козак еркін, барлық 

бағынушылыққа жат, жəне өз еркін барлық артықшылықтар мен ішкі 

себептерден жоғары қоятын адамды белгілейді» деп ашық айтқан.Əлихан 

Бөкейхан өз халқының тарихын жазуға арналған материалдар жинауға 

бағытталған шаралар қабылдады. 1909 жылы ол шежіре жазу мақсатында,  

демалыс уақытында қазақ жастарын оқытуға бет бұрды. 

ХХ ғасырдың басында Санкт-Петербургте «Сібір мəселелері» журналы 

жарық көрді. Онда Ə.Бөкейхан «Ескі Степняк» бүркеншік аттары, латын 
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əріптері «V» жəне «Статистика» атты бірқатар мақалалар жариялады. Оның 

мақалаларын талдаған бірқатар тарихшылар оның саясаткер, көрнекті 

публицист жəне жоғары деңгейдегі мемлекет қайраткері ретінде 

болғандығын сеніммен айтты. «Сибирь» журналының мақалаларында 

А.Бөкейхан аналитикалық ойлауымен ғана ерекшеленбейді, сонымен бірге 

өзінің туған жерінің тарихын жақсы білетіндігін көрсетеді. 

Əлихан Бөкейханның тарихшы ретіндегі еңбегі оның тарихтың мəні 

мен оның қоғам өміріндегі орны туралы жеке-жеке түсіндірмесін беруінде: 

«Тарих дейтін: бұрыңғы өткен заманның жайынан сөйлеп тұратұғын, 

бұрыңғы өткен кісілердің ісінен хабар беретұғын бір ілім». Г.Гегельдің айтуы 

бойынша, ол жеке мүдделері жалпы адамзаттық қағидаттары бар бірнеше 

танымал адамдарды атады. Олар өздерінің мақсаттары мен танылуын тыныш, 

реттелген нəрселерден емес, мазмұны жасырылған көзден алады.Ол өзінің 

ұлттық тарихынан бас тартқан жағдайда, оның бүгінгі күнге дейін өзектілігін 

жоғалтпаудың салдарын атап өтті:«Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, өзінің 

тарихын ұмытқан ел-қайда жүріп, қайда тұрғандығын, не істеп не 

қойғандығын білмейді, келешекте басына қандай күн туатығына көзі 

жетпейді».Сонымен, Алаш көсемі Əлихан Бөкейханның көрнекті мемлекет 

жəне қоғам қайраткері ғана емес, сонымен бірге өз Отанының өткенін 

тамаша тарихшы жəне зерттеуші болғандығын айқын көрсетеді.  
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Ыбырай – халық ауыз әдеби мұрасын зерттеуші 

Дүйсен А. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.к. Абдықалықов Қ.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Ы. Алтынсарин халық ауыз əдебиетінің бай мұрасын зерттеп, оларды 

ел ішінен ұзақ уақыт бойы талмай жинастырғаны белгілі. Бастауыш сынып 

оқушысына тəн жетекші сапалық қасиеттердің қалыптасуына əсер ететін 

осындай мақал-мəтелдерді сұрыптап, тəрбиенің белгілі бір бағыттары 

бойынша топтастыруды қолға алдық. Бұлардың көпшілігі   негізінен білім-

ілімге қызығушылыққа, еңбекке, табиғатқа, өзінің мінез-құлқын түзетуге, 

айналадағы дүниемен əсем қарым-қатынас орнатуға арналған. 

1. Білімқұмарлық, өнерге ұмтылыс: Патшаның баласын басып өтпе, өзі 

болған жігітке тасып етпе. Ханда қырық кісінің ақылы бар. Өнерді үйрен де 

жирен. Соқырдан қарауыл қойсаң – еліңді жауға алдырар, наданнан би 

қойсаң – жұртыңды дауға қалдырар. Өз жұртын танымаған кісі еліне би 

болмас. Хан қасында қарашың болса, қара жерден кеме жүргізеді. Ілгері 

басқанның иті оттар, кері басқанның келіні ұрлық қылар. Ащы мен тұщыны 

татқан білер, алыс пен жақынды жортқан білер. Көп жасаған білмес, көп 

қыдырған білер. Сөйлей-сөйлей шешен болар, көре-көре көсем болар. Есеп 

білмеген – есек. Ер қадірін ел білер, зер қадірін зергер білер. 

2. Көркем мінез бен түсінісе білу өнері: Жақсылыққа жақсылық əр 

кісінің ісі еді, жамандыққа жақсылық ер кісінің ісі еді. Көрмес – түйені де 

көрмес. Абыройлы жігітке ажалды қоян жолығады. Ай ортақ, күн ортақ, 

жақсы ортақ. Тентектің ақылы түстен кейін енер. Адам мен адам арасы жер 
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мен көк арасы. Бұл дүние бір кең сарай, ойлап тұрсаң бір көне жай, пенденің 

əуелі қуаныш, ақыры бір ойбай. 

3. Еңбекке саналы көзқарас: Бейнетсіз рахат жоқ. Ерте тұрғанның 

ырысы артық. Қатты жерге қақ тұрар, қайратты ерге мал тұрар. Шегірткеден 

қорыққан егін екпес, бейнеттен қорыққан мал жимас. Шапқан озар, жатқан 

қалар. Жə еріншек өлер, жə көңілшек өлер. Екпей егін бітпес. Жас ағашқа 

сүйеніп, қу ағаш күнелтер. Өзімдікі дегенде өгіз қара күшім бар. Өзен 

жағалағанның өзегі талмас. Өлім тілегенге бейнет берер. 

4. Табиғатпен саналы қарым-қатынас: Емен ағаштың иілгені – 

сынғаны, ер жігіттің ұялғаны – өлгені. Отпен ойнама – күйерсің, қоянмен 

ойнама – шаршарсың. Қарға баласын аппағым дер, кірпі баласын жұмсағым 

дер. Тəңірі асыраған тоқтыны бөрі жемес. Ит жүйрігін түлкі сүймес. Тауына 

қарай түлкісі, заманына қарай күлкісі. Молалы жерде су, сулы жерде ел 

болады. Қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді. 

5. Адамның өзіне қарым-қатынасы: Талапты ерге нұр жауар. Сабыр 

еткен – мұратқа жеткен. Сабыр түбі сары алтын, сарғайған жетер мұратқа. 

Дəметпеген астан құр қалады. Бір аштың бір тоқтығы бар. Үмітсіз сайтан. 

Ойнақтаған бала от басады. Өтпес пышақ – қол кесер. Тыймаған ауызда пəле 

бар. Басқа пəле тілден. Жаманға жалынғанша, жат та жаныңды қарман. 

Қайырлы жігітті ер десең болар, жолдасы үшін жанын қиған. Жақсылықты 

басыңа қыл, басыңнан асса досыңа қыл. Арық малды асырасаң, аузы - 

мұрныңды май етер, жаман кісіні асырасаң, аузы мұрныңды қан етер. 

Жақсымен жолдас болсаң – жетерсің мұратқа, жаманмен жолдас болсаң – 

қаларсың ұятқа. Саяқ жүрсең, таяқ жерсің. Атаның көңілі балада, баланың 

көңілі далада. Сұлу сұлу емес, сүйген сұлу. Өзі жығылған өкінбес. Сараң 

байды қоңыз десе болар, ішпей-жемей дүние жиған. Байлық мұрат емес, 

жоқтық ұят емес. Жаңа байығаннан қайыр сұрама, жаңа биден билік сұрама. 

Сараңның көзі тоймас. Панасыз болса сайдан без, пайдасыз болса байдан без. 

Зормын десең зорларға жолығарсың. Ханды Құдай ұрайын десе, 
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қарашасымен қас болар, байды Құдай ұрайын десе, дəулетіне мас болар. 

Ұрлықтың түбі – қорлық. Қатынды бастан, баланы жастан. 

Тəлім-тəрбиелік əлеуеті мол Ыбырай еңбектері бүгінгі күні де 

бастауыш  сынып оқушыларының бойына адамшылықты дарыту  мақсатында 

ұсынылуда, бұл туындылардың жемісін қазақ ұлты əлі көре беретін болады. 
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Sarsen Amanzholov’s heritage and his infuence on the Kazakh language 
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(scientific advisor – assistant professor Kabush T.) 

NC JSC “Karaganda Medical University” 

 

“Kazakh language will not remain as one of three languages herebut will be 

a primary, main and necessary in Kazakhstan” N.A.Nazarbaev.We always are 

looking into something new to learn, whether it is for fun or you might need to 

perfect to skill to work in specific areas. But nothing is more interesting than 

studying languages and perfecting one’s communicating skills. People start and it 

might seem so easy for few couple of months but then issues occur, or to be exact – 

how to place words in a sentence, how to think in a language that is unknown to 

one’s intuition. But these barriers should be overcome because without practice, 

there is no result. 

Our leader has stated quite an opinion concerning this issue in linguistics; 

therefore this article is going to be a proof that linguistics are complex yet 

fascinating. 

A “one-of-a-kind” man that not only improved Kazakh language but also 

made it easy to learn for everybody from upper class bourgeoisie to worker classes 

- Sarsen Amanzholovich Amanzholov was a linguist specializing in Turkic 

languages during Soviet times and was also one of the founders of Kazakh 
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linguistics and dialectology. 

And even though he passed away at the age of 54, he has achieved many 

things not many people can think of. During his life education throughout 

enormous Kazakh steppes was not at its prime. But it was him who has come up 

with educational literature for primary, middle and high scholar institutes that were 

teaching youth the Kazakh language. Not only that, but he has proposed that 

Kazakh should switch from Arabic writing system to Cyrillic, meaning he has 

come up with alphabet and spelling that would sort of adapt to Kazakh language 

and its grammar that many people know is complex. In addition, he published 

several dictionaries including for spelling, Kazakh-to-Russian, Russian-to-Kazakh 

and both for military and agricultural terminology. It seemed like his goal was to 

improve how Kazakhs communicated with each other and did it eloquently. 

His life was neck-in-neck when it came down to education in Kazakhstan, 

creating and improving educational literature for schools and universities around 

the country. And there is a huge factor that played into him doing these. He did not 

just consider easing vernacular and orthography, but his studies were about syntax, 

morphology, phonetics and complex grammar. In 1930’s he creates somewhat 

innovative Kazakh language programs for middle schools and first ever grammar 

for institutes. 

One of his major works was a “Crash course in syntax of Kazakh literary 

language” or “Қазақ əдеби тiлi синтаксисiнiң қысқаша курсы” where he 

highlights many issues such as: syntax theory and philosophy of Kazakh language; 

vocabulary and comprehending skills. His thoughts about syntax’s complexity 

were new as time progressed and he always was in search for new alternatives that 

later reflected in his studies. 

Another study “Dialectology and history of Kazakh language” was a 

foundation in describing history of a language and was recognized all around the 

world. In this study he covers not only matters of Kazakh history but also Kazakh 

dialectology, modern Kazakh language and what does it stand for. He reviewed and 

stated his own opinion on three main dialects in Kazakh language – how they 
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originated and what does differentiate all three of them. Not only that, but he also 

published a dialectal dictionary Kazakh vernacular of different regions across the 

country are explained. 

Not only he was prone to enhance Kazakh language’s refined features, but 

he also has taught many young aspiring children and students. In 1926 he attended 

State University of Central Asia and was specializing in Kazakh language and 

literature. In that period of time he has sparked an interest in what he has been 

doing his whole life. Five years later he started teaching at Abay Kazakh 

Pedagogical University where he has worked for almost 30 years. During that time, 

he was working on his studies. In 1932 he became an associate professor. In 1937 

he curates over a faculty of language and literature and by 1946 he is the head-

teacher of department of Language and Literature Institute of Kazakh SSR’s 

Science Academy. 

As it was stated before, he was into writing educational literature for young 

children and during this time an ABC book was published with a help of S. 

Amanzholov. “Kazakh language grammar for children in 4
th
 grade” was released 

the year after with an addition of a student book for 1-3 grades for Kazakh 

language. To add, he was smart – “one-of-his-kind” speaking Uzbek, Kyrgyz, 

Karakalpak, Tatar, Chuvash, Yakut and many other Turkic languages. 

He was an active citizen as well, participating in many activities and also 

working as a secretary-in-chief of executive committee in East-Kazakhstan 

province in 1924. In 1940 the Supreme Council of USSR accepted the idea and 

introduced a brand-new Cyrillic alphabet based on Russian in Kazakh language. 

The alphabet would consist of 42 letters where all 33 Russian letters were kept and 

another 9 specific to Kazakh phonology were added. 

During Patriotic War years from 1942 up until 1946 he was serving in a 

Soviet Army. In 1942, S.Amanzholov volunteered for the front lines in Karelia 

region. While putting his linguistics studies on hold, he was writing poetry, 

political leaflets and notes about War’s heroes cheering up the soldiers. Plus, he 

was teaching non-Russians in raising awareness of an enemy that was Nazi 
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Germany. By that time, he has published a “Red Army’s agitator’s notebooks”. His 

experience in political education is highlighted in such works as: “Patriotic 

traditions of the Kazakhs”, “Notes about the heroes of the Great Patriotic War”, 

“Heroes of the Soviet Union - Kazakhstanis”. These works are a true value of that 

period of time. In 1948 he got his PhD by presenting a work of his called 

“Ethnogenesis of Kazakhstan”. 

He passed away on 28
th

 of January, 1958. This man has lived only for 54 

years but he has such a legacy and influence on linguistics that he left. Without his 

work, Kazakh language might not have been as easy and accessible as it is today – 

the 21
st
 century. There is an unspoken rule in world of linguistics – languages tend 

to be replaced or vanished because of bigger ones’ influence. Kazakh was on the 

edge of extinction during Soviet times, but with his effort now more than ¾ of 

Kazakhstan’s population speaks national language fluently. And that is an 

achievement, if not one. 
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Орта мектепте білім берудің жалпы мақсаты оқушыларды жан-жақты 

үйлесімді дамыту, өмірлік рөл түріндегі базалық құзыреттіліктерді 

қалыптастыру міндеттерінен тұрады. Ы.Алтынсариннің шығармалары 

негізінде осы құзыреттіліктерді – мейірімді адамды, бауырмал отбасы 

мүшесін, шығармашыл дара тұлғаны, жауапкершілікті азаматты, салауатты 

жəне кемелденуші тұлғаны қалыптастыру көп қиындық туғыза қоймайды. Ол 

үшін əрбір ұстаз шығармашылық жұмыспен айналысып, Ы.Алтынсарин 

шығармаларындағы бүгінгі күнге қатысты өзекті мəселелерге жаңаша сипат 

беруі қажет саналады. 

Бұл қазіргі қолданыстағы тəрбие жұмысының кешенді 

бағдарламасында көрсетілген нəтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік берер еді.  

Ыбырай еңбектеріндегі адамшылық өлшемдердің көрсеткіштерін 

төмендегідей жіктеуге болады: 

1. Білімділік – надандық (Кел, балалар, оқылық; Өнер-білім бар 

жұрттар; Сатемір хан; Оқудағы балалардың үйіне жазған хаттары; Балқожа 

бидің баласына жазган хаты; Лұқпан əкім; Жиренше шешен; Надандық; 

Тəкаппаршылық; Салақтық; Ақымақ дос; Айуанның естісі көп, бірақ адамдай 

толық ақылы жоқ; Үнді; Алтын шеттеуік). 

«Силинші деген ханымда» тұт ағашынан жібекті өндіруді ойлап 

тапқан, «Зеректікте» өрмекшінің тоқыған өрмегін көріп, шынжырлы  көпір 

салуды үйренген, табиғатты жаратқан құдыретті көре білетін, байқампаз 

адамдар суреттелген. 

2. Еңбекқорлық – еріншектік (Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш; Дүние 

қалай етсең табылады; Білгеннің пайдасы; Қыпшақ Сейітқұл; Əке мен бала; 

Мұңсыз адам). 

3. Талаптылық – жігерсіздік (Талаптың пайдасы; Жəнібек батыр; 

Абылай хан; Асыл шөп; Полкан деген ит; Тышқан өсиеті). 

4. Адалдың – әділетсіздік (Аурудан аяған күштірек; Жаман дос; Əдеп; 

Ғалым кісі; Əділдік; Данышпан қазы; Петр патшаның тергелгені). 
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5. Рақымшылық – қатігездік (Қара батыр; Жамандыққа жақсылық;  

Бақша ағаштары; Байұлы; Жомарт; Сақып). 

«Қанағатта» толық бай болудың құпиясы Əзірет Əлінің азға шүкіршілік 

етуімен түсіндіріледі. «Сараңдық пен жинақылықта» үнемшілдіктің 

арқасында дəулет жинап, кем-кетікке көмек қолын созатын, барды қадірлей 

білетін, жүрегі жомарт жандар жəйлі айтылған.  «Мейірімді балада» əкесінің 

істеген күнəсі үшін өзін жазалауды сұраған қыздың ата-анасына деген 

мейірімділігі патшаны райынан қайтарған. 

6. Қарапайымдылық – мақтаншақтық (Қарға мен түлкі; Қарға мен 

құрт). 

7. Имандылық  – арсыздық (Сауысқан мен қарға; Өтіріктің залалы; 

Ізбасты; Мұжық пен жасауыл; Түлкі мен ешкі; Үш ұры; Жан- жануарлардың 

дауласқаны). 

 «Баланың айласы» əңгімесінде жақсылыққа кейде қайтарым жамандық 

болатынын ескертеді. «Таза бұлақ» əңгімесі табиғат экологиясы арқылы жас 

ұландарды таза адал болуға, риясыз жақсылық жасауға, халқының игілігіне 

қызмет етуге шақырады. «Малды пайдаға жарату» аталатын əңгімеде 

қанағатшыл шаруаның бар тапқанын берекесіз шашпай, қанағатшылдықпен 

үнемді жұмсайтындығы туралы айтылады. Кейіпкердің өз байлығын ата-ана 

алдындағы «борышын» өтеуге жəне балаларына «өсімге» беруі бүгінгі күні 

несиені өлшеусіз алып, оны тегін дүниедей көріп, қарызға белшеден бататын, 

балалардың болашағын  əріден ойластырмайтындарға сабақ болуға лайықты 

дүние.  

Ыбырайдың тəлім-тəрбиелік сипаттағы шығармалары «Əдебиеттік 

оқу» пəнінің негізгі мазмұнының өзегін құрауы оның бүгінгі күнге сай 

талаппен астарласып жатқандығынан болар. 
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The greatest thinkers of Kazakh people 

Nygmanova, A., Kuznetsova, A. 

(scientific advisor – Arabajee К.) 

Karaganda State University named after Ye.A. Buketov 

            

The revival of the cultural and historical heritage of the past, one of the 

components of which is folk pedagogy with its rich traditions and experience of 

education of the younger generation, becomes an urgent problem of our time. The 

beginning of the twentieth century in Kazakhstan was marked by the rise of 

national consciousness of the people. The history of the development of the 

pedagogical culture of the Kazakh people goes back centuries. Over the course of a 

long history, the inhabitants of the steppe expanses have accumulated rich 

experience in educating the younger generations, created customs and traditions 

that combine the creative experience of the masses, the rules, norms and principles 

of human behavior.  

The second half of the XIX century is a turning point in the social progress 

of the Kazakh people, which prepared the most important political events in his 

life. T.G. Shevchenko, F.M. Dostoevsky., V.N. Maykov, S.F. Durov, E.P. 

Michaelis and other democratically-minded representatives of the Russian and 

Ukrainian intellectuals, who had a significant impact on the formation of the 

worldview of Chokan Valikhanov, Ibrai Altynsarin, Abay Kunanbaev. The 

national movement in the Kazakh society was heterogeneous, there were various 

currents of it, the core of which was the national intellectuals. A special place in 

the history of Kazakhstan of this period is occupied by the activities of scientists, 
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teachers, educators Shakarim Kudayberdiev, Mirzhakyp Dulatov, Akhmet 

Baitursynov.  

Chokan Chingizovich Valikhanov is the first remarkable Kazakh scientist 

and an outstanding educator-democrat. He made an invaluable contribution to the 

development of various branches of science of his time. He is famous as an 

outstanding thinker, who made an invaluable contribution to the advanced socio-

political and philosophical thought of his time. As a result, within a relatively short 

time, a number of remarkable articles and notes come out of his pen. Among them 

are “Traditions and legends of the great Kyrgyz-Kaisak horde”, which is one of the 

first records of the historical traditions of the Kazakh people, “Tengri (God)” - 

about the ancient beliefs of the Kazakhs. Ch. Valikhanov made a trip to Lake 

Issyk-Kul. This trip was very useful for him. He was enriched with new 

knowledge, collected invaluable material about the life of the Kyrgyz people, 

recorded and first translated into Russian the cycle of legends from the Kyrgyz 

encyclopedic poem “Manas”. Educator Ibrai Altynsarin (1841-1889) was the first 

among the Kazakhs who drew attention to the methodological and didactic aspects 

of learning Russian by Kazakh children. In matters of training and education of 

young Kazakhs, Altynsarin used the ideas of progressive Russian pedagogy of the 

60s, especially the ideas of K.D. Ushinsky. Abay Kunanbayev was a native of 

noble steppe feudal lords, he spent his whole life fighting for the interests of the 

Kazakh poor, the masses who eke out a miserable existence at the behest of the 

tsarist autocracy and the social forces that supported him and enjoyed his support 

on the outskirts of the Russian empire. A subtle observer of everything that is 

happening around and a deep analyst, Abay brilliantly reveals the unity of interests 

of an ordinary thief, bail and those in power. In the “Book of Words” he writes: “A 

thief hopes to get hold of stolen goods, Abai thinks to multiply his herds by 

returning the stolen with interest, the powers that be, promising the bai to find and 

return the loss, and the thief to avoid justice, robbing both . So they live: noble - 

helping the bai and helping the thief ... ”The central issue of his philosophy, Abay 

made moral and ethical problems important in all historical epochs, but at the same 
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time extremely difficult to resolve, especially in Kazakhstan in the second half of 

the 19th century. Life was becoming more and more unbearable. The depreciation 

of the man of labor and his depersonalization have reached their limit. Moral and 

ethical problems, for all their fundamental importance, could not be solved without 

a relative approach to solving more general issues of philosophy. One of these 

questions was the question of the general foundations of being and knowledge, the 

relationship of nature, God and man. Abay knew well the philosophy of L. 

Feuerbach. This is evidenced even by the fact that he wrote his main philosophical 

work “The Book of Words” in the form of aphorisms, just as the great German 

materialist did when setting forth his ideas in The Fundamental Principles of the 

Philosophy of the Future. Shakarim Kudaiberdiev was a poet-thinker, educator, 

who left behind a very extensive and versatile creative heritage, both poetic and 

scientific thought. Among the works of Shakarim that saw the light, it should be 

noted such as "Genealogy of Turkish, Kyrgyz and Kazakh khans", "Enlik-Kebek", 

"Kalkaman Mamyr", "Reflection of Kazakh life", "Muslim demands", "Three 

truths", etc. Many unpublished works of Shakarim Kudaiberdiev are stored in the 

manuscript Fund of the Central scientific library of the national Academy of 

Sciences of the Republic of Kazakhstan, among them there were philosophical 

treatises "Life of Mutylgan", "Secrets of creation", "About life-soul", "Roots of the 

Kazakhs", "Youth and old age", etc. Despite the fact that Shakarim did not study in 

special educational institutions, his works strike with depth of thought and breadth 

of outlook and testify to him as a supporter and follower of the views and ideas of 

the great Kazakh poet and educator Abay, whose nephew he was and  whose house 

he was brought up from the age of seven, since he lost his father early. The thinker 

refers to such concepts as good and evil, love and hatred, responsibility and 

dishonesty, nobility and meanness, humanity and bestiality, friendship and enmity, 

unity and strife, mind and stupidity, sense and reason, etc.according to Sh. 

Kudayberdiev, a person should strive, first of all, to spiritual perfection. Noble 

goals, honest work, good deeds will form the moral image of the person. And, on 

the contrary, the person who lives only "bodily" interests, degrades, he is egoistic, 
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by any means seeks to achieve wealth and high position. Moral concepts can be 

traced in the works of Mirzhakyp Dulatov. M. Dulatov is a well-known Kazakh 

public figure, scientist-historian, philosopher, writer, poet, publicist, translator, 

teacher, member of the government of Alash-Orda. All his life he devoted to the 

struggle for the freedom of his native people. Against the background of political 

events, the emergence of Kazakh political formations, Mir-Yakub Dulatov's poems 

were created, which later made up the collection "Wake up, Kazakh!"(1909). The 

book "Wake up, Kazakh!"by right it became the Manifesto of the Kazakh people, 

with which he went to the Outpost of the political struggle for the freedom of the 

people. Speaking about her birth in the pre-October period, the literary critic K. 

Kemengerov wrote in I926:"... Kazakhs book "Wake up, Kazakh!"revered as the 

Koran." Indeed, this book for the Kazakhs has become not only a desktop, but also 

was the first program document of the national liberation movement. . In his book, 

Dulatov put a whole system of ethical concepts, such as Good and Evil, Freedom, 

Humanity, Morality, Beauty, Wealth, Poverty, and others. At present, we return to 

the depth of Dulatov's thought, the rich moral content of the book " Wake up, 

Kazakh!". And it helps us to find the necessary spiritual guidelines, to defend the 

national culture, language, history, traditions. Dreams and dreams, mental 

suffering of the poet are closely connected with thoughts about the freedom of the 

Kazakh people. The poet's aesthetic ideal-the ideals of the beautiful and the 

sublime, the heroic and the tragic-is expressed in his romances "Unfortunate 

Zhamal", "Longing" and "Parting". Dulatov's novel "the Unhappy Zhamal", which 

entered the history of Kazakh literature as the first novel, in the image of Zhamal 

embodied the best traits of the Kazakh girls, and as rightly pointed out by 

SabitMukanov, the image Zhamal created Dulatov was ideal and role model for 

many generations of Kazakh girls. Ahmet Baytursynov - the spiritual leader of the 

nation, an outstanding educator, scholar-Turkologist, linguist, reformer of the 

spelling of the Kazakh language, the Creator of the first Kazakh textbooks, poet, 

essayist, founder of the first national newspaper "Kazakh", prominent public and 

political figure. The main works of A. Baitursynov are the poetic collection 
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"Masa" ("Komar"), ("Forty fables"), " Adebiettanytkysh "(Literary guide)," 

Ersayyn " and linguistic works. The civic idea was the dream of Baitursynov is 

expressed in the book “Masa " ("Komar", 1911) that  introduced people to 

knowledge and hard work,  promoted the development of art and culture. The poet 

called for getting rid of ignorance, indifference and negligence. Continuing and 

developing educational and critical traditions of Abay, Baitursynov raised Kazakh 

literature to a new level. Thus, Shakarim Kudayberdiev, Mirakyp Dulatov and 

Ahmet Baitursynov considered such moral concepts as freedom, conscience, 

goodness, honesty, friendship, harmony, work, mind, morality, spirituality, love, 

non-violence, nobility, responsibility, humanity, beauty, morality and others that 

are important in the spiritual and moral education of young people. The culture of 

any nation is impossible without awareness of the past, its own historical roots. 

From this point of view, the thoughts, ideas, statements of Kazakh thinkers, 

pedagogical heritage of enlighteners of the XIX century are relevant at the present 

time, when education is faced with problems that require the formation of a person 

focused on universal values. 
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Абай мен Ыбырай шығармашылықтарындағы сабақтастық 
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(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м.Əукен А.Қ.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Абай мен Ыбырайдың əлеуметтік-саяси өмірлерінің ұқсастығы 

олардың таным-талғамының бір бағытта өрістеп дамуына себепші болды. 

«Абай  Ыбырайды жақсы білген. Кейін Абайдың өзі қадірлегендіктен, оның 

қолжазбалары ішіне ... Ыбырай өлеңдері де үнемі бірге көшіріліп жазылып 

жүруші еді...» – дейді М. Əуезов. Ыбырайдың əрқашан Абай атымен бірге 

жазылып, жатталып, таратылып жүруі бұл екеуінің үні бір, үміті бір, арман 

бағыты жəне болашақ тағдыры бір ақын екендіктерін танытушы еді». Қазақ 

əдебиеті тарихында табиғат лирикасы жанрының туындап, қанат жаюына 

Абай мен Ыбырай зор үлес қосты. Олар өздеріне дейінгі ақын-жазушылар 

жазған  шығармалардағы табиғат көріністерінің түйдек-түйдегімен қоса 

жырланып келген үлгілерін тұңғыш рет жеке алып, түр мен мазмұн жағынан 

тың сипат бере білді. Алтынсарин табиғат көріністерін «Сəуірде көтерілер 

рахмет туы» өлеңінде адам өмірімен шебер бейнелеп, «Жердің қуануы» 

ұғымын жас баланың ұйқыдан оянып гүлдей жайқалып шыға келуімен 

астастырады. Абай Ыбырайдың осы бейнелі сөз тіркесін «Жазғытұры» 

өлеңінде: «Күн – күйеу, жер – қалындық сағынысты, Құмары екеуінің сондай 

күшті... Күн күйеуін жер көксеп ала қыстай, Біреуіне біреуі қосылыспай, 

Көңілі күн лебіне тойғаннан соң, Жер толықсып түрленер тоты құстай...» – 

деп, көркейте жетілдіріп, сомдап қолданады. Осы тұрғыда М. Əуезовтың: 

«Абайдың кейін жазатын осы алуандас «Жазғытұры», «Жаз», «Күз», «Қыс» 
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дейтін өлеңдерінің бəрінен біз жаңағы айтылған, Ыбырай  салған тың 

жолдың түгелімен қабыл алынып, онан əрі көркейіп, дами түскенін білеміз» 

деген пікірі өте орынды айтылған. Абай мен Ыбырайдың табиғат лирикалары 

мағыналық жағынан ұқсас, оларда жарыса жырлау дəстүрі мен стиль бірлігі 

ортақ жəне өлеңдерінің мазмұны мен құрылысы сабақтас, өзара үндес келеді. 

Қазақтың ұлы ағартушыларының адамгершілік ой-тұжырымдары 

өрнектелген Абайдың дамымалы мазмұнға құрылған «Ескендір» поэмасы 

мен Ыбырайдың жинақталып, қысқа қайрылатын «Жаратты неше алуан жұрт 

бір құдайым» атты өлеңі Ескендір патшаның төңірегінде құрылып, 

өрбітіледі. Ескендір патшаның уəзірі ретінде Ыбырайда Қыдыр Ілияс, Абайда 

ежелгі грек философы Аристотель алынған. Бұл шығармаларында Абай 

мен Ыбырай  дүние жүзін түгел жаулаған, тойымсыз патшаны əшкерелейді, 

сол арқылы бүкіл адамзатқа ой салып, адамгершілікке шақырады, ізгілікті ту 

етіп көтереді. Мұндай ұқсастықтар Абай мен Ыбырай   шығармашылығының 

бір бағыты – орыс классиктерін тəржімалау тəжірибесінен де байқалады. 

Олар орыс əдебиетінің рухы мен стилін сақтап, қазақ оқырмандарының 

табиғатына етене жақын етіп аударудың көркем үлгісін жасады. Абай бұған 

қоса өлеңнің түпнұсқалық мəн-мазмұнын дəл беруге, ой-қорытындысын 

өзгертпей жырлауға ерекше көңіл бөледі. Ал Ыбырай  дəлдіктен гөрі, мазмұн 

бірлігін сақтауға зер салған. Қоғамдық құрылысы мен əлеуметтік ортасы 

ортақ, бір дəуірде өмір сүрген қазақтың екі ұлы ағартушысы туған халқын 

өнер-білімге үндеді.  

Ыбырай оқу-білімнің тек ізденіс, еңбекпен табылатынына мəн берді. 

Ол «Оқымаған жүреді, Қараңғыны қармалап. Надандықтың белгісі – Еш 

ақылға жарымас», «Ата-енең қартайса, Тіреу болар бұл оқу. Қартайғанда мал 

тайса, Сүйеу болар бұл оқу» десе Абай: «Дүние де өзі, мал да өзі, Ғылымға 

көңіл бөлсеңіз» деп көкірек көзіңді ашуы, жақсылыққа жетелеуі – барлығы 

осы білім, ғылымнан басталады. «Дүниенің кілті ғылымда» деу арқылы ұлы 

ақын кез келген нəрсеге таным тұрғысынан қарап, ғылыми негізде түсініп 

қабылдау керек деп есептейді.  
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Абай мен Ыбырайдың  жастарды білім алуға, ғылым жолына түсуге 

үндеген ой-тұжырымдары өзара өзектес, сабақтас келеді. 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 
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Ұлы бабалар тәлімі 

Тущанова Б. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м. К.Т. Аналбекова) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Қожа Ахмет Ясауи (XII ғ.)  ілімдерінің арқасында қазақ тайпалары 

арасында ислам канондары мен далалық дəстүр үндестік тапты. Бүкіл түркі 

жұртының рухани атасы саналатын Ясауи мұсылман дінін өркендету 

мақсатын көздеп, өзінің мəңгі өшпес, əйгілі мұрасы «Диуани хикмет» 

(даналық кітабы) жинағын шығарды. Ол кітапты халыкка түсінікті болсын 

деп сол  кезде кең тараған шағатай (көне түркі) тілінде жазып таратты. 

Түсініксіз араб, парсы тілінде жазылған тұран мен мұсылман діни 

кағидаларын түрік тектес халықтарга кеңінен насихаттап, түсіндірді. Бұл 

еңбек жергілікті түрік тілінде жазудын алғашкы бастамаларының бірі болды. 

Сондай-ақ бұл исламның шариғат жолдарын дидактикалык мазмұнда поэзия 

тілімен бейнелеудің де ғажайып тартымды үлгісі еді.  Ол бүкіл ғұмырын 

исламды уағыздауға, шəкірт тəрбиелеуге, өсиет айтуға арнады. Ясауидің 

даналық ойлары кейін Баласағұни мен Абай пəлсафасынан орын алды. 

Үшеуінің де бастау алған арналары бір еді, бір дəстүрден сусындағаны 

байкалып тұр. Ясауи де, Баласағұни да, Абай да бес нəрседен қашық болу 

керектігін айтады. Ясауи сақтандырған бес нəрсе мыналар: 
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1. Алланың ақ жолын мойындамаудан қашық бол: Өз көркіңе Өзің мəз 

бола берме, Өзіңе-өзің сұқтанғаның сірə жөн бе? Алланы айтып, тəуба 

қылғын, жөнге кел де, Түн ұйқыңды төрт бөліп алдыңды ойла. 

2. Менмен, тəкаппар болма: Менмен болсаң, тамұқ күтіп алар алда, 

Тəкаппардың халі ауыр, дозақ ол да. 

3. Дүние - мүлік үшін арыңды сатпа: Дүние-мүлікке кұмартып, жаһан 

малын жиғандар, Құзғын жемін жегендер арамға əбден батпақшы. 

4. Арамдықтан аулақ бол: Арам жеген əкімдер, құныққандар параға, Өз 

бармағын тістелеп, өкініш отқа жанбақшы. 

5. Еріншек болма: Еріншек болмай оқуға, алыңдар білім кеңінен, 

Жоққа əрине, дауа жоқ, бардың жолын табыңдар.  

Ж.Баласағұни мен А.Құнанбаевтың педагогикалық идеяларын 

табыстыратын басты мəселе – тұлғаның жетілуі түрінде танылатын кісілік 

кемелділік. Екі ғұлама ойының сабақтастығы адамгершіліктің жүйесін 

жасаумен, адами құндылықтарды айқындаумен, тұлғаның жетілуі мен кісілік 

кемелденудің мəнін ашумен ерекшеленеді. Ж.Баласағұни мен Абай 

шығармаларында адам баласының бойындағы əділеттілік, мейірімділік, 

имандылық, рақымдылық, жомарттық тəрізді тұлғаның адамгершілік 

қасиеттері басты орынға қойылған. Екі ғұлама да ұлттық сана-сезімі оянған, 

рухани ойлау дəрежесі биік, мəдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, 

еңбекқор, іскер, бойында ізгі қасиеттер қалыптасқан толық, жетілген адам 

бейнесін сомдап, оның бойындағы адамгершілік қасиеттерді саралайды. 

Толық, жетілген адамның қадір-қасиеті ең алдымен, біліммен, ақылмен 

өлшенеді. Бұл туралы Ж.Баласағұни: Білік берді – адам бүгін жетілді, Ақыл 

берді – талай түйін шешілді. Кімге құдай берсе, білім, ақылды, Қолы жетіп, 

алар ол мол асылды! – деп ой тұжырымдайды. 

Ж.Баласағұни мен Абайдың адамды тəрбиелеу туралы тəлімдік ой-

пікірінің тағы бір түйісетін тұсы – қанағат, ынсап, барға риза болу, 

ұстамдылық мəселесі. Дастанда «Нəпсіні тый, құмарлықтан арылғын, белгісі 
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бұл ерлік, ақыл, арыңның» десе, Абай қанағатты адам бойындағы бес асыл 

істің бірі деп біледі.  

Ізгілендіру Ж.Баласағұни мен Абайдың педагогикалық идеясының 

негізгі өзегі болған, ғұламалар тəрбиенің ізгілікті болуы қажет екендігін өз 

уақытында ғылыми тұжырымдалған ой-пікірлерімен айқындап кеткен. Міне, 

бүгінгі таңда екі ойшылдың көрегендігі мен ғұламалығы дəлелденіп, талай 

жылдар өтсе де, тəрбиенің негізгі парадигмасы ретінде ізгілендіру танылып 

отыр. 
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2.1 Қазақ ағартушылары шығармаларындағы рухани мұраның тәрбие 

аспектілері 

2.1 Воспитательные аспекты духовного наследия в произведениях 

казахских просветителей 

2.1 Educational aspects of spiritual heritage in the works of Kazakh 

enlighteners 

 

Қазақ ағатушысы  Ыбырай Алтынсариннің шығармаларындағы рухани 

тәрбие аспектісі 

Алдангаров Б. 

 (ғылыми жетекшісі - ассистент профессор Медиева С.К.) 

Қарағанды медицина университеті 

 

Ыбырай Алтынсарин (шын аты — Ибраһим, 1841—1889) — қазақтың 

аса көрнекті ағартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам 

қайраткері.Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында жəне 

ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырды. Ыбырай 1841 жылы 

қазан айының 20-сында қазіргі Қостанай облысы, Қостанай ауданында 

дүниеге келеді. Үш-төрт жасында əкесі Алтынсары қайтыс болып, атасы 

Балғожаның қолында өсіп, тəрбиеленеді.  Көп оқыды, Ресей қоғамының 

білімді адамдарымен жиі араласып тұрды. Орынборда оқып жүрген кезінде 

шығыстанушы ғалым В.В Григорьевпен жақын танысып алды. Ол өзінің бай 

кітапханасымен Ыбырай Алтынсариннің еркін пайдалануына рұқсат етті. 

Білімге құштар жас бос уақытының бəрін де сол кітапханада өткізді. Білген 

үстіне біле түссем деген құмарлық пен өз халқыма неғұрлым көбірек пайда 

келтірсем деген абзал арманға ұмтылыс жас Ыбырайдың өмірлік кредосына 

айналды. Өзінің мінез-құлқы жағынан қарапайым əрі еңбексүйгіш еді, көп 

оқыды, өзге халықтардың қол жеткен табыстарын неғұрлым көбірек біле 

түссем деп армандады. Алған білімін өз халқының пайдысына асыруға 

талпынды. 
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1850 жылы мектеп ашылады да, оған қабылданған отыз қазақ 

баласының бірі –  9 жасар Ыбырай болады. Ыбырай мектепте сабақты ынта 

қойып оқиды, 1857 жылы оқуын "өте жақсы" деген бағамен бітіріп шығып, 

1859 жылдың тамызына дейін өзінің туған елінде тілмаштық қызмет 

атқарады. 1876 жылы Ыбырай Петербург, Қазан қалаларына барады. 

Орыстың ағартушылық жүйесін, орыс ағартушы дарының еңбектерін 

зерттейді. Қазақ тілінде оқу құралдарын жасауды ойлайды. 1879 жылы 

Ыбырай Торғай облысы мектептерінің инспекторы қызметіне 

тағайындалады. Бұл оның ағартушылық қызметінің кең өріс алуына жол 

ашады. Ол еуропалық үлгідегі мектептер ашу ісімен шұғылданады. 1879-

1883 жылдар аралығында Торғай облысының төрт уезінде (Торғай, Ырғыз, 

Троицк, Ақтөбе) жаңа мектептер ашады. 1883 жылы Торғай қаласында 

қолөнер мектебі ашылды. Ол қазақ даласындағы техникалық білім беретін 

тұңғыш оқу орны болды. Ыбырай қазақ қыздарын оқыту ісіне ерекше көңіл 

бөледі. Бұған ескішіл əдет-салттарға қарсы күрестің бір жолы есебінде 

қарайды. 1887 жылы Ырғызда қыздар мектебін ұйымдастыруы – оның 

ағартушылық аса зор еңбегі. Қазақ даласында мектептер санының артуына 

байланысты Ыбырай мұғалімдер даярлайтын мектеп ашуды қолға алды. 1881 

жылы Омбы қаласында тұңғыш мұғалімдер мектебі ашылды. Ыбырай 

мектептер ашу ісімен ғана шектеліп қалмады. Ол сол мектептердегі тəлім-

тəрбие, оқу жұмысына айрықша мəн берді. Оқу-тəрбие ісін жаңа бағытта 

ұйымдастырды. Бұл ретте ол мұғалімнің атқаратын рөлін жоғары бағалады. 

"Халық мектептері үшін ең керектісі – мұғалім, – деп жазды ол.1876 жылдан 

бастап "Қазақ хрестоматиясын" жазуға кірісіп, оны 1879 жылы Орынборда 

бастырып шығарды. "Бұл кітапты кұрастырғанда мен, – деп жазды. Ыбырай 

хрестоматиясының алғы сөзінде, – біріншіден, осы біздің ана тілімізде 

тұңғыш шыққалы отырған жалғыз кітаптың орыс-қазақ мектептерінде 

тəрбиеленіп жүрген қазақ балаларына оқу кітабы бола алу жағын көздедім". 

"Қазақ хрестоматиясы" балаларға арналған өлеңдер мен шағын əңгіме-

новеллалардан құрастырылды. Олардың бірқатарын өзі жазды, біразын сол 



34 
 

кездегі орыс оқулықтарынан еркін аударып алды. Хрестоматияға қазақтың 

халық əдебиетінің үлгілерін де іріктеп кіргізді.                                       

Ыбырай "Қазақ хрестоматиясына" кірген өлеңдерінде де халық-ағарту 

идеясын көтерді. Оның "Кел, балалар, оқылық!", "Өнер-білім бар жұрттар" 

өлеңдері осындай мақсатта туған. "Кел, балалар, оқылық!" өлеңі жастарды 

оқуға, білім алуға шақырады: 

                                 Оқысаңдар, балалар, 

                                 Шамнан шырақ жағылар. 

                                 Тілегенің алдыңнан 

                                 Іздемей-ақ табылар. 

                                 Кел, балалар, оқылық! 

                                 Оқығанды көңілге 

                                 Ықыласпен тоқылық! 

Өлеңнің əр шумағында оқудың əр жақты пайдасын айта отырып, ақын 

соңғы жолдарды ылғи қайталап отырады. 

                                 Мал, дəулеттің байлығы – 

                                 Бір жұтасаң, жоқ болар. 

                                 Оқымыстың байлығы– 

                                 Күннен күнге көп болар, 

                                 Еш жұтамақ жоқ болар. 

Сөйтіп, ақын, бір жағынан, жастарды оқуға, білім алуға үндесе, екінші 

жағынан, оқу, өнер, ғылым-білімге, оның жалпы халық үшін керектігіне еш 

мəн бермейтін ескі көзқарасқа соққы береді. Өмірдегі сарқылмайтын мол 

байлық – білім екендігін айта келіп, білімге адамның қолы жету үшін, 

ерінбей оқу, қажымай еңбек ету керектігін түсіндіреді. Ыбырай "Өнер-білім 

бар жұрттар" атты өлеңінде оқу, білім алудың мақсатын кеңінен сөз етеді. 

Өлеңнің негізгі идеясы – қазақ қауымына озық мəдениетті елдерді үлгі етіп 

көрсету. 

                                 Өнер-білім бар жұрттар 

                                 Тастан сарай салғызды. 
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                                 Айшылық алыс жерлерден 

                                 Көзіңді ашып, жұмғанша, 

                                 Жылдам хабар алғызды. 

Ыбырай жастардың оқыған адам болғандағы мақсаты өз халқының бір 

керегіне жарау, оны "тастан сарай салдырып, айшылық алыс жерлерден 

көзіңді ашып-жұмғанша, жылдам хабар алғызатын" елдердің қатарына 

жеткізу деп білді. Келешекке сенімі мол Ыбырай өмір көркі, болашақтың иесі 

– жастар деп ұқты. 

                                  Біз надан боп өсірдік, 

                                 Иектегі сақалды. 

                                "Өнер – жігіт көркі" деп, 

                                 Ескермедік мақалды. 

                                 Біз болмасақ, сіз барсыз, 

                                 Үміт еткен достарым, 

Сіздерге бердім батамды! – деп, жеткіншек ұрпаққа сенім артады. 

Ыбырай атамыздың тəрбие аспектісін қызметтік жəне шығармашылық 

деп бөлемін: 

Қызметтік тəрбие аспектісі: жастарды білімге шақырып - Алғаш мектеп 

ашты, «Мұғалім мектеп жүрегі»,демекші Мұғалімдер даярлайтын мектеп 

ашты.  Қыздрға арнап алғаш мектеп ашты,  Қол өнер мектебін ашты  яғни  

қазіргі таңдағы кəсіпкерлікке  бастау болды.Статистикаға сүйенсек дамыған 

елдердің 90% ын кəсіпкерлер құрайды. «Қазақ хрестоматиясы» ашты, 

алғашқыда баларда оқитын арнайы оқулық болмады.Ыбырай атамыз орыс 

ағартушылар шығармаларын аударып өңдеп  баларға оқулық шығарды.  

Шығармадағы тəрбие  аспектісі: шыдамдылық, шындық, адамгершілік, 

қайырымдылық, талаптылық, еңбекшілдік, достық, мейірімділк, өнер, 

əділдікке шақырады. 

Адамгершілік тəрбиесіне арнаған «Əке мен бала», «Асыл шөп», «Бақша 

ағаштары», «Алтын шекілдеуік», «Қарға мен құрт», «Сауысқан мен қарға», 

«Əдеп», «Тəкаппарлық», «Байұлы» т.б. 
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Ыбырайдың жастарды,ізгілікке, бауырмалдыққа, мейірімділікке, 

достық, жылы жүректілік қасиеттерге баулитын «Бір уыс мақта», «Аурудан 

аяған күштірек», «Мейірімді бала», «Полкан деген ит», «Таза бұлақ», 

«Əділдік» т.б. əңгімелері бар.  

Жастарды еңбекті сүюге,оқуға, өнерге ұмтылуға жігерлі,төзімді болуға 

үндеген «Өрмекші,құмырсқа, қарлығаш», «Жан-жануарлар айтысы», «Бай 

баласы мен жарлы баласы», «Қыпшақ Сейітқұл», «Мұңсыз адам» т.б. 

əңгімелері. 

 Өнер мен білімді үлгі еткен «Лұқпан əкім», «Зеректік», «Силинші 

ханым», «Білгеннің пайдасы», «Талаптың  пайдасы», «Атымтай жомарт» 

əңгімелері. 

Шығарашылық мұрасы:   Əңгімелері, өлеңдері, ағартушылығы, 

аудармалары, қызметтері, мектептері, «Қазақ хрестоматиясы». 

«Қазақ хрестоматиясына» енген шығармалары. 

Ыбырай лирикасы: табиғат бейнесін суреттеген «Өзен», «Жаз» 

өлеңдері,жастарды ізгілікке, қайырымдылыққа,ата-ананы,досты сыйлауға 

шақыратын «Бұл кім?», «Əй,достарым!», «Əй,жігіттер!», «Ананың сүюі» 

өлеңдері бар.  

Əлеуметтік теңсіздік: «Залым төреге», «Азған елдің хандары», «Азған 

елдің билері». 

Қортындылай келе, Ыбырай атамыздың шығармаларындағы тəрбие 

аспектілері біз жастарды рухани тəрбиелеуге,ғылымға,өнерге құштарлыққа 

тəрбиелейді. 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Bilim – all kz.  ақпараттық білім беру сайыты. 

2. Википедия сайытты.  

3. ZHARAR – ақпараттық-білім беру сайты. 

4. «Қазақ Хрестоматиясы» Ыбырай Алтынсарин. 
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Ы. Алтынсариннің тәрбиелік ұстанымдары 

Баатархан Д. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м. Копбалина К.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Жас ұрпақты қазіргі заман талаптарына сай тұлға ретінде жасақтау 

тəрбие тұжырымдамасының басты бағыты ретінде таңдап алынған. Мектеп 

оқушыларының Қазақстан азаматы ретінде өз құқығын қорғауы да 

этномəдени білім алуымен толыққанды қамтамасыз етілген. Осыған 

қарамастан əлі де жетілдіруді кажетсінетін мəселелер де баршылық: ұлттық 

санаға негізделген адами құндылықтардың əлсіреуі; еңбек етуге, оқуға 

салғырт қарым-қатынас; отбасы тəрбиесінің жеткіліксіздігі; жеке бастың 

пайдасы үшін адал ниеттен ауытқу; балаға арналган танымдық əдеби 

шығармалардың жетіспеуі; ұстаздардың ұлттық ерекшелігін ескеретін тəрбие 

технологияларына даярлығының төмендігі. 

Осы аталған кемшіліктердің көпшілігі кез келген қоғамның əртүрлі 

даму деңгейлерінде əртүрлі формада көрініс тауып келген. Қазақ халкының 

өткен ғасырлардағы іс-тəжірибесін талдасақ, біршама ұқсастықтарды 

байқауға болады. Ағартушы - ұстаз Ы.Алтынсарин өз заманында білім беру 

саласын кұруда кездестірген мəселелер əлі де өміршеңдігін көрсетуде. 

Ауылдық жерлердегі мектеп оқушыларын тұрғылықты жердің 

ерекшеліктерін ескеріп, белгілі бір кəсіпке бейімдеу де сəтті іске асырылған. 

Ер балалар ауыл шаруашылығында кеңінен қолданыс табатын бірнеше 

мамандықтарға қосымша даярлықтан өтсе, қыз балалар іс тігу-тоқу 

шеберліктерін меңгерген екен. Оқу мен сабақтың кезектесе өткізілуі дене 

қозғалысының қажеттілігін қанағаттандырып, ағзаның таза ауада 

салауаттылықта болуы ескерілген.  Оқу-тəрбие үдерісінің біртұтастығы 

сақталған: оқушының екіжүзді, парақор болмауы үшін адамгершілік 

тəрбиесіне ерекше көңіл бөлініпті. 
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Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясы» балалар əдебиетінің 

қарлығашы болуымен қатар қызығушылық пен ғылымилық жүгін тең ұстаған 

ең алғашқы оқулық болуымен де құнды. Бұл қағида адамгершілікті үндейтін 

қысқа əңгімелерге ғана емес, сонымен бірге білімділікті насихаттайтын 

поэзиялық еңбектерге де қатысты. Ол өз шығармаларын қазіргі кезде негізгі 

саналатын тəрбиенің барлық танымал бағыттарына арнады. 

Ыбырай дене тəрбиесіне, еңбекке баулуға, адамгершілікке, ақыл-ой 

жəне эстетикалық тəрбиелеріне ол ең алдымен мақал-мəтелдер жинастырды. 

Халықтың өмірлік мол тəжірибесінің түйіні ретіндегі осы қысқа қайырымды 

асыл сөздер кейіннен балалардың даму деңгейіне сай ойластырылған 

ертегілерге, арнайы жекелеген əңгімелерге, балалардың ата-аналарына 

жазған хаттарына, ауызекі шығармашылық үлгілеріне, лирикалық тақпақтар 

өзегіне айналдырылды. Отбасындағы ата-аналардың өздерінің де бала 

тəрбиесінде сауатты болуына ересектерге арналган əңгімелер септігін 

тигізгендігі ақиқат. 

ЬІ.Алтынсариннің тəрбиедегі ұстанымын «Мұсылмандық тұтқасы» 

деген кітабынан айқын көре аламыз. «... Пенденің көңілінде болатын пиғыл 

екі түрлі еді. Бірі –  көркем, бірі –  бұзық сипатты. Алпыс түрлі жаман 

мінездің шығатын түп асылы жеті түрлі мінезден: дінге сенбеу, дінсіздік;  

діннен тыс өзбілермендік; менмендік, өзімшілдік; мақтану, өзін-өзі көрсету; 

қызғаншақтық, күншілдік; сараңдық; дүние шашқыштық, ысырапшылдық. 

Осыларға қарсы жақсы мінез - құлық та жетпіс сегіз түрлі. Олардың 

шығатын түп асылы тағы да жеті түрлі мінезден болса керек: имандылық; 

жаман мінез-құлыққа қарсылық, яки күш, яғни ең жоғары əділдік; адалдық, 

ақ көңілдік; сыпайылық, момындық, шын берілгендік; адал ниетпен кеңес, 

өсиет беру; жомарттық, кең пейілділік, қайырымдылық; малын орынды, 

үнемді жұмсау. 

Біз бұдан ұлы педагог-ағартушының жастарға рухани тəлім - тəрбие 

берудегі асыл дініміздің рөлін айрықша бағалағанын көреміз. 
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Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Қазақстан Республикасының үздіксіз білім беру жүйесіндегі тəрбие 

тұжырымдамасы. – Астана, 2009. 

2. Қонтаев, С.С. Ы.Алтынсариннің «Қазақ хрестоматиясының» 

оқушыларды əлеуметтендіру əлеуеті.  – Арқалық, 2011.  

 

Auezov as a sage of modern times 

Zhanserik, I. 

(scientific advisor – assistant professor Sorokina O.N.) 

NC JSC “Karaganda Medical University” 

 

The world of creativity of the great Kazakh writer Mukhtar Auezov is an 

original phenomenon in the world of literature. He was one of those outstanding 

Soviet artists whose classic works about the creators of the new world, historical 

heroes, opening new horizons, new depths to literature, became a powerful 

testimony to the national spiritual rise. Contemporaries called Auezov "Eastern 

Sholokhov", "the second Abay", compared his epic with the poems of Homer, the 

novels of Cervantes, Defoe, Goethe, with the tragedies of Shakespeare. But he 

entered it with his national and at the same time universal theme: in the epic novel 

"The Path of Abay" he showed what the path of brotherhood and the 

Commonwealth of cultures means for every nation. His books are saturated with 

modern problems of the century and international pathos, they carry a high 

spiritual charge of the truth of revolutionary transformations in the land of the 

Kazakh nation. The epic novel "The Path of Abay" was of the same great 

importance for the growth of national consciousness of the people, as Tolstoy's 

"War and Peace" for the Russian people. 

Mukhtar Auezov became a writer during the Revolution. The birth of 

Kazakh Soviet literature was a sign of the great October Revolution. Auezov 

created the first Kazakh drama, established prose on the paths of realism and 

crushed the feudal past with his furious works that cleared the way for the new. 
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Mukhtar Auezov stood at the very origins of the creation of this energy of 

the masses released by the revolution; he opened new pages in his literature. The 

heroes of Auezov were legendary batyrs, contemporaries of the sixties, historical 

figures, leaders of national uprisings, students, scientists, poets, soldiers of the 

Patriotic war. His books included a multifaceted image of the Kazakh people. 

Auezov is national in everything: in a generous, magnificent language, in the 

element of artistic images, in poetic associations, in an all-embracing love for his 

people. 

Auezov’s greatest achievement is the embodiment of a topic of national 

interest. Turning to the national life, he paid the main attention to the creative spirit 

of the people, their creative talent, and spiritual experience. His artistic concept of 

showing the national character of the people and its hero in continuous renewal and 

enrichment has had a great influence on many writers of fraternal literatures. It was 

an enlightening experience in the sense that he made the typical for its people, the 

figure of the poet as a national hero. He showed that in the most difficult times of 

social, national oppression, people did not lose their spiritual greatness, that they 

always had a passion for the magic word of poetry and melody. 

The artistic originality of Auezov’s traditions enriched the process of 

development of socialist realism in the multinational Soviet literature, which was a 

school for the Kazakh writer. Auezov was not the author of a single work, although 

it became an outstanding phenomenon of all Soviet literature. His work is 

multifaceted: he created great stories, novels, dramas; he was undoubtedly a 

wonderful translator of Russian and world classics, the largest scientist. Auezov 

was a genuine encyclopedist of the socialist Renaissance of his people. 

 

Абай - Шәкәрім өлендеріндегі үндестік 

Жастилек К. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м. Тлеуберлинова Э.) 

