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АЛҒЫ СӨЗ
Құрметті оқырман! 
Абай – «соқтықпалы соқпақсыз жерде өсіп, 

мыңмен жалғыз алысқан», өлшеулі ғұмырын 
қазақтың көшін түзу жолға бағыттауға арнаған 
дара тұлға. Ақынның шығармашылығы ғасырлар 
бойы ел жадында сақталып, жаңғырып келеді. Абай 
сөзі, Абай мұрасы сан ғасыр өтсе де, құндылығын 
жоймақ емес.

Абай қазақтың әр баласын ұлтжанды азамат 
етіп тәрбиелеуге шақырды. Оның мұрасы – пара-
сатты патриотизмнің мектебі, елдікті қадірлеудің 
негізі. Сондықтан келешек жастардың көзі ашық 
болсын десек, Абайды оқудан, ақын өлеңін жаттау-
дан жалықпаған жөн. Елбасының: «Заманалар ауы-
сып, дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың Абайға 

көңілі айнымайды, қайта уақыт өткен сайын оның ұлылығының тың қырларын ашып, 
жаңа сырларына қаныға түседі. Абай өзінің туған халқымен мәңгі-бақи бірге жа-
сайды, ғасырлар бойы қазақ елін, қазағын биіктерге, асқар асуларға шақыра береді», 
– деген өнегелі сөзі ақын мұрасының мәңгілік өсиет ретінде бағаланатынын айқын 
аңғартады.

Бұл күндері бүкіл адамзатқа ортақ тұлғаға айналған қазақтың рухани кемеңгері, 
ойшылы, өлмейтін артына сөз қалдырған қазақтың бас ақынына арнап атқарылатын 
іс-шаралардың жоғарғы деңгейде өтуіне мектеп-интернат ұжымының белсенділік 
танытуы көз қуантады. Осы орайда, «Абай үні» журналының 2020-2021 оқу жылының 
1-тоқсанындағы саны оқырманына жол тартты. 

 Абайдың үніне құлақ асқан қазақ барда Абайдың жарқын бейнесі, жалынды 
жыры бізбен бірге мәңгі жасай береді.

Мектеп-интернат директоры
Роза Ербозымқызы Сексенова
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«Абай және ұлттық тіл» тақырыбындағы  
қазақ тілі мен әдебиеті, қоғамдық пәндер  
әдістемелік бірлестігі айлығының жұмыс 

 Ж О С П А Р Ы

№ Жұмыс мазмұны сыныбы мерзімі жауапты

1
«Ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойына 
арналған қазақ тілі мен әдебиеті, қоғамдық 
пәндер ӘБ айлығының ашылуы

оқушылар, 
мұғалімдер 

тобы
05.09.2020

Махамбетова Г.Ж.
қазақ тілі мен әдебиеті 
пәндерінің мұғалімдері

2
«Абай және ұлттық тіл» атты айлыққа бай
ланысты жұмыстарды жоспар бойынша 
жалғастыру 

оқушылар ай бойы қазақ тілі мен әдебиеті 
пәндерінің мұғалімдері

3
«Менің Әуезовім» тақырыбындағы 
республикалық шығармалар конкурсына 
үздік шығармаларды іріктеп жіберу. Үздік 
шығармаларды сайтқа салу

9,10,11-сынып
тар қыркүйек Махамбетова Г.Ж.

пән мұғалімдері

4 «Абай үні» журналының кезекті санын 
шығаруды жоспарлау мұғалімдер қыркүйек – 

қазан
Махамбетова Г.Ж.

Абитова Ж.С.
Тайғарина Г.К.

Ашық сабақтар

5 Ашық сабақ. Қазақ тілі. «Ана тілім – 
ардағым. Ғылыми стильдің ерекшелігі» 10 «Ә» сыныбы 07.09.2020

2-сабақ Абитова Ж.С.

6 Ашық сабақ. Қазақ әдебиеті. Тақырыбы: 
«Абай. «Өлең – сөздің патшасы ...» 10 «В» сыныбы 08.09.2020

3-сағат Махамбетова Г.Ж.

7 Ашық сабақ. Қазақ тілі. «Жаһандану және 
ұлттық код» 9 «А» сыныбы 09.09.2019

1-сағат Малик М.М.

8 Ашық сабақ. «М. Қашқари жинаған түркі 
мақал-мәтелдеріне интерпретация» 8 «В» сыныбы 10.09.2020

4-сабақ Жалмаханова Ж.

9 Ашық сабақ. Қазақ тілі. Тақырыбы: «Қазақ 
жазуының дамуы» 8 «Б» сыныбы 14.09.2020

11:30-12:00
Оспан Д.Б.

10
Ашық сабақ. Қазақ әдебиеті. «Әнет баба. «Не 
арсыз? Не ғайып? Не даусыз?» шешендік 
сөзінің өмірлік маңызы»

9 «В» сыныбы 16.09.2020
4-сабақ Ағыбаева Ұ.Б.

11 Ашық сабақ. Қазақ әдебиеті. «А.Сүлейменов. 
«Бесатар» повесі. Перзент парызы» 11 «А» сыныбы 18.09.2020

1-сабақ
Тілеуберді Қ.

12
Ашық сабақ. Қазақ әдебиеті. «М.Қашқари 
жинаған түркі мақал-мәтелдеріндегі ұлттық 
реңк»

8 «Б» сыныбы 18.09.2020
12.50-13.20 Төлепова А.

13
Ашық сабақ. Қазақ әдебиеті. «М.Қақари 
жинаған түркі мақал-мәтелдеріндегі ұлттық 
реңк»

8 «Ә» сыныбы 21.09.2020
12:10-12:50 Балтабай М.

14
Ашық сабақ. Қазақ әдебиеті. «Абай 
Құнанбайұлының «Жігіттер, ойын арзан, 
күлкі қымбат» өлеңіндегі ұлттық мүдде»

10 «Ә» сыныбы 23.09.2020
2-сабақ Орынбаева Д.Г.

15
Ашық сабақ. Қазақ әдебиеті. «Абай. «Біреудің 
кісісі өлсе, қаралы ол» өлеңінің тәрбиелік 
мәні»

10 «В» сыныбы 24.09.2020
3-сағат Махамбетова Г.Ж.

16 Ашық сабақ. Қазақстан тарихы. «1916 жылғы 
ұлт-азаттық көтеріліс» 8 «Ә» сыныбы 28.09.2020

Сағат Мұрабілдаева Ж.О.

17 Ашық сабақ. Қазақстан тарихы. «Ұлы дала 
өркениетінің қайнар көзі» 10 «Ә» сыныбы 29.09.2020

сағат Рысбекова Ф.А.

18
Ашық сабақ.Қазақстан тарихы. Тақырыбы: 
«ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
зиялыларының көрнекті өкілдері»

9 «В» сыныбы 29.09.2020
1-сабақ Байсымақова М.

Сыныптан тыс іс-шаралар
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19

Ғалыммен кездесу. Филология 
ғылымдарының докторы, профессор, 
жаңартылғанбағыттағы оқулықтар авторы 
Ермекова Тыныштық Нұрдәулетқызымен он
лайн кездесу

мұғалімдер 18.09.2020
Сағат 15:00 Шойбекова Ғ.Б.

20
Халықаралық семинар. Тақырыбы: «Қазақ 
тілі: әлемдік өркениет кеңістігінде» 8-11-сыныптар, 

мұғалімдер
30.09.2020
Сағат 15:00

Ж.С. Абитова, 
Д.Г.Орынбаева, А.Ө. 

Төлепова

21 Онлайн айтыс. Тақырыбы: «Тілімі, ділім, та
рихым»

8-11-сыныптар Ай бойы Ибрагимов А.

22 «Алтын қалам» жас тілшілер байқауы. Үздік 
жұмыстарды сайтқа салу.

9-10-сыныптар Айлық бойы, 
қорытындысы – 

13.10.2020
Балымбетов Б.

23 Челендж. «Алтын Орда тарихы ұрпақтар 
есінде» 8-сыныптар Айлық бойы

Мұрабілдаева Ж.О.
Рысбекова Ф.А.
Байсымақова М.

24
Интеллектуалды-танымдық сайыс. 
Тақырыбы: «Алтын Орда тарихын Сен 
білесің бе?»

9-сыныптар 07.10.2020
Сағат 14:30

Мұрабілдаева Ж.О.
Рысбекова Ф.А.
Байсымақова М.

25
Оқушы шығармашылығы. Видеоролик. 
Тақырыбы: «Алтын Орда – көшпелілер импе
риясы»

10-сыныптар 21.09 – 
12.10.2020

Мұрабілдаева Ж.О.
Рысбекова Ф.А.
Байсымақова М.

26 Видеороликтер байқауы. Тақырыбы: «Тіл – 
тірегіміз» 8-11 сыныптар

17.09 -10.10.
Қорытындысы 

– 15.10.2020
Еркінбекова А.Т.

27 Видеоролик дайындап, ұсыну. Тақырыбы: 
«Тіл ғұмыры – ұлт ғұмыры»

9 «Ә» сынып
тары 17.09.2020 Еркінбекова А.Т.

28 ХХІ ғасыр көшбасшысы. Тақырыбы: «Абай
ды оқы, таңырқа» 8-сыныптар 22.09.2020

Сағат 15:00 Төлепова А.

29 Онлайн сұхбат. Тақырыбы: «Абай және руха
ни кемелділік» 10-сыныптар 26.09.2020 Тілеуберді Қ.

30
«Ділмар» шешендік өнер ұйымының белді 
де белсенді мүшелерімен онлайн сұхбат. 
Тақырыбы: «Абай тағылымы»

10-11-сыныптар 30.09.2020
Сағат 15:00 Жарқын Сәленұлы

31

Танымдық онлайн дәріс. Тақырыбы: 
Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл – қазына» 
ұлттық ғылыми-практикалық орталығы, 
ақпараттық технологиялар басқармасының 
басшысы Мөлдір Бақытқызымен «Қазақ тілін 
онлайн оқытудың тиімді жобалары» 

оқушылар, 
мұғалімдер

02.10.2020
Сағат 14:00 Тайғарина Г.К.

32 Интеллектуалды сайыс. «Мың бір мақал, жүз 
бір жұмбақ» 8-9-сыныптар 06.10.2020

14:00 Балтабай М.

33 «Тілім менің – тірлігімнің айғағы» 
тақырыбында мектепішілік жыр мүшайрасы. 8-9-сыныптар

20.09 – 
06.10.2020

Қорытындысы 
– 08.10.2020
Сағат 14:00

Ибрагимов А.
Жалмаханова Ж.

34
Оқушылар арасында танымдық сабақ. 
Тақырыбы: «Абай өлеңдеріндегі «Толық 
адам» ілімі»

10-сыныптар 07.10.2020
Сағат 14:30 Оспан Д.Б.

35 «Тіл ғұмыры – ұлт ғұмыры» тақырыбында 
оқушылар арасында онлайн сұхбат 8-11-сыныптар 09.10.2020

Сағат 12:00 Малик М.М.

36 Танымдық сабақ. «Адамзат тудырған алып 
тұлға» (Ұлы Абайдың рухани мұрасы туралы)

11 «Б», «В» сы
ныптары

13.10.2020 сағат 
15:00 Тайғарина Г.К.

37 Қазақ тілі пәнінен Республикалық 
қашықтықтан өтетін олимпиада 9-11-сыныптар 01.09 – 

31.12.2020 Ағыбаева Ұ.Б.
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38 «Абай және ұлттық тіл» тақырыбындағы 
үздік эссе, үздік шығармалар конкурсы 8-11-сыныптар 20.09 

-10.10.2020
Нұрлыбекова Қ.Қ.

Тілеуберді Қ.
Ағыбаева Ұ.Б.

39 Айлықтың жабылуы оқушылар, 
мұғалімдер

15.10.2020
Сағат 15:00

Махамбетова Г.Ж.
ӘБ мұғалімдері

40 Айлықта өтілген ашық сабақтар жоспарын 
(ҚМЖ) жинау, фото дәлелдерімен қоса мұғалімдер Ай бойы Төлепова А.

41 Жыл көлемінде жазылатын мақалаларды жи
нау мұғалімдер Оқу жылында Жалмаханова Ж.

42 Жыл көлемінде өткізілген іс-шаралардың 
фото-видеосын жинау 

мұғалімдер, 
оқушылар Оқу жылында Балтабай М.

43 Үздік онлайн сабақтарды әлеуметтік желілер 
парақшаларына салу мұғалімдер 20.09 

-10.10.2020 Абитова Ж.С.

44

«Ұлы Абайға 175 жыл» жобасының 
құжаттарын жүргізу, жасалынған фото 
альбомдар, бейне роликтер, атқарылған іс-
шаралар қорытындысын БАҚ, мектеп-интер
нат сайтында, әлеуметтік желілерде жариялап 
отыру

Оқушылар, 
мұғалімдер Жыл бойы Абитова Ж.С.





ХАКІМ ҮНІ

Асыл сөзді іздесең, 
Абайды оқы, ерінбе!

 С. Торайғыров
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 Досыңмын деп жүріп, дұшпандығын 
 оздырар жамандар болады. 

 *** 
 Дүниеде жалғыз қалған адам – адамның өлгені.
 Қапашылықтың бәрі соның басында.

***
 Адамзатқа не керек:
 Сүймек, сезбек, кейімек, 
 Харекет қылмақ, жүгірмек,
 Ақылмен ойлап сөйлемек.

 ***
 Адам баласына адам баласының бәрі – дос. 
 Не үшін десең: дүниеде жүргенде туысың, 
 өсуің, тоюың, ашығуың, қайғың, қазаң, 
 дене бітімің, шыққан жерің – бәрі
 бірдей ... Біріңе қонақ, қонақ соры екенсің, 
 өзің дүниеге де қонақ екенсің ...

  ***
 Досқа – жаз, жауға – аяз. 

  ***
 Сыйласарлық тектінің, 
 Кім танымас нұсқасын?

 ***
 Қажымас дос халықта жоқ, 
 Айнымас серт қайда бар?
 

 ***
 Пайда үшін біреу жолдас бүгін таңда,
 Ол тұрмас бастан жыға қисайғанда.

 ***
 Жау қожаңдап бұртиып,
 Дос құбылып, әуре етер.

АБАЙ НАҚЫЛ СӨЗДЕРІ 

 «Доссыз ауыз тұшымас» 
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Бүркітші тау басында, қағушы ойда,
Іздің бетін түзетіп аңдағанда.

