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Абай
үні

АЛҒЫ СӨЗ
Құрметті оқырман! 
Абай атындағы мектеп-интернат қабырғасы-

нан данышпан бабамыз Абай Құнанбайұлының 175 
жылдығына орай арнайы ұйымдастырылған «Абай 
үні» танымдық, әдеби-көркем журналы тұрақты 
түрде, мерзімінде шығып келе жатыр. Қазақ 
тілі мен әдебиетін тереңдей оқи отырып, Абай-
ша ойлауға, Мұхтарша жазуға талпынатын, қара 
сия мен ақ қағазды жанына серік еткісі келетін 
шәкірттердің қаламының ұшталуына әсер етіп 
жатқан журналдың кезекті бұл санында да сіздер, 
көпшілік қауым, арнайы белгіленген айдарлардың 
өз бағытындағы тың мәліметтермен таныс бола-
сыздар. Яғни, ұлы ақынның рухани бай мұрасынан 
тереңірек сусындауға мүмкіндік беретін «Хакім үні»; 
Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы абайта-
нушы ғалымдардың еңбектерімен таныстыратын 

«Ғалым үні»; мектеп-интернат ұстаздарының Абай шығармашылығын оқытудағы 
түрлі әдіс-тәсілдерімен бөлісетін «Ұстаз үні»; көкірегі ояу, Абайша ойлану мен Абай-
ша жырлауды мақсат еткен оқушыларымыздың балауса тың шығармашылығынан 
хабардар ететін «Ұрпақ үні»; ұлы бабамыздың 175 жылдығына арналған жоспар 
аясында мектеп-интернатта атқарылып жатқан іс-шаралармен таныстыратын 
«Мектеп-интернат үні» айдарлары жаңа мәліметтерді жариялап отыр. 

Тағы бір ерекше мәселені айтқым келеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы «Семей тезистерінде» «Қазақ топырағында Абай дананың ақыл, жүрек, 
қайрат қайнауынан шыққан «Толық адам» тұжырымын әлемге таныта отырып, 
елдік даму траекториямызды осыған сай құру керектігі туралы сөз қозғады. Сонымен 
қатар, туған тіліміз бен әдебиетіміздің қадірін балаларға мектеп жасынан сіңірту, 
Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған қ азақ 
тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектепке айрықша көңіл бөліп, келе-
шекте «Абай мектебі» желісін қалыптастыру туралы тапсырма берді. Осы мақсатта 
біздің, Абай атындағы Республикалық мектеп-интернатымыздың мүмкіндігін толық 
пайдаланған жөн екенін атап айтты. 

Жаңадан негізі қаланып жатқан желілік «Абай мектептерінің» моделі «Толық 
адам» іліміне негізделеді. Осы орайда, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, қазақ 
тілі мен әдебиетін тереңдете оқитын, функционалды сауатты және ұлтжанды 
жеке тұлғаны тәрбиелеуді Абай мектептерінің миссиясы етіп ала отырып, қоғам 
өмірінің инновациялық, мәдени және интеллектуалды орталығы болатын ұлттық 
мектеп моделін құруды мақсат еткен білім шаңырағында алдағы уақытта атқарылар 
іс-шаралар молынан жеткілікті. Журналымыздың осы санына сол жоспарларды 
ұсынып отырмыз. Жоспар негізінде атқарылатын іс-шаралар қорытындысымен 
журналымыздың алдағы сандарынан хабардар боласыздар.

«Абайдың үніне құлақ асқан қазақ барда Абайдың жарқын бейнесі, жалынды 
жыры бізбен бірге мәңгі жасай береді» деген сөзімді қайталап айта отырып, баба-
мыз армандаған «толық адам» тәрбиелеудегі алдағы істеріміз берекелі болсын!!! 

Мектеп-интернат директоры
Роза Ербозымқызы Сексенова
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2020-2021 оқу жылындағы  
желілік «Абай мектептері» үшін  

жоспарланған іс-шаралар

№ Жоспарланған іс-шаралар Орындалу түрі Мерзімі

1

Жалпы білім беру ұйымдарының 8-11-сынып 
оқушылары арасында қашықтан өткізілетін  
І республикалық «Абай әлемі» атты шығармашылық 
байқауы

Онлайн байқау 10-12 желтоқсан, 
2020 жыл

2 «Шын хакім, сөзің асыл баға жетпес» тақырыбында 
ІV республикалық онлайн айтысы

Онлайн айтыс 14-15 желтоқсан, 
2020 жыл

3
Желілік «Абай мектептері» үшін «Білім берудегі 4К: 
теория және тәжірибе» республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция

Онлайн 
конференция 

23 желтоқсан, 
2020 жыл

4

«Абай үні» журналдары, конференция материалдары, 
«Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», «Абайтану» пәндері 
мен бейіндік пәндер бағдарламаларының жинақтарын 
шығару. «Абай мектептеріне» тарату

Материалдармен 
бөлісу

23-24 желтоқсан, 
2020 жыл

5
Желілік «Абай мектептері» үшін «Қазақ тілі», 
«Қазақ әдебиеті», «Абайтану» пәндерінің оқытылу 
ерекшеліктері

Онлайн курс 
(72 сағаттық) 

4-14 қаңтар, 
2021 жыл

6 ІІІ республикалық «Абайтану» олимпиадасы Онлайн 
олимпиада

23-24 қаңтар, 
2021 жыл

7
«Оқушылардың оқу сауаттылығын 
қалыптастырудың тиімді әдіс-тәсілдері» 
республикалық вебинар

Вебинар 18 ақпан,
2021 жыл

8 Желілік «Абай мектептеріндегі» бейіндік пәндердің 
оқытылу ерекшеліктері

Онлайн курс 
(72 сағаттық) 

24 наурыз –  
2 сәуір,

2021 жыл

9 ІІІ республикалық «Ділмар» шешендік өнер байқауы Шешендік өнер 
байқауы

7-8 сәуір, 
2021 жыл

10
«Жаңартылған білім беру: жаңа көзқарас, нақты 
қадамдар» тақырыбында педагогикалық идеялар 
жәрмеңкесі

Онлайн 
қорытынды 

семинар

5 мамыр, 
2021 жыл

11
Әлеуметтік желі арқылы ақпарат алмасу (телеграмм 
канал, электронды пошта ашу, ютуб каналға видео-
сабақтарды жүктеу)

Мектептермен 
байланыс орнату үнемі
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үні

«БІЛІМ БЕРУДЕГІ 4К МОДЕЛІ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ТӘЖІРИБЕ» 
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік  
онлайн конференцияның бағдарламасы

1. ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС

Уақыты Іс-шара
9.00 – 9.30 Қатысушыларды қабылдау, тіркеу
9.30 – 10.00 Пленарлық отырыстың ашылуы. Мектеп-интернат директоры Сексенова Р.Е: «Абай 

мектептерінің» моделімен таныстыру. 
10.00– 10.30 Құттықтау сөз 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым вице-министрі Каринова Ш.Т.
1. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Мектепке дейінгі және орта 
білім беру Комитетінің төрағасы Мелдебекова М.Т.
2. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ректоры Балықбаев Т.О.
3. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің ректоры Алдамбергенова Г.Т.
4. «Назарбаев зияткерлік мектептері» ПШО Алматы қаласындағы филиалының дирек-
торы, география ғылымдарының кандидаты Асубаев Б.Қ.

10.30 – 12.30 Желілік «Абай мектептеріне» арнайы құрастырылып, бекітілген оқу бағдарла ма-
ларының концепсиясын таныстыру:
1. Қазақ тілі бағдарламасы. Бағдарлама авторы: филология ғылым дарының кандида-
ты, Мемлекеттік тілді дамыту институтының атқарушы директоры Қапалбек Б.С.
2. Қазақ әдебиеті бағдарламасы. Бағдарлама авторы: М.О.Әуезов атындағы Әдебиет 
және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Орда Г.Ж.
3. Абайтану бағдарламасы. Бағдарлама авторы: Сүлеймен Демирель атындағы уни-
верситет профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты Жұмақаева Б.Д.
4. Желілік «Абай мектептеріне» арналған бейіндік пәндерді таныстыру, оқытылу 
ерекшеліктері. Абай атындағы РММИ-дің жоғарғы санатты қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі, «Шебер педагог», педагогикалық ғылымдар магистрі, PhD, «Үздік пе-
дагог – 2019» Абитова Ж.С.
5. «Оқшауланудан – ынтымақтастықта!»  
«Назарбаев зияткерлік мектептері» ПШО Алматы қаласындағы филиалының тренері, 
педагогика ғылымдарының магистрі Ибрагимов Д.Қ.

12.30 – 12.45 Абай атындағы РММИ тәжірибесінен: секциялық жұмыстардың барысымен таныстыру
12.45 – 14.00 Түскі үзіліс

2. СЕКЦИЯ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ БАРЫСЫ

Секция Уақыты Іс-шара
1-секция: 14.00 – 16.30 «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», «Абайтану» пәндерінің оқытылуы
2-секция: 14.00 – 16.30 «Гуманитарлық пәндерді оқыту». «Ұлттық тәрбие – ұлт болашағы» («Абай 

мектептеріндегі» тәрбие жұмыстары)
3-секция: 14.00 – 16.30 Бейіндік пәндердің оқытылу ерекшеліктері

3. КОНФЕРЕНЦИЯ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Уақыты Іс-шара
16.30 – 16.45 «Абай үні» журналдары, конференция материалдары, «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті», 

«Абайтану» пәндері мен бейіндік пәндер бағдарламаларының жинақтарын «Абай 
мектептеріне» тарату

16.45– 17.00 Пленарлық отырыстың жабылуы
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ХАКІМ ҮНІ

Асыл сөзді іздесең, 
Абайды оқы, ерінбе!

 С. Торайғыров
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Баланың мал табары болады, мал шашары болады.

***
Батырдан барымташы туады.

***
Атадан баланың ойы өзге.

***
Хақ сөзді бала айтса да, тоқтамақ керек.

***
Атаның баласы болма, адамның баласы бол.

***
Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, 

ұйықтасам деп тұрады... Біреуі білсем екен демекілік...

***
Балаларды оқытқан да жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі 

танырлық қана таза оқытса болады.
***

Адамның бір қызығы бала деген,
Баламды оқытуды жек көрмедім.

***
Баламды медресеге біл деп бердім,

Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім.

***
Өзің мал таба алмасаң – балаң мал тапсын. 

***
Адам баласын заман өсіреді.

Абайдың нақыл сөздері – ақынның арман еткен білім-тәрбие, еңбек, бірлік, 
адамгершілік тағы басқа сан алуан тақырыптардағы өлмес пікірлерінің 
бұзылмас формасы, айнымас мазмұн тапқан үлгілері. Олар ақынның өз 
шығармасында берген асыл ойларының, пікір-түйіндерінің сығынды нәрлерінен 
құралған. Оның ішінде дана Абай бала тәрбиесіне бей-жай қарамай, «Бала 
тәрбиесі басты байлығың, кешіксең, көретінің қайғы-мұң», – деп, ата-анаға 
аса зор жауапкершілік жүктеген.

Ұрпақ тәрбиесіне бірінші кезекте мән берген Абай: «Адамның адамшылдығы 
– ақыл, ғылым, жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан бола-
ды», – деп, осы үлкен істе кімдердің жауапты екендігін де баса айтып, бұл 
тұста ақылдың, жүректің қажеттілігіне көңіл бөледі. Ол туралы ақынның 
төменде берілген қанатты сөздері мен тәмсілдерінен көруге болады. 

АБАЙ НАҚЫЛ СӨЗДЕРІ 

Бала – ата-ананың көз қуанышы
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Қайғысыздан сақ бол, қайғылыға жақ бол.

***
Көптің аузын күзетіп, күн көре алмайсың.

***
Қайғы келсе қарсы тұр – құлай берме,
Қызық келсе қызықпа – оңғаққа ерме.

***
Кекшіл болма – көпшіл бол.

***
Мен боламын демеңдер,
Аяқты алшақ басқанға.

***
Қолдағыңды қорғап бақ.

***
Малыңды жауға, басыңды дауға қор қылма.

Жақсы әнді ой көзімен тыңдау керек.

***
Көріп – көріктіні, таңдап – тектіні ал.

***
Пайда ойлама – ар ойла.

***
Жаныңа жақынның соңынан еруге жалқауланба.

***
Жақынның сөзі жақсы деп,
Жақыныңа бұрып іс қылма.

***
Сүйінерлік адамды сүй, қызмет қыл.

***
Есебі жоқ ант ішпе.

***
Желіккенге жолама.

Ақыл – жан қуаты
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Тірі адамның жүректен аяулы жері жоқ. Рақымдылық, 
мейірбандылық, әртүрлі істе адам баласын өз бауырым деп, өзіне 
ойлағандай оларға да болса игі еді демек – бұлар жүректің ісі. Асықтық 
та – жүректің ісі. 

***
Жүрек – теңіз, қызықтың бәрі – асыл тас.

***
Жаралы жүрекке де дауа бар.

***
Жүректен қызу кеткенде, тәннен қызық кетеді.

***
Жүректі қозғайтын – жастықтың оты.

***
Асау жүрек бейнет іздеп алқынар.

***
Қазақ та адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды, 

ақылдының сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулылықтың 
жоқтығынан азады.

***
...Жүрек айтыпты: Мен – адам денесінің патшасымын, қан менен та-

райды, жан менде мекен қылады, менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, 
жылы үйде тамағы тоқ жатқан кісіге төсексіз кедейдің, тоңып жүрген 
киімсіздің, тамақсыз аштың күй-жәйі қандай болып жатыр екен деп ой-
латып, жанын ашытып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөмбекшітетұғын 
– мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рақым қылдыратын – мен, бірақ 
мені таза сақтай алмайды, ақырында қор болады. Мен таза болсам, 
адам баласын алаламаймын: жақсылыққа елжіреп еритұғын – мен, 
жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын – мен, әділет, нысап, ұят, 
рақым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады...

Құдайшылық – жүректе
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Сізге, ардақты және құрметті, жақсы көретін аяулы ініміз Хайрулла 
мырзаға, бізден – ағаңыз Ибраһимнен дұғай сәлем және барлық ата-
аналарыңыздан, аға-іні, жеңгелеріңізден көптеген-көп дұғай сәлемдер 
жолдадық.

Құдайға шүкір, осы күнде өзің көрген жандар тегіс сәләматпыз. 
Сізден бізге хат жазған Қамаридден моллаға көптен-көп сәлем 

дегейсіз.
Әрбір сізге дінқарындасы тұрғысынан қылған жақсылықтары Алла-

Тағаладан қайтсын, өзіне хат жазуға уақыт тар болды.
Аягөзге келген уақытта почта жүрерге асығуда екен, әртүрлі хаттар-

ды да көрген соң, көңіліміз жай тапты. Және сізге жол қаржыға отыз 
теңге жібердім.

Жаңа Семейге мағлұм еткен уақытыңызды Құдай-Тағала қаласа ат 
тағайындармыз.

Тәтеңіз (Құнанбайға балаларының қойған аты) білімнің қайнар 
бұлағын үйренгенің турасында бек қуанып жатыр. 

Әрқашан Құдай-Тағалаға сыйынып, талап қыла көрсін дейді.
Хатыңыз тиісімен, ешбір тоқтамайынша Аягөзге келіп, осы хатты 

жаздық. Әрдайым таупықты, абыройлы ғұмырыңызды тілеп хат жазу-
шы – ағаңыз Ибраһим Құнанбайұлы деп білесіз.

Тағы да көп-көп сәлем.
1866 жылында, 8 мартта.

Інісі Хайруллаға жазған хаты





ҒАЛЫМ ҮНІ
Ғылым білімге қонады, 

ғылымсыз білім тым құрғақ.
Ж. Аймауытов 
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Абай
үні

... Мұқым қазақ баласы
Тегіс ақыл сұрапты.

Тобықтыны ел қылып,
Басын жиып құрапты.

Абай

Ұрпақтар сабақтастығы, әсіресе, әке мен 
баланың арақатынасы мәңгілік мәселе, әсте. 
Мұхтар Омарханұлы Әуезов «Абай жолында» 
қос дара тұлға – Құнанбай мен Абайдың қарым-
қатынасын шырқау биікке, шын мәнінде әлемдік 
деңгейге көтерді. Төменде аталмыш мәселеге ден 
қойып, кейбір аспектілерге оқырман назарын ау-
дарып көрмекпін.

Құнанбай Өскенбайұлы (1804-1885) күллі 
саналы ғұмырын ел жұмысына сарп етті. За-
маны патшалық Ресей қазақ даласын отарлау 
үшін қабылдаған Ескі (1822 ж.) және Жаңа Ере-
желер (1868 ж.) аралығына тап келді. Қазақ 
мінезі, болмысы қалай өзгерді десек те, қазақ 
елі қандай бағытқа бұрылды десек те, һәмишә 
өзгерістер мен бұрылыстардың осынау екі Ере-
же аралығы – Құнанбай заманы сағасына құяры 
сөзсіз. Демек, кейіпкеріміздің бейнесін толық 
ашуға сол заманның қыры-сырын, қат-қабат 
қалтарысын түгендеу керек. Бірақ бұл мақала 
міндеті басқа. Құнанбайдың «тобықтыны ел 
қылған» қайраткерлігі, Абай, Шәкәрім тәрбиесіне 
тигізген ықпалы және мұсылмандық бейнесі де-
ген қырларын демдеп көрсек те жеткілікті.

Құнанбайды Тобықты елі ә баста «мыр-
за» деген, Мекке сапарынан соң «қажы» 
атаған. Қажының халық қамқоршысы болған 
қайраткерлік қыры аз айтылып-жазылып жүрген 
жоқ. Зерттеуші ғалымдардың еңбегі көбіне 
ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезов жинақтаған 
естеліктерге, поляк саяхатшысы Янушкевичтің 
күнделігіне және өз ұрпағы Абай, Шәкәрім, Ахат 
айтқан сөздерге негізделеді.

Мұхтар Әуезов 1933 жылғы Абайдың толық 
жинағында: «Құнанбайдың кім болғанын 
білмесек, Абайдың кім екенін білу қиын» деп 
мәлімдеген еді. Десе дегендей, Құнанбай туралы 

қанша айтсақ та артықтық етпейді. Ол Тобықты 
руларын орналастыру, дау-жанжалды реттеу, ауыл 
басы молда ұстау, мұсылмандықты өтеу (намаз 
оқу, зекет беру), балаларды оқыту т.б. әлеуметтік 
істерде көп еңбек сіңірді. Өзінің айналасына жақсы 
жерден қыз алу, ара ағайын татулығын сақтау, сол 
үшін бірінің баласын екіншісі бауырына салу 
салтын екті. Қысқасы, Ырғызбайлардың жалы 
күдірейген көшелі елге айналуы – Құнекеңнің 
арқасы.