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
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Шəкəрім – адамзатты сүйген, халқын шын жақсы көрген ақын. «Мен 

сүйгенді сүйді деп Иең сүйсін» деген дана Абай айтқан, тым тереңнен сыр 

берген ұлыларға тəн үндестік Шəкəрім өлеңдерінен де өз өрнегін тапқан:  

Шырақтар, ең құмарың осы болсын,  

«Алла сүйсең, адамды сүй» дегендей.  

Құмарың – бір, ісің – көп болсын, жаным,  

Көпке құмар еріншек болма мендей! 

Орта мектептегі бастауыш сыныпта  Ш.Құдайбердиевтің  адам 

бойындағы жағымды, жағымсыз қасиеттердің пайдасы мен зиянын дұрыс 

танытатын өлеңдері оқытылады.  «Адамның нашар мінезі» өлеңдері Абай 

атаған «бес нəрседен қашық болу» сипатында берілген. «Ызақор» өлеңінде 

адамға кесірін  тигізетін мінезден алас болуға үндейді: 

Еріншек, ашу, құмарлық – 

Бұларды істен шығардық. 

Жамандықтың басы – осы, 

Кісі болса ұғарлық. 

Ал «Еріншек» өлеңінде бұлардың арты одан да терең надандыққа 

ұласатындығын білдіреді: 

Ерiншектен – салақтық, 

Салақтықтан – надандық. 

Бiрiнен-бiрi туады, 

Жоғалар сүйтiп адамдық. 

Шəкəрім «ыждаһатсыз, мехнатсыз табылмайтын ғылым сарасын» 

үйренуге жас кезінен ден қойды. Ұстазы Абай «Дүниенің ғылымын білмей 

қалмақтық – бір үлкен зарарлы надандық, ол Құранда сөгілген» деп жол 

көрсеткендіктен, заман талабы ретінде шет тілдерін бір кісідей меңгерді. 

Мекке мен Мəдина, Стамбул кітапханасына дейін барып кітап іздеуі оның 

зиялылық өресін кеңейтіп, ойына ой қосып, ішкі рухани тереңдігін еселеді. 

Ғұлама ойшыл «Не қылсаң да ғылым біл», «Тоярлық толық ғылым таппадым 

деп, қабағың қайғы басқан салпия ма?», «Ғылымға –қанағатсыз болу керек», 
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«Бəрін ұмыт: балаларға тəлім үйрет» деп адамды оқуға, білуге, тəлім алуға 

шақырғанмен «Білгеніңнен не пайда, білгенді қылған сол пайда» деу арқылы 

осы тұста ішкі тереңдігін байқатып, өзгеше ой қорытады. Біліп-түйген ізгі 

жайттарды адам істегенде ғана оның пайдасы тиетіндігін ұқтырады. Қанша 

оқыса да руханиятқа көзі ашылмаған адамдарды ол «оқыған ойсыздар» яки 

«жанды өлік» ретінде қабылдайды.  «Ғылымсыз адам – айуан» өлеңінде 

əркімді өзін - өзі тəрбиелеуге, жігерлі болуға шақырады.  

«Ашу мен ынсап» өлеңінде ар-ұятты болуға, рақымдылық танытуға, 

өзін бақпаса басқа жолға түсіп кету қаупі барын сақтандырады: 

Ал ақылдас, бəрi бар, 

Дайын қылдым бəрiн де: 

Сақтық, Ұят, Рахым, Ар, 

Ынсап деген кəрiң де. 

Бiз тұрғанда арамның 

Дəм бола ма нəрiнде? 

«Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы 

құрбы, жақсы ұстаздан болады» деген дана сөз айтқан Ұлы Абайдың бүгінгі 

тақырыпқа тікелей қатысты өлеңі еске түседі. 

Қиындыққа қайыспасын қабырға,  

Дем беріңдер! Қанағат пен сабырға! 

Екеуіне байланысты бағың да! 

Сабыр – имандылықтың жартысы саналса, дана халқымыз: «Адамды 

қанағат аздырмайды» деген. Қанағатшылдың ісі қашан да сүйкімді болып, 

ақыретте қайырлы болмақ.  

Шəкəрім – қажырлы, өршіл, ұлтжанды, отты кісі болған. «Мен жетелеп 

өлемін, өрге қарай қазақты» деп, алдына халықтың көзін ашам, санасына 

қозғау салам деген мақсатпен көп ауыртпалықтарға ұшырады. Ұстазы Абай 

«Мен ішпеген у бар ма?!» десе Шəкəрім «Жүрегім дертті, сау емес, сол 

себепті сөзім – у» деп торықты, шындықты танып, «бұл өмірдің саналыға 

абақты екенін білді». Оның қаншалықты зарлы болғанын өлеңдеріндегі мына 



43 
 

сөздерінен де байқаймыз: «Жаралы жүрек жыбырлап, жазылмай жалғыз сол 

қалды», «Қайғылы көңіл тырп етпей, қабағын ашпас салбырап», «Ел тіліме 

көнбеді, жыладым да қамықтым», т.б. 

Абайдың «Малда да бар жан мен тəн, ақыл сезім болмаса; тіршіліктің 

несі сəн, тереңге ден қоймаса?» немесе «Дүниенің көрінген һəм көрінбеген 

сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды» 

деген сөздерін еске алсақ, жаратылыстың сырын, Құдайдың құдіретін ұғу 

үшін Шəкəрім қажының ғаламға ғибрат көзімен қарап, үнемі терең ойда 

жүргендігінің мəнін ұға түсеміз. Шəкəрім бабамыз ақиқатты танып, ғұмырын 

дінге, халыққа қызмет етуге арнаған, Исламнан хабары мол, өз тереңдігімен 

ерекшеленетін тұлға. 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Өзбекұлы, С. Арыстары алаштың: Тарихи очерктер.– Алматы: Жеті 

Жарғы,1998. 

2. Жəкен, Ж. Абайдың діни нанымы мен танымы. //Түркістан. 9 тамыз 

2007ж. 

3. Шəкəрім. Ел - шежіре.– Алматы, 2008. 

4. Мұхамедханұлы, Қ.Ш. Шаһкəрім // Көп томдық шығармалар 

жинағы.–Алматы: Алаш, 2005.  

 

Жүсіп Баласағұнның ізгілікті ойларының құндылығы 

Жукушева А. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.к. Шаушекова Б.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Педагогиканың негізгі мақсаты педагогикалық жүйелерді жаңартудың, 

білім беру мен тəрбиелеудің негізгі міндетін шешу болғандықтан, қазіргі 

заман педагогикаға, оның ішінде осы ғылымның дербес саласы – тəрбие 

теориясына үлкен талаптар қойып отыр. Өйткені, бүкіл адамзат қазіргі 
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ғылыми-техникалық прогресс пен өркениеттің даму дəуірінде, Қазақстан 50 

дамыған елдердің қатарына қосылуға бет бұрған кезеңде, жаңа қоғамға 

лайықты өмірден өз орнын табатын, рухани ізгілікті қасиетті бойына сіңірген 

жеке тұлғаны, жаңа тұрпатты маманды қалыптастыру – ең өзекті мəселеге 

айналды. 

Осы тұрғыда, бүгінгі таңда қоғамның дамуындағы басқару процесін 

ұйымдастыру мен жүзеге асыруда ұрпақ тəрбиесіндегі парасатты билік пен 

ізгілікті өмірдің ғылыми негіздері терең баяндалатын түркі əлемінің ұлы 

ойшылы Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» дастанының орны ерекше. 

Гуманизм мен патриотизм – халықтық тəрбиенің басты қағидаларының 

бірі. Тəуелсіз ел ертеңі болашақ ұрпақтың рухын шыңдап, адамға құрмет пен 

сенім білдіру ізгіліктің ең жоғарғы көрінісі екені «Құтты білік» дастанында 

адамның кемелдену идеясы гуманистік ізгілікті іздеу мен оны насихаттаудан 

тұрады. Сондай ақ, Жүсіп Баласағұнның педагогикалық мұрасындағы 

басқарудың өзегі қоғам орнатудағы ізгілік ұғымының күнделікті қолданылу 

аясынан əлдеқайда терең философиялық ұғымды білдіруімен қатар, дастанда: 

Мақтамайын қалай ізгі кісіні,  

Сүйсінбейін қалай ізгі ісіне?  

Ақылдылық асыл ізгі жандардың,  

Кішілікте кісілік бар, аңғарғын, – деуі ізгілікгі танып-білудің қажет 

екенін білдірсе керек. Педагогикалық тұрғыдан қарастыратын болсақ, ізгілік 

адамдар арасындағы қарым-қатынастың сүйіспеншілікке негізделуі, адамның 

ар - намысын, парасатын, кісілігін құрметтеуді білдіреді. 

Жүсіп Баласағұн адам өміріндегі ізгілік ілімінің қоғам үшін 

қажеттілігін дəйектейді. Басқарудың негізі – өз саласының білікті маманы 

ғана емес, қоғамға сай мəдениетті, жаны сұлу, ізгі жан болуы қажет. 

Ж. Баласағұн мемлекеттің беріктігі тек ел билеуші кайраткерлерге, əділ 

заңға, күшті əскерге ғана байланысты емес – əр отбасының беріктігіне 

байланысты деп сипаттайды. Оның ойынша отбасының беріктігі жақсы жар 

таңдаудан басталады:  
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Əйел алмақ болсаң егер, қарарсың,  

Жіті бағып таңдаулысын аларсың!  

Жақсы болсын тегі, заты, ұрығы,  

Пəк ұятты, болсын жанның тұнығы! – деп ер жігітке болашақ жар 

таңдауда қателеспеуін ескертеді.  

Осы орайда, жақсы тəлім мен тəрбие баянды болу үшін, тақсыретін 

тартқызар қырсық пен қылықтан бойды аулақ ұстауды үнемі еске алып, жиі 

қайталап, отырудан халық еш жаңылмаған. 

Балаң жаман болса – дəрменің кетеді,  

Қатының жаман болса – үйіңдегі мейманың кетеді.  

Мейманың кетсе –  иманың кетеді» деп қазақ елінің ғасырлар бойғы 

түсінігінде имандылық кілті – əйел екендігін жəне ол жақсы, тəрбиелі болса – 

бағың, ол парықсыз, кежір болса – сорың деген пайымдау жасайды. 

Қазіргі кезде тұлға санасында, ой- өрісінде жалпыадамзаттық рухани 

құндылықтар мен жоғары адамгершілік қасиеттерді қалыптастыру, болашақ 

жас ұрпаққа саналы тəрбие мен сапалы білім берудің тиімді жолдарын 

қарастыру болып отыр. Білім беру жүйесін реформалау саясатын, ең 

біріншіден, еңбек, кəсіптік білім беру сияқты өмір талабына қойылатын 

сұранысқа сəйкес жүргізу, екіншіден, оқу үрдісіндегі бірлігін сабақтастыра 

отырып, білімнің үйлесімділігімен қатар əрбір жеке тұлғаның дербес 

ерекшеліктерін ескеріп, қабілетіне, белсенділігіне сəйкес бағдар ұстау керек. 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Жүсіп Хас Қажыб Баласағұн. Құтты білік. //Көне түрік тілінен 

аударған А.Егеубай. Алматы: Өлке, 2006.- 640 б.  

 

Ханбатыров Кумисбек - видный религиозный деятель XX века 

Нажметдинов А. 

(научный руководитель – д.и.н., профессор Козина В.В.) 

КарГУ им. академика Е.А. Букетова 
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В настоящее время Казахстан стоит на пороге перемен. Полным ходом 

идет модернизация общественного сознания путем духовного просвящения 

молодежи в рамках республиканской программы "Рухани жангыру".  

Известно, что Первый Президент РК Н.А. Назарбаев особо подчеркивал 

необходимость изучения собственных корней и сохранения национальной 

идентичности - национального кода. Он так же отмечал, что консервация 

знаний  в национальном самосознании может негативно влиять на настоящее. 

Нам необходимо расширять спектр доступных нам исторических материалов 

путем  популяризации личностей,  которые являются носителями ценной 

информации о страницах нашей истории.  

В настоящей статье я сделал попытку возродить историю жизни своего 

предка - Ханбатырова Кумисбека, который являлся одним из 

образованнейших людей своего времени. 

 

 

 

Ханбатыров Кумисбек  (1880-1942гг.) 

 

Мой предок – известный в свое время и видный религиозный деятель, 

поэт, просветитель. Он родился в Семипалатинской  губернии  

Каркаралинского уезда Кызылтауской волости, в ауле Уста.  Его отец  - 

Акжолов Ханбатыр  и мать - Сулу, были людьми среднего достатка. У них 



47 
 

было  3 сыновей и 2- дочери.  Кумисбек был в семье младшим  ребёнком. В 

3-х летнем возрасте умер его отец. Кода ему было 12 лет, умерла его мать и  

он  остался  круглым сиротой.             

                « Волею коварной Судьбы                                          

                    В 3 года лишился отца.                                                 

                    Я стал  обузой   родным  

                    В 12 , без матери  тепла…»,   так он описывал своё 

сиротство.  

В 1894 г., в  14 летнем возрасте он отправляется  на Кояндинскую 

ярмарку.   Здесь  Кумисбек  знакомится с торговцем, перегонявшим  скот в 

Ташкент и просит его устроить  на учёбу.  По прибытию, нанявший его узбек   

пристраивает его в мечеть.  Имаму подросток понравился с первого взгляда.  

Он  принимает его в медресе и весь период  обучения относится к 

Кумисбеку, как к сыну. После 2-х лет обучения в медресе, во время 

выпускных экзаменов его приметил муфтий  из Бухары.  По его протекции 

юношу принимают в Высшую духовную семинарию   Бухары, которая была 

популярна и широко   известна  в те времена,  для дальнейшего обучения. 

Здесь, в подземных мечетях, созданных по  замыслу Ходжи Ахмета Яссави, 

обучались и получали всестороннее образование, включая точные и 

гуманитарные науки, языки, философию, медицину, многие просвещенные 

представители стран Ближнего Востока и Азии. Со слов, знавших его лично  

современников,  Кумисбек был лучшим из их числа, и обучался  в этих 

подземных мечетях около 20 лет. Он закончил обучение с отличием. 

Кумисбек  знал  много иностранных языков, был эрудирован и знал в 

оригинале все 4 книги Всевышнего:  Тору Моисея, Бытие Давида, Евангелие 

Иисуса и Коран Мухаммеда. Ему предложили остаться там  же и заниматься 

обучением семинаристов. Но ему пришлось отказаться от этой выгодной 

перспективы, т.к.   был организован заговор по его  физическому устранению 

группой лиц, из числа   противников. Он отказывается от преподавания  и  

берёт направление в мечеть  Кызылорды. Находясь там, он пишет 
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литературные произведения, стихи, которые до нас, к сожалению не дошли.  

Чудом сохранились лишь отдельные фрагменты и воспоминания 

современников.  

 

 

 

Сохранившийся фрагмент литературного произведения Кумисбека 

 

 В 1916 году с друзьями  Кумисбек едет в Петербург, Казань, Оренбург. 

По неофициальной версии, для углубленного изучения и закрепления 

русского языка.  

По рассказам очевидцев, во время пребывания в России Кумисбек 

познакомился с  В.И. Лениным и запечатлён с ним на  совместном фото. Это 

фото долгие годы сохраняло ему жизнь.  

Гонения на Кумисбека начались с 1918 года  по возвращении  его в 

родную Сары-Арку. В своих пасквилях и доносах его завистники клеймили  

Кумусбека  как «врага социалистического строя, как муллу ведущего 

пропаганду среди народа, как злейшего врага и вредителя…».  

Многие факты его биографии, включающие  период   его деятельности 

неизвестны. Но  из отрывочных воспоминаний его сына Ашрепа и знавших 

его современников  сохранились отдельные фрагменты его  жизни.   

Например, в 1925 году в типографии Кызылорды  был  издан сборник его 

стихов под названием «Сыйлық» (Сувенир), который  Кумисбек выпустил 

под псевдонимом «Адасбек» (в переводе означает «Заблудший »). К 
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сожалению ,единственный экземпляр   ,который  оберегался и был храним  

сыном  Ашрепом ,как зеница ока, бесследно пропал. 

В  вышеназванном сборнике была  напечатана их совместная 

фотография и стих  « Мен  Ленинды таныдым»( « Я знал Ленина» ).   

История этой фотографии мистична и трагична.                              

Доносы и слежка  привели к первому  его аресту  в  1935 году.  Но 

фотография вождя революции Ленина  явилась   тогда неопровержимым 

доказательством  его невиновности  и  через 6 месяцев отсидки  его  

освобождают из- под стражи. 

 

 

 

Коран и Жайнамаз Кумисбека 

 

После этих событий он решает перебраться в Киргизию. Там он живет 

со своей женой Кадишой и пятью детьми. Вместе  с тем, советские сыщики 

не давали этой семье спокойной жизни, подвергая их гонениям. Самое 

страшное событие имело место сырой холодной  осенью, когда  молодую 

Кадишу с грудными близнецами в подоле выгнали  на улицу, не  оставив ни 

пелёнок, ни тёплых вещей. Спозаранку они погнали бедную женщину  с 

детьми  пешком в районный центр. Доставив  по месту назначения они 

загнали её в сарай для скота, запретив  людям приближаться к ней. От холода 
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младенцы  умирают на руках матери,  и у бедной  женщины,  убитой  и 

раздавленной  горем, отнимаются ноги и вскоре умирает и она. 

Заканчивая своё краткое повествование, хочу остановится  на 

последнем аресте, который поставил жирную точку и крест  на жизни моего 

деда . Это связано с фотографией, на которой Кумисбек стоял вместе с 

В.И.Лениным.  

После изгнания его из родных мест, дед со старшим сыном вынужден 

был осесть в Киргизии, где  проживал с 1930 года.  Казалось бы, наступило 

время затишья. Он женится на  девушке по имени Аманбала, в 1937 году у 

них родился сын Лябип.  Но сыщики не переставали охотиться за ним. На 

этот раз их целью было выкрасть фото, на котором Кумусбек был запечатлён 

с Лениным, которое как бы  являлось гарантом его безопасности и свободы. 

Им это удалось и осенью 1940-го года  его  повторно  арестовали  чекисты. 

После содержания в Чимкентской НКВД, 23.09.1940  Кумисбек был 

приговорён  по статье 58/10 к сроку 5 лет лишения свободы, как  «социально-

опасный элемент, видный религиозный деятель, пантюркист» и   27.09.1941 

сослан в Сибирь.  В 1942 году его  объявили  умершим. 

Осенью 2000 года  на станции Жарык, верные его  памяти 

соплеменники, назвали его именем мечеть .  

17 июня 2000 года в ДКНБ Карагандинской области   бабушке была 

предоставлена возможность ознакомления с архивным делом  № 7066, 

криминального дела № 02591, которое было изъято из архива ДКНБ ЮКО по 

указанию Президента, где было написано следующее: «Кумусбек-ахун  

видный религиозный деятель. Высокообразован, владеет многими 

иностранными языками. Во время обучения в Высшей духовной семинарии 

за неординарные   умственные способности был награждён высшим орденом 

Бухарского хана».   

Я перечислю имена его друзей, которые зафиксированы в деле, это:  

Мустафа Чокаев (Шокай-известный политический деятель, алашординец, 

Муса Бегаев, Мубаширхан Саидвалиев, Алтынжан Иманханов . 
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28.07.2000 года № 13-1-00 из Прокуратуры Южно-Казахстанской 

области повторно прислали справку о реабилитации деда - 14.04.1993.  Ранее 

по запросу от 29.04.1999 № 13/1-99 была прислана справка о реабилитации 

31.05.1989 года. 

 

 

 

Справка о реабилитации 

 

Список использованных источников: 

1. "Кумiсбек атам туралы деректер"(сам.издат) - Ханбатырова Майкеш 

(2018). 

 

Шәкәрім қойған бес имани сұрақтың мән-мағынасы 

Рысқұлова Ұ. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м. Бакирова И.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Ислам дінін жанын сала зерделеген Шəкəрім ақын ақиқатқа көзі 

ашылған сайын Жаратушыны жан - тəнімен сүйді. «Алланың өзі де рас, сөзі 

де рас» деген Абайдай данаға шəкірт болды. Ақыл толыса келе бүкіл саналы 

ғұмырын адамдықты дəріптеуге арнады. Шəкəрім имандылықты жаю ісінде 

аянып қалмады. «Айқап» журналында 1912 жылы жарияланған 
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Ш.Құдайбердіұлының бес сауалы мен оған жауап беруге арнайы 

ұйымдастырылған бірнеше пікірталастың негізгі нəтижелерін ұсынамыз.  

«Алланың адамды жаратқандағы мақсұты не?»: 1) əлем кеңістігін 

жаратқан соң, оның мəнін білетін, сəнін келтіретін ие керек; 2) адамның 

санамен ойлауға, іске қабілеттілігін таныту. Алдымен Алланы таныған өзін, 

өзін таныған өзгені таниды. Сана адам тағдырын шешеді, өйткені ол 

білімінде, дарынында, іскерлігінде көрініс берсе қуану керек; 3) Алланың 

құдыреті мен ұлылығын танып, соның алдында бас иіп, құлшылық жасап 

өту; 4) Алланы тану жолында махаббатпен, ықыласты жасалатын құлдықтың 

мəні – ақиқатты білу үшін алдымен «жанды» білу. 

«Адамға тіршіліктің ең керегі не үшін?»: 1) адам болып жаралған соң 

сауап теруге асығу керек, тіршіліктегі ең керегі – ізгі амал мен салиқалы 

ұрпақ. Қалғанының барлығы –алдамшы дүние; 2) адамның өмір сүру 

мүмкіндігі иманмен байланысты. Көптеген діндерде иман бізге сырттай 

қарағанда шектеулі, ал шынында ешбір соңы жоқ екенін, азаптың, тіпті 

өлімнің де оны жоя алмайтынын сезіндіреді; 3) əуелі – жан, содан кейін – 

тəн. Жанның белгісі –  сана, ақыл жəне оларға бағынбайтын сезім. Дүниенің 

сыры танып-білуден жəне тексеруден – иманнан тұрады; 4)  Алла адам үшін 

бүкіл əлемді жаратты, адамға ақыл, ерік беру арқылы өзінің жарату себебінің 

сынақ екенін ескертті. 

«Адамға өлген соң, мейлі не жөнмен болсын рахат - бейнет, сауап - 

азап бар ма?»: 1) Шын мұсылман Аллаға, Құранға, пайғамбарына иман 

келтіргендіктен сауап пен азаптың барына сенеді. Бұл дүниедегіңді есептеген 

Алла əділ шешеді;   2) адамның жалған дүниедегі жасаған жақсылығы мен 

жаманшылығы да өзіне қайтып оралады. Өмір біреу үшін мəңгілік, біреу 

үшін өткінші жəне өкінішті; 3) адам өмірден өткен соң істеген амалына қарай 

азап не бақытты ғұмыр бар. Алла жолында ұрпақ, жалғасушы  

ілімі қалса, оның сауабы өмірден өткеніне қарамастан жалғаса бермек; 

4) жан мəңгілік жоғалмайды. Жан екі өмірдің азығы – ұждан, ар, ынсаптың 

пайдасын сезінеді, өлген соң да мəңгілікке қауышады. Барлық діндердің 
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түпкі мақсаты: құдай бар, ұждан дұрыс, қиямет шын. Дін бауырластыққа 

шақырады, құдай анық, ақ жүрек пен зиянкесті сынау үшін пейіш пен 

тозақты жаратқан.  

«Ең жақсы адам не қылған кісі?»: 1) айналасына тек жақсылық 

жасауды ойлап, оны орындай білген кісі; 2) білім мен біліктен, өзін-өзі іздеп - 

танудан, өзін-өзі тауып - жетілдіруден жалықпайтын, ешкімнен қайыры мен 

мейірімін аямайтын, өмір мағынасы жетілу, парасат, ізгілік деп танитын 

адам; 3) біреуге қиянат жасамаған адам. Барға қанағат, жоққа сабырлық 

танытушы мейірімді адам; 4)  сана болмысты билейді, яғни жан – тəннің 

билеушісі. Рух пен жан екі түрлі, бөлек болмыс. Рух – таза ақыл, онсыз жан –  

нəпсі. Таза ақыл ақты барлайды, «танитын жанға» кездессе, хақиқат жерде 

қалмайды». 

«Заман өткен сайын адамдардың адамшылығы түзеліп бара ма, 

бұзылып бара жатыр ма?»: 1) өктемдік  дертіне шалдыққандар заманды 

бұзуда; 2) адам жүрек-құмыраға жиі үңіліп, ондағы жиғаныңды сұрыптап 

отырасың; 3) адам – сол баяғы пенде қалпында; 4) ерік-жігер барды өмірді 

тану керек, оны мəнді өткізу – естілік. Өмірді босқа өткізу – өкініш. Кейінгіге 

жол көрсетер үш анық хақиқат: ақ жүрек, таза ақыл, адал еңбек. 

Шəкəрім бабамыз көзі тірісінде ақиқатты танып, ғұмырын асыл дінге, 

халыққа қызмет етуге арнаған ерекше тұлға. 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Шəкəрім. Ел-шежіре.– Алматы, 2008. 

2. Ш.Құдайбердиев шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1988.– 560 б. 

 

Величие таланта Мухтара Ауэзова 

Садықова Ш., Акобян М. 

(научный руководитель - учитель русского языка и литературы  

Кадирбаева А.А.) 

КГУ «Школа-гимназия №102» г.Караганды 
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Мухтар Ауэзов родился для великой миссии и 

осуществил ее с неподвластной времени 

убедительностью… Великий казахский писатель, 

ученый, педагог, общественный деятель, человек 

энциклопедических знаний и эрудиции - таким он 

вошел в сознание современников и память потомков. 

Им создано более двадцати пьес, множество 

великолепных рассказов и повестей, написаны 

либретто к операм и киносценарии. Венцом его творчества явилась 

четырехтомная эпопея об Абае. Движимый любовью к истине, гармонии и к 

своему многострадальному казахского народу, он вел его к 

самоутверждению по стезе глубоких духовных исканий и постоянного 

совершенствования. Он говорил на всех тюркских языках, русском и фарси, 

поднял на небывалые высоты казахский литературный и гуманитарно-

научный язык. Его произведения благодарно воспринимаются от Пекина и 

Стамбула до Парижа и Нью-Йорка. И хотя Мухтар Ауэзов писал, что 

…"Сегодня уже нет и не может быть универсальной фигуры, подобной 

Аристотелю, Авиценне, Леонардо да Винчи", сам он являлся именно такой 

личностью - личностью, творящей Возрождение. 

В начале ХХ века по всей степи стремительно распространялся 

благородный, жизнелюбивый культ - культ просвещенности и глубокого 

знания. В решающей степени этому способствовало творчество Абая. 

Завораживающая, преобразующая сила его стихов и песен, исключительно 

интеллектуальная мощь философских назиданий Абая и затем Шакарима 

предопределили интенсивность духовных исканий их последователей. А 

также осознание ими особой, исторической, решающей для судьбы народа 

ответственности за результаты. Эта деятельность основателей знаменитой 

Чингистауской школы, выходцем из которой был и Мухтар Ауэзов, дала 
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прекрасные всходы. Двадцатые годы в общественной жизни Казахстана - 

воистину ренессансная эпоха, отмеченная именами выдающихся людей. 

Согласованность их действий очевидна. Они вместе, дополняя друг 

друга, осваивали важнейшие сферы гуманитарного и естественно-научного 

знания, научной и технической практики. Совместно создавали новую 

духовно-творческую, общественно-политическую ситуацию на земле, 

понимаемой ими как родина, потребовавшая от них гражданского деяния. 

Ахмет Байтурсынов, Алихан Букейханов, Миржакип Дулатов, Мухамеджан 

Тынышпаев, Халел Досмухамедов, Турар Рыскулов, Санжар Асфендияров - 

десятки, сотни имен просветителей, публицистов, художников слова, ученых, 

общественных и политических деятелей. Блистательная плеяда 

интеллигенции, оказавшей влияние не только на среднеазиатский Туркестан, 

но и на весь тюркский мир. 

Это был наш Ренессанс. Яркий, хоть и короткий по времени взлет. В 

кровавом вихре последовавших репрессий погибли многие из тех, кто 

готовил его рассвет. Погибли, но не исчезли бесследно. Этого и не могло 

случиться. В соответствии со своим жизненным предназначением, они умели 

быть творцами немеркнущих ценностей. Каждый из них был многогранен и 

результативен в своей деятельности, от начала и до конца отданной 

служению общей великой цели. Им в высшей степени был присущ светлый 

романтизм, сохранившийся и в репрессивных обстоятельствах, но уже как 

трагическая жертвенность. 

По мнению бесспорного лидера этого поколения Ахмета 

Байтурсынова, главным оружием крепнущего национального самосознания 

должна стать литература. Это многое объясняет в отношении духовных 

вождей казахской интеллигенции 20-х годов к молодому, с первых шагов 

подтвердившему свою уникальную одаренность, Мухтару Ауэзову. Не 

только признание его таланта, уважительное с ним сотрудничество, но и 

хорошо продуманные меры, позволившие сберечь для будущего именно его. 

Одухотворенность, созидающие способности этих людей были настолько 
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высоки, что многие из них, доведись им выжить в волнах неоднократных 

репрессий, в своем индивидуальном творчестве создали бы нечто 

соразмерное тому, что совершил Мухтар Ауэзов, сохранённый ими для 

жизни и продолжения их дела. 

Репрессии обрушивались и на Ауэзова, и это было не раз. Архивные 

документы свидетельствуют о том, что он никого не предал, достойно 

выдержал двухлетнее заключение в сталинских тюрьмах в 30-е годы и 

гонения в 50-х годах, вынудившие его покинуть родину. И через всю свою 

жизнь он пронес верность идеалам юности. Главным оружием в диалоге с 

жестоким веком была для него литературная и гуманитарно-научная 

деятельность. 

Коллективизация в Казахстане подвела черту под длительной историей 

евразийской конно-кочевой цивилизации. Финал был трагичным, более трети 

от численности своего народа потеряли казахи. Происходило это в роковые 

тридцатые годы, когда, обвинённый в буржуазном национализме, Мухтар 

Ауэзов находился в тюрьме. В ней он пишет "покаянное" письмо с 

признанием идеологических ошибок в своем литературном творчестве и 

отказом от целого ряда ранних рассказов и пьес. Недругам это дало 

основание говорить о недостаточной твердости духа писателя. 

Доброжелатели до сих пор предпочитают обходить стороной этот факт его 

творческой биографии. И те, и другие были бы правы, если бы речь не шла о 

могучей личности, пришедшей в мир не для капитуляций. Автор 

общепризнанных шедевров драматургии и малых эпических форм. Ауэзов на 

время покидает хорошо освоенное творческое поле и приступает к роману об 

Абае в неслыханном прежде в казахской литературе жанре эпопеи. И это был 

выбор подлинного гения, провидца, патриота. Рушился мир кочевья с его 

особым жизненным укладом и духовным опытом. Удержать этот мир как 

целостность можно только в сознании. В художественном виде - только 

средствами крупноэпического повествования. Мухтар Ауэзов осуществил эту 

работу на высочайшем уровне, что дало основание академику Канышу 
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Сатпаеву назвать эпопею об Абае "подлинной энциклопедией всех 

многогранных сторон жизни и быта казахского народа". 

Все, к чему прикасалась его рука, получало энергию жизни, имело 

яркую, светоносную судьбу. Его переводы мировой литературной классики 

всякий раз подтверждали возможность органичного вхождения различных 

национально-художественных систем в стихию казахского языка. 

Высокопрофессиональные академические исследования Ауэзова положили 

начало целым направлениям в изучении фольклора, эпоса, истории литератур 

тюркских народов, в языкознании, эстетике, этике, философии, 

правоведении, в истории музыкального и пластических искусств. 

Являясь профессором ряда казахстанских вузов и Московского 

государственного университета, он проводил огромную педагогическую 

работу. Его лекции непосредственно влияли на сознание молодых людей в 

студенческих аудиториях. Традиция особого внимания к образованию, 

пестованию молодежи и подготовки ее для служения родине, идущая от 

Абая, была в свое время поддержана А. Байтурсыновым. Будучи возведена в 

осознанный принцип гражданского долга, она была продолжена и развита 

Мухтаром Ауэзовым. 

Особое внимание он уделял писателям, входящим в большой мир 

литературы. Признанными мастерами слова стали А. Нурпеисов, Т. Ахтанов, 

З. Кабдолов, А. Алимжанов, которые всегда считали себя учениками 

Ауэзова. Лучшие представители и ряда других литератур смотрели на него 

как на своего учителя, достаточно в этой связи назвать имена Ч. Айтматова, 

М. Карима, Р. Гамзатова. К нему признательно прислушивались, искренне 

его почитали Ю. Тынянов, В. Шкловский, М. Шолохов, К. Симонов, А. 

Сурков, К. Федин, И. Андроников, Вс. Иванов, Самед Вургун, Айбек, Олесь 

Гончар. Неподдельное уважение и дружеские чувства питали к нему Луи 

Арагон, Фаиз Ахмад Фаиз, Назым Хикмет, Анна Зегерс, Альфред Курелла. 

Он привлекал сердца этих людей не только в качестве неоспоримого 

авторитета и большого мастера художественного слова. В высшей степени в 



58 
 

нем был развит унаследованный генетически талант общения во имя разума 

и духовности. Такое общение предполагает особую меру взаимной чуткости 

и ответственности. Мухтар Ауэзов при всем его природном такте проявлял 

решительность и несгибаемость воли, когда речь шла о защите духовных 

интересов других людей. Так было, когда он защищал киргизский эпос 

"Манас", творческое наследие выдающегося татарского поэта Мусы 

Джалиля. 

Во всей его деятельности было нечто, идущее от природы, высокий 

синоним которой - гармония. В его произведениях, от первых рассказов и до 

последнего романа о современности, природа не объект описания, а 

фундаментальное начало, активно действующее через его совершенное 

слово. Разрыв гармонии, насилие над природой вызывали особую острую 

реакцию с его стороны. Исключительной силой протестующего гуманизма 

отмечено выступление Мухтара Ауэзова в Токио в 1957 году на третьей 

Международной конференции за запрещение атомной и водородной бомб. 

Его слова шли из сердца, переполненного болью и состраданием. Он знал, 

что такое ядерная бомба, не понаслышке и не по фильмам, он знал, что 

атомные и водородные взрывы выжигают его родную землю, землю Абая и 

Шакарима, превращенную в ядерный полигон. Он видел, как умирают 

молодые люди от непонятных для них болезней, видел ужас в глазах 

матерей, рождающих мутантов. 

В возрасте пророка, примерно шестидесяти трех с половиной лет, ушел 

из жизни Мухтар Ауэзов. Его литературный труд отмечен высшими знаками 

признания самого большого по территории и самого безжалостного к своим 

гражданам государства. Государство это кануло в лету. Но непрерывным 

остается движение Мухтара Ауэзова и его творений в будущее. 
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Saken (Sadvokas) Seyfullin is a writer and statesman, an outstanding son of 

the Kazakh people. He was born on October 15, 1894 in the Zhanarkinsky district 

of the Zhezkazgan region in the family of a peasant herder. His parents were not 

rich people. But it was a family in which they loved music, poetry, understood the 

beautiful. Saken's father had a musical ear, was an excellent dombra player and a 

man of cheerful disposition. Mother Zhamal was an excellent connoisseur of oral 

folk art, was able to skillfully tell tales and traditions. In the village where the 

Saken family lived poetic contests often took place - aitys. 

This atmosphere, filled with the romance of the steppe nature and the spirit 

of folk poetry, contributed to the awakening of a bright poetic talent in the 

children's soul. Brave, keen on legends about the legendary batyrs, the boy loved 

steppe races, hunting, pastoral bonfires, high stars. 

Saken learned Arabic literacy in aul from a mullah. But the father 

understands that his son needs to study, and in 1907 he gives him first to the Nilda 

Russian-Kazakh school, then to the parish and later to the three-year city school. 

During his studies, Saken gets acquainted with Russian literature, meets in 

Akmolinsk with the famous akyns Gaziz and Iman-Zhusup, reads a lot, memorizes 

Abai's verses. An inquisitive young man dreams of devoting himself to 

enlightening his people and decides to become a teacher. In 1913, S. Seifullin, after 

graduating from Akmola school, entered the Omsk teacher's seminary. His first 
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poetic experiments date back to this time.Within the walls of the seminary, Saken 

established himself as a poet and as an active participant in the youth organization 

Birlik (Unity), which set as its goal the dissemination of culture and knowledge 

among the Kazakh population. At meetings of the literary circle, he performs his 

poems and songs, listens to the poems of M. Zhumabaev and H. Kemengerov.A 

very young Saken Seifullin shows a bright poetic talent, and his comrades in the 

organization help him to publish the first collection of poems “Open Kunder” 

(“Past Days”) in Kazan. The collection includes about twenty poems about love, 

the motherland, the steppe nature. They expressed the dreams and aspirations of 

the gifted poet. 

Saken Seyfullin shows great social activity. In 1914 in Omsk he became 

involved in revolutionary activities. After graduating from the seminary in 1916, S. 

Seifullin worked as a teacher in Akmola district. 

Of great importance in the formation of the worldview of Saken Seyfullin 

was the national liberation movement of 1916. Con, although he did not directly 

participate in the armed uprising, he sympathized with the struggle of the people 

against the oppressors. With pain in his heart, the poet speaks of social vices - of 

poverty and ignorance, of injustice and violence. 

After the February Revolution, the young poet is in the thick of things. In the 

spring of 1917, Saken Seyfullin was elected chairman of the Akmola Kazakh 

Committee. With his active participation, the youth organization “Zhas Kazakh” 

(“Young Kazakh”) and its newspaper “Tirshilik” are created. On the pages of this 

newspaper, Saken criticizes the Alashordins from the position of the Bolshevik 

party. In December 1917, he was elected a member of the Presidium of the 

Akmola Council and the county education commission. 

In the summer of 1918, S. Seyfullin was arrested. Together with a group of 

Soviets, the poet was driven from Akmolinsk to Petropavlovsk in shackles, and 

from there to Omsk. There he was thrown into the "car of death" of Ataman 

Annenkov. Many of Seyfullin’s comrades were executed and died of torture and 

starvation. Only by escape does Saken manage to escape from certain death. But in 
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prison, and in the camp, and in the "death car", and in the deep underground, Saken 

Seyfullin does not interrupt his poetic activity, does not lose faith in life, justice 

and victory.The indomitable spirit of optimism and bright feelings of threshingness 

permeate even those of his poems that were written in the difficult days of 

temporary defeat, imprisonment and exile. Poems of 1917-1919: "Comrades", "In 

the steppe", "Come on, horsemen", "My winged horse" are becoming popular 

among the people, they sound like songs. 

In March 1919, Saken with the help of Czechoslovak soldiers escapes from 

the Omsk camp. He wrote about this in detail in his novel The Thorny Path. 

In the spring of 1920, Saken Seyfullin returned to Akmolinsk and actively 

participated in the restoration of Soviet power, worked as deputy chairman of the 

county committee, he was elected a member of the revolutionary committee of the 

Kazakh region. 

In 1920, with his close assistance and participation, an agricultural school, 

two first-level technical schools, 3 second-level schools, 6 school workshops were 

opened, a central district library, a workers 'and peasants' club were opened, in 

which there were sections - a drama, choral, musical, literary. 

In 1922, Saken Seyfullin worked as the editor of the newspaper Enbekshi 

Kazakh (Worker Kazakh), then the chief editor of the journal Adebiet Maidany 

(Literary Front). He teaches at the Kzyl-Orda Institute of Public Education, at 

KazPI, at the Institute of Communist Journalism in Tashkent. 

In these turbulent years, busy with great public work, Saken Seyfullin, 

together with his associates, lays the foundation for Kazakh Soviet literature. In 

1922, the collection of his poems Asu Tulpar, imbued with the pathos of 

transformation of that time, was published. 

At the same time, he is trying his hand at dramaturgy, his plays “On the Way 

to Happiness” and “Red Falcons” appear, imbued with love for the homeland, 

calling for a struggle for a new life. 

Saken Seyfullin has always been closely associated with the people, 

expressed his thoughts and feelings. He vividly responded to all the most important 
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problems of our time. The theme of labor, the image of the worker and peasant, is 

devoted to many of his poems: “The Tyler,” “Printing House,” “The Sower,” “At 

the Weaving Mill,” and others. 

S. Seifullin was an innovator in literature. His innovation arose on a solid 

folk basis. A collector and lover of folklore, the artist drew images and 

comparisons from him, a rich verbal “texture”. This was especially evident in 

poetry and dramaturgy. Seifullin creatively reworked the poetic traditions of the 

Kazakh people, radically updating the form and content, introduced new themes 

and images to poetry, and became an innovator in the field of poetry.An example 

of a particularly successful use of the treasures of Kazakh folklore is the lyric and 

epic poems “Separated Swans”, “Song of the Slaughter”, and “Kokchetau”. In 

these truly poetic works, a hymn sounds to the best human qualities and deeds, the 

strength and purity of love, the beauty of nature. Poems are created based on the 

plots and motives of folk legends and legends, re-comprehended by the artist. 

Immediately after the end of the civil war, Saken Seyfullin began work on 

his famous book with the historical and memoir novel “The Thorny Path”, which 

shows the struggle of the Kazakhs against tsarism. To a certain extent, this novel is 

a history textbook and a work of art that recreates the reality of turbulent years in 

Kazakhstan.This is not a set of historical facts and information, but a whole work 

in which historical events are intertwined with the fate of an individual. Saken 

Seyfullin raised in his book the richest material of historical events. 

Until the last days of his life, Saken Seyfullin worked fruitfully in prose, 

dramaturgy, literary criticism, and literary criticism. His contribution to the 

development of journalism is invaluable. He paid much attention to collecting 

monuments of Kazakh folklore, their research and publication. With his 

participation, the collections “Samples of Ancient Kazakh Literature”, “Batyrs”, 

“Ahan-Sery Aktokty”, the Kazakh version of the poem “Leili and Majnun” were 

published. 
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Saken Seyfullin stood at the cradle of the Union of Writers of Kazakhstan 

and until the end of his days remained one of its leaders. The first of their Kazakh 

writers Saken Seyfullin was awarded the Order of the Red Banner of Labor. 

Already, starting in the mid-1920s, Saken conducted a large pedagogical and 

research work, giving lectures on Kazakh literature. Saken Seyfullin did a lot to 

translate Kazakh authors into Russian, and, conversely, books of Russian writers 

into Kazakh. In Kazakhstan, he was a tireless propagandist of Russian literature 

and Russian science. 

The legacy of Saken Seyfullin is great. And yet he accomplished less than 

what he could accomplish. 

The life of a wonderful Kazakh writer was cut short in February 25, 1938. 

Saken Seyfullin was illegally repressed and shot. But his name and work were not 

forgotten. In 1958, the honest name of Saken Seyfullin was rehabilitated. 
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Қазақ ағартушыларының дүниетанымдық көзқарасы 

Тимурқызы Қ. 

(ғылыми жетекшісі – Кельмаганбетова А.C.) 

Қарағанды медицина университеті 

 

Елбасының елді елең еткізген, рухани серпіліс тудырған «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы қазақ елінің өткен тарихы мен бүгінгі 

күндері жеткен жетістіктеріне, əдеби-мəдени құндылықтарына қайта 

сараптау жүргізуге мүмкіндік берді. Кеңестік кезеңде ХІХ ғасырда өмір 

сүріп, соңына өшпес мұра, өлмес дүние қалдырған Дулат Бабатайұлы, 

Сүйінбай Аронұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы сынды ақындар 
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шығармашылығына біржақты көзқарас тұрғысынан қарады. Аталған ақындар 

шығармашылығындағы қайшылықты тұстарға көбірек көңіл бөліп, адам 

жанын байытатын, тыңдаған жұрттың жандүниесіне сəуле шашатын қуатты 

шығармаларына аса мəн берілмей келді. Сондықтан да бүгінгідей «дүние 

дидары өзгеріп», еліміз өзінің өткен тарихы мен əдеби құндылықтарына 

жаңаша сипатта көңіл қойып жатқан тұста біз де осы дəуірде өмір сүрген 

алып ақындар шығармашылығына қайта сараптау жүргізуге бекіндік. 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев: «ХХ ғасырдағы батыстық жаңғыру 

үлгісінің бүгінгі заманның болмысына сай келмеуінің сыры неде? Меніңше, 

басты кемшілігі – олардың өздеріне ғана тəн қалыбы мен тəжірибесін басқа 

халықтар мен өркениеттердің ерекшеліктерін ескермей, бəріне жаппай еріксіз 

таңуында. Əжептəуір жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының 

тереңінен бастау алатын рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғыруды ең 

басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз жаңғыру дегеніңіз 

құр жаңғырыққа айналуы оп-оңай»,-деп айтқанындай, ХІХ ғасырда өмір 

сүріп, елдің елдігін, жердің тұтастығын, ұлттың тазалығын ойлаған Дулат, 

Сүйінбай, Майлықожа сынды ақындарымыздың шығармаларында қанша 

уақыт өтсе де ескірмейтін, өзінің өзектілігін жоймаған ұлттық 

құндылықтарымыз молынан сақталған.  

Қазіргі таңда түрлі интернет желісіндегі жазбаларда да адам баласы 

өзінің мамандығын таңдауда адаспай таңдау жасау керектігі турасында 

көптеп айтылып жүр. Біздің тілге тиек етіп отырған Дулат, Сүйінбай, 

Майлықожа шығармаларында да адамның нəсібіне себеп болатын кəсібі 

турасында тамаша толғаулар жазылған.  

Дауылпаз Дулат ақынның «Кəсіп туралы» деп аталатын толғауында 

біздің бүгінгі күнімізде де жас ұрпаққа жол көрсетерлік əдемі ойлар бар. 

Ұста соққан темірден, 

Əртүрлі аспап, сайман бар. 

Темірсіз теңдік алмайды, 

Керектісін сайлаңдар. 
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Бір қылыштан басқасы – 

Күн көрудің құралы. 

Ағаш кес, мейлі жерді қаз, 

Дайын болып тұрады. 

Орындалар қылышпен, 

Хандардың ғана мұраты.  [2,70-71]. 

Жоғарыда мысалға келтірген Дулат ақынның толғауында кəсіп туралы 

тереңдей жырланған. Əрине, ХІХ ғасырдағы басты кəсіптің бірі – жер жырту, 

еңбек етіп керекті өнімді өндіру басты кəсіптің бірі болды. Отырықшылыққа 

енді бет бұрған қазақ жұртына қолына егіншілік кəсіп те сол кездегі жаңа 

жұмыс түрі болып саналды. Ағаштан ою ойған шеберлердің де сол дəуірде  

өмір сүргендігін, елге қажетті кəсіптің бірі қолөнері болғандығын байқаймыз. 

Майлықожа термелерінде тап осы адам баласын нақты мақсатқа 

жетуге, қамшының сабындай қысқа ғұмырды ұтымды пайдалануға 

шақыратын, адамзатты парасат биігіне үндейтін кемел ойлар көптеп 

кездеседі.   

Адал жүріп, анық бас, 

Біреудің алма инесін. 

Олбағайлық ожар боп, 

Кесірің жұртқа тимесін  

дейді ақын. Дəл осы төрт тармақ ұлы Абайдың 

Ақырын жүріп, анық бас, 

Еңбегің кетпес далаға. 

Ұстаздық еткен жалықпас, 

Үйретуден балаға, 

деген шумақтарымен ұқсас, сарындас секілді. Екі ақынның айтар ортақ 

ойы –ақырын жүру, адал болу, олбағайлықтан аулақ болып, елге кесіріңді 

емес, пайдаңды тигізуге талаптануға шақырады.  

Біздің басты бағдаршам ретінде ұстап отырған  «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында «Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани 



66 
 

тамырынан нəр ала алмаса, ол адасуға бастайды» деп ұлттық жаңғырудың 

негізгі алғышарттарын нақты атап көрсеткен болатын. Демек көне 

дəуірлерден бастау алатын, өзінің тарихи тəжірибесінен, игі салт, ізгі 

дəстүрлерінен мүлдем қол үзген қоғамда жаңғыру немесе жаңару мүмкін 

емес. Халқымызда «Отан отбасынан басталады» деген қарапайым қағидат 

қай дəуірде болсын өзгерген емес, өзгермек те емес. Елбасы «Отбасы – 

Қазақстан қоғамының діңгегі, экономикадағы, мəдениеттегі, əлеуметтік 

саясаттағы барлық жаңа жетістіктерінің негізі» деп бұл мəселенің біздің 

қоғам үшін маңызын көрсетіп берді. Бір үйдің ішіндегі адамдардың 

татулығы, бір əулеттің татулығына себеп болады, бір əулеттің татулығы, бір 

қауым елдің біртұтастығы. Бір сөзбен айтқанда бір ұлттың тұтастығына алып 

келеді.  

Сүйінбай ақынның түсінігінде ел еңсесін көтеретін басты қасиет – 

ерлік пен батырлық, сол батырды тудырып, баптап өсіретін ел керек, ерге сай 

елі, еліне сай ері болса ғана ел іргесі берік, тегеуріні мықты болмақ деп 

топшылайды елжанды ақын.  

Ер қадірін ел баққан, 

Ерлер білер деген сөз. 

Зер қадірін зер баққан, 

Зергер білер деген сөз.  

Жоғарыдағы біз мысалға келтірген төрт тармақтан тұратын бір шумақ 

өлеңіміз бұл күндері афоризмге айналып кеткен шырайлы шумақ. Адам 

бойындағы көркем мінез – адамның толағай табысқа жеткізетін ең басты 

қасиеттің бірі. Сүйінбай өлеңдері – елдік, ерлік, бірлік тақырыбын қозғайтын, 

көркем тілге бай құнды дүниелер. Ол-халық поэзиясы үлгісінде жырлаған 

өлмес өнер иесі. Ақынға тəн ділмарлық, айқын балама, салыстыру, теңеу, 

эпитеттер өзінің өткірлігімен, шыншылдығымен ерекшеленеді. 

Елбасының рухани жаңғыру жайында тебірене жазған мақаласында: 

«Мен «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынамын. Оның ауқымы 

ізінше оп-оңай кеңейіп, «Туған елге» ұласады. Туған жерді əрбір сайы мен 
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қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Əрбір жер атауының төркіні 

туралы талай-талай аңыздар мен əңгімелер бар. Əрбір өлкенің халқына 

суықта пана, ыстықта сая болған есімдері ел есінде сақталған біртуар 

перзенттері бар. Осының бəрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс»,-деп адамзаттың 

адамды сүюі, Отанды құрметтеуі өзінің туған жерін сүюден, туған елін 

құрметтеуден, туған жерінің тарихын тереңдей білуден бсталатындығын баса 

айтқан.  

Елбасымыз 2017- жылы 12-сəуірде жариялаған «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында «Абайдың даналығы, Əуезовтің 

ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар 

қойнауынан жеткен бабалар үні» сияқты «ұлттық салт-дəстүрлеріміз, тіліміз 

бен музыкамыз, əдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық 

рухымыз бойымызда мəңгі қалуға тиіс», - деп айқын көрсеткен болатын. ХІХ 

ғасырда Қазақстанның үш түрлі өлкесінде, бір дəуірде ғұмыр кешкен Дулат 

Бабатайұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Сүйінбай Аронұлы сынды беделді 

сөз зергерлері өздерінің əрбір шығармасын халық руханиятының көтерілуіне 

бағыштады. Аталған ақындар шығармашылығымен жақынырақ танысу – 

сананы оятып, ойымызға ой қосады, жаңа көңіл-күй мен шынайы сезімге 

бөлейді, асыл армандарға жетелейді.  

Елбасымыз тəрбие, білім беру саласына ерекше мəн беріп отыр. Біздің 

басты мақсатымыз да осы тəлім-тəрбие мəселесі, отбасындағы ұлттық 

құндылықтардың сақталуы. Өткенімізді құрметтей отырып, ертеңгі 

күніміздің жарқын болуы үшін ғасырлардан-ғасырларға жалғасып келе 

жатқан ақындар шығармашылығын санамызда қайта жаңғырту перзенттік 

міндетіміз. 
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Әл-Фарабидің «Қайырымды қала»  

еңбегіндегі әлеуметтік жауапкершілік 

Шарипова А. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м. Ланцева Т.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Əл-Фараби бабамыз «Қайырымды қала» еңбегінде: адамдар бақытқа 

ұмтылуды ортаға қояды. Өмір сүретін орта жанға жайлы болғанда адам, 

ұрпақ, тұрғын ақылды қаланы құрайды. Мемлекеттің рухын – адамгершілік, 

қайырымдылық, əділеттілік, шынайылық, тұрақтылық, ізгілік көтереді. 

Рухани құндылықтар ғана бір елді сақтай алады. Қоғамның беріктігі, 

тұрақтылығы, күштілігі имандылықтан келсе ақылды қала қайырымды 

болмақ. Əл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» 

фальсафасында диалектикалық бірлікте берілетін ұғымдарға жататындар: 

өжеттік (көзсіздік пен қорқақтық), жомарттық («сараңдық-ысырапшылдық), 

ұстамдылық: тамақ пен əйелге де қатысты (қомағайлық, тойымсыздық-

рахаттану сезімінің жетіспеушілігі де жаман), қалжың (ешкімді кемсітпейтін 

орынды – бос сөздік), шыншылдық (өзі туралы  жалған ойлау мен өзін 

https://ziatker.kz/docx/prezentaciya_bolasaqqa_bagdar_tarbie_sagaty_4116.%20html
https://ziatker.kz/docx/prezentaciya_bolasaqqa_bagdar_tarbie_sagaty_4116.%20html
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXz04tSq3Uy67Sty-%20
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL06sTCxOLNFLzC7JT0rVS88v08uu0s_O1s_LT0nVN7E0MrBgYDA0Nbe0MDC2NDNnsDxeIv3hsyvzk70_JjEk9xcDAGg1GPE&src=305a24&via_page=1&user_type=39&oqid=8a24ef4bb875f34a
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL06sTCxOLNFLzC7JT0rVS88v08uu0s_O1s_LT0nVN7E0MrBgYDA0Nbe0MDC2NDNnsDxeIv3hsyvzk70_JjEk9xcDAGg1GPE&src=305a24&via_page=1&user_type=39&oqid=8a24ef4bb875f34a
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басқаша таныту), достық сезім (сөзі мен ісінде біреуге қуаныш силаса, асыра 

сілтеу – өзін жоғары санайтын құмарлануға жетелейді). 

Елді ұстап тұратын төрт топ: патша, ғалым, бай, тақуа өз міндетін 

жақсы атқарса төбедегі келеді. Ел басшысы дені сау, парасатты, сабырлы, 

еске сақтау қабілеті жоғары, ақылды, қырағы, батыл, мейірімді, əділ, жан-

жақтылы білімді болу керек. Жан мен ар тазалығы, бүкіл адамға, өз халқына 

деген таза махаббаты, дініне, салт-дəстүріне, ғылым мен білімге деген 

құрметі болуы да қажет саналады. 

Əмір иелеріне екі адамнан құралған шағын топтан бастап патшаға 

дейін жатқызылады. Əл-Фарабидің «Отбасында» үй төрт бөлшектен 

құралады: ері мен əйелі; қожайыны мен қызметшісі; əке-шешесі мен баласы; 

мүлкі мен мүлік иесі. Кімде-кім бұл бірлестіктерді басқарса, ол адам үйдің 

«кожайыны» жəне əкімі болады. Иманды басшы халқымен етене жақын 

болса елін шын жанашырлықпен бақытты етеді. Басшы болу –  ұлт тағдырын 

мойнына алу. Əмір иелері əділ де мейірімді болса ел мұңсыз болады. 

Екінші топ ол – ғалым. Ғалым кеме капитаны сияқты, халыққа бағдар 

береді, саяси тарих, философия, əдебиет осы топтың қолымен жазылады. 

Бұрында бұл топқа ғалым, би-шешендер жатса, бүгінде ғалым, жазушы, 

ақын, мұғалім, заңгер, психолог, журналист жатады. Ұлттық мүдде, халық 

игілігі жолында жүрген адам көкірегі ояу, мінезі дұрыс, шыдамды, қайратты, 

батыл болуы қажет. Нағыз зиялы адам өзін ұлтының қызметшісі санайды. 

«Зиялы адам өз заманында имандылығы, діни білімі, қабілеті, тəрбиесі, 

адамгершілік қасиеттері арқылы адамзатқа, ұлтына, діні мен діліне дұрыс 

қызмет етіп, ұрпаққа ізгілігі мол істерін қалдыра білсе, адамзаттық 

кеңістіктегі тұлғалыққа қол жеткізбек», – дейді ұлт ойшылы əл-Фараби. 

Үшінші топқа халықтың əлеуметтік қажетін шешетін – байлар жатады. 