***

 Ыңғайлы ықшам киім аңшы адамға,
 Салаң етіп жолықса қайтқан ізі. 
 

***
 Ұқпассың үстірт қарап бұлғақтасаң.
 Суретін көре алмассың, көп бақпасаң.
 

***
 Қыран бүркіт не алмайды, салса баптап,
 Жұрт жүр ғой күйкентай мен қарға сақтап.
 

***
 Қансонарда бүркітші шығады аңға,
 Тастан түлкі табылар аңдығанға.
 

***
 Жақсы ат пен тату жолдас – бір ғанибет.
 

***
 Сағадан сымпың қағып із шалғанда.
 

***
 Томағасын тартқанда бір қырымнан,
 Қыран құс көзі көріп самғағанда.
 

***
 Көкірегі сезімді, көңілі ойлыға, 
 Бәрі де анық тұрмай ма ойланғанда. 
 Көлеңкесі түседі көкейіңе, 
 Әр сөзін бір ойланып салмақтасаң. 
 

 *** 
 Мұны оқыса, жігіттер, аңшы оқысын,
 Біле алмассың, құс салып дәм татпасаң .

 «Мұны оқыса, жігіттер,  
аңшы оқысын ...»
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 Ғылымды, ақылды сақтайтын мінез деген сауыты болады.
 Сол мінез бұзылмасын.
 

 *** 
 Ақылды қара қылды қырыққа бөлмек, 
 Әрнәрсеге өзіндей баға бермек.
 
 ***
 Әрбір орынды әрекеттің өзі де 
 уайым-қайғыны азайтады, орынсыз күлкімен азайтпа, 
 орынды әрекетпен азайт. 
 .
 ***
 Адам ақылсыздығынан азбайды, ақылдының сөзін
 ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылық 
 жоқтығынан азады.

 *** 
 Көп айтса көнді,
 Жұрт айтса болды,
 Әдеті жаман адамның.
 

 ***
 Сыртын танып іс бітпес, сырын көрмей.
 
 ***
 Жан қуаты деген қуат бек көп нәрсе...
 Бұл қуаттың ішінде үш артық қуат бар,
 Ол жоғалса, адам баласы хайуан болды,
 адамшылықтан шықты.

 ***
 Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады;
 Өрбір қайратсыз қорқақ, мақтаншақ келеді;
 Әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан келеді;
 Әрбір ақылсыз надан, арсыз келеді.

«Мінез деген сауыт...»



ҒАЛЫМ ҮНІ
Ғылым білімге қонады, 

ғылымсыз білім тым құрғақ.
Ж. Аймауытов 



Абай
үні
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Абай – әлемдік әдебиеттен белгілі орын алған 
кемеңгер ойшыл, адам баласын шындыққа, игілік 
іске, еркіндікке шақырған ұлы ақын. Ақынның 
жазғандары өзінің бейнелі көркемдігімен сәулетті 
сұлу дүниедей адам көңілін баурап алса, оның 
мазмұны да жүрекке сәуле түсіргендей, жаңа бір 
қызықты, қуанышты дүниеге кіргізгендей бола
ды. Бірақ кемеңгер ақынның қолжазба мұралары 
осы күнге дейін терең зерттеліп, бір ғылыми 
тәртіпке келмеген. Мұның әлпеті ретінде қазір 
менің алдымда бірнеше хаттар жатыр. Бұларды 
жолдаушылар – Абайды зерттеуші жас ғалымдар, 
Абай музейінің қызметкерлері, диссертация 
қорғауға дайындалып жүрген талапкерлер. Осы 
хат иелерінің барлығы да Абай мұрасы туралы 
кеңес сұрап, сыры ашылмай жатқан соны дерек
тер жоқ па екен деп білгісі келеді.

Абай мен Шоқанға тән жазу мұраларымен мен 
1927 жылдан (студент кезімнен) таныса баста
дым. Бұл кісілер орыс ғалымдарына көп заманнан 
белгілі болғандықтан, олар туралы қалайда бір із 
болу керек қой деген сенім менде сол кездің өзінде-
ақ болушы еді. Бұл жору кейін расқа шықты: 
Абай мен Шоқанға тиісті мәліметтер Москва мен 
Ленинградтағы, Омск мен Томск қалаларындағы 
атақты кітапханалардан, архив қоймаларынан 
көріне бастады. 1938 жылы Ленинградтағы 
Күншығыс халықтарын зерттеу институтының 
архивінен Абайдың інісі Халиуллаға жазған хаты 
табылды. Онымен бірге Абайдың әкесі Құнанбай 
мен ұстазы Ғабитханның да Халиуллаға жазған 
екі хаты шықты. Бұл хаттар 1865-1866 жылда
ры жазылған. Ол -Абайдың тіршілік майданы
на жаңа шығып жүрген жас ақын кезі болатын. 
Сондықтан бұл хаттарды жас Абайдың өмірі 
туралы қағаз бетіне түскен бірінші деректер де
уге болады. Бұлар «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
журналының 1959 жылғы 6 номерінде жария
ланды. Хаттардың қазіргі сақталып тұрған жері – 
Азия халықтарын зерттейтін институттың архиві 
(ф. 5 № 13, лл. 50-51).

Халиулла – Омскінің кадет корпусында 
оқыған, Абайдың жақсы көрген інісі, Шоқан 
сияқты әрі ойшыл, әрі жазушы болған. Бірақ 
жастай өліп, артында оншалық із қалдырмаған. 
Абай орыс әдебиетінің терең сырларын, оның 
биік тұлғаларын ең алғаш осы Халиулла 
арқылы білген. Халиулла жазды күнгі дема
лысында елге келгенде халық жырларын жи
нау, орыс классиктерін казақ тіліне аударып, 
оны өзінің жақын достарына, туысқандарына 
әңгімелеп айтып беру ісімен шұғылданған. Ха
лиулланы жақсы білген Н. Максимов, Г. Н. 
Потанин, Н. М. Ядринцевтің жазуынша, ол 
Толстойды, Тургеневті, Салтыков-Щедринді, 
Белинскийді, Добролюбовты тұңғыш рет қазақ 
тіліне аударған, халық эпосын жинап, зерт
теуге көп еңбек сіңірген. Бір өкініштісі сол 
– Халиулла жастай дүниеден көшіп, оның 
қолжазбалары әркімнің қолында кеткен. Деген
мен Халиулланың қолжазбаларын, әсіресе оның 
орыс-түрік соғысына (1876-1878) қатысқанда 
жазған дәптерлерін тауып, көпшілік алдына тар
ту аса қажетті жұмыстың бірі болар еді.

Абай қолжазба мұраларынан біздің әдебиет-
шілеріміздің жақсы білетіні – Мүрсейіттің қол-
жаз басы, не оның кейінгі көшірмелері. Мұны 
Абай өлеңінің толық қамтыған, аса бағалы, негізгі 
бұлақ көзі деуге болады. Бұл жинақтың тағы бір 
ерекшелігі – үлкен кітапханада сақталмай, ау
ылда, сандық ішінде сақталып келген. Сандық 
түбінде жатқан сирек колжазбалардың көбі бізге 
жетпей, көшпелі тұрмыс жағдайында жоғалып 
отырғаны зерттеуші ғалымдарға бұрыннан 
мәлім. Егер Мүрсейіт қолжазбасының тағдыры 
тап осындай болса, онда Абай ақынды жарыққа 
шығару тіпті қиын болар еді. Бірақ Абай ауы

лының өзгеше мәдениеттілігінен бұл тамаша 
қолжазба жоғалып кетпей, кітапханадағыдай 
сақталып, енді жас ұрпаққа сәулетті мұраның 

АБАЙ 
ҚОЛЖАЗБАСЫ

ф.ғ.д., академик Әлкей Марғұлан 
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бірі болып отыр. Тегінде, Абай өлеңдері өзінің 
тірі күнінде қолжазба түрінде жинақталып, орыс 
ғалымдары арқылы, жоғарыда көрсетілгендей, 
үлкен кітапханаларға да түсе бастаған. Осы соңғы 
жылдар ішінде, Шоқанның әдебиет мұраларын 
зерттеу үстінде, Абай шығармаларының төрт 
тізбегін таптым. Олар: бірінші князь Кудашевтің 
тізбегі, екінші Садуақас Құсаұлының тізбегі, 
үшінші Г. Н. Потаниннің жинағы, төртінші – Н. 
Я. Коншинның жинағы. Бұлардың ішінде ең ер
теректе жазылғаны – Г. Н. Потаниннің жинағы. 
Бұл 1884 жылы жазылған. Г. Н. Потаниннің 
өтініші бойынша бұл өлеңдер тобын Абай өз 
қолымен жазып жіберген. Конвертте: «Из Чин
гизской волости от А. К.» деген жазуы бар. По
танинге жіберген Абай өлеңдері көпшілікке тіпті 
мәлім емес, түгелдей жаңадан табылған өлеңдер. 
Сондай-ақ жинақтың ішінде үлкен поэма «Қозы 
Көрпеш – Баян қыз», «Жаңа закон», тағы басқалар 
бар. Мұнда халық эпосы, заң-жоралар туралы 
мәліметтер орасан көп. Онық көбі Күншығыс 
(қазақ, қалмақ, монгол, якут) тілдерінде. Өйткені 
көзі ашық, көкірегі саналы адамдардың Потанин 
сияқты өздері жанындай сүйетін кемеңгер кісіге 
жазбай қалғандары кемде-кем.

Абай өлеңдерінің бірінші рет топталған 
қолжазба жинағын Садуақас тізбегі деуге бола
ды. Тегінде, мұны бірінші рет тізген Жүсіп ақын 
Көпейұлы, ал Садуақас оларды өз дәптеріне со
дан көшіріп жазған.

Жинақ 1884-1891 жылдар арасында тізіл ген. 
Абай шығармаларынан басқа да мұнда бірне-
ше ақынның жырлары жиналған. Оның ішінде 
қарауыл Арыстан, Тобылбай ақынның, Жүсіп-
тің, Садуақастың өзінің, тағы басқалардың 
жазғандары бар. Садуақас осы дәптерін 1897 
жылы Петербургқа барған сапарында Петер
бург университетінің профессоры, қазақ тілін, 
әдебиетін зерттеуші ғалым П. М. Мелиоранский
ге сыйға тартқан. Қазір бұл дәптер Салтыков-Ще
дрин атындағы көпшілік кітапханасында, акаде
мик А. Н. Самойлович архивында сақтаулы тұр 
(ГПБ, ф. 671, № 94).

Бір қызық жері, бұл дәптерде Абай өлеңдері 
барын П.М. Мелиоранский де, кейін А.Н. Самой
лович те білмеген, егер білсе, олар әлдеқашан 
пайдаланып, әдебиет жүзінде сөз бола бастар еді.

Садуақастың бұл дәптері қазақ қолжазба-
ла рының ішіндегі маржандай тізілген көрке-
мінің бірі. Садуақас орыс әдебиетін, Күн шы-
ғыс халқының әдебиет дүниесін жақсы білген, 
мәдениетті кісі болғандықтан, Абай шығарма-
ларына зор мән беріп, оны өз қолымен мүлтіксіз 
көшіріп, ғылыми кітапханаларға тапсыруы 
игілікті іс болған, Садуақастың бұлай істеуіне, 

әрине ертеде өткен Шоқан мен Г. Н. Потаниннің 
әсері себеп болуында сөз жоқ.

Садуақастың осы дәптерінен бұлжытпай 
көшірген бір нұсқасын 1897 жылы В. А. Куда
шев қазіргі мемлекеттік география қоғамының 
кітапханасына тапсырған. Ол осы күнге дейін сол 
қоғамның архивінде сақтаулы тұр. В. А. Куда
шев. «Перевод киргизских песен и легенд» (Ар
хив Госд. Геогр. общ. разряд № 53 оп. 1, № 107, 
лл. 50-85). Біз бұрынғы мақаламызда («Абайдың 
жаңадан табылған қолжазбалары», «Социалистік 
Қазақстан», 21 сентябрь 1954 ж., Вестник АН Каз 
ССР, 1955, № 5), Кудашев бұл өлеңдер тізбегін 
Абайдың өз ауылында, оның балаларынан жа
зып алған болу керек деп жорыған едік, қазір, 
Садуақастың жинағы табылғаннан кейін, ол ойдан 
қайтып отырмыз. Өйткені Садуақастың дәптері 
1884-1891 жылдар арасында тізілген; екіншіден, 
Кудашевтың жинағы осы Садуақас дәптерінен 
көшірілгені басынан аяғына дейін айқын көрініп 
тұр. Бұл дәптердің жалпы құрылысын ешбір 
өзгертпестен, онда не болса соның баршасын 
тегіс көшірген. Сондықтан Кудашев тізбегіндсгі 
Абай өлеңдері жоғарыда келтірген Садуақас 
дәптеріндегімен бірдей.

Семейге айдаумен келген орыс революционері 
Н. Я. Коншин – Абайды жақсы білген кісінің бірі. 
Ол Семейдің облыстық санақ комитетінде хатшы 
болып тұрғанда Абайды оған құрметті мүшелікке 
өткізіп, П. Е. Маковский екеуі Абайдан қазақтың 
бұрынғы билік заңдарын жора-жосындарын жа
зып алып отырған.

Н. Коншиннің жинағында Абай шығармалары 
соншалық көп емес. Ол кісі көбінесе саяси-
шаруашылық тұрмысқа ерекше көңіл қоятын 
болғандықтан, Абайдың тек қана азаматтық сары
ны бар, мәдениетті, білімді, тұрмысты жырлаған 
өлеңдерін ғана жазып алған. Мәселен, бұл 
жинақта «Шоқпардай кекілі бар қамыс құлақ», 
«Жасымда ғылым бар деп ескермедім», «Секілді 
қара қарға шуласып жүр», деген Абай өлеңдері, 
бұдан басқа «Өткен замандағы қазақ хикаялары» 
дегендер бар. Бұл соңғы шығарма әлі жарыққа 
шықпаған, белгісіз жатқан соны нәрсе, барлығы 
29 бет. Коншиннің жинағы 1898-1901 жылда
ры тізілген. Бұл жинақтың негізгі арқауы Абай, 
Шортанбай, Жаяу Мұса өлеңдерінен құрылған.