Енді Құнекеңнің тәлім-тәрбиелік ықпалы 
дегенге ойысар болсақ, оның көпқырлы мәселе 
екені шүбәсіз. Сөз басында айтылғандай, 1868 
жылға шекті уақытты Құнанбай заманы десек, 
осыдан берідегі дәуірді Абай заманы деп анықтау 
заңды. Өйткені, Абайдың тұстастары «Жаңа ни-
зам» аталған жаңа Ереже жағдайында өмір кешті. 
Сөйтіп, «Абай жолы» роман-эпопеясының әкелі-
балалы екі басты кейіпкері екі түрлі дәуірдің 
өкілдері болып табылады. Былайша айтқанда, бірі 
– ескінің арты, бірі – жаңа жолдың басшысы еді.

Реті келіп тұрған соң жаза кетейін, Тобықтының 
атқамінерлер қосынын екіге бөле қарастырсақ 
жөн. Біріншісі – Құнанбай құраптас Бөжей, 
Қаратай, Байсал, Сүйіндік, Байдалы, Түсіп, Бәзіл, 
Құлыншақ сияқты ақсақалдар. Бұлар – елдіктің 
киесі, ескіліктің жол-жоралғысына (сыбаға, жол, 
сауға т.с.с.) қанық әрі хандық (бектік) дәуір заңына 
жетік басшылар. Игі жақсылар, Абай тәлім алған 
ұстаздар да осылар. Екіншісі – Абайдың заман-
дас, тұстастары Майбасар, Тәкежан, Оразбай, 
Жиренше, Күнту, Әбділда, Асылбек, Байғұлақ, 
Қыздар, Абыралы, Арап, Дүтбай, Көжекбай 
сияқты атқамінерлердің жаңаша тобы. Бұл топты 
ел іші «іргелілер» немесе «игі жақсылар» деме-
ген. Өйткені, бұлар – отаршылық жүйенің өнімі, 
сол себепті «нәрсіз, шірік орта болды» (Әуезов). 

Ел жадында сақталғаны – Құнанбайдың жас 
жігіт Абайға үлкен сенім арта отырып, «ата сал-
тынан адаспа, балам» дегені. Сол сияқты Абайға 
таққан мына үш түрлі міні мынау: «Ең әуелі – сен 
жұрттың бәрімен күліп сөйлейсің. Жайдақ су 
сияқтысың, жайдақ суды ит те, құс та жалайды, 

ҚҰНАНБАЙ МЕН АБАЙ

Ғылым – үнемі ізденісті, жаңашылдықты, зеректікті, жылдамдықты талап ететін 
сала. Өзіндік қалыптасқан жүйесі, бағыты, бағдары, мақсаты бар ғылымдардың бірегейі – 
Абайтану ғылымы. Журналымыздың осы айдарында абайтанушы ғалымдар Асан Омаров пен 
Бағашар Тұрсынбайұлының мақалаларын назарларыңызға ұсынбақпыз. Әке мен бала арасын-
да тылсым құбылысты, ғажайып сабақтастықты арқау еткен А.Омаровтың «Құнанбай 
мен Абай» атты мақаласы болса, бауырмалдық пен сыйластықты, аға мен іні арасындағы 
ұлы құрметті сөз еткен «Кешегі Оспан…» атты мақала бүгінгі көзқарақты оқырманға 
берері көп. Ендеше, баршамыз мәні мен мағынасы терең мақаланы бірге оқиық...
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кісілерге қадірі болмайды. Екінші, кім көрінгенге 
жақын боласың, кісі талғамайсың. Желбегей 
жүрген кісінің қасына ел үйірілмейді. Елді ала-
тын қылық ол емес. Үшінші, орысшылсың, 
орыстың дұшпандығын ұмытасың», – депті. 
Оған Абайдың жауабы: «Қолында құралы бар 
бірен-саранға тиетін шыңыраудағы судан да, 
қойшы-қолаңшы, жалшы, жақыбайдың күллісі 
бірдей мейірін қандыратын жайдақ су артық деп 
білемін... Орысшылсың дегенге: «Заман орыстікі, 
ол жеңген, біз жеңілген елміз. Ендігі күнде алы-
сатын дұшпанның айласы мен әдісін білу керек. 
Мен орыстың өзін сүймесем де, өнері мен ебінен 
үлгі аламын», – депті (М.Әуезов. Абайдың туысы 
мен өмірі).

«Кезінде Құнанбайдың Абайға таққан үш міні, 
– деп жазады әдебиетші ғалым Серік Қирабаев, 
– тарихи шындықтан алынған. Соған қарап, 
Құнанбайды тек ұнамсыз жағынан ғана көру 
көбірек байқалып жүр. Шындығында, Құнанбай 
өз заманының ең ақылды, көреген, қайырымды, 
батыр адамдардың бірі болған».

Құнанбай 1868 жылғы реформадан соң билікті 
балаларына тапсырып, өз елінің ақылгөй қариясы 
болғанды жөн көреді. Қажының жолыққан сайын 
«мен халық аманатымен өмір кештім, сен де со-
лай ет, қарағым» деген ақыл-кеңесі өз өмірінің 
бет бағытына елеулі түрде ықпал еткенін немересі 
Шәкерім Құдайбердіұлы ырза сезіммен жазады. 

Құнекеңнің дін жолындағы істері мен 
діндарлығы көпке аян. «Тегінде Құнанбай аса 
діндар кісі болған. Бірақ сол діндарлық көп 
уақытта ұсақ фанатизмге де жетіп отырған» 
(Әуезов). 1876 жылы қажылыққа, Мекке сапары-
на аттанған. Онда басқа да қажылармен бірігіп, 
қазаққа деп қонақ үй – тәкиә салдыртады. Мек-
кеден келген соң «дүние сөзін сөйлемеймін» 
деп, ешбір жанмен тіл қатпай қойып, оңаша үйде 
шымылдықтың ішінде жалғыз отырып, құдайға 
құлшылық қылған. Бұл жайлы сырт ел «тілі 
байланған» деп те аңыз қылған екен. Бірақ соңғы 
жылдарында маңайында болғандар ол сөзді бе-
керге шығарады.

Сонымен, жазба мағлұматтардан Құнанбай 
бейнесі бірде – патша өкіметінің қырдағы 
өкіл-ұлығы аға сұлтан, енді бірде – жолынан 
жүк қалдырмас қоңыраулы қара нардай күллі 
Тобықтының көшін бастаған көсем мырза, соны-
мен қатар, Абай, Шәкерім сынды ұлы тұлғалардың 
тәрбиеші абызы ретінде алдымыздан шығып оты-
рады. 

Абай әкесін қоғам қайраткері ретінде аса 
жоғары бағалаған. Бұл – өлең сөздерінен аян 
жәйт. Мысалға, «Арғы атасы қажы еді» өлеңінде:

Ол сыпатты қазақтан
Дүниеге ешкім келмепті, -

дегенін айтсақ та жеткілікті.

Тарихи тұлғаның мінезінің суықтығы, 
қаттылығы жайлы сөздер де баршылық. Тұрағұл 
өзінің «Әкем Абай туралы» деген белгілі 
естелігінде Абай жасы ұлғайған шағында: «Әкесі 
қажының қатты-суық мінезін сөгіп отырушы еді. 
Қорықпақ пен сүймек, от пен су секілді бір жер-
де жиылмайды. Адам сүйген адамының ақылын 
ұғып, сонан бәһрә алады, қорқытып, ұрсып айтқан 
ақыл дарымайды деп», – деп жазады. Әрине, 
қаталдық пен озбырлық адамға туа бітпейді. 
Құнанбай да өмірдің күшті талқысын көре, тата 
келе ғана қаталдыққа сүйенген. Оған дейінгі 
Құнанбай «Обал-сауаптың да, қайырымдылықтың 
да, бейбіт тіршіліктің де қадірін білген. Қуанған, 
күлген, әзілдескен» (Т.Жұртбай). «Әкеге тартып 
ұл туар», «Әке көрген оқ жонар» дейді халқымыз. 
Абайда болған ақыл-парасат, елім-жұртым деп 
Едігедей ел қамын жеген халықшылдығы мен 
қайраткерлігі, сөз жоқ, әке көргендігі.

Студент жастармен кездесулердің бірінде 
«Абай жолының» алтын өзегі не деген сұраққа, 
Мұхаң: «Менің романымда айырықша көңіл 
бөлгенім – әке мен баланың арақатынасы еді» де-
ген екен. Олай болса, оған қайта оралайық.

«Романға кіріспес бұрын дүние әдебиетінің 
барлық озық үлгісін сүзіп шықтық. Немістің, 
француздың философиялық, тарихи 
хронологиялық романдарын ақыл-ой елегінен 
өткіздім». Бұл Мұхаңның «Абай жолы» қалай 
жазылғаны жайлы айтқаны. Осы сөздің аста-
рын аша отырып, жазушы Тұрсын Жұртбай 
«Құнанбай» атты кітабында былай дейді: «Соның 
ішінде И.С.Тургеневтің «Әкелер мен балаларына» 
иек тіреп, ерекше ықыласын бұрды. Ол осылар-
дан психологиялық шиеленісті үйрене отырып, 
ілгері дамытты. Мүлде соны ой өрісіне шықты».

Оллаһи шыны, әке мен баланың қайшылығы 
әлемдік мәселе. «Абай жолы» да оның шешімін 
бермейді, гәп – мәселенің көтерілу деңгейінде. 
Жай ғана көтермей «Жеке адам мен қоғамды 
шендестіре, тең дәрежеде образдық тұтастықта 
бейнелейді» (Т.Жұртбай). Менімше, бұл пайым 
да аздық етеді, әке мен баланың қатынасы аясына 
Мұхаң ескіні жаңа қоғамның алмастыруы сияқты 
зор тақырыпты сыйғызған. Бұл кемеңгерліктің 
белгісі, әрине.

Құнанбай 1885 жылдың тамыз айының ба-
сында Жымба деген күзегінде дүние салған. Бұл 
Сарыарқаның Семей жақ жиегі – Арқалық ады-
рына таяу тұс. Қажының ұзақ өмірі соңын қалың 
қыстаулардан қашық Жымбада өткізгені несі? 
Оның өзіндік себебі бар: аталмыш адыр Уақ ру-
ына қарасты болған. «Ұрпақ өседі, жер өспейді» 
деген қағидаға адал мырзаның Жымба күзегіне 
ие болуы Тобықтының Ертіс дарияға қол артқаны 
есепті. Осылайша Құнанбай ауылдары Жондағы 
Бақанас жайлауынан бауырдың шеті – Жымбаға 
дейінгі аумақты иеленді. Ысқақтың бәйбішесі 
Мәніке айтты дейтін «еңкейсем Ертісім, 
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шалқайсам Шыңғысым» деген мәтел сөз содан 
сияқты.

Саналы ғұмырын Тобықты жерін молайтуға 
жұмсаған Қажы Абайдың қыстауы – Ақшоқыға 
жерленді. Қажының жаназасында Байкөкше ақын 
дүйім жұрттың көзінше: «Құнан кетті – алдынан 
жарылқасын, артында алтын қалды ат басындай», 
– деп, Абайға сенім арта сөйлепті. Қарт ақын 
қателескен жоқ, Абайдың атағы бірер жылда-ақ 
қазақ көгінде қалықтады. Заманында Нысан абыз 
деген ел сыншысы Өскенбайға: «Өзіңнің бағың 
Қыдырдай болса, балаңның бағы Шыңғыстай 

болады», – депті-мыс. Дәлді сөз. Бірақ ол күнде 
Абайға қонған бақ Құнекеңдікінен әлдеқайда 
асып түсетінін кім болжаған.

Сөз соңы, қажының дүниеден өтуі Абай 40 
жасқа толған мезетке тұп-тура келді. Тап осы 
кезден Абайдың ақындық шабыты маздады. 
Кездейсоқтық па, жоқ, әлде... әлдебір мистикалық 
байланыс бар ма, бұл, әрине, бір Аллаға ғана аян 
сыр.

Асан Омаров, зерттеуші.
https://adebiportal.kz/kz/news/view/13723
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Кең дүниенің, көне дүниенің терезесіне 
үңілген сайын көз ұшына ілінетін тарихи 
оқиғалар мен кей тұлғалардың бейнесі көмескі 
тартып анық көрінбегенімен, ғұмыры жаныңды 
тербеп, жүрегіңді қозғайды. Ғазиз жанның бода-
уына да жарамайтын өмірің сол асылдар кешкен 
күннің біріне де татымайтынын бүгін кімге, қалай 
түсіндіресің. Рас, олардың да майданды ғұмыры 
«менің де күнім – күн емес» деумен өтті. Алысты. 
Жауықты. Жұлысты. Айтысты. Бітім тапты. Бірақ 
қандай өлшеммен, қандай мінезбен?

Ауылының тұсынан кісі өтіп, үйіне түспесе, 
қуып жетіп, сабап, қонақ болмадың дейтін 
Оспанның мінезін ауылдағы көп шуылдақтың 
оспадарлығы деп айта алар ма едіңіз? Жоқ. 
«Жауға мылтық, досқа ынтық» сол көңіл емес 
пе бүгін біздің жоғалтып отырғанымыз. Көңіл 
ғой! Жомарттық, мәрттік! Оспанды Оспан қылып 
отырған байлық емес. Оның ырғызбайлығы да 
емес.

Кешегі Оспан,
Бір бөлек жан,
Үйі – базар, түзі – той.
Ақша, нәрсе
Ала берсе,
Ат та мінсе, көнді ғой.

Басқа көнбесе де, Оспан көнеді. Ол көшкен 
елдің жұртын қайыра қарап, қораның орнынан 
қойдың бауыр жүнін жинап, арқан ескен бай 
емес. Мырза десін деп беретін көптің де бірі 
емес. Құнанбай шаңырағына ие болған, арғы ата-
ларынан бері дәулеттің үстінде өскен қаракөктің 
тұқымы. Ол заманда Оспанға жақындап кеткен 
адамның бәрі ат мінсе де осы ауылдан мініп, жау-
ыр ғып, көтерем етіп, әкеп, басқа күйлі жылқыны 
мініп кететін көрінеді. Оспан соның біріне 
«мұның не?» деп айтпайды екен.

Қарыз сұрағанға беріп, қайтармағаннан 
сұрамайтын мінезі де бойында болса керек-ті. 
Аға жоқтауындағы: «Ақша, нәрсе, Ала бер-
се, Ат та мінсе, көнді ғой» деп отырғаны – сол. 
Бекен Исабайұлының «Ұлылар мекеніндегі» 
Оспанға қатысты оқиғаларды оқып, Абай өлеңін 
қайталаған сайын ақын жоқтауындағы әр сөздің 
тиянақ тапқанын көресіз. «Қиянатшыл дүниенің» 
әділетін көре алған, айта алған, бірақ жете 
алмаған жанның тебіренісін барлық толқынымен 
қабылдап, түсінгің-ақ келеді. Бірақ түсінуге 
дәрмен кем.

КЕШЕГІ ОСПАН...

Ағасы Абайдың малын Оспан өзі қарап, ағасына 
мал бақтырмайды екен. Абай да – жылқыдан 
өзгеге мал деп қарамаған адам. Соғымы, еті – 
Оспаннан. Кейін Оспан өлгенде Шәукімбайдың: 
«Осы Абайдікі не?» деп шағымданатынының да 
төркіні осы жақта болса керек.

Өлді Оспан,
Кетті шопан,
Енді кім бар бақ қонар?
Ұрла-қарла,
Жұртты шарла,
Ойла, барла – не болар?

Бұндай жоқтау қазақ ішінде бұрын айтылды 
ма, білмеймін. Қазақ жоқтауы салт, қалыптасқан 
формасы бар, шаблоны бар жырлар еді. Абай 
болса, ол жоқтауды ақындық қуатымен жан 
дүниесінің бір түкпірінен ерекше сипатта алып 
шығады. Оспан қазасын әдеттегі жоқтаумен аза 
тұтуға болмайды.

Абай көңілі ерекше сүйген інінің қазасы – ту-
ыстан ғана айырылу емес, дос жоғалту. Ерке, ау-
сар, ол еркелігі ерекше жомарттығымен, көңілінің 
кіршіксіз ақтығымен қабысып келгенде барлық 
адамға бірдей берілетін мінез емес екенін о ба-
стан аңғарып қойған ағаның бармақ тістеп, өкінуі, 
адамгершілігі бар бір пендеден көз жазып, серігін 
жоғалтуы.

Абай Оспанның көңілін, Оспан Абайдың 
көңілін бір қалдырған кезі жоқ сияқты. Тіпті, 
Оспан болыс болғысы келгенде де ағасы қол 
ұшын созды.

Бір кедейдің әйелі қатын жарыстан озып 
келгенде, әлгі кедей мәреден өте сала әйелінің 
қолынан жетектеп, үйіне тығып, есігінің алды-
на ешкімді кіргізбей отырып алғанда, мұнысына 
таңырқап ел сұраса: «Әйелім озып келді. 
Бәйгелеріңнің де, жүлделеріңнің де керегі жоқ. 
Қатынымды жіберсем, Абай не Оспан тартып ала-
ды» деген сөзін естіген Абай: «Мен тыйылдым, 
Оспан да қойсын» деп айтқан сәлеміне қарап, аға 
мен інінің ерекше жақындығын да көруге бола-
тындай.