Бай мен кедей қоғам тепе-теңдігін сақтайды. Исламда бай зекет, садақа беріп,  

мейірімділік танытады. Бай жомарт, ақылды, иманшыл, кішіпейіл болса 

қоғам бақытты болады, барлық күна тəкаппар, ашкөз, қызғаншақтықтан 

туындайды, бай осылардан алыс болғаны жөн. Қазақ даласында жетім-жесір, 
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қайыршы, түрме болмаған. Байлар молда-қожа ұстап, ауылы балаларын 

оқытқан. Демек, ұлттың ағартушылық жұмысы да, халықтың аман-саулығы 

да солардың мойнында болған. Тəуелсіздіктен соң елімізде ұлттық мүддені 

ойламайтын делдал жəне масыл буржуазия қалыптасты. Соңғы жылдарда ел 

қамын жейтін ұлттық буржуазия аяғынан тұрып келеді. 

Төртінші топ – тақулар. Қaсиетті Құрaнның А‘раф сүресінің 96-

aятындa: «Егер сол қaлaлaрдың (елді-мекендердің) хaлқы имaн келтіріп, 

тaқуaлық жaсaп, Аллaғa қaрсы келуден сaқтaнғaндa, əрине, біз олaр үшін жер 

мен көктегі берекет қaқпaлaрын aшып, молшылықтa өмір сүргізер едік» 

делінген. 

Əл-Фарабидің бұл айтқандары бүгінгі замандастар үшін де сабақ 

болары анық. 
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2.2 Қазақ ағартушылары шығармаларындағы рухани мұраның тәрбие 

аспектілері (Абай Құнанбаевтың шығармалары негіздерінде) 

2.2 Воспитательные аспекты духовного наследия в произведениях 

казахских просветителей (на примере произведений Абая Кунанбаева) 

2.2 Educational aspects of spiritual heritage in the works of Kazakh 

enlighteners (based on the works of A. Kunanbayev) 

 

Абайдың исламдық мұрасы 

Аман Д. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.к. Аубакирова К.Ф.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Ұлы Абайдың шығармашылық мұрасы - халқымыздың ғасырлар бойы 

маңызын жоймайтын рухани қазынасы. Оның шығармашылық мұрасы 

ұстаздық, ағартушылық қызметін ақын қаламынан туған жарқын мінезді 

бейнелерімен баянды ету жағынан да тағылымды.  

Ол адамзаттың алтын қорына қазақ елінің атынан өз үлесін қосқан 

ғұлама. «Отанды сүю - иманнан» деп, елін-жерін шын қастерлеген отаншыл 

кемеңгер. Халқының рухани өсуін армандап өткен ол «қайтсем кемшілігін 

түзеймін» деп жұртын адал еңбекке, ғылым-білім үйренуге үндеді. Бүкіл 

халқымызды толғандырған Абайдың теңіздей терең таланты күн өткен сайын 

биіктеп, ақындар үшін – арманға, ойшылдар үшін – маржанға айналды.  

Қай жерде, қандай жағдайда болса да Алланы естен шығармау адамды 

ізгілік жасауға жетелемек. Мұнсыз «Өзге мақсат ақылға тола ма екен», - деп, 

Абай атамыз өзіне дейінгі өмір сүрген Ислам ғалымдарының жолын 

ұстанғанын бізге білдіреді. Ұлы Абай жақсылық пен жамандық туралы 10-

шы қара сөзінде былай демей ме: «Артымнан балам құран оқысын десең, 

тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім құран оқымайды? 

Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның құраны неге жеткізеді?». Əрі қарай: 

«Əуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек 

қылсаң, қара жер де береді, құр тастамайды» дейді. «Кімде-кім жақсы-жаман 
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ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды, əйтеуір 

жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз» дейтін 9-шы қара 

сөзін «Иман деген – Аллаһ Тағаланың серіксіз, айыпсыз, бірлігіне, 

барлығына куə əр түрлі бізге Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) арқылы жіберген 

жарлығына, білдіргеніне мойынсұну. Енді мұндай иман сақтауға қорықпас 

жүрек, айнымас көңіл, босанбас буын керек екен» дейтін 13-ші қара сөзімен 

толықтыра түседі. Сондай-ақ 38-ші қара сөзі – діни таным, Жаратқан 

аясындағы пенденің пайым-парасаты, ақын зерттеуінің, ғылымының өзегі. 

Адамшылық жолы – Алла тағала əу баста берген қалыбыңды сақтап, 

оны заманға, мезгілге байланысты өзгертіп, басқаша қылып көрсетуге 

тырыспай-ақ тіршілік кешу емес пе. Айнаға табынып тірлік қылғанда басыңа 

бақ қона ма, əлде сипатыңа сипат қосыла ма. Өзгеге ұқсаушылық, түптің 

түбінде өзіңді кемсітумен парапар нəрсе. 

Ислам ғылымдарының ең бір қиын да, күрделі саласы кəлəм, ақидаға 

жататын мəселені хəкім Абайдың өлеңге қосып жырлауы, сол кезеңдегі қазақ 

халқының діни сауаттылығының едəуір жоғары дəрежеде болғанын дəлел 

етеді. Мұның қазақ халқының Ислам дініндегі тұрмыстық қағидаттарды 

ұстану ғана емес, ақидадағы күрделі мəселелерді дұрыс түсіну талабынан 

туындағаны анықталады. Абай адам баласының бұл пəнидегі орны, тіршілік 

мəні мен мақсаты туралы пəлсапалық түсініктерін, ойларын «Ғақлияда» жан-

жақты дамытты. Өмір, дүние-тіршілік, қоғам мен адам, адам мен билік, адам 

мен Алла арасындағы қарым-қатынастар, Жаратушы заңдары туралы 

ғұламаның пікірі, тұжырымдары ақиқатқа негізделгендіктен, əркез қажет 

тұжырымдар болып қала бермек. 

Сырт қарағанда ислам құндылықтары еуропалық эстетиканың 

пайымдауларымен үйлеспей жатуы да мүмкін. Бірақ «ынталы жүрегімен, 

шын көңілімен» иман шартын қабылдаған жанға Исламның əрбір салт-

дəстүрі эстетикалық лəззатқа бөлеп, рухани дүниесіне əдемі көрік беретінін 

де ескеру керек. 
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Абай басқа халықтар мен діндерге қатысты ешқандай да сын айтпаған, 

дінді тек жалпыадамзаттық өлшеу тұрғысынан талқылады. Оның 

ұғымындағы мұсылман барлық іс-əрекетін адам мен оның қажетіне арнауға 

тиісті. 
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Абайдың жақсы мінезөқұлық туралы қағидасы 

                                   Амангелді А.  

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.к. Аяған Е.С.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Жеке адам өзінің адами болмысын зерттеп, танып, соған сəйкес əрекет 

жасағанда ғана толық адам болып есептеледі. Ол өмірінің мəнін біліп, 

қоғамда өз орнын тауып, өмір бойы адами құндылықтарды сақтауға тиісті. 

Ал жеке толыққанды адамдардан толыққанды қоғам құрылады.   

Адам толыққанды адам болуға ұмтылып, адами қасиеттерін сақтауға 

міндетті. Рухани мəселелер асқынған осы кезеңде адамзаттың адами 

қасиеттері жойылып, қайта қауышуға  дəрменсіз болуда. Оқу оқы, өзіңді 

таны, жаратушыңды таны, мақсатыңды біл, еңбек ет, қоғамға үлесіңді қос, 

арамдық жасама, өзіңе қалағанды өзгеге қала, ата-анаңды сыйла, толық 

жетілмегендігіңді сезіне жүр, мейірімді бол, ынсапты бол, əділеттілікті сақта, 

жанұяңа мейірлі бол, қонағыңды сыйла, көрші ақысын таптама, сөйлесең 

пайдалы сөз сөйле, бос істермен уақытыңды қор етпе, лайық деп таңдаған 
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басшыңа бағын, орны келгенде жөн сөзіңді қос, кісінің ақысына қол салма, 

талаптанып білім - өнер үйрен, келешекке жақсы үлгі қалдыр – осылардың 

бəрі атамзаманнан айтылып, естілердің орындап келе жатқан руханият 

мəселесі. 

Адамның мінез-құлқына əсер ететіндерге, қоршаған ортасы мен оның 

өзі, өзінің адамдығы жатады. Адамды қалыптастыруда шешуші рөлді 

əлеуметтік орта атқарады. Бірақ, адам – белсенділіктен жұрдай субьект емес. 

Ол мүмкіндігінше ең жақсы өмір шартына ұмтылады, оны жақсартады, содан 

өзін, өз адамдығын өзгертеді. Шолақ мағынадағы орта да адамның мінез-

құлқына əсер етпей қоймайды. Бірақ, мұндағы ең маңыздысы жеке тұлғаның 

өзі, оның көзқарасы, ұстанымы, еркі, өздігінен жұмыс істей алуы. 

Сондықтан, əр адам өзінің іс-əрекеті, қимылы үшін өзі жауапты. 

Ақиқатында, ешкім де нашар адам, жағымсыз мінез иесі болғысы 

келмейді. Тек, өзіңнің қателіктеріңді түсінгенде, уақытында 

ескермегендіктен, бойыңды түзеу, тəрбиелеу қиынға соғып жатады. 

Дегенмен «Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі болсам, адам мінезін түзеп 

болмайды деген кісінің тілін кесер едім» деген дана Абай.  

«Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы 

кісімен сырлас болады», – деген ұлы Абайдың сөзінен ұғарымыз топтағы 

тəрбие жұмысында жалпы мəдениеттің де дамуын міндет етіп қою шарт. 

Бала рухани жарымжан болып қалмауы үшін М.Жұмабаев Абай ақыл, жүрек, 

ерік атаған адам жанының құраушыларын ақыл-ой - танымдық, ішкі-сезім - 

көңіл-күйлік, еріктік топтамасы көрсеткіштеріне жіктеп, олардың тек бір 

мезгілде, əрі біртұтастықта берілуі ғана нəтижелі болатындығын түйіндеді. 

Ол осылайша сыртқы сезімдерді жіктеп, Абай тағылымына жүгінген. 

Өзіңізді тəрбиелеудің, көркем мінез-құлыққа баулудың үш жолы бар: 

ең басты жолы – өмірден көрген-білген, түйгені мол ұстазыңызбен барынша 

жақын танысу жəне оның істерінен үлгі ала білу. Екінші бір тəсілі – мінезі 

көркем адамдармен жолдас болу, олармен жиі əңгімелесу. Адамдардың 
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жаман қылықтарынан жирену, жақсы тұстарын үйрену. Үшінші бір тəсілі – 

жақсылыққа ермес бұрын жаман мінездеріңізбен күресу.  

Абай 19-шы қара сөзінде: «адам ата-анадан туғанда есті болмайды, 

естіп, көріп, дүниедегі жақсы мен жаманды таниды дағы, сондайды білгені, 

көргені көп адам білімді болады. Жақсы адамды көргенде оған теңелу 

жайында ойлан да, жаман адамды көргенде өзіңді-өзің зертте» деген екен. 

Қанағат, қанағатшылдық – адамның барға риза болуын, місе тұтуын, 

нысаптан шықпауын, нəпсіге ермеуін білдіретін ұғым. Қанағат ету 

жетіспеушілікке, таршылыққа төзіп шыдау емес, ақылға сүйеніп, өзін-өзі 

тежеп, құнығудан бас тарту. Дана халқымыз: «Адамды қанағат аздырмайды» 

дейді.  

Сондықтан, кез келген қиындыққа сабырлық таныту, ал армандаған 

дүниеге қол жеткізгенде шүкіршілік жасау бізді жақсылықтарға жетелейді 

деп ойлаймыз.  
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Абай жамандықтан жирену жәйлі 
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Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Бақытты адамда рухани дағды мен мінез-құлықтың жақсы сапасы 

жұптасып жататындығы белгілі, өнегесіздік – жан ауруы, ал көргенділік, 

жақсы құлықтылық пен ақыл-ойдың күш-қайраты асыл азаматтың ең басты 

артықшылығы болып саналмақ, ол қарапайым іс-əрекетте қалыптасады. 
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Адамның мінез-құлқына əсер ететіндерге, қоршаған ортасы мен оның 

өзі, өзінің адамдығы жатады. Бірақ, адам – белсенділіктен жұрдай субьект 

емес. Ол мүмкіндігінше ең жақсы өмір шартына ұмтылады, оны жақсартады, 

содан өзін, өз адамдығын өзгертеді. Шолақ мағынадағы орта да адамның 

мінез-құлқына əсер етпей қоймайды. Бірақ, мұндағы ең маңыздысы жеке 

тұлғаның өзі, оның көзқарасы, ұстанымы, еркі, өздігінен жұмыс істей алуы. 

Сондықтан, əр адам өзінің іс-əрекеті, қимылы үшін өзі жауапты. 

Ұлы Абай «Қарашада өмір тұр» атты өлеңінде айтады: 

Момыннан жаман қорқақ жоқ; 

«Қу», «пысық» деген ат қайда? 

Арсыз болмай атақ жоқ; 

Алдамшы болмай бақ қайда? 

Уыты күшті, үлгісі биік ойлар! Еліңнің елеулі ер-азаматы болуды 

армандасаң, дақпырт-даңқ үшін ар-намысыңды сатпа, «бағымды 

жандырамын» деп «бауыр тұтар əлеуметіңді алдама» деген парасатты пікір 

білдіреді. Сондықтан, кез келген білім беру ошақтарында Абайдың ұстаздық 

ілімі, адам тəрбиесі проблемасына қатысты философияның тұжырымдары 

жайында кеңестер өткізсек артығы жоқ. 

Ежелгі салт: «Үлкеннің сөзі – уəжіп». Ал осыны жастарымыз ұмытса 

ше? Абай амалсыз күйінеді: «Жасы кіші үлкеннен ұялмай жүр». 

«Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» атты осы өлеңінде 

жастардың арсыздығын ашынып, тағы да бір сөз сойылына жығып өтеді: 

Ала жылан, аш бақа күпілдіктер 

Кісі екен деп үлкеннен ұялмай жүр. 

«Адасқанның алды – жөн, арты – соқпақ» атты өлеңінде. Өйткені: 

Олардың жоқ ойында малын бақпақ, 

Адал еңбек, мал таппақ, жұртқа жақпақ. 

Жалғыз атын терлетіп, ел қыдырып, 

Сəлемдеспей, алыстан ыржаң қақпақ. 
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Қыдырма, сыдырмалар көргенінен көз ақы алғыш келеді, міне содан да 

«сұрамшақтар нəпсісін тия алмай жүр». Тілемсектерді «Көңілім қайтты 

достан да, дұшпаннан да» деген өлеңде осылай түйіндейді. «Жұрт 

азғындады» деп айтуға ақкөздердің өресі қайдан жетсін? Əлгі өлеңде: «Ел 

азды деп надандар мұңаймай жүр» деуі содан болса керек! 

 «Күшік асырап, ит еттім» деген өлеңінен алар ғибрат та аз емес. Абай 

бала-шағаңды, ақылмен баулы, еркін өсір, азырақ кейігенің болмаса ауыздық 

тағылған аттай сезінсе, бала қор болып өсетінін ескертеді. 

«Ғабидоллаға» атты өлеңді мысал деп тануға əбден лайық.  

«Боламынмен» жүргенде болат қайтып, 

Жалын сөніп, жас жүзін басады əжім. 

Хадис шарифте: «Мұсылман болып, жеткілікті табысы болған жəне 

осыған қанағат еткен кісі қандай бақытты» делінген. Қанағатсыздық –

Аллаһтың берген нығметтерін азсыну жəне шүкіршілік етпеу. Қанағаттың 

екінші шарты – қолдағы нығметтерді үнемдеп жұмсау.  

Қиындыққа қайыспасын қабырға,  

Дем беріңдер! Қанағат пен сабырға! 

Екеуіне байланысты бағың да! 

Сабыр – имандылықтың жартысы, қазақ: «Адамды қанағат 

аздырмайды» деген.  

Атаны бала аңдиды, ағаны – іні, 

Итқорлық немене екен сүйткен күні. 

Осындай өксік күнді, Абай ақын өлеңдерінде өрнектеген ит қорлық 

күнді өзіміз де бастан кешірдік. «Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман» 

деп Абай бекер қамықпаса керек. Біздің халық қалай шыдап келді екен?!  

           

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Əуезов, М. Абайтану дəрістері. – Алматы: Рауан, 1994. – 160 б. 

2. Мырзахметов, М. Абайды оқы, таңырқа... – Алматы: Ана тілі, 1993. – 

160 б. 
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3. Абайдың дүииетанымы мен философиясы. – Алматы: Ғылым, 1995. 

 

Абайдың адал еңбекке үндеуі 

Бейсен К. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м. Отыншина Г.С.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Еңбек –  адам болмысының негізі, «адам өмірінің мəңгілік табиғи 

шарты».   Рухтанған, саналы, шығармашылық еңбек – адамның табиғи 

қасиетінің анағұрлым табиғи көрінісі. 

Абай бабамыз өзінің қырық үшінші сөзінде «Адам əрқашан еңбек 

үстінде болуы керек, кідіріп қалудан адам мерт болады, адам естіп білгені 

арқылы жетілмейді, еңбек пен іс-əрекет үстінде қалыптасады» деген екен. 

Еңбекке шақыру мəселесі Абайдың ең көп айтқан саласы сияқтанады. 

Қаруыңның барында қайрат қылмай, 

Қаңғып өткен өмірдің бəрі де – жел. 

Арамтамақтық, сұрамшақтық, тілемсектік – жексұрын психология. 

Абай мұны ашынып айтады. Қай заманда болсын еңбектен безу, біреуге 

масыл болу – жамандықтың жаманы екенін бүгін де көріп жүрміз. 

«Арын  сатып тіленген малы құрсын». 

«Жасөспірім замандас қапа қылды» атты өлеңінен: 

Тұрлаусыздың қолынан не келеді?! 

Ынтасыз қайтіп өнер үйренеді? 

Еңбегі жоқ еппенен мал табам деп, 

Сендіре алмай, сене алмай, сенделеді. 

Ел қамын ойлаған, түн ұйқысын төрт бөлген Абай еңбекке үндегенде 

адал еңбекті меңзейді. Қулық - сұмдықпен тапқаныңның қайыры болмайды 

дегені. 

Еңбек қылмай тапқан мал дəулет болмас, 

Қардың суы секілді тез суалар. 
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Абай түгендеуінде ер - азамат сапасына адалдық, арлылық, ақ 

бейілділік жатады. Ар сатқаннан аулақ, еңбегіңді сату – бұл жарасымды 

үдеріс. 

Көкірегі, көңілі тірі болса, тірлік деп соны айтады. Өзің тірі болсаң да, 

көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен жүріп мал 

табуға жігер қыла алмайсың. 

Ерінбей еңбек қылса, түңілмей ізденсе, орнын тауып істесе, кім бай 

болмайды?.. .Хош, сөйтіп жүріп-ақ мал таптық, байыдық. Сол малды сарп 

қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахирет 

те жоқ, дүние де жоқ. 

Ақылды кісі мен ақылсыз кісінің, менің білуімше, белгілі бір парқын 

көрдім. Əуелі пенде болып жаратылған соң, дүниеде ешбір нəрсені қызық 

көрмей жүре алмайды. Сол  қызықты нəрсені іздеген кезі өмірінің ең 

қызықты уақыты болып қалады. Сонда есті адам  орынды іске қызығып, 

құмарланып іздейді екен - дағы,  күнінде айтса құлақ, ойланса көңіл 

сүйсінгендей болады екен. Оған бұл өткен өмірдің өкініші де жоқ болады 

екен. Егер кісі орнын таппай, не болса сол, бір баянсыз, бағасыз нəрсеге 

қызығып, құмар болып, өмірінің қызықты, қымбатты шағын ит қорлықпен 

өткізіп алады екен-дағы, күнінде өкінгеннен пайда болмайды екен. 

Адам ата-анадан туғанда есті болып тумайды: 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: Ақыл бітпес дəулетке, Дəулет бітпес келбетке.  

Өзің үшін еңбек қылсаң «Өзі үшін оттаған хайуанның бірі боласын», 

Адамдықтың қарызы үшін еңбек етсең, «Алланың сүйген құлының бірі 

боласың». 

Абай қалың оқырманға ой тастап, тереңнен толғап адамның 

адамшылық жолға түсуіне жол сілтейді, кəсіпке мойынсынуға бағыттайды, 

достықты қадір тұтуға тəрбиелеп, өнер - білім өнегесін дағдылы дамытуға 

үндейді. 
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Түбінде баянды еңбек егін салған, 

Жасынан оқу оқып, білім алған. 

Би болған, болыс болған өнер емес, 

Еңбектің бұдан өзге бəрі жалған. 

Абай диханшылық пен оқымыстылық жолын бөліп алып айтып отыр. 

Бір ғылымнан басқаның, Бəрі де кесел асқанға...Тек ғылыммен олқысын 

толтырып, біліміне білім қосқандар ғана озады, – дейді Абай. 

          

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Абай. Қара сөз.– Алматы: Ел, 1993. 

2. Абайдың дүииетанымы мен философиясы.– Алматы: Ғылым, 1995. 

3. Құнанбаев, А. Шығармаларының толық жинағы (екі томдық). – 
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Педагогическое и нравственное наследие Абая Кунанбаева                                                

Бекенова А. 

(научный руководитель – тьютор Мищенко А.Н.) 

                              Медицинский университет Караганды 

 

Духовность воплощается в культуре. Духовность - проявление и 

объяснение общечеловеческих ценностей в содержании культуры, 

соотнесенное с историческим опытом народа и степенью осознания 

потребностей современного общественного прогресса. Среди законов 

функционирования культуры одним из наиболее значимых является закон 

преемственности культурного развития. Для развития культуры необходимо 

ее сохранение, передача от старших поколений к младшим. Духовное 

наследие - заимствованные из прошлого духовные ценности, идеи, образцы, 

опыт, навыки, знания, т.е. любые результаты и способы творческой 

деятельности людей. Так как каждый народ имеет свои духовные и 

нравственные опоры, одной из тех фундаментальных опор в сознании 
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казахского народа  является творческое наследие выдающегося просветителя 

Абая Кунанбаева.  

В культурном наследии нашего народа творчество Абая занимает 

особое место. Всё творческое наследие А. Кунанбаева составляет всего один 

большой объёмистый том. В него входят исключительно живописная, 

высокохудожественная и доселе непревзойдённая по своей философской 

глубине и завораживающе притягательной силе мастерства лирика поэта-

классика, его три поэмы "Искандер" (об А. Македонском), "Маcгут"(на 

воспит. тему) и незаконченное произведение "Сказание об Азиме", ещё 45 

слов назиданий (гаклия), очерк "Несколько слов о происхождении казахов" и 

письма. Изучая творчество Абая, можно видеть, как подлинно великий 

художник отразил в своих произведениях существенные стороны 

действительности той исторической эпохи, современником которой он 

являлся. Борьба за развитие национальной культуры, за рост народного 

сознания, за прогресс имела для Абая действенный смысл и значение.  

Абай - один из величайших гуманистов прошлого. Воздействовать на 

умы и чувства людей, обновлять общество по средством поэтического слова, 

глубокое уважение к достоинству человека - вот что характерно для Абая. 

Основным предметом творчества Абая была - молодежь. Да, именно 

молодое поколение -  будущее его народа.  

Если обратиться к педагогическим взглядам Абая, формировавшимся в 

прошлом столетии, то в них отражены основополагающие общечеловеческие 

проблемы педагогической теории и практики. 

Вот некоторые из них: «Лишь знанием жив человек, Лишь знанием 

движется век, Лишь знанье светоч сердец… »  

Хотя Абай не писал специальных философских и педагогических 

трудов, но почти все без исключения произведения пламенного наставника 

молодёжи пронизаны нравственно-этическими назиданиями, опирающимися 

на интересы, нравственные идеалы и мудрость трудового народа, на 
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творчество казахской народной интеллигенции – акынов и композиторов, на 

достижения общественной мысли народов Востока и Запада. 

Актуальны сегодня мысли Абая о формировании нравственных 

принципов и нравственных ценностей в процессе самой жизни в противовес 

религиозному учению о «божественной предопределённости» морали. По 

мнению Абая, человек не рождается с какими-то готовыми качествами 

личности. Все понятия о добродетели, все правила поведения приобретаются 

в процессе его жизни и деятельности. Он призывает молодых: 

Не кидайся на всё сгоряча, дарованьем своим гордись: 

И ты, человек, кирпич мирозданья , в здание жизни самой ложись. 

Свой высший этический идеал Абай выразил в нравственной формуле: 

«Адам бол! — Будь человеком!», с которой он обращается, прежде всего, к 

молодёжи. Этический смысл абаевской   формулы «Адам бол!» состоит в 

высокой оценке роли назначения человека в жизни. В его понимании человек 

должен сочетать в себе разум и гуманность, трудолюбие и образованность, 

дружбу и любовь. Он не уставал напоминать современникам, что солнце и 

луна — украшение небес; леса и ягоды — украшение гор, а украшение земли 

– человек. 

Особое значение в воспитании молодежи Абай придавал семейному 

воспитанию. Первые и самые главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, 

– это родители. 

Абай свято верил, что время, полное невежества и темноты, уйдет, и 

его сменит светлый мир, который будет построен молодыми. Придавая 

первостепенное значение роли воспитания в становлении человека и борясь 

против тех, кто пытался пороки людей объяснить предписанием рока, 

судьбы, Абай подчеркивал, что человек не от природы получает 

нравственные качества, он становится нравственным или безнравственным 

лишь в процессе воспитания. Кто же является воспитателем ребёнка? 

Конечно же, это прежде всего люди, которые его окружают. Их Абай делит 

на 3 группы:  
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Во-первых, это по Абаю, родители, братья, сёстры, то есть семейное, 

родственное окружение ребёнка. Во-вторых, это учителя, воспитатели, 

наставники, то есть взрослые люди, профессионально отвечающие за 

воспитание ребёнка. И, в-третьих, это сверстники, друзья, товарищи. 

Но Абай делает важный нравственно-этический вывод: кто из этих 

категорий людей наиболее уважаем детьми, кому из них они больше верят, 

влияние кого оказывается наиболее сильным, значительным. Согласно Абаю, 

любимый человек — есть первый и главный наставник детей. 

Также Абай в своих Назиданиях неоднократно напоминает, что нравы 

казахских детей портятся из-за неправильного воспитания их родителями, 

наставниками, в результате пагубного влияния невежественных сверстников. 

Формула нравственности в трактовке Абая: «Адам бол!» («Будь, стань 

человеком!») заключается также в следующих нижеприведенных 

положениях. Зрелость человека, на взгляд просветителя, определяют три 

главных качества: разум, сердце, воля. Опорой общества и народа должны 

быть личности, в полной мере овладевшие этими качествами. Будучи 

истинным патриотом, Абай видел будущее своего народа в образовании, 

просвещении, развитии науки и искусства, в упорном и созидательном труде. 

Он писал: «Тот, у кого больше знаний, любви, справедливости, – тот мудрец, 

тот ученый, тот и обладает миром».Мыслитель активно призывает свой 

народ не стоять на месте, постоянно развиваться, совершенствоваться, 

обогащать свой духовный мир. Абай в «Книге слов» размышляет о значении 

мировой культуры и науки для просвещения казахского народа. 

В современном Казахстане в контексте глобализации мира актуально 

звучит призыв великого Абая учиться у всех народов, сохраняя при этом свое 

собственное лицо, национальное и человеческое достоинство, умножая число 

друзей, укрепляя дружбу со всем миром. Абай понимал человека как 

целостную личность, наделенную душой и разумом. Человек для Абая – 

центр мироздания. Духовность – определяющее начало в человеке, которое 
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впитывается посредством книг и народной мудрости, искусства и духовного 

опыта. 

Основными ориентирами Абая в вопросах нравственного воспитания 

являются патриотизм, гуманизм, интернационализм. Хотя просветительско-

демократическое мировоззрение Абая было исторически ограничено и не 

поднялось до уровня русских революционных демократов, однако, как 

справедливо указывал М.О.Ауэзов, Абай воспринял эстетические принципы 

Б.Г. Белинского и обратил всю силу своего дара на служение обществу. 

Подобно Б.Г. Белинскому и Н.Г. Чернышевскому, Абай мучительно ощущал 

казавшуюся ему беспросветной тьму, терзался, задаваясь бесчисленными 

вопросами. В творчестве его отразились одновременно и сила убеждения, 

вера в величие человека, в его духовные качества, и горькое сомнение, 

тревога за судьбу подрастающих поколений. 

По Абаю, потенциальные способности человека реализуются через 

преодоление трудностей; познание, обучение, умение, воспитание, 

немыслимы без труда, без кропотливой работы человека над собой, без 

любознательности и пытливости. Он писал, что каждый бесцельно 

проведенный день уводит человека от нормальной, разумной жизни. Поэтому 

надо заполнить один свой день продуманными и полезными деяниями. 

Абай выдвигает гуманистическую концепцию нравственного 

воспитания, цель которого сделать из ребенка труженика, патриота, 

разносторонне развитого, высоконравственного человека, живущего 

интересами, мыслями и чаяниями родного народа. 

Подводя итоги сказанному о нравственном воспитании в 

педагогическом наследии Абая, следует отметить, что он создал довольно 

стройную систему нравственного воспитания человека, широко используя 

при этом сложившийся к тому времени в педагогической науке понятийный 

аппарат. В его системе дается интерпретация таких нравственных категорий, 

как дружба, совесть, воля, стыд, лень, упрямство, трусость и др. 
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Поэт не скрывает суровую правду о том, что отсутствие знаний, 

невежество делают человека неполноценным. Духовное совершенствование 

личности во многом зависит от приобретения знаний, просвещения. "Знание 

человека, - писал Абай, - это мерило человечности". 

Поэт-просветитель призывает молодежь учиться не ради сиюминутных 

интересов, а ради служения светлому будущему своего народа, ради 

исполнения своего долга перед своей совестью. Одна из главных идей 

великого Абая быть и оставаться Человеком. «Адам бол»-«Будь человеком». 
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Абай пайымдауындағы достық 
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Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

             

https://articlekz.com/


86 
 

Достық  –  өзара сыйластық қарым-қатынастағы дербес, еркін  таңдау. 

Достық адалдық жəне өзара көмек беруді ғана емес, сонымен қатар, ішкі 

үйлесімділікті, ашық-жарқындықты, сенімді жəне махаббатты  айғақтайды. 

Адамзат тірлігінің əдемі сəн-көркі, қызғылықты шағы, ұмытылмас үдерісі – 

адал достық, айнымас достық. 

Дос алады, бермесең, бұлт берем деп, 

Жауыңа қосылуға серт берем деп... 

Шіркіннің достығына болайық! Сатқындық пен достық қашан 

қауышып еді?! Өз досын сатқан өз басын да сатар. Опасыздық өзгені ғана 

емес, опасыздың өзін де орға жығады. Абай ақын өзі көріп таныған оңбаған 

доссымақ бейнесін оқырмандар алдына тартқанда адалдарды арамзадан 

бездірмекті ойлайды. 

Бейне қорқып, жаның шошып тұрғандай біріңе-бірің құрмет көрсет, 

қадыр тұт, сыйла, жүрегіңді дос алдына дастарқандай жай... 

Досыңа достық қарыз іс, 

Дұшпаныңа əділ бол. 

Па, шіркін ұлылық-ақ. Екі-ақ жолмен адами екі қасиетті алдыңа 

тартып, «ұғын да ұстан» депті. Ағылшындар айтпақшы: «Достықтың төлеуі – 

достық». Досыңнан аярың болмауы керек. Өзіңе жақсылық, игілік атаулыны 

қалай тілесең, досыңа да соны тіле...Дос басына іс түссе, жаныңды да аяма. 

Қысқасы, өзің дос бола білмесең, басқадан да жанқиярлық, қалтқысыздық, 

опалылық күтуге хақың жоқ. 

Ал дұшпаныңа деген көзқарас басқаша: өзін ит етінен жек көріп 

жаратпауың мүмкін, сөйте тұра дұшпаныңның қоғамдағы орнын, еңбегін, 

халық алдындағы беделін дұрыс бағала, күндеме, көпе-көрнеу көзге ілмей, 

үндемей өтсең, көлденең жұрт өзіңе баға береді, «ақиқатты айналып өтетін 

алаяқ екен» деп сөз етеді, көзіңше де бетіңе басады. Сенің əділдігіңе көзі 

жеткен қырбайың өзіңмен тіл табысып, дос болып кетпесе де қысастығынан 

тыйылатындай болсын. Жолыңнан жығылма, сонда жауың амалсыздан 
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мойындайды, сыйлайды. Абай тағылымы осыған жетектейді: Аямай жанын, 

дос ерер; Жолдастықты ақтаса... 

Аксиомалық ақиқат қана. Ал осының ғибраты қандай қымбат?! Опасыз, 

жалған дос өлген-тірілгеніңе қарамайды, бас пайдасына тиімсіз жерде 

жырылып шыға келеді, сені айдалаға тастап кетеді, сапарыңа серік болып 

шыға алмайды. Ендеше, жолдастыққа, уəдеге берік, аяншақ емес, аяр емес 

адалды тап! 

Дос – асықтың болмайды бөтендігі, 

Қосылған босаспайды жүрек жігі. 

Өмірде жасаудың өзгеше лəззаты бар: ол достық сезіміне бөлену, 

рақаттана кенелу екенін Абай көп өлеңінде көңіл желпінте суреттейді. 

Екі дос шын достасса – бір-ақ адам: Екі жүрек – бір-ақ жан... олардың 

арманы да ортақ, қуанышы да ортақ, қайғы-мұңы да қабырғасына бірге 

батады... 

Осы «Өкінішті көп өмір өтіп кеткен» атты өлеңінде Абай «достық – 

қуат - құдыреттің бірі» дейді. Бір-біріңе мұңыңды ақтарсаң, көңіл кірі 

шайылады. Ендеше достыққа керегі – татулық, жарастық, сыйластық, 

ұғынысу. 

Абай еңбектерін ақтарсаң игі ойлар туындайды, егер ұлы ақын ұсынған 

үлгі-өнегені ұстанса ешбір кісі опық жемес еді, өмірден өкінбей, қорлық 

көрмей, қиналмай өтер еді. Себебі – Абай мұрат тұтқан азамат – нағыз адам!:  

Бір тəуір дос, Тым-ақ керек, Ойы мен тілі бөлінбес. Ақын пəтуалық парызын 

қайталап айтып, замандастан сөзге беріктікті талап етеді.  

 Осының бəрі де «Адамның күні адаммен» дегенге саяды. Жападан 

жалғыз состиып, жан баласына илікпей, осқырына қарап, өз бетімен күнін 

кешкен күйкілер, басына іс түскенде, алдынан ауыртпалық кесе-көлденең 

кезіккенде, дағдарып дал болғанын өз көзімізбен көріп жүрміз...«Есің барда 

есті дос тап, сыйлас» – ақынның ұсынар ғибраты осы! 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 
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Абайдың адамшылық түсінігі 
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Ұлы Абай «Адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, 

жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады» деген дана сөзі бар. Кез келген ата-

ананың баласына қоятын талабы –баласының əдепті бала болып өсуі. «Ата-

аналық үлкен сын, Бала өсіру ұлы өнер. Жақсылардың соңынан, Жарқын қыз 

бен ұл өсер» –деген ақын. 

Ана тəрбиесі қызға үлгі, əке тəрбиесі ұлға үлгі. 

Атадан – өсиет, Анадан – қасиет. 

Ұлың өссе, күндей болсын деп тіле, 

Қызың өссе, гүлдей болсын деп тіле. 

Абай айтады: қолыңнан келетін іске ұмтыл, шама-шарқыңды біл... 

Ертең-ертең деп кейінге ысырма, жалыныңның барында іс тындырып ал...! 

Əйтпесе, əржағында дəрменсіз кəрілік аңдып тұрады. Анаған бір елтіп, 

мынаған бір мас болып, əуреге түскен əсемпаздан мəн шықпасына ақын 

оқырман көзін жеткізіп, бойыңда өнерің болса, аруақтанып ізден, – дей келіп, 

өнер иесіне жайбасарлық жараспайды, сылбырлық – аяққа тұсау, 

құлшынысты, қуатты қимыл ғана құтты нəтижелерге қолыңды жеткізеді деп 

тоқтамға келеді. Мұндайда қиыннан жол табатындар –  ақылға сенген қайрат, 

қайратқа сүйенген ақыл! 

Мініңді бүгіп, мықтымсынғанмен мақсатыңа жете алмайсың, одан да 

мықтылармен майданға түс, бəйгіңді жеңіп алып, көзге түс! «Əсемпаз болма 
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əрнеге» атты əсем өлеңнің ұсынар ғибраты: өзің өнерпаз, білімдар болсаң, 

шəкірт баулы, ұстаз болып жалықпай тəрбиеле, үйрет, – дейді Абай атамыз. 

Өнерге ұмтылмай өрге баспайсың, талаптылық адам бойындағы асыл 

қасиеттердің көзін ашады: 

Əуелі өнер ізделік қолдан келсе, 

Ең болмаса, еңбекпен мал табалық. 

«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» атты өлең аяусыз ащы 

жазылған. Туған халқының тірлігіндегі кемшілік атаулыны бүкпей, 

жалаңаштап, аянбай көрсету, сынау нағыз жанашырлық, адамгершілік екен! 

Түртпектеп оятудан түңілуге шейін созылатын сезім өз ыстығымен бет 

шарпитындай: 

«Өздеріңді түзелер дей алмаймын; 

Өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың». 

Біздің титықтап, діңкелеп құрып кете жаздағанымыз, туған тілден 

айрылып қала жаздағанымыз, ата-баба мəдениетінен қол үзіп қалмағымыз. 

Соны Абай əулие қашан сезген? Міне, сізге көрегендік! 

Үрім-бұтағыңның алдында сыйлы-болуың өзіңнен. Ендеше, құлын-

тайдай желкілдей өсіп келе жатқан ұрпағыңның құлақ етін жей берме! –дейді 

Абай. Оның тағылымы алдыңнан шықпайтын күн кездеспейді. Осыған 

сенейік! 

Жігітті жұрт мақтаған қыз жақтаған 

Кей жігіт мақтан үшін қылық қылмай, 

Бойына майдалықпен сыр сақтаған. 

Жақсылықты татымды жанға көрсет, тасыр мен көргенсізге көрсеткен 

жақсылығың жамандыққа айналады, содан опынып қалмағайсың, – дейді. 

 «Туғызған ата-ана жоқ» атты өлеңінде Абайдың «Жастарға жаппас 

жала жоқ» дейтін ала бөтен айрықша пікір бар: осы жастар оңбайды. Біз 

жасымызда мұндай емес едік. Қазіргінің бəрі кері кеткен, адам болар түрі 

жоқ, азған-тозған. Шетінен ішкіш, шетінен бұзық, ата-анасын сыйлауды 

білмейді, үлкеннің арпылдап бетінен алады, алға жүр десең артқа 



90 
 

тартпақтайды, өлейін деп жатсаң аузыңа тамшы су тамызбас!.. не керек 

үлкендердің бүгінгі күні де жастарға жапсырмас пəлесі қалмаған...  

Саналы адам көпшілікке ұнайтын керек іспен айналысады. Ойланып 

істейді, еңбектеніп мал табады. Қалың жұрттың аузына іліккен азамат атану 

үшін салмақты еңбек сіңіру қажет. Сонда сені сұлулар жақтап жүреді. 

Жігіттердің ұстамдысы көпке көрініп қалайыншы деп көрінген жерде алға 

өңмеңдеп, ойқастамайды, биязылық пен жұмсақтық танытады, сырын ішіне 

сақтайды.  
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Вопросы воспитания и образования в «Словах назидания» Абая 

                                           Казалиева Т. 

                   (научный руководитель – Ахметова Л. Б.) 

ОКШДС № 77 г. Караганды 

 

    Абай Кунанбаев - великий поэт казахского народа, философ –

гуманист, композитор, ювелирный мастер художественного слова. 

Литературное наследие Абая – акына соизмеримо с гигантским горным 

потоком, завораживающим симфонией звуков, магнетической силой слов, 

волшебство которых не отпускает тех, кто услышал их хоть однажды. Мы 

входим в мир Абая. Нам предстоят радостные и волнующие встречи с одним 

из величайших сынов цивилизации, названного народом «пайгамбаром» - 

пророком, ярчайшей Звездой Востока. Просто Абаем. 

Чем дальше вглубь истории уходила эпоха Абая, тем острее 

осознавалась необходимость изучения его многогранного наследия. Первыми 
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за эту работу взялись литературоведы, значительно позднее педагоги. В 

Казахстане написано немало исследований об Абае Кунанбаеве, как великом 

поэте, мыслителе, просветителе, демократе дореволюционного периода. Это 

работы М. Ауэзова, К. Бейсембиева, Е. Бекмаханова, О. Сегизбаева, Б. 

Габдуллина, С. Зимнова, А. Маргулана, С. Муканова, Н. Смирновой и др. 

Менее изучено его просветительско-педагогическое наследие. 

Особое значение в воспитании молодежи Абай придавал семейному 

воспитанию. Первые и самые главные воспитатели, учителя, по мысли Абая, 

— это родители. Истоки дарования поэта – в генетической системе. 

Закономерность рождения любого человека в определённой местности, в 

определённой генетической системе, в определённое историческое время – 

это аксиома, доказанная «Вторым Человеком Земли» - Аль-Фараби. 

Семья ага- султана Кунанбая целенаправленно занялась воспитанием 

Абая. Отец, бабушка Зере, мать Улжан, прекрасно знавшие литературное 

наследие казахов, сами сказители, акыны, исполнители, пробудили в нём 

трепетное чувство слова. К четырнадцати годам Абай владел арабским, 

русским языками. Знание теологии, литературы Востока и Запада, 

поэтического слова степи синтезировалось, выкристаллизовалось в алмаз 

необычайной красоты, свежести и новизны.  

Время, социально-политические события, катаклизмы в обществе 

безжалостно врываются в естество человека, нарушая и искажая его вековую 

духовную сущность. Начинает меняться психология, образ мышления. 

Оторванность от традиционной почвы, идеологическая загрязнённость 

родников-истоков даёт о себе знать. Кто я? Зачем я? Что я значу в системе 

мировой цивилизации? Где мои истоки? Что я могу сделать для людей? 

Вопросы, волнующие Абая-мыслителя, Абая-поэта. Абай свято верил, что 

время, полное невежества и темноты, уйдет, и его сменит светлый мир, 

который будет построен молодыми. 

Поэт восстал против отсталости и рутины в общественной жизни, всей 

душой радостно приветствовал то новое, чему сам был свидетелем. Он 
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призывал молодежь к учению, к овладению русской наукой, различными 

новыми ремеслами, советовал трудиться честно, на благо общества. 

Из богатого наследия Абая для нас самыми ценными являются его 

прогрессивные идеи, устремлённые в будущее и неустанно призывающие 

народ к знаниям. Эти идеи вылились в уникальную программу умственного 

воспитания молодого поколения. Абай стремился создать идеал человека 

разумного и просвещённого, трудолюбивого и неравнодушного к чаяниям 

народа. Поэтому поэт провозглашает: «Лишь знаньем жив человек. Лишь 

знаньем движется век! Лишь знанье – светоч сердец!» Поэт с нескрываемой 

горечью говорит о том, что невежество делает человека слабым и недалёким, 

утверждает мысль о том, что просвещение, знания совершенствуют 

личность. «Знание человека – это мерило человечности», - писал Абай. 

Просветитель борется против религиозного образования, считая, что 

такие знания требуют лишь бессмысленного заучивания. Вера человека 

может существовать за счёт полного понимания и принятия её, другая вера 

есть результат полученных знаний и твёрдости духа. Но надо беречься 

людей, которые называя себя верующими, не страшатся перед Богом лжи, 

самоуверенности и грехопадения. Абай считает, что умные люди думают 

только о правильных и существенных делах, никогда не теряют голову и 

всегда владеют собой, своими поступками и жизнью. Глупые же люди легко 

отвлекаются, живут беззаботно, совершают бездумные поступки и затем 

жалеют об этом оставшуюся жизнь. 

Ещё в детские годы Абай из уст народных мудрецов слышал много 

сказок и исторических песен, а в зрелые годы глубоко их изучал. Он хорошо 

знал казахский фольклор. И нет сомнения, что отдельные его образцы 

оказали большое воздействие на мировоззрение великого поэта (Асан кайгы, 

Коркыт ата). На формирование идейного и художественного мировоззрения 

Абая большое влияние оказали казахская народная культура, народные 

поэты и композиторы, нарождающаяся казахская прогрессивная 

интеллигенция.  
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 «Қара сөз» («Слова назидания») – ярчайшее творение Абая, 

объединившее 45 «слов». 

«Назидания» включают 45 логически законченных произведений, 

которые тематически можно объединить в 5 групп:  

1. Дидактика (об образовании и воспитании). 

2. Тасбих (философские трактаты о планете, теологии, 

назначении человека, его взаимоотношениях с Богом и обществом). 

3. Нақыл сөздер (афоризмы, изречения). 

4. Монологи (разговор с читателем). 

5. Публицистика (о государстве, политике, общественных 

вопросах). 

«Слова» Абая обретают особое звучание и актуальность в наши дни, 

когда Казахстан обрёл независимость. Мы вновь пытаемся понять все 

богатство  духовной культуры, оставленной нам в наследие нашими 

предками,  проанализированное в небольшом по объему, но глубоком по 

содержанию, произведении Абая. Эта книга отличается глубокими 

философскими идеями, нравственными поучениями, гуманистическими 

принципами, программой духовно- нравственного совершенствования 

человека, размышлениями о его познавательных способностях и 

ментальности. В ней казахский мыслитель и поэт рассмотрел духовно- 

нравственный облик и образ жизни своего народа, оказавшегося на перепутье 

времени. И потому эту работу с полным основанием можно назвать 

«критической совестью»  эпохи. «Слова назидания» представляют 

неповторимый и уникальный мир самого автора, направленная на 

постижение не только бытия окружающего мира, но и на осмысление 

внутреннего мира человека. Она представляет диалог Абая с самим собой и с 

нами, его читателями. В ней органически соединились философские 

размышления и религиозный опыт, художественное слово и нравственное 

наставление, глубина знания и неисчерпаемость чувств, мудрость мыслителя 

и предвидение пророка.  
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Лирика в традиционных и новых канонах стихосложения мала для 

полного и объёмного выражения «жара души», поэтому «выход» Абая в 

прозу был не случаен. «Слова назидания» - это синтез философской мысли 

нации, духовного наполнения, пророческого слова. Написанные для 

собственной души, как отдохновение, в форме разговора с собой и 

современником.   «Слова назидания» сконцентрировали поиски и раздумья, 

боль и любовь, отчаяние и веру – «движения души» поэта в одном 

гуманистическом направлении.  

Малая проза Абая объединила различные формы: трактаты, эссе, 

афоризмы, монологи, публицистику одной связующей идеей – путь к 

совершенству Человека через образование и воспитание интеллекта. 

Абай ищет смысл своей жизни на старости лет, перебирая варианты как 

правление, умножение стада, наука, богослужение, воспитание детей и 

внуков и последнее записывание своих мыслей. Все, кроме последнего 

кажется Абаю бессмысленным и неподходящим, поэтому он решает писать, 

которые в итоге и станут Словами Назидания. 

Абай не ставил целью поучать читателя: «Если найдётся человек, 

который увидит здесь нужное для него слово, то пусть выпишет слово и 

сделает его делом; если же никому не нужны мои слова, то пусть они 

останутся моими словами». Абай правильно замечает, что сознание не 

является врождённым и не от рождения человек бывает сознательным. Разум, 

сознание возникают и развиваются в практической деятельности человека. 

Чтобы быть разумным, он должен слышать, видеть, отличать хорошее от 

плохого, накопить необходимые знания. Абай говорит, что одной из 

отличительных особенностей разума является стремление к знаниям, жизнь, 

прожитая без знаний, пуста и бессмысленна. Абай с возмущением отмечает, 

что у многих людей нет стремления к знаниям. 

В «Словах назиданиях»  поэт пишет: «Без науки нет блага ни на том ни 

на этом свете». «Сорок пятое слово» заканчивается словами «Тот, у кого 

больше знаний… тот и обладает миром». Абай учил молодёжь находить своё 
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место в обществе и свои знания направлять на то, чтобы помочь народу 

освободиться от невежества и бесправия.  Абай подчёркивает, что основой 

всего на земле, в том числе и для науки, является человеколюбие, 

нравственность и гуманность. Они составляют  духовную сущность человека. 

Великий гуманист раскрывает связь умственного воспитания с нравственным 

становлением личности молодого человека. «Качества духовные – вот, что 

главное в человеческой жизни», - писал Абай. Самыми лучшими 

человеческими качествами поэт считает любовь и преданность к своему 

народу, к своей родине, вера в человека, в любовь, в доброту, стремление к 

знаниям, любовь к труду. Обращаясь к подрастающему поколению, Абай 

призывал: «Сила человека заключается в его разуме и знаниях. 

Справедливость – мать всех благодеяний. Понятия совесть и честь исходят от 

справедливости. Стремление к благотворительности порождается умением 

довольствоваться малым. Не теряйте чувства справедливости, не уставайте 

творить добро. Без справедливости нет ни веры, ни человечности. Искусство 

– вот подлинное, неиссякаемое богатство, учиться ему- самое благородное 

дело. Знания должны служить справедливости. Человек обязан быть 

благодетельным и не только восхищаться благотворительностью других, но и 

самому неустанно творить добро».  Свой высший этический идеал Абай 

выразил в нравственной формуле: «Адам бол! – Будь человеком!», с которой 

он обращается к молодёжи, подчёркивая важность  роли назначения человека 

в жизни. В понимании Абая  человек должен быть разумным и гуманным, 

образованным и трудолюбивым. Особое значение в воспитании молодёжи 

Абай придавал семейному воспитанию. Придавая первостепенное значение 

роли воспитания в становлении человека и борясь против тех, кто пытался 

пороки людей объяснить предписанием рока, судьбы, Абай говорил, что 

человек не от природы получает нравственные качества, он становится 

нравственным или безнравственным лишь в процессе воспитания. Кто же 

является воспитателем ребёнка? Конечно же, это прежде всего люди, 



96 
 

которые его окружают. Первые и самые главные воспитатели, учителя – это 

родители.   

В современном Казахстане в контексте глобализации мира актуально 

звучит призыв  великого Абая учиться у всех народов, сохраняя при этом 

свое собственное лицо, национальное и человеческое достоинство, умножая 

число друзей, укрепляя дружбу со всем миром. Абай понимал человека как 

целостную личность, наделенную душой и разумом. Человек для Абая – 

центр мироздания. Духовность – определяющее начало в человеке, которое 

впитывается посредством книг и народной мудрости, искусства и духовного 

опыта. 

Таким образом, поэтическое наследие Абая Кунанбаева наполнено 

глубоким нравственным смыслом. Ещё более века назад он задумывался над 

общечеловеческими идеалами, такими как просвещение, труд, духовное 

единство народа. Поэтому воспитательное  и образовательное значение его 

произведений представляют особую ценность.  
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Абай білім-ғылымды аңсаған 

Қамбарова С. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м. Копбалина К.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
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Білім – əрбір жеке тұлғаның жəне əлеуметтік прогрестің дамуына 

қажетті шарт. Оқудың нəтижесі – білім. Білімнің тəрбиелік мəні жеке бастың 

қамында емес, мақсатқа жетудің құралы. 

Пайғамбар хадистерінде «...білім алуға ұмтылыңдар» делінген. 

Осындай ойдың желісін Абай шығармаларынан да табуға болады. Жасынан 

зерек болып өскен ақын ғылым нəрінен сусындаудан қол үзген жоқ. Сол 

себепті өлеңдерінің де көпшілігі білім туралы, оқу туралы еді. Мысалы: 

«Интернатта оқып жүр...», «Білімдіден шыққан сөз...» жəне т.б. Абайдың: 

«Дүние де өзі, мал да өзі, Ғылымға көңіл бөлсеңіз» деп келген жолдары қара 

сөздерінің де мағыналық түйініне айналғандай сезімде боласың. Өйткені 

ақынның қай сөзін алсаңыз да, көкіректің ашылуы, жақсылыққа ұмтылуы — 

барлығы осы білім, ғылымнан басталады. Мəселен, «Дүниенің кілті 

ғылымда» деу арқылы ұлы ақын кез келген нəрсеге таным тұрғысынан карап, 

ғылыми негізде түсініп қабылдау керек деп есептейді.  

«Ғылым таппай мақтанба» аталатын Абай өлеңіндегі «Адам болам 

десеңіз, бес нəрсеге ғашық бол» дегені не сонда? Біріншісі – бір нəрсені 

армандап, бір кəсіпті не өнерді таңдап оған талап қыл. Қазақ атаң айтпай ма: 

«Талапты ерге нұр жауар» деп. Жігіттің өзі ықылас-ынтасымен құлшынбай, 

ісі өнбейді, шаруасы тынбайды. Екіншісі – талаптандың екен, білекті 

сыбанып еңбек ет, қайрат жаса, күш жігеріңді жек. Еңбегіңнің жемісін тер, 

игілігін еліңе де сыйла, тартула. Үшіншісі – терең ойлылық, яғни нені қолға 

алсаң да байыбына бар, сол істі егжей-тегжейіне жеткізе тексеріп, 

құбылыстың философиялық мəн-мағынасын зертте. Сонда ғана еңбегің 

нəтижелі, нəрлі болады. Төртіншісі – қанағат, үлесіңе ризашылығың. Тапқан 

үстіне таба берсем деп, құнықпа. «Құныққан –құтырғаннан да жаман» дейді 

халық. Күнкөрісіңе жетерлігіңді тапсаң, соны ұқсатып ішіп - же. «Болған 

үстіне болсыншы» деп қалтасын керетіндердің, қорасы мен қоймасын 

кеңейтетіндердің ісіне арам пиғыл, ұрлық - қарлық араласпай тұрмайды. 

Өйтсе, «арамды жегендер құсады». Қараулық халық алдында масқараға 
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қалдырады. Бесіншісі – рахым, мейірбандық, қайырымдылық. Жан баласына 

жанашырлықпен қара. Жəбірленгендерге жəрдемдес. Əлсіздерге барыңнан 

бөліс. Жетім-жесірлерге медеу бол. Бұл міне, Абайдың адамдық 

бағдарламасының бес тіреулі бес қағидасы екен! Енді ұлы ойшыл адам 

баласын бес қырсықтан безіндіруді мақсат тұтады: өсек, өтірік, мақтаншақ, 

еріншектік, бекерге мал шашпақ. Бес қырсық, сызы-салқыны адамның жеке 

басына емес, төңірегіне де тікендей түйреледі, найзадай қадалады, 

мазалайды, берекесін кетіреді. Өнегесіз өсу жоқ. Ендеше, –дейді халық 

қамын ойлаған атамыз:     

Болмасаң да ұқсап бақ, 

Бір ғалымды көрсеңіз. 

Ондай болмақ қайда деп, 

Айтпа ғылым сүйсеңіз! 

Неге десеңіз, ғылым жолы əрі дүние - дəулет, əрі мал - пұл. 

Өзің үшін үйренсең, 

Жамандықтан жиренсең, 

Ашыларсың жылма жыл. 

Біреу үшін үйренсең, 

Біреу білмей, сен білсең, 

Білгеніңнің бəрі – тұл. 

Іріліктің бір белгісі – ізденгіштік. Ғылымда ерінбей ізденгеннің жолы 

болатынын меңзейді Абай: «Артық ғылым кітапта, Ерінбей оқып көруге». 

Жастық шақтың ғылымға арналуын өтінді: 

Жасымда ғылым бар деп ескермедім. 

Пайдасын көре тұра тексермедім. 

Ер жеткен соң түспеді уысыма, 

Қолымды мезгілінен кеш сермедім. 

Ақын исі қазақтың баласына тіл сындырып, білім соңына түсуді 

кештетпеуін, басқаның өзінің қатесін қайталамауын қалады. 
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Abay's view on the spiritual and mental enrichment of human-being 

Kurmanbek, N. 

(scientific advisor – assistant professor Kabush T.) 

NC JSC “Karaganda Medical University” 

 

Every nation has spiritual and moral support. One of such fundamental 

pillars in the minds of our nation is the creative heritage of the outstanding 

enlightener Abay Kunanbaev. In his works, the traditions of folk art and the 

understanding of the problems of society are reflected as much as possible. In his 

verses and verbal words there is a reflection of being, life, world-view, character, 

soul, religion, mentality, language, spirit of the nation and all of this turned into a 

unique phenomenon which is called “the world of Abay”. 

Creative works of the founder of Kazakh literature, poet and thinker Abay 

was not recognized by his contemporaries, but they are widely known all around 

the world. Most of his books in different languages were published in 1995, when 

the whole world was celebrating the 150 year Abay’s anniversary. In that year, 

also, in Iran was published the book " Abay’s Works and Thoughts”, and in 

Pakistan  -“ Selected verses by Abay Kunanbayev ”. The book “Abai Kunanbayev. 

