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І. АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ИДЕЯЛАРЫ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ 

ПЕДАГОГИКА 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ 

ПЕДАГОГИКА 

 

Ажибаева Жадра Салимжанқызы, 

Бибатырова Айгүл Мырзағұлқызы 

Қызылорда қаласынындағы химия-биологиялық бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Ахмет Байтұрсынов өз  идеялары,  педагогикалық ой-пікірлері арқылы  

әдістеменің дамуына зор үлес қоса білді. Халықты ояту, олардың санасына, 

сезіміне әсер ету жолдарын іздеген ғалым, педагог А.Байтұрсынұлының құнды 

еңбектері қазіргі таңдағы замануи педагогикада да көрініс табуда. Осы тұста 

көптеген мысалдар мен дәлелдер ұсыну көзделді.  

«Байымдама (зейіндеме). Көсе сөзбен жазылған шығарма бір пікірді 

қуаттап, толықтырып баяндаса, баяндауын түрлі сипаттармен дәлелдесе, ондай 

шығарма байымдама деп аталады. Байымдаманың зор мүшесі төртеу:  

1. бастамасы, 2. ұсынбасы, 3. баяндамасы, 4. қорытпасы. Бастамасында әңгіме 

болатын нәрсе туралы басқалар тарапынан айтылған пікірлер барлығын иә 

жоқтығын айтады. Оны айтпай бастауға да жазушы ықтиярлы, сондықтан 

бастаманы қалай бастау жазушының ықтиярында десек те болады. Ұсынбасында 

әңгіме болатын пікірмен таныстырады. Баяндамасында алынған нәрсе 

баяндалады, оның турасында. Қорытпасында айтылған пікірлердің иә маңызы 

қайта айтылады, иә пікірлерден шыққан нәтиже айтылады» [1; 96-б.] 

    Байымдаманы жүргізу қазіргі таңдағы Мерсердің зерттеуіне сәйкес 

зерттеушілік әңгімеге ұқсас келеді. Байымдаманың бастамасында әңгіме 

болатын нәрсе туралы басқалар тарапынан айтылған пікірлерді жеткізеді. Ал 

зерттеушілік әгімеде оқушы ақылға қонымды мәліметті  ұсынады. Сондай-ақ 

байымдаманың ұсынбасында әңгіме болатын пікірмен таныстырады.Мұнда тағы 

бір ұқсастықты аңғаруға болады. Байымдаманың баяндамасында айтылған 

пікірлерге дәлелдер, сипаттар келтіріледі. Ал зерттеушілік әңгімеде 

қатысушылар айтқандарын дәлелдейді және сәйкесінше әңгімеде дәлелдеме 

көрінеді. Бұл тұста байымдаманың қорытындысында пікірлерден шыққан 

нәтиже жеткізіледі. Ал зерттеушілік әңгіменің ерекшелігі әңгіме 

қорытындысында оқушылардың бір-бірімен келісімге келуі басымдыққа ие 

болады. Осы тұста аңғарғанымыз Мерсердің ұсынған  ұжымдық сипатқа ие 

зерттеушілік әңгімесі мен А. Байтұрсыновтың байымдамасында ұқсастықтар өте 

көп. Бұл да Байтұрсыновтың әңгімені жүргізудің маңыздылығын 

аңғарғанынының бір куәсі болып табылады. Сондай-ақ А. Байтұрсынов ұсынған 

«Әңгімелесу» әдісі мен Мерсердің кумулятивтік әңгімесінде де ұқсастықтар 

байқалады. 

Әңгімелесу Ұқсастығы Кумулятивтік әңгіме 



Әңгіме арқылы балалар 

мектептегі нәрселердің 

аттарымен, жүру-тұру 

жүзіндегі тәртіптермен 

танысады. 

 Оқытушыға үйір 

болады. 

Білім алу мақсатында 

іске асады 

Идея қайталанады және 

жасалынады., бірақ үнемі 

мұқият бағалана бермейді. 