Абай айналасындағы адамдарға туыс, бөтен 
деп қараған жоқ. Талабы бар бөтеннің жағдайын 
көтерді, баласын оқытты. Талапсыз туыстың сөзін 
де тыңдаған жоқ. Ащы сөзін де олардан аямады. 
«О да өзіңдей ит болсын азғыр-азғыр», «Қара 
қидан орта қап ұрыспай берсе, о да қылған кедейге 
үлкен сыйы» деген сияқты зәрлі сөздерді ақынның 
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өмірлік фактісімен көптеп кездестіруге болады. 
Демек, Абай мойындаған топ аз. Ол аздың басы 
– Оспан. «Мен тыйылдым, Оспан да тыйылсын» 
деген атақты сөздің төркіні – Абай мен Оспанның 
өмір сүру салты. Жүйрік ат, қыран бүркіт, балуан, 
ұшқыр ит ұстауда екеуі бәсекелес болды. Бірде 
Оспанның сонша жыл баптап ұстаған балуанын 
Абайдың жас балуаны жеңіп кеткенде, намыста-
нып балуанын сабап, қуып жібереді. Абай мәз 
боп күледі. Жеңдім деп масаттанған күлкі емес. 
Ерке інінің әпенде қылығын қызықтау, тамаша-
лау. Абайдың мінезінде өзі ұнатқан, көңілі сүйген 
пенденің қылығын, сөзін тамашалап қарап, 
қызықтау бар. Абай Шәукімбайға үндемейді, 
Қиясбайды тыңдайды, Оспанды еркелетеді, елу 
жыл жанында болған балуан Нұрмұхамедтің бар 
жағдайын жасайды. Төлеу ақынның естелігінен 
де Абайдың осы мінезін көруге болады.

Оспан да біледі. Абайдың өмірі – Оспанға үлгі. 
Ағасына еліктейді, еркелейді. Абайша жүреді. 
Абайша сүреді. 1888 жылы Көктұма съезінде 
Абайды танымайтындар бір топта келе жатқан 
ағайындылардың арасынан Оспанды Абай екен 
деп, «Тусаң ту» деп құшақ жая қарсы алулары аға 
мен інінің арасындағы туыстық қана емес, рухани 
ұқсастық та еді.

Жауға мылтық,
Досқа ынтық,
Жан асар ма осыдан?
Сондай ерді –
«Ала берді»
Табар енді біздің ел!

Енді ондай ердің табылмасын Абай сезеді. 
Өкінеді. Оспан бойындағы осы мінездерге 
сүйсінеді. Өйткені Абайдың өзі де – «жауға 
мылтық, досқа ынтық». Екі бауырдың рухани 
жақындығы осында.

Абайдың өмірінің соңына дейін бітіспес 
жауы Оразбай болды. «Құнанбайдан бата алдым, 
ондай батаны Абай алған жоқ» деген Оразбай 
Есболаттардың басын қосып, бір кезде үш мың 
жылқысы болған ірі байға айналып, басқа емес, 
Абаймен ұстасты. Оның өзіндік себептері де бар, 
аңыз-естеліктер де ол тұрғысында жеткілікті. 
Абай мен Оразбай арасы «Ұлылар мекенінде» 
әжептәуір айтылады. Бекен ақсақал осы екі 
қараның (Құнанбайдың сөзі) арасына арнап кітап 
жазып, аяқтай алмай кетті-ау деймін. Шағжан 
Бекенұлынан естіп едім.

Сол Оразбаймен Оспан да ұстасты. Семейден 
Жидебайға дейін (180 шақырым жер болуы керек) 
арбаның артына байлап апарады. Ол кезде қазіргі 
асфальт жол емес, төте жолы одан да қысқарақ 
болған шығар. Дегенмен… Бұл қаттылықтың 
артында не тұр. Ағаның жауы – менің де жауым 
принципі ме? Бәлкім…

Ысқақ үш рет қатарынан болыс болған 

соң, Оспан да болыстыққа ұмтылады. Бірақ 
Абай «Бәкемнің баласы» деп жиырма жастағы 
Шәкерімді болыстыққа сайлатады. Одан кейін 
Оспан болыстықты алмақ болғанда, жауларының 
тұзағына түсіп, Күнту болыс болады. Бірақ оның 
да болыстығы ұзақа созылмай, заңмен бұзылып, 
Оспан билікке жетеді. Оспанның болысытығы 
жәй ермек үшін. Бәрі қатар-қатар болыс боп келе 
жатқанда бұл да ағасына арқа сүйеп, тізгін ұстап 
көрмек. Бірақ байланбақ емес.

Абай көрген болыстардың ішінде ада-
мы – Оспан. Ол ақын өлеңіндегі Күлембайға, 
Дүтбайға қарсы бейне. Абайдың достықтағы, 
туыстықтағы, ер болудағы, болыстықтағы үлгісі 
– Оспан. Сондықтан да «Кешегі Оспан» өлеңінде 
інісің бір қасиетін қатты жоқтайды. Алты шумақ 
өлеңде «ала бер» мінезін алты рет айтады. Белгілі 
дәрежеде данышпанның да үлгісі інісі болыпты.

Абайдың өзі де – жомарт. Айналасын оқытады, 
кедейге мал береді. Қалаға келгенде ақша ұстап 
көрмеген, қызметкерінен қай ақшаны қайда 
жұмсадың деп сұрамаған жан.

Қайта оны пайдаланады. Турағұл естелігінде: 
«Мені ұялмаған арсыздың бәрі жейді» дейтіні де 
сол тері өткізіп, пайда таптым дейтін кісіге. Енді 
осыншалықты мінезін, кісілігін мойындаған жан-
нан айырылу – Абайға соққы.

Жұрт тынымсыз,
Бәрі ұғымсыз,
Енді оларға сөз де жоқ.
Сырты абыз бар,
Желқабыз бар,
Алты ауыз бар – өзге жоқ.

Бітті! Абайға ауыр жыл басталды. Жаны 
ауырған ең үлкен қаза осы. Ал одан кейін 
ұлдарының қазасы мүлде күйретіп кетеді. Ал оған 
дейін тағдыр талайынан еншісіне тиген сынақ 
әзірге Оспан қазасы екен.

Артында жарлары, Абай кіндігінен тараған, 
Оспанға ұл-қыз болған Әубәкір мен Пәкизат 
қалды. Оспаннан қалған қарашаңыраққа таластың 
даулы әңгімесі бұл жерге келмейді. Әрі бөлек, 
ұзақ, тәлкекті әңгіме.

Әбіш қайтыс болғанда өзін жұбатып жазған 
«Кешегі Оспан ағасы» өлеңінде де Оспанның сол 
жомарт, жауға – аяз, досқа – жаз, адал мінезін ай-
тады. Әлі де жоқтайды. «Соның өзін алған өлім 
ғой, сабыр қылайын» деп, өзін алдарқатады.

Абайдың осы бауыры мен ұлының қазаларына 
жазған аза жырларындай өлең, жоқтау табу қиын. 
Жан күйзелесіне толы, поэтикалық қуаты ерекше 
өлеңдер. Ол жөнінде М. Әуезов айтып кеткен.

Алғашқы өлеңнің бітіміне, құрылымына бай-
ланысты Т. Шапай: «Кейбір өлең, қара сөздеріне 
үңілген сайын, Абайдың ақындық кітапханасы 
біз бүгінде әбден анық білетін есімдермен ғана 
шектелетініне күмән күшейе түседі. Пушкиннің 
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орны дара болғанмен, алды-арты, айналасы 
қу тақыр емес — Пушкинді Пушкин жасаған 
жағдаяттар мен тұлғаларға толы. Бұл тұрғыда, 
Лермонтов та оқшау, Толстой да жалғыз емес. 
Әрқайсысының артында бір орыс емес, күллі 
европалық цивилизация, батыс мәдениетінің 
көз жеткісіз қиыры жатыр. Әрқайсысы-ақ сол 
тұстағы әлемдік озық мәдени, әдеби дәстүрлердің 
сығынды сөлі, шымқай гүлі. Бірақ, Абай мұны 
қанағат етпеген сияқты. Мәселен, оның Фетті 
оқығанында күмәнім жоқ. Фет етістіксіз өлеңімен 
талайды дүрліктірді. Абайдың, керісінше, ыңғай 
бір етістіктерге жүк артатын өлеңдерінде Фет-
пен де іштей бір бәсеке бар сияқты көрінеді де 
тұрады. Мәселен, «Қызарып, сұрланыптағы» 
естелік, наз, көңіл-күй, сезім құбылыстарының 
алмасу, даму динамикасы – үстемелеп келетін 
толып жатқан етістік-баяндауыштармен беріледі. 
Бұл – бітіп болмайтын ұзақ бір сөйлем, бір ты-
ныспен айтылған сыр. «Тотықұс түсті көбелек», 
«Оспанға» («Жайнаған туың жығылмай») сияқты 
өлеңдерінде де Абайдың етістікке жасаған «экс-
перимент!» айқын көрінеді», – деп жазады.

Бір деммен, зор күрсініспен айтылған өлең. 
Абай бұны айтып отырып, Фетті ойлаған жоқ. 
Бірақ ақындық қуат, интуиция бар. Оспанға ерек-
ше жыр арнағысы келеді. Оның сымбат бітіміне 
қарап, аллитерацияның ең жарқын үлгісі де осы 
өлең дейсің.

Жидебайдағы Абай үйінде қазір Оспанның ба-
сына қойдырған көктас бар. Ары-бері өткен адам 

Құнанбайұлы Оспанға дұға жасап өтсін деген 
мағынада сөз жазылған. Аға тілегі осы екен.

1904 жылы Балашақпақта дүние салған Абай-
ды ел-жұрты Ақшоқыға жерлеуге әкеле жата-
ды. Жаз, маусым айы. Күн ыстық еді. Құнанбай 
қорымына жете алмаған хәкім сүйегі Жиде-
бай маңында, інісі Оспанның қасынан ақырғы 
мекенін тауыпты. Құдайдың тілегі осы екен. Енді 
Жидебай тұсынан өтіп бара жатқан кісі Абай мен 
Оспанға дұға етпей өтпейді.

Жайнаған туың жығылмай,
Жасқанып жаудан тығылмай,
Жасаулы жаудан бұрылмай,
Жау жүрек жомарт құбылмай,
Жақсы өмірің бұзылмай,
Жас қуатың тозылмай,
Жалын жүрек суынбай,
Жан біткеннен түңілмей,
Жағалай жайлау дәулетің
Жасыл шөбі қуармай,
Жарқырап жатқан өзенің
Жайдақ тартып суалмай,
Жайдары жүзің жабылмай,
Жайдақтап қашып сабылмай,
Жан біткенге жалынбай.
Жақсы өліпсің, япырмай!

Бағашар Тұрсынбайұлы  
әдебиеттанушы, «Дарын»  Мемлекеттік  

жастар сыйлығының лауреаты





ҰСТАЗ ҮНІ
Ақырын жүріп, анық бас,

Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,

Үйретуден балаға.
Абай
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Абай
үні

Елбасы Н.Назарбаев «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында: 
«Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан 
нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды. Жаңғыру 
атаулы бұрынғыдай тарихи тәжірибе мен ұлттық 
дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, 
замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді 
табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына 
айналдыра білу қажет» дегенді айтты. Сонымен 
қатар «Абайдың даналығы, Әуезовтің ғұламалығы, 
Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының 
күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар 
үні» сияқты «ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз 
бен музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, 
бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда 
мәңгі қалуға тиіс», – деп айқын көрсетіп берді.

Осыдан екі ғасыр бұрын өмір сүріп, екі ғасыр 
бұрын жазып, артына тастап кеткен мұрасын 
Елбасы жоғарыда жазылған мақаласына негізгі 
рухани темірқазық етіп алғандай. Ұлы Абай 
Құнанбайұлының рухани мұрасы сан ғасырлар 
өмір сүрсе де, өзінің құндылығын жоғалтпайды. 
Өзі өмір сүрген кезеңінің, сол дәуірдің барын 
түгендеп, жоғын жоқтап, үстем тап пен тоналушы 
таптың арасындағы талас-тартыста өз төрелігін 
айтып, сол қоғамның ащы шындығын жырларын-
да көрсетіп, аяусыз сынап отырды. 

Абай – ұлт руханиятының бастауында 
тұрған тұлға. Елбасымыз өзінің бағдарламалық 
мақаласында «Бәсекеге қабілеттілік», «Прагма-
тизм», «Ұлттық бірегейлікті сақтау», «Білімнің 
салтанат құруы», «Қазақстанның революциялық 
емес, эволюциялық дамуы», «Сананың ашық-
тығы» секілді ерекше бағдарламаларды жазып, 
оның пайдалылығын халыққа жолдаған болатын. 
Мақаланың «Прагматизм» бөлімінде «Прагма-
тизм – өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды 
нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес 
болашағыңды жоспарлай алу, ысырапшылдық 
пен астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке 
жол бермеу деген сөз. Қазіргі қоғамда шынайы 
мәдениеттің белгісі – орынсыз сән-салтанат емес. 

Керісінше, ұстамдылық, қанағатшылдық пен 
қарапайымдылық, үнемшілдік пен орынды пайда-
лану көргенділікті көрсетеді», – дегенді айтады. 
Ал данышан Абайдың «талап, еңбек, терең ой, 
қанағат, рақым – ойлап қой, бес асыл іс көнсеңіз» 
деп, қанағатшыл, рақымды, талапты болуды 
көксегені – қазіргі қоғамға ең қажет қасиет. 

Елбасы мақаласында: «Білімді, көзі ашық, 
көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің қанымызда 
бар қасиет», – деді. Абай алғашқы өлеңдерін 
білімді насихаттаудан бастады. Атап айтсақ, «Жа-
сымда ғылым бар деп ескермедім», «Ғылым тап-
пай мақтанба» өлеңдерінің мәні қазір де маңызды 
саналады. Ақынның өзі небары 13 жасқа дейін 
арабша, орысша аз ғана білім алып, «Ержет-
кен соң түспеді уысыма, Қолымды мезгілінен 
кеш сермедім», – деп, өкінішін білдіре отырып, 
«Ғылым таппай мақтанба» өлеңінің өн бойын-
да «ғылым» деген сөзді бірнеше қайталап, адам 
бойындағы қазынаның үлкені және әрбір жігерлі 
жастың талпынатын арманы – ғылым болуы 
керектігін түсіндіреді.

Ғылым таппай мақтанба!
Орын таппай баптанба!
Құмарланып шаттанба!
Ойнап босқа күлуге, – 

дейді. «Надандарға бой берме, шын сөзбенен 
өлсеңіз», – дегенде, ол ғылым үйренетін жастың 
қараңғы, надан қауымнан өзгеше болуын 
армандаған.

 Саяси тақырыптағы «Қалың елім, қазағым» 
өлеңінде «елім», «жұртым», «қазағым» деп, 
елін жанына жақын тұта отырып, ұнамсыз іс-
әрекеттерді, жағымсыз мінездерді өлтіре сынай-
ды, өзі өмір сүріп отырған заманның адамдарының 
бойында кездесетін кемшіліктерді ашып көрсетіп, 
надандық, білімсіздік, имансыздық, тоғышарлық 
пен жалқаулық, мақтаншақтық пен сатқындық, 
әділетсіздік т.б. қасиеттерді сөз ете отырып, жа-
ман қасиеттермен күресуге шақырады. 

«ПАЙДА ОЙЛАМА, 
АР ОЙЛА...»

Білім – замана қаруы, жүйелі өмір мәні. Білім – оқу мен оқытудың аса қуатты нәтижесі. 
Ал оқу мен оқытудағы басты құзірет – ұстаз. Дана халқымыз «Ұстазы жақсының, ұста-
нымы жақсы» деп бекер айтпаса керек. Осы қанатты сөзді басшылыққа ала отырып, 
жураналымыздың «Ұстаз үні» айдарында ұстаздарымыздың мақалалары мен үлгілі сабақ 
жоспарларын ұсынуды жөн көрдік. Педагогиканың негізігі бір тармағы – тәжірбе алмасу 
екенін ескерсек, бұл жұмыстардың керек қылған жанға көмегі тиері сөзсіз.
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 «Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі 
бос! – деп, достыққа, ынтымаққа шақырады. 
«Адам адаммен дос, жолдас, бауыр» дегендей, 
жастардың арасындағы достықты «Жігіттер, 
ойын арзан, күлкі қымбат» деген өлеңінде:

Кемді күн қызық дәурен тату өткіз,
Жетпесе, біріңдікін бірің жеткіз!
Күншілдіксіз тату бол шын көңілмен,
Қиянатшыл болмақты естен кеткіз! –

деп, жастарға шын достықты уағыздап, тура 
жолға бастайды. 

Елбасы Н.Назарбаев: «Абайды мұқият оқыған 
адам оның көзқарастары күні бүгінгі нарық эко-
номикасымен де тікелей үндес екенін айқын 
аңғарар еді. Абай әлемі бізді жеті түнде адастыр-
мас Темірқазық іспетті. Соған қарап тірлігіміздің 
дұрыс, бұрысын сараптай аламыз. Өйткені жанды 
жегідей жеп жүрген көп сауалдың жауабын Абай 
әлдеқашан айтып кеткен», – дейді. Абайдың әр 

шығармасы терең ойлануға, өзіңе сыни көзбен 
қарауға, рухани тазаруға жетелесе, арман-тілегі 
адамзаттың асыл мұраттарымен ұштасып жатады. 
Ол – халқының керең, көрсоқыр қалмайтынына 
сенеді. Сенгені үшін білім мен ғылымға үндейді. 

 Қорыта келе, ақынның «толық адам ілімі» 
адамзаттың Абайын, өз халқының философиялық 
ілімін жоғары қойып, көркем әдебиетте өз жо-
лын қалдырып кеткен Абайды көрсетеді. Оның 
қарасөздері, өлеңдері, айтқан ақыл-нақыл сөздері 
ХХІ ғасырдағы жас ұрпақтың санасына сіңіп, 
ойында  қалады. 