Selected Works” was published in Ulan Bator, in Mongolian; in Germany was the 

release of 3 books about him. This is just a little part of the publications. There 

were a lot of conferences and events dedicated to his works in Kazakhstan as well. 

Abay raises the pressing problems of his society, which, surprisingly, are 

still acute problems of our time too. Indeed, Abay was the bearer of everything 
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new, on the path to new achievements, he assigned a special role to science and 

education, and also believed that the basis of the prosperity and progress of the 

country should be tireless work. Abay’s rich creative heritage, the wisdom and 

depth of his works contribute to the formation of patriotism and love for his 

motherland. Abay’s covenants have not lost their significance, they must be 

remembered and turned into reality, because all the Abay’s dreams are the dreams 

of the whole nation, for the achievement of which we should not spare efforts. 

Abay is one of the greatest humanists of the past. To influence the minds and 

feelings of the people, to renew society by means of poetic words, a deep respect 

for the dignity as a person – this is what is characteristic of the Abay-humanist.  

“Words of edification” is one of the main Abay’s works. It consists of 45 

brief parables and philosophical treatises. This prose raises the problems of 

national education and worldview, morality and law. The term “kara” (black) in 

combination with the term “soz” (word) is extremely ambiguous: this is a 

designation of prose as opposed to rhymed speech and text, it is also a designation 

of sadness and, finally designation coming from Turkic tradition, which means 

important, significant, paramount. By the genre, “Kara soz” is close to what was 

called “bilik” in Chingiz’s tradition, a well-meaning saying, a story about life 

example that has deep meaning. 

According to Abay, a person is not born with some ready-made personality 

traits. All concepts of virtue, all rules of behavior are acquired in the process of the 

life. In his 7
th

 word of edification he says: “Born onto this world, an infant inherits 

two essential needs. The first is for meal, drink and sleep. These are requirements 

of the flesh, without which the body cannot be the house of the soul and will not 

grow in height and strength. The other is craving for knowledge. A baby will grasp 

at brightly coloured objects; he will put them in his mouth, taste them and press 

them against its cheek. It will start at the sound of a pipe. Later when a child hears 

the barking of a dog, the noises of animals, the laughter or weeping of people, he 

gets excited and asks about all of the things that he saw and heard. This is the 
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natural desire of the soul, the wish to see everything, hear everything and learn 

everything.”   

Abay thought that man is endowed by nature with body and soul. He always 

says that every human-being need to know which of the properties of the body and 

soul are given from birth and which are acquired as a result of labor. The need to 

eat, drink and learn something, they are the results of involuntary instinct, but 

intelligence and knowledge- are the main acquisitions of human being. From his 

perspective, those who wants to learn science need to know the conditions without 

which it is impossible to achieve a goal. Firstly, when gaining knowledge, person 

should not set to himself the task of any gaining benefit through them. To do 

science, first of all he needs to love it, to have a desire for it. If a person values 

knowledge as the highest good, each discovery of the new truths will bring peace 

and satisfaction to his soul. With half favor, of course knowledge is perceived 

halfway. When studying science, a person must set clear and noble goals, do not 

seek to acquire knowledge in order to be able to argue with others.  

A vessel preserving the mind and knowledge is a person’s character. 

Indulging in envy, light-mindedness, now and then falling under the influence of 

other people's speeches and short-term hobbies, you can lose your strength of 

character. There will be no benefit from learning if there is no reliable repository 

for knowledge. In order to achieve the intended goal and be faithful to own duty, 

the character of a person must have consistency, determination, strong willpower, 

capable of preserving the sobriety of reason and a clear conscience.  

Now Kazakhstan has a goal to enter the top thirty countries in the world as 

part of the implementation of "Ruhani Zhangyru”, and even in his time Abay urged 

his Kazakh people to strive for perfection. President K. Tokayev in his article 

"Abay and Kazakhstan in the 21st century" said: 

"To know Abay means to know yourself. Self-knowledge and constant 

human development, the priority of science and education are manifestations of 

perfection." 
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Абай жырларындағы ғашықтық пен отбсылық жарастық 

Нурдаулетова Н. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м. Отыншина Г.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Махаббат – қадірлі де қайталанбас қасиет, қара бастың қамын жеушілік 

пен есеп-қисаптан ада, күшті де терең, əрі тұрақты сезім. Неке – ер адам мен 

əйелдің ерікті одағы. Неке адамның өмір салтын өзгертеді. Некенің бақытты, 

отбасының беріктігіне тілеулестер көп. Жанұяның беріктілігі негізінен 

жұбайлардың өзіне байланысты. Ең алдымен некеге тұрушылар оған 

дайындығы қандай, өзі мен отбасына, балаларды тəрбиелеу жауапкершілігі 

сезімін мойындады ма, отбасылық өмірге қажетті білім мен біліктілікті 

игерді ме жəне жұбайлардың мінез - қылықтары сəйкесе ме, күйеуі мен 

қалыңдығының махаббат сезімі деңгейлес келіп, бірін бірі толық түсініседі 

ме? 

Азаматтың да адам болмағы, абыройлы тірлік кешуі жар-қосағының 

жақсылығына орай. Хан баласы болсаң да, қосағың осал болса - құдайдың 

қырын қарағаны: «Көріп алсаң көріктіні, Таңдап алсаң тектіні, Сонда да 

көңіл толмай ма?». 

Жұрттың бəріне судай сұлу бұйыра бермес, алайда ажарлырағын ізде, 

бірақ тектіні таңда, яғни адамгершілігі əмбеге танылған əулеттен таңда 

қалыңдықты дегенді аңғартады Абай атамыз. 

Генетикаға қазақ атаң атамзаманнан жеті атаға дейін қан 

араластырмауымен де ерекше мəн берген. «Анасын көріп қызын ал» деген 

асыл қағиданы жасынан құлағына сіңірген ұлы ойшыл екі ұрпақ арасындағы 
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алтын көпірдей өз рөлін ұмытпай неке, отбасы, ұрпақ өрбіту мəселесін де 

алға тартады.  

«Қан сонарда бүркітші шығады аңға» дейтін өлеңдегі «Күйеуі ер 

қалыңдығы сұлу болып» деген жолдардың мəні зор. 

Отбасылық жарастық, сүйсінтер сипаттар болуы ғанибет деген ізгі - 

ниет өзінен өзі түсінікті. Абайға дейін сүйіспеншілікті мұнша сүйсініп, əрі 

тартымды ізгілікпен жырлаған бірде бір қазақ ақыны жоқ. Өз құштарын 

өртеніп отырып, өлеңге қосады:  

Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол, 

Құмарлық бір нəпсі үшін болды сол, 

– дейді, ғашықтық – алдаусыз, арбаусыз, кіршіксіз адал сезім. Сен 

«нұрына жан қуанатын» жаз ізде. Айнымай сүй! – дейді Абай. Ұлы ақын 

лəззат мəселесін айналып өтпейді; натурализмге ұрынбайды, өте нəзік түрде 

өзегін өртеген ынтығын сөз ағынымен сездіре біледі. 

Махаббат, сүйіспеншілік, ғашықтық тақырыбын ақын түптей, тебірене 

жырлайды: 

Қызды сүйсең, бірді-ақ сүй, таңдап тауып, 

Көрсе қызар, күнде асық – дуаналық. 

Адал махаббаттың алтын ережесі! Орта мектептің оқушыларынан 

бастап, жоғары оқу орындарының барша оқушыларына құлағына емес, 

көкірегіне құятын қасиетті сөздер! Қазақ нағыз нəрлі, ақылды сөзді «кітап 

сөзіндей» дейді ғой. 

Шын көңілмен сүйсе екен, кімді сүйсе, 

Бір сөзімен тұрса екен, жанса - күйсе. 

Біреуін ғана айнымай сүйсін. Бұл бірінші талап болса, екінші талап – 

адал сүйсін, опалы жар болсын! – Абай мұраты аса ізгі! 

Біреудің көркі бар деп жақсы көрме, 

Лапылдақ көрсе қызар нəпсіге ерме! 

Əйел жақсы болмайды көркіменен, 

Мінезіне көз жетпей, көңіл бөлме! 
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Ажарына қарап, аптығып алқынба. Ақылдылығына, биязы, кісілік 

мінезіне бақ, ойбай-ай! Көзін-ай! Ернін-ай! - деп елпілдеп есің шықса, ертең 

сазға отырасың... 

Қатының сені сүйсе, сен де оны сүй, 

Қоржаң суық келеді кей сасық ми. 

Ері ақылды, қатыны мінезді боп, 

Тату болса, райыс үстінде үй. 

 «Үлкендер ең алдымен өздері жөндеп өмір сүретін болсын, ешкім 

көзге түрткі жасардай ерсілік істемесін» деген талапты да ақын назардан тыс 

қалдырмайды. Ата - ананың өз ұрпағын өнегелі тəрбиелеу парызы өз алдына 

болса, ұл мен қыздың əке - шешесі алдындағы борышын өтеуін де Абай 

адамгершілік пен мораль категориясына жатқызады. 
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Өзін қоғамда еркін ұстаушы адам оның өзінің міндеті мен қоғамның 

талабына жауапкершілікті сезінуі керек. Жеке тұлғаның əрбір іс-əрекетіне, 

қылығына нақты нұсқау жоқ жəне болуы да мүмкін емес. Жеке тұлға қандай 

жағдайда қай шешімді қабылдайтынын өзі шешеді, яғни оның моральдық 

таңдау құқы бар. Бірақ, ондай еркіндік өзінің қоғамдық борышына, мінез-



105 
 

құлық нормасына, ережесіне жауапсыздықты, атүсті қарауды білдірмесе 

керек. Ендеше, оқушының еркін қимылдауы – ең алдымен өз міндетін 

еркімен, арлылықпен орындау, қоғамдық борыш соны талап етеді. 

Тəртіп – қоғам мен ұжымның, адамдардың ебіне қарай іскерлік жəне 

жастарды тəрбиелеу өмірінің маңызды шарты, тəртіпсіздік ұғымына қарама - 

қайшылық ұғым беретін белгілі бір реттілік. 

Оқу орындарындағы тəртіп мақсат қана емес, сонымен бірге тəрбиелеу 

құралы, қажетті шара мен оның нəтижесі. Оның негізі талаптылықта. Ол 

жеке тұлғаға деген терең силастықпен астарласып жатуға тиіс. Тəртіпке 

тəрбиелеуге қоғамдық көзқарасты, оң нəтижелі үлгілерді, мадақтау мен 

жазалауды, ойлап істелінген жұмыс сипаты мен жетекшінің беделі, 

оқушылармен сөйлескен кездегі сөз мəнері мен қисынын тауып сөйлеудің 

мəні зор. Тəртіптілікті қалыптастыратын аса маңызды мəселелерге еңбек пен 

демалыс режимі, өзін өзі тəрбиелеу, өзін тексеру, есеп беру, өзіне қойылған 

талапты орындау жатады. Тəртіпті адам ендеше, барлық жағдайда да 

қоғамдық талаппен есептесіп, дұрыс іс-қимыл жасайды, өз міндетін еркімен 

əрі жауапты орындайды, жауапсыздық пен берекесіздікке белсенді күрес 

жүргізеді. 

Уақыт өткен сайын өзіңе-өзің есеп беріп, білімің мен мəдениетіңді 

тексеріп, артық-кемін екшеп-текшеп отырмасаң орныңда саяздап отырып 

қаласың. Басқаның іс-əрекетін ой таразысына салып, салмақтап, нəрі, асылы 

болса алып, жаманынан бойды аулақ сал. Абай айтқан:  

Көптің аузын күзетсең, күн көрмейсің, 

Өзіңді - өзің күзет, кел шырағым! 

«Заманымның ағысы осылай бастап барады екен»  деп, елдің істегенін 

істеу ағаттық, оған шама-шарқың келе бермеуі мүмкін: 

Көп айтса көнді, Жұрт айтса болды, 

Əдеті надан адамның. 
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Адам баласы өзі қай жолда, қай майданда жүрсе, сол майдандағы 

кісімен сырлас болады. Ел түгел заманы озған басқаға еліктеді екен деп, кім 

көрінгенге сырласпа, жетегінде кете барма:  

Əркімді заман сүйремек,  

Заманды қай жан билемек?  

Заманы оны илемек,  

Заманға жаман күйлемек. 

«Əр нəрседе қажыр-қайрат көрсетіп, өзіңе еріктілігіңді сақта» – деген 

Абай хакім: 

Тоқтаулық, талапты, шыдамдылық 

Бұл – қайраттан шығады, білсең керек. 

Басқа елдің мəдениетін біл дегенде, тек жақсысын – уақыт сынынан 

өткен, тексеріске шыдаған игілікті ісін үйренуге бағыттай отырады.  

Дүниеде бар жаман да көпте, бірақ қызық та, ермек те көпте. 

Бастапқыға кім шыдайды, соңғыға кім азбайды. 

Басқаның тілін, білімін, ғылымын игеруде тек белгілі бір мақсатты 

көздегендер, соған жетеді, басқасын ысырып жолда қалдырады. Арақ ішу, 

нашақорлық, жеткен жетістікке мастанудан болады. 

Мастық бойдан ағаттық көп шығарып, ақылдың көзін байлайды. Əрбір 

жақсы нəрсенің өлшеуі бар, өлшеуінен асса жарамайды. Өлшеуін білмек – 

бір үлкен іс. Əуелі ойланбақ жақсы, бірақ іске тіпті салынып кеткен кісінің 

ойын билей алмай, қияли болып кеткені де болады. Екінші – ішпек, кимек, 

күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жимақ, мансап іздемек, айлалы 

болмақ, алданбастық – бұл нəрселердің бəрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен 

асса – жарамайды. Абайдың осы нақылдары əлі де өміршең. 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Əуезов, М. Абайтану дəрістері.– Алматы: Рауан, 1994.– 160 б. 

2. Абайдың дүииетанымы мен философиясы.– Алматы: Ғылым, 1995. 
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3. Өнер және мәдениет: кеше және бүгін 

3. Искусство и культура: прошлое и настоящее 

3. Art and Culture: then and now 

 

Әбілхан Қастеев өнер және мәдениет 

Алиакпаров А. 

(ғылыми жетекшісі - ассистент профессор Медиева С.К.) 

Қарағанды медицина университеті 

 

Əбілхан Қастеев (1904 —1973 жж.) — қазақтың əйгілі кескіндемешісі, 

график-суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Туып-

өскен жері — Алматы облысына қарасты Жаркент төңірегі. Топырақ 

бұйырған жері — Алматы қаласы. Қазақстанның халық суретшісі (1944). 

Қазақстан Суретшілер одағы басқармасының төрағасы (1945-1956).Өмірі: 

Еңбек жолын Түрксіб темір жол құрылысында жұмысшы болып 

бастады. Мəскеудегі көркемсурет студияcында Н.Г.Хлудов пен 

И.Бродскийден сабақ алды (1929-1936). Халық өмірінің алуан көріністерін 

шынайы бейнелеген мыңнан астам көркем туындыларды дүниеге 

келтірген.Əбілхан қолөнерге, одан соң суретшілік өнерге жастайынан бейім 

болған. Анасы Айғанша кілем, алаша, бау-басқұр тоқуға, сырмақ сыруға, 

шым ши жасауға шебер адам болыпты. Əбілхан осы халық өнеріне бала 

кезінен көз қанықтырып, анасына ою-өрнектер салуға көмектесіп, сурет 

өнеріне қолын үйретіп өседі. Оның 1930-1931 жылдары салған 

"Қарындастың портреті", "Автопортрет" атты туындылары тұпнұсқаға 

ұқсастығымен жəне кейіпкер болмысын ашуға деген талпынысымен 

ерекшеленеді. Ол бірте-бірте ел өмірінің алуан салалы тіршілік-тынысына 

ден қойып, тарихи-əлеуметтік өзгерістерге суреткер зердесімен қарай 

бастайды. Оның "Мектепте" (1930), "Түрксіб" (1932), "Жамбылдың портреті" 

(1937), "Ескі жəне жаңа тұрмыс" (1937-1941), "Амангелді сарбаздары" (1970), 

"Жас Абай" (1945) сияқты туындылары дарынды суретшінің өткен мен 
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бүгінді шыншылдықпен бедерлеген көркем шежіресі іспеттес.Əбілхан — 

туған жердің əсем табиғатын, оның дидарындағы адам қолының жасампаз 

өзгерістерін зор шабытпен бедерлей алған суреткер. Оның "Биік таулы мұз 

айдын" (1954), "Гүл ашқан алма" (1958), "Менің Отаным" (1959), 

"Жайлаудағы авто-дүкен" (1963), "Қапшағай ГЭС-і" (1972) сияқты 

полотнолары эпикалық қарымымен, шыншылдығымен назар 

аудартады.Əбілхан Қастеев суретші ретінде өзіндік дара қолтаңбасымен ғана 

ерекшеленіп қоймай, туған жері мен өскен елін перзенттік махаббатпен 

жырлай алған біртуар суреткер.Əбілхан ағаның жүз жылдық мерейтойы 

ЮНЕСКО көлемінде атап өтілуі: барша қазақ көркемөнеріне деген құрмет. 

Осы бір қарапайым да қасиетті қылқалам шеберінен біз көп өнеге алдық. Ол 

— бұрын сурет өнеріне қойылған тыйымды тұңғыш тойтарып, төл өнерді 

төрге сүйреген жан. Бір бастаған картинасын аяқтамай орнынан тұрмайтын 

төзімді адам еді. Əбекеңнің үйінде əңгімелесіп отырғанда: "Мен жақсы 

көрмейтін адамдарымды қолдан тұншықтырып өлтірдім!" — дегені бар. Ал 

өзінің құмырсқаға қиянаты болмаған. Мұның мəнісі — ұнатпаған адамды 

кескіндеген жоқпын дегенге саяды. Шынында да, суретші қаламына іліккен 

адамның рухани ғұмыры ұзарып, тарихта қалады. Біз кеткен соң да сурет 

өнері жасай береді. Жалпы, суретте тіл жоқ, түсінісу бар. Басқаша айтқанда, 

суреттің тілі де — тілсіз тіл, оны кез келген ұлт ұғады. Бірақ əрқалай ұғады. 

Маған айрықша ұнайтын суретшім — Верещагин. Ол өзі көрген соғыс 

сұрапылын жазған. Қастеев те солай, өз көргенін көркемсуретке көшірген. 

Өлмейтіндігі де содан. Олардың суреті — келешекке ғұмыр... Танымал 

туындылары:«Колхоздағы сүт ферма», «Мақта жинау», «Колхоздың тойы», 

«Қыз алып қашу», «Сатып алынған қалыңдық», «Алтын астық», «Ақсай 

карьері», «Медеу мұз айдыны», «Түрксіб», «Талас жағалауы», «Қапшағай 

даласы». Сонымен қатар Кенесары Қасымов, Абай, Шоқан Уəлиханов, 

Жамбылдың портреттері; ерекше танымал болып табылатын портреті – 

«Амангелді Иманов» портреті сияқты танымал суреттері бар. Марапаттары 

мен лауазымы:"Қазан төңкерісі" орденімен, "Еңбек Қызыл Ту" орденімен екі 
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рет, «Құрмет белгісі» орденімен марапатталған.Қазақ КСР еңбек сіңірген 

өнер қайраткері (1942). 

Қазақ КСР халық суретшісі (1944).Шоқан Уалиханов атындағы Қазақ 

КСР-нің мемлекеттің премиясы (1967), «Қазақсан жерінде» атты 

туындылары үшің. Естелік.Кастеев атымен ҚР мемлекеттік өнер мұражайы, 

сонымен қатар бірнеше қалалардағы көшелер аталған.Шымкент қаласындағы 

көркемөнер колледжі Қастеев атымен аталған, 2009 жылы колледж алдында 

суретшінің ескерткіші ашылды.2004 жылы Қастеевке арналға пошта 

маркілері. Табиғи кішіпейілдігі үшін суретшінің 40-шы жылдардың аяғына 

дейін өзінің жеке баспанасы болмаған. Кейін үлкен отбасы бұрын Мұхтар 

Əуезов тұрған кішігірім пəтерге көшіп келеді. Орын аз болғаны сонша, 

Қастеев өзіне шеберхана бөлетін орын таба алмаған. Ал 50-ші жылдары 

Қазақстанға шетелдік документалистер тобы келгенде, суретшінің үйін 

көргісі келеді. Арнайы түсірілім үшін пəтерге жиғаз бен кілемдер əкелініп, ал 

артынан бəрін қайта алып кетеді. Кейін 50-ші жылдардың соңында ҚазССР 

министрлер Одағының төрағасы Қонаевтың жеке өкімі бойынша суретші мен 

оның отбасына үй салып береді. Қастеев үйінде қонақтар жиі болатын - əйгілі 

өнер қайраткерлері: мүсінші Хəкімжан Наурызбаев (Абай ескерткішінің 

авторы), Сахи Романов, Əубəкір Исмаилов, Жаңатай Шəрденов, Молдахмет 

Кəденов сияқты суретшілер. Олар суретшінің ауласында жылы ниетпен 

жиналатын еді. Қазақ елінің тарихын, оның болмысын, туған жердің əсем 

табиғатын бейнелеу оның басты тақырыбы болды. Ол - туған жері мен өскен 

елін, халқының бірегей жəне ұмытылып кеткен дəстүрлерін шежіре ретінде 

көркемдеп жеткізген. Ол Шоқан Уəлиханов, Абай Құнанбаев, Жамбыл 

Жабаев, Амангелді Иманов, Біржан-сал, тағы да көптеген қазақ халқының 

ұлы тұлғаларының портреттерін салды.-Əкем ауылда туып-өскен, ол ел 

өмірінің алуан салалы тіршілік-тынысын əрқашан сезіп жүрді. Жылқы мен 

қойдың шексіз далада жайылғаны оның жүрегін қуантатын. Əбілхан 

Қастейұлы бала кезінен тарихқа да құмар болған. Өнерден бөлек, Қастеев 

оқытушылық жəне қоғамдық жұмыстармен де айналысты. Ол екі мəрте (1955 
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жəне 1959 жж.) Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы атынан Қазақ 

ССР жоғары совет депутаты болып сайланды. Əбілхан Қастейұлы ауылдық 

мектептерді, ауруханаларды, балабақшаларды салуға көп еңбегін сіңірді. 

Өңірлердің көркеюіне ат салысты. Көмек керек адамдарға қолынан келетінін 

аямайтын. Бірнеше рет Қастеев жазықсыз қамалғандардың бостандыққа 

шығуына да септігін тигізді. Суретшінің шеберханасында əлі күнге дейін 

өнердің иісі шығып тұр. Мольберттер, жұмыс үстелдері, орындықтары, бояу 

жаққыштары, төсек - осының бəрі Қастеевтің жұмысына ыңғайланып 

жасалған. Қазіргі кезде мұражайда суретшінің түпнұсқа суреттері жоқ. 

Топтаманың көп бөлігі Қастеев атындағы Өнер мұражайында сақталып тұр. 

Суретшінің туыстары отбасының жеке топтамасында сақталып тұрған 

мэтрдің бірегей туындылары, уақыт өте келе үй-мұражайында да ілінеді 

деген үмітте. Сол кезде ол Əбілхан Қастеевтің мұрасын сақталатын басты 

мұражай болып саналады. 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Ə.Қастеев.Туындылар.Сурет.Графика(Көрме) 1984ж. 

2. Ə.Қастеев каталогі.Туындылар,суреттер,бейнелер.Алма-ата баспасы 

2005ж 

3. Ə.Қастеев музейі Алматы қаласы 

4. Тарихи тұлға 2006ж 

5. иkazakh-tv.kz. Əбілхан Қ. 15 фактылар жəне мұралары  

 

Қазақ халқының көне және қазіргі мәдениеті мен өнері 

Бекенова Ұ., Қибаш Ж. 

(ғылыми  жетекші - ассистент профессор Медиева С.К.) 

Қарағанды медицина университеті 
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Тақырыпты зерттеудегі мақсат: Өнер мен мəдениет арқылы дүниені 

көркемдік тұрғыдан бейнелеу. 

Əдіс-тəсілдер: Өнер-өмір шындығын көркем образдар жүйесі арқылы 

бейнелейтін қоғамдық сана мен адам іс-əрекетінің өзіне тəн 

ерекшеліктерімен дараланатын формасы. Көркемдік образдар құрылымының 

ерекшеліктеріне қарай өнер туындылары бірнеше түрге бөлінеді. Көркем 

сурет, скульптура, графика, көркем əдебиет, театр, кино өнері-өмір 

құбылыстарын тікелей бейнелесе, музыка, би, сəулет өнері (архитектура) 

оларды суреткердің ішкі идеялық–сезімдік толғаныстар арқылы береді. 

Сөздің кең мағынасындағы өнер ұғымына технологиялық жəне эстетикалық 

жақтарынан аса шеберлікпен орындалатын адамның практикалық қызметінің 

барлық түрлері жатады. Өнердің өзіне тəні пəні-өмір шындығына адамның 

эстетикалық қатынасы, ал басты мақсаты- дүниені көркемдік түрғыдан 

бейнелеу. Сондықтан да, өнер туындыларының төрінде қоғамдық байланыс, 

басқа адамдармен қарым-қатынасы, өмірі мен қызметі тұрады. Осы тұста 

өнер туындыларының бір саласы музыкаға тоқталайық. 

Қоғамнан тыс өнер, мəдениет жоқ болғандықтан, əдебиет сияқты 

музыка да таптық, практикалық роль атқаратын қоғамдық құбылыстардың 

үні. Қоғамнан тыс музыка жоқ. Музыканы тыңдай білу, оны түсініп, ұғыну 

жеке адамның біліміне, көңіл күйіне, оның өмірден алған тəжірибесіне 

байланысты. Əдебиет сияқты, музыка да барлық кəсіп иелерінің сусындай 

лəззат алатын өмір талшығы. Лəззатты тек таңдаумен ғана емес, таңдалған 

музыкалық үнді сезімге түйсіну арқылы ала алады. Бірақ, музыкалық əуенді 

ұқпайтын, оны сезбейтін оған елеңдемейтін есту мүшелері жоқ. Есту 

мүшесінің бір құлақ болса музыканы тек құлақ арқылы тыңдаймыз. Оны біз 

барлық ішкі сезімімізбен тыңдап ұғылады. Психологиялық жүйелерінің өзара 

қатынасымен бірде қабылдап, бірде еске түсіріп, бірде көз алдына елестетіп, 

қайтадан жаңғыртып, түйсік сезіміне жеткізу арқылы музыканы түсіне 

аламыз. Музыка құр шуын, жай ызың емес болғандықтан, оның ішкі бейнелі 

үшін сезіммен тыңдауға дағдыланған жөн. 
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Қазақ халқының өнері – оның тарихи болмысының құрамдас бөлігі. 

Рухани өнердің өмірге келуі, біртіндеп дамуы, халықтың сипат алуы, оның 

біртұтас бөлінбейтін құбылыс екенін аңғартады. Қазақ қоғамының мəдениеті 

мен өнерінің іргетасы тым ерте кезеңдерден бастап қаланған. 

 «Өнер–оның өзіне тəн сезімталдылығымен, шабытымен жəне көпшілік 

шеберлерінің сезімтал қасиеттері мен дағдыларының арқасында əрқашан 

алда жүреді. Сондықтан да халық атты композитор көп бейнелі барлық өнер 

əлеміне бүкіл жан–жақтылығымен əсер етеді»-деп, музыкатанушы Б.Асафьев 

қазақ өнерінің өміршеңдігін атап көрсетті. Қазақ халық музыкалық 

шығармашылығының тағы бір үлкен саласы–би өнері. Би – өнер атаулары ең 

ежелгісі. Оған негіз алғашқы қауымдық құрылыстың өзінде би элементтерін 

қолдану арқылы адамдар өздерінің тіршілігіне қажетті мəселелерді шешіп 

отырған. Жалпы би арқылы жеке бір халықтың ғасырлар бойы тұрмыс–

тіршілігінен, кəсібінен, салт–дəстүрінен мағлұмат алуға болады, ал қазіргі 

кезде жастар (қазіргі заман талабына сай құрылған дискотекаға) көбірек 

көңіл бөледі. Мектептегі дискотеканы белгілі бір мерекелік іс-шара өткізу 

барысында, концерт соңында құруға болады. Дискотека жастарға тынығу 

жұмыстарының бір түрі-демалыс ретінде өткізіледі. 

Шешімі: 

Қазіргі заманғы сөздіктерде мəдениетке төмендегідей анықтамалар 

берілген: а) мəдениет – белгілі бір халықтың қол жеткен табыстары мен 

шығармашылығының жиынтығы; ə) мəдениет – адамзат қауымының белгілі 

бір тарихи кеңістіктегі қызметі мен өзіндік ерекшеліктері (палеолит 

мəдениеті,критмикен мəдениеті, қазақ мəдениетіжəне т.б.); б) мəдениет – 

адамдық əрекеттің белгілі бір саласының жетілу деңгейі (сөйлеу мəдениеті, 

еңбек мəдениеті, құқық мəдениеті жəне т.б.); в) мəдениет - агромəдениет 

(дəнді өсімдіктер мəдениеті, цитрустық мəдениеті жəне т.б.). Мəдениет 

ұғымы тарихи қалыптасудың ұзақ даму жолын өтті. 

Алғашқы қауымдық құрылыс адам баласының өсіп дамуындағы, 

адамдық жолға түсе бастауының ең алғашқы кезеңі болды жəне оның 
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жүздеген мыңжылдықтарға созылғаны ақиқат. Оған басты дəлел ретінде 

адамдардың ең алғаш еңбек құралдарының пайда болғанына 2,5 млн. Жылға 

жуық уақыт өткендігін айтсақта жеткілікті. 

Дүние жүзінде жүргізіліп жатқан археологиялық жұмыстардың 

нəтижесінде алғашқы адамдардың қоныстары ашылып, олардың тастан 

жасалған құрал-саймандары көптеп табылуда. Олай болса, археология 

ғылымының ғылыми зерттеулерінің дəл осы тас құралдардан басталуыда 

тегіннен-тегін емес сияқты. Ғылымдардың пікірінше, алғашқы қауымдық 

құрылыс үш дəуірге бөлінеді. Олар: тас дəуірі, қола дəуірі жəне темір дəуірі.  

Біріншіден, көне жəне орта палеолит дəуірлерінде алғашқы 

адамдардың биологиялық эволюциясы аяқталып «нағыз адам» қалыптасты. 

Екішіден, тастан жəне т.б. жасалған түрлі құралдар көбейіп қана қоймай, 

сапалық өзгерістерге де ұшырады. Үшіншіден, кейінгі палеолит дəуірінің ең 

басты жаңалығы – экзогания болды да, ендігі жерде неке қарым-

қатынастарынан ең жақын туысқандар – ата-аналары мен балалар, туған 

ағалары мен қарындастары шығарылып тасталды. Инцестке (қан араласу 

деген сөз) тыйым салу неке қарым-қатынастарының қоғамдық тұрғыдан 

тəртіпке келтірудің бастамасы болды. 

Мəдениет – адамның өз қолымен, ақыл-ойымен жасағандары жəне 

жасап жатқандарының бəрін түгел қамтиды. Жай ғана сауат ашудан жəне 

тазалық ережелерін сақтаудан бастап, өмірдің асқан үлгілі шығармаларын 

жасағанға дейінгі ұғымды қамтып жатқан – мəдениет саласының өрісі кең. 

Мəдениет – тарихи құбылыс. Оның дəрежесі мен сипаты қоғамдық өмірдің 

жағдайларына байланысты өзгеріп отырады. Тарихи дəуірлердің алмасуы 

мəдениеттің мазмұны мен формаларына сөзсіз терең өзгерістер енгізеді.  

Мəдениет – қоғамның өмір сүруінің қозғаушы күші. Қазақстанның 

мемлекеттік басшысы Н.Ə. Назарбаев: «... бүгінгі таңда біздің төл 

мəдениетіміздің міндеттерін өзіміз айқындай алатын мүмкіндігіміз бар. Оны 

шешу мəдени санаткерлеріміздің еншісінде екенін атап көрсетті. Қазақ 

мəдениетінің үш мың жылдық тарихы ұрпақтарға жалғастық пен сабақтастық 
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арқылы жетіп отыр. Мəдениеттің басты таратушылары болған көшпенді ата-

бабаларымыз рухани қазынаны ең биік құндылыққа қоя алғандықтан жəне 

өздері сол рухани құндылықты бойына жинақтай да білді. Қазіргі бізге 

жеткен ұлттық салт-дəстүріміз бен əдет-ғұрыптардың қайсысын алып қарасақ 

та осыны аңғарамыз. Кешеге дейін өткеніміз бен бүгінгіміз жалғастырған 

нəзік жіп үзілмей, ұрпақ пен ұрпақты байланыстырып келеді. Сəби кезімізден 

анамыздың əлдиі мен əжеміздің  ертегісін тыңдадық. Демек, ұрпақтар 

сабақтастығы үзілген жоқ. Мəдениетіміз тірі, оған серпін мен ырғық керек. 

Ғасырлар бойы екшеленген мұраларды бір сəт те естен шығармаған абзал» - 

деген. 

Мəдениет – жеке адамның өмір сүру мақсаты мен құндылық жүйесі, 

адамның өмір сүрген ортамен қарым-қатынасы.Ол – өзара қарым қатынас 

нəтижесінде қалыптасатын ерекше құбылыс. 

Адамдар өздерін қоршаған ортаға, оның əлеуметтік жəне мəдени 

қатынасына əсер етеді, өзгертеді. Олар оны мақсатына пайдаланады. 

Болашақ қоғамға,ұрпаққа мұра етіп қалдырады,ал ол мұра  белгілі жағдайда 

үнемі дамуда болады. 

Мəдениет-əлеуметтік фактор,қоғамның қозғаушы күші. 

Мəдениеттің дамуы қоғамды ілгері жылжытады.Жеке адам мəдениеті 

мен қоғам талабы тікелей байланысты. 

Мəдениеттің тұрақты жағы – мəдени дəстүр соның арқасында 

тарихтағы адамзаттық тəжірибесіне сүйеніп,оны кемелден-діреді, дамытады. 

Алғашқы адамдар кейінгі ұрпақтарға тас балталар мен сүйектен 

жасалған найзалар ғана қалдырған жоқ,сонымен қатар үңгірлердің 

қабырғаларына салынған түрлі суреттер,балшықтан,тастан жасалған 

мүсіндер де қалдырған. 

Өнер қалай пайда болды? 

Батыс социологтары мен өнер теоретиктері əдетте өнерді «адам 

жанының құпия қасиетінен» немесе адамның туысынан бірге болатын 

«тамашалау сезімінен». Өнердің шығуы жөніндегі мұндай көзқарастың 



115 
 

теориялық негізі философиялық идеализм екенін түсіну қиын емес. Кейбір 

батыс теоретиктері өнердің негізін жануарлар дүниесінен, атап айтқанда, 

құстардың шырылынан, олардың түлеуінен, хайуанаттар-дың ойынынан тағы 

басқаны іздейді.Сөйтіп, өнердіадамның табиғатқа елік-теуі деп 

түсіндіреді.Адам еңбек процесіндеайналадағы дүниені танып біледі. 

Бұл білім оған өте қажет, өйткені еңбек дегеніміз білімді қажет ететін 

мақсатты да саналы іс-əрекет. Алайда еңбек ету процесінде көздеген 

мақсатқа жету үшін білім ғана жеткіліксіз, ол үшін белгілі бір мінез-құлық 

сапалары, мысалы табандылық, ержүректілік, ынтымақтылық сезім жəне 

сондай-ақ қара күш сапалары – күш-қуат, төзімділік, ептілік тағы басқалары 

керек. Ал бұлардың бəрі адамға өздігінен келмейді, оларды тəрбиелеу қажет. 

Өнер сол сапаларды тəрбиелеудің маңызды бір құралы ретінде пайда болды. 

Қысқасы, өнерді тудырған қоғамдық өмір қажеттіліктері, біріншіден, 

дүниетану жəне, екіншіден, адамды тəрбиелеу. 

Өнердің мынадай үш негізгі ерекшелігін атап көрсету керек: 

біріншіден, өнер шындықты бейнелендіру формасы, яғни дүниетану 

формасы; екіншіден өнер қоғамдық сананың адам эстетикалық сезім 

тудыратын формасы . 

Өнердің шындықты бейнелендіру формасы ретіндегі ерекшелігі ең 

алдымен оның нені жəне қалай бейнелендіретінімен анықталады. Өнер 

дүниені адамның нақты сезімдік формада бейнелендіру қабілетіне 

негізделеді. Егер құбылыс пен мəн бір-біріне сəйкес келсе, демек, адам сезім 

мүшелерімен құбылыстардың мəнін тікелей танып біліп отырса, онда 

ешқандай ғылымның керегі болмас еді. Бірақ құбылыстың мəнін тікелей 

сезіну арқылы білуге болмайды. Ғылым заттар мен құбылыстарға тəн жалпы, 

маңызды қасиеттердің, қатынастардың бейнесі, демек мəннің бейнесі. Бұл 

жалпы мəнді ғылым жалпы ұғымдар мен категориялар, заңдылықтар 

формасында бейнелендіреді. 

Қорытынды:  Рухани мəдениетіміздің зерттелу тарихын дəл мына 

уақыттан басталды деп басып айту қиын. Халықтық мəдениет қаншалықты 
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көнеболса, оның зерттелу тарихы да соншалықты тереңге таратады.Сол 

сияқты рухани мұрамыздың жиналу,саралану, насихатталуы да тереңге 

тамыр созады. Өнер – қоғамдық сананың ең көне формаларының бірі. Оның 

сананың басқа формаларынан, мəселен ғылым мен философиядан 

айырмашылығы сол, ғылым мен философия сыртқы дүниенің теориялық 

бейнесі, яғни олар теориялық ойлау болып табылса, өнер шындықтың көркем 

бейнесі болып табылады. 

Қорытындылай келе Мəдениет адамның өз мүмкіндіктерін «жетілдіру», 

оның ішінде ақыл-ойды, ақыл-ой болғанда «табиғи» бұз ылмаған жəне 

сеніммен толықтырылған ақыл-ойды «жетілдіру» тұрғысынан адамзат 

баласының алдына тұрған келелі мəселе дəрежесіне көтеріп, құпия дүниелер 

есігі айқара ашылды, қоршаған ортаға басқа рациональдылық қана емес 

екендігі айқындалып ендігі жерде адам бойындағы жаңа өлшемдер – 

махаббат, үміт, сенім жəне т.б. жаңа сатыға көтерілді. Адам өзінің əлсіздігін 

де сезіне бастады, бірақ ол өзінің дəрменсіздігіне қарамастан алып күш иесі 

екендігін де таныта білді. Құдай адамды, оның мəңгілік жанын жаратты. 

Адамның бақыты өзін тануда емес. Құдайды тануда. Адамның бақыты мен 

бостандығы оның тəуелсіздігінде емес, оның Құдай тағаланың ықпалында 

болуы мен оның рухани бірлікте екендігін мойындауында. Міне, сонда ғана 

адам барлық қиындықтарды жеңе отырып, өз мақсатына жетеді. Міне 

осындай сипаттарға ие болған ортағасырлық мəдениеті мен тəлім-тəрбие, 

үйлесімділік пен тəртіп өлшемі ретінде емес, шектеушілікті жеңу, адамның 

үнемі рухани жетілуі мен жан-жақты қалыптасуымен сипатталады. 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Ə. Наурызбаева, Н.Скалон//. Диалогтың мүмкіндігі. «Шаһар».-1993. 

2. Қазақтың дүниетанымы. Алматы.- 1993. 

3. И.Г. Гердер.// Идеи к философии истории человечества. Москва.-
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4. С.Мырзалин, Ə.Əлпейісов//. Қоғам жəне мəдениет. Алматы, 1992. 
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Гончарное искусство в великой степи 

Бердыбаева А. 

(научный руководитель – Лапина И.В.) 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

 

Гончарное искусство зародилось в великой степи еще во времена 

неолита – новокаменного века. Это время даже назвали эпохой глиняных 

горшков. Что из себя представляло гончарство того времени? Это 

изготовление простейшей посуды, для хранения кисломолочных продуктов, 

круп. Значение глиняной посуды очень велико. Глиняная посуда может 

заменить дорогую металлическую посуду. И если в других странах люди 

пользовались деревянной посудой, то на территории Казахстана это 

невозможно из-за нехватки лесов. Преимущество использования глины так 

же заключается в ее распространенности. Глина – это осадочная горная 

порода, которая образуется в результате эрозии скальных пород. То есть она 

распространена почти в каждом регионе. Это стало решающей причиной 

такого массового распространения. Древние кочевники пользовались глиной, 

делая сосуд, который потом наполняли мясом, овощами. Этот сосуд потом 

пломбировали и спокойно перевозили. Спустя некоторое время человек, а 

чаще это был воин, мог просто положить в костер этот сосуд. Пока его пища 

томится, можно было позаботиться о лошади. Эти сосуды были первыми 

прототипами горшочков, которые распространены и в наше время. Таким 

образом можно сказать, что кочевая культура оказала влияние на другие, 

например, привнесла в славянскую культуру новый метод приготовления 

мяса в глиняной посуде, которые позже стали выглядеть как горшочки. Такие 

горшочки нужны не только, чтобы приготовить еду, но и сохранить ее. 

Горшочки закапывали глубоко в землю, чтобы они долгое время не 

портились. Но даже не обязательно было закапывать, благодаря своим 

физическим свойствам глиняная посуда не вступает в химические реакции с 

пищей. То есть молоко долгое время не скисает, овощи не гниют, в крупе не 
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появляется насекомых, а самое главное все продукты сохраняют свои 

полезные качества и витамины. Сколько же различных изобретений 

появилось, используя просто обычную необожжённую глину, вплоть до 

сооружений и некоторых видов печей. Уже в эпоху Андроновской и Бегазы-

дандыбаевской культуры обнаруживаются изделия из керамики. То есть из 

обожжённой глины.  Тогда еще не пользовались гончарным кругом и 

изделия делали вручную. 

 На данный момент известны два метода: ленточный и выдавливание. 

Выдавливание еще означает ручной метод, метод лепки. То есть изделие 

надо лепить из куска глины. Благодаря этому методу изделия могут быть 

самой разнообразной формы. Ленточно-жгутовой метод позволяет сделать 

изделие практически любой формы и красиво его украсить. Метод 

заключается в раскатывании жгутов, которые потом укладывают по спирали, 

создавая тем самым стенки сосуда. Изделия, изготовленные такой техникой, 

чаще всего, имеют большой размер. Эти техники до сих пор является 

популярными, потому что они просты, удобны и не ограничивают 

воображение. Конечно же на развитие гончарного искусства оказал влияние 

Великий Шелковый путь. Обмен опытом, образцами, техниками дал сильный 

толчок к развитию всех ремесел. Нельзя с точностью определить, когда 

глиняные изделия стали изготавливать при помощи гончарного круга. Но в 

XI - XII вв. уже были изделия, которые, скорее всего, были выполнены с 

помощью гончарного круга. Известно также, что примерно в это же время в 

Отраре ремесленники изготавливали изделия из фарфора. А это уже на 

несколько стадий выше, чем обычная керамика. Посетив Национальный 

музей Республики Казахстан в городе Нур-Султан, можно увидеть образцы 

гончарного искусства, произведенные в Великой степи.  
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Гончарное ремесло – это искусство, которое приобрело еще и 

прикладной характер. Гончар выражает свои эмоции на глине, также как 

скульптор. Он украшает свое изделие рисунками, орнаментами как 

художник. Именно поэтому гончарство развито и в наше время. 

 В современном мире в каждом городе есть кружки по гончарному 

искусству. Некоторые кружки только изготавливают различную посуду, а 

уже другие ее расписывают красками и украшают. Кто-то делает все сам. 

Конечно, сейчас намного проще заниматься гончарным делом, материал не 

надо самостоятельно добывать, подготавливать, можно его просто купить. 

Гончарный круг также значительно упрощает работу. Чаще всего, в 
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современном мире гончарным ремеслом занимаются чтобы расслабиться 

после работы и отвлечься от внешнего мира. Многие родители хотят, чтобы 

их ребенок занимался гончарным искусством, ведь это развивает мелкую 

моторику, мышление и воображение. Но в первую очередь занятия 

гончарством – это дань традициям. Ведь человек сейчас может выбрать и 

занятия скульптурой, и рисование, а глиняную посуду купить в магазине. Но 

то что в нашей стране до сих пор занимаются этим древним искусством 

говорит о том, что традиции сохраняются и передаются из поколения в 

поколение. Этому свидетельствуют выставки и мастер-классы гончаров-

мастеров, проходящие повсеместно. 

 

Список использованных источников: 

1.  Национальный музей Республики Казахстан, г. Нур-Султан 

2. Жолдасбаев С. История средневекового Казахстана. 7 класс. – 
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Развитие и укрепление патриотического духа через программу 

«Культурное наследие» 

Бондаренко К., Лутцева А. 

(научный руководитель - Лапина И.В.) 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» - писал 

Михаил Ломоносов. Знание истории своего народа это важная часть 

сплоченного, толерантного и духовно-нравственного общества. Культурное 

наследие является основополагающей составной становления и сохранения 

этноса. В нашем государстве это весьма актуально так, как мы получили 

независимость не так давно. Приобретение суверенитета явилось толчком к 

поиску наших истоков. В век информатизации, цифровизации и 

глобализации, возникает проблема идентичности и индивидуальности наций. 
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Это еще раз подчеркивает значимость культурного наследия. В Казахстане с 

2004 года началась реализация государственной программы "Культурное 

наследие" по инициативе Первого Президента страны Нурсултана 

Назарбаева. 

Данная программа включает в себе несколько главных аспектов. 

Первый включает в себя развитие и укрепление культурного самосознания у 

нынешнего поколения, в особенности молодежи. Почему молодежи спросите 

вы? Потому что, именно молодежь - будущее нашей страны. Ей предстоит 

сложный выбор дальнейшего пути развития и становления нашего общества, 

государства и общепринятых стандартов, следующими способами: участие в 

международных конференциях, поддержание здорового образа жизни для 

стабилизации демографического положения, отстаивание гражданской 

позиции, проявление патриотизма. Второй аспект направлен на открытие и 

глобальное распространение культурных богатств и сокровищницы нашей 

истории. На землях Казахстана происходили события, которые оказали 

влияние не только на казахов, но и другие национальности. Например, через 

территорию Южного Казахстана проходил Великий Шелковый Путь. Это 

место зарождения ислама у тюркских народов, обмена знаниями, традициями 

и обычаями между Азией и Европой. Вдоль ВШП сооружались 

величественные города, которые являлись экономическими и торговыми 

центрами. Все эти сооружения не должны остаться без внимания, поэтому 

осуществляются различные археологические экспедиции для поиска новой 

информации и передачи их через учебный материал, газеты телевидение 

наследию нашей страны. Третий аспект: создание системы и структуры 

изучения основных дисциплин. Таких как: философия, истории, этнографии, 

литературы, музыки, живописи, языка. Благодаря, этой программе 

осуществлено 40 археологических раскопок и проведено 26 научно-

прикладных исследований. По собранным материалам были написаны и 

опубликованы научные пособия и книги. Также опубликовано 440 книг по 

истории, философии, этнографии и так далее, 66 томов стотомного издания 
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"Бабалар сөзі". Создается обширная база для изучения истории - все это 

делается, чтобы нынешняя молодежь не забывала через, что пришлось 

пройти нашим предкам для становления нашего государства. Изучая 

историю, мы учимся на ошибках наших предшественников, в будущем это 

позволит нам не совершить их и облегчить себе путь. Программа 

"Культурное наследие" воспитывает в молодежи патриотический дух, а он в 

свое время вызывает стремление к лучшему. Чтобы привить подрастающему 

поколению интерес и любовь к истории, необходимо начинать с самого 

раннего возраста внедрять различные занятия, связанные с изучением 

истории. Так, например, в послании бывшего президента РК Н.А.Назарбаева 

народу от 1 марта 2006 года была обозначена цель реформирования 

казахстанского общества-обновления качества образования и повышение 

конкурентоспособности национальной системы образования. Основной 

целью дошкольного воспитания является создание условий, для того, чтобы 

дети приобретали личные навыки и личностную культуру которые 

необходимы в школе , для изучения государственного языка и истории 

своего народа. Дошкольное воспитание начинается с 1-5 лет в семье и 

детских организациях. В детских садах по творческим дисциплинам и 

начальному ознакомлению детей с искусством. В садике они рисуют 

народные орнаменты, поют песни на государственном языке и за счёт этого у 

них складывается их эмоциональная культура. На уроках музыки в детском 

саду они изучают казахский фольклор. В различных кружках по хореографии 

дети, танцуя народные танцы, окунаются в культуру и представляют образы 

своих предков. А для того чтобы привить им любовь и интерес в дошкольных 

учреждениях они играют в национальные игры.                                                         

Подводя итоги, мы делаем вывод, что знание истории крайне важно для 

гражданина любой страны. Ведь, без знания своей истории невозможно 

дальнейшее развитие общества. Люди могут повторить ошибки прошлого. 

Возможность проанализировать события прошлого дает возможность 

развитию науки, общества и самого человека. Государство делает всё, чтобы 
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у людей с детства складывался патриотических дух, культурная грамотность 

и любовь к национальным обычаям. 
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Қазақтың ұмыт болған ұлттық тағамдары 

Дүйсен А., Зейнелғабденова А. 

(ғылыми жетекші – ассистент-профессор Медиева С.К.) 

Қарағанды медицина университеті 

 

Қазақ халқы асты өте жоғары бағалаған, əрі қастерлей білген. «Ас –

адамның арқауы», «Жаман ауру-жақсы ас», «Ас қадірін білмеген аштан 

өледі, ат қадірін білмеген жаяу қалады»-деп халық тегін айтпаған. Асқа 

байланысты салт-дəстүрлер мен əдет-ғұрыптар: соғымбасы, қонақасы, табақ 

тарту, сарқыт, сəлемдеме, түстену, асату, дəмеу, асар, ауыз ашар тағы 

басқалар. Дастарқанға қойылған дəмнен ауыз тимей кетуге болмайды. Қазақ 

дастарқанына көбінесе ұннан, сүттен, еттен жасалған тағамдар қояды. 

Қазақ халқы «Дəнді шашпа, нанды баспа», «Жерде жатқан бидай дəнін 

көрсең, түйенің үстінен еңкей де теріп ал»- деп нанды аса құрметтеген. 

Ұннан жасалатын тағамдар : бауырсақ, шелпек,құймақ,таба нан,жайма, 

күлше т.б Бұл тағамдардың барлығын ысырап етпей пайдалана білген 

жөн.Бұлар біз білетін, бізге таныс ұлттық тағамдарымыз. Алайда біз біле 

бермейтін, асхана мəзірінде де мүлдем кездеспейтін, тек кітаптан ғана 

оқитын немесе үлкен қариялардан ғана естіп біліп жүрген ұлттық 

тағамдарымыз да өте көп.Қазіргі кезде олардың көпшілігі мүлдем ұмытылып 

барады десек те болады.Ұмытылып, жадымыздан шығып бара жатқан ұлттық 
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тағам түрлері көп. Олар қандай тағамдар?Біз бұл жобада сол ұмыт болып 

бара жатқан ұлттық тағамдардың түрлері мен олардың дайындалу жолдары 

жəне олардың адам ағзасына пайдасы жайында сөз қозғамақпыз. Ұмытылып 

бара жатқан тағамдарға мына тағамдарды жатқызар едік. 

Қарынбөртпе. Аты айтып тұрғанындай бұл қарынға салынып 

пісірілетін ұлттық тағам. Оны пісіріп дайындау үшін жас ет туралады. 

Сүйектері ұсақталып шабылады. Сосын айналдырылған қарынға тұз, бұрыш, 

жуа қосылып, аузын мықтап буады да қазанға салып, суға қайнатады. Оның 

дəмі қазанға асқан еттей емес, дəмді, хош иісті əрі жұмсақ болады. Қарынның 

ішінде пісірілгендіктен өз нəрі өзіне сіңеді. Бұл да кəделі тағамдар қатарына 

жатады. Мұны қонақ күте білетін ауыл адамдары жақсы біледі, арнайы 

əзірлейді 

Үлпершек. Ол ірі қара малдың жүрегінен жасалады. Екі жағындағы 

құлақшаны кесіп алып, қаны əбден сорғыған жүректің жіңішкелеу жағын 

тіліп, ішіне сол малдың қара кесек еті мен майы ұсақтап туралып салынады. 

Оған өз қалауыңызға қарай дəмдеуіштер саласыз. Содан соң тілінген жағы 

мұқият тігіледі. Қазанға салып үстіне су құйып, тұз қосып 

қайнатады.Үлпершекті ұзатылған қыздың сыбағалы асы деп айтуға да 

болады. Ерте кезде қызын алысқа ұзатып, артта қалған ата-ана осы жүрекке 

оралған тамақ арқылы «Сен əке-шешеңнің жүрегіндесің! Біз сені сағынып 

жүрміз!» дегенді де білдірген екен. Екінші жағдайда, қазақта баланы атасы 

мен əжесі бауырына басады. Ұзатылған қыз төркіндеп келген кезде анасы 

құмарланып бауырына баса алмай қиналады. Сол кезде ардақты аналарымыз 

үлпершекті жасап, қыздарына махаббатын білдіреді екен. Үлпершек – 

жүректің сыртындағы май. Қазақта аппақ, нəзік қыз балаға теңеу айтқанда 

«үлпершектей қыз» екен деп те жатады. 

Жөргем. Көшіп бара жатқан қазақ ошақтың түбіне нан көміп кететін 

болған. Ол кейінгі көш керуеніне деген қамқорлықты білдіреді. Малдың 

ішегін үрлеп, кептіріп, көшкен кезде асабаға ілінген күйінде қалдырады. 

Соңғы көш жұрттағы ошақтың басынан таба нанды алып, ілулі қалған ішекті 
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қайнатып жеп, талғажау еткен екен. «Жүргенге жөргем ілінеді» деген сөз 

содан қалған.Дайындау тəсілі: Төстің етегіне тоқ ішек пен таспалап тілінген 

қарынды орайды. Оның сыртын ащы ішекпен қатты орағанда жөргем 

жасалады. Жөргемді асуға да, турап қуыруға да болады. 

Сүбе. Сүбені жасау үшін ең алдымен, қойдың сүбе қабырғасының 

сыртын сылып, тұздаймыз. Оның үстіне ұсақталып туралған сарымсақты, 

үккіштен өткізілген сəбізді салып жаймалап, өз қалауы бойынша 

дəмдеуіштер қосасыз. Ішіне тағам көкөніс толтырылған етті қатты орап, 

сыртын жіңішке жіппен айналдырып бекітеді. Сүбе қазанға салынып, етпен 

бірге піседі. Сүбені қажетке қарай сүрлеуге болады. 

Көмеш. Қарынға салып пісірілетін тағам. Тазартылған қарынның ішіне 

аса толтырмай марқаның, бағланның, ту қой мен серкенің етін жəне картоп, 

сəбіз сияқты түрлі көкөністерді қосып салады. Ерте кезде қарынның сыртын 

балшықпен сылап, отқа көміп дайындаған. Қазіргі кезде көмешті электр 

пештерде пісіруге болады. Ішіне шикі тамақ толтырылған қарынның аузын 

бекітіп, тесік тесіліп түтікше орнатылады. Көмеш əдетте екі сағаттың ішінде 

дайынболады. 

Əсіп.Қойдың ішегін аударып, жақсылап тазалайды. Қой етінің жүрек, 

өкпе, жəне бауыр сияқты жұмсақ еттерін еттартқыштан өткізеді. Оған 

майдалап кесілген құйрық май, пияз, күріш, тұз жəне ұнтақталған бұрыш 

сияқты дəмдеуіштер қосып араластырамыз. Оны ішекке салады да, екі ұшын 

жіппен байлайды. Пісірер алдында ішектерді инемен бірнеше жерден тесіп, 

қайнаған тұзды суға не сорпаға салады. Əсіп əдетте 50-60 минутта піседі. 

Сүмесүт. Бұл үшін семіз əрі жас, түсі ақ қойдың (марқаның) жүнін 

мейлінше тақырлап, қырқып алып сояды. Терісін сыпырып алғаннан кейін 

оның жүнін күйдіріп жібермей тағы да қайта үйітеді. Үйітілген теріні 

күйеден, кірден, шаң тозаңнан тазартып, жуады. Артық шелін, етін 

сыдырады. Енді теріні қойдың қою сүті құйылған қазанға салады да баппен 

қайната береді. Қайнаған сəтте тері сүтті бойына сіңіріп, жұта бастайды. Сүт 

азайған сайын қазанға еселеп сүт құйып отырады. Тері неғұрлым піскен 
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сайын сүтті молынан сіңіре береді де қалыңдығы бармақтай болып қалыңдап 

ісіне түседі. Тері əбден «тойғаннан» кейін сүтті əрі қарай сіңірмейді. Бұл 

«сүмесүт» қайнап, пісіп болды деген сөз. Осыдан кейін оны алып суытады. 