Абайдың өзіне тән әдебиет мұрасымен қатар, 
оның өмірбаянына керекті мәліметтер де үлкен 
кітапханаларда, архивтерде кездесіп отырады. 
Сондай күрделі деректердің бірі – Абайдың әкесі 
Құнанбай мен оның балаларын патша үкіметі ай
ыптап, тергеу жүргізген істер. Бұл документтер 
Омскінің мемлекеттік архивінде. Абай туралы 
роман жазушы Мұхтар Әуезов бұл деректерді 
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көрмеген, сөйтсе де архив деректері мен оның 
романында айтылған тарихи эпизодтар мүлде 
бірі мен бірі қабысып жатыр. Бұған қарағанда 
Мұқаңның қариялар аузынан жазып алған 
әңгімелері өзінің тарихи негізін бергі кезге дейін 
жоймай, архивте сақталып тұрған деректермен 
қатар айтылып келгенін көрсетеді.

Абайдың өмірбаянына керек деректің бірі 
– ол кісінің орыс-түрік соғысы кезінде (1876-
1878) жазған ашық хаты (ЦГИАЛ ф. 1281, оп. 
Е. № 807). Бұл хатта Абай панисламизмге қарсы 
шығып, қазақ халқын орыс әскеріне ат, киіз үй, 
тағы басқа түрлі көмек көрсетуге шақырған.

Абайдың көп шығармалары «Дала уала
яты» мен «Түркстан уалаяты» газеттерінің 
төңірегінде бүркеліп жүргені байқалады. Әдебиет 
зерттеушілердің біразы тек қолындағы барға мәз 
болып, тереңге үңіле зерттеуді қолға алмайды, 
бір айтқанын қайта-қайта айтып, жаңалық ашуға 
ұмтылмайды. Біздің осы мақалада келтіріп отырған 
Абайдың қолжазба мұралары аз қазына емес. 

Оларды зерттеп, соңына түссе, мәдениетімізге 
күрделі негіз болған бірнеше мәселені шешуге 
болады, оның ішінде, әсіресе Абай жырларының 
қай кезден тарай бастағанын, ол неше жинақпен 
қай жерде сақталғанын, тағы басқаларды анықтау 
қажет, Абай шығармаларының қазір басылып 
жүрген тексінде бірталай қателер, күмәнді жерлер 
бар. Оларды дұрыстап бір қалыпқа түсіру үшін, 
жоғарыда келтірген нұсқалардың көмегі болаты
ны сөзсіз. Екінші жағынан, Абайды зерттейтін 
жас ғалымдар үшін бұлар соны жатқан байтақ 
материалдар.

 
Марғұлан Ә. Абай қолжазбасы  

// Абай тағылымы.
Әдеби-сын мақалалар 

 / Құрастырған филология
ғылымдарының докторы,  

профессор Нығмет Ғабдуллин. –
Алматы: Жазушы, 1986. – 300-304-беттер
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Абай Құнанбайұлының өмір мен шығар
машылығы, сондайақ, оған қатысты қызық 
деректер Sputnik Қазақстанның дерекқорынан 
алынды.

«АТАДАН АЛТАУ, АНАДАН ТӨРТЕУ»
Ұлы ақын, ағартушы, философ, композитор, 

аудармашы, саяси қайраткер, жазба әдебиеті 
мен қазақ әдеби тілінің негізін салушы, рефор
матор Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы 1845 жылы 
Шыңғыс тауды жайлаған Тобықты руында 
дүниеге келді.

Абайдың арғы тегі Орта жүз Тобықты Арғын 
ішіндегі Олжай батырдан басталады. Олжайдан 
Айдос, Қайдос пен Жігітек тарайды. Әрқайсысы 
бір-бір рулы ел болып кеткен. Айдостың Айпа
ра деген әйелінен Ырғызбай, Көтібақ пен То
пай туған. Олардың ішінде Ырғызбай оза ша
уып, ел басқару ісіне араласқан. Ырғызбайдан 
Үркер, Мырзатай, Жортар мен Өскенбай тарай
ды. Өскенбай шаруаға жайлы, билікке әділ кісі 
болған деседі. Осы Өскенбайдың әйелі Зереден 
Абайдың әкесі Құнанбай туады.

Құнанбайдың төрт әйелі болған. Бәйбішесі 
– Күңке, одан бір ұл – Құдайберді. Ал Ұлжан 
– Құнанбайдың інісі Құттымұхамбетке айтты-
рылған қалыңдық. Інісі қайтыс болғаннан кейін 
Құнанбай келінін әмеңгерлікпен алған. Ұлжаннан 
Тәңірберді, Ыбырай (Абай), Ысқақ пен Оспан, 
үшінші әйелі – Айғыздан Халиолла мен Ысмағұл 
деген балалары туады. Абайдың «Атадан ал
тау, анадан төртеу» дейтіні содан. Құнанбайдың 
қартайған шағында үйленген төртінші әйелі – 
Нұрғанымнан бала болмаған.

БІЛІМГЕ ҚҰШТАРЛЫҚ 
Болашақ ақын ел анасы атанған Зере әжесінің 

таусылмайтын аңыз-ертегілерін естіп, сөзге 
шебер Ұлжан анасының тәрбиесін көріп өсті. 
Абай алдымен әкесінің өз туыстарының бала
ларын окытамын деп, «Ескітам» деген қоныста 
салдыртқан медреседе сауат ашты. Одан кейін 
ауылдағы Ғабитхан молдадан білім алды. 
Ал 10 жасқа толғанда Семейдегі Ахмет Риза 
медресесінде үш жыл оқыды. Сол жерде араб 
пен парсы тілдерін меңгеріп шыққан. Шығыстың 
Низами, Науаи, Сәғди, Хафиз, Физули сияқты 

АБАЙДЫҢ ӨМІРІНЕ ҚАТЫСТЫ 
ҚЫЗЫҚТЫ ДЕРЕКТЕР

ұлы ғұламалардың шығармаларымен танысады. 
Орысша сауат ашады. 

«Өзі тұстас үлкен-кіші балалардың барлы-
ғынан сонағұрлым зейінді, ұғымтал жөне ерек
ше ықыласты болған. Дәрісте арабша кітапты 
молдасының бір оқып, бір-ақ рет түрікшеге ау
дарып берген сөздерін кітапқа қарамай жатқа ай
тып шыға алатындай зерек болады. Көп уақытын 
алмаған. Сондықтан барлық артылған уақытын 
Абай өз бетімен өзі сүйген кітаптарын оқуға 
жұмсап, көп ізденуге салынады», – деп жазды 
Мұхтар Әуезов. 

ЖАСТАЙ ЕЛ БАСҚАРУ ІСІНЕ АРА-
ЛАСТЫ

Құнанбай баласының зеректігін бірден 
байқап, оған жан-жақты білім беруге тырыса
ды. Ал 13 жасында оны оқудан алып кетіп, ел 
басқару жұмысына салады. Оған қоса, әкесі ел 
тартысында жалғыздық сезе бастайды. Басында 
«барып кел, шауып келмен» жүрген жас Абай аз 
уақыттың ішінде жуан би, ел тартысының атқа 
мінері болып шыға келеді.

1885 жылы Шар өзенінің бойындағы Қара-
мола деген жерде 100-ден астам би-болыстың 
қатысуымен төтенше съезд өткізілді. Сонда төбе 
би болып сайланған Абайға «Семей казақтары 
үшін қылмыстық істерге карсы заң ережесін» 
әзірлеу тапсырылады. Абай бастаған комиссия 
барлығы 93-баптан тұратын ережені 3 күнде 
әзірлеп шығады. Бірақ оның беделін өсірген 
Қарамола съезінен кейін қарсыластары көбейіп 
кетеді.

Абайдың кезінде Құнанбаймен алысқан туыс-
қаннан 17 адам Сібірге де айдалады. Бір тартыстың 
бастықтары олардан жеңіледі. Бірақ сол жеңістің 
өзі де атадан балаға кететін үзілмес жаулыққа 
ұласады. Осылайша, Абай әкесі бастаған істі 
аяқтаймын деп, өзіне талас-тартыстың біраз 
бәлесін тілеп алады. Оған неше түрлі жала жабы
лады. Мысалы, 28 жасында бір қыстың ішінде 12 
түрлі қылмыс бойынша тексерілген кезі де болды. 
Бірақ Абай ондай тартысқа әбден ысылып келген. 
Шешендік өнері де көп көмегін тигізді.

1898 жылы Көшбике деген жердегі Мұқыр бо
лысын сайлауда Оразбай Аққұлы баласы Жігітек, 
Мырза-Жөкең ру басылары – Әзберген, Бейсенбі, 
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Бұланбай мен Әбендерді ұйымдастырып, Абай-
дың өміріне қастық жасайды. Бірақ Кәкітай, 
Уәйіс, Аппас деген жақын достары ара түсіп, оны 
қорғап қалады. Осыдан соң ақын ел жұмысына 
араласпайды да бұрынғы араздықпен өзіне 
қастық істеткен адамдарымен татуласады. Өзі 
кітап оқуға ден қояды.

ОТБАСЫ – ОШАҚ ҚАСЫ
Абай үш әйел алған. Бәйбішесі Ділдәдан –  

Ақылбай, Әбдірахман, Күлбадан, Әкімбай, 
Мағауия мен Райхан, екінші өйелі Әйгерімнен – 
Тұрағұл, Мекайыл, Ізкайіл мен Кенже, барлығы 
7 ұл, 3 қыз сүйген. Ал келіндей алған әйелі Ерке
жаннан ұрпақ көрген жоқ.

Абай ғылым іздеуді өз басына ғана алмай, ба
лаларын да барынша оқытуға тырысқан. Ең көп 
оқыған офицер баласы – Әбдірахман. 90-шы жыл
дары ол құрт ауруынан қайтыс болды. Оның ар
тынан сүйеніші болып жүрген мықты інісі Оспан 
өледі. Осы екі өлім Абайға бас қайғысының 
ішіндегі үлкен қаза болып тиеді.

Сол жылдары бас қайғысымен қатар Абай 
өзінің дос деген адамдарының қиянатын, алдау
ын, өтірігін де көреді. Бір сайлауда өзінің інісін 
болыстыққа сайлаймын деп келгенде бұрын ешбір 
сыр бермейтін достары бір-ақ түнде жат болып 
шыға келеді. Оның інісін құлатып, өз кісілерін 
сайлап кетеді. Онымен қоймай, Тобықты ішінде 
бұрыннан онымен сілкісіп келген басшы жауы 
Оразбай бір сайлауда Абайды өз кісілеріне саба
тып та алады. Осы іспетті соққылармен күресіп 
келе жатқанда ең жақсы көрген баласы Мағауия 
өледі.

Абай ешкіммен сөйлеспей, үндемей қалады. 
Ал 1904 жылы 23 маусымда Мағауияның өлімінен 
кейін тура 40 күн өткен соң өзі де қайтыс бола
ды. Бір жарым айдан кейін Абайдың ақын баласы 
Ақылбай Семейде дүние салады.

АБАЙДЫ ШЕТЕЛДЕ ТАНЫТҚАНДАР
Қытайда Абайдың шығармаларын танытуға 

Ха Хуан Жан (Хабай) көп еңбек етті. Ол Шыңжан 
өлкесінің Шәуешек қаласына жақын Қазақтар 
ауылында туған. Қытай тіліндегі мектептерде 
оқыса да, қазақ тілін жетік меңгерген. Абайды 
бала күнінен жаттап өскен екен.

1950 жылы Абайдың «Ескендір» поэмасын, 
ал 1958 жылы «Масғұт» поэмасын ханзу тіліне 

аударып, Пекинде арнайы кітап етіп бастырып 
шығарған. Жалпы, Хабай Абайдың 167 өлеңін, 3 
поэмасын, 45 ғақлия сөзін түгел аударған. «Абай 
және Абай шығармалары» деген үш кітабын да 
Пекинде бастырған.

Абайдың өлеңдері басқа тілдерге аударыл
ды. Мәселен, Грузин тілінде – Ш.Мчедлишвили, 
қарақалпақ тілінде – Ш.Сеитова, қырғыз тілінде 
– А.Токомбаева, татар тілінде – М.Максуд 
және Н.Арсланов, француз тілінде – Ғалымжан 
Мұқанов, ағылшын тілінде – А.Самохмалов, 
түрікмен тілінде – А.Хайидова, Т.Қасымова, 
П.Искакова және М.Хамраева Абайды ұйғыр 
тілінде сөйлеткен.

АБАЙДЫҢ ӨМІРІНЕ ҚАТЫСТЫ 
ҚЫЗЫҚТЫ ДЕРЕКТЕР

Абай Құнанбайұлының шын есімі – Ибраһим. 
Әжесі Зере «Абай» деп еркелеткеннен кейін 
«Абай» атанып кеткен;

Құнанбайұлы көптеген өлеңіне өзі ән жазған. 
Олардың ішінде кеңінен тарағаны – «Көзімнің 
қарасы»;

Абай Құнанбайұлы алғашқы өлеңдерін 
Көкбайдың атынан жариялап жүрген;

Абай Құнанбайұлы 13 жасында ел басқару 
жұмысына араласқан;

Абай Құнанбайұлының алғашқы махаббаты – 
Тоғжан;

Абай Құнанбайұлы 1860 жылы Ділдәмен отау 
құрған. Ол кезде Абай 15 жаста болды;

Абай Құнанбайұлы 16 жасында әке болды;
Абай Құнанбайұлы 21 жасында болыс болып 

сайланды;
Абай Құнанбайұлы екінші әйелі Әйгерімге 30 

жасында үйленген;
Еркежан – Абайдың әмеңгерлік жолмен 

үйленген әйелі. Ол Абайдың інісі Оспанның 
қалыңдығы болған. Еркежан Абайға өз қалауымен 
тұрмысқа шыққан;

Абай Құнанбайұлының 36 жасында тұңғыш 
немересі Әубәкір дүниеге келді.