«Пайда ойлама, ар ойла, талап қыл артық 
білуге» деген асыл сөзінің өзі «бақытты болудың 
кілті өзіңде, өзіңді өзің жетілдір» дегенге келеді. 
Жас ұрпақтың санасына нұр құятын осындай асыл 
сөздері жатталып қалатыны, ол сөздерді әрбір жас 
ұрпақ өміріне темірқазық етіп алатыны сөзсіз. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі 
Ұ.Б.Ағыбаева 
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Абай
үні

АБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҚЫТУҒА
АРНАЛҒАН САБАҚ ҮЛГІЛЕРІАБАЙ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҚЫТУҒА 

АРНАЛҒАН САБАҚ ҮЛГІЛЕРІ 
 

ПӘН: қазақ 
әдебиеті 

МЕКТЕП: Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды 
балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-
интернат ТАҚЫРЫБЫ: 

Абайдың 
«Біреудің кісісі 
өлсе, қаралы ол» 
өлеңіндегі өзекті 

мәселе 
КҮНІ: Мұғалім: Махамбетова Гульбану Жамбековна 

СЫНЫП: 10 Қатысқан оқушылар саны:  Қатыспаған оқушылар 
саны:  

Осы сабақ 
арқылы жүзеге 

асатын оқу 
мақсаттары 

Т/Ж 1.2.1. Әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде 
тұрғысынан ашу;  
Т/Ж 1.4.1. Көркем шығармалардан алған үзінділерді ғаламдық тақырыптағы 
өзекті мәселелермен байланыстыру 

Сабақ 
мақсаттары 

Барлық оқушылар орындай алады: Абай өлеңіндегі негізгі ойды анықтайды; 
көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан аша алады  
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Абай өлеңіндегі негізгі ойды 
анықтайды; көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан аша алады; 
негізгі мәселелерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен 
байланыстырады;  
Абайдың өлеңдерін мазмұндас шығармалармен байланыстыра алады. 
жүйелі баяндай біледі  
Кейбір оқушылар орындай алады: Абай өлеңіндегі негізгі ойды анықтайды; 
көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан аша алады; негізгі 
мәселелерді ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырады;  
Абайдың өлеңдерін мазмұндас шығармалармен байланыстыра отырып, өзіндік 
қорытынды шығарып, дәлелдеп, жүйелі жеткізеді  

 
Тілдік мақсат 

Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер:  
Жаралы жүрек, дүние есігін ашады, мағынасы түзу, сөзі тәтті, тіл ұстарту, өнер 
шашпақ, наданның көңілін қойып, көзін ашпақ, тағы басқа 
Диалог құруға/жазба жұмыс жазуға арналған пайдалы тіркестер: 
Қаза көрген жүрегі, мағынасы түзу, қас надан ұқпас сөзді, ойлы жас жігіттер, 
ұнасымы, орайлы жарасымы, тағы басқа 
Талқылауға арналған сұрақтар: 
 Өлеңде көтерілген негізгі, өзекті мәселелер 
 Ұлттық мүдде 
 Ғаламдық тақырыптар 

Бағалау 
критерийі: 

 өлеңде көтерілген негізгі ойды анықтайды; 
 көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан ашады; 
 ғаламдық тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырады; 
 өзіндік қорытынды шығарып, жүйелі жеткізеді 

Пәнаралық 
байланыс 

Тарих, қазақ тілі, қазақ әдебиеті, эстетикалық пәндер 

Ойлау деңгейі Қолдану, талдау 
Құндылықтард

ы дарыту 
Тарих пен мәдениет ортақтығы. Зайырлы қоғам және жоғары руханият. 

Алдыңғы оқу Абай шығармаларының түпкі идеясын біледі 
Жоспар 

Жоспарланған 
уақыт 

Жоспарланған іс-әрекеттер Ресурстар  
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Сабақтың басы 
Ұйымдастыру 

кезеңі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сабақтың 
ортасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1-әрекет. Қолайлы орта құру: 
 «Метафора» әдісі арқылы жағымды атмосфера орнату 

(балалар шеңбер құрып тұрады да, бір-біріне Абай 
шығармаларындағы әдемі сөз, кестелі тіркестермен марапат 
айтады: Мысалы, Жанар, сен «желсіз түндегі жарық ай» 
секілді айналаңа жарығыңды шашып жүресің; «тасыған 
өзен» секілді қайраттысың, тағы басқа. 

 Топқа бөлу. «Санамақ» әдісі 
 «Өзін-өзі бағалау парағы» таратылады 

 
тапсырма дескриптор белгі 
1-әрекет -Абай шығармаларын еске түсіреді;  

- кестелі тіркестерді ажырата алады; 
- тапқырлықпен жеткізе алады  

2-әрекет. 
Миға шабуыл 

- Абай шығармаларын еске түсіреді; 
- алдыңғы білімді қайталайды; 
- жүйелі жауап береді; 
- әдеби тіл нормаларын сақтайды 

 

3-әрекет. 
Жеке жұмыс 

- өлеңді мәнерлеп жатқа оқиды; 
- тірек сөздер мен тіркестерді табады; 
- сөйлеу барысында, жазба 
жұмыстарында қолданады;  
- өлеңдегі негізгі ойды анықтайды; 
- сауатты, жүйелі сөйлейді  

 

4-әрекет. 
Топтық 
жұмыс 

 

- негізгі мәселені анықтайды; 
- сұрақтарға тиянақты жауап береді; 
 ақынның сөз өрнектерін тиімді 
қолданады; 
 әдеби тіл нормаларын сақтайды 
- ғаламдық тақырыптарды біледі; 
- өзекті мәселелермен байланыстыра 
алады; 
- ойын жүйелі, сауатты жеткізе алады 

 

 

 
2-әрекет. Миға шабуыл.  
Абай шығармашылығынан өтілген материалдарға қысқаша 
шолу (тақырыбы мен идеясы, өлеңнің маңызы, жаңашылдығы, 
ерекшелігі) 
 «Сегіз аяқ» 
 «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» 
 «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» 
 «Сабырсыз, арсыз, еріншек» 
 «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» 
 «Болыс болдым, мінеки» 
 «Лай суға май бітпес қой өткенге»  
 
Дескриптор: 
 Абай шығармаларын еске түсіреді; 
 алдыңғы білімді қайталайды; 
 жүйелі жауап береді; 
 әдеби тіл нормаларын сақтайды 
 
Кері байланысты мұғалім береді. 
 
3-әрекет. Жаңа тақырып. Мұғалімнің қысқаша түсіндірмесі. 

Абай шығармашылығы зерделі оймен астарласқан мөлдір, 
тұнық, шексіз терең ой, кіршіксіз пейіл, сарқылмас ақыл, 
таусылмас байлыққа тұнып тұр. Осы айтылған байлық бұқара 
жұрт санасына ой тудырып, жүрегінен орын таба білді. Ал 
қалың кауымға қалай жеткізілді? 

 
 
доп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Абай өлеңдер 
жинағы 
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Менің ойымша, ақын айтар ойын толқыныспен, 
күйінішпен, мұңды ойымен, жүрегімен, өлең деп аталатын 
киелі ұғым арқылы жеткізе білді. Оған дәлел – А. 
Құнанбайұлының "Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол" өлеңі. 
Ақынның ақыл-ойы толысып, кемелденіп, өмірге көзқарасы 
айқындала түскен шағында 1888 жылы жазылған өлеңнің 
көлемі 4 тармақты 11 шумақтан тұрады.  
Жеке жұмыс. Тапсырма:  
1) Алдымен, өлеңді мәнерлеп оқу (әр топтан оқушылар бірінен 
кейін бірі өлеңді жалғастыра оқиды); 
2) Сөздікпен жұмыс жасайды; 
3) Мәтіндегі тірек сөздер мен тіркестерді анықтап, сөйлеу 
барысында және жазба жұмыстарында қолданады; 
4) Өлең жолдарындағы негізгі ойды анықтау. Олар: 
 «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол»  
 «Кімге сенеді, неге сенеді?» 
 «Күйеу келтір, қыз ұзат, тойыңды қыл» 
 «Туғанда дүние есігін ашады өлең,  
 Өлеңмен жер қойнына кірер денең» 
 «Өлең деген я әр сөздің ұнасымы, 
 Сөз қосарлық, орайлы жарасымы» 
 «Аулақ бол әнін сатып нәрсе алғаннан» 
  «Шортанбай, Дулат пенен Бұқар жырау,  
 Өлеңі бірі – жамау, бірі – құрау. 
 «Мақсұтым – тіл ұстартып, өнер шашпақ,  
 Наданның көңілін қойып, көзін ашпақ» 
 
Дескриптор:  
 өлеңді мәнерлеп оқиды; 
 тірек сөздер мен тіркестерді табады; 
 сөйлеу барысында, жазба жұмыстарында қолданады; 
 өлеңдегі негізгі ойды анықтайды; 
 сауатты, жүйелі сөйлейді  
 
4-әрекет. Топтық жұмыс.  
Екі топқа тапсырмалар бөлініп беріледі: 
І топ тапсырмасы: Өлеңде көтерілген мәселелерді ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашыңыздар. 
(Алдымен, «ұлттық мүдде» жайлы ұғым-түсініктерін ортаға 
салады, жекелеген оқушылар басшылық жасайды) 
   
  Дескриптор: 
  негізгі мәселені анықтайды; 
  сұрақтарға тиянақты жауап береді; 
  жүйелі баяндайды; 
  ақынның сөз өрнектерін тиімді қолданады; 
  әдеби тіл нормаларын сақтайды 
 
ІІ топ тапсырмасы: Өлеңде айтылған ойды ғаламдық 
тақырыптағы өзекті мәселелермен байланыстырыңыздар. 
(Алдымен, ғаламдық тақырыптарға қандай тақырыптар 
жататындығы және бүгінде қандай мәселелер өзекті екендігі 
топ ішінде талқыланады, жекелеген оқушылар басшылық 
жасайды) 
 
  Дескриптор: 
  негізгі ойды анықтай алады; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
түсіндірме 
сөздік 
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Сабақтың соңы 
 
 

Рефлексия 
 

  ғаламдық тақырыптарды біледі; 
  өзекті мәселелермен байланыстыра алады; 
  ойын жүйелі, сауатты жеткізе алады; 
  тірек сөздерді қолданады 
 
Топтар бір-біріне «Екі жұлдыз, бір тілекпен» кері байланыс 
береді.  
 
Рефлексия. «Бес саусақ» әдісі 
Бас бармақ – басты мәселе. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе 
қандай болды? 
Балалы үйрек – бірлесу. Мен топта/жұпта қалай жұмыс 
жасадым? Кімге көмек бердім? Кімді риза еттім? 
Ортан терек – ойлану. Мен бүгін қандай білім алып, белсенді 
іс-әрекет жасадым? 
Шылдыр шүмек – шынайылық. Сабақ маған ұнады ма? 
Неліктен? 
Кішкентай бөбек – көңіл-күй ахуалы. Мен сабақта өзімді 
қалай сезіндім? 
 
Үй тапсырмасы: 
  Абай. «Біреудің кісісі өлсе, қаралы ол» өлеңінің көркем 
тілін анықтау, талдау (жазбаша) 

 

Қосымша ақпарат 
Саралау 

Оқушыға барынша қолдау 
көрсету мақсатында топқа 

бөлемін, жеке, топтық 
тапсырмалар орындайды. 

Қабілеті ерекше оқушыларға 
көшбасшылық міндет» 

жүктеледі. 

Бағалау 
Мақсатқа тиімді қол жеткізу 
үшін әр тапсырманы орындамас 
бұрын 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 және менің тарапымнан да 
кері байланыс ұйымдастырамыз.  
Оқу мақсатына жету үшін белсенді оқыту әдіс-тәсілдері арқылы 
саралау жұмыстарын ұтымды жүзеге асыруға тырыстым. 
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Абай
үні

ПӘН: қазақ 
әдебиеті 

МЕКТЕП: Абай атындағы Республикалық мамандандырылған дарынды 
балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-
интернат 
 

Сабақтың 
тақырыбы: Абай 
Құнанбайұлының 

«Сегіз аяқ» 
өлеңінің идеялық 

мазмұны 
КҮНІ: Мұғалім: Оспан Динаш Бектенқызы 

Сынып: 10 Қатысқан оқушылар саны: Қатыспаған оқушылар саны: 
Осы сабақты 

жүзеге асыратын 
оқу мақсаттары 

Т/Ж 10.1.2.1- әдеби шығармадағы көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде 
тұрғысынан ашу. 
Т/Ж 10.1.5.5.- шығармадағы ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыптармен 
үндестігін ашу. 

Сабақтың 
мақсаты 

Барлық оқушылар орындай алады: Өлеңдегі көтерілген мәселелерді ұлттық 
мүдде тұрғысынан ашады. 
Оқушылардың көпшілігі орындай алады: Өлеңдегі ұлттық құндылықтардың 
әлемдік тақырыптармен үндестігін ашады. 
Кейбір оқушылар орындай алады: Өлеңнің идеясы арқылы ұлттық мүдде мен 
ұлттық құндылықтарға өзіндік көзқарасын білдіреді. 

Бағалау 
критерий лері 

- «Сегіз аяқ» өлеңіндегі көтерілген мәселелерді ұлттық мүдде тұрғысынан 
ашып, ұлттық мүдде мен ұлттық құндылықтарымызды әлемдік тақырыптармен 
үндестігін анықтайды.  
- Өлеңнің идеясы арқылы өзіндік көзқарасын білдіреді. 

Тілдік мақсат Оқушылар орындай алады: «Сегіз аяқ» өлеңіндегі көтерілген мәселелерді 
ұлттық мүдде тұрғысынан ашып, ұлттық мүдде мен ұлттық 
құндылықтарымыздың әлемдік тақырыптармен үндестігін анықтау үшін ақын 
реніші, қоғамдағы дерт, қоғамда болып жатқан келеңсіз жағдайлар, жастар 
тәрбиесі жайында ой бөліседі. 
Пәнге қатысты сөздік қор мен терминдер: тақырып пен идея, көркемдік 
шешім, ұлттық құндылық, пайда, табытын қаққан абиыр, ар, ұят, кекшіл, көпшіл 
т.б.  
Диалог құруға қажетті пайдалы тіркестер: 
автор ойынша, меніңше...., қазіргі таңда......, менің ойымша..., менің білуімше 
Талқылауға арналған сұрақтар:  
1.Абайдың өмірі туралы. 
2.Абай туралы жазылған қандай көркем әдеби шығармалар және өнер 
туындылары жайлы.  
3.Қазақтың классикалық жазба поэзиясын әлемдік көркемдік деңгейге көтерудегі 
Абайдың тарихи еңбегі туралы. 
4.Абайдың ақындық өнегесінің қазақ әдебиетінің кейінгі өкілдеріне қандай әсер-
ықпалы жайлы. 
5. Абайдың жан-күйзелісі. 
6.Абайдың адамзат баласына айтар ақыл-кеңесі. 

Құндылық 
тарды игеру 

«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 

Тарих, қазақ тілі, география пәндерінен алған білімдерін пайдалана алады. 



35

Алдыңғы оқу Абайдың өмір жолы 
Ойлау 

дағдылары 
Білу, түсіну 

Жоспарланатын 
уақыт 

Жоспар бойынша орындалатын іс-әрекеттер Қалып-
тастырушы 

бағалау 

ресурс 

Сабақтың басы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сабақтың 
ортасы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Ұйымдастыру кезеңі.  
Оқушылармен сәлемдесу, түгендеу. 
2.Психологиялық ахуал туғызу 
«Ширату жаттығуы» Оқушылар бір-біріне 
адамның жан-дүниесіне жылылықты сезіндіретін 
тілектер айту арқылы сыйластығы артып, көңіл-
күйін көтереді 
3.«Өрмекші торы» әдісі.  
Абайдың өмір жолына байланысты бір-біріне 
сұрақтар қояды.  
1.Абайдың өмірі туралы не білесіңдер? 
2.Абай туралы жазылған қандай көркем әдеби 
шығармаларды, өнер туындыларын білесіңдер? 
3.Қазақтың классикалық жазба поэзиясын 
әлемдік көркемдік деңгейге көтерудегі Абайдың 
тарихи еңбегі неден көрінеді? 
4. «Ой шақыру» тәсілі 
Бейнетаспадан Абайдың «Сегіз аяқ» әні 
тыңдалады. 
Сабақтың тақырыбын болжау мақсатында 
бірнеше сұрақтар қойылады. 
1.Бүгінгі сабақ қандай тақырыпта болады деп 
ойлайсыңдар?  
2.Бұл әннің бүгінгі тақырыппен қандай 
байланысы бар?  
3. Адам болу, азамат болу дегенді қалай 
түсінесіңдер?  
 
Осы сұрақтар негізінде сабақ тақырыбы 
ашылады.  
 Оқушылар оқу мақсаттарымен және бағалау 
критерийлерімен таныстырылады. 
 
«Пазл» тәсілі 
Интербелсенді тақтадан таудың, гүлдің, судың 
бейнелері бар суреттер көрсетіледі, сол 
суреттерді төртке бөліп, бөлінген суреттерді 
құрастырады, құрастырған суреттері бойынша 
топқа бөлінеді. Топқа өз рөлдерін беріліп, топ 
басшысы, бақылаушы, уақыт шектеуші, 
баяндаушы, хатшы сайланады.  

 

 
 
 
 
Мұғалім 
қолдауы 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бейнетаспа 
 
Абайдың 
"Сегіз аяқ» 
әні 
 
 
 
 
 
https://www.y
outube.com/w
atch?v=QI94
Ui1my_0 
 
 
 
 
 
 
Суреттер 
 
 
 
 
 
 
 
Конверт, 
Сти кер 
 
 
 
 

Топ 
басшысы

Бақылау
шы

Уақыт 
шектеуші

Баяндау
шы

хатшы
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Қызығушылығын ояту 
"Конверттегі сұрақ" тәсілі. 
Үш топтың конвертінің сыртына өздері ұнатқан 
суреттері жапсырылған конверттің ішіне бірнеше 
сұрақтар салынады. Бір минут уақыт беріледі. 
Топ болып талқылап, ортақ шешімге келеді. 
 

1-конверт 2-конверт 3-конверт 
1.Абайдың 
ақындық 
өнегесінің қазақ 
әдебиетінің 
кейінгі 
өкілдеріне 
қандай әсер-
ықпалы болды? 

1.«Абайдың 
ақындық 
мектебі» дегенді 
қалай 
түсінесіңдер? 

1.Абайдың 
шәкірт 
тәрбиелеудегі 
ұстаздық әрекеті 
туралы ой 
бөлісіңдер. 

 
Дескриптор:  
1.Сұрақтар арқылы Абайдың ақындық өнегесі 
жайлы мәлімет бере алады. 2. «Абайдың 
ақындық мектебі» жайлы мәлімет бере алады. 3. 
Абайдың шәкірт тәрбиелеудегі ұстаздық әрекеті 
туралы біледі.  
Қалыптастырушы бағалау. "Өзара бағалау"  
«ЖИГСО» әдісі. 
1-кезең. Өлеңді шумақтар бойынша топпен бөліп 
оқиды. 
2-кезең. Оқушылар өлеңнің мазмұны бойынша 
кестені толтырады.  
 