Идеяларды төзімділікпен 

тыңдайды. 

   Бұл тұста оқытудағы  әңгімені Александер қарым-қатынас жасаудың 

бірсарынды үдерісі емес, керісінше, әңгіме барысында идеялар екіжақты бағытта 

жүріп, соның негізінде оқушының білім алу үдерісі алға жылжитын белсенді 

үдеріс ретінде іске асатын топтық жұмыс деп тұжырымдаса, Байтұрсынов өз 

кезегінде әңгімелесуді мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас ретінде 

таниды. А. Байтұрсынов өз кезегінде шебер ұстаз ретінде  «жеңілден ауырға, 

оңайдан қиынға, жайдан күрделіге» оқыту принципін ұстануды ұсынған.  

«А. Байтұрсынов жалпы оқулыққа тән ретінде  «жеңілден ауырға, оңайдан 

қиынға, жайдан күрделіге» принципін ұстанғандықтан, 1-басқыш мектеп 

балаларына арналған материалдарды аса түсінікті етіп беруді көздейді, 

сондықтан да мысалдарды қазақ баласына таныс мақал-мәтелдерден, нақыл 

сөздерден, мысалдардан алады.Ал белгілі бір тақырыпқа лайықталып өзі жасаған 

текстер ауыл балаларының күнделікті тұрмысынан алынып, олардың арман-

тілегін, талап-талпынысын танытатын шағын әңгімелер түрінде беріледі»  [2;23-

б.]  

А. Байтұрсыновтың «жеңілден күрделіге» принципі заманауи педагогикада 

көрініс тапқан сабақта іске асатын саралау тәсілдерімен ұқсастығы мен 

айырмашылығы  байқалады. Саралау тәсілдерінің бірі  - оқу материалының көлемі 

бойынша (қарқын, дереккөздер) саралау тәсілі. Бұл тәсілдің А. Байтұрсынов 

тәсілінен айырмашылығы -  тапсырмалардың әртүрлі қарқында орындалуын 

ескере отырып, үлкенірек көлемдегі материалдар немесе кеңейтілген ақпарат 

көздері  ұсынылуында.  Жаңа материалды игеруі мен меңгеру қарқыны жоғары 

оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатын ұстанады.  Жұмысты 

іске асыру үшін негізгі тапсырмадан басқа барлық оқушыларға орындау міндетті 

емес қосымша тапсырмалар ұсынылады: оқыған материал бойынша әр түрлі 

санаттағы адамдар үшін нұсқаулық құрастыру,  мәселені шешудің 5 жолын 

ұсыну тапсырмасын беру көзделеді.[3; 20-б.] 

    Келесі саралау тәсілі –тапсырма бойынша іске асады. Бұл саралау тәсілінің 

А. Байтұрсыновтың «жеңілден күрделіге» принципен ұқсастық ұсынылған 

саралау тәсілінің мақсатында көрініс табады. Яғни оқушылар үшін шешілетін 

тапсырмалардың күрделілік деңгейін көтеру, негізгі талаптар бір деңгейден 

екінші бір деңгейге біртіндеп өту, оқушының жақын арада даму аймағындағы 

тапсырмаларын құрастыру болып табылады. Алайда бұл тұста саралаудың 

күрделілік қағидаты талдау дағдыларын қалыптастыру және әр түрлі ақпарат 

көздерін қолданумен байланысты, сонымен қатар әр түрлі жоғары деңгейлі 

дағдылардың әрі қарай дамуына ықпал етеді.  

    А. Байтұрсынов «Тіл тағылымы» еңбегінде: «Әдіс - керекшіліктен 

шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын орнының керек 



қылуына қарай. Мәселен, сауаттау әдісін алсақ, бір  жұрттың сауаттау ісіне 

қолайлы болған әдіс екінші жұрттың да сауаттау ісіне қолайлы боларға тиіс деп 

айтуға болмайды. Екеуінің тілінің заңы, емлесінің жүйесі бірдей болса, біріне 

қолайлы болған әдіс екіншісіне де қолайлы болуы мүмкін. Егер де тілінің заңы, 

емлесінің немесе әрпінің жүйесі басқа болса, онда біріне жақсы болған сауаттау 

екіншісіне де жақсы болады деп ешкім айта алмайды» [2; 357-б.] 