Материалдар осы сайттан алынды: 
https://sputnik.kz/spravka/20190602/10357198/

Qazaqtyn-uly-aqyny-Abay-Qunanbayuly-turaly-
qyzyqty-derekter.html



ҰСТАЗ ҮНІ
Ақырын жүріп, анық бас,

Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,

Үйретуден балаға.
Абай
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Абай – адамзаттың ақылшысы. Абай – ке-
мелділік кілті. Абай – даналық бастауы. Абай –  
руханияттың қайнар бұлағы. Абай – ұлттың 
ағартушысы. Иа, бұл күнде есімі алты алаш
ты емес, алты құрлықты ойландырған Абайдың 
соқпаған соқпағы, қозғамаған тақырыбы жоқ 
шығар, сірә? Абай елді түзеудің жалғыз жолы 
ағартушылық бағыт екенін алға тартады. Абай
ды мазалаған бұл тақырып өзектілігін әлі жойған 
жоқ. Бұл күнде ғылым саласы сан түрлі өзгерістер 
мен реформаларға ұшырап, оқу мен оқытудың 
әдістемесі әр таң сайын жаңарып жатқан кезде 
қазақ ғылымы қайтпек керек?

Ғылымның жаһандық үрдісінде әр ұлт 
жұтылып кетпес үшін ұлттық ғылымына, ұлттық 
әдістемесіне жүгінгені абзал. Менің осы орайда 
Абайдың отыз бірінші сөзін оқушы есте сақтаса 
деген ұстаздық ұстанымым бар. Абай білімді не
месе ақпаратты тек естіп қана қоймай, өмірде 
пайдалануды мұрат етеді. Міне, осы тұжырымды 
ой – бүгінгі әлемдік ғылымның көздеген нысаны. 

Отыз бірінші сөзде естіген ақпаратты 
ұмытпасқа төрт түрлі себепті алға тартады. 
«Бірінші – көкірегі байлаулы берік болмақ ке-
рек» [1.116 б.]. Көкіректі байлау, берік болу 
дегенді қалай түсінеміз? Әрине, бұл дегеніміз- 
бар ынта жігерімен, ықылас-зейінімен зердені 
шоғырландыру. Алайын, білейін деген ақпаратқа 
ынталы болу, сену, өзін уәждеу. Бүгінгі күндегі 
ең бір өзекті мәселе- осы. Ең бірінші, жоғарыда 
айтылған осы басқыш ескерілмейді. Тапсырма 
немесе ақпарат берілгенде бірден түрлі сылтаулар 
ойлап табуымыз, маған ол неге керек деуіміз, мен 
оған лайықты емеспін, бәрібір оныкі дұрыс бола
ды, ертең істей саламыз т.б. іс-әрекеттері көкіректі 
байлауға, көңілдің беріктігіне кедергі болмақ. 
«Екіншісі – сол нәрсені естігенде, я көргенде 
ғибрәтлану керек, көңілденіп, тұшынып, ынтамен 
ұғу керек» [1.116-117 б.]. Абайша айтқанда көкірек 

көзімен қарау, оқу, есту. Бұл тұрғыда әр сөздің 
мағыналық, тақырыптық, танымдық жағына мән 
беріп, ойды қозғау. Демек, жаратылыстың кез-
келген түріне бей-жәй қарамай, үңіле, зерттей, 
ой елегінен өткізе қарау, есту. Бұл тұста оқушы 
өзіне ішкі монолог сұрақтарын, жұбымен диа
лог сұрақтарын көптеп қойса құба құп болады. 
Себебі, сұрақ адамды ойлануға, ойландыруға, 
әсерленуге, уайымдауға, алға жылжуға жетелейді. 
Таң қалу, тамсану, мейірлену, құлшыну, талпы
ну, жиіркену, жаны ашу қасиеттері туындаған 
жағдайда ғана біз ғибрат аламыз, тұшынамыз, 
ұғамыз. «Үшіншісі – сол нәрсені ішінен бірнеше 
уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек» 
[1.117 б.]. Бұл күнде оқушылар болсын, студент
тер болсын, тіптен қоғамның өзге тобы да естіген, 
көрген, оқыған дүниелерін ұмытып қалып жа
тады. Осы жағдаяттың негізгі себебі: ішінен 
бірнеше қайтарып ойланбау, өзге адамдармен 
дер кезінде жүйелі түрде бөліспеу, сол ақпарат 
туралы жазба жұмыстарын жүргізбеу, кері байла
ныс жасамау. «Қайталау- білім анасы» демекші, 
кез-келген оқыған кітапты, жаттаған жыр жолда
рын, алған ақпаратты, көрген бейнематериалды, 
тыңдаған әңгімені қайтара еске түсірудің әр түрлі 
жолдарын, әдістерін жетік меңгерген дұрыс деп 
санаймын. Мысалы: әдеби көркем шығарманы 
оқығанда оқумен қатар жазба жұмыстарды қатар 
жүргізу (авторы, шығарманың атауы, тақырыбы 
мен идеясы, кейіпкерлер жүйесі, жер-су атау
лары, ұлттық құндылықтар, мақал-мәтелдер, 
тұрақты сөз тіркестері, әдеби-теориялық 
ұғымдар, авторға хат, кейіпкерге хат) орасан зор 
мүмкіндіктерге алып келері хақ. Сонымен қатар, 
айтылым жұмыстарын (дәлелмен айту, ойлан
дыра айту, егер мен автор болсам), тыңдалым 
жұмыстарын ( сіз ол кісімен келісесіз бе, ойын 
жалғастырыңыз, осы тыңдаған ақпаратыңызға 
кері байланыс жасасаңыз) жүргізе отырып, сұрақ 

ОҚУШЫ ЕСІНДЕ «ОТЫЗ 
БІРІНШІ» СӨЗ БОЛСА?...

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН ӘДЕБИЕТІ ПӘНІ МҰҒАЛІМІ
ТІЛЕУБЕРДІ ҚИЗАТ
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қоя білу дағдысын меңгеру (ашық сұрақ, жабық 
сұрақ, сократтық сұрақ) көңілге бекітудің алғы 
шарттарының жоғарғысы болмақ. «Төртінші – 
ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер бір 
кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері: 
уайымсыз салғырттық, ойыншы-күлкішілдік, 
я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық 
пайда болу секілді» [1.117 б.]. Абай айтқан бес 
дұшпан адамзаттың қас жауы, білімнің өзегіне 
түсетін құрт екенін саналы түрде мойындауы
мыз керек. Білім алу барысында уайымсыздыққа 
салынсаң, жүйелі жұмыс жүргізе алмайсың. 
Яғни, тапсырмалар уақытында орындалмай
ды, ой шоғырланбайды. Салғырттыққа салыну, 
ұмытып кету, ат үсті қарау сынды кесапаттарды 
туындатып, шашыраңқы білу алуға соқтырады. 
Сабақ барысында ойыншы-күлкішілдікке салы
ну, бірін-бірі түрту, бірінің оқуына бірі кедергі 

келтіру, күлу арқылы зейіннің шоғырланбауы, 
сыныптың, топтың, жұптың жұмысына кедергі 
келтіру. Қайғыға салыну – әртүрлі жанрдағы се
риалдар, ниеті түзу емес ойындар, әлеуметтік 
желідегі гу-гу әңгімелер оқушы ойын бұзып, өзіне 
қатысы жоқ уайымдар туғызып, білімге деген 
құштарлығын тоқтатады. «Осы төрт нәрсе күллі 
ақыл мен ғылымды тоздыратұғын нәрселер» 
[1.117 б.]. 

 Қорыта келе, мемлекеті, жері, тілі, діні, сан 
ғасыр бойы қалыптасқан этнопедагогикасы бар 
қазақ халқы жаһандық бәсекелестікке дайын. 
Ендеше Абайдың ілім-білім жолындағы құнды 
еңбектерін пайдаланып, ғылым мен білім жолын
да қарыштап алға жылжиық , Алаш баласы!

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Абай Құнанбайұлы. – Алматы, – 2-том – 116-117-б.
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Абайдың шығармашылығын  
оқытуға арналған

САБАҚ ҮЛГІЛЕРІ

 
 
 
 
 
 
 
 

Мұғалім Оспан Динаш Бектенқызы 
Күні: Пәні: қазақ әдебиеті 

Сынып: 10 Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны: 
Бөлім Өлең− сөздің патшасы 

Сабақтың 
тақырыбы Абайдың «Отыз екінші қарасөзіндегі» автор бейнесі 

Оқу мақсаттары 
А/И 10.2.2.2. – шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын 
айқындау. 
А/И 10.2.3.3. – шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының 
қызметін талдау. 

Сабақ мақсаты 

Барлық оқушылар орындай алады: қарасөздегі авторлық идеяның өмір 
шындығымен байланысын айқындап, көркемдегіш және айшықты сөздерді табады. 
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: қарасөздегі көркем сөздер мен 
айшықты амалдардың қызметін талдайды.  
Кейбір оқушылар орындай алады: қарасөздегі Абай көтерген мәселелерді өмірмен 
байланыстыру арқылы өзіндік бағасын береді. 

Тілдік мақсат 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: ғылым-білім, үйренбек керек, ақыл-
кесел, халық, дәулет. 
Диалог құруға арналған пайдалы тіркестер: Автордың ойынша, менің ойымша... 
меніңше..... менің білуімше 
Талқылауға арналған сұрақтар: 
1. Ғылым-білімді үйренуге қандай талаптар керек? 
2. Уайымсыз, салғырттық кеселдердің дұшпандары қандай? 

Бағалау 
критерийлері 

Қарасөздегі авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын айқындап, 
көркемдегіш және айшықты сөздерді табады. Қарасөздегі көркем сөздер мен 
айшықты амалдардың қызметін талдайды.  
Қарасөздегі Абай көтерген мәселелерді өмірмен байланыстыру арқылы өзіндік 
бағасын береді. 

Құндылықтарға 
баулу 

«Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы  
1. Қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік 
2.Тіл мен мәдениет 
3. Туған жерге, Отанға деген сүйіспеншілік 
4. Өмір бойы білім алу 
5. Ынтымақ пен татулық, достық пен бірлік 
Аталған құндылықтарды сабақ барысында оқушылармен топтаса және жеке отырып 
жұмыс жасаулары, сын тұрғысынан ойлай білу, өзіндік көзқарасын дәлелдей алу 
дағдылары негізінде жүзеге асады 

Пәнаралық 
байланыс Қазақ тілі, тарихтан алған білімдерін жүзеге асырады. 

Ойлау дағдылары Қолдану, талдау 
Алдыңғы оқу Абайдың «Отыз екінші қарасөзіндегі» түйінді ой 

Уақыт Жоспарланған жаттығулар ҚБ Ресурстар 
Сабақтың басы 

5 мин 

1. Ұйымдастыру кезеңі. Сәлемдесу. 
2. Психологиялық ахуал. «Ғылым-білім» ойыны 
Мұғалім өзіне қасиеттеріне қарай 
4 оқушыны ғылым,білім,өнер,рахат деп ортаға 
шақырады.Ортаға шақырылған 
4 оқушы өзіне 5 оқушыдан шақырып жағымды 
қасиеттерін айтады.Топқа бөлінеді 
1 -топ Ғылым 
2- топ Білім 
3-топ Өнер 

 
 

 
Топтың аты 
жазылған 
үлестірмелер 
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4-топ Рахат 
Топқа өз рөлдері беріліп, топ басшысы, бақылаушы, 
уақыт шектеуші, баяндаушы, хатшы сайланады. 
• Топ басшысы 
• Бақылаушы 
• Уақыт шектеуші 
• Баяндаушы 
• Хатшы 
Оқушылар оқу мақсаттарымен және бағалау 
критерийлерімен таныстырылады. 

 
Топтың аты 
жазылған  
 
үлестірмелер

5 мин 

«Сәлемдеме жібер» тәсілі арқылы «Сәлемдемедегі» 
сұрақтарға кезектесіп жауап беріп, жаңа сабаққа 
дайындық жүргізеді. Оқушы сәлемдемемен 
жіберілген сөздер мен сұрақтарды алады да, ол 
туралы не білетінін айтады: оқу, өмірлік мақсат, 
қажеттілік, өмір сүру, өмірге құштарлық. 
1. Абайдың «Қарасөзінен» қандай ой түйдіңдер? 
2. Өнер мен білімнің бір-бірінен қандай байланысы 
бар? 
3. «Білім-ғылым үйренбекке талап қылушыларға 
әуелі білмек керек», – деген Абай сөзінен қандай ой 
түйіндеуге болады? 
Саралау: Қарқын жылдамдық 
 
Дескриптор: 
- Қарасөздегі Абай сөзіне талдау жасай алады. 
- Қойылған сұрақтарға жауап береді 

«ҚҚҚ» әдісі 
Сәлемдемеге 
берілген 
жауаптың 
ішінде кімдікі 
құнды, 
қызықты, 
түсіну қиын 
болды? 
Неліктен? 

 

Сабақ ортасы 
15 мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саралау: 
Нәтиже қорытынды 
«FILF кестесі» Топтық жұмыс 
Абайдың білім-ғылымды үйренуге қоятын 
талаптарына талдау жасап, кестені толтырады. 
 

Талаптар Ғылым-білімге 
қойылатын талаптар 

Сені көзқарасың 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

  

Дескриптор: 
– Абайдың ғылым-білімді үйрену керекті 
талаптарды туындыдан тауып, оған өзіндік пікірін 
бере алады.. 
– Әдеби шығармаға өзіндік көзқарасын дәлелдейді 
Бағалау критерийі: 
Қарасөздегі өзіндік көзқарасын білдіріп, дәлелдейді. 
Саралау: Нәтиже қорытынды 
КӘМҚ-талдау 
Абайдың ғылым-білімді үйренудің шарттары жайлы 
ой өрбітеді. 
 
Күшті 
жақ-
тары 

Әл сіз 
жақ-
тары 

Мүм-
кіндік-

тер 

Қауіп-
тер 

Шын-
дығы 

Өтірігі Сенім-
сіз 

Сенім-
ді 

        
 
Дескриптор: Кестені мұқият талдап, өзіндік 
көзқарасын дәлелмен жазады. 
Бағалау критерийі: Кестедегі сұрақтар байланысты 
пікірлерін жазады және талқылайды. 
«Кейс – стади» әдісі. Қарасөздер бойынша жұмыс.

Топ ішінде 
талқыға 
салады. 
«Аспазшы 
стратегиясым
ен» жазба 
жұмыстарын 
бағалайды. 
«Мен жазба 
жұмысыңа 
қанағаттана-
мын. 
Себебі,..» 
«Мен жазба 
жұмысыңа 
қанағаттанбай
мын. Себебі, 
...» 
«Егер жазба 
жұмысыңа 
... қоссаң 
бұдан да 
дәмдірек, 
сіңімді болар 
еді» 
 
 
 
«Кімдікі 
ұтымды 
болды?» 
 