Мәтіннің мазмұны 
Өлең не туралы? Өз жауабыңды 

мазмұны 
бойынша 
дәлелде 

Шығармада 
айтылған 
мәселелер 

 
Мағынаны тану. «Ойлан, жұптас, бөліс» тәсілі.  
Әр топқа тапсырмалар беріледі. Әр оқушы 
берілген сұрақтарды бірінші өзі орындайды, 
сонан соң жұбымен бөлісіп, онан кейін топ 
болып пікірлесіп, постер қағазын толтырады. 
 
1-топ. Өлеңде қандай жағдайлар айтылады? 
Өлеңде қандай ұлттық құндылықтарды 
көрсететін көріністер айтылады?  
2-топ. Өлеңнің тақырыбы мен идеясы қандай? 
Өлең жолдарынан ұлтымызға кері әсерін 
көрсететін қандай жағдайлар айтылады? 
3-топ. Ақын халқына адамның қандай келеңсіз 
қасиеттерін ашына жазады? Абай айтқан 
мәселелелер әлем халықтарына ортақ қасиеттер 
бола ала ма? 
 
Дескриптор:  
1. Өлеңнің мазмұны арқылы идеясын аша алады, 
өлең жолдары арқылы ақынның ұлттық 
танымдағы маңызын ажырата алады. 2. Өлеңнің 
идеясы арқылы ұлттық маңыздылығына өзіндік 
көзқарасын білдіреді. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Өзара бағалау 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
https://www.g
oogle.kz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сызба қағаз 
Түсіндірме 
сөздік 
Оқулық 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бейне таспа 
 
 
 
 
Елбасы сөзі 
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Үй тапсырмасы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сабақтың соңы 
 

Рефлексия 

3.Өлеңді әлемдік деңгейде салыстыра алады. 
 
Ой толғаныс. "Тоқта-кадр" тәсілі. 
Интербелсенді тақтадан Н. Назарбаевтың Абай 
туралы сөйлеген сөзі тыңдалады. «Абайдың 
әлеуметтік ойшылдығына тереңірек үңілетін тұс- 
қазіргі кезең. Қоғамымызда түбегейлі өзгерістер 
болып жатқан бүгінгі күндер. Осы тұрғыдан 
келсек, дала философы халқына жаны ашу деген 
онымен қосыла жылау емес, оған өзін-өзі 
шыңдаудың сара жолын айқындап беру деп 
түсінгені ешқандай күмән туғызбайтын басы 
ашық мәселе» ,- деген Н. Назарбаевтың осы 
сөздерінен қандай ой түйдіңдер? Осы сұрақтың 
төңірегінде пікір алмасады. Өз көзқарасын 
білдіреді. 

Дескриптор:  
1.Шығарманы Н. Назарбаев сөзімен 
салыстырады, ақын зары, адамзат баласының ары 
мен намысы жайлы өз көзқарасын білдіре алады .
2. Ақынның мұңы мен зарын қазіргі өмірмен 
байланыстыра алады. 
3.Болашағына көз жіберіп, өз көзқарасын білдіре 
алады. 
"Сегіз аяқ» өлеңі- толық адам болуға 
тәрбиелейтін құнды туынды" тақырыбында ой 
толғау жазып келу. Өздеріне ұнаған шумақтарды 
жаттап келу. 

 
 
 
Екі жұлдыз, 
бір тілек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Үш маңызды 
аспекті 
Екі өзекті 
мәселе 
Ең құнды пікір 
 

 
 
 
 
 
 

Қосымша мәлімет 
Саралау-оқушыға мейлінше қолдау 

көрсетуді қалай жоспарлайсыз? 
Қабілетті оқушыға тапсырманы қалай 

түрлендіресіз? 

Бағалау-оқушы білімін 
тексеруді қалай 
жоспарлайсыз? 

Пәнаралық байланыс-
Денсаулық пен қауіпсіздік, 

АКТ-мен байланыс. 
Құндылықтармен байланыс 

(тәрбие элементі) 
«Конверттегі сұрақ» тәсіліндегі кейбір 
сұрақтың мазмұнын түсінбей жатқан 
оқушыларға жетекші сұрақтар беріп, 
оқулықпен, хрестоматиямен жұмыс 
істеуге үйрету. 
Қабілетті жоғары оқушыларға 
сөздікпен, зерттеу еңбектермен, 
ғаламтормен жұмыс істеуге 
дағдыландыру. 
Кейбір оқушыларға өлеңде кездесетін 
түсінуге қиын сөздердің 
этимологиясын зерттеп келуді 
табыстап, дереккөздерін ұсыну 

• «Конверттегі сұрақ» 
әдісімен өзін-өзі бағалайды  
• «Екі жұлдыз, бір 
тілек»әдісімен топтар бірін-
бірі бағалайды  
• «Үш маңызды аспект, екі 
өзекті мәселе, ең құнды 
пікір» әдісімен өзін-өзі 
бағалайды . 
 

 Интербелсенді тақтаны 
пайдалану. 
 Бейнетаспаны, ғаламторды 
пайдалану.  
 Үнтаспаны пайдалану. 
 Отанын сүюге, туған жерін 
қадірлей білуге, білім алуға, 
бір-бірімен ынтымақтаса 
жұмыс істеуге тәрбиелеу. 

Ең 
құнды 
пікір

Екі өзекті 
мәселе

Үш маңызды 
аспекті





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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Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласындағы ұлттық 
бірегейлікті сақтау идеясын жүзеге асыру шеңберінде және ұлы Абайдың 175 жылдық мерей-
тойына қатысты мектеп-интернатымызда 10-12 желтоқсан аралығында І республикалық 
«Абай әлемі» атты шығармашылық байқау болып өтті. 

Аталмыш байқаудың бірінші бағыты – «Жүрегімнің түбіне терең бойла...» тақырыбында 
эссе жазу болса, екінші бағыты – «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін...» атты ақындар 
мүшәйрасы. Жоғарғы деңгейде өткен байқаудың екі бағытына да мектеп-интернат 
оқушылары қатысып, жүлдері орындарға ие болды. Сол оқушылардың шығармашылық 
жұмыстарымен таныс болыңыздар.

ДАНАДАН ҚАЛҒАН ҰЛЫ АРМАН

Арманы – асқақ, мұраты – бөлек,
Ақыл-ой – алмас семсері.
Тұлғасы таудай тұратын ерек,
Шыңғыстаудан да еңселі.

Уақыттан ойың асып тұр бүгін,
Айнасы ұлттың – Абайым.
Қараша үйдің ашып түңлігін, 
Төккенсің сөздің арайын.

Хақ дінімізді қастерлеген ең,
«Каламулламен» танысып, 
«Басқа да шауып, төске өрлеген ең»,
«Мыңменен жалғыз алысып». 

«Қайран жұртым» деп халқыңды ойладың,
Ұрпағым білім алсын деп.
Ата дінің мен салтыңды ойладың,
Жүректе иман қалсын деп.

Ақиқат жырдың шырағын жаққан,
Бойында тұнған қасиет.
Қастерлеп ұрпақ тұмар ғып таққан,
Әр сөзің – ғибрат, өсиет.

Жетелер күнге ғажап алдағы,
Абайдың жолы үлгі еді.
Абай арманы – қазақ арманы,
Жеткізер бақыт күнге елді. 

Қиянат көрген озбыр тағдырдан,
Қазағың бүгін болды азат.
Арылмай кейбір сөз қуғандардан
Баяғы қазақ – сол қазақ. 

Ұрпағым адал адам болсын деп,
Ұйқысын беріп, мұң алған.
Oрындалса екен бүгінгі күні
Данадан қалған ұлы арман.

11-сынып оқушысы Абитилда Нұрислам

ҰЛЫЛЫҚТЫ АҢСАУ

Арлы өлең,
Нәрлі өлең,
Сырлы өлең
Поэзияның бағындырған асқарын.
Сеңді бұзып,
Келді жүзіп,
Жыр-кемең.
Алты құрлық
Құлақ түрген асқақ үн.

Аспандайтын,
Жасқанбайтын
Телғарам!
Сан сынаққа шыдай білген төзіммен.
Ой алуда,
Оянуда,
Енді адам
Сенің асыл сырға толы сөзіңнен.

Қасқабұлақ,
Бастағы бақ
Тайды ма?
Данаңды іздеп таусылды ма тағатың?
Түнеріпсің, 
Тым беріліп қайғыға,
Айналаңды жайлағандай қара түн.

Жидебайым,
Күйге дайын
Болдың ба?
Кербез көңіл қарс айрылып жылайтын.
Қатулысың,
Бергеннен соң жол мұңға,
Ардағыңды аңсау үшін сұрайтын.

Шыңғыстауым,
Сыр құшқаның,
Өзгерген.
Жылап тұрсың өзгешелеу шын бүгін.
Сынып сағың,
Тұрсың әлі көздермен,
Үзілетін секілденіп шылбырың.
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Алып ұшқан
Сағыныштан
Ақшоқым!
Қимастықтың шерін таптың тарқамас.
Бақыт нұрдың,
Жақұт жырдың
Жақшы отын,
Жалыныңа жылынсыншы алты алаш.

Иман гүлін,
Жиған бүгін
Құлшынып,
Ұрпаққа үлгің арайлы.
Жидебайым,
Шыңғыстауым,
Күрсініп,
Жоқтап жатыр Абайды...

 9-сынып оқушысы Қазыбек Жалғас 

АБАЙДЫ ТАНЫ

Бес жаман істің сорын да,
Бес жақсы істің оңын да,
Жан дүниеммен түйсініп,
Таныдым «Абай жолын» да.
Қырық бес сөзін жаттайын,
Қанекей, Шәміл орында.

Адамның жолы, алды – арман,
Бақыт іздейді жалғаннан.
Абайша ізде бақытты,
Пенде болмасаң сандалған.
 
Өлеңде ішкі сыры бар, 
Әнінен адам жылынар.
Абайдай ұлы адамдар,
Ғасырда бір рет туылар.

Қаламның білсем бағасын,
Табады шабыт жалғасын.
Қара сөздерін ақтарсаң,
Қанағат жанға табасың.

Кішің де, кәрің, жасың да,
Абайды оқып таусылма.
Абай өлеңі қаласын
Санаңның ірге тасын да.

Ғылым іздеген, таба алған,
Шумаққа тармақ таға алған,
Тағылымы терең Абайды
Шығарма естен, санаңнан.

Ақылмен шыңды ала алған,
Ұрпаққа ұлы саналған,

Аяма Абай тәлімін
Өзіңнен және балаңнан.
Теңіздей болған тартылмас,
Саралап кеткен салтын аш.
Абайдан шыққан әрбір сөз
Қазына деймін сарқылмас.

Абаймен таңды атырдым,
Абаймен күнді батырдым.
Болмасаң да ұқсап бақ,
Еліктеп жүрген ақынмын.

8-сынып оқушысы Несіпбай Шамиль

«СЕГІЗ АЯҚ»

Шындыққа бойлап,
Әділдік ойлап,
Көрейін мен де толғанып.
Көшімді байқайын,
Көсіліп айтайын,
Абайша істі ойға алып.
«Жерім» деп келсін тілегім,
«Елім» деп соқсын жүрегім.
Күрмелген тілдің
Байлауын шешіп,
Күрделі ойды жалғайын.
Ұлтымды тыңдап,
Абайша жырлап,
Қазақтың жайын толғайын.
Бағындыратын дара шың,
Асқақтап тұрсың, Алашым.

Заманнан сан мың,
Сен аман қалдың,
Жапанда сара соқпақтай.
Азатсың бүгін,
Қазақсың бүгін,
Емессің жүрген бақ таппай.
Ғажап құныңды нағыз құт -
Азаттығыңды әзіз тұт.

Қадірін бойлап,
Ұқпасақ ойлап,
Қиюы кетер қырғын да.
Өткізсек өмір,
Көп сөзбен көмір,
Ұлы тіл кетер құрдымға.
Мәңгілік өлмес бақытым,
Ана тіл – жауһар жақұтым.

Еңбек ет адал,
Әр ісің амал
Болады саған тірлікте.
Күндессіз тыныш,
Бұл деген – ұлы іс,
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Еліңмен болсаң бірлікте!
Салатын сарын арлы ізін,
Әр қазақ менің жалғызым!

10-сынып оқушысы Әбдібек Нұрай 

АБАЙДЫҢ «ЖЕТІНШІ» СӨЗІНДЕГІ  
ЖАН МЕН ТӘННІҢ БАЙЛАНЫСЫН  
ӨЗ КӨЗҚАРАСЫҢЫЗ ТҰРҒЫСЫНАН 

ЖАЗЫҢЫЗ

Абай – «соқтықпалы соқпақсыз» заманда да-
ланы торлаған надандық түнегіне шамшырақтай 
сәуле түсіріп, халықты таңы жарқырап шығар 
түзу жолға жетелеген, көркем әдебиеттің көрікті 
тілін ұстартқан, қазақтың өлең-жырын «ертедегі 
ел көшінің ескі сүрлеуінен» алып шығып, жарқын 
дүние, нұрлы өмірге бағыттаған, халқының та-
рихында тау шынарындай биік тұрған, халық 
мәдениетін қол жеткісіз биікке көтерген дана 
да дара тұлға. Жас күнінен өлең сөзбен өрмек 
тоқыған кемеңгер ойшыл өмірінің соңғы ширегін 
«ақ қағаз бен қара қаламды ермек етіп» қарасөз 
жазуға арнайды. Осы еңбектерінің ішінде жүйелі 
пәлсапалық толғаулар да, ойға орамды нақыл 
сөздер де, телегей теңіз шындығы бар даналық 
ойлар да, ғибрат ретінде жазылған аңыз-хикаялар 
да табылады. Ал ақынның «Жетінші» сөзі адам-
зат баласының алғаш дүниеге келген сәтіндегі 
талпынысына көңіл аударта отырып, тән мен жан 
арасындағы байланысты түсіндіруе арналған. 
Байыбына барып қарасақ, «Жетінші» сөзіндегі 
жан мен тәннің байланысы қандай болмақ?

Менің ойымша, кемел ақынның «Жетінші» 
сөзіндегі ой-толғамдарында жан мен тән адам-
зат болмысын құрайды. Мұны мен ақынның 
тән мен жанды мінезбен байланыстыра оты-
рып, «құмарлық» ұғымымен түсіндіргендігі 
арқылы дәлелдей аламын. Ақын адам бойындағы 
құмарлықты тән құмарлығы және жан құмарлығы 
деп екіге бөліп қарастырады. Адамның адам болуы 
оның жан құмарлығына, қалауына көңіл бөлумен, 
оны дамытумен болатындығын, олай болмаған 
жағдайда оның адами қасиеті дамымайды, тіпті 
адам атауына сай бола алмай қалатындығын ай-
тады. Мұны хакім: «... ұйқы, тамақ та есімізден 
шығып кететұғын құмарымызды ержеткен соң 
ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тау-
ып сұранып ғылым тапқандардың жолына неге 
салмайды екенбіз?» – деп, оқырмандарына ой 
салу арқылы түсіндіреді де, жан азығын бермеген 
жағдайда «...ол жан адам жаны болмай, хайуан 
жаны болады» деген тұжырымға келеді. Сондай-
ақ осы айтылған ойды ақын:

Өздерің де ойландар,
Неше түрлі жан барсың?
Ғылым да жоқ, ми да жоқ

Даладағы аңдарсың, – деп, өз замандастарын 
сынға алу арқылы бізді «адам» атына сай болуға 
үгіттейді.

Хакім Абай адам баласы дүниеге келген сәтінен 
бастап тәннің, дененің өсіп жетілуі, қуаттануы 
үшін оның ішіп-жеуге, белгілі уақытта тынығып, 
ұйықтауға мұқтаж екендігін де «Жетінші» сөзінде 
ойға салады. Осылайша, «... егер бұлар болма-
са, тән жанға қонақ үй бола алмайды...» деген 
тұжырым жасайды. Яғни, тән жанға жайлы жағдай 
жасап, қызмет етеді. Осы тұста көңіл аудартатын 
маңызды мәселенің бірі – хакім Абай тән мен жан 
арасындағы қатынасты түсіндіргенде «қонақ үй» 
тіркесін қолданғандығы. Менің ойымша, дана 
ақын жанның денеде «қонақ» болатындығын, ал 
тәннің «қонақ үй» іспеттес екендігін айта отырып, 
денеде жанның уақытша тұрақтайтынын, оның 
өлетіндігін айтқысы келген.

Сондай-ақ, ақынның «Жетінші» қарасөзіндегі 
жан мен тәннің ажырамас байланысын көптеген 
өлең жолдарынан да аңғарамыз. Мысалы:

Ақыл мен жан – мен өзім, тән – менікі,
«Мені» мен «менікінің» мағынасы екі.
«Мен» өлмекке тағдыр жоқ әуел бастан,
«Менікі» өлсе өлсін, оған бекі.
Шырақтар, ынталарың менікінде,
Тән құмарын іздейсің күні-түнде.
Әділеттік, арлылық, махаббат пен -
Үй жолдасың қабірден әрі өткенде, – 

деп «Жетінші» сөзінде айтылған ой-толғамын 
қуаттай түседі. Осы өлең жолдарындағы «мені» 
мен «менікінің» мағынасы екі» дегені жан құмары 
мен тән құмары деп түсінемін. Адам баласының 
екі дүниеде де талмас азығы болатын жан құмары, 
сондай-ақ рухани дамытып, адам ететін де, ар-
тынан із қалдырып, «өзі өлмекке тағдыр жоқ» 
болған да жан. Ал осы жан құмарын іске асыру-
да бірден-бір себепші – тән. Сондықтан да тән 
мен жан ажырамас жүйе деп есептеймін. Алай-
да, кемеңгер бабамыз ескерткендей, біз күні-түні 
«менікі» саналатын тән құмарын ғана іздемей, 
керісінше, нағыз «мен» болған ақыл мен жанды 
азықтандыруымыз қажет.

Қорыта келе айтарым, біз жас күнімізде 
туған «көрсем, білсем екен» деген құмарымызды 
жоғалтпай, әр уақытта жан азығын іздеп, тәнді 
жанға бағындыруымыз шарт. Еңбектен қашып, 
аранын ашып, өтірік-өсек айтып, арын сатып, 
қулық-сұмдықпен мал таппақ болып, жалған 
фәниде тән құмарын ғана іздеген «бойы бұлғаң, 
сөзі жылмаң», «сабырсыз, арсыз, еріншек, 
көрсеқызар жалмауыздардың» жолына салынбай, 
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керісінше, Абай салған түзу жолдан бағытымызды 
бұрмауымыз қажет. Сонда ғана көкірегіміз 
сәулеге, көңіліміз сенімге толы, адами болмысын 
бұзбаған, ел ертеңін жарқын етер, нағыз азамат 
боларымыз анық.