    Осы үзіндіде көрініс тапқан «Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын 

орнының керек қылуына қарай» деген ғалым ұстанымы Пажарес (1992) ұсынған 

«оқыту сызбаларына» ұқсас келеді. Пажарес өз кезегінде оқыту стилін таңдау 

кезінде мұғалімнің білімділігінен гөрі ұстанымға негізделген ой-тоқтамдарының 

күштірек болатынын айтып сендіреді. Пажарестің пайымдауынша оқыту 

үдерісінде қалыптасқан көзқарастар мұғалімнің сыныптағы барлық іс-

әрекеттеріне әсер етеді. Сондықтан да ғалым «мұғалім ұстанымы – оның 

көзқарасы, қабылдаған шешімі және іс-әрекетінің негізі» деген қағиданы 

ұсынады. Ал А. Байтұрсынов «Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын 

орнының керек қылуына қарай» деген пікірінен барлығы мұғалім шешіміне 

сәйкес болатыны туралы меңзегенін  аңғаруға болады. 

 
 

[4; 11-б.] 

Жоғарыда келтірілген мысалдар қазіргі заманауи педагогика үлгілері А. 

Байтұрсынов әдістемесінде көрініс тапқаны, ғұлама ғалымның өз заманынан 

асып туған озық тұлға болғанын дәлелдейді. А. Байтұрсынов әдістемесі мен 

қазіргі заманауи педагогиканың ұштасу ерекшеліктері көптеген ғылыми 

жобалардың зерттелуіне түрткі болатын тың тақырып екені даусыз.   
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ИДЕЯЛАРЫ ЖӘНЕ 

БІЛІМ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ 

 

Айгужина Жанар Советбековна 

Астана қаласы әкімдігінің  

«Өзбекәлі Жәнібеков атындағы №11 мектеп лицейі» КММ 

 

Ұлы мұғалім деп аталу үшін сізге  ерекше нәрсе жасау керек. Ахмет 

Байтұрсынов болашақтың білім беру жүйесін болжаған педагог болды, сонымен 

қатар XX ғасырдың басында білім беру үшін үлкен жаңалық ашты. Оның 

идеяларын педагогика тұрақты қызметті қажет ететін ғылым екендігіне көз 

жеткізуге  болады. Мұғалім бір жерде тұрмауы керек, ол шәкірттері үшін 

жетекші жұлдыз бола отырып, үнемі жетілдіріліп отырады. Мұғалім, оның кез-

келген оқушысы сияқты, өзінің шеберлігін, кәсібилігін, шығармашылығын 

арттыра отырып, үнемі өзі оқып отыруы керек. 20-жылдары Қазақстанда 

инновациялық педагогикалық идеялардың дамуы А.Байтұрсыновтың есімімен 

байланысты. Педагогикалық баспасөздің рөлі, бастауыш мектептің, жоғары 

білім беру жүйесінің мәселелері, оқытудың мазмұнын, нысандары мен әдістерін 

жетілдіру, өскелең ұрпақты рухани-эстетикалық тәрбиелеу - бұл А.Байтұрсынов 

қарастыратын мәселелердің толық тізімі емес. Ол өз Отанының нағыз азаматын 

тәрбиелеуге лайықты еркін мектеп, ана тілінде білім беретін мектеп құруға 

шақырады. Байтұрсыновтың "қазақша оқыту" атты мақаласында: "халықтың 

тұрмысын жақсартуды балаларды оқыту ісінен бастау керек, өйткені билік, 

басқару, халық тек біліммен ғана түзетіледі" деп жазады. Ұрпақтар үшін ескерту 

ретінде оның сөздері естіледі: "білім алуға ұмтылмаған адамдар қандай байлыққа 

ие болса да, біраз уақыттан кейін оның байлығы өркениетті халықтардың қолына 

өтеді". 