 
 

 10-сынып 
«Қазақ 
әдебиеті» 
оқулығы 
 
 
Тапсырмалар 
жазылған 
үлестірмелер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бейнежаз-
бадан 
«Қарасөзді» 
тыңдайды.  
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5 мин 

Кірме сөздер  
Тіркесті сөздер  
Айшықты сөздер  

 
Дескриптор 
Қарасөздегі басқа тілден енген сөздердің 
мағыналарын табады. 
Тіркесті сөздерді мағыналарын ажыратады. 
Бағалау критерийі: Кестедегі тапсырмалар 
бойынша мағыналарын табады және өзіндік бағасын 
береді. 

 
 
 
 
Жарасың, 
жауаптарың 
дұрыс, 
мадақтау 

 
 

Сабақтың соңы

1 минут Үй тапсырмасы Қарасөзден өзіне ұнаған сөздерді 
жаттап келеді. 

  

4 минут 

Рефлексия 
«Табыс сатысы» әдісі 
кәдімгі сатының суреті, сатының 
1 – баспалдағы *Мен.............. БІЛЕМІН*, 
2 – баспалдағы *мен.................. ТҮСІНЕМІН*, 
3 – баспалдағы *Мен............. ЖАСАЙ АЛАМЫН* )
«Таңдау» әдісі. 
1. Мен сабақ  
қызықты _____________ қызықсыз болды деп 
ойлаймын. 
2. Мен сабақта: үйрендім 
көп нәрсені _____________ үйренгенім аз болды. 
3. Мен басқаларды 
мұқият ______________ зейінсіз 
тыңдадым. 
4. Мен пікірсайыстарға 
жиі ______________ сирек 
қатыстым 
5. Мен сабақтағы өз жетістіктеріме 
ризамын ____________ риза емеспін. 
Бұл карточканы таратып бергенде оқушылар 
өздерінің сабаққа қатысу деңгейі мен сабаққа деген 
ынтасын білдіретін сөйлемдердің бірінің тұсына « 
+» белгісін қою тапсырылады. 

  

 
 
 

ПӘН: қазақ 
әдебиеті 

МЕКТЕП: Абай РММИ 

ТАҚЫРЫБЫ: 
Ұлылар үндестігі. 

«Толық адам» ілімі 
КҮНІ: Мұғалімнің есімі: Еркинбекова Ағымжан Турсынбекқызы 

СЫНЫП: 11 Қатысқан оқушылар саны:  Қатыспаған 
оқушылар саны:  

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 

асатын оқу 
мақсаттары 

11.2.5.1 – қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағыт, әдеби ағым, 
жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау. 
 

Сабақ мақсаттары Барлық оқушылар орындай алады: жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтай 
алады 
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі 
ортақ бағытты анықтай алады 
Кейбір оқушылар орындай алады: шығармаларға өзіндік көзқарасын білдіріп, 
талдау жасай алады 

 
Тілдік мақсат 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: жалпыадамзаттық құндылықтар, қазақ 
әдебиеті, әлем әдебиеті және т.б. 
Диалог құруға/жазба жұмыс жазуға арналған пайдалы тіркестер: 
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Талқылауға арналған сұрақтар: 
«Толық адам», «кемел адам» дегенді қалай түсінесіңдер? 
Ғұламалардың адамның көп қасиеттерінің ішінен «қайрат, «ақыл», «жүректі» 
таңдап алуының себебі неде деп ойлайсыңдар? 

Бағалау 
критерийі: 

1. Ұлылар арасындағы үндестікті анықтайды; 
2. қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағытты анықтайды; 
3. жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтап, талдау жасайды. 

Пәнаралық 
байланыс 

Тарих, қазақ тілі, эстетикалық пәндер 

Ойлау деңгейі Қолдану, Талдау 
Құндылықтарды 

дарыту 
Жалпыадамзаттық құндылықтар  

Алдыңғы оқу Абайдың өмірі мен шығармашылығы 
Жоспар 

Жоспарланған 
уақыт 

Жоспарланған жаттығулар Ресурстар  

 
 
 

Ұйымдастыру 
кезеңі 

(1 – 5 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6-10 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(10-20 мин.) 
 
 
 
 

1-әрекет. Қолайлы орта құру: 
1. Сынып эстетикасы 
Ой шақыру: 
Жүрегімнің түбіне терең бойла, 
Мен бір жұмбақ адаммын, оны да ойла. 
Соқтықпалы, соқпақсыз жерде өстім, 
Мыңмен жалғыз алыстым, кінә қойма. 
Осы шумақтың қай тармағына ерекше назар аударар едіңдер, 
оқушылар? 
Иә, «Мен бір жұмбақ адаммын» деген тармақ.  
Енді «адам» деген кім?  
Адамды адам ететін қандай қасиет? 
 
2-әрекет. «Аквариум» әдісі арқылы өткен білімді қайталау 
сұрақтары: 
 Қандай «Абайтанушы» ғалымдарды білеміз? 
 Абайдың «Бір ғылымнан басқаның кеселі көп асқанға» деген 

ұлағатын қалай түсіндірер едің?  
 Абайдың бүгінде бізге жеткен мұраларын кім атап бере алады? 
 Өлең жолдарын жалғастыр: 
«Болмасаң да ұқсап бақ, 
Бір ғалымды көрсеңіз. 
«Ондай болмақ қайда?» – деп, 
Айтпа ғылым сүйсеңіз»  
 «Толық мұсылман болмай – толық адам болмайды» – деп Абай 

өзінің қай қарасөзінде айтады? 
 «Қазақтың бір мақалы: «Өнер алды – бірлік, ырыс алды – 

тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады – 
білмейді». Үзінді қай қарасөзден алынған? Қысқаша тоқтал. 

 Абай баласы Әбдірахманға неше өлең арнаған? 
 

Критерий Дескриптор 
Өзіне қойылған сұрақтарға жауап 
берді. 

1. Дұрыс жауап берді. 
2. Жылдам жауап береді. 
3. Жауабы жүйелі, әдеби тіл 
нормасын сақтады. 

 
Тапсырма:Топтық жұмыс. «Тұжырымдамалық карта» әдісі 
арқылы «Толық адам» ілімі» мен Ұлылар үндестігін ашады. 
 Қазақ әдебиеті мен әлем әдебиетіндегі ортақ бағыт, әдеби ағым, 
жалпыадамзаттық құндылықтарды анықтау, талдау жасау. 
 
1-топ: Ақыл деген не? Ақыл мен «нұрлы ақылдың» басты 
белгілері неде? 
2-топ: Қайрат деген не? Қайрат пен «ыстық қайраттың» негізгі 
ерекшіліктері қандай? 
3-топ: «Жылы жүрек» туралы не айтуға болады? 

 
Жылжымалы 
тақта  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
үлестірмелі 
қағаз  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoom 
платформасынд
ағы топтық 
бағдарлама 
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(20-25 мин.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерий Дескриптор  
«нұрлы ақыл», «ыстық қайрат» және 
«жылы жүрекке» талдау жасайды. 
 

1. Талдау жасайды. 
2. Қазақ немесе әлем әдебиетімен 
үндестігін ашады. 
3. Жалпыадамзаттық құндылықтарды 
анықтайды. 
4. Талдайды. 

Постер қорғайды. 1. Эстетикалық талап сақталды. 
2. Қорғауға топ мүшелерінің бәрі 
атсалысты. 

Регламент – 7 мин.  
 
Постерді қорғау: «Галерея шарлау» әдісі  
Кері байланыс: «Екі жұлдыз, бір тілек».  
 
Тапсырма. «ПОПС» формуласы. Абайдың сүйікті ұлы 
Әбдірахманның өліміне арнаған өлең жолдарынан «кемел адам» 
қасиеттерін көре алдық па? Ойымызды «ПОПС» формуласымен 
дәлелдейміз. 
 
«Талаптың мiнiп тұлпарын» 
 
Талаптың мiнiп тұлпарын. 
Тас қияға өрледiң. 
Бiр ғылым едi iңкәрiң, 
Әр қиынға сермедiң. 
Көзiңдi салдың, тұрғыға, 
Бейнетiн көрмедiң. 
Бiрге оқыған құрбыға 
Бас бәйгенi бермедiң. 
Бала болдың жас болдың, – 
Жалғандыққа ермедiң. 
Төре болдың, бас болдың – 
Көкiрегiңдi кермедiң. 
Ел iшiне сау келсең, 
Тағлым айтпас ер ме едiң? 
Жол көрсетiп сонда өлсең, 
Арманым бар дер ме едiм? 
Iздеп табар жалғаннан 
Бала берген пенде едiм 
Пенде өлмейдi арманнан, 
Мiнеки, мен де өлмедiм. 
  

Критерий Дескриптор  
Әбдірахманның өліміне арнаған өлең 
жолдарынан «кемел адам» 
қасиеттерін анықтайды, «ПОПС» 
формуласына салады 

1. «Кемел адам» қасиеттерін 
анықтайды. 
2. Өз ойын жинақы жеткізеді. 
3. Мысалдар келтіреді. 
4. Қорытынды айтады. 

Регламент – 1 мин.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өлең мәтіні 
«ПОПС» 
формуласы 
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(26-28 мин.) 
 

Рефлексия 
(29-30 мин.) 

 
 

Үй тапсырмасы 

Кері байланыс: «Ашық микрофон» әдісі арқылы беріледі. 
«Инстаграм» әдісі арқылы сабақ үдерісіне рефлексия жасайды. 
 
Үйренсең – лайк. 
Ұнаса – бөліс. 
Ұсыныс болса – пікір қалдыр. 
 
Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді толықтырып, «Кемел адам» 
моделін жасау 

 
 
 
 
 
 
Инстаграм 
суреті салынған 
плакат 

Қосымша ақпарат 
Саралау 

Оқушыға барынша қолдау 
көрсету мақсатында топқа 

бөлемін, жеке, жұптық, топтық 
тапсырмалар орындайды. 

Қабілеті ерекше оқушыларға 
көшбасшылық міндет артып, 
жекелей тапсырма беремін. 

Бағалау 
Мақсатқа тиімді жету үшін әр 
тапсырманы орындамас бұрын 
критерий мен дескриптор 
көрсетілген рубрикатор 
ұсынамын.  

Пәнаралық байланыс – тарих, қазақ 
тілі, эстетикалық пәндер. 
АКТ-мен байланыс – электронды 
сөздіктермен жүйелі жұмыс жасауды 
үйренеді. 
Құндылықтармен байланыс – 
«Тарих пен мәдениет ортақтығы», 
«Зайырлы қоғам және жоғары 
руханият» құндылықтарын дарытуға 
қадамдар жасалынады.  

Рефлексия Әр тапсырма сайын оқушылар бір-біріне, сонымен қатар менің 
тарапымнан кері байланыс ұйымдастырылып отырады. Оқу мақсатына 
тиімді қол жеткізу үшін белсенді оқыту әдіс-тәсілдері арқылы саралау 
жұмыстарын ұтымды жүзеге асыруға тырыстым. 





ҰРПАҚ ҮНІ
Кел, жастар, біз бір түрлі жол табалық,

Арам айла, зорлықсыз мал табалық.
... жүз айтқанмен өзгенің бәрі надан,
Жалыналық, Абайға, жүр, баралық!

Шәкәрім
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АБАЙ АТАМА

«Сұңқары Шыңғыстаудың саңқылдаған,
Жырласа одан өлең артылмаған.
Хакім Абай қазақтың наркескені,
Айдың нұры түскендей жарқылдаған.

Ондайй тұлға табылсын сірә қайдан,
Үйренері көп елдің ұлы Абайдан.
Сыншылсың деп өзіңе мін тақпаймын,
«Мыңмен жалғыз алыстың кінә қойман».

Шыр еткеннен кіндігін кескен де өлең,
Самал боп, айдарынан ескен де өлең.
Жөргегінен үйреніп сөз өнерін,
Қазақта қара өлеңге дес бермеген.

Ел үшін соққан тауға, жарға басын,
Абайдың әр сөзіне таң қаласың.
Жаратқан тату қылып халқымызды,
Сендей қылсын қазақтың әр баласын».

9сынып оқушысы  
Жұмаділ Мерей 

АБАЙ АТАМА

Ақын болам десең Абайды оқы жас ақын,
Боласың сен ұстаз орнын басатын.
Өлеңдері құнарлы бір сусындай,
Бұл атама тең келмейді еш ақын.
Бір өлеңі бойға қуат береді,
Жалқаулықты өз рухың жеңеді.
Өзгересің қара сөзін оқысаң,
Керек емес психологтың көмегі.
Қара сөздің мағынасы әртүрлі,
Өзгертеді жасыңды да қартыңды.
Есте жүрсін өлеңдері Абайдың,
Түсінікті ойға әрі тартымды.
Абай атам мақтанышы қазақтың,
Ата бізге мақтанышсың, ғажапсың.
Шеше білген көп адамның арызын,
Сыйлағансың көп адамға азат күн.
Абайды оқы «бәһра» қыл ерінбе,
Өзі айтқандай жақсылап ұқ көңілге.
Өлеңдері керекметқой ғажайып,
Мектебіңнің ілініп тұрсын төрінде

9сынып оқушысы  
Еркінұлы Әлихан

АБАЙҒА АРНАУ

Абай – хакім, Абай – Дана, көзін ашқан халықтың,
Дана ойлары тәлім берер бағдаршам ғой ғажап тым!
Ғылым іздеп, дүние көздеп, екі жаққа үңілген
Тілегені, ойлағаны – аз халқына азаттық.
 
Абай тірі – жасайды ол ілімімен мәңгілік,
Қарасөзін, өлеңдерін тәлім етем жыр қылып.
Талап, еңбек, терең оймен болашаққа барамыз,
Толығады даналықпен ақыл-ой мен санамыз.

 9сынып оқушысы  
Сундетова Анель 

АБАЙ

Абайдың жырлары мен өлеңдерін,
Әлемге паш етіп жариялар едім.
Әнге қосып қара сөзін мақтан тұтып,
Өмір бойы дадымда сақтар едім.

Жырлары жүрегіме жағады ғой,
Абайдың өсиеттері салады ой.
Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста,
Деген сөзі жүрегімде қалады ғой.