  
11-сынып оқушысы Қуанбаева Дамира

М. ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-
ЭПОПЕЯСЫ XIX ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚ 

ӨМІРІНІҢ КӨРКЕМ  
ЭНЦИКЛОПЕДИЯСЫ ЕКЕНІН ТАЛДАП 

ЖАЗЫҢЫЗ

«Ұлт туралы толық та тұтас түсінікті бізге 
жазушының өнері береді. Мұхтар Әуезов 
«Абай жолы» арқылы менің қазақ халқы ту-
ралы түсінігімді өзгертті, мен қазақ болып 
кеткен тәріздімін...», – деп, орыс жазушысы 
К.Федин роман-эпопеяның қазақ өмірін көркем 
суреттейтінін жоғары бағалады. Иә, кітап – 
ұлттың өткені. Біз қашанда өткен әдебиетімізді 
сүйеміз һәм құрметтейміз. Оның ендігі міндеті – 
әдебиетке қазақ халқының өмірін түгел жеткізу. 
Көз алдымыздан ғасыр сәттерін суреттеп, сол 
заман тіршілігін сезінетін әсер алған қалай бо-
лар екен? Менің ойымша, «Абай жолы» роман-
эпопеясы XIX ғасырдағы қазақ өмірін, тарихын, 
тұрмыс-тіршілігі мен кең даланың жазылмай кет-
кен заңдарын бейнелеген.

Еліміздің біртуар ұлы Қаныш Сәтпаев: «Егер 
сен XIX ғасырдағы қазақ халқының өмірін, та-
рихын, тұрмыс-тіршілігін, әдет-ғұрпын білгің 
келсе, «Абай жолын» оқы», – дейді. Дәл бүгінгі 
таңда біз XIX ғасырдағы қазақтың ұлан-ғасыр 
кең даласын, ақ салт-дәстүрін қалай елестетеміз? 
Көз алдымызға халық өткені орала ма? Қазақ 
– бұрыннан салт-дәстүрге бай халық. Оның 
дәлелі – «Абай жолындағы» Ділдә мен Абайдың 
атастырылуы, Абайдың ұрын баруы, есік көре 
келуі тағы да басқа дәстүрлер. Сол замандағы 
хакім Абайдың қалың елі, қазағы қандай болды? 
Қазір мұның басым көпшілігі ұмыт қалды. «Абай 
жолындағы» дәл осы көріністер қазақтың тамыры 
терең дәстүрі қалыптасқан ұлттық ерекшеліктері 
екенін дәлелдейді. Бұл сонау заманнан ұлттық 
кодтың болғанына айғақ пікір.

Заман қай кезде болмасын сұрапыл жауыздық 
пен сұрқия тәртіптен тұрады. Кеңес дәуіріндегі 
социалистік-реализмнің шырмауынан шығып, 
дара ақынның тұлғалық бейнесін халқына 
қалдыру мақсатында Мұхтар Әуезов қазақ да-
ласында кейбір жазылмай кеткен заңдарды 
бұрмалап көрсетуге мәжбүр болғаны – бәрімізге 

мәлім. Еркіндік пен азаттықты сүйетін, ешкімге 
бодан болғысы келмейтін қайсар қазақтың 
өзіндей ешбір заң-законның қуатына бағынғысы 
келмейтін заңдары бар. Солардың бірсыпырасы: 
шариғат жолымен шешім қабылдау, билердің соты 
тағы басқа «Абай жолында» көркем суреттеледі. 
Оның дәлелі ретінде Қодар мен Қамқа оқиғасын, 
Салиқа қыз дауын, Дәрмен мен Мәкен хикаясын 
негізге алуымызға болады. Қорасыз қой өсірген 
қазақ даласының дәл осындай жазылмаған 
заңдары сан ғасырлар бойы ұлттың өсіп-өнуіне өз 
үлесін қосты. 

Қорытындылай келе, «Абай жолы» роман-эпо-
пеясы – ұлы ақын образы арқылы тұтас халықты 
танытқан жартығасырлық туынды, халық өмірінің 
көркем энциклопедиясы. Өзгеге ұқсамайтын 
өмір сүру салтын, заң жүйесі мен мәдениетін 
қамтыған бұл туынды – ұлт мұрасы. «Абай жолы» 
– шоқтығы биік шығарма. Ұлы даланың ұрпағы, 
жас өрен, қазақтың көркем эниклопедиясын, 
алтын қазынасын, ғасырлық туындыны өшпес 
жұлдыздай сақтап, бағалауымыз керек!

10-сынып оқушысы Серікбай Құндыз

АҚЫН АБАЙ «АТАНЫҢ БАЛАСЫ 
БОЛМА, АДАМНЫҢ БАЛАСЫ БОЛ» 

ДЕЙДІ. СІЗДІҢ ОЙЫҢЫЗША, АҚЫН ОСЫ 
ОЙ АРҚЫЛЫ НЕНІ МЕҢЗЕЙДІ?

 Абай – ұлы ақын, кемеңгер, философ. Ақынның 
өлеңдерін немесе қарасөздерін алсақ та, терең 
мағына мен философиялық пайымға толы. Ұлт 
көсемі, Алаш Орданың негізін қалаушыларыдың 
бірі М.Дулатов: «Әдебиетіміздің негізіне қаланған 
бірінші кірпіш – Абай сөзі, Абай аты боларға ке-
рек... Ең жоғарғы, ардақты орын – Абайдікі», – 
дейді.

Абай – адамзат ақылшысы, адамзаттың даму 
жолында өлшеусіз еңбегімен өлмес мұрасымен 
ғаламды тәнті еткен ұлы ақын. Данышпан Абай: 
«Атаның баласы болма, адамның баласы бол», 
– дейді. Менің ойымша, ақын осы сөзі арқылы 
адамзатқа еңбек ету, адамзат үшін тер төгуді 
меңзеп тұр. Енді «атаның баласы» деген кім?, 
«адамның баласы» деген кім?, айырмашылығы 
қандай? Абай атамыз: «Адамзаттың бәрін сүй 
бауырым деп», – дейді. Яғни, әрбір адам бала-
сы адамзатқа махабатымен, сүйіспеншілігімен 
қызмет ететін, адамзат үшін аянбай тер төгетін 
жан – адамзат баласы. Ал «атаның баласы» – 
тек өзінің әкесінің немесе атасының баласы. 
Яғни, тустық мағынада. Ал адамның баласы 
болу – тұлғалық қасиет. Ш.Құдайбердіұлы адам 
баласының адамзат алдындағы борышын өзінің 
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Абай
үні

«Адамдық борышың» атты өлеңінде былай си-
паттайды:

Адамдық борышың,
Халықыңа еңбек қыл.
Ақ жолдан айнымай, 
Ар сақта, оны біл.
Талаптан да білім мен өнер үйрен,
Білімісіз, өнерсіз, болады ақыл тұл... 
Сонымен қатар Абай атамыз өз өлеңінде:
Өзің үшін еңбек қылсаң, 
Өзі үшін еңбек қылған хайуанның бірі боласың.
Адамдықтың негізі үшін еңбек қылсаң,

Алланың сүйген құлы боласың, – дейді. 
Ақын осы өлеңімен де, «атаның баласы» емес, 
«адамның баласы» болуды ұғындырады. Яғни 
адам баласы өз елінің, туған өлкесінің көркеюіне, 
гүлденуіне, дамуына аянбай еңбек етіп, өз үлесін 
қосуы керек. 

Қорыта келе, мен мынаны айтқым келеді: 
біз адамзат баласы адамзаттың рухани өсуі, 
тұлғалық кемелденуі жолында кішкентай болсын 
үлесіміз тисін десек, аянбай, үздіксіз, бар ынта-
жігерімізбен еңбек етіп, үйреніп, оқып, ізденіп, кең 
байтақ даламызбен, ақ көңіл елімізге деген ыстық 
махабатымызды дәлелдеуіміз керек. Әркім қара 
басының қамын ойламай, ұлттық құндылықтар 
мен бабалар аманаты болған тәуелсіз елдің баян-
ды ғұмырын ойласақ, Алла жаратққан адамдық 
қалыппымыздан таймауымыз керек. Сонда ғана 
жаны мен тәні бай, айналасына шуақ сыйлар ке-
мел тұлға болармыз хақ. 

«Атаның емес, адамның баласы болайық», 
Алаштың баласы болайық, жас дос!!!

8-сынып оқушысы Қайып Айдана

«БЕС АСЫЛ ІС» ҚАЗІРГІ КҮНДЕРІ 
ӨЗЕКТІ МЕ?

Абай атамыздың абыздығы да, даналығы 
да, данышпандығы да сол – адам баласына ең 
қажетті бес асыл істі бойымызға сіңіріп, орнымен 
қолдана алғанда ғана халқын, елін сүйетін адам 
болып қалатынымыз жайлы айтып кеткендігі. 
Жалпылама бес асыл іс дегеніміз‒талап, еңбек, 
терең ой, қанағат, рақым болып саналады. Осы 
бес асыл қасиеттің өзектілігіне тоқталып өтелік. 
Әрқайсысында бір кереметтей ұғым бар және ол 
сөздердің мәні мен мағынасын тереңнен түсініп, 
оны өзінің адами қажеттіліктеріне жаратып, бес 
асыл істі бойымызға сіңіріп, дұрыстап қолдана 
алсақ, халқын, елін сүйетін адам боларымыз сөзсіз. 

Қазіргі жаңа инновациялық технологиялардың 
дамыған заманында Абай атамыздың:

Ғылым таппай мақтанба,
Орын таппай баптанба, 
Құмарланып шаттанба,
Ойнап, босқа күлуге, – 

деген даналық сөзін үнемі есте сақтауымыз қажет, 
себебі қазіргі жастарымыз қалтасында дипломы 
болса болды, соған мақтанып, масаттанып жа-
тады немесе ылғи оңай жолмен жүргісі келеді. 
Себебі ата-аналарының арқасында көйлегі көк, 
уайымы жоқ, еш нәрсені ойламайды. «Ғылым-
білім үйренбекке, талап қылуға» деген ниеттері 
жоқ. Білім, ғылым қуып, соның байыбына барып, 
жақсы қасиеттерді бойына жинау деген бәрінен 
табылмайды. Абайдың: «Егер дін көңілің өзге 
нәрседе болса, білім-ғылымды бір-ақ соған себеп 
қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңіліңнің 
мейірімі асырап алған шешеңнің мейірімі секілді 
болады. 

Адамның көңілі шын мейірленсе, білім-
ғылымның өзі де мейірленіп, тезірек қолға 
түседі»,- деген сөзіне мән беріп қарасақ, оқып, 
ғылымды меңгердің бе, оны еліңнің игілігіне 
жұмсауың керек дегенді ұғуға болады. Сонда 
ғана «Дүние де өзі, мал да өзі» дегендей, алған 
біліміңнің арқасында мал-мүлкің де көбейеді және 
туған жұртыңның мәдениеті мен экономикасының 
артуына өз үлесіңді қоса аласың.

Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым, ойлап қой, – 

деп, Абай атамыз адам баласына қажетті асыл 
істерді анық қып айтып берген. Абай адам бала-
сына қажет боларлық ғылым, білім алуға талап-
тана біл, себебі жаһандану заманында, дамыған 
елдердің қатарына қосылу үшін, саған ғылым мен 
білімді меңгерген жағдайда ғана еліңе өз үлесіңді 
қоса алатыныңа күмәнің болмасын дегенді шеге-
леп тұрып айтады. 

«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тілен-
бей», – дейді Абай бабамыз. Шынында да, қазігі 
жаһандану заманда уақытыңды бос өткіз бей, 
малшылықпен, егіншілікпен не басқа да өнеркәсіп 
салаларында өз еңбегіңді адал атқара білуің ке-
рек. Қазіргі заман, яғни жиырма бірінші ғасыр, 
екі қолын қалтаға салып, құр босқа жүретін заман 
емес. Халқыңның қажетіне жарайтын еңбекпен 
айналыс, елің үшін жақсы еңбек етсең, туған 
жеріңе туыңды тіге аласың, елің мен жұртың сені 
бағалайды. 

Абай атамыз осы бес асыл іске «терең 
ойды» жатқызады. Терең ой керек, неге десеңіз, 
қазіргі өмірде елдің экономикасын көтеретін, 
ғылым саласын дамытатын азаматтарымыз көп 
болғаны дұрыс, мықты әрі сауатты ғалымдар 



45

ғана, өнеркәсібімізді өркендететін техникалар 
немесе басқа да елімізге қажетті жаңалықтарын 
ойлап таба алады. Сонымен бірге адам баласы-
на ең керегі қанағатшыл болу, осы қасиет сенің 
бойыңда табылатын болса, онда ол адамның 
жаман нәрселерден жиреніп, жақсы нәрселерге 
ұмтылатыны сөзсіз. Ондай адам, әрине рақым-
шыл болады, адамдарға қамқорлығын аямай-
ды, жағдайы нашар жанұяларға үнемі көмегін 
көрсетіп отырады. Міне, қазіргі кездегі өзекті 
деп отырған бес асыл істі жаны жайсаң жақсы 
адамдардың іс-әрекеттерінен ғана көре ала-
мыз. Ондай адамдар жоқ емес, бар. Мысалы, 
Жақсылық Үшкемпіров ағамызды алайық, көзі 
тірісінде қаншама жақсылық істер істеп кетті. 
Ол кісінің халқы үшін істеген жақсылықтарын 
мәңгі ұмытпаймыз, келешекте де айта жүреміз. 
Сондықтан заманымыздың жақсы адамы болғың 
келсе, кешірімшіл бол, адамдарға жамандық жа-
сама, көпшіл бол, ата-анаңа қамқор бола біл, 
ерінбей еңбек ете біл, өтіріктен, өсектен, бос 
мақтаншақтықтан қашық бола біл...

Мен, қазіргі жастар мен менің дос-сыныптас-
тарымның осы асылдарды өз орнымен жақсы 
қолданып, оны өз бойына сіңірген жағдайда ғана 
ойларында жүрген мақсаттары мен арманда-
рын іске асыра білер еді деген ойдамын. Білімді, 
ақылды, қайырымды жастарымыздың арқасында 
Тәуелсіз еліміз дамыған елдердің қатарына 
қосылып, жастар Мәңгілік Ел тірегі болары анық. 
Егер де әрбір қазақтың бойында осы қасиеттер 
болса, републикамыздың керемет жетістіктерге 
қол жеткізеріне сенімдімін.

8-сынып оқушысы Ербозым Жаннұр

«МАҚСАТЫМ – ТІЛ ҰСТАРТЫП,  
ӨНЕР ШАШПАҚ»

Сірә, адамзат тарихында Абайдай, Мұхтардай 
ұлы тұлғалар бұрын-соңды болмады-ау!... Қазақ 
әдебиетін «жеті аспанмен тоғысқан» зәулім, биік 
тау десек, осы таудың шыңына жеткен көрнекті 
ұлы тұлғаларды Абай, Мұхтар деп танимын.

Абай – қазақ әдебиетіне жарық сәулесін 
әкелген, әдебиетіміздің іргелеп бір баспалдақ 
жоғарылауына үлесін қосқан, қара қаламымен 
туған халқына мәңгілік мұра болатын ғасырлық 
туындылар сыйлаған ұлылардың ұлысы. 
Әдебиетіміздің іргетасын көтеріп, қазақ 
қауымының көзін ашып, көкірегін оятқан әдебиет 
алыбы, асқар биік белесі – Абай.

Абай – табиғатынан, тумысынан ерекше, 
қайталанбас, біртума ақын. Неге дүйім жұрт 
оны «Ұлы Абай», «Дана Абай», «Дара Абай» деп 

айтады?! Себебі оның ұлылығына талай адам-
дар көз жеткізген. Мәселен, Абай – пәлсафашы, 
Абай – ақын, Абай – сазгер, композитор, Абай 
– заңгер, Абай – сот, Абай – аудармашы, Абай 
– ғалым. Әрине, айта берсем, бұдан да көп то-
лып жатқан қырлары мен қасиеттері бір бойында 
тоғысқан.

Біз білетіндей, бабамыз ақындық өнерге жас 
кезінен бет бұрған. Оған басты себеп – аналары 
Ұлжан мен Зеренің халық әндері мен дастан-
дарын бала Абайдың құлағына құйып, өлеңге 
деген құштарлығын арттыруы. Сонымен қоса, 
Абай өте кішкентайынан зерек бала болып өседі, 
ерте ержетеді. Сауаты ашылғаннан бастап халық 
ауыз әдебиетінің үлгілерімен, шығыстың клас-
сик ақындарының: Низами, Сағди, Физулилердің 
шығармаларымен сусындап өседі. 

Абайдың керемет дарын иесі, асқан шебер 
ақын екендігі ешкімге де дау тудырмайды. Ол 
қылқаламын қолға алып, ойдың тұңғиығына ба-
тып, жүрегімен өлең жазғанда «қайта шапқан 
қасқырдай» кіріседі және сол туындылары арқылы, 
«атымды адам қойған соң, қайтіп надан болай-
ын» деп өзі айтқандай, айналасына шығармалары 
арқылы адамдықтың, парасаттылықтың, ізгіліктің, 
сонымен қатар, білімнің нұрын шашады.

Абай сөз өнерін өте жоғары бағалаған. Оған 
белгілі бір шарт-талаптар қойған. Ең алдымен, 
ақын сөз өнерін үлкен қоғамдық күш, әлеуметтік 
тартыстың құрылымы деп таниды. «Өлең – сөздің 
патшасы, сөз сарасы» атты өлең – бұл тұрғыдан ақын 
бағдарламасы тәрізді. Онда Абай өлеңге қойылатын 
көркемдіктің жаңа шарттарын белгілейді.

Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.

Мен бұл өлеңді даналықтың айғағы деп 
ұғамын. Ақын өлеңнің түрі мен мазмұнының 
бірлігі, яғни, «іші – алтын, сырты – күміс» болу-
ын, оны «бөтен сөзбен былғанбауын» қалайды. 
Бұдан біз Абайдың көркем сөздің асылы – поэзия-
ны жоғары бағалағанын көреміз.

Ақын мен ақындық, міндет туралы ойлағанда, 
Абайдың осы мәселені тереңдете қарастыру, ел 
құлағына сіңіре беру үшін қайта бір оралғанын 
«Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін» атты 
өлеңінен көреміз.

Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін,
Жоқ-барды, ертегіні термек үшін.
Көкірегі сезімді, тілі орамды,
Жаздым үлгі жастарға бермек үшін!

Абай ақындық мақсатын осылай көрсетеді. 
Өлеңнің ермек емес, өнер екенін ол ылғи 
баса айтады. Өз өнерін халық мүддесіне 
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Абай
үні

жұмсауды мақсат етеді. Оны мына шумақтан 
да байқаймыз. 

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

Абай өзінің кіршіксіз ақ жүрегін тебіренткен 
сансыз ойларын тамаша шығармалары мен жа-
лынды жырларының бетіне маржандай төгілдірді. 
Оның әрбір бетінен, әрбір сөзінен бізге соншама 
ыстық, соншама жақын леп еседі. Ол леп өткен 
заманның, кешегі тәркі дүниенің соққан тынысы 
болса да, бізге түсінікті, жүрегімізге қонымды 
Абай лебі, Абай үні, Абай тынысы.

Өлді деуге бола ма, айтыңдаршы,
Өлмейтұғын артына із қалдырған, – 

деп, төрелігін өзі шешкен Абай бүгін жарқын 
бейнесімен де, жалынды жырымен де бізбен бірге 
жасап келеді.

Мұхаммед Пайғамбар хадистерінде: «Біреудің 
көзіндегі шөпті алардан бұрын, алдымен өзіңнің 
көзіңдегі бұтаны ал», – деп жазылған. Яғни, 
біреудің мінін бетіне басардан бұрын, өзіңді түзе, 
өзіңді таны. Айтайын дегенім, өзіңді өзің танығың 
келсе, Абайды таны. Абайды тану – өзіңді тану.

Сөз соңында айтарым – «Менің балала-
рым мен ертеңгі ұрпаққа Абайдан артық, Абай-
дан ұлы, Абайдан киелі ұғым болмауға тиіс!» 
(Н.Ә.Назарбаев)

10-сынып оқушысы Түсіпхан Нұрдана

АБАЙДЫҢ «МАСҒҰТ» ПОЭМАСЫНДАҒЫ 
МАСҒҰТТЫҢ ТАҢДАУЫНА

ӨЗ ҚАРАСЫҢЫЗДЫ БІЛДІРІҢІЗ

«Масғұт» – Абайдың белгілі оқиғаны су-
реттей отырып, соңында анық бір тәрбиелі ойға 
жетелейтін поэмасы. Жалғыз-ақ Абай аңызды 
өзінің адамгершілік үгітіне мысал етіп, өзіндік ой-
ларын тарату жөнінде үлкен кәдеге жаратады. По-

эмада Абай арабтың тарихын, тірлік шындығын 
көрсетпек емес, Қыдырдың қыдырлығын 
баяндамақ емес. Ақынды шығарманың ішінде 
қызықтыратын бір-ақ геройдың – Масғұттың 
ғана жайы. Сол Масғұтты бірнеше ерекше хал-
дерге, оқиғаларға ұшыратып барып, Абай оған 
үлкен сапалы адамгершіліктің қасиеттерін 
бітірмек болады. Бұл жағынан қарағанда, Масғұт 
– қай заманың адамы болса да, Абайдың ұғымына 
үлгі боларлық адам. Абай геройының және бір 
ерекшелігі – ол өзгеше құрметті, күшті ортадан 
шыққан адам емес. Халық ішіндегі, қалың көптің 
қатарындағы өкіл. Өзі үгіттеп жүрген жақсы 
жастардың өз заманындағы мінез-құлқына, ар-
манды ерекшелігіне Масғұтты үлгі етеді.

Қыдыр шал ұсынатын үш жеміс сол аңыздың 
бояуы десек, ол Масғұттай өнегелі жастың ішінен 
сырын, қасиетін ашуға арналған оңай ғана бір 
сылтау десек болады. Ол ақылдылықтан қашады, 
байлықтан қашады. Соның екеуінде сынап, талғап 
отырып жиреніп шығады. Менің ойымша, Масғұт 
таңдауы – дұрыс шешім.

Қазақ «екі жарты бір бүтін» деген. Әйел 
денедегі жүрек болса, еркек сол денедегі ақыл 
іспетті. Жүрек ақылсыз, ақыл жүрексіз ғұмыр 
сүре алмайды. Жүректі ақылдан жоғары, яки 
ақылды жүректен артық деп айту мүмкін емес. 
Масғұт адам баласына дос боламын деген үлкен 
адамгершілік талапты өз өмірінің мақсаты 
етіп қояды. Ер мен әйелді адам алдында терең 
дәрежеде бағалайды.

Сол Масғұттың ақылдан қашуы, Абайдың өз 
басындағы, өз ортасындағы күйге жақын келеді. 
Ол көп айтатын шерлі уайымы бойынша, көп 
наданның арасындағы бір жалғыздың халін қандай 
трагедиялық, ауыр хәл деп отыр. Байлық турасын-
да сөйлегенде де, Масғұт Абай заманындағы бай 
менен сол байлық аздырып жүрген байдың өзіне 
де және оның қоршау-қошеметтерін де сынайды. 
Осы ойлардың барлығы да біз тексеріп өткен Абай 
шығармаларында ақынның өзі көп үгіттеп көркем 
жырлап, терең ойлар тудырған тақырыптары. Ен-
деше, Масғұт аузыменен Абай өз заманындағы өз 
ортасына қанықты болған жайларды айтты.

9-сынып оқушысы Қанаш Айғаным
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«ДІЛМАР» ШЕШЕНДІК ӨНЕР  
ҮЙІРМЕСІ

«Ділмар» шешендік өнер үйірмесінің 
жетекшісі, «Шешендік сөз өнері» пәнінің мұғалімі 
Жарқын Сәленұлының жетекшілігімен дарынды 
оқушылардың шығармашылық қабілеттері одан 
әрі шыңдалуда. Республикалық балалар басылы-
мы «Ұлан» газетіне де бірнеше оқушының өлең, 
мақалалары жарық көріп, болашақ журнали-
стер қаламдарының қарымын көрсетіп, ақын-
жазушыларға еліктеп, танымал болып келеді. 
Осы тұста үйірме мүшелерінің «Тәуелсіздікке 
тартуын» қабыл алыңыздыр.

 

ТӘУЕЛСІЗДІК

Беу, халайық! 
Қарсы алдық ақ таңдарды,
Ақ таң үшін талай жан тапталған-ды. 
Боз-балалар, ұлт үшін өрім қыздар, 
«Азаттық» деп алаңға аттанған-ды...
Бойында бар тектілік, салтында бар, 
Батырлықпен алаңда жарқылдады ар. 
Егемендік жолына жанын берді, 
Қызықпайтын дүние, алтынға олар.
Жүр, баралық, алаңға тағзым үшін, 
Оралар ма, батырлық бағзы күшім. 
Егемендік тағдыры біздің қолда, 
Енді біздер істейміз нардың ісін!
Болса-дағы тарихым, сірә, мұңды, 
Бабалардан қалды рас, мұра құнды. 
Борышымды, боздақтар, өтей алман, 
Оқысам да күн сайын құранымды.
Мақтан етем қазақтай өр елімді, 
Үйренемін ғажайып өнеріңді. 
Аманатын бабамның ақтау қиын, 
Жазсам да арнап күн сайын өлеңімді...
Көңіл бұрсам бұралаң өткеніңе, 
Мұз құрсаған ызғарлы көктеміңе. 
Көтере алмай қазақтың қасіретін, 
Тарих дейтін тарлан тау шөккені ме?
Дұшпан қорлап ерімді табалады, 
Ал бостандық – олардың қалағаны. 
Ұлт мүддесін қорғаған сол боздақтар 
Өз жанынан жоғары бағалады.
Егемендік! 
Ән-жырым, бостандығым, 
Елемедік дұспанның тосқауылын. 
Өлеңімнен өрбітіп шындығымды, 
Осы болсын сыйлық қып қосқан үнім.
Ерлік қана шығарар ердің атын, 
Сөнбейді енді рухым, сөз – қуатым, 
Тәу ететін кием бар, «ТӘУЕЛСІЗДІК» - 

Тәңір берген көктегі төл құжатым!!! 
Дегеніне жете ме, дәлелсіз жұрт, 
Шекараны шегендеп әрең сыздық, 
Желтоқсанда ғана емес, ал мен үшін, 
Құтты күні Құдайдың – тәуелсіздік!!!

Шыңғыс Ерболұлы
 «Ділмар» шешендік өнер үйірмесінің мүшесі

ТӘУЕЛСІЗДІК – БАБАЛАРДЫҢ АРМАНЫ

Тәуелсіздік – азаттықтың ақ таңы,
Қазағымның ең бақытты шақтары. 
Жас өркеннің еркіндікті аңсаған
Желтоқсанда мұзға жаққан оттары. 

Тәуелсіздік – бабалардың арманы,
Даналардың жасампаздық жолдары.
Қазақстан қасиетті мекен боп,
Мәңгілікке бейбітшілік орнады.

Тәуелсіздік – бодан болмау басқаға,
Бұл үлкен сын кәріге де, жасқа да.
Тәуелсіздік – әлем білген еліміз,
Тәуелсіздік – асқақтаған астана.

Еліміздің болашағы жастарда,
Ғылым іздеп, қол созыңдар аспанға.
Тұра берсін мәңгілікке желбіреп,
Қазағымның кең жалауы аспанда! 

Жұмәділ Мерей
«Ділмар» шешендік өнер үйірмесінің мүшесі

ТӘУЕЛСІЗ ЕЛ ЕРТЕҢІ

Қазақты бәрі мықты ел, берік дейді,
Жаман емес, жақсыға серік дейді,
Мағжан сенген елімнің текті ұрпағы
Корейлерге не үшін еліктейді?!

Сан түрлі құбылды заман деген,
Сол заманды өзгерткен адам дер ем,
Бодан болып ұлтыңды ойлағаннан,
Еркін елде еліктеу жаман дер ем.

Қазақы оты бойында тәлімі жоқ,
Иманы жоқ, сиынар Тәңірі жоқ.
Көзі ояу, көңілі әлі оянбаған
Ана сөзі, әкенің әмірі жоқ.
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Жас ұрпағың өсуде мәңгүрт болып, 
Алып жатқан өткеннен тәлімі жоқ.
Көретіні инста, тик ток, ватсап,
Іргетас түгіл, жақсы қалыбы жоқ.
Өзгені үлге етпесе болмай ма екен?
Халықпыз ғой өнеге алар алыбы көп. 

Ата-ана баласына қарамайды,
Өз баласын тұлға деп санамайды.
Біреулер бір ұлға зар болса шын,
Біреулер сол баланы қаламайды.
Ескеріңдер, адамдар, мына сөзді,
Асылдан жаман адам тарамайды.

Ей, жастар, өзгені үлгі санамайық,
Жас болайық ұлтыма дара, лайық.
Біздерміз ғой тәуелсіз ел ертеңі,
Болашаққа тым бей-жай қарамайық!

Талғат Мақсатқожаұлы 
 «Ділмар» шешендік өнер үйірмесінің мүшесі

 ТӘУЕЛСІЗДІК ЖӘНЕ АЛАШ ИДЕЯСЫ

Туған жер – адам өмірінде ерекше орын 
алатын, тұғыры биік өлке. Бұл мекен қазақты 
тарихымен, бүгіні мен және болашағымен 
байланыстыратындығы анық. Себебі, дар-
хан даламызды Алаштың айбынды азаматтары 
көздің қарашығындай сақтап, келер ұрпақтың 
болашағының жарқын болуына жол салып 
берді. Менің ойымша, оған ұлылықтың ұлығы 
Тәуелсіздік пен біртұтас қазақтың көзқарасы, 
арман – жыры жатқан Алаш идеясы дәлел. 
Сондықтан, атамекен – жан азығы мен өмір 
мәнінің түйіскен бұрышы сынды.

Тәуелсіздік – төгілген қанның, сөнбеген 
жігердің отымен келген ұлы жеңіс. Осындай 
бостандықтың таңы атқан күнге жетуіміздің ең 
үлкен себепшісі – Алаш азаматтары екені де 
бәрімізге белгілі. Азаттықты аңсаған жандардың 
бірі – Бейімбет Майлин: 

Елім-ау бір сен үшін міндік атқа,
Қолдан жем қылмаймыз деп сені жатқа.
Қолға алып Алаш туын ұрандадық,
Қарамай шапқан қылыш, атқан оққа, – 

деп, өзі де, Алаш қайраткерлері де осылайша туған 
елін отарлық бұғаудан құтқарып, бостандық, 
азаттық алып беру үшін төніп тұрған қауіп-
қатерден де қаймықпай, алтын бастарын құрбан 

қылуға да дайын болды. Біздің тағдырымыз батыр 
да, намысқой ата-бабаларымыздың қаныменен 
шешілді. Ал біз болсақ, қазақ жастары ретінде 
олардың рухына мәңгі тағзым етумен ғана шек-
телмей, Отанымыздың тағдырының нұрлы бо-
луына септігімізді тигізуіміз қажет. Ол үшін өз 
ұлттық идеямызды қалыптастырып, халықты 
сүйетін, ел үшін қызмет ететін партия ашып, жаңа 
баспалдаққа нық қадам басу қажет деп ойлаймын.

Алаш идеясы – ұлтты ұйыстырған ұран. Ол 
– тәуелсіздіктің мызғымастай болып орнығуына 
басты себепші. Халқымызды бесікте тербетіп, 
есейіп ат жалын тартып мінгенінде, бойына 
күш-қуат пен рух дарытқан ұлттық идея. Терең 
ойдың басын біріктіріп, елдің дамуын қалап және 
салт-дәстүрін сақтап, көппен терезе теңестіруді 
мақсат тұтқан Алаш арыстарының қазақ тари-
хында алар орны ерекше. Себебі, олар алдымен, 
қазақтың тәуелсіз болғанын қалап, сол жолда 
барын салды. Екіншіден, сөз бостандығының 
болғанын жөн көріп, баспасөз ұжымдары ерікті 
болды. Үшіншіден, ислам діні мен ұлттық иде-
яны кіріктіру арқылы, елін имандылық пен 
адамгершілікке шақырды. Ал, төртіншіден – 
Міржақып Дулатұлы сынды азаматтар «Халықтың 
жайын, салтын, рәсімін, тілін білмейтін сот 
– сот емес, сор» деу арқылы сот немесе билік 
басындағылардың сол жердің ана тілін біліп, 
жағдайымен танысуын шарт қылды. Осылайша, 
бір жағынан қазақ тілінің тұғырын биіктетсе, 
екінші жағынан, халықты шындыққа тура 
қарауға, биліктегі адамдардың өз ісіне тыянақты 
болуына ықпалын тигізді. Сондықтан, олардың 
тарихқа әкелген туындылары мен ерен еңбектері 
қазақтың қазақ болып қалуына ерекше әсер ет-
кен. Барды көбейтетін, үзілгенді жалғайтын, 
жоқты жасайтын бұл идея – қалың ұйқыға кет-
кен қазағын масадай шағып, көзін ашқызғандай. 
 Қорытындылай келе, Ұлт көсемі Әлихан 
Бөкейхановтың «Біздің жұрт бостандық, теңдік, 
құрдастық, саясат ісін ұғынбаса, тарих жолында 
тезек теріп қалады» деген сөзін ескере отырып, өз 
басын аман алып қалу үшін бәріне көне беретін 
халық болмай, мәңгі тәуелсіз ел болуымыз үшін 
тер төгетін жастар болайық! Өйткені, Алаш ру-
хынан нәр алған ұлы қазақтың аманатының жөні 
бөлек. Біздің ата-баба алдындағы адалдығымыз 
бен перзенттік парызымыз Алаштың аманатын 
санамызға сіңіру, соған лайық еңбек ету, өткенге 
құрмет көрсету. Ал құрметтің негізгісі – Алаш 
идеясын ұрпақ бойына сіңіру. Себебі, ол – ұлтты 
біріктіруші, тұтастырушы идея ретінде қашан да 
қазақпен бірге жасайды.

 Нұрай Ғалымжанқызы
 «Ділмар» шешендік өнер үйірмесінің мүшесі



МЕКТЕП-
ИНТЕРНАТ  ҮНІ

Интернатта оқып жүр,
Талай қазақ баласы.

Жаңа өспірім, көк өрім,
Бейне қолдың саласы.

 Абай



50

Абай
үні

ІІІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
ЖАСӨСПІРІМДЕР ОЛИМПИАДАСЫ

28 қазанда өткен Жаратылыстану мате-
матика бағытындағы пәндер бойынша ІІІ 
республикалық жасөспірімдер олимпиада-
сына 9 «А» сынып оқушысы Суанбекова Айтан 
география пәні бойынша додаға түсіп, жүлделі ІІІ 
дәрежелі дипломмен марапатталды. Пән мұғалімі: 
Пердебекова Шәрипа Бейсебекқызы.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОЛИМПИАДАСЫ

30 қазанда онлайн түрде өткен жаратылыстану-математика пәндері бойын-
ша әл-Фараби атындағы Халықаралық олимпиадасына қатысқан 10-сынып 
оқушылары: Аман Берікбол география пәнінен, Мергенбай Әсем химия пәнінен, 
Тәліп Жанель, Әбілмажін Бегімай математика пәнінен, Каримова Шұғыла фи-
зика пәнінен үздік 3-орынды иеленді. Сонымен бірге Қуанышова Жангүл гео-
графия пәнін ағылшын тілінде тапсырып, 3-орын алды. Оқушылардың пән 
мұғалімдері: Пердебекова Шәрипа Бейсебекқызы, Елібаева Назым Сайдильда-
евна, Ноғаева Сандуғаш Закирьяновна, Нүсіпәлиева Меруерт Айдосқызы.