Енді бұрынғыдай тері емес, қалың əрі өн бойы сүтке толған жұмсақ желін 

тəріздес зат пайда болады. Мұны енді сығылмайтын етіп шара, табақ, қазан 

сияқты дəмі шаппайтын ыдыстарға салып, күн түспейтін салқын жерде 

сақтайды. Сүмесүтті бір жапырақ етіп тіліп ұзақ, алыс жолдарда баланың 

аузына емшек тəріздес етіп салып қояды. Баланың тамағына кетіп қалмас 

үшін шетінен ши немесе жіңішке арша өткізіп қояды. Ал бала (сəби) болса 

анасының емшегін емгендей тəтті қою сүтті сорып, тойып, балбырап жата 

береді. Сорып-сорып сүті таусылған тері салбырап босап қалады. Бірақ ол да 

жерде қалмайды, əйелдер мен ересек балалар сағыз орнына пайдаланып, 

шайнап жүреді. Қойдың бір терісі бірнеше балаға, бірнеше күнге жететін 

азық болады. Этнограф Сейіт Кенжеахметұлы: «Ұмытылған ұлттық 

тағамдарымыздың бірі – сүмесүт. Сүмесүт немесе сүттік деп аталатын 

сирек тағамды көпті көрген қариялар болмаса жалпы жұрттың бәрі біле 

бермеуі әбден мүмкін» - дейді. Аталмыш тағам ерте замандарда жаугершілік, 

аумалы төкпелі кезеңдерде ел басына күн туған немесе ұзақ жолдар мен көш-

керуендерде күні бұрын əзірленетін сəбилер мен жас балалар үшін нəрем, 

ересектер үшін сағыз орнына жүретін, бірегей нəрлі тағам екен. Оның жасалу 

жолы да қызық əрі қарапайым, оңай десе болады.  

Қазақтың тағы бір ұмыт қалған тағамдарының бірі – май шұрқан. 

Бұл тағамға қазақтар семіз ет, құйрық шарбы, өкпе, бүйрек қосып 

қайнатып тұз,сарымсақ, бұрыш салып, үстіне талқан немесе ұн, құрт қосып, 

майлы тұздығымен жеген. Бұл тағам көбінесе жорықта, жылқы қостарында 

əзірленген. Бұдан соң май шұрқанды қамырдың ортасына ұсақ туралған 

майлы ет немесе жанышталған ет салып пешке де пісіруге болады.  

Майшұрқанды пешке салып пісірерде мүмкіндігіне қарай, ұнды суға емес, 

сүтке, ол болмаса жас сорпаға илесе, дəмді жəне құнарлы болады. Біздің 

қазақта «Мың сіз бізден бір шыж-быж артық» деген нақыл бар. Бұл нақ осы 
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қазақтың шыж-быж тағамына қатысты айтылған дүние екен. Əдетте жылқы 

сойылып жатқанда, қасапшылар қуырдақ дайын болғанша, ауызға салып 

жіберетін жеңіл тағам дайындайды. Шыж-быж соғымның бүйрегі мен шарбы 

майын отқа қақтап  шала пісіру арқылы дайындалады. Шыж-быжға жаңа 

сойылған малдың өкпе-бауырын, мойын, төстік етін, жүрек, бүйрегін, 

сондай-ақ ішек-қарынын да қосуға болады. Жалпы, бұл тағамды «ауыл үйдің 

арасында араздасып жүрген адамдар болса, солардың көңілін жарастырып 

жіберу үшін де даярлайды» деседі. Бұл ретте ғалым Мұрат Ғылманов:  

– Қазақ тектен-текке «Мың сіз-бізден бір шыж-быж артық» 

деспеген. Шыж-быж тағамы – атауы айтып тұрғандай, көңілдеріне кірбең 

ұялап, бір-бірімен араздасып қалған жандар болса, соларды бір шайға 

шақырып жіберіп, арасында нақ осы тағамды ұсыну арқылы екеуді 

жарастырып жіберу үшін дастарқанға қойылатын тағам. Көбіне жас 

малдың жұмсақ етінен даярланатын болғандықтан, бұл шыж-быждың 

ерекшелігі – етті майға емес, сүт бетінен түскен қаймаққа ғана 

қуыратындығында. Өте жұғымды, жүрекке тимейтін тағамның бұл түрі 

кейде «ауыл елші» деп те аталып кеткен, – дейді.   

Көмбе. Көмбе даланың ыстық-суығына бірдей төзіп, оны тілсімін, 

құпия, сырын, құбылысын терең түсініп меңгерген қазақ баласы тамақты 

қазансыз-ақ істеп ішудің де түрлі жолдарын асқан шеберлікпен ойлап тапқан. 

Жайлауда ат үстінде жүрген қойшылар дəмді етті аңсаған кезде быр марқаны 

сояды да қазан-ошақсыз-ақ пысырып жеп алады. мұндай тəсілді «көмбе» деп 

атайды. кей жерлерде «жерқазан» деп те айтады. жерді жарты метрдей 

қазады да оған от жағып, астын, екі бүйірін əбден қыздырады. сосын оның 

күлін алып тастайды да сойылған малдың етін өз қарнына салып қарынның 

аузына қамыстан ұзын түтік жасайды да ет толтырылған қарынды əлгі 

қазылған ыстық жерге салады. оны ыстық топырақпен қайта көмеді. Топырақ 

үстінен ағаш, тал, көкпек сяқты қызуы мол от жағады. бірер сағат өткен соң 

жер астындағы қарыннан түтік арқылы бу шығып қайнай бастайды. бұдан 

кейін үстінен от жағу тоқтатылады да ет топырақ қызуымен одан əрі 
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өздігінен қайнап піседі. 2-3 сағат өткеннен кейін ет дайын болады. қарын 

үстіндегі топырақты еппен ала бастайды. одан əрі қарынға жеткен соң оның 

үстіңгі жағын ойып жібереді де ішіндегі етті алады. буға піскен ет қандай 

дəмді. оны тоя жеп алады да, артығын қоржынға, салады. сөйтіп жас етке 

тойған қойшылар, мұрты майланып ауылына қайтады. 

Ақсорпа. Ақсорпа бұрынғы кезде семіз жылқы, сиыр сойған қазақ үйі 

соғым сүйектерін далаға тастамай, бір ыдысқа салып жинап қоятын болған. 

ет азайып, қараозек шақта əлгі сүйектерді қазанға салып, су құйып қайта 

қайнатады. майлы сүйектер қайнаған кезде одан кəдімгі майлы сорпа болады. 

түсі ақшыл болғандықтан оны «ақ сорпа» деп атайды. Мұндай сорпаны 

суықта жүрген жұмысшылар мен малшылар терлеп ішеді. Бұдан шығатын 

қорытынды қазақ халқы тамақты ысыраптамай, оның түрлі көзін тауып 

барынша үнемді əрі оңтайлы кездерде пайдаланып отырған. 

Мипалау. Мипалау атында айтылып тұрғандай мидан əзірленеді. соғым 

басына шақырғанда, қонаққа қой сойғанда бастың миын алып, оған бауыр, 

құйрық майы, бастың құйқасын əбден араластырады. бұған қымыз, айран, 

немесе тұзды сүзбе қатып  (қосып)  тұзды, майлы сорпа құйса мипалаудың 

дəмі де, маңызы да арта түседі. семіз ет жеп отырған қонақтарға мипалау 

жасап ұсыну да қазақша дəм берудің тағы быр жақсы үлгісі. мипалауды аяқ 

сяқты шұңғыл ыдысқа құйып ішіне бірнеше қасық салып, үлкен кісілерден 

бастап ауыз тиеді. бұл тағамды барлық отбасы əлі де қолданылады 

Быламық. Быламық негізінен жас босанған əйелдерге берілетін тағам. 

Адам бойына біткен бала калциді анасынан алады. Сондықтан жаңа босанған 

əйелдің тісі босап, сүйектері сынғыш келеді. Біздің көреген əжелеріміз 

келіндеріне быламық пісіріп беру арқылы, осындай əлсіздіктердің алдын 

алған.Быламықтың дайындалу тəсілі: отқа қыздырылған қазанға құйрық май 

немесе сары майды салып ерітеміз. Оның үстіне ұнды сеуіп, түсі сарғайғанға 

дейін қуырылады. Бəсең отта ұн біркелкі қуырылуы керек. Ұн сарғыш қоңыр 

түске енген кезде сүт қосылады. Быламық іртік болмас үшін сүтті үздіксіз 

былғап тұрып құямыз. 1-2 минут қайнаған соң алдын-ала тазартып 
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дайындалған тарыны салып, сəл ғана қайнатамыз. Тары езіліп кетпеуі керек. 

Себебі, тары бітеулеу болғанда ғана нəрі сақталады. 

Боза. Қазақта боза деген ұлттық сусын бар. Бірақ қазір оны көбісі біле 

бермейді. Дəмін татып көрмек түгілі атын естімегендер де жетерлік. Көп 

насихатталмағандықтан оның аты белгісіз. Боза – дəнді дақылдардан ашытып 

жасалатын ежелгі сусын. Бір тəулік бойы суға бөктіріліп қойылған дəн 

жармасының сарысуын төгіп тастағаннан кейін, қалған тұнбаға белгілі 

мөлшерде май, су құйып, оттың табына жайлап қайнатып, ботқа жасайды. 

Оны суытып қойып, дəнді дақылдың бір түрінен (тары, арпа, т.б.) ашытқы 

дайындайды. Ол үшін дақылды қажетінше алып, үстіне ыстық су құйып, 3 — 

4 сағат бөктіреді де, сүзіп алады. Содан кейін оны жылы жерге жайып қойса, 

3 — 4 күнде дəндері өнеді. Жəне дақыл бірден кеуіп кетпес үшін үстін жауып 

тастайды. Өндіріп алған соң келіге салып жаншиды. Осылайша дайындалған 

уытты тұнбаға мөлшерлеп салып, үстіне суытылған қайнаған су құйып, 

жарты тəуліктей ашытып қояды. Содан соң, дайын қоспадан ыдысқа 

керегінше салып, қайнаған салқын суға араластырып, сүзгіден өткізеді. 

Емдік қасиеті: Бозаның қоректік қасиетінің күштілігі сонша ағзадағы 

зат алмасуды күшейтіп, қандағы шлактарды айдап шығады. Ал медицинада 

қандағы қалдықтарды тазалау өте қиын екені белгілі. Бүгінде екінің бірі 

қаназдылықпен ауырады. Осы аурудың алдын алуда боза таптырмас ем. 

Буын ауруларына, тұз жиналғанға, ас қорыту мүшелеріне тигізер пайдасы 

мол. Бозаның құрамында ферменттер көп болғандықтан, залалы мол 

бактерияларға қарсы əсері бар. Оның құрамындағы аз ғана спирттің өзі ағзаға 

көп пайдасын тигізеді. 

Төңкерме – тез дайындалатын тағам. Төңкерме тез пісетін əрі жеңіл 

тамақ. Ол үшін қызған қазанға бидай ұнын себелей отырып қуырып басқа 

ыдысқа салып алады. Сосын, қазанға мал майын (болса, қойдың  құйрық 

майын) турап шыжғырады.  Еріген май үстіне су, сүт құйып, əлгінде 

қуырылып, дайын түрған ұнды қосып, тұз салып араластырады. Бұлар толық 
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араласқанжа қойюланып, дəмді əрі жұп-жұмсақ төңкерме атты тағам дайын 

болады. Бұл тамақты табаққа салып, қасықпен жей беруге болады.  

Мыжыма қалай жасалады? Қазақы бай дастарханымызда ерекше орын 

алатын тағамдардың бірі – мыжыма. Бүгін тез, əрі оңай дайындалатын 

мыжыманың жасалу жолына тоқталмақпыз. Алдымен аталмыш тағамның 

маңызына үңілсек. Кейде есімі белгілі адамдар шаңыраққа, үлкенге сəлем 

беруге əдейі соғады, амандық біледі. Сыйлы кісілерге міндетті түрде мал 

сойып, бас ұсынады. Алайда кейде қонақтар асығыс жүреді. Мұндайда 

қазақтар мал сойдырмаған кісілерге соған лайық дəм таттыратын жолды таба 

білген. Сондай бағалы тағамдардың бірі нақ осы мыжыма. Бұл негізінен нан 

тағамы. Наннан үлкен тамақ жоқ. Екіншіден бұл тағам түрі тез əзірленеді əрі 

өте дəмді, тойымды. Келген кісілердің соятын малға қарамайтынын білген 

бəйбіше шоққа дереу таба нан салады. Ол ілезде қайнаған шаймен бірге пісіп 

шығады. Бəйбіше сырлы аяқты алып, қарыннан сары сары майды мол салып, 

оның үстіне табадан жаңа ғана алынған ыстық нанды турап жіберіп, оң 

қолмен езеді де қонақтардың алдына қояды. Тұзды сары майға мыжылған 

ыстық нанның мұндай дəмді болатынын кейбір адамдар əлі де болса біле 

бермеуі мүмкін. Білікті адамдар мұндай тамақтың күнде жеп жүрген еттен де 

артық екенін бағалайды. 

Біздің халқымызда да адам ағзасына өте пайдалы, бірақ бүгінде сирек 

дайындалатын тағамдар көп.Əрине, ұлттық тағамдарымыз бұнымен ғана 

шектеліп қоймайды. Айта берсек жеткілікті. Бүгінгі кезде италияның 

пиццасы мен пастасы, жапонның сушиі, француздың круасаны деп жургенде, 

өзіміздің ұлттық тағамдарымызды ұмытып қалмайық деген ой келеді. 

Сөз соңында айтар ұсынысымыз: Қазақтың ұлттық тағамдарын тек 

мемлекеттік мерекелерде ғана əзірлемей, былайғы күндері де назардан тыс 

қалдырмауымыз керек.Ұмыт болып бара жатқан ұлттық тағамдарымызды тек 

қана теле жобаларда ғана насихаттамай, оларды мейрамханалардың 

күнделікті ас мəзіріне енгізсе, нұр үстіне нұр болар еді.Көпті көрген 

əжелеріміздің аузынан ғана естіп қоймай,халық көп жиналатын жерлерде 
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ұлттық тағамдар əзірленіп сатылымға шығарылса бұл халық арасында жақсы 

насихатталар еді. 
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Peculiarities of the Kazakh culture as a national value 

Yertuganova A. 

(scientific advisor – assistant professor Kelmaganbetova A.S.) 

NC JSC “Karaganda Medical University” 

 

The concept of tradition and innovation in the national culture had become 

one of the main issues in modern philosophy. The concept of tradition and 

innovation are correlated with different layers of human culture and human history. 

Interaction in the culture of the people of old and new, and borrowed by a number 

of ways: simple penetration of the elements of one culture to another, the synthesis 

and use of borrowings in accordance with traditional norms and customs. We also 

consider the traditional culture of the Kazakh people, which is characterized by a 

high continuity in the moral education of the younger generation, the spiritual 

perfection of the individual. 

National culture is one of the evolvements of humanity. Above all world 

culture is the combination of national cultures. The best achievements of national 

culture with general humankind ideals gain world recognition and became one of 

the world cultures. Issues of national culture, its significance and their 
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interrelationship are directly connected with the process of globalization. It means 

that today‘s civilizational, informative, and post -industrial society is changed in 

the context of this process [3]. Any country nationality‘s culture is a part of world 

cultural space. On the context of world culture are based dialogues and 

interrelationship between cultures with peculiar values, spiritual and materiel 

essence of separate ethnos.  

Folklore works are one of the valuable sources in the study of our history. In 

general, the realities of life are reflected on the basis of a folklore work. Folklore 

works include epic narratives. One of the outstanding subjects of Turkic culture, 

since then the Kazakh culture - epic narratives. 

Ancient epic works of the Kazakh people include the  epics of the Batyrs. 

The heroic epos symbolizes the centuries-old history of the people, the defense of 

the country, of the land. The most striking examples of the Kazakh heroic epic 

include Alpamys Batyr, Kobylandy Batyr, Yer Targyn, Kambar Batyr. But, despite 

the fact that the epic network has already entered a certain historical era, it is 

typical for him to sing events of different times inherent in one hero. 

Kazakh national sport games are one of the  main parts of national tradition. 

Therefore it must be developed by republican organizations and advanced amongst 

youth. Kazakhs national sport games must take deserved place in a cultural life of a 

country. Thorough investigation of Kazakh national game folklore, its function and 

history of formation are the act of the future. We must not be afraid of offering our 

national games in a world arena, but we must be braver in this as our ancecestors 

used to be. Our ancestors used to be smart, orators, brave, bellicose and loved 

justice. We must not lose these qualities, but our holy duty is to renew and advance 

them. Kazakh culture is based on absolutely different values than the Western: on 

deep basic of interpersonal relations, on stability of active values, on gravity of 

spiritual systematization. In Kazakh‘ culture flesh is a harmony between a person 

and a nature. 

Ch. Valihanov, the famous  anthropologist, folklorist, historian, speaking of 

the Kazakh poetic art,  particularly focused on the idea of the integrity of the 
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spiritual culture of the Kazakh people: "It is amazing how fresh preserved their 

ancient Kyrgyz  tradition, and  believed, and still amazing that in all the remotest 

ends of the steppe, especially in verse saga, and transferred to the same collation  

were literally identical, as  lists of one manuscript. Oddly enough it seems like an 

incredible accuracy of word of mouth sources nomadic hordes of illiterate, yet it is 

an actual fact, not to be questioned "[7, 391]. 

Kazakh culture was described by Stratushenko (1964) as a ‘common 

psychological make-up manifested in common specific features of national 

culture’. Following the ideal of modernization, there was a Russification and 

Europeanization of Kazakh life style. The first aspect involved in the process of 

Russification was education. Russian schools were built at first for the Russian 

military’s families and civilians, than it was extended to Kazakh aristocracy and 

eventually to the whole population. With the aim of promoting an ‘advanced’ 

society, mixed Russo-Kazakh primary schools were required in all the major 

centers. This allowed a Russian culture and European education to spread widely, 

most of all in the North where the Russian presence was stronger (A.K. 

Akhmetbekova et al., 2013). 

The culture of the Kazakh people has passed a long way of formation and 

development. The Kazakh nation, which has passed a long period of formation, in 

the process of which many tribes and peoples participated, occupies an important 

place in the history of Eurasia and it is one of the oldest ethnic groups. It is the 

successor of the cultural heritage of all the peoples who took part in its formation, 

so the Kazakh people are one of the richest peoples in cultural terms. 
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Қорқыт Ата – аңыз адам 

Жангырхан Г. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.м. Медиева C.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Қорқыт – өз заманының данышпаны, ақылгөйі, əулиесі, көрегені 

болған. Əртүрлі ғалымдардың шамалауынша, баба Қорқыт 7-10-шы ғасырлар 

аралығында, Сыр өңірінде өмір сүрген. Тарихшы Ə.Марғұлан өз жазбасында 

А.Н.Самойловичтің мұрағатынан бір дерек келтіреді. Онда: «Қорқыт – 8-13 

ғасырларда салтанат құрған арабтардың Аббас халифасы заманында шыққан 

кісі. Қорқытты зерттеғен түрік ғалымы Орхан-Шайқ Гокяй Қорқыт туралы 

араб, парсы, түрік тілдерінде де мəліметтер тапқан екен. Демек, араб 

деректерінде кездесетін Қорқыт ата Ислам дініне де қатысы бар тұлға деғен 

сөз. 

Қорқыт атаға қатысты көп ғалымдардың сүйенетін еңбеғі – «Қорқыт 

ата кітабы». Бұл жазбаға Əлкей Марғұлан: «Қорқыт əфсанасының ең 

таңғаларлық ғажайып нүсқасы 14 ғасырда ақ қойынлы оғыздар жырлаған, 

қағазға түсірілғен жазба түрі», – деп баға береді. Бүл нұсқалар бүгінде 

Еуропаның екі үлкен қаласында сақталып келеді. Академик В.В.Бартольд бүл 

кітаптағы Қорқыттың қазақ аңызындағы Қорқыт екенін айтады. Түріктердің 
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Мүхаррем Ергин есімді ғалымы «Қорқыт ата кітабының» Ватикан мен 

Дрезден нұсқаларын бірдей қамтып, 1964 жылы бір кітап қылып бастырып 

шығарады. Сол кітапта «Қорқыт ата былай депті» деп Қорқыт атаның 

аузынан шыққан нақыл сөздері келтіріледі. 

Маржандай нақылдарға зер салып оқысаңыз, барлығының негізінде 

Ислам дінінің қағидалары, дініміздің үгіт-насихаттары жатқанын көресіз. Бұл 

да бізге Қорқыт атаның Ислам дінінің көрнекті өкілі, насихатшысы 

болғандығын дəлелдейді. 

Кітаптағы нақыл сөздердің кейбіреуін назарларыңызға ұсынуды жөн 

көрдік: 

• «Алла, Алла демейінше іс оңалмас, Құдіретті Тəңір бермейінше, ер 

байымас». 

• «Пешенесіне жазылмаса құлға қаза келмес, ажал келіп жетпейінше 

ешкім өлмес». 

• «Өлген адам тірілмейді, шыққан жан қайта кірмейді». 

• «Жігіт тірісінде Қаратаудай қылып, күні-түні тыным көрмей дүние 

жияды, байиды. Бірақ тиесілі нəсібінен артық жемейді». 

• «Менмен, тəкаппар адамды Тəңірі сүймейді, көкірегін кергенге 

Тəңірі дəулет бермейді». 

• Күл төбе болмас, күйеубала ұл болмас. 

• Қара есек қашыр болмас жүгендегенмен, қара күң ханым болмас 

безендіргенмен. 

• Ескі мақта бөз болмас, ескі дұшпан дос болмас. 

• Ана көрмеген қыз тəрбие көрмес, əке көрмеген ұл ас бермес. 

• Мемлекетшіл ұл болса, ошағыңның қорғаны. 

• Ұл қайтсін əке өліп, мал қалмаса, əке малынан не пайда баста билік 

болмаса. 

Біздіңше, Қорқыт атаның қайда барса алдынан қазулы көр шығуының 

астарында «өлімді сезіну» философиясы жатқан секілді. Тіпті, басқа біреу 
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үшін қазылып жатқан көрді көрсе де ғибрат алып, «Қайда барсам да 

Қорқыттың көрі» деген болуы да мүмкін. 

Адам өлімді ұмытса, уайымсыз салғырттыққа салынады. 

Пайғамбарымыз (с.а.у.) ақыреттің уайымын жеп, қамын ішу үшін өлімді жиі 

еске алуды кеңес еткен.  

Есімі мен өсиеті он ғасырдан астам уақыт бойы халық аузынан түспей 

келе жаткан Қорқыт Ата жырларында отбасы тəрбиесі мəселесі, ондағы əке 

мен бала, аға мен іні, қалыңдық пен күйеу, ер мен əйел арасындағы 

сүйіспеншілік, бірі үшін бірі жан беруге əзірлік өте көркем суреттелген. 

Қорқыттың қыз бала мен ұл бала тəрбиесіне байланысты айткан сөздеріне 

көңіл қойсақ: «Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, атадан тағылым алмаған 

ұл жаман. Жақсы ана үшін бала – екі көздің сыңары. Қыз анадан көрмейінше 

өнеге алмас. Ұл атадан көрмейінше сапар шекпес» – деп ұлы бабамыз бала 

тəрбиесіне ата-ананың үлкен мəн беріп, оған ерекше жауапкершілікпен қарау 

керектігін баса айтқан. Себебі, ол баланы отбасының жəне өмірдің жалғасы 

мен болашағы деп санаған.  
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«We need to look into the past in order to 

understand the present and foresee the future» 

N. A. Nazarbayev [1] 
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Kazakhstan great people’s legacy has long had a substantial impact on 

Kazakh culture. Their works are the precious history of our people. Music was, is 

and obviously is going to be an integral part of Kazakhstan's culture for centuries. 

One of the most prominent musician’s legacy, Kurmangazy Sagyrbayuly, is unique 

for the Kazakhs and its significance as the musical heritage of mankind is 

unquestionable. The music of Kurmangazy and the orchestra named after him has 

been a visiting card of Kazakhstan, thanks to which the whole world knows about 

the Kazakhs and their musical culture, and their soul. [2] 

This article is dedicated to the study of Kurmangazy Sagyrbayuly's life and 

work. In this research many interesting findings relating to Kurmangazy's rich 

musical legacy could be identified and some ways of promotion his great works 

especially among youth could be provided on the base of obtained information. 

Kurmangazy Sagyrbayuly was a Kazakh folk musician, composer, dombrist, 

author of kuis (pieces for dombra). He had a great influence on the development of 

the Kazakh musical culture. He was born in 1823 in the Bukeev Horde, in the 

Zhideli tract (now the West Kazakhstan region), in the yurt of the poor father 

Sagyrbay. From early childhood he was engaged in playing the dombra. [3, 

108]The boy's early tendency to music did not arouse his father's approval. 

Kurmangazy’s mother Alka, a woman of bright personality, whose family included 

famous akyns, singers and kuishi, on the contrary, shared her son’s love for music 

and supported him. At the age of 6, under the pressure of brutal need, Kurmangazy 

was cast into shepherds. In the native village of Kurmangazy, he listened with 

enthusiasm to the visiting kuishi, among which the kuishi Uzak stood out, who 

noticed a special interest in music of young Kurmangazy and predicted a great 

future. At the age of 18, Kurmangazy leaves his native village and begins the life 

of a wandering kuishi. Together with Uzak, he participates in competitions, 

develops his skills and is promoted to the ranks of prominent dombrists. Nowadays 

60 kuis of Kurmangazy have been preserved.[2] 

Kurmangazy’s kuis are not only a great legacy for Kazakh and world 

culture, but they also capture the difficult periods of Kazakh history and the 
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personal facts of the musician’s difficult fate. In his works one can feel the struggle 

of the Kazakh composer against injustice in the person of official authorities, his 

unbroken spirit. There are kuis, in which Kurmangazy’s thoughts about life were 

reflected, as well as a vivid image of the Kazakh steppe, folk festivals. 

Having studied composer’s works and his researchers’ works, it was 

determined that there is a shortage among those researchers who have studied 

Kurmangazy’s compositions in a wider extent. The most important of the 

researches are Ahmet Zhubanov and Sarah Kuzembay’s studies. A book about the 

great composer was prepared by the authors' team headed by Sarah Kuzembay, 

PhD in Art, Chief Researcher of the Literary and Art Institute named after M. 

Auezov, for publication. [4] 

Each Kurmangazy's work is filled with sincerity and expresses the feelings 

he felt about the events - love, compassion, inspiration, fighting spirit. He did not 

have a classical musical education, but perhaps due to this, he developed a peculiar 

performing style, his folk dombra school formed, the principles of which were 

adopted by his followers. [3, 125] 

Kui “Kishkentai” takes the great importance in the Kurmangazy's work. The 

followers of the great kuishi and researchers of his work believed that the kui was 

dedicated to the rebellion of Isatay Taimanov. As a witness to the uprising in the 

Bukeev horde, Kurmangazy composed a composition in which the motives of deep 

epic reflection give way to the intense theme of the struggle. At the end of the kui, 

the theme of severe grief returns, and the kui ends, as it were, with a tragic requiem 

to the deceased batyr.[4] 

Moreover, Kui "Sary Arka" touches the audience with a light tonality, 

painting a picture of the wide expanses of the Kazakh steppe. An important place 

in creating the image of the steppe is occupied by rich melodics, energetic rhythm, 

mental vivacity, dynamism and exciting emotionality, characteristic of the genuine 

folk art of Kurmangazy. To the early period of Kurmangazy’s creativity, Kui on 

social topics are related. He ridiculed such a social vice as ignorance in his 

writings.[5] 
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Kurmangazy’s great humanism was expressed in his creation of a gallery of 

female images. The Kui “Nazym”, “Kairan sheshem” (“Dear Mother”) and others 

reflect the best features of a Kazakh woman: intelligence, beauty, wisdom, moral 

purity, nobility, kindness. The composer draws the image of his mother with 

musical expressiveness with special love. 

Such works of K. Sagyrbaev, such as “Bayzhuma”, “Bozkonyr”, show him 

as an excellent master of the art of kui. Kurmangazy became famous for his special 

talent for playing cues and the ability to express a melody. In the Kui “Summary”, 

he summed up the results of a difficult, painful, life journey. In his works, the 

composer tells about the history of the people, about the connection of human life 

with its surrounding nature. 

To study the topic of the musical heritage of Kurmangazy, a small online 

survey was conducted among. The questions such as ‘Are you familiar with the 

work of Kurmangazy?’, ‘How many kui of Kurmangazy do you know?’ were 

answered. As a result of the survey, it was found out that 90% of the respondents 

were familiar with Kurmangazy’s work and only 10% were not familiar. Also to 

the question ‘How many kuis of Kurmangazy do you know?’ there were various 

answers. 50% of people answered that they know at least 1-2 compositions 30% 

know 3-4 compositions of Kurmangazy, 10% know 4-5 and even 10% know more 

than 5 kuis of Kurmangazy. According to the survey we can see that 

Kurmangazy’s work has survived to this day and many people still know, listen 

and admire the greatness of Kurmangazy. 

A large role in the preservation and popularization of Kurmangazy 

Sagyrbayev’s kuis belongs to the honored collective of the republic - the Kazakh 

Academic Orchestra of Folk Instruments named after him. From the first days of 

their career, the orchestra learned Kurmangazy’s compositions without notes, in 

unison, and then in the process of growing performing culture and the development 

of music education in the republic, the orchestra already performed kui on notes in 

a special harmonization and instrumentation according to the score. This process 

enriched the Kazakh folk instrumental music, brought it to the big concert stage, to 
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the world stage, due to which the kui acquired an international character. 

[2]Moreover, in the 1920s, the Soviet musician and ethnographer A. Zataevich 

made the musical notation of music of Kurmangazy. Later they were included in 

his collection “500 Kazakh songs and kuies”, and in the 30s, researchers and 

folklorists of Kazakhstan L. Khamidi, A. Zhubanov, B. Erzakovich, E. 

Brusilovsky, D. Matsutsin, S. Shabelsky became interested in Kurmangazy's 

work.[6] In 1961, Akhmet Zhubanov compiled a collection of 51 kuis, 

commentaries on them, as well as a biographical article on Kurmangazy. The 

collection was called "Kui".[7] 

Kurmangazy’s great heritage has been preserved thanks to connoisseurs of 

his work, who for many years kept the sound of his cues in memory, passing from 

generation to generation orally. The heritage of Kurmangazy is an inexhaustible 

source from which more and more new generations of true connoisseurs of 

Kazakhstani music will draw inspiration and aesthetic pleasure. 
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В 1962 году его именем назван  Целиноградский государственный 

педагогический институт, в 1996 году - Акмолинский аграрный университет. 

Его имя  носят множество поселков, улиц, проспектов по всей стране. 

Человек, о жизни и творчестве которого пойдет речь в данном докладе—

великий поэт и писатель, государственный и общественный деятель Сакен 

Сейфуллин. 

Он родился 15 октября 1894 года в  ауле Ортау  Акмолинского уезда. 

Настоящее имя писателя—Садвакас. Сакеном его ласково называли 

домочадцы. Отец его занимался охотой, разводил ловчих птиц и, помимо 

этого, играл на домбре. Мать очень любила народные сказания, наизусть 

читала их маленькому Сакену, что зародило в нем любовь к творчеству. 

Начальное образование он получил в русско-казахской школе, затем 

окончил приходскую школу и трёхклассное городское училище в 

Акмолинске. 

В восемнадцатилетнем возрасте преподавал русский язык в мусульманском 

медресе. Спустя год Сейфуллин поступает в Омскую учительскую 

семинарию, где знакомится с русскими революционерами, а впоследствии 

начинает поддерживать их точку зрения и идеи. 

После установления советской власти в Акмолинске Сакену 

Сейфуллину была предоставлена должность народного комиссара 

просвещения. А в 1917—1918 годах он начинает участвовать в создании 
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крестьянских и рабочих советов. Его активная политическая деятельность 

начинается с участия в создании молодежного революционного движения 

«Бірлік». В дальнейшем Сейфуллин сам создает политическое общество 

«Молодой казах». 

В дальнейшем Сакен Сейфоллаевич был признан первым казахским 

автором при советской власти, потому как в тот период был написан его 

первый сборник стихотворений «Өткен күндер» («Минувшие дни»), 

вышедший в 1914 году в Казани. 

3 июня 1918 года В Акмолинске произошел военный переворот, 

местные большевики были свергнуты белогвардейцами, Сейфуллин в свою 

очередь был схвачен вместе с другими работниками Совета депутатов. 

Спустя некоторое время пребывания в тюрьме Сакен оказался в «вагоне 

смерти» атамана Сибирского казачьего войска Бориса Анненкова. 

Позже этим происшествиям было посвящено произведение, 

написанное самим Сакеном Сейфуллиным, под названием «Тернистый путь». 

Оно является ярким примером того, что ни одно, пусть даже малое, но при 

этом значимое, событие не уходит  в забвение, а остается на страницах 

великих и вечных писательских творений. Молодой прозаик в предисловии к 

роману пишет следующее: «Основная задача автора заключена в том, чтобы 

оставить грядущему поколению живое  свидетельство  бурных  исторических 

событий,  развернувшихся в Казахстане  в 1916-1919  годах,  свидетелем  и  

непосредственным  участником которых  был  я  сам». 

Представленные в произведении ужасные и леденящие душу факты— 

зверское обращение к людям, холодные, грязные «вагоны смерти», в которых 

везли пленных, попытки самоубийства при помощи подручных предметов от 

отчаяния, голод—являются опытом прошлого, этот опыт нельзя забывать. 

Память о роковых ошибках людей и последствиях, вытекающих из данных 

ошибок оберегает нас, новое поколение, от их повторения. 

В жанре реализма—направлении, целью которого является точное 

воспроизведение действительности и быта—написаны и другие работы 
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молодого писателя. Например, поэма « Қызыл-ат»,в которой описано 

проблемное положение сельского хозяйства в 30-х годах и негативные 

последствия коллективизации в СССР. Для читателей поэма-это диалог 

автора с красным конем, из которого мы узнаем о причинах массового убоя 

скота в коллективизационный период. Можно сказать, что данное 

произведение сначала рассказано народом ,а затем написано Сейфуллиным.  

Таким образом, эта истина дошла до наших дней. Сакен Сейфолаевич всегда 

был тесно связан с народом, да и кем, как ни обществом нам открывается 

правда во всех подробностях. Также хорошо видна авторская позиция, 

обращенная против явлений, по мнению поэта, неприемлемых для 

социализма. Таким образом, снова проглядывается напутствие будущему 

поколению и желание уберечь его от подобных возможных недоразумений. 

К сожалению, жизнь этого талантливого, многогранного, 

справедливого, интересного человека оборвалась слишком рано. 24 сентября 

1937 года он был арестован НКВД КССР, а 25 апреля 1938 года был 

расстрелян как «враг народа» . 

Вместе со своими произведениями Сакен Сейфуллин несет сквозь века 

историю и отдельные её части, о которых мы могли и не догадываться, не 

будь у нас на руках его трудов, определенно вошедших в историю не только 

Казахстана, но и всего Советского Союза. 
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Shakarim Kudaiberdiev - philosopher and thinker, scholar and poet - was 

born in the foothills of the Shyngystau in 1858 in Kenbulak, Chingiz district of 

Semipalatinsk. Today it is the Abay district of the East Kazakhstan region.  

Shakarim was born in the Tobykty family, headed by Kunanbai, father of the 

great Kazakh poet and enlightener Abay. Father of Shakarim Kudaiberdy was born 

from Kunke, senior wife of Kunanbai. Shakarim and Abay were cousins. Shakarim 

lost his father when he was 7 years old and he was raised by his grandfather 

Kunanbay. The grandfather loved his grandson very much. Shakarim had grown 

up in rich pastures. The talented teenager was a favorite of Abay and on his advice 

Shakarim started his first experiments with poetry.  

Poetry captured all essence of Shakarim and his works reflected the views of 

nature, peace, religion and other social phenomena. In the libraries of Istanbul and 

Mecca Shakarim studied the legacy of the great scientists and philosophers.  

Shakarim knew very well the works of the Russian and foreign poets and 

writers and absorbed the spirit of the folk poetry from childhood. He loved very 

much works by Lev Tolstoi, Alexander Pushkin and Byron. He studied the works 

of scientists and philosophers from Democritus to Newton.  

https://www.nur.kz/1810254-saken-sejfullin-literaturnoe-nasledie.html
https://www.nur.kz/1810254-saken-sejfullin-literaturnoe-nasledie.html
http://kazatu.kz/ru/125-let-sakenu-seyfullinu/biografiya-cakena-seyfullina/
http://kazatu.kz/ru/125-let-sakenu-seyfullinu/biografiya-cakena-seyfullina/
https://referat5top.ru/biografii/430-saken-sejfullin-biografiya-tvorchestvo
https://referat5top.ru/biografii/430-saken-sejfullin-biografiya-tvorchestvo
http://seifullin.ru/perevodystikhov/perev.html
http://adebiportal.kz/authors/kunanbaev-abai-/


145 
 

In the “Three Truths” work, which Shakarim had been creating for 30 years, 

he enters into an argument with Darwin and Rousseau and gets delighted by 

Archimedes and Plato. This book became a priceless heirloom, which represents 

the pinnacle of philosophical thought in Kazakhstan in the 19th and the early 20th 

centuries. Shakarim introduced the concept of “Science of conscience”. A 

magnificent connoisseur of Abay’s creative life, the successor of his traditions, he 

was deeply imbued with his conceptual ideas, developing them, enriching the 

vocabulary of philosophical category of the “science of conscience”. In all his 

works the problem of conscience was becoming the main theme.  

The knowledge of the Arabic, Persian, and Turkish languages opened him 

the world of classical oriental poetry by Ferdowsi, Nizami, Fuzuli, Hafez. The 

pinnacle of the translation creativity of Shakarim was the “Leili and Majnun” 

poem, written explanation of the eastern parables. The poem went beyond the 

scope of the translated works. Scientists, researchers and professionals believe that 

it is the original and independent work. The story was adapted for the Kazakh 

reader. The lyrical narrative was interwoven with the Kazakh ballad in terms of its 

lyrical rhythm. A beautiful, melodic language, apt epithets, metaphors, a 

fascinating storyline made this poem a masterpiece of lyric poetry with an epic 

scale. 

By autumn of 1931 the campaign of the Soviet government to confiscate 

property of prosperous farmers had come to an end. The collectivisation of 

agriculture in the Semipalatinsk region, and indeed everywhere, turned into cattle 

plague and famine. By this time Shakarim, renouncing the world, became 

increasingly reclusive and spent most of his time in his winter quarters. The new 

government had eliminated the educated, respectable people who could be leaders 

of the steppe. Having exterminated the most prominent, influential people and the 

elders, the new Soviet regime also destroyed the most enlightened, educated 

members of the nation, those who are popularly called “the salt of the earth”.    

Shakarim was a versatile and educated person and knew several languages. 

In Semipalatinsk, he engaged in music, played the violin, accordion, took lessons 
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in drawing, kept race horses and hunted with eagles. He was barely 20 years old 

when he was nominated for a vote as a candidate and was elected to the county 

governors. All sorts of litigations had become a school of life for him.  

Numerous complaints revealed to him the injustice of the world. Neither his 

mind, nor heart could accept the colonial policy of the tsarist government. 

According to historians Shakarim was at the center of social and political events 

that are closely related to the activities of Alikhan Bukeykhanov 

There is information about the invitation of Shakarim to the Second all-

Kazakh Congress, held on December 5-13, 1917 in Orenburg. At the National 

Congress the Kazakh intelligentsia had reached the decision to establish the 

Alashorda government. Shakarim Kudaiberdiyev was one of the delegates from the 

Semipalatinsk region. The leader of the Alashorda Alikhan Bukeykhanov signed 

over 28 invitations to the most influential people of all regions and Shakarim was 

among them.  

More than a century has passed before people started talking about Shakarim 

openly. On April 3, 1995 the Prosecutor-General’s Office of Kazakhstan decided 

to consider Shakarim Kudayberdiyev rehabilitated and he became subject to the 

Law of the Republic of Kazakhstan governing the Rehabilitation of Victims of 

political repressions effective from April 14, 1993.  

The son of Shakarim, Akhat remembers that his father was handsome, well-

built, tall and with delicate features. His expressive eyes always radiated goodness 

and light. Only one photo of Shakarim survived, the photo that depicts a 50-year 

old poet with a deep sorrow and a reserved passion of a person in his eyes, who 

was never defeated by time. 
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3. "Secrets and fate of the great Kazakhs". Shakarim Kudaiberdiyev.  

 

Cultural economy of Kazakhstan in the world of globalization 

Tatamanova Z. 

(scientific advisor – tutor Kerimbekova M.Zh.) 

NC JSC “Karaganda Medical University” 

 

Cultural economics is the part of financial matters that reviews the 

connection of culture to monetary results. Here, 'culture' is characterized by shared 

convictions and inclinations of particular gatherings. Automatic issues incorporate 

whether and how much culture matters as to financial results and what its 

connection is to establishments. As a developing field in conduct financial matters, 

the job of culture in monetary conduct is progressively being shown to cause 

noteworthy differentials in basic leadership and the administration and valuation of 

assets. 

In excess of a few decades, our independent Kazakhstan has settled an image 

of a big country with great ambitions for its development as a "Heartland of 

modernization" in Central Asia by influencing all parts of society and business, by 

using a huge amount of its energy mix.  

Since 2014, the political management in Kazakhstan has advanced a multi-

layered vision for modernization-affecting the Kazakh culture, conventions, 

legislative issues, society and business and which, eventually, expects to lead the 

nation toward a supportable future and it was our initial move towards the cultural-

economic policy. This major move has been painstakingly made by the nation's 

political administration to have a significant effect on society. 

On 12th April, three years ago, President Nazarbayev Nursultan published 

the article "Course Towards the Future: Modernization of Kazakhstan's Identity", 

in which he proclaimed that "the large-scale economic and political reforms that 

we have started should be complemented with advanced modernization of our 

identity. This won’t just complement political and economic modernization but 
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provide its core". In the article, five priorities for the cultural modernization of 

Kazakhstan are illustrated and the first of them outlined the importance of cultures 

and traditions which are rooted long in the past in societies ("I. ON NATIONAL 

IDENTITY IN THE 21ST CENTURY"). 

Furthermore, First President of Kazakhstan shared with his viewpoint about 

the development of the cultural economy by noting that with words “We are 

witnessing the beginning of a new, largely unclear, historic cycle. And it is 

impossible to occupy a place in the advanced group of nations while preserving the 

old model of identity and thinking. Therefore, it is important to focus, to 

concentrate, go through changes, adapt to changing conditions, and make the best 

of what the new era offers. What was, in my opinion, the main drawback of 

Western modernization models in the 20th century in relation to the realities of our 

time? They applied their unique experiences to all peoples and civilizations 

without taking into account their different characteristics” and clearly stated that 

“The first condition for successful modernization is the preservation of national 

culture and tradition. Without this, modernization is empty rhetoric”. 

Without national and cultural roots, modernization will be left lingering 

without palpable changes. History and national customs must be considered in 

each field and we need to expand what can we do as a nation. For example, 

nowadays, Japan’s cultural economy has become a large and highly complex field 

of economic activity, with many international links. What is more, Japanese 

inventions such as electronic games, manga books, hair fashion styles, and even 

sushi have become “export items” and are being used, adopted and replicated in 

many countries around the world. Japan’s cultural economy ranks among the 

largest in the world and is becoming increasingly globalized. Taking into account 

that information we need to keep our collective identity as one nation. Most 

countries see modernization as a transition from the national development model to 

a single, universal one. But from our life experiences, we can be sure that people's 

persuasions are taken mistakenly! In reality, different countries and regions 

develop their models. Today Kazakhstan is on a steppe that associates our past, 
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present, and future. Cultural economics proves that the most significant crucial 

profound modernization is to accommodate the different strands of our national 

feeling of personality and culture. 

Kazakhstan can develop and become a strong state in the world arena, 

preserving its cultural and historical values, which will have a positive impact on 

the development of the idea of a national brand in the world market and this will 

provide us and our future generation with a stable and stable country. 
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In April 2019, it was 2 years since the publication of the article of the first 

President of the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev "Looking to the 

future: modernization of public consciousness". On the basis of this article, the 

Program was created "Ruhani zhangyru". Since then, almost every day we see 

news in one way or another related to the modernization of public consciousness. 

Astana hosted a meeting of the working group on the project "Modern Kazakh 

culture in the global world", noted in the article of the Head of state "Looking to 

the future: modernization of public consciousness". 

I would like to focus on the project "Kazakh culture in the modern world". 

Cambridge University will take part in the project "Modern Kazakh culture 

in the global world". 

What you need to know about the project "Modern Kazakh culture in the 

global world"? 

First, we need a targeted approach to make Russian culture sound in the six 

UN languages: English, Russian, Chinese, Spanish, Arabic and French. 

Second – it should be modern culture, the one created and created by our 

contemporaries. 

Third, it should be absolutely modern in the form of presentation of the 

material technique. For example, it is not just books, but the whole set of 

multimedia support. 

Fourth, there must be serious state support. In particular, the systematic work 

of the Ministry of foreign Affairs, the Ministry of culture and sports, the Ministry 

of information and communications. 

Fifth – the great role of all our creative intelligentsia, including the writers ' 

Union and the Academy of Sciences, universities and public organizations. 

What of our modern culture should be promoted in the world? 

This is a very serious and time-consuming work, which includes not only the 

selection of the best works of national culture, but also their presentation abroad. 
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This is a huge translation work, and special methods of promoting our 

cultural achievements-books, plays, sculptures, paintings, music, scientific 

discoveries, etc. 

As a result, shortlists were formed for 4 genres: "Literature", "Theater, 

cinema and choreography", "Classical and traditional music" and "Fine art". 

In the genre of "Literature" the Union of writers and the Book chamber with 

the involvement of experts in the field of literature and the writers themselves 

presented 193 works 

56 works were selected for the genre "Theater, cinema and choreography". 

66 performers were selected for the genre of "Classical and traditional 

music". 

In the genre of "Fine art" were studied paintings of both the classical school 

and modern authors, as a result, selected 177 works. 

In the future, I hope this project will make the world know us not only by oil 

resources and major foreign policy initiatives, but also by our cultural 

achievements. 
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The information about Al-Farabi’s life is scarce and unreliable. Only the 

years of death, he was born on January 10, in 872 and died on January17, in 951 

and the years of his move to Damascus are reliably known, the remaining dates are 

approximate. 

 It was believed that Al-Farabi was born in the area of Farab, where the Arys 

River flew into the Syr Darya. One of Al-Farabi’s contemporaries, ibn Haukal, 

pointed out that Vesij belonged to the number of cities in the Farabi region, from 

which, in his opinion, Al-Farabi was. Al Farabi received his first education in his 

homeland. There is also evidence that, before leaving Central Asia, al-Farabi 

visited Shash, Samarkand and Bukhara, where he studied and worked for some 

time. To continue his education, the philosopher went to Baghdad, which was the 

capital and cultural center of the Arab Caliphate. 

 Al-Farabi settled in Baghdad during the reign of Caliph al-Muktadir and 

began to study various branches of science and languages. It was known that he 

studied medicine, logic and Greek. Baghdad was a center of attraction for the 

intellectuals of the time. It was here that the famous school of translators worked. 

They translated and commented on the works of Plato, Aristotle, Galen, and 

Euclid. There was a parallel process of mastering the cultural achievements of 

India. Such work also stimulated independent creative activity. Al-Farabi's mentors 

in Baghdad turned out to be Johanna Ibn Hailan and the famous translator of 

ancient Arabic texts Abu Bishr Matta. Al-Farabi described Uhann Ibn Hailan as a 

person who had been associated with the living tradition of transmitting Aristotle’s 

heritage from teacher to students through a number of generations. Abu Bishr 

Matta taught logic, but, as medieval sources say, the student quickly surpassed the 

teacher. One circumstance should be noted from the years of Al-Farabi’s teachings 

in Baghdad: he got the opportunity to familiarize himself with the “Second 

Analytics” of Aristotle, which the theologically-minded Nestorians tried to “cover 

up,” because there developed cognitive theories that did not leave room for 

religious revelation. Soon Farabi became a famous scientist. In 941 he moved to 

Damascus, where he spent the rest of his life doing scientific work. In Damascus, 
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Farabi completed the earlier launched "Treatise on the virtuous city." Obviously, in 

the early years, Farabi’s life in Damascus was not easy. There were stories in the 

literature that he was forced to work as a garden guard, and was engaged in 

scientific activity only at night, in the light of a candle bought for money earned 

during the day. However, he soon found a patron - the Aleppo ruler Saif al-Daul 

Ali Hamdani.  

Intellectual heritage and contribution to the development of science 

Al-Farabi was known for self-development in several fields at the same 

time. His achievement could be traced in different areas of scientific activity. 

Philosophy 

According to the teachings of Abu Nasr al-Farabi, all that existed was 

distributed along six stages, the beginnings connected by the relationship of cause 

and effect. 

The beginnings by their nature were divided into two types: possibly 

existing and necessarily existing. The first type included things from the essence of 

which did not follow with the necessity of their existence. For things of the second 

type, their existence necessarily followed the characteristic from their essence. 

Everything that related to possibly existing needs a certain reason for its being. 

Such a reason was a necessary or coexisting deity that produced the world in 

eternity. 

Other reasons were inherent in multiplicity. From the first cause, the second 

causes were formed — the heavenly bodies. The third reason was the cosmic mind, 

which cared about the cosmos as a "rational animal" and sought to bring it to 

perfection. The remaining causes were related to real earthly objects. 

Al-Farabi's philosophical writings include: 

“A word about substance” 

“Substance of Questions” 

“The Book of Laws” 

“The book on the constancy of the motion of the universe” 

“On the meaning of reason” 
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“The book about the mind of the young” 

The Big Abridged Logic Book 

“The book of introduction to logic” 

"Book of evidence" 

“The book on the conditions of syllogism” 

"A treatise on the essence of the soul" 

“A word about dreams” 

"A treatise on the views of the inhabitants of a virtuous city" 

“The book on the definition and classification of sciences” 

“The book on the meaning of philosophy” 

“A book about what you need to know to study philosophy” 

“Notes on Philosophy” 

Music 

Al-Farabi made a significant contribution to the music. His main work in 

this area was The Big Book of Music, which was the most important source of 

information about the music of the East and the ancient Greek musical system. In 

this book, Farabi gave a detailed definition of music, revealing its categories, 

described the elements from which a piece of music was formed. 

On the question of the perception of musical sounds by al-Farabi, in contrast 

to the Pythagorean school, which did not recognize the authority of hearing in the 

field of sounds and took only calculations and measurements as the starting point 

of reasoning, he believed that only hearing was crucial in determining sounds, 

adjoining in this matter to the harmonious school of Aristoxen. 

Al-Farabi also wrote many works about the natural sciences. In these works, 

he touched upon both physical phenomena and the anatomy of the internal organs 

of man: 

“The Word on the Void” (perhaps the first ever work on the vacuum) 

"The book of high reasoning about the elements of the science of physics" 

"In the need for the art of chemistry" 

"The organs of animals" 
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“About human organs” 

Al-Farabi was an outstanding personality. He strove for the development and 

knowledge of the world. Although the plight was not able to extinguish his desire 

for knowledge.  

I think about his well-being, I really admire his being workaholic, he worked 

all night long without getting some sleep for the benefit of science. Its 

comprehensive development and versatility inspires. If history gave humanity at 

least a few such outstanding personalities, humanity would move to prosperity 

rapidly. 
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4. Қазақстан мақтаныштары 

4. Ими гордится Казахстан 

4. They are the pride of Kazakhstan 

 

Bauyrzhan Rakishev is a talented cardiosurgeon 

Akisheva D. 

(scientific advisor – Shubakova M.N.) 

School-gymnasium No.102, Karaganda 

 

‘If a person helped at least one other person, we should respect him’ 

 

Medicine is an interesting industry, which is constantly updated with new 

knowledge and is developing. Today, medicine can do a lot. New technologies are 

expanding the boundaries of opportunities. And in our country as well. Today we 

want to write about one of the most talented cardiac surgeons of our country – 

Bauyrzhan Rakishev. 

According to the program of 1000 new faces, Bauyrzhan Rakishev, a cardiac 

surgeon with extensive experience, was nominated by the A.N. Syzganov National 

Scientific Center. 

Bauyrzhan Rakishev is a heart surgeon, graduate of the President’s program 

“Bolashak, head of the department of cardiac surgery of the National Scientific 

Center of Surgery named after A.N. Syzganov. 

In 2010, being a scholarship holder for the Bolashak Presidential 

International Program, he entered the clinical residency at the A.N. Bakulev 

Scientific Center for Cardiovascular Surgery of the Russian Academy of Medical 

Sciences in Moscow and graduated in 2012 with a degree in cardiac surgery. 

Bauyrzhan is one of the few cardiac surgeons trained in the Bolashak 

program. Since 2012, he has been working as a cardiac surgeon at the A.N. 

Syzganov National Scientific Center for Surgery. To date, the head of the 

department of cardiac surgery. He is one of the young and promising cardiac 



157 
 

surgeons in our country. Over the course of his career, more than 1000 high-tech 

cardio surgical open heart surgeries have been performed. 

Since 2015, he has been using modern technologies from all cardio surgical 

operations, is one of the specialists who introduced minimally invasive and 

thoracoscopic heart operations that have not been previously performed, and is one 

of the few specialists who perform such open heart operations. In particular, he 

mastered the practice of conducting unique, complex open heart surgeries for 

patients with heart pathology: congenital and acquired heart defects, coronary heart 

disease, cardiac arrhythmias, as well as pathology of the aorta and its branches. 

Extensive experience: minimally invasive prosthetics of heart valves, 

minimally invasive correction of congenital heart defects, thoracoscopic surgery 

for heart rhythm disturbances, minimally invasive coronary artery bypass grafting, 

aortocoronary artery bypass grafting on a working heart and cardiopulmonary 

bypass, surgery to reconstruct heart valves, prosthetics and heart valve removal, 

surgery heart formations, implantation of pacemakers. 

The departments of cardiac surgery under the direction of Bauyrzhan 

Aldabergenovich provide the entire volume of cardiac surgery to the adult and 

pediatric population of Kazakhstan. He constantly improves his knowledge in the 

countries of near and far abroad. He completed internships, participated in various 

seminars and courses in Austria (2017), Turkey (2016), the Czech Republic 

(2015), and in Russia (2014). And after these trips, he set himself the task and goal 

of introducing cardio surgical treatments with innovative technology in his 

homeland. Member of the Nur Otan Party.  

Member of the Board of the Association Bolashak. In 2012, he was awarded 

a diploma by the Embassy of Kazakhstan in Russia for his contribution to the 

development of traditional friendly relations between Kazakhstan and Russia. In 

2019, he was awarded a diploma of the Minister of Health of the Republic of 

Kazakhstan. In 2007, he graduated from the Kazakh National Medical University 

after named S. D. Asfendiyarov with a diploma of "distinction". In 2015, he 

graduated from the Kazakh National Medical University after named S. D. 
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Asfendiyarov, defended his master's thesis and received the title "Master of 

Medical Sciences". He constantly participates in international and national 

conferences. He participated in international scientific conferences in Austria, 

Vienna - 31 Congress of the European Association of Cardiothoracic Surgeons 

(2017), Germany (2015), Czech Republic - Charles University (2015), Turkey - 

Conference of Cardiothoracic Surgeons (2016), Russia, Moscow - XVI All-

Russian Congress of Cardiovascular Surgeons (2010), Russia, Moscow - All-

Russian Scientific and Practical Conference (2011), Russia, Moscow - IV All-

Russian Congress of Arrhythmologists (2011). He made a report at the 

international congress of cardiac surgeons. He participated in international 

scientific conferences in Austria, Vienna - 31 Congress of the European 

Association of Cardiothoracic Surgeons (2017), Germany (2015), Czech Republic 

- Charles University (2015), Turkey - Conference of Cardiothoracic Surgeons 

(2016), Russia, Moscow - XVI All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons 

(2010), Russia, Moscow - All-Russian Scientific and Practical Conference (2011), 

Russia, Moscow - IV All-Russian Congress of Arrhythmologists (2011). He made 

a report at the international congress of cardiac surgeons. Doctor's reports were 

published in well-known scientific journals. Bauyrzhan is a member of the 

Association of Cardiac Surgeons, received knowledge from internationally 

recognized heart surgeons. Along with the medical activities of Bauyrzhan 

Aldabergenyly, the social and political life of our country is actively involved. The 

participant of the anniversary Forum of the Bolashak International Scholarship 

with the participation of the First President of the Republic of Kazakhstan, Elbasy - 

Nursultan Abishevich Nazarbayev, held in Astana on November 29, 2013. 