Адамдықты мақсат еткен әр адам,
Абай сөзін нәр етуді қалаған.
Бес нәрседен қашық бол деп үйреткен,
Бес нәрсеге асық болған әр адам.

9сынып оқушысы  
Абжанова Мерейлім Сырымбекқызы

 
АБАЙ – СЕН МӘҢГІСІҢ

Абай-сен мәңгісің,
Жүректерде жанып тұрар сәулесің.
Ұмытпасын,мына жұрт ұмытпасын,
Жағып кеткен бір сәулең шырақтасын.

Бас ақынын елімнің ұмытпасын,
Жан дүниесінде қазақтың жарықтасын.
Айлар өтер,мейлі де жылдар өтер,
Сен мәңгісің,қазағым ұмытпасын.

Абай сен асқар таусың,
Шыңына ешкім жетпеген.
Етегінде жүр ғой талай бір өзіңдей болуды-ақ 

көздеген.
Гүлденерсің,әлі де гүлденерсің,
Сен мәңгісің ,осыны бәрі білсін.

8сынып оқушысы 
Қарасай Айнара 
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ҚАЗАҚ ҰЛТЫНЫҢ МАҢДАЙЫНА 
БІТКЕН ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗ

Ұлттық тіл – әр халықтың ата-бабасынан 
қалған, баға жетпес, асыл мұра. Біздің ұлттық 
тіліміз – қазақ тілі. Қазақ тілі- тарихымыздың бір 
бөлшегі, халқымыздың қазынасы. Қазақ тілі – 
өте бай, айтылуға орамды, көркем тіл. Құдіретті 
тілімізбен ата-бабаларымыз, Абылайдай әділ 
хандарымыз, Төле, Қазыбек, Әйтекедей көреген 
билеріміз, Жиреншедей тапқыр шешендеріміз, 
Абайдай ұлы ақынымыз, Жамбылдай суырып 
салма ақындарымыз, Махамбеттей нар тұлғалы 
батырларымыз, Мұхтардай білімді жазушылары
мыз сөйлеген. Соның ішінде Абай Құнанбайұлы – 
қазақ халқының маңдайына біткен жарық жұлдыз. 
Өмірдің ақ пен қарасын қағаз бетіне түсіріп, адами 
құндылықтарды жетік меңгеріп, ғасырлар өтсе де 
маңызын жоймайтын мәселелерді көтеріп, құнды 
ақпараттар қалдырып кеткен, дара ақын. 

Менің ойымша, оның қазақ тілінің даму
ына үлкен үлес қосқан. Абай Құнанбайұлы 
қазақ тілінің сөздік құрамын ерекше әрі тиімді 
қолдана білді. Мысалы, адамның белгілі бір 
сәттегі психологиялық күй қалпын дәл беру 
үшін, бұрыннан тілде қолданылатын: «жүрегі 
лүпілдеу», «буыны босау», «сағыну», «ләззат 
алу» тәрізді дағдылы сөздермен қатар, қазақ өлең-
жырлары тілінде көп кездеспейтін «суыну, ысы
ну, өлең қағу, бос шошу, қызару, сұрлану» деген 
сияқты жай-күй атауларын пайдаланады. Абай
да жалпы адамды әр алуан жақтан бейнелейтін 
етістіктердің көптігін және олардың образ 
жасауға қатысатынын айқадым. Мысалы: 

 Ғашықтық келсе, жеңер бойыңды алып,
 Жүдетер безгек ауру сықылданып.
 Тұла бой тоңар, суыр – үміт үзсе,
 Дәмеленсе – өртеген күйіп-жанып, – 

деген өлең жолдарынан «тоңар, суып» деген 
сөзбен «көңілің қалу, үміт үзу» деген сөздерін 
алмастыруымен, «өртеген күйіп жанып» деген 
сөзді «толқу, қуану» деген етістіктің орнына 
қолдануынан байқаймыз.

Абай өз замандастары – болыс пен пысық-
тардың, «әсемсіп, сәнсіген, кербез, керімдерді», 
«бойы бұлғаң, сөзі жылмандарды» – осылардың 
баршасының образын дәл, әсерлі етіп беретін 
сезімдік әсері күшті құралдарды іздеп, ол үшін 
бейнелі, көркем бояуы қалың, яғни жағымсыз 
реңкі бар етістік сөздерді шоғырымен келтіреді. 
Бір ғана «Болыс болдым, мінеки» деген өлеңінде 
болыс, шабарман, пысықтардың портретін жа
сауда ақын далпылдап, барқылдап, бартылдап, 

тарқылдап, қарқылдап, шартылдап, лепілдеп, 
күпілдеп деген сияқты образды сөздерді топтап 
келтіреді. Болыстың жүрегін жай лүпілдетпейді 
– суылдатады. Абай бір өлеңінде түсіндіріп 
қана қоймайтын, сезіндіре алатын сөздерді 
қолданады. Абай қазақ өлеңі бұрын білмеген 
теңеудің, эпитеттің, метафораның жаңа түрлерін 
ұсынды, осылайша қазақ тілінің дамуына зор 
үлесін қосты.

Қорытындылай келе, «Әлем әдебиетіндегі 
әйгілі жүз кітапты емін-еркін бар бояуымен 
төгілтіп түсіретін тіл – қуатты тіл, қазақ тілі – 
сондай тіл», деп тұңғыш президентіміз Нұрсұл-
тан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, тіліміз өте 
құдіретті. 2003 жылы М.Өтемісұлының 200 
жылдық мерейтойы ЮНЕСКО шеңберінде атап 
өтілген. Сонда Махамбеттің өлеңдерін көптеген 
тілдерге аударған. Бірақ «Арқаның қызыл изені» 
өлеңін аудара алмаған. Әлемнің тіл мамандары 
қазақ тілінің соншалықты бай екенін, тіпті өлеңді 
аудара алмағандарын айтады. Мінеки, осынша
ма керемет тіліміз бар. Осындай ана тіліміздің 
даңқын одан ары көтеріп, әлемдік деңгейге 
жеткізуге атсалысамын. 

11сынып оқушысы  
Ахмедиева Аяжан

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛЫ ПЕРЗЕНТІ

Әр ғасыр өзінің өнегелі, тапқыр, ісінде озық 
және үнемі өзінің өмірінде орныққан идеалына 
ұмтылысы шексіз адамдарымен ерекшеленеді. 
Олар дың біреулерінің сынаптай сырғыған уақыт 
ағысында есімдері ұмытылып кетсе, басқала ры-
ның  тектері жылдықтардан өтіп, жас ұрпаққа «Бұл 
менің бабам» деген мақтаныш сезімін сыйлай
ды. Сондай қазақтардың бірі – Абай (Ибраһим) 
Құнанбайұлы. Табиғат халқының ұлы перзенті 
Абайға ерекше сезімталдық пен көре гендік, 
дара лық пен даналық, ақыл мен білім беріп, осы 
қасиет ті Абай атамыз шебер қолданған және 
оның қолданысы өзін сүйер халқының кемшілік-
те рін түзету, адамилықты пайымдау мақсатында 
қызмет етті. 

Менің ойымша, Абай Құнанбайұлы және оның 
шығармашылығы адамның келеңсіз қасиеттерін 
ақ қағаз бетіне шығарып, оны қалай жоюға бо
латыны туралы баяндаумен бірге, қазағымыздың 
ұлттық тілінің дамып жетілуіне айрықша үлес 
қосты. Неге?

Әуелі, «ұлттық тіл» дегеніміз не екенін түсі-
нуіміз қажет. Ғаламтор желісіне шығып, осы сөз 
тіркесін терсек, бізге келесі анықтама беріледі: 
«Ұлттық тіл – халық қолданысында қолда-
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натын тіл». Біз үшін ұлттық тіл болып тұрған 
– біздің ана тіліміз яғни, қазақ тілі. Қазақ тілі 
туралы орыс зерттеушісі В.В. Радлов «Қазақ-
тардың тілі жатық та шешен әрі өткір, көбіне 
іліп-қағып сұрақпен жауап беруге келген
де таң қалдырарлықтай оралымды сөйлейді. 
Кез келгені, тіптен сауатсыздарының өзі, ана 
тілінде біздің Еуропада байқап жүргенімізден 
тек француздар мен орыстардың дәрежесінде 
сөйлей біледі», – деген пікір қалдырған бола
тын. Осындай түркітанушылардың ойынша 
«түркі тілдерінің ішіндегі ең әсем, ең тәтті тіл» 
атағына осы біздің Ана тіліміз ие. Ал осы қазақ 
тілінің осындай биік белестерге  жетіп, шетел-
діктерді қызықтыратындай дәрежеге жетуінің 
бір себебі адамзаттың алып тұлғасы Абай 
шығармашылығында жатыр. 

Оны мен былай түсіндіремін. «Қазақ тілі – бай 
тіл, икемді тіл. Қалай исең, солай илене береді» 
деген қоғам қайраткері Нұртас Оңдасыновтың 
сөзі бар. Қазақ тілі Абайдың шығармашылық ісіне 
дейін де өте көркем және кең болғанын ешкім 
ұмытпайды. Алайда, Абай Құнанбайұлы тіліміздің 
икемділік ерекшелігін байқап, өзін шектеген жоқ, 
керісінше, бұл қасиетті тиімді пайдаланып, қазақ 
тілінің сөз байлығын кеңейтті. Ең алдымен, Абай 
бұрын-соңды кездеспеген лек сикалық топтарды 
қолданған. Мысалы, көпшілік ке мәлім болатын 
«Сабырсыз, арсыз, еріншек» атты өлеңінде:

Сабырсыз, арсыз, еріншек,
Көрсе қызар, жалмауыз,
Сорлы қазақ сол үшін
Алты бақан алауыз, – 

деген алғашқы шумағында «алты бақан алауыз» 
деген сөз тіркесі Абай өлеңінде туып, қолданыс-
қа пайдаланатын болды. Жалпы Абай өлеңдері 
тілінде адамды әр алуан жақтан бейнелейтін 
етістіктердің өте көп екенін атап айтуға болады. 
Ақын тіпті көктем тәрізді табиғат құбылысын су
реттегенде де, оны кейіптеу арқылы: «күннің көзі 
елжірейді», «гүл мен ағаш майысып қарайды», 
«су бұлаңдап ағады»,  «жер иіп емізеді», «күн 
қырын дайды», «жер күлімдейді» деп бейнелейді. 
Әсіресе жағымсыз замандастарының образын жа
сауда бұрын поэзия тіліне көп қатыстырылмай-
тын «бұртақтау», «тыртыңдау», «арсаңдау», «ит 
көрген ешкі көздену», «ыржыңдау», «кірбіңдеу», 
«тізесін созғылау» сияқты қимыл атауларын 
еркін енгізеді. 

Қорыта келгенде, қазақ халқы Абай Құнан-
байұлы сияқты дара тұлға алдында қарыздар 
секілді. Себебі Абай поэтика, лирика, әдеби 
көркемсөз, ұлттық тіл, адами прогресс, қазақ 

мәде ниетіне соншама зор үлес қосып, сол заман-
ның жағдайы туралы қаншама ақпаратты ұрпақ 
арқылы біздің уақытымызға жеткізді. Осы секілді 
жаңалықтар мен үлесі, соның ішіндегі ұлттық 
тілімізге енгізген сөздер тіркестері, шеберлікпен 
еңгізген лексикалық топтары қазіргі таңда да 
ұмытылмай, тілімізде қолданылып келеді. 

11сынып оқушысы  
Ажанова Сабина

ТІЛ ТАҒДЫРЫ – ЕЛ ТАҒДЫРЫ 

Тіл – өткеннің ұрпаққа қалдырған аманаты, 
бүгінгі күннің абыройы, ертеңгі күннің кепілі. 
Қазақ тілі кемел ұрпаққа жол сілтер нақты бағыт 
.Менің ойымша қазақ тілінің болашағы баян
ды болу үшін Абай салған жолменен , Ахмет 
дәріптеген ұлы білімді бойымызға сіңіру қажет.

Абай атамыз қазақ тілінің жарық сәулесі, 
бағдаршысы. Өнегелі ұстазымыздың бізге қал-
дырған еңбегі өлшеусіз. Тарих тамырына терең 
үңілсек, Абай Құнанбайұлының бізге өсиет 
еткен біршама өлеңдері бар. Тамағы тоқтық, 
жұмысы жоқтық аздырар адам баласын деп 
қоғамдағы ащы шындықты өз сөзімен суреттей 
білген. Өзінің асыл сөздерімен Абай атам, қазақ 
халқын барша әлемге танытты. Дегенмен басты 
мақсат танылу емес, мына заманның тұғиығынан 
биікке көтеріліп, адамдықты дәріптеу еді.
Тіліміздің дүдәмалау, шұбарлау болмауы үшін 
Абай өлеңдерімен жастайымыздан сусындап, 
бойымызға адалдық қасиетін жинаған жөн. Ал 
Ахмет Байтұрсынұлы көзі ашық білімді сана
лы ұрпаққа сан мың ғибратты қанатты сөздерін 
мұра етіп, табыстады. Ал ұлы білімді беру үшін»: 
Тіл құралы» атты алғашқы еңбегін жарыққа 
шығарған. Білім адамның ойлау көкжиегін да
мытады. Міне, дәл осы қасиет адамды тілін 
құрметтеуге жол бастайды.

«Тіл – біздің тұтастығымыз», «Тіл тағдыры 
– ел тағдыры” деп те айтып жүрміз. Әр адам өз 
ана тілін көзінің қарашығындай қорғауға, оның 
орынсыз шұбарлануының қандайына болса 
да қарсы тұруға тиіс. Қанша тіл білсең, сонша 
адамсың. Дегенмен өз тіліңді ұмытуға болмай
ды.Қазіргі таңда белең алып жатқан қателік 
қазақ тілінің өзге тілден төмен болуы. Иә, орыс 
тілі біздің екінші тіліміз. Десекте қазақтың сөз 
қадірін, ер қадірін бағалағанын ұмытпаған аб
зал. Көңіл тұнығымызды лайлағымыз келмесе, 
ақыл-ой, парасат жағын бір сәтке еске түсірейік. 
Тіліміз ар өлшеміміз. Тілдің жайы жөргектен 
деп Жамбыл қазақ тілін құрметтеуге, дәріптеуге 
шақырған еді.
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Қазіргі таңда ұлы ойшыл Абай бастаған 
жолды, Ахмет дәріптеген, білімді жастар нағыз 
бағалы қазынаның кілтін ұстаған бәсекеге 
қабілетті жастар болары күмәнсіз.