МЕКТЕП-ИНТЕРНАТ ҚАБЫРҒАСЫНДА  
2020-2021 ОҚУ ЖЫЛЫНЫҢ  

ІІ ТОҚСАНЫНДА АТҚАРЫЛҒАН  
АЙТУЛЫ ІС-ШАРАЛАР

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағ дайын  дағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жол  дауының «Білім берудің жаңа сапасы» та рауын да Президент Қ.К.Тоқаев: «Білім беру 
бағдарламаларының негізгі басымдығы өзге ріс терге үнемі бейім болу және жаңа білімді 
меңгеру қабілетін дамыту болуға тиіс», – деп атап көрсеткен болатын. Жаңа заман тала-
бына сай білім мен тәрбие беруде, дарынды оқушылардың дарындылық қабілеті мен талан-
тын, танымын дамыту мақсатында мектеп-интернат басшылығы және пән мұғалімдерінің 
атқарып жатқан іс-шаралары ұшан-теңіз. Оған, қазіргі күнде қашық тан оқып жатса да, 
дарынды оқушылардың білімге деген қызығушылығы мен жауапкершілігі де себеп болып 
отырса керек. Республикалық әртүрлі байқауларға белсене қатысып, өз бақтарын сынап, 
нәтижесінде жетістікке жетіп жатқан дарынды оқушыларымыз аз емес. 
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  «МЕНІҢ КІШІ ОТАНЫМ» АТТЫ ІІІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ КОНКУРСЫ

3-5 қарашада өткен жас тарихшылардың «Менің кіші Отаным» атты ІІІ республикалық 
интеллектуалдық конкурсында «Менің кішкентай Отанымның болашағы» бағыты бойынша 10 «Б» 
сынып оқушысы Байназаров Рамадан өз көзқарасы мен ұстанымына сүйене «Абай мектептерінің» 
макетін SketchUP 3D модельдеу бағдарламасы арқылы жасап, 2-орынды иеленсе, «Менің кішкентай 
Отанымның тарихы» бағыты бойынша 9 «В» сынып оқушысы Тоқтарбай Кербез, «Кішкентай 
Отанымның символы» бағыты бойынша қатысқан 10 «В» сынып оқушысы Қуанышова Жангүл «Да-
рын» РҒПО-ны Грамотасымен марапатталды. 

«БАБАЛАР АМАНАТЫ» ЖЫР ОҚУ 
БАЙҚАУЫ

Қазақ жыраулар поэзиясының белгілі өкілі 
Қазтуған Сүйінішұлының туғанына 600 жыл 
толуына орай, «Бабалар аманаты» жыр оқу 
байқауынан да балалар үздік шықты. 9 «В» сы-
нып оқушылары: Тохтарбай Кербез, Михайлов-
ская Альмира, 8 «Б» сынып оқушысы Муратали 
Айғанымның марапаттары. Мұғалімі: Ағыбаева 
Ұлжалғас Бұрханқызы.
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РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚАШЫҚТЫҚ ОЛИМПИАДАСЫ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен Республикалық қашықтық олимпиада жүлдегерлері Айдосова 
Арайлым, Суанбекова Айтанның марапаттары. Пән мұғалімі: Малик Майра Маликқызы.

 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, «Үздік педагог-2020» Махамбетова Гүлбану 
Жанбекқызының шәкірті, 11-сынып оқушысы Жұмагелді Тоқтарбек қазақ тілінен республикалық 
қашықтық олимпиадада ІІ дәрежелі Дипломмен марапатталды.

І РЕСПУБЛИКАЛЫҚ «АБАЙ 
ӘЛЕМІ ЖӘНЕ РУХАНИ МҰРАСЫ» 

ОЛИМПИАДАСЫ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Еркінбекова Ағымжанның жетекшілігімен 
11-сынып оқушысы Қуанбаева Дамира І 
Республикалық «Абай әлемі және рухани 
мұрасы» олипиадасында І дәрежелі Дипломмен 
марапатталды.
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Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Тай-
ға рина Гүлмираның жетекшілігімен 11-сынып 
оқушысы Дәуренбекұлы Абылай, 11-сы нып 
оқушысы Қасымова Сезім, 11-сынып оқу шысы 
Каирмағамбетова Томирис І Рес публи ка лық 
«Абай әлемі және рухани мұрасы» олипиада-
сында ІІ дәрежелі Дипломдармен марапатталды

 

 «ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ, СӨЗ САРАСЫ» АТТЫ  
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЙҚАУ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Малик Майраның жетекшілігімен 9 «А» сынып оқушысы 
Суанбекова Айтан Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай өткен «Өлең – сөздің патшасы, сөз 
сарасы» атты көркемсөз жанры бойынша Халықаралық онлайн-айтыста Бас жүлде иегері атанды.
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«ЕЛБАСЫ МЕДАЛІ» БАҒДАРЛАМАСЫ

Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Нұрлы бекова Қалима Қаппасқызының жетекшілігімен 9 «А» 
сынып оқушысы Айдосова Арайлым «Елбасы медалі» бағдарламасына қатысып, «Елбасы медалімен» 
марапатталды.

«ЭКОСТАНҒА САЯХАТ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КОНКУРСЫ

2020 жылдың 16-27 қараша аралығында 
«Дарын» РҒПО ұйымдастыруымен өткен 
«ЭКОСТАНҒА САЯХАТ» республикалық 

экология лық конкурсында ең үздік экологиялық 
бейне баян номинациясы бойынша туған жері мен 
қоршаған ортаның өзекті мәселелеріне алаңдау-
шылық білдіріп, бейнебаян жасаған Ахметкәрім 
Әнуар 1-орын, Тұрсынхан Ақжан, Абаева Аяу-
лым 2-орын иеленсе, Жапас Аяулым Грамотамен 
марапатталды. Жетекшілері: Б.Балымбетов. 

8-11 СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫ 
АРАСЫНДА ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ 
КОНКУРСЫ

«Дарын» РҒПО ұлы ғалым Әбу Насыр әл-
Фа рабидің 1150 жылдығын мерекелеу аясында 
ба лалардың ғылыми-зерттеу қызметіне қызығу-
шылығын дамыту мақсатында 2020 жылдың 23-
27 қараша аралығында 8-11 сынып оқушылары 
ара сында әл-Фараби атындағы республикалық 
ғылыми конкурсын өткізді. Бұл конкурстың 
жеңімпаздары:

Физика бағыты бойынша: 11 «Г» сынып 
оқушысы Туругельдиев Нурсултан 1-орын, 9 
«Б» сынып оқушысы Рысбекова Арай 2-орын, 10 

«А» сынып оқушысы Мырзағали Данияр 2-орын 
иеленді;

Жер және ғарыш бағыты бойынша: 9 «Б» 
сынып оқушысы Қизат Бегімай 3-орын иеленді; 

Химия бағыты бойынша: 10 «Ә» сынып 
оқушысы Жақан Әсет, 11 «Г» сынып оқушысы 
Абдихан Жармахан 3-орын иеленсе, 11 «Г» сы-
нып оқушысы Кубыр Сабина ГРАМОТАМЕН 
марапатталды.

Биология бағыты бойынша: 11 «Ә» сынып 
оқушысы Ахметова Бота 2-орын иеленді; 

Математика бағыты бойынша: 10 «Б» сы-
нып оқушысы Байназаров Рамадан ГРАМОТА-
МЕН марапатталды.

Жетекшілері: Р.Сексенова, М.Нүсіпәлиева, 
Н.Елібаева, С.Қалманбетова, С.Ноғаева.
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ШЫҒАРМАШЫЛ ОҚУШЫЛАР 
АРАСЫНДАҒЫ «АҚБЕРЕН» VIІ 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОНЛАЙН ӨНЕР 
БАЙҚАУЫ

«Дарын» республикалық ғылыми-
практикалық орталығы 2020 жылғы іс-шаралар 
жоспарына сәйкес, ағымдағы жылдың 9-11 
желтоқсан күндері аралығында шығармашыл 
оқушылар арасындағы «Ақберен» VІІ 
республикалық онлайн өнер байқауын 
пандемиялық жағдайға байланысты алғаш рет 
онлайн форматта ұйымдастырды. Байқауға 
ұшқыр қаламынан жырдың сұлу тамшылары 

төгілген ақиық ақындарымыздың жолын қуып, 
өнер әлемінде қалықтағысы келетін, келешегінен 
үміт күттіретін мектеп қабырғасында білім 
алып жүрген талантты жазба ақындар шоғыры 
жиналды. Байқаудың ең үздік жеңімпазы 
мен жүлдегерлерінің қатарына 11 «Б» сынып 
оқушысы Абитилда Нұрислам ақындар айтысы 
номинациясы бойынша 3-орын, 11 «Г» сынып 
оқушысы Қуанбаева Дамира эссе жазу номина-
циясы бойынша 3-орын, 8 «Ә» сынып оқушысы 
Қожмұханов Рамазан көркемсөз оқу номинация-
сы бойынша 2-орынға ие болды. 

Жетекшілері: Қалиев Серік Акрамұлы, 
Балтабай Мейірім, Еркінбекова Ағымжан.

«АБАЙ ӘЛЕМІ» АТТЫ  
І РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БАЙҚАУЫ

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев: «Биыл Абай 
Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толады. 
Мемлекет көлемінде және халықаралық деңгейде 
ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру жоспарланып 
отыр. Бірақ мұның бәрі той тойлау үшін емес, ой-
өрісімізді кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз 
үшін өткізілмек», – деп атап өтті. Осыған орай, 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласындағы ұлттық бірегейлікті 
сақтау идеясын жүзеге асыру шеңберінде 
және ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойы 
қарсаңында Абай атындағы Республикалық 
мамандандырылған дарынды балаларға арналған 
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта 
мектеп-интернатында 10-12 желтоқсан күндері 
«Абай әлемі» атты шығармашылық байқау бо-
лып өтті. Байқаудың негізгі мақсаты: кемеңгер 
Абайдың ақындық болмысына терең үңілуге, 
оның шығармашылық өмірінен ғибрат алып, 
өмірде қолдана алуға бағыттау; зияткерлік және 
шығармашылық қабілеттерін дамыту; Қазақстан 
Республикасының дарынды оқушыларын аны-
қтау, дамыту және қолдау көрсету. Жалпы білім 
беру ұйымдарының 8-11-сынып оқушылары ара-
сында онлайн форматта ұйымдастырылған бұл 
байқау екі бағытта өткізілді: І бағыт – «Жүрегімнің 
түбіне терең бойла...» эссе жазу байқауы, ІІ бағыт 
– «Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін...» ақындар 
мүшәйрасы. 

Байқауға Республиканың әр түкпірінен жал-
пы саны – 230 оқушы қатысып, бақ сынады. 
«Бәйге берем жығылған палуанға да, Адалдығы 
сезіліп тұрар болса», – деп ақын Төлеген Айбер-
генов жырлағандай, қатысушылардың 45%-ы 

І, ІІ, ІІІ дәрежелі дипломдармен марапатталса, 
сайысқа түскен өзге оқушыларға ынталандыру 
мақсатында Алғыс хаттар табысталды. Сонымен 
қатар, ерекше дарынымен көзге түскен 8-сынып 
оқушылары: Алматы қаласынан Тұқан Елдар мен 
Нұр-Сұлтан қаласынан Айдарова Альбина Абай 
атындағы Республикалық мектеп-интернатында 
білім жалғастыруға жолдама алды. 
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Бұл байқауға да біздің мектеп-интернат-
тан іріктелген 12 оқушы қатысып, төмендегідей 
нәтиже көрсетті.

Эссе бағыты бойынша: 8-сынып оқушылары 
Ербозым Жаннұр, Қайып Айдана, 10-сынып 
оқушысы Серікбай Құндыз , 11-сынып оқушысы 
Куанбаева Дамира – 1-орын, 10-сынып оқушысы 
Түсіпхан Нұрдана, 9-сынып оқушысы Қанаш 
Айғаным 2-орын иеленді.

Ақындық бағыты бойынша: 11-сынып 
оқушысы Абитилда Нұрислам 1-орын, 8-сы-
нып оқушысы Несіпбай Шамиль, 9-сынып 
оқушысы Қазыбек Жалғас 2-орын, 10-сынып 
оқушысы Әбдібек Нұрай 3-орын иеленсе, 
8-сынып оқушысы Шаймерден Аскен, 9-сы-
нып оқушысы Тасмұратова Дана, 11-сынып 
оқушысы Досымханова Аякөз АЛҒЫС ХАТ-
ПЕН марапатталды.
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 «ШЫН ХАКІМ, СӨЗІҢ АСЫЛ, БАҒА 
ЖЕТПЕС» АТТЫ ІV РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 

ОҚУШЫЛАР АЙТЫСЫ

Хакім Абайдың 175 жылдық мерейтойы 
қарсаңында Абай атындағы Республикалық 
мамандандырылған дарынды балаларға арнал-
ған қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын 
орта мектеп-интернатында «Шын хакім, сөзің 
асыл баға жетпес» атты ІV республикалық 
оқушылар айтысы өткізілді. Ұлт қазынасы – ай-
тысты жас ұрпақ санасында жаңғырта отырып, 
ұлы Абайдың мұрасын дәріптеуге бағытталған 
бұл айтысқа мектеп-интернат түлегі, 
Қамқоршылық кеңес мүшесі, TAS GROUP ком-
паниялар тобының негізін қалаушысы және 
құрылтайшысы Дулат Тұрсынұлы Тастеке-
ев демеушілік жасап, жеңімпаз оқушыларға 
қомақты жүлделер тігілді. 

Айтысқа республиканың әр түкпірінен 28 
оқушы қатысып, 14 жұп сайысқа түсті. Дәстүрге 
айналған бұл дүбірлі доданың биылғы жеңімпазы 
– Қызылорда облысынан қатысқан Әмірхан 
Елдар деп танылып, 70 000 теңге сыйақымен 
марапатталды. Сонымен қатар, жүлделі 1 
орынға Абай атындағы Республикалық мектеп-
интернатының оқушысы Абитилда Нұрислам ие 
болып, 50 000 теңге сыйақымен марапатталса, 2 
орын мен 40 000 теңге сыйақыны Абай атындағы 
республикалық мектеп-интернатының оқушысы 
Нұртай Әбілқайыр мен Алматы облысынан 
қатысқан Асылбекқызы Айым иеленді. 3 орын 
мен 30 000 теңге сыйақыға Ақмола облысынан 
қатысушы Серік Нұрбек, Шымкент қаласынан 
Төленбек Нұртілеу, Павлодар облысынан Қайдар 
Бексұлтан ие болды. Ал Шымкент қаласынан 

қатысқан Қасымбек Шұғыла мен Қостанай об-
лысынан қатысушы Тоққожаев Жамбыл Арнайы 
жүлде 20 000 теңге сыйақымен марапатталды. 
Айтыс барысында жас та болса ерекше дарыны-
мен көзге түскен Ақмола облысынан қатысушы 
9-сынып оқушысы Серік Нұрбекті Абай атындағы 
мектеп-интернат директоры Сексенова Роза 
Ербозымқызы Абай мектебіне қабылдайтынын 
айтып, оқуға шақырды. 
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 ТІЛДЕГІ ТАРИХ

”Ділмар” шешендік өнер үйірмесінің ұйым-
дастыруымен “Тілдегі тарих” тақырыбында он-
лайн сұқбат өтті. Сұқбатты үйірме жетекшісі 
Жар қын Сәленұлы жүргізді. Тіл мен тарих арасын-
дағы байланыс пен үндестік тақырыбындағы 
өзекті сауалдарға Оңтүстік Қазакстан мемле-
кеттік педагогикалық университетінің “Рухани 
жаңғыру және тәрбие” бөлімінің басшысы, тарих 
ғылымдарының кандидаты Қайрат Сапарханұлы 
жан-жақты жауап берді.

“Кодекс-куманикс жазба ескерткіштері” 
тақырыбында зерттеу жасаған тарихшы тілдегі та-
рих пен тарихи деректердің сақталуы мәселелеріне 
талдау жасады. Орта ғасырлық қыпшақ сөздік-
теріндегі тарихи деректер мен ұлттық болмысқа 
назар аударып, құнды деректермен тың мәліметтер 
айтты. Біз жиі қолданғанымызбен, түпкі мәні мен 
шығу тегін біле бермейтін сөздерді түсіндірді. 
Тіліміздегі сөз-сөйлемдердегі тарихи сипат, түпкі 
мән-маңызы, сөз құдіреті мен сөз киесі ұғымына 
ғылыми анықтама беріп, ұмтылған сөздерді 
түсіну мен жаңғырту, сөздік қорды арттыру 
мен сөз мәдениетін қалыптастыру мәселелері 
талқыланды. 

 Сұқбатқа қатысқан мұғалімдер мен оқушылар 
көкейінде жүрген сұрақтарын қойып, тиісті 
жауабын алды. Сұқбаттан сүбелі ой түйген 
қатысушылар тарихшыға алғысын айтып, алдағы 
уақытта мектеп қабырғасында арайы дәріске (кез-
десуге) шақырды.
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Жақында мектебіміздегі «Ділмар» шешендік 
өнер үйірмесінің ұйымдастыруымен «XXI 
ғасырдағы шешендік» тақырыбында онлайын 
сұқбат өтті. Сұқбатты шешендік сөз өнері пәнінің 
мұғалімі Жарқын Сәленұлы жүргізді. Мектеп-
интернат директорының міндетін атқарушы 
Роза Ербозымқызының беташар сөзінен кейін 
емен-жарқын әңгіме басталып кетті. Сұқбат 
қонағы – филология ғылымдарының канди-
даты, әуезовтанушы Мамай Ахет шешендік 
өнердің тарихы, зерттелуі, жіктелуі мен өзіндік 
ерекшеліктеріне жан-жақты және ғылыми 
тұрғыдан талдау жасап, нақты әрі тұжырымды ой 
айтып, тыңдаушыларын тәнті етті. Зерттеушінің 
зерделі ойы мен шешендігіне сүйсіне отырып, 
арқаланған оқушылар сұрақты қарша боратты. 
Бірі көне сөздердің мағынасын сұраса, енді бірі 
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ана тілдің тағдырына алаңдаушылық білдіріп 
жатты, тағы біреулері шешендік өнерді игеру мен 
қолданудың әдіс-тәсілдерін сұрады.

Әңгіме барысында мемлекеттік тілдің 
мәртебесі мен мәселесі, мемлекеттік қызмет 
саласындағы шешендік және шешендік өнердің 
маңызы сарапқа салынып, көп оқушының 
көкейіндегі сан сауалға жауап табылды. Мазмұнды 
сұқбат әсерінен қазір-ақ қара үзген шешен 
болғысы келіп талаптанғандар да, өлең шығарып 
қанаттанғандар да, болашағын тіл білімі сала-
сына бағыттағандар да болды. Арнайы дәрістен 
жақсы ой түйген оқушылар сұқбат кезінде және 
аяқталғаннан кейін Мамай мырзаға алғыс жа-
удырды. Осылайша бегзат өнердің беймәлім 
қырлары көп оқушының көңіл көкжиегін кеңітіп, 
санасына нұр құйып, білімін арттырды.
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