А.Байтұрсыновтың педагогикалық идеялары бүгінгі күні өзекті болып 

табылады, өйткені Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне бағытталған жаңа 

білім беру жүйесінің қалыптасуы жүріп жатыр. Ахмет Байтұрсынов өз халқының 

шынайы ұлы бола отырып, еуропалық халықтардың мәдени құндылықтарына 

қосылуға, олардан үлгі алуға - білім, ғылым, кітап шығаруға шақырды. "Ғылым 

мен практикалық білімнің негізін сіңірген халық ақылды, бай және күшті 

болады" қазір бүкіл әлемдегі елдердің орта білім беру жүйелері "ХХІ ғасырда 

табысты болу үшін балаларға не үйрену керек?"Қазақстан Республикасының 

жалпы орта білім берудің мемлекеттік стандартында тұжырымдалған білім 

берудің негізгі құндылықтары мен мақсаттары мектеп түлектерінің жалпы білім 

деңгейін арттыруға, инновациялар мен көшбасшылықты іске асыру үшін қажетті 

дағдыларды қалыптастыруға бағытталған, халықаралық тәжірибені ескере 

отырып, мектепте білім беру мазмұны тұрғысынан ұлттық бірегейлікті дамыту. 

[1,72-б]. 

Білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі үрдістері: 

- қоғамның даму қарқынын жеделдету; 

- постиндустриалды, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениетаралық өзара іс-қимыл 

ауқымын кеңейту; 



- халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде шешілуі мүмкін жаһандық 

проблемалардың туындауы мен өсуі; 

- қоғамды демократияландыру; 

- экономиканың серпінді дамуы, бәсекелестіктің өсуі; 

- адам капиталы мәнінің өсуі. 

Өзін халықаралық деңгейде неғұрлым сенімді түрде мәлімдейтін біздің 

дамушы Республикамыз осы үрдістердің ықпалынан тыс қала алмайды. Біздің 

қоғамымыздың өзекті мәселелерінің бірі болып өзгеріп отыратын әлеуметтік 

және экономикалық жағдайларда өмір сүруге ғана емес, сондай-ақ бар болмысты 

жақсы жағына қарай өзгерте отырып, оған белсенді түрде ықпал етуге дайын 

бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру болып табылады. Білім беру мазмұнын 

жаңарту-бұл, ең алдымен, орта білім беру моделінің өзін, оның құрылымын, 

мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің тәсілдері мен әдістерін қайта қарау, 

оқушылардың жетістіктерін бағалаудың түбегейлі жаңа жүйесін енгізу. 

Байтұрсыновтың педагогикалық мамандықтың мәні мен ерекшелігіне терең 

енуін атап өткен жөн. Оның пікірінше, "мектеп үшін ең маңыздысы - кәсіби 

педагогика, әдістемелік тәсілдер, балаларды үйрете алатын мұғалім" - ұлы 

ағартушының бұл сөздері бүгінде ерекше мәнге ие. Өйткені, Қазақстан 

Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту басты мақсат қояды: 

мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру және критериалды бағалау 

жүйесін енгізу. Орта сыныптардың білім беру бағдарламасы жаңарту процесіне 

енгізілген. Бұл оқушыларға оқу, жазу, сөйлеу, әртүрлі мәселелерді шешу, зерттеу 

және анықтамалық материалдарды зерттеумен байланысты дағдыларды 

дамытуға көмектеседі. Оқушылар болашақта бұл білімді басқа жағдайларда 

жалпылап, қолдана алатындай етіп бастауыш сыныптарға арналған пәндік білім 

беру бағдарламасының әр саласына сүйене отырып, түсінік қалыптастырады деп 

болжанады. Сондықтан оқушылар өз білімдерін кез-келген жағдайға қалай 

бейімдеуді үйренуі керек және болашақта кез-келген қиын мәселелерді шеше 

алуы керек. Біз, қазақ тілі  мұғалімдері, енгізілген жаңалықтарды қабылдаймыз, 

себебі оларда педагогтердің өздері үшін де, қазіргі қазақстандық оқушылар үшін 

де көптеген жағымды тұстары бар. Қазіргі уақытта мұғалімнің рөлі "активатор" 