9сынып оқушысы
 Күрішбек Ләззат

АБАЙ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ТІЛ 

Жалпы тіл дегеніміз – адам, ұлт, мемлекет. 
Тіл – адам баласының қоғамдық-әлеуметтік 
дамуының бірден-бір көрсеткіші. Ол адамдар-
дың, ұлт пен ұлттың арасындағы қарым-қатынас 
құралы. Тіл – ұлттың негізгі қасиеттерінің 
бірі. Өз тілі болмаса, ұлт та болмайды. Біздің 
ұлттық тіліміз – қазақ тілі. Қазақ тілі – ең бай 
әрі ең таза тілдердің бірі. Сонау ежелден келе 
жатқан қазақ тілінің соншалық бай екенін ақын-
жазушыларымыздың шығармаларынан біліп 
отырмыз. Ақындар өлең, шығармаларында по
эзия тілін қолданады. Яғни, әрбір сөз, әрбір об
раздары сөйлемдегі ойдың бір керегіне жарап, 
айтайын деген пікірлерімен байланысып тұрады. 
Оқырманға түсінікті, қазақтың көркем тілімен 
жеткізіледі. Бұлардың бәрі – ақынның сезімімен 
байланысты. Біз қандай ақынды алсақ та, олар өз 
ойларын, сезімдерін жеткізу үшін алдын ала өлең 
сөздерін құрап қоймайды, сөз ой мен сезімге ере 
туады. Әрқашан өздерінің терең ойларын сөз 
арқылы шығарады. Сол үшін поэзияның тілі – 
ой-пікірдің тілі ғана емес, сезімнің де тілі. Біздің 
әдебиетіміздің тарихында жалпы поэзия, оның 
тілі туралы пікір айтқан ең бірінші ақын – Абай 
Құнанбайұлы болды. 

Мақсатым – тіл ұстартып, өнер шашпақ,
Наданның көзін қойып, көңілін ашпақ.
Үлгі алсын деймін ойлы жас жігіттер,
Думан, сауық ойда жоқ, әуел баста-ақ, –

деп, ақын өзінің оқушыларымен сырласқан 
бір өлеңінде өлең жазудың алдында тұрған екі 
мақсатын ашып айтып, “тіл ұстарту” мәселесін 
бірінші орынға қойса, екінші өлеңінде:

Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы,
Ол – ақынның білімсіз бейшарасы.
Айтушы мен тыңдаушы көбі надан,
Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы.
Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы,

Сонда да солардың бар таңдамасы.
Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын,
Қазақтың келістірер қай баласы, – 

деп, өлең, сөз, тіл ұғымының әрқайсысына 
анықтама береді.

Қорыта келгенде, Абай Құнанбайұлының 
тілге зор көңіл бөлуінің негізгі тамыры, поэзия, 
оның әлеуметтік мәнін терең ұғынуда жатыр. 
Сол үшін Абай Құнанбайұлы тілді ерекше мәселе 
етіп қоймауы мүмкін емес еді. Сондықтан да 
Абай Құнанбайұлы тілді бірінші орынға қойып, 
“сөз қадірін кетірушілерге” үлкен соққы берді. 
Біз Абай Құнанбайұлының тілді қаншалықты 
бағалағанын, өмірге деген, ұлттық тілге деген 
көзқарасын осыдан білеміз.

 9сынып оқушысы 
 Жұмәділ Мерей

АБАЙ ӘЛЕМІ 

Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, ақын, 
ағартушы, аудармашы, композитор ретінде ел 
тарихында артынан өшпес із қалдырғаны белгілі. 
Оның өлеңдері мен қарасөздерінде ұлт болмы
сы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, дүниетанымы, 
мінезі, жаны, ділі, діні, тілі, рухы көрініс тау
ып, «Абай әлемі» деген ұғымды құрайды. Абай 
шығармаларының ұлттық тіл тарихында, даму
ында алатын орны, сіңірген еңбегі, көрсеткен 
үлгісі мен үлесі зор. Ұлттық тіліміздің жаңа қыры 
мен мүмкіндіктерін оқырмандарға, жаңа ұрпаққа 
көрсетіп келеді. 

Абай шығармаларына зер салсақ, оның үнемі 
елдің алға жылжуына, өсіп-өркендеуіне шын 
ниеттес болғанын көреміз. Ерекше дәріптеген 
игілікті істерінің бірі – тіл үйрену. «Жиырма 
бесінші қарасөзінде»: “Әрбіреудің тілін, өнерін 
білген кісі оныменен бірдейлік дағуасына кіреді, 
аса арсыздана жалынбайды”, – дейді. Яғни, өзіміз-
ден алда тұрған жұртпен дәрежелес болу үшін 
оның тілін де меңгерудің маңызы зор дегенді 
меңзейді. Демек, осы орайда айтарым: қазіргі 
таңда ана тіліміздің, ұлттық тіліміздің дамуы 
мен көркеюіне назар аударып, оның мәртебесін 
көтеруіміз керек. Ол үшін не істемек керек? 
Өскелең ұрпақ, Абай айтқандай, «ғылымды 
толық меңгерсе», өз ұлттық тілін құрметтесе, со
нымен қатар бірнеше тілді меңгерсе, ұлтымызға 
тек игілік әкелері даусыз. Менің де қосарым: әр 
адам ұлт тілінің құдіретін, ұлылығын одан әрі 
тереңдей түсініп, өмірлік маңызын жете танып, 
таза сөйлеп, күнделікті өмірде қажеттілігіне жа
ратуы қажет. 



Абай
үні
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«Абайдың қазақ әдебиетіне XIX ғасырда және 
XX ғасырда еткен әсері аса мол. Абайдың өзін 
көрмей, сөзін оқу арқылы, естіп ұғыну арқылы, 
сол Абайдың өлеңдерінің үлгісінде әлеуметтік 
мәселеге, адамгершілік жайға, ағартушылық 
турасына арнап көп-көп өлеңдер жазған талай 
ақындар бар. Әсіресе, бұлардың саны, Абай 
шығармалары қазақ сахарасына жайыла бастаған 
сайын молая түскен», – дейді Мұхтар Әуезов. 
Заман ауысып, уақыт алға жылжыған сайын 
халқымыз ғұлама Абайдың рухани дүниесіне 
терең бойлып, оның ұлылығының тың қырларын 
ашып, жаңа сырларына қаныға түсуде. Ұлы 
бабамыздың шығармашылығы бүгінгі заман 

талабына сай қайта түлеп, жыл өткен сайын 
жаңғырып, ұрпақ тәрбиесіне өзіндік үлес қосып 
келеді. 

Абай өзінің туған халқымен мәңгі-бақи бірге 
жасайды, ғасырлар бойы қалың елін қазағын 
жаңа биіктерге, асқар асуларға шақыра береді. 
Абайды оқу арқылы, оны әлемге таныту арқылы 
біз Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын 
танытамыз. Абай – халқымыздың мақтанышы 
ғана емес, біздің ұлттық ұранымыз, оның өлмес 
мұрасын алдымен өзіміз танып, сосын әлемге та
ныту – біздің ғұмырлық парызымыз. 

10сынып оқушысы 
Зиаділда Мағжан

АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАР

Жоспар:
I Кіріспе
Абай тілге тиек еткен дүние 
II Негізгі бөлім:
а) Абай өлеңіндегі адам кемшіліктері
ә) Қарасөздегі адам болмысы 
б) Поэмадағы адам бейнесі қандай?
III Қорытынды

Абай шығармаларындағы құндылықтар – біз 
үшін бағдаршам!

Абай тілге тиек еткен дүние – сан ғасыр өтсе 
де құндылығын жоғалтпайтын адам болмысы. 
Еңбектері сырт көзге сол заманның тұрмыс-
тіршілігі жайында боп көрінгенмен, оқыған жан 
адам бойына біткен жағымды әрі жағымсыз 
бейнелердің тайға таңба басқандай анық 
ашылғанын көреді. Адам болмысы – бүгінгі күннің 
де басты мәселесі болып отыр. Адамзат тіршілігі 
тоқтамай, бұл мәселенің тоқтайтын түрі жоқ. 
Сондықтан, Абай мұрасы – ешқашан өшпейтін, 
адамдарға ауадай қажет азық іспеттес. Абай бұл 
мәселені тек өлеңінде, не болмаса тек қарасөзінде 
ғана айтып қойған жоқ, бүкіл шығармасында 
қамтыды. Мақсаты – тіл ұстартып, өнер шашпақ, 
сол өнерін көптің көңіліне тоқымақ. 

Абайдың адам кемшіліктерін ашып көрсететін 
көпке мәлім өлеңі – «Жігіттер, ойын арзан, күлкі 
қымбат». «Жігіттер» деп жігіттерге қаратып ай
тып тұрғанымен, өлеңде қозғалған тақырып 
бүкіл адамзатқа қатысты тақырып болып отыр. 
Мысалы: 

 Кейбіреу тыңдар үйден шыққанынша;
 Сыртқа пысық келеді, сөзге сынық;
 Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен;
 Қиянатшыл болуды естен кеткіз;
 Біріңнің бірің сөйле сөзің тосып;
 Біреудің көркі бар деп жақсы көрме;
 Жасаулы деп, малды деп байдан алма;
 Кей құрбы бүгін тату, ертең бату;
 Жаман тату қазады өзіңе ор, – 

сынды өлең жолдарының оқырманға ой тастамай 
қоймайтыны сөзсіз. Абай атамыз өзі бір жұмбақ 
жан болған. Кейде ойын тікелей жеткізсе, кей
де мүлдем түсініксіз астарлы тілмен жеткізеді. 
Ал, бұл жолы «Жігіттер» дегенімен барлық адам 
бойындағы кемшіліктерді тізіп көрсетеді. 

Жоғарыда айтып өткенімдей Абай тек 
өлеңдерімен тоқтап қалмады. Адам болмысы 
мәселесі Абайдың қарасөздерін де қамтыған. 
Оған дәлел – Абайдың жиырма бірінші қарасөзі. 
Қарасөзде Абай «Мақтан» деген дүниені екіге 
бөліп қарастырады. Олар: үлкендік және мақтан-
шақтық. «Үлкендік – надан атанбастығын, жеңіл 
атанбастығын, мақтаншақ атанбастығын, әдепсіз, 
арсыз, байлаусыз, пайдасыз, сұрамшақ, өсекші, 
өтірікші, алдамшы, кеселді – осындай жарам
сыз қылықтардан сақтанып, сол мінездерді бой
ына қорлық біліп, өзін ондайлардан зор есепте
мек. Бұл мінез – ақылдылардың, арлылардың, 
артықтардың мінезі. Олар өзімді жақсы демесе, 
мейлі білсін, жаман дегізбесем екен деп азапта
нады. Екінші, мақтаншақ деген біреуі «демесін» 
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демейді, «десін» дейді. Бай десін, батыр десін, 
қу десін, пысық десін, әрдайым не түрлі болса 
да, «десін» деп азаптанып жүріп, «демесінді» 
ұмытып кетеді. Ұмытпақ түгіл, әуелі іс екен 
деп ес кермейді». Ал, бұл қарасөзінде Абай 
ойын то лықтай ашық жеткізген. Мақтанның не 
екеніне түсінік беріліп, оған қандай жағымсыз 
мінездердің жататыны жазылған бұл қарасөз 
оқырманды өзіне баурамай қоймайды. 

Абай Құнанбайұлы поэмасындағы бір ғана 
кейіпкер арқылы адам бойындағы жағымсыз 
қы лық тарды саралап береді. Ол поэмасы – 
«Ескендір». Ақшаға, байлыққа құныққан басшы-
ның іс-әрекеті бүгінгі күнде бүкіл адам бойы нан 
байқалады. Қанша аймақты қол астына бағын-
дырып жатса да, одан да көп атақ пен даңқты 
көк сеген Ескендір Зұлқарнайын ақыры соңында 
Аристотельдің арқасында өз қателіктерінен сабақ 
алады. 

«Бұл – адам көз сүйегі», – деді ханға.
Тоя ма адама көзі мың-мың санға?
Жеміт көз жер жүзіне тоймаса да,
Өлсе тояр, көзге қүм қүйылганда.
Кәпір көздің дүниеде араны үлкен,
Алған сайын дүниеге тоя ма екен?
Қанша тірі жүрсе де, өлген күні
Өзге көзбен бірдей-ақ болады екен» 

Мына өлең жолдары қанатсыз құстың өзін 
ұшуға жетелейді. Қателіктер адам алдына жаман-
дықпен келмейді, адамдықпен келеді, яғни, адам
дар жасаған қателіктері арқылы өмірінен сабақ 
алуға тиіс. 

Абай шығармаларының маған ұнайтын себебі, 
саны көп, бірақ, сапасы жоқ дүниелер қатарын да 
емес. Қандай еңбегін алып, ашып, оқып қарасақ 
та ойға түйетін нәрсе жетерлік. Ал, адам бол
мысы – тіршілік тоқтағанға дейін жалғаса бере-
тін басты мәселе қатарында болғандықтан, Абай 
шығармаларының құндылықтарын жоғалт пай-
тыны айтпаса да түсінікті. Тек соны көретін көз, 
тыңдайтын құлақ болса жеткілікті

11сынып оқушысы  
Абаева Аяулым

 

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛЫ ТҰЛҒАСЫ 

Ол – қазақтың тұтастығын, бірлігін арманда
ды. Жақсылығын асырып, көңілден шықпағанын 
жасырмай, «қалың елім, қазағым, қайран жұртым, 
ұстарасыз аузыңа түсті-ау мұртың» деп, үлкен 
қынжылыспен толғанды. Мұндағы «қайран» 
сөзінің астарында ұлы дала ақынының уайым-
қайғысы жатыр. Тағы бір тұста данагөй:

 Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ,
 Сапырылды байлығың, баққан жылқың.
 Баста ми, қолда малға талас қылған,
 Күш сынасқан күндестік бұзды-ау шырқын, –  

деп жырлады. 
Абай Құнанбайұлы секілді ұлы тұлғалары-

мыздың тарих қойнауына ұзаған зерлі сөзі мен 
зерделі ісін «іші алтын, сырты күміс» қалпында 
ұрпаққа аманат ету ұлт болашағы үшін аса қажет. 
Соған орай ғалымдар, жазушылар мен журнали
стер заманалар керуенімен жеткен асыл мұраны 
жаңғыртуға қал-қадірінше атсалысуда.