Member of the international conference “30 years of leadership”, held in Almaty 

on June 21, 2019. Speaker of the 10th anniversary project Youth personnel reserve 

2019. Speaker of the forum on the development of youth self-government, held at 

the Suleiman Demirel University (2019). 

Within the framework of the Year of Youth, he was the speaker of the forum 

"Youth - the main capital of the nation" (2019). On the eve of the First President’s 
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day, he was a speaker of the Youth Forum (2017), a participant of the Republican 

Youth Forum (2016), a speaker of the Ziyatker Urpak project of the Kazakhstan 

2050 national movement (2016), and a dialogue forum for young people under the 

Rukhani Zhagyru program. Entrepreneurs (2016), held a master class as part of 

Pre-JobFair (2017), and is also the speaker and sponsor of the projects of the 

Mayirimdilik Shuagy Association of Bolashak, 9M, the speaker of Bolashak 

Business, Bolashak Talks (2016-2018). , and often speaks to an audience in 

universities. Since 2013 held more than 50 meetings. He regularly and actively 

speaks on television, the media and on social networks as a specialist cardiac 

surgeon. 

He heartily loves his specialty, and sees his life, closely associated with 

cardiac surgery. 
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Мақалада келесі ұғымдар ашылады: «қазіргі қазақ қоғамы», «халық 

патриоты», «ұлттық патриотизм», «халықтық педагогика», «Қазақстандық 

патриотизм», олардың өзара байланысы педагогикалық теория мен 

практикада көрсетілген. Қазақ халқының ұлттық құндылықтары зерттеледі: 

дəстүрлер, əдет-ғұрыптар, сенім, ауызша жəне жазбаша əдебиет, халықтық 

музыка, олар тəрбие процесінің жаһандануында көрініс табады. Еліміздің 

Тұңғыш Президенті Н.Ə.Назарбаев жас ұрпақты тəрбиелеуге көп көңіл бөлді. 
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https://weproject.media/articles/detail/bauyrzhan-rakishev-o-tom-pochemu-2.meditsina-pokhozha-na-voennoe-delo-a-vrachi-ne-mogut-byt-ravnodushn/
https://100janaesim.ruh.kz/ru/participants/2019/baurzhan-rakishev.html
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Н.Назарбаев «Қазақстандық жол - 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біріншіден, толығымен дамыған 

мемлекет болу үшін біз өз мəдениетіміз бен тарихымызды толық бойына 

сіңіруіміз керек, содан кейін басқа елдің мəдениетін үйренуге ұмтылуымыз 

керек». 

Қазақ фольклорының негізгі мақсаты ұлттың өзіндік бай тарихи 

тəжірибесіне, білімнің, өнердің, білімнің, отбасының Отанның жəне барлық 

азаматтардың намысын қорғайтын кейінгі ұрпаққа тəрбиелеуге негізделген. 

Тарихи деректерге сүйенсек, осы тақырыпқа байланысты туындылары - 

Қорқыт, Əл-Фараби, Баласағұн, Қашқари, Яссауи, Югнеки, Сарай, Жалайыри 

жəне т.б. Балаларды патриоттық тəрбиелеу сананы, құндылық бағдарларын 

белсенді дамытуға жəне əлеуметтік нормаларға, адамдарға, үйге, өмірге 

деген дұрыс көзқарасқа бағытталған. Ол ұлт, ұжымшылдық, табиғи құқық 

жəне гуманизм қағидаттарына негізделген. Халықтық педагогиканың рухани 

материалы интеллектуалды-эмоционалды, жеке патриоттың белсенді рухани-

адамгершілік, əлеуметтік-гуманистік, саяси жəне ұлттық негізі бар 

мотивациялық саласы мен белсенділігінің қажеттілігін қалыптастырды. 

Тарихта балалар ана тілін білмеген кезде, тек орыс тілінде оқыған. Бұл 

олардың қазақ тілін үйренуіне рұқсат берілмегенін білдіреді. Осыған сəйкес 

біздің халқымыз өзінің ерекше құндылықтарынан айрылды. 

Дəстүрлер, əдет-ғұрыптар, дəстүрлі дүниетаным ұрпақтан-ұрпаққа 

мұра болып келеді. Бұл рухани дамудың нормалары мен негіздерінің 

принципі. Дəстүрлі əдет-ғұрыптар күнделікті өмірде кеңінен таралған. Бірақ 

барлық дəстүрлер мен əдет-ғұрыптар ежелгі халықтардың өмір салты мен 

өмірімен тығыз байланысты. Қазақ тарихы құнды дереккөздермен мол. 

Жазба болмағандықтан, көптеген ақпарат көздерін архив түрінде сақтау 

мүмкін болмады. Сондықтан біз əлеуметтік тəжірибемен таныс емеспіз жəне 

оны күнделікті өмірде жиі қолданбаймыз. Əрбір көшпенді өзінің нəсілін, 

ұрпағын, ата-бабасын жəне тарихын білуі керек. Көптеген афоризмдер мен 

қанатты сөздер бізге белгілі. Барлығы мақал-мəтелдер мен халықтық 
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əңгімелер, аңыздар арқылы мұра болып келеді. Нақыл сөздер - халық ауыз 

əдебиетінің ең көне түрі. Бұл ұлт туралы толық ақпарат беретін реферат 

сияқты. Басқаша айтқанда, бұл бізге кез-келген жағдайды нақты түсінуге 

мүмкіндік береді. Барлық аңыздар, əңгімелер, мақал-мəтелдер бір-бірімен 

байланысты. Көбіне шешен - ақындар, шешендер, ақсүйектер, жыраулар 

жəне басқалар. Халықтық педагогика қоғамымызда жəне адамзатта маңызды 

рөл атқарады. Өскелең ұрпақтың тəрбие үрдісінде дəстүрлермен шектеліп 

қалмау керек. Ұлттың даналығы мақал-мəтелдерде, ертегілерде, əндерде, 

эпикалық нақыл сөздерден көрінеді. Фольклордың ең маңыздысы екенін атап 

өткен жөн. Оның эпикалық жəне философиялық мəні бар. Біздің мемлекет 

тəрбие процесіне ерекше назар аударады. Қазақтар мінез-құлықтың 

əдептілігімен ерекшеленеді. Олар келесідей қасиеттер: тəрбиелі, адалдық, 

адамгершілік, қарттарды құрметтеу жəне тағзым. көрнекті қазақ 

жазушысының бірі Ғ.Мүсірепов бұл туралы өз шығармасында былай деп 

жазды: 

«Өткенге деген құмарлықты өрбітуге негіз жоқ, бірақ өткеннің жақсы 

жақтарын білу - жарқын болашақтың кепілі» 

Портенттер (ырымшылдар, көріпкелдер т.б.) қазақ фольклорының 

құрамдас бөлігі ретінде де қарастырылады. Көптеген мысалдарды келтіруге 

болады: мысалы, қарлығаш киіз үйде ұя салатын болса, ол үйге бақыт 

əкеледі. Жақын адамдар ешқашан пышақ ретінде сыйлық ретінде бермейді, 

кішкентай бала қолында жануардың бас сүйегін ұстай алмайды, оған су 

беруге болмайды. Дəстүрлі ойындар да жақсы көрініс табады. Ойындар 

балалардың белсенділік дағдыларын дамытады, олар ойынға қатысады жəне 

денесін жаттықтырады. Ойын түрлері өте көп. Біріншіден, ойындар 

балалардың денсаулығына əсер етеді, олардың мінезі мен ерік-жігерін 

күшейтеді. 

Қазақ фольклорының көмегімен біз патриотизм сезімін дамытып, 

нығайта аламыз. Əр жүйенің өзіндік ерекшеліктері бар. Қазір ұлттық 

дəстүрлерімізді жаңартып, кейінгі ұрпаққа мұра етуіміз керек. Мұндай 
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жағдайда бала ана тілін, мəдениетін, əдебиетін, өмір салтын жақсы білетін 

болса, оған шет тілін үйрену, олардың мəдениеті мен тарихын білу оңайға 

соқпайды, біздің мемлекетіміз - полимəдениетті. Дəстүрлі музыка адамның 

рухани дамуына да əсер етеді. Əсіресе патриоттық сезім. Ертегілердің басты 

идеясы - патриоттарды адами қасиеттерге тəрбиелеу. Жырдың бірнеше 

түрлері бар: лирикоэпикалық, ұлттық грозиялар туралы, тарихи. Мысалы: 

азиялық хикаяларға негізделген эпикалық сөздер (Сейфилмəлік, Бозжігіт), 

лирико-эпикалық (Қыз Жібек, Кози Көрпеш-Баян сұлу), гесро туралы 

(Алпамыс, Қобыланды, Ертарғын), тарихи (Арқалықбатыр, Бекетбатыр). 

Барлық эпикалық сөздерде моральдық, этикалық, философиялық идеялар 

бар. 

Патриотизм дегеніміз не? Патриотизм грек тілінен отан, отаным деп 

аударылады. Қазақстан ұлтының патриотизмі - бұл біздің елімізде тұратын 

барлық ұлттардың патриоттық сезімі. Əрбір азамат өз Отанын сүюі керек, 

бұл олардың міндеті. 

Өскелең ұрпақты оқыту мен тəрбиелеуге, халықтың адамгершілік жəне 

рухани құндылықтарын сақтауға бағытталған ұлттық дəстүрлерде жəне 

халық шығармашылығында бейнеленген қазақ фольклоры. Патриоттық 

санаға саяси, адамгершілік, эстетикалық, экономикалық, тарихи, 

экологиялық, діни компоненттер кіреді. Білім беру ұйымдарының, қоғамдық 

ұйымдардың, заң ұйымдарының қызметі патриоттық тəрбиеге бағытталған. 

Біріншіден, патриотизм сезімі адамның мінезінде көрінуі керек. Патриоттық 

тəрбие халықтың дүниеге келген кезінен бастап жəне оның бүкіл өмірін 

қамтитын процесс. Патриотизм адамгершіліктің, махаббаттың рухани 

жауапкершілігінсіз мүмкін емес. Мұның бəріне күнделікті, сағат сайын 

тəрбиешілер, мұғалімдер, ата-аналар жəне баланы қоршаған барлық 

ересектер қамқорлық жасауы керек. 

Бір рет есте сақтап, ешқашан ұмытпауларыңызды сұраймын: қазақ 

фольклоры - патриотизмнің негізі. Бұл ауызша фольклор, ол біздің кім 

екенімізді жəне ата-бабаларымыз кім екенін көрсетеді. Білім беру жүйесінде 



163 
 

ауызша фольклорды сауатты қолданудың арқасында біз Қазақстан 

жастарында нағыз патриот тəрбиелей аламыз. 

Ғабит Мүсірепов - кеңестік қазақ жазушысы, драматург, Қазақ КСР 

Халық жазушысы, Қазақстан Жазушылар одағының президенті (1956-1962, 

1964-1966), Қазақстан ғылым академиясының мүшесі, Кеңес Одағының 

хатшысы Жазушылар (1959), Кеңес Одағы Жоғарғы Кеңесінің 5-ші 

шақырылымының депутаты, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты. 

Ғабит Мүсірепов және оның еңбегі. «Қазақтарда романдар жоқ, роман 

оқымайтындар да жоқ», - деп қазақ халқының ұлы Сұлтанмахмұт Тоғайғыров 

жарты ғасыр бұрын қатты ашуланған болатын. Торайғыровтың осы сөздерін 

бірнеше жыл бұрын мақалаларының бірінде келтірген Сəбит Мұқанов: «Бұл 

шындық еді», - дейді. Содан кейін күндер ішінде тек Абай поэзиясын басқа 

елдермен бірдей деңгейде қоюға болады - ол кезде проза қазақ əдебиетінде 

жоқ, ең алдымен оқырмандар болмағандықтан. Бірнеше Фрэнсис пен 

Бельгияға сыйа алатын үлкен елде сау адамдар саусақпен санар еді. Бірақ 

содан бері көп нəрсе өзгерді - қазақ даласында да, қазақ ұлтының өмірінде де. 

Мұхтар Əуезовтің «Абайы» француз баспасөзінде шығады. Романға кіріспе 

жазбаның авторы Лоис Арагон былай деп жазды: «Менің елімде оның 

романының көпшілікке танымал болуы мен үшін үлкен мəртебе деп 

санаймын:« Абай »эпикалық романы, менің ойымша, бұл туындылардың бірі. 

ХХ ғасырдың ең көрнекті шығармалары ... »Роман - үлкен жетістік; ол 

румын, поляк, болгар, словак, чех, венгр, неміс, ағылшын жəне қытай 

тілдеріне аударылды. Сондай-ақ, Мұстафиннің «Қарағанды» жəне Т. 

Ахтановтың «Грозные годины» («Найзағай жылдары») туындылары да 

аударылып жатыр. Қазақ əдебиеті туралы мақалалар тек қазақ тілінде ғана 

емес; Мəскеудегі, Париждегі, Лейпцигтегі жəне Брюссельдегі сыншылар 

қазіргі қазақ прозасы туралы жазады. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ащы 

сөздері мəдени құндылыққа айналды. 1948 жылы Қазақстанда жарық көрген 

Ғабит Мүсіреповтің «Қазақстаннан шыққан солдат» орыс тіліне 
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аударылғаннан бір жыл өткен соң, 1958 жылы Франция мен Бельгияда жарық 

көрді. 

1951 жылы наурызда «Литературная газета» Досор кен орнында 

оқырмандардың Кеңес Одағының Батыры Константин Исмагуловпен қалай 

кездескені туралы қысқаша мақала жариялады, ол Ғ.Мүсіреповтің «Солдат. 

Қазақстан »Қайруш - Костя Сарталеев. Константин Исмагулов оқырмандарға 

оның өмірі, соғыс туралы əңгімелеп берді, оқырмандарға танымал жəне 

сүйетін «Қазақстанның солдаты» романы оларға мүлдем жаңа жағынан 

ашылды. Алайда Ғ.Мүсірепов əңгімесінің кейіпкері нағыз адамның 

қасиеттерін кездейсоқтық немесе кенеттен оқырман конференциясында 

байқамады. Ғ.Мүсіреповтің туындылары тамыры туған жерге оралады. Бұл 

қарым-қатынасты Мүсіреповтің 20-шы жылдардың соңында пайда болған 

алғашқы əңгімелері мен романдарынан көруге болады: «В пучине» 

(Тереңдікте), «Қос-Шалқар», «Соседи из зеленого дома» (Жасыл көршілер) 

үй), «Тупорилая» (Асинин); «Сказание о матери» повестіндегі роман; оның 

шығармаларында: «Амангелді», «Қозы-Көрпеш жəне Баян-Сұлу», «Трагедия 

поэтасы» (ақын трагедиясы); жəне, əйгілі, «Пробаженный край» романында - 

қазақ əдебиетінің маңызды кезеңі. Тіпті сол кезде сыншылар романның 

тарихи құжатталған негізіне қарамай, ол моральдық роман, сонымен қатар 

күнделікті өмірдегі роман екенін атап көрсетті жəне мұны Ғ.Мүсіреповтің 

жазушылық ерекшелігі деп санайды. Шынында да, əлеуметтік типтенудің 

жəне əлеуметтік мотивтердің нəзік шебері Ғ.Мүсірепов не туралы жазса да, 

ол өзінің туған жерін оның алдында көрді; адамдардың шынайы өмірі оның 

ең бірінші қамқорлығы болды. Бұл құмарлық пен қызығушылық жəне оның 

шығармашылығымен Қазақстанның жаңа өміріне қатысу қажеттілігі 

Ғ.Мүсірепов жұмысының барлық бағыттарын, бағыт-бағдарын, көркемдік 

құмарлықтарын, тіпті стилін анықтайды. Жергілікті жəне халықаралық 

сыншылар «Қазақстаннан шыққан солдат» романының екі стилистикалық 

өлеңдері туралы көп жазды жəне басқаша жазды: бірінші бөлімде лирикалық 

романтикалық - баяндаудың өзіндік көрінісі (кейіпкердің балалық шағы, 
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жасөспірім кезеңі) жəне нақтылы шындық. екінші бөлім, кейбір адамдар 

үшін жазушыға онша жеңіл емес жəне аз табылған сияқты.  

Осындай стилистикалық айырмашылықтардың көркемдік қажеттілігі 

мен себебін де жоққа шығарды. Сонымен бірге, роман қорқынышты соғыс 

басталған елдің бүкіл өмірінің өзгеруі туралы, жай ғана куəгер ғана емес, 

сонымен қатар барлығының белсенді қатысушысы болған жасөспірімнің 

рухының кемелдену кезеңі туралы баяндайды. соғыстың қайғылы жəне 

батырлық оқиғалары - Қазақстанның жас сарбазы бүкіл елімізбен бірге жүріп 

өткен жол туралы. Ұлы Отан соғысы кезінде кеңес адамының басына түскен 

сынақтарды бастан кешірген кейіпкердің кемелдену процесін нақты жəне дəл 

жеткізуге тырысатын романдағы мұндай түрткі өміріміздің барлық 

салаларына əсер етпей ме? Сонымен, көркемдік органикалық жұмыстармен 

айналысуға жақын болғандықтан, кітаптың екінші жартысында əңгіме стилі 

өзгермеуі мүмкін, басқа өмір мен адамдық материалмен ғана емес, сонымен 

бірге автордың психикалық қатынасын бейнелейтін? Алайда, романның 

негізгі мазмұнын «тек» ашып көрсететін, балалардың сезіміне, жас махаббат 

пен достыққа баулитын жəне нəзік лиризммен назар аударатын бірінші бөлім 

Мүсірепов романының бұл бөлігі мүлде ұнамсыз болып табылады. . 

Оқырман кейіпкердің басынан бастап гүлдермен өрнектелмегенін көреді; дəл 

сол жерде, басында, басында оның мінезі анықталады, кейіннен оның даму 

логикасына сəйкес көрінеді. 
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Султанмахмут Торайгыров - выдающаяся личность 

Аманбеков А. 

(научный руководитель – ассистент профессора Медиева С.К.) 

Карагандинский медицинский университет 

 

Султанмахмут Торайгыров был одним из талантливых казахских 

поэтов, внесших свой вклад в общественно-политические и историко-

социальные события начала ХХ века своим гражданским и поэтическим 

голосом на казахском языке. Исторический период, в который жил поэт, был 

временем шока и восстания в царской России. Вот почему червь 

Султанмахмут проснулся рано. Когда он увидел трудности детского дома и 

бедности, он был внимателен к своему окружению. Он поставил перед собой 

высокие цели. Он думал о том, чтобы выбраться из этого. Стремление 

вперед. Они стремились учиться и учиться. Он всегда говорил о своем 

намерении, своем искреннем желании: 

Шындықтың ауылын іздеп түстім жолға, 

Разымын, не көрсем де осы жолда. 

Шаршармын, адасармын, шалдығармын, 

Бірақ бір табамын деп көңілім сонда, – 

 По его словам, вся сознательная жизнь поэта прошла через правду 

истины, справедливости, добра и доброй воли, чтобы служить моему народу 

таким образом. Даже если он чувствует себя усталым, уставшим и 

чувствительным к тому, как поэт, поэт чувствует себя к нему привыкшим. За 

свою недолгую жизнь его повысили до такого сильного конца, он получил 



167 
 

звание поэта и общественного деятеля, любимого гражданина нации, в 

истории коренных народов. 

Султанмахмут Торайгыров родился 29 октября 1893 года в 

Кызылтуском районе Акмолинской области. В возрасте двух лет его мать 

умерла и была воспитана в воспитании его бабушки в Баянаульском регионе. 

Его отец Абубакир, которого называют «шукпут» из-за его бедности, будет 

очень сильным, энергичным человеком, который будет щедрым и щедрым. 

Султанмахмут, когда ему было шесть лет, зачитал письмо от отца. 

После этого Шокпыт не учил себя, не отдавал его сельским муллам и не 

мешал сыну учиться. Будущего поэта учили в 1902-1903 годах - еще в 1904-

1905 годах - Тортай, а в 1906-1907 годах он учился у мулл Мукана. 

Специально для Султанмахмута Мукан является специальным образованием 

муллы. Мукан читает много мулл, рассказывает литературу и пишет 

несколько стихов. Всегда знакомите учеников с образцами казахского 

фольклора, восточной литературы и учениками для написания стихов. 

Его первое стихотворение «Секілді өмір қысқа, жарты тұтам» было 

написано Султанмахмутом в возрасте тринадцати лет. 

Секілді өмір қысқа, жарты тұтам, 

Надандар деп ойлап жүр өмірді ұтам. 

Аз өмірді ақындық жолға бердім, 

Лепес қып түкірген соң молда Мұқан, 

 К концу 1919 года Султанмахмут прибыл в Павлодар и некоторое 

время служил советскому правительству. Но вскоре он заболел и был 

прикован к постели. 20 мая 1920 года Султанмахмут, 27 лет, умер. 

Наследие. Султанмахмут Торайгыров имеет богатое литературное 

наследие за свою короткую жизнь. Он был талантливым писателем, 

плодотворно работавшим в разных жанрах литературы. У его пера более ста 

стихов, пять или шесть стихов, два романа и десять статей. 

Тема произведений Султанмахмута - это истинные проявления его 

времени, жизни казахского народа в это трагическое время. Он изображен 
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как Абай. Он выглядел критически. Ведь улучшение жизни и исправление 

личности начинаются с рассмотрения недостатков, критической оценки и 

поиска путей избавления от него. 

Лирические стихи Султанмахмут разнообразны. У них есть печаль 

поэта, который устал от жизненных проблем, сожалений и печали в сердцах 

людей, и гражданский постоянный патриотизм, который упал на это и верит 

в будущее. Но горе стихов поэта не печально. Поэт смотрит на свою 

будущую жизнь с большой надеждой. 

Султанмахмут написал несколько стихотворений, посвященных 

современным проблемам своего времени. В частности, стихотворение 

«Бедные» изображает состояние казахской бедноты, эмоциональное 

состояние казахов на ранних этапах поэзии «Жизнь с капюшоном», через их 

чувства событий вокруг поэта и феномен жизни. Стихотворение «Айтыс», 

написанное как городской поэт и поэт степного поэта, описывает изменения 

в казахских степях и общественной жизни, в поэме «Презентация» делается 

попытка создать образ самых ярких граждан казахской революции в 

революции. 

"Камар Сулу" султана Мамахута (1914), "Кто плоский?" (1915) 

занимают значительное место в истории казахской литературы. Эти романы, 

рожденные в истоках рождения художественной прозы, отражают горькую 

реальность своего времени. Свобода женщин в ту эпоху, конфликт между 

социальной несправедливостью и новой психологией в обществе, и 

понимание людей в обществе, о будущем людей Султанмахмут, указывая на 

противоречивые явления. Кроме того, «Султанмахмут» писал прозы и 

сборники состоящая из стихов «Зарылмандым», «Агмяй жознен 

жазымденим», «Книги казахской поэзии», «Как учиться на казахском языке», 

«Материалы драматической драмы», «Стихи и певцы». Социализм ". 

На мой взгляд, Султанмахмут оставил большое наследие казахскому 

народу, потому что Султанмахмут Торайгыров написал важные 

произведения и по праву занял видное место в истории национальной 
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культуры и литературы. Сегодня поэзия ее верной любви к своему народу, 

тревога гражданского мужества. Лирические стихи Султанмахмут 

разнообразны. У них горе и печаль поэта, они устали от боли жизни, боли и 

сочувствия сердца над людьми, патриотического чувства патриотизма, в 

которое он верил и за который боролся в будущем. Но грусть стихов поэта не 

грустная и не грустная. Поэт с нетерпением ждет будущего. Он, как и Абай, 

не хотел насилия или невежества, целью его жизни было просвещать людей и 

быть уроженцем Казахстана, который боролся за казахских женщин. Это 

связано не только с развитием социально-философской поэзии, но и с 

героической героической поэзией Торайгырова, а также с художественным 

накоплением жанров и литературы. Он продолжил свою демократическую 

традицию своими первыми поэтическими и прозаическими романами, а 

также своими первыми философскими и социальными поэмами и эссе. 

Работы Торайгырова полна мечтаний о свободном обществе. Его 

литературное наследие, нацеленное на будущее, состоит из человеческой 

идеи и любви к Отечеству. 
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Қазағымның тұңғыштары 

Амантаева Ж. 

(ғылыми жетекші – п.ғ.м. Мадешова А.) 

Қарағанды гуманитарлық колледжі 

 

Қазақ елі Тəуелсіздік алған тұстан бастап, алаштың ардақты 

азаматтары əр түрлі деңгейде көптеген елге Қазақстанның атын шығара 

бастады. Қазақ деген елдің бар екендігін барша халыққа паш етті. Осыдан 28 

жыл бұрын Қазақстан Тəуелсіздігін енді алған жас ел еді. Еліміз бүгінде 

дүниежүзілік шеңберде өте үлкен  танымалдылыққа ие болды. Осындай 

дəрежеге жеткеніміздің  бірден-бір себебі-алаш айбындыларының тынбай 

жасаған еңбектерінің жемісі. Біз тəуелсіздіктен кейінгі атақты, ел 

мақтаныштарын жадымызда сақтап келеміз. Осы тақырыпты алға 

алып,тұңғыш қазақ мақтаныштарын тағы бір есімізде жаңғыртсақ. Ел 

тарихын əйгілі тұлғалар арқылы тану мүмкіндігі-тəуелсіздік жемістерінің бірі 

деседі. 

Қазақтың ерлік істері сонау Жəңгір ханның кезеңінен бастау алады. 

Жəңгір хан тұңғыш рет мектеп ашып, қазақ балаларын білімге жетелеген хан. 

Өз сарайында ашылған бұл мектепте 60 оқушы оқыды.Оқушылар мектепте  

Мұхаммед дінін, орыс жазуы мен тілін үйренді. Ондағы  30 оқушы Орданың 

шаруашылық қаржысының есебінен білім алды. Бұл мектеп 1816 жылдарда 

қаланған екен. Жəңгір ханның бұл ерлігі мақтауға, тіпті қошеметке тұрарлық. 

Сол заманда қараңғы қазақ балаларының көзін ашу ең үлкен міндет еді. 

Дулат Бабатайұлын білмейтін қазақ жоқ шығар. Атақты жазушы, өз 

заманының көрнекті тұлғасы ең алғаш рет баспадан өлеңдері кітап болып 

шыққан ақын. Жинақты шығарған адамның өзі оған «Өсиет-нама» деп ат 

қойған. Кітапта 800-ден астам өлеңдері жиналған. Абай өзінің бір кітабында, 
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Дулатқа үңіліп оның ойын жетілдіре түседі. “Дулат-қазақ əдебиеті тарихында 

тұңғыш мысал жазған ақын. Оның бізге жеткен төрт-бес мысалы ғана бар, 

яғни ол өлеңге жаңа форма əкелуші” деп жазады. Ақын өз еліне адал еңбек 

етіп, өшпес мұра қалдырған.  

Қазақта қаншама биік тұлғалар өткен. Соның бірі ақындық айтыстың 

негізін қалаған тұңғыш қазақ қызы-Ұлбике Жангелдіқызы. Оның осындай 

асқан ақындық дарынын байқаған алғаш əкесі-Жаңылдық еді. Қызының 

ақындыққа бейім екенін біле сала, оны қанаттандырған болатын. Ұлбике өз 

заманында халыққа ақындығымен, парасаттылығымен, өр мінезімен 

танылған өжет қыз. Тағы бір айта кетерлік жайт Ұлбикенің өлеңі тұңғыш рет 

шетел тіліне аударылған ақын болатын. 

Қазақта “ Білімсіздің күні-түн”деген сөз бар. Атақты Ахмет 

Бірімжанов- қазақтың алғашқы білімдары, еліне шапағат шуағын төккен 

зиялы өкіл . Ол-Ресей мемлекеттік Думасына екі рет депутат болып, өз 

халқының жағдайын айтып, бірінші сөз сөйлеген адам. Еліне бар 

сүйіспеншілігін көрсетіп, халқының қамын жеген азамат. Халық Ахметті 

“Думада сөз сөйлеген тұңғыш қазақ баласы”- деп атап кеткен. Міне бір үлкен 

ерлік, осыдан біз өнеге, тəрбие ала аламыз. 

Шешен сөзділік ақындарға қанат, жазушының қаламына жел бітіреді. 

Осы бір салада тұңғыш қалам ұстаған қазақ қызы-Нəзипа Сегізбайқызы. Ол 

1917 жылы Семей облыстық қазақ сьезіне қатысып, оның төралқа құрамына 

енеді. Жалынды журналшы мұнымен тоқтап қалмай көптеген мəнді, 

мағыналы мақалалар жазатын. Талапты да талантты қыз 1887 жылы 27 шілде 

де Торғай қаласында дүниеге келген. «Қазақтан шыққан алғашқы журналшы 

қыз» деген атақ беріліп, халық арасында беделді болған. 

Қазақ əн мен күйден бөлек, бимен де керемет айналысқан. Əрине би 

сөзін естігенде көз алдымызға мың бұрала билеген жас қыз бен боз бала 

елестейді. Ең алғаш қазақ биінің құдіретін өз биінде көрсете білген, қазақтан 

шыққан тұңғыш кəсіби биші-Шара Жиенқұлова. Керемет биші Шара 

апамызды көптеген газет-журнал беттерінен көрген болсаңыздар, бұл 
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таңғаларлық жайт емес. Шара апамыз биді жан-тəнімен сүйіп, оны дамытуға 

үлкен үлес қосқан. Шара сол кезеңдегі қазақ пьесаларының билеу сəттерін өз 

мойнына алып, сахнаға алғаш шыққан еді. Шара өз артынан бидің мол 

қазынасын, өнерлі ізбасарларын қалдырған биік тұлға ретінде мəңгі есімізде 

сақталады. 

Қазақ қыздары жазушы ғана емес, өз халқын қорғайтын комиссарда 

болған. Қазақтан шыққан тұңғыш комиссар қыз-Нағима Ыдырысқызы 

Арықова. Ол 1937-1938 жылдары Қазақ ССР-інің Əлеуметтік қамсыздандыру 

халық комиссариаты болып қызмет істеген. Қазақ қыздары тағы бір рет өжет, 

батыл екендігін көрсете білді. 

Көбіне біз аспан көгін шарлаған қанатты көлікті-ұшақ деп атаймыз. 

Дəл сол ұшақты басқарған тұңғыш қазақ баласы туралы білеміз бе? Қазақта 

талай ұшқыш болды, ал ең алғаш болып-Жақып Малдыбаев ұшқан. Ол 

ұшақта өзін ерекше ұстап, шеберлікпен ұшқан. Өжет ұшқыш 1934 жылы 

Орта Азия əскери округінің Сталинабад қаласындағы 40-ыншы ерекше 

авиация отрядына аға ұшқыш бақылаушы болып тағайындалған. Сонымен 

қатар Жақыпбек атамыз Испаниядағы азамат соғысына қатысқан еді. Небəрі 

31 жасында қаза тапты. Бұрынғы ерлер ісі жас ұрпаққа үлгі. 

Қазақ талай қиыншылық заманды басынан өткерген халық. Осы бір 

отаршылық кезеңдерде талай қазақ жазықсыз сотталып кете берді. Осындай 

кезеңде туылған қазақтың дарабоз азаматы-Жақып Ақыпаев еліне қорған 

болды. Жақып Ақыпаев атамыз көп іздену мен еңбегінің арқасында 1903 

жылы қазақтан шыққан тұңғыш құқық магистрі атанған.Ол тəуелсіз ел болу 

үшін аянбай күресті.Ұлтшыл деп оған айып тағып, бірнеше рет қуғынға 

ұшыратты.1934 жылы Алматыда өткен қанды қырғынның құрбаны болды. 

Ерін елі ешқашан ұмытқан емес. 

Қазақтың ғана емес, Орта Азияның жарқырап жанған жарық 

шырақтарының бірі-Санжар Асфендияров. Санжар атамыз тұңғыш 

профессор əрі алғашқы ректор болып танылған. Ол еңбек жолында соғысқа 

қатысып, əскери азаматтарды емдеп қоймай, оларды білімге шақырып 
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өркениетке жетелеген. Жігіттің сегіз қырлы, бір сырлы болуы шарт демекші 

Санжар Асфендияров отызыншы  жылдардың басында-ақ ағылшын, француз, 

неміс, латын тілдерін жетік білген. Өзі дəрігер бола тұра артынан ғылыми 

еңбектер жазып қалдырған. Ол өзінің өмірінің ең гүлденер уақытында жастай 

қайтыс болды. Қазақта ғана болған жарқын жұлдыз еді. 

Елшінің міндеті-елдестіру, яғни бір ел мен екінші мемлекеттің 

арақатынасын реттеп, экономика, сауда, саясат тағы басқа салаларда 

достыққа жету. Қазақтың тұңғыш елшісін білмеу мумкін емес. Ресми түрдегі 

елші-əрине Нəзір Төреқұлов. Əкесі де, анасы да білімді кісілер болған. Нəзір 

көптеген тілдерді жетік білген. Мəселен, араб, татар, француз, неміс тілдері. 

Ол Шығыс халықтарының ректоры қызметін атқарып жүріп, дəріс беретін. 

Сол заманда үкіметте бірнеше тіл жетік меңгерген азамат болмағандықтан, 

Нəзір Төреқұловты елшілікке алған. Ол өз қызметін адал əрі керемет 

жүргізген. Алайда ол қызыл репрессияның қанды құрығынан қашып құтыла 

алмады. Адал еңбегі үшін айыпталған боздақ еді. 

Ауылда халық  ұсталарды құрметтеп биікке көтерген. Металл қорытып, 

қару-жарақтар жасауда бір өнер. Кезінде осы күрделі  саланы зерттеп, сол 

туралы алғаш қазақ тілінде кітап жазып қалдырған кереметтей ғалымымыз 

болған. Əшім Құрамбайұлы металлдар технологиясы деп аталатын тұңғыш 

қазақ тілінде оқулық жазып шығарған тұлға. Жаңа қорытпалар жөнінде 

бірнеше патент алды. Сонау Америкада бір жылға жуық болған. Металл 

саласында бірнеше еңбектер жазған. 1961 жылы техника ғылымының 

кандидаты, 1971 жылы профессор атағын алды. ХII сьезіне делегат болып 

қатысып, ”Еңбек Қызыл Ту” орденімен марапатталады. Техника ғылымының 

докторы- Əшім Құрымбайұлы Омаров бар өмір жолын осы ғылым жолына 

арнап, барша жас ұрпаққа ұлағат тұлға. 

Ал енді қазақ даласындағы тұңғыш спорт шеберлері туралы айта 

кетсек.Жалпы қазақ жұрты толағай көзге шебер атқан мерген ел. Бұған бір 

дəлел келтірсек. Гүлшат Ахметқызы Майлыбаева-тұңғыш рет қазақ қыздары 

арасынан тұңғыш спорт шебері атанған жан. Гүлшат-бейбіт заманның 
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мергені, спорт жұлдызы. Апамыз жатып нысана көздеуден 200 

мүмкіндіктен 200 ұпай алған. Бір қызығы осы күнге дейін бұл рекордты қазақ 

елінде ешкім жаңарта алмаған. Сонымен қатар Гүлшат Ахметқызы 

педогогика ғылымының кандидаты болған. Қыз өссе, елдің көркі деген мақал 

бекер айтылмаған. 

Жеңіл атлетика-спорт ойындарының, жарыстарының падишасы деседі. 

Жеңіл атлетика бойынша дүниежүзілік олимпиадада талай қазақ бозбалалары 

да қатысып, биіктен көрінген. Бірақ олардың алды, алғашқысы болып-Ғұсман 

Қосанов атамыз қатысқан. Ғұсман желден де жүйрік желаяқ еді. Бірнеше 

жүлделердің иесі. Ол Молдавия,Украина, Қазақстанның 100 метрге 

жүгіруден чемпионы болған.1965 жылы КСРО дағы тұңғыш спорт шебері 

атағын алды. 1967 жылы “Еңбек Қызыл Ту” орденімен марапатталды. Аты 

бірнеше елге жайылған ерекше дарын иесі еді. 

Əлемдік аренада шахмат өнерінің жылдан-жылға мəртебесі көтеріліп, 

жаппай халықтық сипат алып келеді. Шахмат алыптарының есімдерінің 

арасында біздің елдің Аида атты гүлі де кездеседі. Аида Мүсілімова мектеп 

жасынан осы ойынға қызығып, талай биіктерді бағындырған. Республикалық 

ареналардан көрінген жас талант иесі.Ол 1958 жылы қазақ əйелдері арасында 

тұңғыш чемпион атанған. Ерекше талант иесі Аида мұнан кейін көптеген 

жетістіктерге жеткен. Аида командалық есепте 4 рет, жекелей біріншілікте 6 

рет  жеңіс тұғырына көтіріліп, қазақтың атын бар əлемге жария етеді. 

Талапты да зерек қыз бəрімізге үлгі боларлық жан. 

Осымен біз тағы бір рет болсын тарихқа үңіліп талай биік тұлғаларды 

еске алдық. Олар Кеңестер заманында атақты болғанымен, қазақтан шыққан 

алғашқы тұлғалар еді. Қазақ мақтаныштары ғана емес, өз заманындағы Орта 

Азияға белгілі жандар. Осындай парасатты, беделді ата-бабамыз бар ұрпақ- 

бізге мақтаныш. Сондай алма кезек заманда өзін ғана емес бар халықты 

ойлаған жанашыр жұртпыз.  

Сөзімді қорытындылай келе, тоқсан ауыз сөздің тобықтай бір түйіні: 

Қазақ тарихы тереңде жатқан, ұлы тұлғаларымен, асқан ақылдылығымен 
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танылған, пейілі кең халық. Келер ұрпақ сені ойлаған ата-бабаңа бас иіп, 

оларды жадыңда мəңгі сақтарсың! 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Елтұтқа 

2. Тұңғыштар 2012ж. 

 

Ғарышты бағындырған қазақ 

Баяхметова Д. 

(ғылыми жетекшісі – Нурмуханова A.) 

Қарағанды қаласы Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Ғарыш əлемі ұшан-теңіз. Өзінің сан толғаулы қызықтары мен 

құпияларына толы. Адамзат баласына əлі тансық емес тылсым əлем ойыңа 

сан ғажайып елестер  əкеледі, сол белгісіздікке  барлығымызды тартады.  

Қиыры жоқ шексіз дүние немен аяқталады екен? Қаншалықты шегі алыс? 

Жұлдыздарды жымыңдатып, ай мен күнді тұғырына басқан аспанның өзі 

маған көп ой салады. Аспан ғана емес, əрбір сəт сайын миллиондаған 

шақырымдарға жайғасуды жалғастыра беретін ғарыш пен ғалам тұрғысында, 

өзімді бір құм түйіршігінен кішкентай үлкен бір жүйенің бөлшегіндей 

көремін.  Ғарыш біздің жаратылысымыздан басқа бір əлемге ұқсас. Өмірде 

ғарышқа теңелетін, сірə, ештеңе табылмас. Ойға салып, өлшейтін болсақ, 

ғарыш күшін иемдену – үлкен қайсарлық. Белгісіздікке қол созып, ешкім 

түсінбеген əлемге аттанып, адамзат тарихының жаңа кезеңі мен жаңа 

парағын сапыруға дайын, сондай ерлікке қол жеткізетін жүрек жұтқан ер бар 

ма екен? Өзін ғана емес, өз елін қоғамдық игілікке əкелер ер бар ма екен? 

Сиқырға толы ғарыш əлемін бағындыру мүмкін бе? 

Сонда да ғарыш əлемін тізе бүктіріп, қолындағы байрағын бекем 

ұстаған батырлар бар. Бірінші ғарыш əлеміне сапар шеккен ресейлік 

ғарышкер – Юрий Гагарин, ал екінші қазақ халқынан ақ зымыранмен көк 
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төбені жарып ұшқан, ғарышты бағындырған кешегі Бөгенбай, Қабанбай 

сынды батырларымыздың ұрпағы, ұлтымыздың мақтанышы – Тоқтар 

Оңғарбайұлы Əубəкіров. Айды аспанға шығарып, еліміздің мəртебесін көкке 

көтерген, халқымыздың рухын асқақтатқан батыр ағамыз, өзіміздің  

жерлесіміз – Қарқаралыдай киелі топырақтың перзенті. 

Жас кезінен алдына қалайда ұшқыш болуды мақсат етіп қойған 

арманшыл жандардың бірі – Тоқтар Əубəкіров 1946 жылы 27 шілдеде 

Қарағанды облысының Бірінші Май ауылында дүниеге келген. Ата-анасынан 

жастай жетім қалған ол апасының қолында тəрбиеленді. Тоқтар аға  үшін 

балдəурен балалық шағының тəтті күндерін өткізген аяулы мекенін көк 

жүзінен көру – басты арманы. Балаң жігіт, ең алдымен, бос уақытында 

аэроклуб үйірмесіне қатысып, парашютпен секіруге əуестенді. Осылай асыл 

арман аясында жүріп, орта мектепті бітірген соң, ол Армавирдегі ұшқыштар  

училищесіне оқуға түсті.        

«Жаңбыр жауса жер ырысы, 

«Батыр туса ел ырысы», - деген дана халқымыздың сөзінің дəлеліндей, 

ел бақытына туған ағамыз ғасырлар бойы ата-бабамыз аңсаған арманы көкті 

бағындырып, ел алғысына бөленді. Бүкіл жұрт ол кісіге таңдана, тамсана 

қарайды. Себебі ағамыз дүниеге қазақ деген халықтың батыл, қайсар, өр 

халық екенін мойындатты.  

Еңбегі сіңген, Теміртаудың болатындай құрыш қолы, ел есінде мəңгі 

қалады деп ойлаймын. Өз өміріндегі ең бір шуақты сəт жайлы Тоқтар аға 

былай деп əңгімелейді: «Ол кезде ғарышқа тек Тоқтар Əубəкіров емес, бүкіл 

Қазақ баласы ұшып бара жатты. Сонда мен рапортты басқа тілде беруім 

керек пе? Рас, ол уақытта мен Қазақ тілін жете білмейтін едім. Себебі 30 жыл 

ғұмырым орыстар арасында өтті. Сонда да тілімді бұрап: «Мен қазақпын! 

Мен ұшуға дайынмын! Қазақ халқы үшін!» - дедім. «Кемеңіз от алып, жерден 

көтеріліп бара жатқанда, қандай сезімде болдыңыз?» - дейсің. Жалпы, 

ғарышкерлердің арасында жазылмаған мынадай заң бар. Ғарыш кемесі 

көтерілер сəтте «поехали» деп айту керек. Ол сөз Ю.Гагариннен қалған. 
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Бірақ мен осы дəстүрді бұзып: «Халқым, сен үшін отқа да, суға да түсуге 

дайынмын!»- дедім. Қазақша айттым, ол сөздерім таспада бар». Мен ұлы 

ағамды ақ зымыранға теңер едім. Ұшында «қазақ» деген жазуы бар ақ 

зымыран көкке көтеріліп, ғарыш əлемін бағындырды. Енді ол ғарыш 

əлемінен айқын көрінеді. Осы жылы қазақ деген дара атауымыз расталды. 

Қазақ елінің аспанына жарық жұлдыз, жаңа ай көтерілді.  

Қазақстанда таң атты. Күннің қызғылт нұрлары, алтын сəулелері туған 

жерімізге моншақтай шашылып түсті. Бүкіл қазақ оянды. Отаршылдық 

өшірген жігер, қайрат оты қайта жанды. Сонау заманнан аты жер жарған 

қазақ енді көкке көтерілді. Желбіреген көк туымыз лаулаған жалынға 

айналды. Аспанда қалықтап бұлттарды жарған бостандық бүркіті қырағы 

көзімен болашаққа қарады. Қазақтың кең əлемде орны бөлек екенін 

дəлелдеп, бойларындағы қанын қайта қайнатқан ағамыз – Тоқтар Əубəкіров.  

Бұл шығарманы жазуымның себебі – Тоқтар ағамыз өзімнің ата-

бабамның жерлесі, Қарқаралы жерінің мақтанышы ғана емес, ел мақтанышы 

болғаны. Ол барлық адамзатқа, тіпті ұшы-қиыры жоқ ғарыш əлеміне «қазақ» 

атауын танытты, елімізді мойындатты. Ендеше, батыр ағамыздың ерлігін əрі 

қарай жалғастыратын да өзіміз. Тəуелсіз еліміздің ертеңі біздей ұрпақтың 

қолында. Желбіреген көк туды биікке көтеру – біздің міндетіміз. Ел көзі бізге 

сеніммен қарап тұр. Жерге сіңген қара тер бос сіңбесін, түн ұйықтамай еткен 

еңбегіміз зая кетпесін деген ұлттық намыс, алыс ақ жолға жетелейді. 

Елбасымыз дамыған елу елдің қатарына енуіміз керек деп алдымызға мақсат 

қойса, сол арман – мақсатты орындар бүгінгі ұрпақ біз емес пе? Алда талай 

бағындырылмаған белестер бар. Тек ғарышты ғана емес, əлемді 

таңғалдыруға тиіспіз.  

Ата-бабаларымыздың қаны төгіліп, ұрпақ үшін қалдырған туған жерді 

көркейту үшін, Тоқтар ағамыздың игі істерінен үлгі алуымыз керек. Тарихты  

тек оқымай, өзіміз осы тарихты жазуымыз кажет. Ел бағына туған ағалар 

жолын жалғастыру, елімізді тек асқар биіктерден көрсету – біздің алдағы 

ардақты да қасиетті борышымыз. 
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Тоқтар ағамыздың азаматтық, адамгершілік қасиеттерінен үлгі-өнеге 

ала отырып, ел болашағына өз үлесімізді қосу, баршамыздың қасиетті  

борышымыз.  

Абай атамыз:  

Болмасаң да ұқсап бақ,  

Бір ғалымды көрсеңіз.  

Ондай болмақ қайда деп,  

Айтпа ғылым сүйсеңіз.  

Сізге ғылым кім берер 

Жанбай жатып сөнсеңіз? - дегеніндей, алдымызға Тоқтар 

ағаларымыздай ел үмітін ақтаймыз деп мақсат қойып, сол мақсатқа жету 

жолында аянбай, тынбай өнер-білім үйренуіміз керек. Өнерсіз, білімсіз құр 

арман  ешқайда апармасын, тағы осы Абай атамыздан білеміз. Ел президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаев та, ел болашағы жастарға көп үміт артып отыр. Сол 

мүдделерден шығу- біздің басты борышымыз. Ел намысын тек биіктерден 

көрсетейік, достар, дегім келеді замандастарыма! 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. http://www.zharar.com/kz/referat/2935-toktar_aubakirov.html 

 

Қазақтың Қанышы тапкан қазына 

Берікбол Д. 

(ғылыми жетекшіcі – п.ғ.к. Одинцова С.) 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 

 

Қаныш қазақ жерінің қазба байлығын көптеп тауып, оны ел игілігіне 

жаратуға дəнекер болған ұлы геолог-барлаушы, геология-минералогия 

ғылымдарының докторы, профессор, академик. Саналы ғұмырын Қазақстан 

кен орындарының геологиясын, минералдық қорларын жасауға арнаған ол 

640-тан астам ғылыми еңбектерінің авторы. Рудалы кендердің пайда болуы 
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жəне олардың жер қойнауында орналасуы, таралу заңдылықтарын зерттейтін 

Қазақстанның металлогения ғылымының негізін салған Қаныш еңбектері 

ғылымдағы зор жаңалыққа бағаланды, Қазақстан геологиясын өз 

заманындағы биік сатыға көтерді. Халқымыздың адал перзенті Қаныш 

Имантайұлына 1942 жылы Жезқазған жеріндегі кенді зерттеудегі зор еңбегі 

үшін КСРО Мемлекеттік сыйлығы берілді. 

Павлодардың Баянауылында өмірге келген Қаныш Имантайұлы тілге 

шешен, ұлтымыздың көне тарихын, өлең-жырларын жақсы білетін əкесінің 

шарапатты өнегесін алып өскен. Өмірлік мақсаты елінің болашағы үшін 

қызмет ету болған ол барлық қажыр-қайратын талмас ізденіске, шабытты 

еңбекке арнаған.  

Бастауыш мектеп оқушыларына арналған «Мысойған» əңгімесінде 

Қаныштың жез кенін жапан даланы жаяу кезіп іздегені, табандылығының 

арқасында кеннің мол көзін тапқаны айтылады. Ол жерде кейін шахта 

ашылып, қазіргі Жезқазған кенті құрылды. 

Қаныш Сəтбаевтың ең үлкен жобаларының бірі – «Ертіс-Қарағанды» 

каналы. Ірі өндіріс ошағы саналатын Қарағанды мен Теміртау қалаларына су 

жеткізу үшін суды 475 метр биіктікке көтеру мəелесін 1961-1967 жылдар 

аралығында жүзеге асырып, Орталық Қазақстанның мұқтажын 

жанқиярлықпен өтеді. 

Қаныш  бала күнінен жер-су атауларына байланысты аңыз əңгімелерді 

құмарта тыңдайтын, этнографияға қызығушылық танытқан. Домбыра мен 

гитарада қазақ жəне украин əндерін шебер орындағанын естіген белгілі 

музыка танушы-фольклорист Александр Затаевич оның орындауында 25 əн 

жазып алған. Кейіннен геология ғылымына терең зерттеу жүргізгеніне 

қарамастан топонимиканы да назардан тыс қалдырмаған. Оның қазақ 

мектептеріне арнап ана тілінде жазған «Алгебра» оқулығының қолжазбасы 

1642 бетті құрады. 

Мұхтар Əуезовпен Семей семинариясында бірге оқып, өмір бойы 

силасып өтті. Əлкей  Марғұланды қуғыннан  арашалап, оған археологиямен 
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айналысуға кеңес берді, өзіне жұмысқа алды. Қазақстанның жерасты қазба 

байлықтарының картасын жасау кезінде төрт-бес ірі кенішті оған кіргізбей 

қалғанын, оның себебін «руда өте тереңде, қаржылық жəне техникалық үлкен 

шығынды қажет етеді» дегенін  кейін осы екі жан қимас достарына басқаша 

түсіндіріпті. Сөйтсек, кейінгі ұрпаққа да байлық керектігін ескеріп, əдейі 

жасырған екен. 

Қаныш Қазақ КСР Ғылым академиясын құрып, оның тұңғыш 

президенті болған. Оқушылар оның Британия еліне 1947 жылы барған 

сапары туралы, тас қазынасына арналған үлкен музейге барғаны жəйлі 

«Туған жердің тасы да танымал» деген шығарма арқылы танысады. 

Хрестоматияда берілген бұл шығармада ол ат басындай мысты көріп, қазақ 

жерінікі екенін бірден таниды. Бірақ ол «Трансвааль мысы» деп жазылған 

екен. Музей қызметкері оның айтқанына сенбей сөз таластырады. Кейін олар 

кешірім сұрап, экспонаттарды көшірген кезде этикетканы ауыстырып 

алғандарын мойындапты.  

Сол сапарда ағылшынның əйгілі қоғам қайраткері Уинстон 

Черчилльдің қабылдауында болғанда: «Қазақтар нақ сіздей алып тұлғалы, əрі 

бойшаң жаралған ба?» деген сұраққа: «О, жоқ, Черчилль мырза, халқым 

менен əлдеқайда биік!» деп жауап беру қазақтың Қаныштай даналарына тəн 

ұлылық. 

 

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. Сəтбаев, К. И. Қазақстан менін Отаным. – Алматы: Ғылым, 1999. – 

464 б. 

2. Сəрсеке, М. Қаныш Сəтбаев: роман–эссе. – Астана: Фолиант, 2008. – 

648 б. 

3. Қазақтың Қанышы жайлы 15 қызықты дерек.https://e-

istory.kz/kz/publications/view/2771 

                                  



181 
 

Елдікті өсиеттеген, ерлікті қасиеттеген - Нияз би 

Жұмабекова Г. 

(ғылыми жетекшіcі - тарих пəнінің мұғалімі Жандилдина Б.Е., 

ассистент-профессор Медиева С.К.) 

КеАҚ "Қарағанды медицина универститі" 

 

Ғылымилығы: Абылай хан заманында қазақ халқының мəртебесін 

көтеріп, білім ақыл – парасатымен елді татулыққа бірлікке ұйытқан Нияз 

бидің өмірі мен тарихи тағылымын зерттеу. Тақырыптың құндылығы мен 

маңыздылығын ашу. 

Зерттеудің мақсаты: Мұрағат құжаттардағы Ақмоланың Ақмола деп 

аталуы Нияз биге қойылған Ақмола кесенесіне байланысты делінген түрлі 

пікірлерді саралау, Нияз бидің өмірімен Абылай заманындағы, тарихтағы 

алар орнын ұрпаққа насихаттау. 

«- Бисмиллаһи – рахмани – рахим! 

Нияз Тілеуліұлы (1733-1784) – Қыпшақ, Ұзынның Алтыс тармағынан. 

Абылай ханның Бас билерінің бірі болды. Кемеңгерлігі мен көрегендігіне 

сүйсініп Абылай хан Нияз биді «Хан» атаған. Əкесі Тілеулі (1695-1760)– 

қазақ халқының даңқты батыры. Ол 1738 жылы Орта жүз рулары Ресеймен 

біріккенінде қалың Қыпшақтың атынан антқа қол қойған.  

Нияз бидің шешесі Жапалақ – Тама Есет батырдың қарындасы. Он 

жасынан бастап билік айтқан Нияз бидің өмірі Қараөткел, Көкшетау өңірінде 

өткен. Нияз бидің ұрпағы - Əбдіғапар Жанбосынұлы – (1916-1917) 

жылдардағы ұлт-азаттық көтерілісінің көсемі. 

Ақмоланың атауы дəл осы жердегі Нияз бидің басына орнатылған ақ 

моладан шыққан. Ресей патшасының жарлығымен 1868 жылы бекітілген 

Ақмоланың төлтаңбасында Нияз бидің ақ кесенесі күмістен, оның үстіндегі 

ай таза алтыннан қондырылған. Осы ескерткіш тақтадағы деректер академик 

Манаш Қозыбаевтың тарихи еңбектері мен Қазақстанның Ұлттық 
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энциклопедиясының 7-томында жазылған.  Ақ кесененің жобасын жасаған – 

Қабден Əбдіғапар». 

Сарыарқаның төсіндегі Қараөткел өңірінің, аймақ кіндігінде салынған 

қаланың, құрылған облыстың Ақмола болып аталуы бұл жерден Нұра өзеніне 

қарай жүргенде 18 шақырым жердегі Тайтөбенің үстінде бой көтерген Нияз 

бидің ақ кесенесіне тікелей қатысты. Ақиқатты Ресейдің Сенаты жанында 

жұмыс істеген герольдмейстрлік кеңесінің қазір сақтаулы іс-қағаздары 

дəлелдеп беріп отыр. Біз тарихи деректердің басты-бастыларын 

кітабымыздың осы бөліміндегі «Ақмола атауына байланысты шежіре-

деректер» жариаланған.  

Нияз бидің «ақ моласы» тұрған Тайтөбенің бұрынғы атауы «Майлы» 

екен. Қасиетті жеріне нар шөккен төбенің етегіндегі ауылда өмір сүрген, 90 

жасқа келіп, мұнан 15 жыл бұрын қайтыс болған (2001ж) Темеш Ғажайып 

Өтегенұлы деген математика пəнінен сабақ берген ұлағатты ұстаз, көнекөз 

қария солай дейтін. Ол кісіге 1980 жылы Оңтүстік Қазақстаннан бір қария 

келіп: «Мен Нияз бидің ұрпағы едім. аруақтар түсіме аян беріп, «атаңның 

бейітінің басына барып құран оқып қайт»,-деп айтты. Сіз Нияз бидің «ақ 

моласына» мені алып барсаңыз»,-деп өтініпті. Сонда Ғажайып ақсақал 

алыстан келген қонақты қазіргі ақ кесене тұрған жердегі ақ моланың орнына 

алып барып, қабірде Нияз бидің жатқанын əке-шешесінен естігенін айтып, 

əлгі қариямен бірге құран оқып қайтыпты. Мұны Ғажайып ағаның əйелі, 

90жастағы Уəзипа Шабданқызы əжей де, баласы Мұратбек те растайды. 

Клара Əмірқызы теледидар тілшілерін əлгі ақ молаға алып келіп, 

бейнетаспаға түсірткенінде, басында құлпытасы да болған-ды. Кейін 

ұрпақтары кесене орнатуды ұйғарғанында, құлыптас жоғалып кетті. Бұл 

жөннде кезінде: «Құлпытасты жоғалтып жібергендер əз Тəуке ханның 

алтынын молаларды қазып іздеушілер. Нияз бидің бейітін қазып үлгіре 

алмаған соң əдейі солай жасап отыр», - деп те болжам айтқандар болған-ды... 