қызметін атқарған кезде оқушылардың үлгерімін бақылау және бекіту болып 

табылады. Оқу процесін жандандыру үшін мұғалімдер ынталандырушы 

материалдарды ұсынады және оқушылардың танымдық өзгеруіне ықпал ете 

отырып, оқу процесіне ішінара араласады. Оқу және сыныптан сыныпқа көшу 

кезінде оқушылар сәтті нәтижелерге қол жеткізу үшін тәуелсіз болуы керек. [2,8-

б]. 

Бүгінгі таңда мұғалім бірқатар құзіреттіліктердің жоғары деңгейіне ие 

болуы керек: арнайы Құзыреттілік (кәсіби қызметпен жеткілікті жоғары 

деңгейде айналысу және өзінің одан әрі кәсіби дамуын жобалау мүмкіндігі); 

әлеуметтік құзыреттілік - бірлескен (ұжымдық, топтық) кәсіби қызмет; білім 

беру құзыреттілігі (кәсіби білімді, дағдыларды игеруге қызығушылық), сондай-

ақ ақпараттық, коммуникативті, проблемаларды шешу құзыреттілігі. [3,15-б.]. 

Мұғалім білуі керек:  

- нәтижелерге қол жеткізу үшін оқу мақсаттарын тұжырымдау;  



- оқу материалын меңгеруді ұйымдастыру бойынша оқу үдерісін құру;  

- оқу мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын дайындау;  

- оқу процесі үшін ақпараттық ортаның әлеуетін пайдалану;  

- оқушылардың озыңқы дамуына жағдай жасау;  

- психологиялық жайлылық пен қолдау атмосферасын құру;  

- оқушыларды өздігінен білім алуға, өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі жүзеге 

асыруға дайындау;  

- қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған ағымдағы нәтижелерді 

бағалау. 

А.Байтұрсынұлының көптеген бай рухани мұраларының ішінде тіл және 

әдебиет мәселелеріне арналған зерттеулері, қазақ тілі мен жазуын жаңғырту 

идеялары ерекше орын алады. Ахмет атамыз - ана тілінде оқытатын "Оқу 

құралы", "Тіл құралы", "Әліпби", "Жаңа әліппе", "Сауат ашқыш", "Мәдениет 

тарихы", "Әдебиет танытқыш" оқулықтарының және "Баяншы" әдістемелік 

құралдарының алғашқы авторы. Ол қазақ тіл білімінің негізін қалаушы, қазақ 

ауыз әдебиетін зерттеуші, оған  дәлел ретінде оның "23 жоқтау", "Ер Сайын" 

еңбектерін атап өтсем болады. Ахмет Байтұрсынұлы араб графикасы негізінде 

қазақ тіліне бейімделген және қазақ жазуын дамытуда маңызды ғылыми-мәдени 

жетістікке айналған жаңа әліпбидің авторы және реформаторы болып табылады. 