 Жүрегі адамға деген сүйіспеншілікке бөленіп, 
оны өлең сөзбен жырлап өткен дана ақын өмір 
сүруді – өнер деп пайымдап, оның қалтарыстарын 
ақтарып, көзіңді аша түседі.

Тыңдар құлақ болса, «Дүниенің көрінген 
һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса ден
деп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны 
білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайу
ан жаны болады», – деп ой салады хакім. Олай 
болса, Абайдың ақындық асыл мұрасы – адамзат 
ілім-білімінің сан қырын терең саралай отырып, 
қайран қазағының өркениет көшінде өзге жұртпен 
терезесі тең болуына жол көрсетер жарық сәуле.

Абай әлемі – оқыған сайын сезімді оята
тын, шексіз ғалам. Байқап қарасақ, санамызды 
сейілтер қазынаның кілтін ақын мұрасының «су
дай тұнық» сәулесінің өзі-ақ меңзейді. Міне, біз 
іздеген жасампаз мұра кілті де осы – Абай сәулесі. 
Ол – адамдық талабы, адам бақыты үшін күрескен 
елжанды тұлға аманаты. Ақын мұрасының алтын 
өзегі де, ең алдымен, адам бақыты...

Хакім Абайдың сөзі жанымызға әрқашан ара
ша болсын!

10сынып оқушысы  
Түсіпхан Нұрдана





МЕКТЕП-
ИНТЕРНАТ  ҮНІ

Интернатта оқып жүр,
Талай қазақ баласы.

Жаңа өспірім, көк өрім,
Бейне қолдың саласы.

 Абай
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МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ ҚАБЫРҒАСЫНДА  
2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ  

І ТОҚСАНЫНДА АТҚАРЫЛҒАН  
АЙТУЛЫ ШАРАЛАР

«ҮЗДІК ПЕДАГОГ – 2020»

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімдері, оқу бағдарламалары, әдістемелік оқу құралдарының 
авторы, республикалық олимпиада, ғылыми жоба жүлдегерлерінің жетекшілері – Оспан Динаш 
Бектенқызы мен Махамбетова Гүлбану Жанбекқызы – ҚР БҒМ «Үздік педагог-2020» конкурсының 
жеңімпазы атанып, бір реттік 2 778 000тг сыйақы берілді. 
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10 ТАМЫЗ – АБАЙ КҮНІ

Биыл тамыздың 10-ы күні Абай Құнан байұлының туғанына 175 жыл толады. Мемлекет басшысының 
тапсырмасымен мемлекет көлемінде және халықаралық деңгейде ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру 
жоспарланып отыр. ҚР Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы атап көрсеткендей, «мұның бәрі той 
тойлау үшін емес, ой-өрісімізді кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз үшін өткізілмек».

Ұлтын Абайша сүйіп, Абайша ойлауға талпынған шәкірттер ақынның мерейтойына үн қоспауды 
мін санап, хакім Абайдың туған күніне тартуларын мектеп-интернаттың ресми сайттарына тынымсыз 
жолдап отырды. Жыл көлемінде мерейтойға өзіндік үлес қосып келген шәкірттердің өнерлеріне қолдау 
көрсету үрдісін қайта жандандырып, хакімнің туған күніне арнаған тартуларын әлеуметтік желілердің 
ресми парақшасында жариялап отырғанды жөн көрдік. Осы орайда, оқушылардың шығармашылық 
туындылары ақын туған күнінің алдында үздіксіз жарияланып отырды.

8-11 сынып оқушылары арасында өткен XXI Республикалық Абай оқуларына қатысқан 
шәкірттер шын дарынды екенін әйгілеп, жүлделі орындарға ие болды. 

– Хакім Абайдың 45 қарасөзін жаттаған 11-сынып оқушысы Ізбасар Ұлдана Абай оқуларының 
«Абайдың қарасөздері» номинациясы бойынша II орын.

– 10-сынып оқушысы Дәулетбек Думан «Абайдың ақын шәкірттері» номинациясы бойынша 
3-орын.

– 9-сынып оқушысы Қазыбек Жалғас «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» номинациясы бойын
ша оқушылардың өз шығармалары (поэзиялық) бағаланатын сайыста жүлделі III орын.

– «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы» номинациясы бойынша 9-сынып оқушысы Ақбота 
Манарбекқызы 3-орын.
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1 ҚЫРКҮЙЕК – БІЛІМ КҮНІ

2020-2021 оқу жылының 1-тоқсаны қашықтан оқыту форматында өтетіндіктен алғашқы қоңырауға 
арналған салтанатты жиын Абай РММИ youtube каналында тікелей эфирде өтті. Алғашқы қоңырауға 
арналған салтанатты жиынды төмендегі сілтемеге өтіп көре аласыздар.

https://youtu.be/cx5mMdhT5LI
«Ділмар» үйірмесінің тағы бір белді де белсенді мүшесі, 10-сынып оқушысы Бегімай 

Қуандыққызының Абайтануға қатысты ой-толғау жазбасы республикалық «Мөлдір бұлақ» журналының 
8-санынан жарық көрді. Бұл тақырып кезінде шешендік сайысқа арқау болған. Енді, міне, ізденушінің 
іргесін кеңейтіп, ірі нәтижелерге қадам басуына бағыт беріп отыр.

Халықаралық «Ғұмырдария» өнер байқауында «Керуен» домбырашылар ансамблі және 
жетекшісі Теңізбаев Бақытжан Нұркелдіұлы 1-орын иеленді. 
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Қазақ тілі пәні бойынша қашықтан өткізілетін республикалық пәндік олимпиадада жүлделі 
орындарға ие болған 9»В» сынып оқушыларының марапаттары. Жүлдегер шәкірттер дайындаған 
жетекшісі: қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Ұлжалғас Ағыбаева Бұрханқызы.
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Қазақ тілі мен әдебиеті, қоғамдық пәндер бірлестігінің «Абай және ұлттық тіл» тақырыбындағы 
айлығы жоспарға сәйкес өткізіліп, жоғары дәрежеде аталып өтті. 

2020-2021 оқу жылына жоспарланған дәстүрлі танымдық дәрістер алғашқы қонағы ф.ғ.д., проф. 
Ермекова Тыныштық Нұрдәулетқызы болды. Танымдық дәрісті «Академиялық жазылым» пәнінің 
мұғалімі Шойбекова Ғазиза ұйымдастырды.  
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Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Төлепова Әйгерім Өміржанқызының ұйымдастыруымен 
8-сынып оқушылары арасында zoom платформасы арқылы онлайн түрде ХХІ ғасыр көшбасшысы 
сайысы өтті.

 

Zoom платформасы арқылы онлайн «Қазақ тілі: әлемдік өркениет кеңістігінде» тақырыбында 
халықаралық семинар өткізілді. Англия, Польша, Түркия мемлекеттерінің ғалымдары қазақ тілінің 
әлемдік кеңістіктегі орны туралы ғылыми көзқарастарын білдіріп, баяндама жасады. Қазақ тілі мен 
әдебиетін тереңдете оқып, ғылыми тұрғыда зерделеп жүрген біздің оқушылар мұндай ауқымды 
тақырыпта пікір алмасуға дайын екенін танытты. Баяндамашы ғалымдардың ойларын тыңдауға 
құмартып, семинарға үлкен қызығушылықпен қатысып отырды. 
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Жарқын Сәленұлының жетекшілігімен 
құрылған «Ділмар» үйірмесі, мектеп-интернатта 
оқыты латын «Шешендік сөз өнері» пәні туралы 
«Сыр бойы» газетінің тілшісі Рүстем Айболаттың 
көлемді мақаласы баспа бетінде жарияланды.

Алты Алаштың баласы бас қосса,  
төр – мұғалімдікі.

М.Жұмабаев

Құрметті ұстаздарды төл мерекелерімен мектеп-
интернаттың ел танығаан шәкірттері құттықтап, 
видео жолдады. «Сіздер – тіршіліктегі шырақтың 
сөнбес ошағысыздар. Сіздер - әр жүрекке жылу сеуіп, 
нұр құятын қуаттың, өмірдің қайнар көзісіздер», - 
деп ыстық ықыластарын оқушылардың ата-аналары 
да жолдап жатты. Мессенжерге келген барлық 
құттықтау-видеолар әлеуметтік желілердің ресми 
парақшасында жарияланды. 
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Республикалық оқулар мен олимпиадалардың жеңімпазы, хакім Абайдың 45 қара сөзін жатқа 
білетін, 11-сынып оқушысы Ізбасар Ұлдана туралы «Абайдың қара сөздерін жатқа білетін Ұлдана» 
тақырыбында «Ақ желкен» журналының 9-санында көлемді сұхбаты жарық көрді. Шәкіртімен 
сұхбаттасқан «Ділмар» үйірмесінің жетекшісі Жарқын Сәленұлы. 

«Ділмар» шешендік өнер үйірмесінің үлгілі де үздік мүшесі, ақын Жалғас Серікболұлының «Абайға 
арнау» өлеңі республикалық «Жас қазақ» ұлттық апталығынан жарияланды.
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Қазақ тілі мен әдебиеті және қоғамдық пәндер 
бірлестігі ұйымдастырған айлық аясында «Абай 
және ұлттық тіл» атты 8-9 сынып оқушылары 
арасында мектепішілік жыр мүшайрасы болып 
өтті. Сайысқа қатысушы ана тіліміздің құдіреті 
жайлы өлеңі немесе Хакім Абайға арнауы арқылы 
бақ сынады. Жыр мүшайраға Мемлекеттік 
«Дарын» жастар сыйлығының иегері, «Қағаз 
жүрек», «Шексіздік» жыр жинақтарының авторы 
Жадыра Байбұланова мен айтыскер әрі жазба 
ақын, «Поэзия әлемі» бейіндік пәнінің мұғалімі 
Алтынбак Ибрагимов қазылық етті. Нәтижесінде 
9 «Б» сынып оқушысы Қазыбек Жалғас «Бас 
жүлде», 9 «В» сынып оқушысы Жұмаділ Мерей 
І орын, 8 «Ә» сынып оқушысы Несіпбай Шәміл 
ІІ орын, 8 «Б» сынып оқушысы Муратали 
Айғаным ІІІ орын иегерлері атанды. Одан бөлек, 
9 «Ә» сынып оқушысы Талғат Нұрсұлтан, 9 «Б» 
сынып оқушысы Наурызхан Шыңғыс, 9 «В» 
сынып оқушысы Еркінұлы Әлихан, 8 «Ә» сынып 
оқушысы Тілеулес Әйгерімнің жыр жолдары 
қазылар тарапынан «ҮЗДІК» деп танылды.

Танымдық дәрістерді жалғастыру мақсатында 
«Абай тағылымы, тіл тазалығы және шешендік 
өнер» тақырыбында Жарқын Сәленұлының 
жүргізуімен «Ділмар» шешендік өнер үйірмесінің 
мүшелерімен сыр-сұхбат өткізілді. 
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«Ділмар» үйірмесінің үздік те үлгілі мүшесі Айдос Арайлымның ардақты әжесіне арналған шағын 
еске алу естелігі республикалық «Ақ желкен» журналынан жарық көрді.

«Ділмар» шешендік өнер үйірмесінің үлгілі 
де үздік мүшесі, ақын Жалғас Серікболұлының 
Абайға арнау өлеңі республикалық «Жас қазақ» 
ұлттық апталығынан жарқ ете қалды. Құтты 
болып, жазар көбейсін! Талантқа қанат бітірген 
«Жас қазақ» ұжымына алғыс айтамыз!    

      

«Ділмар» үйірмесінің үлгілі де үздік мүшесі 
Нұрай Ғалымжанқызының жаңа шығармасы 
республикалық газеттен жарық көрді. 
Талаптыларға қанат бітірген «Ұлан» ұжымына 
алғыс айтамыз!

      

«Поэзия әлемі» пәнінің мұғалімі, айтыскер және жаз
ба ақын Алтынбек Ибрагимов Хабар арнасының «Aitystar» 
жобасына қатысуда. Алғашқы айналымда-ақ өзінің ұстаз 
екенін таныта білген Алтынбек ағайымызды қазылар 
алқасы жоғары бағалап, қошеметке бөледі.  Алтынбек 
Ибрагимов көрермен көзайымына айналып, финалдық 
бәсекеде бақ сынауда.

 
Ибрагимов Алтынбек ұстазымыздың ұйымдас тыруы-

мен, айтыскер ақын, «Айтыс» пәнінің мұғалімі Серік Қалиев 
ұстазымыздың қазылығымен «Мақсатым – тіл ұстартып, 
өнер шашпақ» тақырыбында мектепте білім алып жатқан 
шәкірттер мен түлеп ұшқан шәкірттер арасында инста-
парақшада онлайн айтыс өткізілді. Нәтижесінде Абитилда 
Нұрислам бірінші орынға ие болды. 
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Мектеп-интернат түлектері мен оқушылары арасында өткен Daryn cup - 2020 турнирі өткізілді. 
Мектеп-интернат түлегі Елжас Қуанышевті еске алуға арналған жарысқа меценат Дулат Тастекеев 
басқаратын @tasgroup_kz компаниялар тобы демеуші болды. Турнирге 10 команда қатысты. Екі күн 
бойы өткен сайыста Абай РММИ командасы чемпион атанды. Екінші орынды Daryn - 96 командасы 
иеленсе, Daryn - 99 командасы 3-орынға ие болды. Жеңімпаздарға арнайы спорт киімі мен кубок сыйға 
демеушілер тарапынан берілді.

      

Қызметкерлерді көтермелеу және олардың 
жауапкершілігін, орындаушылық тәртібінің 
деңгейін арттыру мақсатында ұйымдастырылған 
«Айдың үздік қызметкері» конкурсының 
қазан айындағы жеңімпазы мектеп-интернат 
коменданты Қосаманова Жанар атанып, 
марапатталды.
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Абай мұраларын насихаттау мақсатында «Abaitv» арнасының эфирінен көрсетіліп жатқан «Абай 
жолын» бірге оқиық» бағдарламасына біздің ұстаздар белсене қатысып, эфир арқылы шығарманы 
оқуға атсалысты. 