1994жылы Республика Парламентінің Қазақстан астанасын Ақмола 

қаласына көшіру жөніндегі ұйғарым жасағаны, 1995 жылғы 15 қыркүйекте 
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Республика Президентінің «Қазақстан Республикасының астанасы туралы» 

Заң күші бар Жарлығының шыққаны мəлім. 1997 жылғы 20 қазаннан бастап 

Елбасымыздың Жарлығымен Ақмола қаласы – Қазақстан Республикасының 

астанасы болып жарияланды. Астанамыздың алғашқы төлтаңбасында Нияз 

бидің ақ кесенесі негізіндегі қорған мен барыс бейнеленді. Кейін Ақмола 

Астана болып, төлтаңбасы басқаша бейнеленіп өзертілді. Мүмкін, бұл 

төлтаңба да, өзгерер, жалғыз-ақ қазақтың бұл жері мəңгілікке ел жүрегінде 

«Нияз бидің Ақмоласы» болып аталған қалпы қала беретін болады. 

Нияз бидің өсиеті. 

Біздің ата-бабаларымыз көзі тірісінде, өлер алдында бабаларына, туған 

туыстарына көкейіндегі ақыл-кеңесін, талап-тілектерін жеке немесе бүкіл 

халықтың алдында ауызша айтып қалдырған. Өсиетін жазбаша түрде, тиісті 

орындардың мөрімен, белгілі адамдардың қолымен куəландырып та соңына 

қалдыратын дəстүр бар. Ру, əулет басының, ұстаздың, əкенің өсиеттерін 

бұлжытпай орындау – қазақтың əдеттік құқығындағы басты заңдардың бірі. 

Нияз би де өлер алдында ұрпағын жанына жинап, өсиетін аманат етіп айтып 

кеткен. 

Бұл көптен бері газет-журнал, кітаптарды жазылып, ел арасында 

айтылып келе жатқан əңгіме, талас туғызбайтын ақиқат. Тек соңғы кезде 

Нияз бидің өлімі жөнінде тосын бір болжам шықты. Ол Нияз бидің Абылай 

ханның ордасынан Қараөткелге келіп,біржолата ағайын арасындағы істерге 

араласуға бет қойғанында өзімен өштескендердің жасырын жендет жіберіп, 

кешкілік қапылыста, уланған садақ оғымен атып кетіп, қиналып өлуі. Біз 

мұндай деректі, болжамды бұрын-соңды қариялардан естіп те, мұрағаттағы 

құжаттар мен қолжазбалардан оқып та көрген жоқпыз. Оны кейінгі кезде 

айтып, жазып жүрген Қабден Қалиұлы ағамыз. Біз енді өзіміздегі нақты 

естеліктер бойынша ой толғасақ: 

...1784жыл. Бір күні Нияз би қатты аурып қалады. Алдында Абылай 

ханның тапсырмасымен қыпшықтарды жат жұрттан біржолата босаған 

Торғай жеріне қоныстандыру үшін қысқы аяз бен боранды күндері жол 
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жүріп, жер қарап қайтқанда суық тиіп қалған-ды. Сол сырқаты мендеді ме, 

əйтеуір күннен-күнге жағдайы нашарлай түседі. Жарықтық, дəм-тұзының 

таусылғанын сезінді ме, аурудан сəл басын көтергенінде балалары Айдралы 

мен Байдалы, Жақсылық, Айдарбек, Байғазы, Иткүшік, Беркін, Шоң, Тəтіш, 

Есті жанында шақырып алып, ауыл ақсақалдарының алдында былай деп сөз 

бастайды:  

-Айналайын, бауыр-етім  балаларым. Бұл Қараөткел сендерге тарлық 

етіп, түпкілікті атақоныс бола алмайтын тəрізді. Ұлытау жақта Тілеулі 

аталарыңның Таңат, Дəуітбай, Малтабардан тараған бірсыпыра ұрпағы басқа 

рулармен бірге өмір сүруде. Енді сендер туған-туыстарыңмен, басқа да 

қыпшақтың балаларымен ертеректе Тілеулі батыр балаларың белгі салып, 

мекендеген, Абылай хан да ризашылығын берген Торғай өңіріне қарай 

жылжыңдар. Қазір ол жер қалмақтар мен ноғайлардан босады. Ұзын 

қыпшақтың баласын сол жаққа өзім бастап апарып,қоныстандыру арманым 

еді, аурып қалдым. Сендер қоныс қарай жүріп ұнатқан жерлеріңе белгі 

тастап, оған қашан келгендеріңді жазып, құрым киізге орап немесе шыныға 

салып, су өйтпейтіндей етіп көміп кетіңдер. Кім біледі сендер қайта оралып 

барғаныңша, əлгі жерде басқа біреулер иемденіп, орнығып қалар... 

Нияз бидің сырқаты жеңілдеген соң үлкен ұлдары Айдаралы мен 

Байдалы адамдарын соңынан ертіп, Торғай өңіріндегі Тілеулі батыр белгі 

салған жерлерді көріп қайтуға аттанады. Олар қазіргі Сарыторғай, 

Қараторғай, Жыланшық, Қабырға, Байғабыл, Торғай өзендерінің бойын 

аралап, өздері ұнатқан жерлердегі төбелердің астына аты-жөңдері, келген 

уақыты жазылған белгі тастап,ауылдарына қайтады. Ел біртіндеп жаңа 

қонысына көш түзейді.  

Көп ұзамай Нияз би балаларын тағыда жанына жинап:  

- Сендер болашақ атамекендерің болатын жерді көріп, белгілеп 

келдіңдер, -дейді. Арманымның орындалатынына күмəнім жоқ, көңілім 

тынышталды. Ендігі сендерге айтар өсиетім: мені осы Қараөткелден 

қозғамаңдар. Бұл қазақтың аруақ қонып, нар шөккен жері, менің болжамым 
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бойынша, бағы жанып, əлі-ақ жұлдызы жарқырайды. Мен мына жарық 

дүниеден өткен соң сүйегімді арулап жуып, ақ түйме артыңдар да, бұйдасын 

мойнына орап, ешқайсың жетектемей, ауылдан шығарып, бос жіберіңдер. Ақ 

түйе қай жерге барып шөгеді, сол орынға мені жерлейтін болыңдар... 

Соңғы өсиетін айтып болған соң, тілін кəлимаға кетіріп, Нияз би көз 

жұмады. 

Нияз би тағылымы. 

Ресейдің мемлекеттік мұрағаттарындағы Абылай ханға байланысты 

құжаттарда Нияз есімді адамдар да баршылық. Олар батыр, би, бай, сұлтан 

тəрізді лауазымдармен аталады. Орта жүзден шыққан Нияз деген де сөздер 

бар. Тек ата-тектері көрсетілмеген. Бұл болашақта жан-жақты зерттеуді 

қажет ететін мəселе. 

Абылай хан билермен санаспаса, неге хан ордасында он екі би ұстаған? 

2007жылы Балтабай Адамбаевтың құрастыруында «Ана тілі» баспасынан 

шыққан 

«Қазақтың шешендік сөздері» деген кітапта Нияз би Тілеуліұлы туралы 

былай деп жазылыпты: 

«Абылай ханның Кенжетай, Нияз деген екі биі болыпты, басқа он биі 

бұларды күндеп: «Кенжетай мен Нияз ханды қалжақтайды, ал, оларды хан 

жақтайды»,-деп мəтел қылып халыққа таратыпты». Осы кітаптың 98 

бетіндегі əңгімеді Абылайхан алдында келген бала Қазыбекке қайда 

баратынын сұрағанында ол: 

-Мен ауылда жүргенде балалардың басшысы едім, енді ағаларымның 

атшысы болайын деп келдім. Тай бəйгесі мен құнан бəйгесін көріп едім, енді 

ат бəйгесіне қосылайын деп келдім,-дейді. Оған Абылай риза болып:  

-Жарайды балам, жарайды, барсаң бар. Тайың да жақсы екен, сөзің де 

жақсы екен,-дейді. Абылай хан өзінің Байдалы биін «Сегіз биім, сегіз биімнің 

ішіндегі семіз биім» деп атаған. Ел аузында осы əңгіме 2012 жылғы «Қазақ 

Күнтізбесіндегі», «Байдалы бидің лебізі» деген əңгімеде жазулы тұр. 

Күнтізбе 2011жылы Алматыдағы «Қазақстан» баспасынан шыққан. Ел 
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есіндегі əлгі əңгімелерден-ақ көрініп тұрған жоқ па, Абылайдың билерді 

қатты сыйлайтыны, қай-қайсымен деп санасатыны.  

Билер ешуақытта билеушілердің қолшоқпары болмаған. Олар қазақ 

хандығының басқару қызметіне бегілі бір мансапқорлықпен емес, өздерінің 

елі мен жері алдындағы адал парызымен еңбек сіңірген. Бұл жолда «Бас 

кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» деген принципті ұстаған. Абылай ханның 

тұсында да халық айтыс-тартысты шешерде ерікті түрде қалаған биіне 

жүгінген. Төле би, Қазыбек би, Əйтеке би, Байдалы би, Нияз би , Тоқсанбай 

би қазақ билерінің жұлдызды бір шоғыры ғана. Едіге би, Мөңке би, Ақтайлақ 

би, Тайкелтір мен Бөлтірік биде қазақтың дəстүрлі құқығы бойынша əділ 

билік айтқан қайраткер қазылар. Академик С.Зиманов «Қазақтың билер соты 

– бірегей сот жүйесі» деген еңбегінде былай дейді: «Беделді би атағына 

талпынған талапкер талай сынақтан сүрінбей өтіп, белгілі би – шешендердің 

батасын алуға міндетті. 

Яғни, оның түр-тұрпаты, тұлғасы, көзқарасы, өз-өзін ұстау мəнері жіті 

бақыланып, фəлсафа саласынан қойылған абстрактілік сауалдарға берген 

жауаптары сынға алынатын. Əдетте, талапкерден мəнді де мазмұнды, 

ұтымды да ұтқыр жəне қисынды жауап күтеді. 

Қорытынды 

Біздер Нияз Тілеуліұлы тəрізді атақты билердің қоғамдағы рөлін жан-

жақты түсінуіміз үшін сол кездегі олар өмір сүрген қазақ халқының тарихи-

əлеуметтік, даму сатыларының ерекшеліктерін де жете талдап, 

таразылауымыз қажет. Баршамызға мəлім, 19 ғасырдың басына дейін қазақ 

қоғамы саяси потестарлы билік жүйесінің негізінде дамыды. Сол заманда ең 

төменгі – бұқаралық билікті ауыл-аймаққа, ру – тайпаға беделді, өмірлік 

тəжірибесі бай ақсақалдар атқарды, орта буындағы, яғни, потестарлы билік 

тізгінін ру – тайпа басылары – билер уысында ұстады. Мемлекеттік жəне 

мемлекетаралық дəрежедегі маңызды мəселелерді шешетін жоғары билікті 

хандар мен сұлтандар иемденді. Алайда Абылай хан Нияз Тілеуліұлы тəрізді 

айрықша құрметті билерін ханға балап, оларды мемлекеттік істерге де 
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араластырды. Бұл жөнінде академик Манаш Қозыбаевтың ғылыми 

еңбектерінде, би-шешендердің мұрасын жинаушы Нысанбек Төреқұлұлының 

кітаптарында нақты айтылған. Шен қумаған Шеген би арғынан шыққан, 

«Қырда Беген тұрғанда» деп есімі мақалға айналған Беген би мен қарадан 

шығып хан атанған Нияз би қыпшақтан шыққан билер болса да, Торғай, 

Қостанай, Ақмола өңірінде үш жүздің балаларының ар-намысын қорғады. 

Бұл билердің əділдікте туысына бұрмай тура би атанғаны олардың барлық 

иісі қазаққа ортақ асыл перзенттер болғанын танытпайды ма?!  

Мен осы ғылыми жұмыс жазу барысында көп ізденіске түстім. Бұл 

менің алғашқы еңбекке деген ұмтылысым деп түсінемін. Үлкен көз көрген 

қариялармен жолықтым, ұрпақатарымен кездесіп олардан сұхбат алдым. 

Астана, Алматы, Қостанай, Арқалық қалаларының архив орындарымен 

тығыз байланыста болдым. Тіпті, менің ғылыми кеңесшім Россия елінен 

ақпараттар сұрастырып үлкен көмегін тигізді. Енді айта кетер бір ұсынысым 

осы Нияз атамды кітапқа шығарып, мектеп бағдарламасына еніп,  мектеп 

ішіндегі арнайы курстарда, үйірме жұмысында, дəріс оқығанда, семинар 

сабағында, тақырыптық тарих кешінде қолданса үлкен құрмет болар еді .  
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Abulkhair Khan 

Kim, N., Vegner, K. 

(scientific advisor - tutor Kenzhebekova A.G.) 

NC JSC “Karaganda Medical University” 

 

The formation and development of the Kazakh state proper in historical 

literature is usually associated with the era of the Kazakh khanate. However, its 

khans were in difficult relations with the rulers of neighboring States and people 

gathered the Kazakh ethnic groups and their lands, which had long been prepared 

for a unified state by the centuries-old ethno-political, economic, and cultural 

development of the population of Kazakhstan. 

The initial stage of this difficult period in the history of Kazakhstan was 

characterized by the collapse of the Mongol ulus - possessions of the Chingizids in 

Desht-I Kipchak and Central Asia (Transoxiana); the final stage is the formation of 

the Kazakh state proper, the Kazakh khanate. The evolution of the forms of 

political life of the population of the region at this time went through the isolation 
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on its territory of several States-AK-Orda, Mogulistan, Nogai Horde, as well as the 

state of nomadic Uzbeks or khanate of Abulkhair, whose role was that when it split 

the inhabitants of the steppes, since called Kazakhs, separated from the rest of the 

people. Abulkhair was born in 1693. His childhood was spent in conditions when 

the Kazakh khanate was attacked by Dzungaria and Kalmyks. By the beginning of 

the XVIII century, the zone of influence of the Dzungar khanate had significantly 

expanded and included the Altai, East Turkestan, the middle and upper Irtysh, the 

middle Tobol and Ishim. From a young age, Abulkhair actively participated in 

military raids and campaigns of Kazakh khans and sultans. At the age of 17, he 

became one of the military leaders of the Kazakh militia, the General leadership of 

which was carried out by Batyr Bogembay. Sources recorded the participation of 

Sultan Abulkhair in military operations against the Jungars in the defense of 

Tashkent, Turkestan and Sairam, which were owned by his ancestors. Abulkhair 

Khan-a great commander, politician, diplomat, was one of the most outstanding 

personalities in the history of the Kazakh state. In addition, I am grateful to the 

authors of articles in the newspaper "Freedom of Speech". In addition to repelling 

the attack of the Oirats, the Kazakhs were also forced to fight against the Bashkirs, 

the Volga Kalmyks. During this period, Kazakh-Russian diplomatic contacts are 

becoming more active. In unfavorable foreign policy conditions, Tauke Khan 

understood the importance of establishing normal contacts with the Russian 

Empire. During this period, Abulkhair became one of the generals of the Tawke 

Khan.  

In 1718, Abulkhair was elected Khan of the Younger Zhuz. In the same 

year, he, along with the senior Khan of Kaip, led a 30,000-strong army against the 

Dzungars and gave battle on the Ayaguz river. Despite certain successes, Khan 

Abulkhair realized that the military of the Kazakhs was unlikely to be able to resist 

the military machine of the Jungar khanate and began negotiations with the 

Siberian administration of Russia on a military Alliance against the Oirats.  After 

the meeting, Khan Abulkhair, batyrs Bogenbay, Yeset, Khudaynazar - Murza and 
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27 other influential rulers swore allegiance to the Empress on the Koran. This act 

marked the beginning of the accession of the Kazakh lands to Russia.  

In 1741, the Oirats n invaded again the territory of the Kazakh nomads. The 

Russian Embassy was forced to send an Embassy headed by K. Miller to Urga in 

1742 to settle relations with Dzungaria. With the aggravation of Jungar-Russian 

relations coincided with the decree of the Empress of September 30, 1742 "on the 

prohibition of the Kyrgyz to roam near the Yaik river", according to which the 

Kazakhs were strictly forbidden to roam on the right bank of the river Yaik. This 

step of the tsarist authorities caused great indignation of the nomads. As a result, 

relations between Abulkhair and the Orenburg administration deteriorated. 

Orenburg Governor I. Neplyuev tried to pacify the Khan and reduced his influence 

in the steppe. For this purpose Abulkhair's son Sultan Kozhakhmet was detained in 

amanats. Neplyuev hoped to find Abulkhair an obedient guide of Russian policy in 

the steppe, while Khan having a certain ambition assumed of the Russian 

administration to find a support of his own influence over the steppe. Abulkhair 

had been in competition with the Khan's Middle Zhuz dynasty, particularly with 

Sultan Barak.  

State and administrative-political system of the khanate of Abulkhair. 

The head of state was the Khan, whose power was considered hereditary in 

the direct line or passed to the senior representative of the ruling dynasty. 

According to tradition, the act of proclamation, election of the Khan by the tribal 

nobles - beks, emirs - was observed, and it depended on their will whether the 

direct heir, the eldest in the family, or any other applicant would be "raised by the 

Khan". The rule and power of the Khan had always been directly dependent on the 

will of the ruling class-the feudal lords. The leaders of the ulus and intertribal 

associations were under the vassalage of the Khan. The Khan handed them official 

documents giving them the right to govern the country and collect taxes. 

Therefore, they were responsible to the Khan. When they ruled a tribe or several 

tribes in the name of the Khan, they had to put up a certain number of soldiers in 

the form of a militia in case of war, and give the Khan a part of the taxes they 
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collected from the subject population. Khan had a personal squad of nookers. 

Periodically conducted a census of troops. The army consisted of tens, hundreds, 

thousands, and tumens. The main part of the troops was completed based on the 

mentioned militia vassals of the Khan. However, these troops were unreliable, for 

their captains could at any time withdraw their subordinate detachments. 

Within the framework of the States of AK-Orda, khanate of Abulkhair, 

Nogai Horde and Mogulistan, more favorable conditions for the political, 

economic and social development of the population appeared than in the Mongol 

ulus. Having politically united the ethnic territories of the tribes, the mentioned 

States, each on their own territory, were a more solid, ethnically separate state 

organization, which provided the tribes and clans that were part of it with territorial 

and political unity, the possibility of developing the economy, culture, and 

peaceful contacts of the population of various regions of Kazakhstan. 

The historical significance of the khanate of Abulkhair (1428-1468), 

according to Barthold Vasiliy was determined by the fact that he was the "founder 

of the power" of the nomadic Uzbeks Desht-i- Kipchak and it was during his reign 

that the split occurred among the population of the Uzbek ulus, as a result of which 

the actual inhabitants of the steppes, since called Kazakhs, separated from the rest 

of the people. 
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Врачи Великой степи 

Коншпаев Т. 

(научный руководитель – ассистент профессора Кабуш Т.Ю.) 

Медицинский университет Караганды 

 

Казахстанская степь славится своими выдающимися личностями в 

различных сферах деятельности. Это учёные, мыслители, политики, 

писатели. Немало и великих врачей, делающих все возможное для 

улучшения здоровья нации и продления жизни населения Казахстана. Здесь 

можно бесспорно назвать великого аль-Фараби, легендарного Отейбойдака 

Тлеукабылулы, выдающихся С. Д. Асфендиярова, А. Н. Сызганова, А. А. 

Аканова, Т. Шарманова и многих других. Список может быть бесконечным. 

Важно отметить, что помнить и чтить заслуги великих людей в нашей 

истории необходимо. Так как именно они передавали свой опыт нынешнему 

поколению, только благодаря им, мы имеем на сегодняшний день 

превосходных их последователей. 

Исследование трудов и методик казахстанских врачей - действенная 

помощь в воспитании молодого поколения будущих врачей и формировании 

национальной идентичности. Данная статья посвящена трудам, работе и 

методике лечения превосходного врача современного Казахстана - Виктора 

Глоба.  

Глоба – к.м.н., эстетический хирург – универсал (все виды 

маммопластики, оринопластика, блефаропластика, фейслифтинг, смас-

лифтинг, коррекция фигуры), способный исполнить любую пластику любой 

сложности, один из лучших специалистов СНГ, чье имя стало отдельным 

брендом. В активах Виктора Глобы – собственные уникальные методики 

проведения операций, в том числе по установке грудного имплантата. 
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Необходимо сказать, что благодаря его методике, шов скрывается в 

естественных складках в подмышечных впадинах. Фейслифтинг от Виктора 

Глоба всегда сопровождается ювелирной проработкой деталей, без которых 

невозможно добиться гармоничного результата. Пациент всегда получает 

ощутимый, но в то же время естественный результат. «Свое» лицо только за 

минусом нескольких лет.  

При изучении деятельности современных пластических хирургов, их 

авторских методик, любопытным фактом является то, что в Казахстане 

делать ринопластику берется далеко не каждый хирург. А согласно отзывам 

пациентов на форумах, большинство прооперированных благодарят Виктора 

Глобу за свои «новые» носы.  

Примечательно, что В. Глоба проводит сравнительно новую операцию 

«осиная талия» без удаления ребер. Доктор регулярно устраивает мастер-

классы для хирургов.  

Докторская работа В. Глобы, посвящена увеличению груди без 

оставления шва. Для исследования нам была интересна именно эта тема. 

Любопытно, что, в первую очередь, местоположение и размер 

послеоперационного шрама зависит от выбранного хирургом доступа. В 

настоящее время используется три основных варианта: 

Субмаммарный – разрезы наносятся в естественной (субмаммарной) 

подгрудной складке. Наиболее простой для хирурга способ, после которого, 

однако, остается достаточно заметный шрам, хотя он и скрыт в складке. 

Подмышечный – разрез в подмышечной впадине. Шрамы также весьма 

заметные, хотя и прямо не указывают на то, какая именно была проведена 

операция. Кроме того, при использовании данного типа доступа существенно 

повышается риск смещения импланта, особенно анатомической формы. 

Поэтому через подмышки чаще устанавливают круглые импланты. 

Периареолярный – разрез по нижнему краю ареолы соска. Оставляет 

наименее заметный шрам, но является достаточно сложным в исполнении. 

Это наиболее эстетичный способ проведения операции. 
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Кроме того, итоговый внешний вид участка кожи на месте разреза 

будет зависеть от использованной хирургом техники наложения швов и, 

разумеется, от «дисциплинированности» пациентки и ее следования 

основным послеоперационным рекомендациям. 

В своей работе В. Глоба подчёркивает, что современная косметология 

предлагает немало способов сгладить и сделать минимально заметными 

формирующиеся после увеличения груди шрамы. Но, к сожалению, даже  с 

использованием всего имеющегося арсенала, в полной мере избавиться от 

них практически невозможно. 

Именно поэтому главным фактором, влияющим на итоговый 

эстетический результат, остается сама техника проведения операции. 

Несмотря на то, что ее базовые принципы остаются неизменными, каждый 

хирург в ходе активной практики вырабатывает свой, в чем-то уникальный 

подход, а особо удачные инновации становятся основой для обучения 

следующего поколения специалистов. 

Наиболее актуальная в настоящее время техника увеличения груди по 

авторской методике доктора Глобы позволяет исключить образование 

видимых шрамов на месте доступа, а также снизить общую травматичность 

операции и длительность реабилитационного периода. Эта методика, 

получившая название «Грудь без шва», имеет следующие ключевые 

особенности: 

Доступ, необходимый для установки имплантов, формируется не 

рассечением, а «тупым разъединением» тканей. Благодаря этому края кожи, а 

также кровеносные сосуды и млечные протоки остаются 

нетравмированными, что позволяет избежать болезненных 

послеоперационных отеков и, соответственно, приема сильных 

болеутоляющих препаратов. 

Такой подход, при всей сложности его исполнения для хирурга, дает 

сразу несколько очевидных плюсов: 



195 
 

 Минимальная травматичность (и, соответственно, быстрое 

восстановление) для мышцы 

 Отсутствие кровотечений 

 Сокращение времени операции 

 Сохранение чувствительности груди 

 Максимально комфортный, короткий восстановительный период 

без боли и без снижения социальной адаптации пациентки 

Благодаря тому, что послеоперационные кровотечения и отеки сведены 

к минимуму, доктор  в рамках своей методики не использует дренаж, 

который, в дополнение к основному разрезу, всегда оставляет небольшие 

отметины на коже. 

Совершенно очевидно, что, методика бесшовной маммопластики 

представляет собой целый комплекс уникальных наработок, которые, 

дополняя друг друга обеспечивают идеальный эстетический результат и 

легкую, минимальную реабилитацию. В ходе восстановительного периода не 

требуется даже прием обезболивающих препаратов, не происходит 

существенного снижения общественной адаптации, что значительно 

повышает уровень удовлетворенности пациенток после операций по технике 

«Грудь без шва». 

Таким образом, благодаря изучению таких работ, таких замечательных 

авторских методик выдающихся врачей, древних и современных, которые 

являются огромным подспорьем в становлении и профессиональном 

развитии будущего врача, для студентов медицинских университетов, 

«подрастающего поколения», становится возможным выбрать и свой путь, 

свое направление в медицине.  
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The Kazakhstan steppe is famous for its outstanding people in various fields 

of activity. These are scientists, thinkers, politicians, writers, doctors. The 

contribution of these great people is undisputed, and the great number of their 

precious works is endless. Al - Farabi, the first socio-political thinker among the 

Arab philosophers, paid great importance to human nature, the meaning of human 

life, man’s place in the Universe, his role in society, nature of society, is one of 

these endless lists.  

This article is relevant because of many reasons. One of them is obviously 

the year of Al – Farabi’s 1150-anniversary. The year of 2020 is announced as the 

year of celebration of this date in Kazakhstan. Al-Farabi's legacy is still relevant in 

the modern era of globalization. The high research interest of scientists from 

around the world to the works of the great philosopher can be explained by the fact 

that his concepts of the ideal society, virtuous city and perfect man are unique. Al-

Farabi’s theory influenced the works of many of his followers both in the East and 

in the West.  

The main purpose of this article is to study the main Al-Farabi’s works, his 

ideas, and main Kazakhstan researchers. 

Scientists of the world profoundly studied his works. However, details of Al-

Farabi’s biography are poorly known. According to some of scientists, who studied 

Al-Farabi (Henri Corbin, Leeman Oliver) Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn 

Tarhan ibn Uzalag Al-Farabi was born in Vasidzha near Farab, in Central Asia, in 

872, others (A.V. Smirnov) believe he was born in 870. 

Moreover, various legends have arisen about Al-Faribi, including that he 

was an expert in seventy languages, and that he was an alchemist who spent his life 

in search of everlasting youth and the formula to make gold. 
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Interestingly, it is proved he studied Logic, Grammar, Philosophy, Music, 

Medicine, Mathematics and other sciences. Thanks to his teachers, Al-Farabi was 

acquainted with a wide range of Greek philosophy. Among the famous names he 

refers to Pythagoras, Heracleitus, Socrates, Plato, Aristotle, Theophrastus, 

Aristippus of Cyrene, Pyrrho, Diogenes, Epicurus, Chrysippus the Stoic, 

Andronicus of Rhodes, Boethus of Sidon, Alexander of Aphrodisias, Ammonius, 

Porphyry and Themistius. Al-Farabi’s works prove that he spoke Turkic, Persian, 

and Arabic languages In the medieval West Al-Farabi was awarded the honorary 

title of the Magister Secundus (Aristotle was the Magister Primus) and was 

regarded as the first great Muslim philosopher. The title of the Magister Secundus 

or the “Second Teacher” was given to him because of his extensive commentaries 

on Aristotle, and “father” of Islamic Neoplatonism because he was the first Islamic 

philosopher to make a distinction between philosophy and religion.  

Islamic philosopher and scientist made notable contributions. Although 

many of his books have been lost, 117 are known to exist, including 43 on logic, 

11 on metaphysics, seven on ethics, seven about political science, 11 

commentaries, and 17 on music, medicine and sociology.  

The famous scientist’s developed idea of the virtuous society and perfect 

man in his most famous work, Al-Madina al-fadila (The Virtuous City) is unique 

and relevant. The responsibility of the absolute ruler is to educate and guide the 

people, by persuasion or force, to act in the manner that will achieve their ultimate 

happiness. Al-Farabi tried to find answers to the following questions. How to 

become a good man, what are the main qualities that can make people better? How 

can the society become virtuous? All these questions were important to him. 

Improving the society and people’s moral qualities is relevant in our days.  

He also wrote a great book on music, Kitab al-Musiqa (The Book of Music). 

He invented and played a variety of musical instruments and his pure Arabian tone 

system is still used in Arab music. Al-Farabi is also known for his demonstration 

of the existence of void (vacuum) in physics. 

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Logic
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Metaphysics
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Ethics
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Sociology
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Having studied the works of Al-Farabi was determined that the personality 

of Al-Farabi was particularly popular in the seventies of the XX century in 

Kazakhstan. There were a plenty of Kazakhstan researchers who did plethora of 

researches of Al-Farabi’s legacy. Among them are the translator Akzhan Mashani, 

and Doctor of Philosophy, Professor Agyn Kasimzhanov and his team. Due to their 

research Al-Farabi’s works in many areas of Science have been widely known 

outside of Central Asia and Kazakhstan. The interest of researchers was 

particularly because of the birthplace of Al-Farabi – on the territory of Kazakhstan.  

The research of Al-Farabi works began in 1966. In the period of 1985-1995 

they began to translate scientific Al-Farabi’s works on Philosophy, History, 

Literature, Linguistics, Natural sciences.  

Successful research was also performed by the following researchers: M. 

Khairullayev, I. O. Muhammad, B. Y. Osherovich, M. Burabayev, E. D. Kharenko, 

A.K. Kobesov, B. G. Gafurov, A.V. Sagadeev, K. B. Zharykbaev, A. S. Ivanov, K. 

Kh. Tadzhikova, A. Derbisaliev. Moreover, the Council was established to 

coordinate the work of the Centre. The Centre was managed by A.K. 

Kasimzhanov. 

Interestingly, during the work of the Centre many scientific books and 

articles have been published on Al-Farabi’s legacy and the Kazakh people, 

international scientific-theoretical conferences have been made, and round tables 

have been organized. 

Al-Farabi’s ten-volume works were published under the supervision of the 

President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev within the framework of 

the state program „Cultural Heritage‟. Nowadays famous Kazakhstan scientists 

G.K. Kurmangalieva, A.N. Nysanbayev, G.R. Koyanbayeva, A.M. Kenisarin, N.L. 

Seitakhmetova, K.K. Tadzhikova, A.D. Kurmanalieva, J. Altayev and many others 

continue to study Al-Farabi’s works. 

In conclusion, Al-Farabi’s legacy is considered to be unquestionable 

contribution to many different areas of science which is really worth to 

accumulate, study, and apply. Young Kazakhstan generation has to honor it.  
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Alikhan Nurmukhamedovich Bukeikhanov 

Mirzabayev, A. 

(scientific advisor – tutor Sheripova G.A.) 

NC JSC “Karaganda Medical University” 

 

Kazakhs public  and state figure, teacher, scientist, journalist, ethnographer. 

One of the founders and leaders of the Alash party, the commissioner of the 

Provisional Government for Kazakhstan (1917). 

Alikhan Nurmukhamedovich Bukeikhanov -, scientist, founder and leader of 

the national liberation movement, organizer of the first Kazakh political party and 

head of government Alash hordes . He was born on 5 March 1866, in Tokyrauyn 
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Volost, the current Aktogay district of the Karaganda region. Originate from the 

clan of the torus, a descendant of Jochi, the eldest son of Genghis Khan. 

Kokzhal Barak is his ancestor. One of the last Kazakh khans, Bokey Khan, 

is the son of Kokzhal Barak. From Bokey Khan was born Batyr, from him - 

Myrzatay, and from him - the father of Alikhan, Nurmukhamed. 

When Alikhan turned 9 years old, his father  drove him to Karkaraly, gave 

him study to the local mullah. But a quick-witted boy, realizing that children in 

school are more literate, voluntarily transferred to a three-year urban elementary 

school on his own. After that, he entered the Karkaraly city three-year specialized 

school, which he graduated with excellent marks. 16-year-old Alikhan was 

admitted to the Omsk Technical School. Technical School, where for all four years 

Alikhan was the best student. 

For the fact that he studied very well in gratitude for this, gave him the 

opportunity to continue his studies. So at the age of 20, he entered the Institute of 

Forestry in St. Petersburg, having on hand a letter of recommendation from the 

office of the Steppe Governor-General and 200 rubles from the Kazakh community 

scholarship. 

Not much is known about the personal life of the largest political figure in 

Kazakhstan at the beginning of the twentieth century. But even the information that 

is there is enough to understand that it was not incomprehensible. In 1901, 

Bukeikhanov married Elena Sevastyanova, who was the daughter of journalist 

Yakov Sevastyanov, with whom Alikhan Nurmukhamedovich worked in the 

publication Stepnoy Kray. Already in 1902, the spouses borned a daughter, Kanipa 

(officially Elizabeth).and eight years later, in 1910, the heir appears in the family - 

the son of Oktay (officially - Sergey). In the eighteenth year, Elena Bukeikhanova 

suddenly dies and leaves her husband with two children in her arms. The second 

time the Kazakh patriot did not marry. And until the end of his days he remained 

faithful to his beloved beloved wife. But Alikhan turned out to be a good educator 

and raised decent people. Both followed in the footsteps of their father and became 

scientists. 
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Daughter - Elizaveta Alikhanovna (1903-1971), during the war a 3rd-rank 

medical doctor, major of the medical service, was awarded orders and medals, after 

the war doctor of medical sciences, professor, head of the department of sanitary 

statistics 

Son - Sergey (Oktay) Bukeikhanov (1910-1957), geological engineer, 

collaborated with Kanysh Satpayev, author of scientific works on copper and 

uranium ores, was arrested after his father, served time in Norilsk, was released 

and appointed director of uranium at the beginning of the war mine at the NKVD 

nuclear project. He was married, the descendants live in Moscow. They come to 

their historical homeland to bow to that land, to those places that my father loved 

Here, along with daily studies at the institute, he actively participated in the 

work of political, literary, and economic circles, and also participated in student 

unrest. He began to think about the difficult future of the Kazakh people, who had 

been dependent on the Russian Empire for more than 200 years. He understood 

that people, who were vegetating in captivity of ignorance and nescience, needed 

knowledge and culture. He set himself the goal: to raise the education, culture of 

the people, improve his life. 

Having joined «the Freedom of the People» party, he organized a small 

group of adherents of this party among the Kazakh intelligentsia and political 

activists. The Omsk period of life had a special influence on the formation of 

political views, on the formation of him as a political, public figure, political 

fighter, and later the organizer and leader of the national liberation movement. 

The presence of two ideological trends in the Kazakh steppe at the beginning 

of the twentieth century is well known. One of them was headed by Alikhan. He 

attributed himself to the “Westernist direction” of the social movement of the 

Kazakh intelligents, which “sees the future of the Kyrgyz countryside in the 

conscious implementation of Western culture. According to the denunciations of 

the agents they were persecuted, imprisoned. This also affected Alikhan, who in 

his student years was on the list of immoral and was under observation; at first he 
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was imprisoned in the Semipalatinsk prison, then he was exiled to the city of 

Samara. 

Upon returning from exile in 1916, A. Bokeikhanov immediately joined the 

socio-political life of Orenburg - he was elected to the city duma. Having headed a 

group of nine representatives of the Kazakhs, A. Bokeikhanov participated in the 

congress of Siberian autonomists in Tomsk. He intended to create Kazakh 

autonomy as part of the Siberian republic. Upon his return, A. Bokeikhanov 

proceed about creating the first in the history of Kazakhs national political 

organization - the Alash party. The ideological premises of such a party were laid 

by the Kazakh newspaper, which has been published since 1913, which it created 

with Akhmet Baitursynov and Mirzhakip Dulatov. 

In 1913, Bokeikhanov, together with the former deputy of the First State 

Duma, writer Akhmet Baitursynov and poet and writer Myrzhakip Dulatov, 

opened the Kazakh newspaper in Orenburg. 

The activity of an outstanding citizen who devoted his entire conscious life 

to the last breath, the cause of the liberation of the people, was multifaceted. He is 

a delegate to the Russian congresses of local and city public figures, a deputy of 

the I State Duma, he has been repeating all his life that while he is alive he will 

serve the Kazakh people 

A. Bokeikhanov is an outstanding personality who left an unforgettable 

mark in the socio-political, spiritual, cultural history of the Kazakh people. 
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Денис Тен – национальная гордость страны 

Нурлыбек Я. 

(научный руководитель - тьютор Мищенко А.Н.) 

Медицинский университет Караганды 

 

Программа «Рухани жаңғыру» была разработана на основе положений 

статьи Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания», которая опубликована 12 апреля 2017 года. В ней обозначена 

основная цель нации на новый исторический период: сохранить и 

приумножить духовные и культурные ценности, войти в 30 развитых 

государств мира. Программа предусматривает несколько проектов, 

направленных на достижение этих целей. 

Одним из таких проектов является  «100 новых лиц Казахстана». Этот 

проект вберет в себя живые истории казахстанцев из разных уголков страны, 

различных возрастов и национальностей, которые будут служить образцом 

для соотечественников. Эти 100 (и более!) новых лиц станут олицетворением 

современного Казахстана. 

Одним из самых популярных конькобежных видов спорта является  

Фигурное катание. Фигурное катание было включено в программу 

Олимпийских игр в 1908 году. В следующий раз соревнования по фигурному 

катанию прошли только через 12 лет на Олимпиаде 1920 года. Далее, 

начиная с первой зимней Олимпиады 1924 года фигуристы участвовали во 

всех зимних Олимпиадах. 
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Денис Тен- это гордость нашей страны. Он родился в Алмате. По 

национальности — кореец. Тен — потомок известного в Корее генерала Мин 

Гын Хо времён Корейской империи. Тренировался в Лос-

Анджелесе, Калифорния. 

Начинал заниматься фигурным катанием в группе здоровья. Помимо 

фигурного катания Денис также занимался другими видами спорта, 

включая теннис, акробатику, тхэквондо, карате, плавание, ходил в школу 

танцев и живописи. Окончил 5 классов в музыкальной школе по классу 

фортепиано и пел в хоре. В 2002 году коллектив, в котором пел Денис, 

завоевал серебряную медаль на хоровой Олимпиаде в Пусане (Республика 

Корея). Позже, встал выбор: музыка или фигурное катание. Тен выбрал 

второе. В 2003 году на турнире «Хрустальный конёк» его заметила Елена 

Буянова (Водорезова) и пригласила в Москву. В 2010 году переехал в Лос-

Анджелес к своему новому тренеру Фрэнку Кэрроллу. 

В мае 2014 года Тен окончил Казахскую академию спорта и туризма с 

красным дипломом. Обучался в Бизнес-школе при Казахстанско-Британском 

техническом университете, осваивая степень MBA (магистра делового 

администрирования) по программе «Нефть и газ». 

Летом 2015 года в прессе появилась информация о новом увлечении 

Тена — фотографировании. Он создал отдельную страницу в социальных 

сетях, чтобы делиться творческими работами. Среди моделей, которые 

принимали участие в его фотосессиях, можно заметить публичных 

личностей, включая актрис Динару Бактыбаеву, Айсулу Азимбаеву, Алию 

Телебарисову, волейболистку Сабину Алтынбекову, боксера Серика 

Сапиева и многих других. 

У Тена есть фан-клубы в Казахстане, Корее и Японии. Осенью 2015 

года премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время официального визита в 

Казахстан в одной из речей назвал Дениса Тена символом дружбы Японии и 

Казахстана. 
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%96%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8D,_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE
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19 июля 2018 года в центре города Алмата на парковке недалеко от 

пересечения улиц Курмангазы и Байсеитовой Денис Тен застал двух 

преступников при краже зеркал с его автомашины. В результате возникшей 

потасовки один из них нанёс фигуристу глубокое ножевое ранение в бедро, 

что вызвало сильное кровотечение. Денис Тен в крайне тяжёлом состоянии 

был доставлен в больницу, где и скончался спустя два часа. 21 июля 2018 

года Денис Тен был похоронен на кладбище в посёлке Дружба Алматы. По 

обвинению в убийстве Тена задержаны двое граждан Казахстана, 1994 года 

рождения, которые признали свою вину. В январе 2019 года оба 

подозреваемых признаны виновными в убийстве Дениса Тена и приговорены 

к 18 годам лишения свободы; их соучастницу суд признал виновной в 

совершении другого преступления (недонесение о преступлении) и назначил 

ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы. 

Первый и единственный спортсмен в истории независимого 

Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов 

мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней 

Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при 

по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди 

юниоров (2008), стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим 

медаль турнира ИСУ. 

Один из немногих фигуристов-мужчин, исполнявших 

вращение бильман. 

Представлял Казахстан на Олимпийских играх 2010 года, где был 

самым молодым участником (16 лет) в мужском первенстве. 

Первый фигурист-одиночник из Казахстана, сумевший пройти в финальную 

стадию соревнований на Олимпиаде. 

Тен выступил в роли официального посла в олимпийской кампании 

«Алматы 2022». 

С 2013 года он продюсировал ледовое шоу «Денис Тен и друзья», в 

котором принимают участие мировые звёзды фигурного катания. По 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0-%D0%90%D1%82%D0%B0
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официальным данным организаторов, ежегодно на ледовое шоу приезжает 

более 500 туристов из-за рубежа (преимущественно из Японии), чтобы 

увидеть проект вживую. 

С 2019 года в Алма-Ате проводится международный турнир по 

фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена». 

Денис Тен является сильным спортсменом, и мне нравится фигурное 

катание. Имя Дениса Тена популярно.Наша страна продемонстрировала 

всему миру. И он, несмотря на свою национальность, представлял Казахстан.    

Одна из главных целей Дениса заключалась в том, чтобы развить фигурное 

катание в Казахстане и представить страну на мировой спортивной арене. 

Поэтому мы очень гордимся, что нашей стране выпала честь организовать 

впервые турнир такого масштаба. Это большое достижение для страны, для 

всех жителей и для развития этого вида спорта. Мы очень рады подарить 

незабываемые эмоции всем любителям фигурного катания. 

 

Список использованных источников: 

1. Tengrinews.kz 

2. wikipedia.org 

3. matritca.kz 

4. https://official.satbayev.university/ru/university/roukhani-zhangyru- 

 

Әлихан Бөкейханов – Алаш ұлттық – демократиялық 

қозғалысының  көшбасшысы 

Нұрлан Ж. 

(ғылыми жетекшісі – тьютор Керимбекова М.Ж.) 

Қарағанды медицина университеті 

 

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында қазақ халқының 

бақытты келешегі, ұлттық тəуелсіздігі үшін күресуші үлкен зиялы топ 

қалыптасты. Сол ғасыр басында қалыптасқан қазақ зиялыларының жетекшісі 

https://official.satbayev.university/ru/university/roukhani-zhangyru-
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–  Əлихан  Нұрмұхамедұлы – көрнекті қоғам жəне мемлекет қайраткері, 

ғұлама ғалым, ұлт-азаттық қозғалысының  теориялық  негізін салушы əрі 

көсемі, қазақтың тұңғыш саяси партиясын ұйымдастырушы жəне Алашорда 

үкіметінің төрағасы. 

Алаш қозғалысы ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында 

Қазақстанда орын алған əлуеметтік-экономикалық қоғамдық саяси жəне 

рухани-мəдени өзгерістердің  нəтижесінде өмірге келді. Алаш париясы деген 

атпен танылған ұлттық-демократиялық қазақ зиялыларының саяси ұйымы 

халық идеясының қозғаушы күші міндетін заман талабына сай адал атқарды.  

Əлихан Бөкейханов көшбасшы болған Қазақ интелегенциясының 

алдында ұлттық территориялық қазақ мемлекетін құру міндеті тұрды. Бұл 

қасиетті борышты іске асырушы күрескелердің қатарында Алаштың көрнекті 

жетекшілері Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Мұстафа Шоқаев, 

Мұхамеджан Тынышбаев, Жанша Досмұхамедов, Халел Досмұхамедов, 

Əлімхан Ермеков, Жақып Ақбаев, Халел Ғаббасовтар тұрды. Бұлардың 

көпшілігі Петербург, Москва, Варшава, Қазан, Орынбор мен Том жоғары оқу 

орындарын бітіріп шыққан аса білімді, біртуар адамдар еді.  

Алаш көсемдерінің 1917 жылы Алашорда үкіметін жариялап, тəуелсіз 

қазақ мемлекетін құру үшін күрескен жолы аяқсыз қалмағанына барлығымыз 

куəміз.  

Қазақ ұлтының санасын ояту жолында тəуекел еткен нар тұлға – 

Əлихан Бөкейханның нақты іс-əрекеттері қазақ халқының болашағын 

ойлағандықтан туған еді. Ұлт зиялысы болудың жауапкершілігі қашанда зор 

болады, өйткені халық өмірінің тайғақ кешулері  тұсындағы əркелкі 

мəселедегі айтыстар, тартыс-жанжалдар ең əуелі ұлт  зиялыларына сын екені 

анық. 

Əлихан Бөкейхан қазақтың басындағы ауыр халді арылтып, санасына  

жарық сəуле шашу үшін, мұң-мұқтажын баршаға жеткізу үшін, қазақ 

зиялыларының ой-пікірлері мен көзқарастарын түйістіру үшін «Қазақ» 

газетін шығарады. «Қазақ» беттерінде қазақ зиялылары жандарына батқан 
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ащы шындықты айтып, қазақтың халі, жер туралы, теңсіздік туралы 

мəселелерді көтерді. 

Осы жұмысты жазудағы мақсатым -  ХХ  ғасырда өмір сүрген қазақ 

зиялыларының өмірімен, қызметімен олардың өз халқына  жасаған баға 

жетпес орасан  еңбектерімен танысу. Əлихан Бөкейханов бастаған қазақ 

зиялыларының еңбектерін бүгінгі, ертеңгі жəне болашақ ұрпақтардың рухани 

асыл қазыналары деп тану.   

Міндетіміз - халық арасында тараған  естелік əңгімелер арқылы қазақ 

зиялыларының өмірлерінің беймəлім жақтарын зерттеу. 

 Әлихан Бөкейханның өмірі және қоғамдық-саяси қызметі. Əлихан  

Бөкейхан Нұрмұхамедұлы 1866 жылы бұрынғы Семей облысы Қарқаралы 

уезі Тоқырауын болысының жетінші ауылында өмірге келген. Қазіргі 

əкімшілік-аймақтық бөлініс бойынша бұл елді мекен Қарағанды облысы, 

Ақтоғай ауданы, Қаратал ауылына қарайды. Көрнекті қоғам қайраткері жəне 

Алаш қозғалысының жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің төрағасы, 

публицист, ғалым, аудармашы. Əлихан Орта жүз ханы Бөкейдің  ұрпағы. Ата 

тегі: Бөкей – Батыр- Мырзатай –Нұрмұхамед - Əлихан. Əлиханның балалық, 

жастық шағы, шəкірттік жылдары ежелгі қаламыздың  тарихымен тығыз 

байланысты.  Жасынан зерек, алғыр өскен Əлиханды əкесі Қарқаралыға алып 

барып, жергілікті молданың қолына оқуға береді. Бірақ ол молданың 

қолынан  оқуды  қанағат тұтпай, қаладағы үш сыныпты бастауыш мектепке 

ауысады. Оны бітіргеннен кейін 1879-1886 жылдары  Қарқаралы 

қаласындағы қазақ балаларына  арналған мектепте оқиды. 1886-1890 жылдар 

аралығында Омбыдағы техникалық училищеде оқып, оны «техник» 

мамандығы бойынша бітіріп шықты.1890-1894 жылдар аралығында Санкт-

Петербургтегі Орман технологиялық институтының экономика 

факультетінде оқыды. Мұнда ол студенттік қызу пікірталастарға қатысып, 

ХХ ғ. босағасын аттағалы тұрған Ресейдің қандай жолмен дамуы тиімді 

болатындығы туралы  қайшылықты пікірлер қақтығысына куə болды, өз 

ойын да шыңдай  түсті. Бөкейхан туралы «Семипалатинский листок» 
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газетінің 1906 жылы 5 маусымдағы  санында: «Ол Орман институтының  

студенті болып жүрген кезінде барлық студенттік  қозғалыстарға  белсенді 

түрде араласып, əсіресе солшылдарға ілесетін. Марксизм туралы қызу 

пікірталастарда экономикалық матерализм қағидаларын дес бермей 

қорғайтын»  делінген. Ə.Бөкейханов  Ресей  жандармирия  басқармасының 

назарына алғаш рет студенттік  жылдары – ақ ілігіп,  «Саяси сенімсіздіктің 

қара тізіміне алынды».  

Əлихан Бөкейханды Ұлт көсемі дəрежесіне жеткізген қызметі 1917-

1920 жылдардағы Алаш партиясы мен Алашорда үкіметі құру кезіндегі 

қажырлы іс-əрекетінің арқасында қазақ халқының ұлттық-территориялық 

тұтастығын құруында еді. 

Ұлт көсемі Əлихан Бөкейхан арманы 70 жылдан аса қазақ халқының 

бойында сақталып жатты. 1980 жылдардың аяғында жариялылық басталған 

кезде қазақ халқы өзінің ұлт көсемінің еңбектерін бірден іздеп, тауып 

халықпен қауыштырды. Бүгінде Қазақстан халқының арман-мұраты Əлихан 

Бөкейханның ғасыр басындағы елді дамыту идеясымен сабақтасып 

жатыр.1905-1917 жылдары өрістеген Алаш қозғалысы аясында қазақ 

зиялыларын бір мақсат-мүддеге жұмылдырған ұлттық-демократиялық 

«Қазақ» газетін шығарып, «Алаш» партиясын құрып, өз алдына тəуелсіз 

мемлекеттік құрылым «Алаш» автономиясын жариялаған алаш арыстарының 

идеялары мен жүзеге асырған істері бүгінгі Тəуелсіз Қазақстан кезеңінде 

жалғасын тапты.  

1917-1919 жылдары Алашорда үкіметі құрылып, қазақ халқының бір 

тұтас ұлттық-территориялық мемлекет болып аз да болса өмір сүрген тарихи 

уақыты болып саналады. ХХ-ғасыр басында қазақ халқының тарихы өзінің 

аса күрделі əлеуметтік жəне қоғамдық – саяси қайшылықтарымен 

ерекшеленеді. Сонымен қатар, рухани азаматтық пен демократиялық – 

ағартушылық идеялары толы бұл кезең, халқымыздың небір алып ой иелерін 

жарыққа шығарған шын мəнінде қазақ ренессанасы дəуірі болды. Атап 

айтқанда олар: ұлттық тəуелсіздік, өзін-өзі басқару, құқықтың мемлекет 
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принциптерін қазақ қоғамына енгізу, тілді дамыту, əдеттік талаптарын 

бұлжытпай орындау сияқты биік мұрат, мақсаттар тұрады.  

Əлихан Бөкейхан бастаған Алашорда үкіметінің тар таптық мүддеден 

гөрі жалпы адамзаттық қасиеттерге ден қойғандығы 1916 жылғы көтеріліс 

нəтижесінде босқынға ұшыраған қырғыз халқына көмек көрсеткенімен, 

Алашорда үкіметі құрамындағы 25 орынның 10 орнына қазақ жеріндегі басқа 

ұлт өкілдеріне қалдырғанын, Түркістан өлкесіндегі ұлт-азаттық күштермен 

бірігіп, Түркістандағы Кеңестік билікті империялық ұлттық үстемдік 

құралына айналдырғысы келген жаңа билікке қарсы Қоқан автономиясын 

жариялауынан айқын көрінеді.  

Алаш қайраткерлері жасақтап берген Қазақ АКСР–інің 

территориясында 1991 жылы Қазақстан тəуелсіз мемлекет ретінде бой 

көтерді. Мұнайлы алқап Каспий, Астана бой көтерген Ақмола бүгінгі таңда 

Қазақстанның мерейін асырып, мақтанышына айналуда. Бұл əр сəт сайын 

Алаш идеясын санамызда жаңғыртып тұрар көріністер.1993 жылғы 13 

қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік шекара туралы» Заңы 

қабылдағаннан кейін 1992 жылғы 24 қарашадағы КСРО-ның «КСРО 

Мемлекеттік шекарасы туралы» Заңы күшін жойды. 

1994 жылы сəуірде Қытай Үкіметі төрағасының Қазақстанға сапары 

кезінде Н.Назарбаев пен ЛИ Пэн қазақ–қытай мемлекеттік шекарасы жөнінде 

келісімге қол қойды. Осылайша Қазақстан Республикасының шекарасы 

құқықтық негізде халықаралық шарттарға сай заңдастырылды.  

Себебі жер – бізге мұра болып қалған бабалар аманаты. Алаш  

арыстарының қазақ халқы үшін территориялық біртұтастықты  негіздеп 

кетуі. Қорыта айтсақ, мемлекет құраушы ұлт – қазақ мəселесі, ұлттың  

интеллектуалдық əлеуеті, мемлекет шекарасы Алаш  автономиясы мен 

Тəуелсіз Қазақстанның тарихи сабақтастығының жарқын көрінісі екендігі дау 

тудырмайды. Ұлт көседерінің тағы  бір аса ірі тарихи еңбегі осы күнгі 

Қазақстан Республикасы жерінің шекарасын сызуы мен оның тұтастығын  
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сақтап қалуында.     1909-1917 жылы Дон егіншілік банкі бөлімшесінде  

жұмыс істеді. 1912-1917 жылы кадеттер партиясы ОК-нің мүшесі болды.  

Әлихан Бөкейхан бастаған зиялылардың «Қазақ» газетін шығаруы  

және ондағы көтерілген мәселелер. Əлихан Бөкейхан 1913 жылдың 2 

ақпанынан бастап Орынбордан шыға бастаған «Қазақ» газетінің негізін 

қалап, бағыт бағдарын анықтаушылардың бірі болып қана қойған жоқ, 

сондай-ақ газеттің ыстығына күйіп, суығына тонған ең белсенді жəне 

өндірімді авторларының қатарында болды.  

«Қазақ» болса 1913-1918 жылдар аралығында ең алдымен белгілі үштік  

яғни Ахмет Байтұрсынов, Əлихан Бөкейханов жəне Міржақып 

Дулатовтардың табан ет, маңдай тер еңбегінің арқасында жалпы ұлттық 

басылым деңгейіне көтерілуімен бірге, ұлт-азаттық қозғалыстың баспа үніне 

де айналған еді. Қазан төңкерісіне дейінгі ұлттық басылымдар арасында 

«Қазақ» газетінің алар орны ерекше екендігі даусыз. Біріншіден, ол 5 жыл 

бойы үзбей шығып тұрған жалғыз ұлттық басылым. Екіншіден, қазақ, 

тарихындағы болған ең күрделі қоғамдық құбылыстар, сол «Қазақ» газеті 

шығып тұрған жылдарға дəл келіп, газет бетінде бейнеленді. Сондықтан, 

олардың тарихын «Қазақ» газетін дерек көзі ретінде пайдаланбай ашып 

көрсету мүмкін емес. «Қазақ»  газеті, басқа да ұлттық басылымдар сияқты 

XX ғасыр басында, елімізде қалыптасқан қоғамдық сұранысқа сай пайда 

болған объективті дүние.  

 «Қазақ» газетінің тарих дерегі ретіндегі тағы бір ерекшелігі, одан 

алынған мағлұматтардың жан-жақтылығы, ел өмірінің барлық салалары 

туралы толық мəлімет бере алуы жəне олардың шынайылық дəрежесінің 

жоғарылығы. Мысалы, газеттің əлем халықтары тарихында болып өткен 

бірінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы жылы дүниеге келуі, оны қазақ 

халқының соңғы бейбіт жылғы өмірінің, тұрмыс-тіршілігінің, қоғамдық 

қарым-қатынастарының жазба дерегіне айналдырды. Ал, апталықтан алынған 

ақпараттардың шынайылық дəрежесінің жоғарылығына келсек, ол газеттің 

негізгі авторларымен тікелей байланысты. Олар, газет материалдарының 
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жартысынан көбін дайындап, жариялаған Əлихан Бөкейханов, Ахмет 

Байтұрсынұлы жəне Міржақып Дулатұлы. Осылардың, жəне басқа да газетке 

үзбей мақалалар жариялап тұрған авторлардың терең де жан-жақты 

энциклопедиялық білімдері, журналистік шеберліктері, ең бастысы, ұлт ісіне 

шексіз берілгендіктері, газетте жарияланған əрбір мақаланың танымдық 

деңгейінің, сапалық қасиетінің жоғары болуын қамтамасыз етті.  

Ол Ресей жергілікті жəне қалалық қоғам қайраткерлері съезінің 

делегаты, Ресейдің 1Мемлекеттік Думасының жəне мұсылман халықтары 

съезінің депутаты, ІV мемлекеттк Думаның  мұсылмандар фракциясының 

Бюро мүшесі, ғұлама-ғалым,ормантанушы, экономист, мал шаруашылығын 

зерттеуді ғылыми жолға қоюшы, тарихшы, этнограф, əдебиеттанушы, 

аудармашы əрі публицист ретінде қазақ халқының саяси-əлеуметтік, мəдени 

рухани тарихында өшпестей із қалдырған ұлы тұлға. 

Қорытынды. Əлихан Бөкейхан - қоғам қайраткері, саясаткер, Алаш 

қозғалысының жетекшісі ғана емес, ол сондай-ақ талантты зерттеуші-ғалым 

екені баршамызға аян. Сол себепті Əлихан Бөкейханның ғылыми мұрасы, 

зерттеу еңбектері де əр қырынан жан-жақты зерделенуі тиіс. Қазақстандық 

ғалымдардың ұсынысымен ЮНЕСКО Бас конференциясының 2 38-

сессиясында «Мемлекет жəне қоғам қайраткері Əлихан Бөкейханның 

туғанына 150 жыл толуына арналған мерекелік шараларға қатысу туралы» 

тарихи шешімі бекітілген болатын. 2016 жылы Əлихан Бөкейханның 150 

жылдық мерейтойын ЮНЕСКО аясында абыроймен өткізді. Еліміздің 

ғалымдары өздерінің тарапынан ғылыми конференциялар, форумдар өткізді. 

Зерттеуші Сұлтанхан Аққұлұлы Жүсіп бастаған ғалымдар Əлихан Бөкейхан 

шығармаларының 15 томдығын жариялады. Əлихан Бөкейхан басқарған 

«Алаш» қозғалысының тарихи маңызы зор болды. Атап айтқанда ХХ ғасыр 

басындағы қазақтың ұлттық қайта өрлеу қозғалысы Орта Азияны мекендеген 

туыс түркі халықтарының ұлттық сана-сезімін оятып, өзін-өзі басқаруға 

ұмтылуына күшті серпін берді. Ол Ақпан төңкерісінен үлкен үміт күтеді. 

Бірақ ол үміті ақталмайды. Уақытша үкімет оның ішінде өзі мүшесі болып 
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жүрген кадет партиясының көсемдері қазаққа автономия беруге қарсы 

болады. Оның үстіне олармен жер мəселесі жөнінде де ымыраға келе алмады 

да, ол бұл партиядан шығып, қазақтан сайланған тоғыз өкілді бастап барып 

Томск қаласында Сібір автономистерінің құрылтайына қатысады.Осында 

болашақ Сібір республикасының құрамында Қазақ автономиясы құрылмақ 

болады.Құрылтайдан оралысымен Əлихан қазақ тарихындағы тұңғыш саяси 

ұйым Алаш партиясын ұйымдастыруға кіріседі. Артынша 1917 жылдың 

желтоқсанында бүкіл қазақтардың құрылтайында Қазақ автономиясыда 

жарияланып, Əлихан Бөкейхан сол алғашқы Алашорда Ұлт Кеңесі үкіметінің 

тұңғыш төрағасы болып сайланды. Бірақ көп ұзамай                                                                                          

жеңіске жеткен большевиктер Қазақ автономиясының жұмысын тоқтатып, 

басшыларын қуғынға салады. Əлихан Бөкейхан Мəскеуге жер аударылады. 

Онда он жыл үй қамауында отырған Əлиханды 1937 жылдың тамызында 

қайыра тұтқындап, бір айдан кейін жалған жаламен өлім жазасына кеседі. 

Əлихан туралы: «Алаш туын тікті, оның астына қазақ зиялыларын біріктірді, 

бүкіл өмірін өз ұлтының жарқын болашағы үшін сарп етті. Қара басының 

қамын өз елінің тағдырынан ешуақытта жоғары қойған жоқ, қараңғыда қан 

жылап қаңғырған күнде басын қазақ тағдырына құрбан қылған азамат» деуі 

оның өмір жолы мен қоғамдық қызметіне берілген əділ баға.ХХ – ғасыр 

басындағы азаттық қозғалыстың жетекшісі Əлихан Бөкейхан мен оның 

төңірегіне топтасқан ұлт зиялылары қазақ халқына бостандық əперуге, 

тұрмыс жағдайын өзгертуге, өркениет биігіне көтеруге бар ғұмырын арнаған 

қайраткерлер ретінде тарих бетіне алтын əріппен жазылып қалды.  
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Ұлы дала баласы - Мұстафа Шоқай 

Орынбасар Д. 

(ғылыми жетекшісі – тьютор Шерипова Г.А.) 

КеАҚ ҚМУ 

 

Қиыншылғы мен қуанышы бір жағаға тоғысқан қазақ халқының 

басынаң қиыншылықтар мен қаунышты белестер  бірге өтіп жүрді .Əрбір 

белестің өзіндік бетке ұстар тұлғасы болған.Мұндай жандар туралы Елбасы 

Н.Назарбаев: “Ұлы тұлғаларын білмейінше, бірде-бір дəуірді дұрыстап тану 

мүмкін емес. Адам тарихының айнасынан біз тарих көшінің жүрісін ғана 

аңдап қоймаймыз, оның рухын, тынысын сезінеміз. Сондықтан халқы мен 

елінің алдындағы өздерінің перзенттік парызын айқын да анық түсінген, 

қандай да қиын-қыстау жағдайда оны адал орындаудан жалтармаған адамдар 
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қай дəуірде өмір сүрсе де, дəйім жұртының азаматы болып қала бермек. 

Тарихтың қай кезеңінде болсын, олар өз ұлтының бетке ұстар мақтанышы 

болып келген”, дейді. Сондай тұлғалардың бірі – Мұстафа Шоқай. Ол – Алаш 

қозғалысының бөлінбес бір бөлшегі, Алаш идеялары мен мақсаттары 

аясында стратегия құрып, қазақ, өзбек жəне басқа да түркі халықтарының 

ұлттық бостандығы үшін күресінің стратегиясы мен тактикасын ойластырған 

қазақтың қоғамдық жəне саяси қайраткері, публицист біртұтас 

Түркістаннның  еркіндігі мен тəуелсіздігі үшін күрес жүргізген идеолог. 

Мұстафа Шоқай 1890 жылы 25 желтоқсанда Қызылорданың маңындағы 

қазақ ауылында дүниеге келген. Мұстафаның ата-бабалары қыпшақ-бошай 

руынан шыққан далалық аристократтар болған. Ол кезде Ресей империясы 

жақын маңдағы территорияларды толығымен өзіне бағындырған болатын. 

Тиісінше, Мұстафаның отбасы өмір сүрген аймақ орыс Түркістан деп аталды.  

Сонымен қатар, патша II Николай, қазақтардың көтерілісіне ашуланып, 

көшпенділердің жерлерін орыс мигранттарына беру туралы жарлық 

шығарды. Мұстафаның ата-анасы замаң талабын ескере отырып баласына 

орыс тілін білгенін абзал деп шешіп оны Перовскіге орыс тілінде білім алуға 

жібереді. 12 жасында Ташкенттегі ерлер гимназиясына оқуға түсіп оқуын 

алтын медальмен аяқтайды  бірақта бұл жетістік оған оңайлықпен келмейді 

өйткені шетелдік азаматтарды жек көретін сол кездегі  губернатор Самсонов 

оған қарсылық білдірген болатын .Уақыт өте келе өзінің қателігін түсінген 

губернатор Самсонов оған əкімшікте аудармашылық жұмысқа 

шақырды.Бірақ Мұстафа Шоқай бұл ұсыныстан бас тартады. 1910 жылы 

Санкт-Петербургке барып, Петроград университетінің заң факультетіне оқуға 

түседі.1912 жылы əкесінің қайтыс болуына байланысты Мұстафа өзінің 

оқуын уақытша тоқтата тұрып  əкесінің орнына ауылға судья болып жұмысқа 

тұрады. Сол күндері Столыпин реформасының салдарының айқын байқалып 

жатқан кезі еді. Жер даулары жас судьяның күн тəртібіндегі басты мəселе 

болатын.Келіспеушіліктің мəні мынада: патша жарлығына сəйкес жерлер 

жергілікті қазақтардан мəжбүрлі түрде алынып, Ресейден қоныс аударған 
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шаруаларға берілуі болатын. 1914 жылы Мұстафа университетті үздік 

тамамдады , заң нормаларын жақсы білуі, бірнеше шет тілдерінде еркін 

сөйлеуі жəне белсенді қоғамдық істерге ат салысуы оның Мемлекеттік 

думаға жұмысқа шақырылуына себеп болды. 

1914 жылы ол IV Мемлекеттік Думада мұсылман фракциясының 

хатшысы болды. Бұл жас саясаткер үшін үлкен жетістік болды, өйткені дауыс 

беру құқығы жоқ қазақтар осы фракция арқылы ғана Думада қабылданған 

шешімдерге əсер ете алды.Петроградта көтерілісті басқаруға байланысты 

көтерілістердің көптігінен кейін Керенский мен Тевкелев басқаратын 

комиссия құрылды. Комиссия құрамына Мұстафа Шоқай  фракциялық 

хатшы жəне аудармашы ретінде кірді. Комиссия Ташкентте жұмыс істеді. 

Басты міндеттерінің бірі - Имановтың басшылығымен қазақтардың ауқымды 

көтерілістерінің себептерін анықтау. Көтерілістің басты себебі Бірінші 

дүниежүзілік соғыс кезінде жергілікті тұрғындардың тыл қызметтерін 

көрсетуге жалпы жұмылдырылуы болды. Жұмыс істеу мұсылмандар 

арасында үлкен діни мейрамды тойлау кезінде жəне егістік жұмыстардың 

ортасында басталды.Жеткен жетістіктері оны Башқұртстанның өкілі ретінде 

депутаттыққа сайлануына мүмкіндік берді.Ол үшін Уфаның жергілікті 

помещигі С.Жантөрин оған Башқұртстан аумағынан сыйлық ретінде жер 

беріп қолдауға келісті. Бірақ соғыстан кейінгі ауыр экономикалық жəне саяси 

дағдарыстың салдарынан Ресей əлсіреп, патша Думаны таратып жіберуі 

керек болды. Революциядан кейінгі Мұстафаның белсенді қызметтеріне 

назар аудармауға болмайды.Екі жыл ішінде ол көптеген облыстарды аралап, 

маңызды кездесулерге қатысты. Төңкеріске дейін , 1916 жылы Мұстафа дала 

халықтарын біріктіру мақсатында «Түркістан Одағын» құру идеясын 

ойластырған болатын.Ол мұны Қазанға жасаған сапарында жүзеге асырды. 

Мұстафа Шоқай “Түркістан Бірлігі” одағын құрды жəне оның бес 

көшбасшысының бірі болды. Мұстафаның үкімет алдындағы ықпалы 

сақтады.Жаңа үкіметтің алғашқы шешімі губернаторларды қызметінен 

босату болды.Өкілеттілік бұрынғы партия депутаттарының құрамына кіретін 
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комитеттерге берілді. Түркістанда партиялар немесе депутаттар болған жоқ, 

бірақ Шоқайдың билігінің арқасында онымен келісілген губернаторлар 

тағайындалды. Патша өз қызметінең кетті.1917 жылы сəуірде Ташкентте 

жергілікті белсенділерінің съезі болып, онда Үлкен Түркістанды басқару 

мəселесі шешілді. Нəтижесінде Түркістан ұлттық кеңесі құрылып, Мұстафа 

Шоқай оның атқарушы органының төрағасы болды. 1917 жылдың жазының 

ортасында Мұстафа қазақтардан делегат ретінде Орынборда өткен 1-ші Бүкіл 

қырғыз съезіне қатысты.Басты қабылданған шешім - «Алаш» қазақ партиясы 

құрылуы жəне Шоқайға өкілдік берілуы болатын.1917 жылдың тамызында 

Петербургте Мұстафа Керенскиймен келісілген тағайындау алды содан кейін 

Шоқай Уақытша Үкімет жанындағы Түркістан комитетінің мүшесі 

болды.Билікті большевиктердің басып алуы оларға билікте үлкен 

жетістіктерге жеткізді.Коммунистер 1917 жылдың 13 қыркүйегінде 

Ташкентті басып алды, ал 25 қазанда Уақытша үкіметті талқандады жəне 

оның барлық мүшелерін, соның ішінде ұлттық комитеттерді қудалауды 

бастады. Осы оқиғаларға байланысты Мұстафа Ташкенттен кетті. Мұстафа 

Қоқанға келіп табан тіреді өйткені бұл жерде əлі де антимпериалистік жəне 

антироссиялық көзқарастар қарсы өшпеген еді. 1917 жылдың қарашасында 

осы жерде өткен мұсылмандардың съезінде Түркістан автономиясы құрылды. 

Шоқай алдымен сыртқы істер министрі, содан кейін автономия төрағасы 

лауазымын алды.1917 жылдың желтоқсанында ІІ-ші жалпы Қырғыздық съезд 

өтіп, онда Мұстафа қазақ мүддесін анық білдірді. Жиналыстың 

қорытындысы Алаш автономиясының құрылуы болды. Қазақ делегаты оның 

атқарушы органына кірді. 1918 жылдың желтоқсанында Колчактың əрекетіне 

көңілі толмайтын қазақтар мен башқұрттардың Орынбор қаласында 

Құрылтай жиналысын өткізді. Онда қазақтарды Шоқай таныстырды. Бірақ 

Колчактың жақтастары оны құрылтайды талқандап жəне қатысушыларды 

тұтқындауға тырысты. Мұстафа қайтадан қашып кетіп, əйелімен бірге 

Кавказға барды. Мұстафа Бакуге көшіп, кейін Тифлиске көшіп, екі жыл өмір 

сүрді. Мұнда ол өзінің редакторлық мансабын өз журналында бастады, 
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бірнеше газеттермен жұмыс істеді. 1921 жылдың ақпанында большевиктер 

осы аймаққа да жетті. Мұстафа үшін эмигранттық өмір басталды, онда ол 

публицист ретінде танымал болды: Ол алдымен Түркияға көшіп, онда 

əйелімен 1921-ші жылдың жазына дейін тұрған. Мұнда ол ағылшын жəне 

түркі тілді басылымдар үшін көптеген мақалалар жазды. А. Керенскийдің 

Парижге қоныс аударғанын біліп, 1921 жылдың шілдесінде Мұстафа оған 

қосылды. Мұстафа 1923 жылы алғаш рет еуропалықтардың алдында түркі 

халықтарының ұлттық қозғалысы туралы сөз сөйледі. 1926 жылы қазақ 

публицисі Кавказ, Украина жəне Түркістан халықтарының мүддесінде 

шығарылатын журналдың редакциялық құрамына кірді. 1927 жылы 

Стамбулда Түркістанға арналған Түрік журналын шығаруды жолға қойды,ал 

1929 жылы Берлинде осындай журнал шығарды. Шокай бірнеше еуропалық 

тілді білген, ол өзінің туған халқының жағдайы туралы ой-пікірлерін ортаға 

салып, көпшілік алдында сөз сөйледі. Парижде ол Түркістанның ұлттық 

бірлестігін басқарды. Белсенді қайраткер еуропалық үкіметтер мен 

халықаралық институттардың сенімі мен қолдауына ие болды. Мұстафа 1941 

жылдың 27 желтоқсанында қайтыс болды. Ресми деректерге сəйкес, өлім 

себебі — бөртпе сүзегі аясындағы сепсис. Бірақ мұндай симптомдар уланған 

кезде де мүмкін, оның үстіне ол тифозды таяқшаға табиғи иммунитет бар 

болатын еді. Оның өліміне легионды басқарған адам күдіктенді. Мұстафа 

Шоқайдың қазақтардың азаттық қозғалысына қосқан үлесі баға жетпес. Ол 

өзінің барлық күшін қазақ жерінде империалистер мен большевиктер 

орнатқан диктатураны құлатуға бағыттады.Ол өз халқының мəселелеріне 

Еуропалық Қоғамдастықтардың назарын аударуға бағытталған қызметін 

жалғастырды.  

Қолданылған ақпарат көздері: 

1. https://kk.m.wikipedia.org/wiki/ 

2. https://e-history.kz/kz/publications/view3745 
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Қазақстан олармен мақтанады 

Сағади А. 

(ғылыми жетекшісі -  ф.ғ.м. Исабаева А.) 

Қарағанды коммерциялық колледжі 

 

Қазақстанның тəуелсіз мемлекет 

болғанына небəрі 27 жыл болды. Ұзақ уақыт 

бойы біздің еліміз Кеңес Одағының құрамында 

болғанын бəрі біледі, жəне осы себептен, 

жалпы айтқанда əлем, Қазақстан мен  қазақ  

халқы  туралы аса білмеген. Көбінде 

Қазақстанды Ресеймен байланыстырады да  біз 

туралы Ауғанстан, Татарстан жəне басқа да ұқсас елдер сияқты бірдей 

пікірге ие болды. Ертеде Қазақ елін танытушыларымыз бірен сараң болған 

болса,бүгінгі таңда мақтаныштарымыз бірте-бірте артуда. Қазіргі қоғамда 

қазақ елін танытып жүр 

Оған айқын дəлел ретінде: 

Əлемге ерекше дауысымен танылған Құдайберген 

Дінмұхаммед Қанатұлы (Димаш). Димаш 2010 жылдан 

бастап халықаралық жарыстарға қатыса бастаған. Ол, 

сонымен қатар, «Шығыс базары» жəне «Мейкин Азия» 

байқауларының Гран-при иегері. 

Димаш елімізді қытайлық «I am a singer» («Мен 

əншімін») телебайқауына қатысу арқылы əлем алдында 

кеңінен Қазақ елін танытты. 

Димаш арқылы миллиардтаған халық қазақ əнін тыңдап, кейбір 

қытайлықтар өзге де ұлт өкілдері қазақ тілін үйрене бастаған. 

Димашты, атақты əнші, актер əрі музыкант атамыз Әміре Қашаубаевқа 

сəл ұқсатамын. Əміре атамыз ең алғашқылардың бірі болып, Еуропаны қазақ 

халқының əн өнерімен таныстырған. 1925 жылы Париждегі (ЭКСПО - 1925) 
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Дүниежүзілік сəндік өнер көрмесінде «Балқадиша», «Қанапия», «Жалғыз 

арша», «Үш дос» қазақ халық əндерін орындағаны үшін этнографиялық 

концертте екінші жүлде мен күміс медальға ие болды. 1927 жылы 

Франкфурт-на-Майндағы бүкілəлемдік музыкалық көрмеде өнер көрсетті. 

Əміре атамыз күні бүгінге дейін халық жүрегінде. Димаш та халық пен əлем 

жүрегінең орын ала білген азамат.Оның алда бағындырар талай белестері 

бар.  

Кішкентай екеніне қарамастан талантты жастардың Қазақ елінде 

баршылық екенің дəлелдей мойындаттырған: 

Қазақстандық əнші, «Голос-дети» (Украина), «Жаңа толқын 2015» 

Көрермен көзайымы жүлдесінің финалисті жəне иегері, Қазақстанды 2018 

жылғы балалар Евровидениесінде таныстырған 

Данэлия Тулешева есімді 13 жасар аруымыз. 

Сондай-ақ 2019 жылы 9 қазанда Данэлия 

Тулешова ЮНЕСКО Клубтарының 

Қазақстандағы елшісі мəртебесін алды. 2019 

жылдың 2 қарашасында Данэлия Қазақстанның 

«Туризм елшісі» атанды оны бұл дəрежеге «Kazakh Tourism» ұлттық 

компаниясы тағайындайды. Сүйте келе өзінің жастайына қарамастан Данэлия 

елімізді кеңінең таныта, эстрада да өнеріміздің шыңдала дамуына үлесін 

қосып жүр.  

Данэлия сынды бүлдіршініміздің бірі Ержан Максим, 6 жасынан 

өнерге құмар ол, вокал мектебіне Дария Бақытовнаның басқаруына барады. 

2017 жылы Витебскте өткен «Славян базары» байқауында 2 орын, Италияда 

өткен «San Remo Junior» байқауында финалист атанды. 2018 жылы «Детское 

Евровидение» əлемдік байқауында финалист атанады. 2019 жылы «Голос 

дети»(Украина) байқауында жеңімпаз, 2019 жыл Гливице қаласында өткен 

«Детское Евровидение» байқауында 2 орын иегері атанды. Жəне бұл оның 

соңғы жүлделері емес, ол əлі талай Қазақ елінің атын шығарар азаматы 

болары  сөзсіз. 
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Қазақстанның əлемге тек əн өнерімен ғана емес,спорттан да озық 

екенің дəлелдеткен. Еліміздің мақтаныштарының бірі өзіміздің 

Қарағандымыздың тумасы: Генадий Генадиевич Головкин.Кəсіпқой боксшы, 

орта салмақта өнер көрсетеді.Бүгінде ол АҚШ елінде тұрады. Алайда ол 

үшін Қазақстан ең бірінші орында екеніне оның ісы мен сөздері дəлел . 

Бақилық болса да,ел есіңде мəңгіге тұрақталған,ел мақтанышы, 

боксшы: Бекзат Саттархановты бұндай мақаладан тысқа шығара 

алмаймын. Əлем чемпионының Қазақстанға сіңірген еңбегі көп. Сидней 

Олимпиадасындағы жеңісі үшін Тұнғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев 

Бекзат Саттархановқа І дəрежелі «Барыс» орденін табыс етті. Тарихта Бекзат 

«Барыс» орденінің тұңғыш иегері ретінде де қалды. Ал ел есіңде, намысын 

қолдан жібермес батыр,үлгі тұтар спортшы,мақтан етер азамат ретінде 

сақталды. 

Ел мақтаныштарымыз,қайсар боксшыларымыз 

осымен шектелмейді. Қанат Ислам, Серік Сапиев, 

Данияр Елеусінов, Жәнібек Алимханович, Иван Дычко, 

Адильбек Ниязымбетов жəне т.б. 

Денис Тен Қазақстандық мəнерлеп сырғанаушы. 

2014 жылы мəнерлеп сырғанаудан Сочи олимпиадасының қола жүлдегері, 

255,10 ұпаймен қола медальға ие болды. Ол - мəнерлеп сырғанаудан 2013 

жылғы əлем чемпионатының күміс медаль жүлдегері. VІІ қысқы Азия 

ойындарында мəнерлеп сырғанаудан чемпион, Қазақстанның үш дүркін 

чемпионы. 

Қазақстан Республикасының халықаралық дəрежедегі 

спорт шебері. Əлемдік рейтингте 18-орында тұр. Халық 

есіңде мəңгі болатын, тек қана Қазақ емес,əлем  мұная еске 

алатын дарынды спортшымыз. 

Қазақстан спортшылары əлем деңгейіңе 
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сай,əлбетте,бəрін айта тауысу мүмкін емес. Илья Ильин,Александр Винокуров, 

Зульфия Чиншанло, Мая Манеза, Светлана Подобедова, Ольга Рыпакова 

сынды талай ел пір тұтатын спортшылармызбен мақтанамыз! 

Қазақ десек, əлбетте, поэзиядан аттап өтпейміз, əуелі Абай одан соң 

барша асыл сөзді қауым.Поэззияға келгенде,біздің 

ақындарымызға жетер жетпесі бар ма? 

Əрине, Шәкәрім, Сәкен, Мағжан, Фариза, 

Мұхтар, Мұқағали, Жамбыл т.б. дейміз, алтын ғасыр 

ақындарымыздың өлең-жырлары мен шығармалалын 

күні бүгінге оқып, шабыттанамыз. Өз кезегіңде, өзің 

ақын ретінде танытып үлгерген: «Бала Жамбыл» (Жамбыл Дүйсенов) 7 

жасынан өлең жазып, Қазақстанның рекордтар кітабына енген жас ақын 

Жамбылды білмейтін жандар кемде-кем. Өлеңдерін оқып танысқан жұрттың 

кейбірі таңғалса, кейбірі тіл-көзден аман болсын деп іштей сүйсінді.Бүгіңгі 

күнде өзінің 3-іңші кітабың жарыққа шығарды.Өлең сүйер қазағым оның 

өнерің жоғары деңгейде бағалайды.Бала Жамбыл сынды ақындар арқасында, 

поэзия елімізде қайта жандана түсуде.  

Кезінде айтысқа қатысып от тілді, орақ тілді 

ақындар Қатаған, Сүйінбай, Жамбылдар болса, қазіргі 

қоғамда  жерлесіміз, Қарағандылық ақын Дидар Қамиев, 

Аманжол Алтаев, Ринат Заитов сынды халық қамын 

ащы шындықпен жеткізе 

білетін, кез-келген тақырыпқа көркем, əдеби 

тілде сөз таба алатын, суырып салма 

ақындарымызды үлгі тұтып, мақтана аламыз. 

Дидар Қамиев - «Болашақ» университетін 

тəмамдаған, көптеген халыкаралық, 

республикалық айтыстарға қатысып, өзінің 

нағыз суырып салма ақын екенің көрсете де, 
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дəлелдей де алған. Көптеген айтыс сайыстарынан жүлделі орындар иегері. Ең 

алғаш сахнаға ақын 10 жасында бой көрсетіп, бүгінде ел көзайымына 

айналған жан. 

Аманжол Әлтаев - ағамыз да, Қарағанды қаласы 

тумасы, айтыскер ақын,көптеген айтыстарда көзге 

түскен  суырып салма ақындарымыздың бетке ұстар 

ері. Сегіз қырлы бір сырлы азаматтарымыздың бірі. 

Айтыс өнерінен бөлек, ағамыз қазіргі таңда Л.Н. 

Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің 

оқытушысы. «Арқа арулары мен серілері» сайысында одан бөлек өзге де 

айтыстардың бас жүлде иегері. Қазақилықты үнемі дəріптейтін, сөздерін 

нақты, əдеби, кəсіби насихаттай алатын, бірден бір ақ.  

Ринат Заитов - қазақ ақыны (ақын-

импровизатор). Мамандығы бойынша Қазақ тілі мен 

əдебиеті пəнінің мұғалімі. 2001 жылдан бастап айтысқа 

қатысып, жеңімпаз атанды. Заитов қазақ тіліндегі 

көптеген танымал əндер сөздерінің авторы.Айтыскер,халықтың үлкен 

қолдауына ие азамат,тек қана шындықпен əділдікті айтып жеткізетін, елінің 

мұңы мен зарын баяндайтын, өр мінезді халық мақтанышына айналған жан. 

Сын мен Мақтауды қатар алып жүретін, өз елінің нық патриоты. 

Қазақстанды əлем алдында танытып жүрген жұлдызды 

отандастарымыздың қатары күн санап көбеюде. Қай қырынан алсақта, 

елімізден біртуар азаматты табуымыз оңай. Себебі, еліміз өнерлі адамдар 

отаны. 

Қазақстанның кинематографиясын кəсіби түрде,керемет деңдейде 

дамытып жүрген режиссерімізді айтпай кету мүмкін емес... 

Ақан Сатаев қазақстандық кинорежиссер, актер, сценарист жəне 

продюсер. 1994 жылы Т. Қ. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер 

академиясының кино жəне теледидар факультетін бітірген. SATAIFILM 

киностудиясының негізін қалаушы. «Жау жүрек мың бала», «Анаға апарар 
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жол», «Рэкетир» шығармаларының режиссері. Шет елдерден де сұранысқа ие 

талантты тұлға. 

Режиссер демекші, елімізде, əсіресе  жастар қауымы сүйе көретің, 

отбасылық комедия жанрында фильм түсіретін, сценарист,əрі режиссер не 

Асқар Бисембин. Фильмдерін көретің халықтың əлбетте мақтанышы бола 

алады.  

Қазіргі таңда фильмдері үлкен сұранысқа,əрі көрсетілімнің жоғары 

деңгейіне ие. «Жена не стена», «Свадьба на троих», «Наурыз», «Қыз жолы», 

«Больше чем кино» тағы да басқалары туындыларымен ел назарындағы 

еңбекқор азамат.  

Қазақстанның мақтан тұтарлық тұлғалары бұнымен шектелмейді, əлі де 

бар, тағы да көп, шағын ғана мақалаға олардың бəрін тізіп шығу мүмкін емес. 

Бұл кішігірім мақалаға еңбеседе, ел жүрегінен  керемет орын ала білген, 

халық қолдауы мен сүйіспеншілігіне бөленген өнер майталмандары аз емес. 

Олар күн санап артуда. Қазақстан өнерлі асылдар мекені. 

Мен, елімнен əлі  талай мақтан ететін  тұлғалардың 

бой көрсетеріне, елімнің атын одан əрі шығарып, дамуы 

мен көркейуіне ат салысарына, халықтың сүйіктісі 

боларына сенімдімін. Тек қана өнер мен спорт қырынан 

емес, ғылыми тұрғыдан да елдің дамуы керемет болар 

еді. Осы қырынан да, өзін  көрсете алатын тұлғаларымыз бар. Оларға да 

бізден,яғни Қазақ жерлестерінен сенімділік пен қолдауымыз керек. Бізден тек 

өзіміздің отандастарымызды қолдау, оларға сену ғана, қалғанның бəріне олар 

өздері-ақ қол жеткізе алады. Бірлігі ұйыған мемлекеттің болашағы үнемі зор, 

алда бағындырар белесі көп . Қай мамандық иесі болмасын, маман ісін шебер 

орындаса , халықтың сүйіспеншілігіне, мақтанышына айналады. Мейлің 

дəрігер, мейлің ұстаз, құрылысшы, шахтер , əскери қызметкерлер жалпы 

айтқанда, еліне шын жүрекпен, адал ниетпен жұмыс атқарушылардың бəрі 

біздердің мақтаныштарымыз. Ешқайсысында бөліп жара алмайсың , тек қана 

олардың барына риза  
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Никто не забыт, ничто не забыто!  

Тиссен Е., Найф Э. 

(научный руководитель – ассистент профессора Сорокина О.Н.)  

Медицинский университет Караганды 

 

Страна сильна теми людьми, кто совершает подвиги, которым всегда 

есть место в жизни, а поэтому история каждого народа напрямую связана с 

личностями, оставившими в разное время свои следы в его судьбе. Говоря о 

тех, кем гордится Казахстан, в первую очередь, на ум приходят люди, 

прошедшие годы войны.  

Мы живем в мирное время, над нами чистое, голубое небо, к нам не 

доносятся звуки пуль, мы не проводим каждый день в томительном 

ожидании. Мы молоды, сильны, наслаждаемся свободой и постепенно 

начинаем забывать, кому мы должны за столь беспечное и мирное 

существование. А ведь прошло всего семьдесят пять лет с окончания 

Великой Отечественной войны, в которой солдаты отчаянно сражались за  

наше будущее, за Родину, за жизнь. Война - это стихийное бедствие, которое 

сметает все на своем пути и никого не жалеет, оставляя после себя миллионы 

разбитых судеб, отчаяние, жуткие воспоминания.  

Немало героев прошло через историю Казахстана в военные годы. 

Андрей Дударенко, гвардии майор, рожденный 25 октября 1912 года в 

Караганде, являлся ярким примером прекрасного командира и хорошего 

товарища. На фронт он попал в 1941 году и практически сразу принял 

участие в битве за Сталинград. Затем проявил себя талантливым воином в 

битве за Днепр, в операции по освобождению Польши. Погиб Андрей 

Дударенко всего за несколько месяцев до окончания войны. Это было 25 

января 1945 года. Дударенко принял управление огнем в битве на берегу 

реки Одер, а спустя два дня, 27 января, он попал в засаду к немецким 

солдатам и получил ранение, однако, выскочив из машины, Андрей начал 

отстреливаться, но противник выпустил автоматную очередь в грудь бойца. 
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Жизнь героя оборвалась в тридцать три года. Данные события заставляют 

задуматься о том, как несправедлива судьба, о скоротечности дней, о цене, 

отданной за счастливое будущее потомков. В войне гибли миллионы солдат, 

детей, женщин, стариков. Возникает только один вопрос: "За что?", вопрос, 

на который вряд ли найдется ответ. Надежду на спокойное, мирное 

существование, веру в счастливый исход, с которыми шли на бой наши 

земляки, война разрушала своей немилосердной, жестокой "рукой".  

Война оставила свой тяжелый след на судьбе каждого участника.  Иван 

Колодий, родившийся 1 мая 1912 года в Карагандинской области, на боевой 

путь вступил в апреле 1942 года, будучи призванным в ряды Красной Армии 

в 1941 году. Битва за Днепр - самое яркое и одновременно самое жуткое 

событие в биографии Ивана. Это была ночь 15 октября 1943 года. Советские 

войска начали форсировать Днепр под градом пуль противника. Иван 

Колодий, являясь радиотелеграфистом и находясь в лодке на подступе к 

правому берегу реки, которая снарядом, пущенным фашистами, была 

разгромлена, получил тяжелое ранение. Однако, не смотря на жуткие боли, 

он вплавь переправился на берег и продолжил передачу информации по 

рации товарищам о местонахождении противника. Благодаря радисту были 

уничтожены шестнадцать огневых точек врага, отбиты около двадцати 

контратак фашистов. Война перечеркнула настоящее и будущее Колодия. Он 

скончался в 1954 году, а причина смерти - раны, полученные во время 

сражений.  

Мы начинаем задумываться, смотря на жизнь таких людей, о том, как 

сильно они любили Родину, как велика была сила воли и крепок дух, что, не 

жалея себя, они шли в бой и совершали героические поступки. Мартбек 

Мамраев, командир 32-ого гвардейского стрелкового полка, рожденный 2 

марта 1908 года в Карагандинской области. На фронт он попал в 1942 году 

как доброволец, а сражение, которое стало первым в военной биографии М. 

Мамраева - Сталинградская битва. Именно тогда Мартбек получил тяжелое 

ранение, из-за которого до августа 1943 года пробыл в военном госпитале. 
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Следующее сражение, в котором принял участие Мамраев, была битва за 

Днепр. Это была ночь на 29 сентября 1943 года. Советские войска начали 

штурм водной преграды, а пулеметный расчет, находившийся под 

командованием Мамраева, в течение трех дней удерживали под обстрелом 

противника плацдарм. Благодаря ему рота автоматчиков и взвод пешей 

разведки получили возможность форсировать реку. В данном бою Мартбек 

Мамраев уничтожил около пятидесяти фашистов и двух огневых точек. 

Однако 1 октября, получив тяжелое ранение, не покинул место битвы, а 

продолжил сражаться. Многие солдаты были ранены, многие погибли, но 

Мартбек, преодолевая боль, поддерживал переправу советских войск. 

Форсирование Днепра было успешно завершено, а М. Мамраеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза за отвагу и героизм от 15 января 

1944 года, а также вручены орден Ленина и медаль "Золотая звезда". 

Последние годы жизни он посвятил работе в Химико-металлургическом 

институте Академии наук КазССР. Скончался Мартбек Мамраев 20 ноября 

1989 года в возрасте восьмидесяти одного года. Он внес неоценимый вклад в 

развитие нашего города. 

Мы должны гордиться тем, что наши земляки на протяжении всей 

своей жизни с гордостью и честью несли звание Героя Советского Союза. 

Они не были трусливы, не спасовали перед трудностями, встречающимися на 

их нелегком жизненном пути. Они являются ярчайшим примером для нас, 

поколения, формирующего будущее. Обладатель трех орденов Славы, 

полный кавалер ордена Славы - Муташ Сулейменов родился 10 сентября 

1921 года в Карагандинской области. В ряды Красной Армии он был призван 

в январе 1942 года и последующие три месяца проходил обучение на курсах 

пулеметчиков, а в марте 1942 года ушел на фронт вместе с 114-ой стрелковой 

бригадой. Муташ за два года службы получил три ранения, а девятнадцатого 

июля 1944 года сумел уничтожить две огневые точки врага в двухстах 

километрах от города Гродно, а также удержал занимаемый участок. Именно 

за этот геройский поступок он получил свою первую награду - орден Славы 
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третьей степени. Муташ Сулейменов продолжил сражаться с фашистами, а 

14 августа 1944 года он сумел вывести из строя огнем из пулеметного оружия 

три точки, занимаемые противником, и уничтожить около пятнадцати 

немецких солдат близ города Кнышин. Дальнейшая жизнь Муташа 

складывалась так: после демобилизации в 1945 году, он получил образование 

в Карагандинском педагогическом институте и последующие годы посвятил 

обучению детей. Скончался Муташ Сулейменов 17 июля 2006 года.  

Мы можем жить и даже не думать о том, какой след оставим после 

себя, каким словом помянут нас, станем ли мы теми людьми, глядя на жизнь 

и дела которых, грядущему поколению действительно захочется подражать 

нам. Мы должны остановиться в этом бесконечном круговороте событий и 

задуматься: "А смогу ли я, не жалея себя, пойти в бой и сражаться с честью 

за Родину?". Каждый из нас должен дать себе ответ на данный вопрос. 

Смогли бы мы, проходя страшные годы войны, жить дальше, не очерствев, 

продолжить любить, поддерживать товарищей и быть настоящими друзьями. 

А мы так часто, встречаясь с трудностями на своем пути, отчаиваемся и 

теряем веру в себя. Но каково было им, людям, прошедшим 40-е годы?  

 Проходят годы и постепенно забываются события, происходившие в 

40-е годы, ведь многие из нас живут по принципу «что было, то прошло». Но, 

смотря на жизнь людей, прошедших войну, мы ясно осознаем, какую цену 

они отдали за то, чтобы сейчас мы жили в мире и спокойствии, за то, чтобы 

нас обошли стороной все ужасы и лишения, чтобы каждое утро нас 

встречали тихие зори, а не громовые раскаты взрывов. Каждый участник 

войны внес свой неоценимый вклад и каждый поистине является героем. 

Судьба к ним не была благосклонна, однако все сражались за то, чтобы наша 

Родина процветала, чтобы дети и внуки жили на свободной земле. Их подвиг, 

их героизм останется в наших сердцах, ведь, вспоминая людей, прошедших 

войну, нас одолевает гордость. Мы должны  равняться на них и быть 

благодарными за то, что сейчас у нас есть возможность проводить дни в 
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окружении родных и близких, осуществлять светлые надежды и планы, за то, 

что у нас есть настоящее и будущее.  

Действительно, всего один поступок может сказать о человеке намного 

больше, чем тысячи пустых слов. Вспоминая таких людей, мы смело и с 

уверенностью можем сказать: «Ими гордится Казахстан!». 
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Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 

Ханторе Б. 

(ғылыми жетекшісі – тьютор Тынымбаева М.Е.) 

Қарағанды медицина университеті 

                                   

Шынайы поэзия өкілі,ғажайып ақындардардың бірі Мұқағали Мақатаев 

қазіргі Алматы облысы,Райымбек ауданындағы Қарасөз ауылында 1931 

жылы 9 ақпанда дүниеге келген.Албан тайпасы Алжан руынан шыққан. 

Ақынның туған күні жөнінде екі түрлі ақпарат бар. Алайда, құжаттар 

бойынша ақынның туған күні ақпанның 9-нда тойланады. Екінші ақпарат: 

ақынның анасы Нағиман апа былай деген: «Мұқағалиым 1931 жылы наурыз 

айының 8-інде дүниеге келген болатын. Жаңылысуым мүмкін емес. Себебі 

балам мынау фəнидің есігін ашқаннан біраз уақыт кейін Наурыз 

тойы болады, наурыз көже жасаймыз деп күтіп отырғанбыз.» Мұқағали 

Мақатаев атындағы əдеби сыйлықтың лауреаты Оразақын Асқар ақынның 

екінші туған күніне байланысты мынадай сөз айтады: «Ал құжат бойынша 
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Мұқағали 9 ақпанда дүниеге келген. Бұл куəлікті ақын ес білген кезде сол 

кездегі сайлау науқанына байланысты өзі жаздырып алған екен». 

Азан шақырып қойылған аты - Мұхаммедқали. Əкесі қарапайым 

шаруашы:колхозда сушы, шалғышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы 

болған, оның артынан бір қыз жəне үш ұл туған. Ақынның қарындасы мен 

алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғыларының есімдері - Тоқтарбай мен 

Көрпеш. Қазақ дəстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-əжесінен тəрбие 

алуы тиіс, сондықтан Мұқағали əжесі Тиынның қолында өсіп, анасын 

жеңгесіндей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен, ақын 

тағдырдың ащы дəмін ерте татады("Неңді сенің аңсаймын,бала шағым?").  

Ол 1962 жылыАлматыға қоныс аударып, əдеби ортаға етене араласа 

бастайды. Алматы Шет тілдері институтының неміс тілі, Қазақ мемлекеттік 

университетінің филология факультеттерінде оқып жəне Мəскеудегі М. 

Горький атындағы əлем əдебиеті институтында білім алады. 

Мұнан соң «Социалистік Қазақстан» (қазіргі “Егемен Қазақстан” ) 

газетінің (1962-1963 жж.), «Мəдениет жəне тұрмыс» (қазіргі “Парасат”) 

(1963-1965 жж.), (1965-1972 жж.) журналдарының редакциясында, Қазақстан 

жазушылар Одағында (1972-1973 жж.) қызмет атқарады. Мұқағали 

Алматыдағы қазақ əдебиеті мен өнерінің қаймақтары шоғырланған ортада 

өткерген аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін, суреткерлік қайталанбас 

дарынын танытып, өнімді еңбектене білді. «Ильич» (1964), «Армысыңдар 

достар» (1966), «Қарлығашым келдің бе?», «Мавр» (1970), «Аққулар 

ұйықтағанда» (1973), «Шуағым менің» (1975) атты жыр жинақтарын көзінің 

тірісінде жариялап үлгерді. 

Мұқағали Мақатаев қазақ поэзиясының-мақтанышы. Оның туған 

жер,адамдар тағдыры,өмір мен өлім,ана мен бала,ақын мен ақындық т.б  

тақырыптағы лириксы қайталанбас ұлттық сипатта,ұлттық зермен 

кестеленген жəне қазақтың салт-дəстүрлері ақын плэзиясында өзіндік орын 

алады.Фариза Оңғарсынова өзінің бір естелігінде былай деген екен: 

«Мұқағали – біздің заманымыздың поэзия дүниесіндегі құбылыс. Егер ол 
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құбылысты біз бірден байыбына барып, дөп басып, тани алмасақ, бұл‐ 

өнердегі заңдылық. Ол‐əсіресе қызыл бояудың жылт етпе құбылуы емес, 

жақындаған сайын алыстап, жақындаған бояуымен құпиялана түседі. 

Поэзияның əрі таймас сұлулығы да, барған сайын ынтызарыңды құрта 

құдіреті де осы болуы керек. 

Ең бірінші бақытым – Халқым менің, 

Соған берем ойымның алтын кенін… – 

деп өзі жырға қосқан, сенімін артқан, жырын аманаттаған «қалың ел – 

қазағының» өлшеусіз махаббатына бөленген, тамырын оқырман ойы мен 

санасына, халқының жүрегі мен жанына, елінің көкіркгі мен жанына – уақыт 

желі, заманалар дауылы шайқай алмас тереңге жіберген бақытты да, 

армансыз Ақын жаңа ғасыр қақпасын ентікпей, еркін ашып, жаңа 

мыңжылдық айдынына шығып отыр. 

Қазақтың аса дарынды ақиық ақыны Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Мұқағали Мақатаевтың мұрасы, өлең 

үлгісі біздің бүгінгі игілігіміз ғана емес, болашақ ұрпақтың да еншісі, 

қастерлеп- қадірлейтін қазынасы. 

Мұқағали өлеңдері. Мұқағали Мақатав өз поэзиясында көптеген 

халықтық салт-дəстүрін,ырым-нанымдарын өлеңдерін арқау етеді.Ақын 

өлеңдері оқығанда ақынның əр өлеңінен нақыл сөздерді жиі келдестіруге 

болады. Қазақ ақынының түйсінуі,қазақ ақынының тебіренісі сол мəңгілік 

тақырыпты өзгеше бір реңде жеткізеді. М.Мақатаев өлеңдерін отты, жігерлі 

десек те, бірыңғай сазды, сыршыл, шешендік, ақылгөйлік сарындары бар 

десек те, нақ басып дəл сипаттай алмас едік. 

Мақатаев-жырлары-азаматтық жан-дүние сырлары. Кəдімгі жұмыр 

басты пенденің күнделікті тұрмыс-күйінен туындап жататын жан 

тебіреністері. Əрине,ақынжанды адамның, ақын жүректің 

бұлқыныстары.Мұқағали Мақатаев таланты жетпісінші жылдар поэзиясында 

кемел биігінде, қазақ лирикасының кең төрінде дер кезінде 

көрінеді.Мұқағали ақын ретінде ойды ойып алып, дайын күйінде қалтаңа 
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салып бермейді,ойды өрбітеді, ойды тіршілік процесіндей дамытады, шоғын 

маздатып, қызуын өршітеді. 

Қазақ өлеңінің сыршылдық,ұлттық нəштеріне өз өрнегін қосып түрлік, 

стилистикалық, троптық жағынанқұнарландырып байытқан Мұқағали 

Мақатаев таланты, туабітті ақындық дарыны ұлттық поэзиямыздың  

мəртебесін өсірген осындай шығармалармен дараланды. Ақынның барлық 

еңбегі тұтастай алғанда, өткен ғасырдың екінші жартысындағы қазақ елінің 

рухани дүниесін, тұрмыс-күйін, арман-мүддесін,тарихи тұрғыдағы ұлттық 

портретін шыншылдықпен хаттаған асыл мұралар қатарына жатады. Ұлттық 

болмыстың бастау алар бір көзі – тіл болса, екіншісі – тарих. Өз елінің, 

ұлтының тарихынан қол үзген адам тамырсыз ағаш іспеттес, өсуін тоқтатады. 

Атам қазақ шыққан тегін білмеген адамды – «тексіз», тарихына тұшынып 

көрмеген адамды – «көргенсіз» деген. Тексіз болу – анаңнан, көргенсіз болу 

өзіңнен. Білуге ұмтылмасақ, көргенді түйе алмасақ, көптің мүддесіне үлес 

қоса алмасақ, адамдықтан не пайда? 

Қорытынды. Мұқағали  Мақатаевтың артында қалдырған асыл сөздері 

мен өлеңдерінен ғибрат ала отырып, тəуелсіз Қазақстанның ұлтжанды 

ұрпағы болып өсеміз деп ойлаймын.Қазақ жыры аманда, қазақ өлеңін оқитын 

ел аманда мына сыры мен сиқыры мол ғаламды өзінің құндағына алып 

тербетер құдіретті Жырдың да халқымен бірге, ұлы даласымен бірге, ұлы 

даласымен бірге өмір сүрері, ғұмыр кешері ақиқат. 

Өнер мен Өлең мəңгілігі дегеніміз осы емес пе?   
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Выдающийся писатель Ильяс Есенберлин 

Шерипова Г. 

(научный руководитель – к.ф.н. Аратаева А.Т.) 

ЦКА «Лингва» 

 

Ильяс Есенберлин родился 10 января 1915 года в Атбасаре в семье 

столяра. Духовная сила и духовное богатство «влились» в сознание Ильяса   

еще в раннем детстве. На становление личности будущего писателя большое 

влияние оказало его общение с известным акыном Какбаем, прекрасно 

певшим и игравшим на домбре и знавшим великое множество старинных 

преданий и жиров. Долгими часами акын «ласкал слух и душу маленького 

мальчика и его аульчан». Именно от Какбая услышал Ильяс об Асане Кайгы 

и Бухар жырау, Едиге и Кобланды, Кенесары — героях своих будущих 

романов. Этот малоизвестный акын сумел передать накопленный веками 

духовный заряд будущему писателю. Ильяс с братом Равнаком рано 

осиротели, их родители умерли во время эпидемии черной оспы. Брата 

приютили родственники, а девятилетний Ильяс стал беспризорником. 

Ослабшего, больного, почти умирающего от голода, его определили в 

детский дом. А потом была учеба на рабфаке, а затем в Алматинском горно-

металлургическом институте, который он закончил в 1940 году. Во время 

учебы в школе Ильяс проявил удивительные математические способности: 

он умел быстро анализировать и систематизировать различные явления и 

события, а кроме того, очень любил и хорошо знал казахский фольклор, с 

удовольствием читал мировую литературную классику, рисовал, любил 

лошадей. По характеру он был жизнелюбом и оптимистом, обладал сильной 

волей, огромным терпением и феноменальной памятью. В первые дни 

Великой Отечественной войны Ильяс был мобилизован на фронт. В конце 
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1943 года Есенберлин был тяжело ранен и почти год провел в госпитале. 

Вернувшись в Алма-Ату, он, вопреки предупреждениям, женился на дочери 

писателя соратника С. Сейфуллина, объявленного «врагом народа» и 

расстрелянного в 1937 году. С этого времени началось преследование Ильяса 

Есенберлина властями. Сначала его отстранили от работы, а затем возбудили 

уголовное дело. Осудив писателя на 10 лет, его отправили на верную смерть 

— строительство Каракумского канала. «Зной, голод, болезни и 

невыносимый труд косили людей, как траву, — рассказывает сын 

Есенберлина Козыкорпеш. — Отца спасло то, что он был горным инженером 

и вел ответственный участок — взрывные работы…» После смерти Сталина 

Ильяса Есенберлина освободили, реабилитировали, и он вместе с женой 

уехал работать в Семипалатинскую область на рудники. Писать Ильяс 

Бсенберлин начал еще во время войны. Первые его поэтические 

произведения были опубликованы в 1945 году. Но только в послевоенное 

время он понял, что литературное творчество — это его призвание. Переехав 

в Алма-Ату и устроившись на должность рядового редактора в издательство 

художественной литературы, Ильяс начал работу над своим первым романом 

«Песня о человеке». Позже Есенберлин перешел на киностудию, где оказался 

в кругу своих близких друзей Капана Сатыбалдина, Шакена Айманова, 

Олжаса Сулейменова и других известных мастеров искусства и литературы. 

На киностудии он отредактировал множество фильмов, написал десятки 

киносценариев и пьес, но, по его собственному признанию, так и не смог 

стать профессиональным драматургом. Большое внимание уделял писатель 

изучению истории своего народа. Он штудировал научные монографии, 

посещал архивы, внимательно и кропотливо изучал первоисточники. Шел 

непрерывный процесс накопления и обработки материала для первого 

задуманного им исторического романа. А в 1965 году буквально за три 

месяца Есенберлин написал первую книгу из своей знаменитой трилогии 

«Кахар», а вскоре и всю трилогию, дав ей новое название — «Кочевники». 

Боль за свою Родину, за свой народ — вот то чувство, которое 
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способствовало глубокому проникновению писателя в историческое прошлое 

своей страны. Не случайно сын писателя говорит: «В отце я видел 

подлинного патриота». После трилогии «Кочевники» были созданы 

исторические произведения «Золотая орда», «Опасная переправа», романы на 

темы современности «Золотая птица», «Схватка» и многие другие. 

Произведения Ильяса Есенберлина отличаются значительностью 

поднимаемых проблем и смелостью их решений, колоритностью выведенных 

характеров. Он сумел в них по-новому осмыслить казалось бы знакомый 

ранее материал. Умер Ильяс Есенберлин 5 октября 1983 года от разрыва 

сердца. В тот день, когда сын принес ему только что изданный пятитомник 

его произведений. Наследие предков Е-ресурсы Интерактив Спец.проекты О 

проекте Контакты 

В чем заключается отличительная особенность творчества И. 

Есенберлина? Это основной вопрос. Он универсален и приемлем ко всем 

литераторам. Применительно к личности И. Есенберлина ответ на этот 

принципиальный вопрос общеизвестен не только в пишущих кругах. Далеко 

не случайно И. Есенберлин-де-факто стал немеркнущим символом XX века в 

нашей республике. И не столько потому, что он родился в начале века (10 

января 1915 года), а ушел от нас почти в конце столетия (в 5 октября 1983 

года) и был живым свидетелем своего времени, сколько из-за своего 

многопланового литературного творчества, волновавшего умы 

современников, которые в глубине души не теряли надежду на грядущие 

перемены и мечтали о лучшей доле для своего народа. Он не является 

непревзойденно искусным мастером слова. И. Есенберлину было некогда 

шлифовать каждое слово, каждую фразу. Перед ним стояли иные задачи: 

философская трактовка уроков истории, издержек современности, планов на 

перспективу с помощью художественных образов.  В целом его творчество 

— это глобальный подход к вопросам развития нации в отдаленном 

будущем. И в этом ключе он строил свои творческие замыслы. Он смог 

триедино соединить искусственно прерванную способность нации 
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самостоятельно думать и решать судьбоносные вопросы общества без 

оглядки на «опекунов» свыше и со стороны. Поэтому он прибег к 

классической формуле: вчера, сегодня и завтра. Для того чтобы нация могла 

строить свои прогнозы на год-другой, она ясно должна себе представлять, 

что было в течение прошлых ста лет. Он раньше других понял, что нельзя 

прогнозировать лет на 10, не зная свою пятивековую историю и так далее. 

Вот почему миссионер И. Есенберлин уходил в глубину веков, откапывая 

там наиболее значимые события, реальные исторические фигуры. 

Вся 40-летняя творческая жизнь И. Есенберлина в двух словах и есть 

«опасная переправа», ибо он предпочел неизведанное, когда большинство 

собратьев по перу шли по обкатанному пути. И за ним в начале 70-х все же 

пошла горстка фанатиков, и он, впервые в казахской прозе XX века, создал 

литературную школу историков. И. Есенберлин пошел по пути бездорожья, 

не заблудился в потемках, гениально справился в одиночку с архиважной 

задачей и первым благополучно пришел к победному финишу. 

Таким образом, ему удалось одолеть свою «переправу». Полная 

неожиданность. Сегодня мы обязаны сказать ему: «Хвала созидателю!» 
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In the second half of the XX century. humanity has stepped on the threshold 

of space exploration. The road to space opened our homeland. The first artificial 

Earth satellite was launched from Baikonur. Baikonur is the main space harbor for 

launching satellites and ships. Cosmonautics plays a big role in our life. This study 

of the solar system, life on other planets, climate change, the development of 

science and much more. 

There are a lot of famous people in Kazakhstan. This is Abay Kunanbayev - 

an outstanding Kazakh writer, poet, and the largest scientist. Saken Seifullin - a 

writer, a fighter for freedom and independence, Olzhas Suleimenov - a fighter 

against nuclear explosions, Serik Sapiev, Gennady Golovkin - athletes. I want to 

talk about cosmonaut Toktar Aubakirov. There is a Baikonur cosmodrome in 

Kazakhstan. Spaceships take off from here and successfully complete their flight. 

Karaganda joyfully meets the heroes of space. On Gagarin Square in the city center 

is a monument to the heroes of space. 

In 1991, from October 2 to October 10, Toktar Aubakirov, together with the 

crew commander Alexander Volkov and the Austrian astronaut Franz Fiebeck, 

made a space flight. Toktar Aubakirov was as an astronaut-researcher of the Soyuz 

TM-13 spacecraft. The flight lasted 7 days 22 hours 13 minutes. They completed 

their tasks and successfully returned to earth. Due to the fact that Aubakirov made 

a space flight, already having the title of Hero of the Soviet Union, he was awarded 

the Order of the October Revolution for his only flight into space. 

Toktar Aubakirov was born on July 27, 1946 in the village of the collective 

farm named after May 1, Kazakhstan. After school, he got a job in 1962 as a turner 

at a foundry-mechanical plant, where he went in for parachuting in an aero club. In 

1965 he graduated from the Karaganda Training Aviation Center of the Voluntary 

Society for Assisting the Army, Aviation and Navy. 

In 1965 he left to serve in the army. Four years later, he graduated from the 

Armavir Higher Military Aviation School of Pilots. He served in the combat units 

of the Air Force. For courage and heroism shown during the testing of new aircraft, 

by Decree of the Presidium of the Supreme Council of the USSR dated October 
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31, 1988, Tokar Aubakirov was awarded the title Hero of the Soviet Union with 

the Order of Lenin and the Gold Star medal. 

In May 1991, the test pilot began training at the Yuri Gagarin Cosmonaut 

Training Center, where he completed an accelerated training course for flying on 

the Soyuz TM spacecraft and the Mir orbital complex. 

Toktar Aubakirov is an example of perseverance, courage and patriotism for 

future generations. Nowadays, he is considered an honorary citizen of the Republic 

of Kazakhstan. From 1993 to 1996, he was the General Director of the National 

Aerospace Agency of Kazakhstan. Over the next four years, he served as Assistant 

to the President of the Republic of Kazakhstan for Defense, Defense Industry and 

Space. In 2000, he became deputy secretary of the Security Council of the 

Republic of Kazakhstan. In September 2004, Toktar Ongarbaevich was elected to 

the Majilis of the Parliament of the Republic of Kazakhstan. Until 2019, Toktar 

Aubakirov served as chairman of the Board of Trustees of Turan-Astana 

University. He is a doctor of technical sciences and an honorary professor at the 

Academy of Civil Aviation of the city of Alma-Ata. 

I am so proud that I live in such a wonderful country, the Republic of 

Kazakhstan. It is an independent multinational state. All nationalities live in peace 

and harmony. Particular attention is paid to youth. It is the future foundation of the 

state. And I'm glad that in our country there are such wonderful people from whom 

you can take a decent example. 
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