Осылайша, 1912 жылы ғалым қазақ тілінде қолданылмайтын барлық таза араб 

әріптерін алып тастап, қазақ тіліне тән әріптерді қосты. Тіптен, шет елдердегі, 

яғни Қытайда, Ауғанстанда, Иранда тұратын қазақтар "Жаңа Емле" ("Новая 

орфография") деп аталған жаңа әліпбиді әлі күнге дейін қолданады. Ахмет 

Байтұрсынұлы халықаралық терминдерді қазақ тіліне аудару және енгізу 

принциптерін ұсынған, Бакуде өткен тұңғыш Бүкілодақтық түркітанушылар 

съезіне белсенді қатысушы, түрколог ғалым ретінде танымал тұлға болғаны 

мәлім. Күні бүгінге дейін Ахмет атамыздың мұралары, педагогикалық 

ізденістері, қазақ қоғамына арналған зерттеулері өзінің маңыздылығын жойған 

жоқ, оның бірден-бір себебі біздей өскелең ұрпақтың оны жадымыздан 

шығармай, салған жолының ізімен оны заман ағымына сай ол мұраларды қайта 

жаңғыртып отыруымызда. Менің пікірімше, Ахмет атамыздың тілдік, 

педагогикалық салаларды қамтыған еңбектерінің бүгінгі күнге дейін актуалды 

тақырыптары маңызын жойған жоқ, оған дәлел ретінде ғалымның мұраларын 

зерттеп жүрген көнекөз ғалымдардың пайымдаулары мен пікірлері айғақ.   [3,68-

б.] 

Мектепте біз балаларға өмір бойы қолданатын белгілі бір білім мен өмірлік 

дағдыларды қалыптастырамыз - бұл бірінші мұғалімнің маңызды мақсаты. Біз 

жаңа бәсекеге қабілетті, жан – жақты үйлесімді дамыған, функционалдық 

сауатты тұлғаның дамуына ықпал ететін жаңартылған бағдарламаның маңызды 

міндеттерінің бірі - "оқуға үйрету", өмір бойы білім алуымызды іске асыруға 

тиіспіз. 
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АХМЕТ БАЙТҰPCЫНҰЛЫНЫҢ ТІЛТАНЫМДЫҚ МҰPАCЫ 

 

Ауезбекова Салтанат Умирхановна 

Қостанай облысы Амангелді ауданы 

Амангелді жалпы білім беретін мектебі 

 

Xaлқымыздың ұлттық ғылым тiлiнiң дaмып, теpминoлoгиялық қopының 

қaлыптacуы, әдебиеттaнудa теopиялық ұғымдapдың зеpделенуi Axмет 

Бaйтұpcынұлының еңбектеpiмен тiкелей бaйлaныcты, бұғaн қoca oның ғылыми 

– педaгoгикaлық, aғapтушылық және ғылыми – ұйымдacтыpушылық қызметi 

caнaлы дa бiлiмдi ұpпaқ тәpбиелеуде еpекше pөл aтқapғaн. Ұлы ғұлaмa ғaлым, 

aca көpнектi қoғaм және мемлекет қaйpaткеpi Axмет Бaйтұpcынұлының қaзaқ тiлi 

бiлiмiнiң қaлыптacуынa ұйытқы бoлуы, oның opacaн зop еңбегi жaйлы, бүгiнгi 

ұpпaқ oның еңбектеpiн oқи oтыpып, тaниды.  

Ыбыpай Алтынcаpиннан кейінгі еңбегі еpекше ағаpтушы - педагог, cөз 

құдіpетін танытқан тамаша акын, елiмiз Қaзaқcтaнның тәуeлciз eл болып 

қaлыптacуынa үлec қоcқaн,  қaйтaлaнбac тұлғa, мәдениет қайpаткеpі Ахмет 

Байтұpcынұлы 1873 жылдың 28 қаңтаpында cол кездегі Тоpғай уезіне қаpаcты 

Тоcын болыcының 5-ші ауылында, Cаpытубек деген жеpде дүниеге келген. [1,8] 

Әдебиет зеpттеушіcі Ахмет Байтұpcынұлы қазақ әдебиетінің даму 

кезеңдеpін ғылыми негізде топтау жаcаған. Әдебиет таpихының мұpаcын, ауыз 

әдебиеті үлгілеpін жинаған Ахмет Байтұpcынұлының жекелей ғалымдығына 

келcек, іpі лингвиcт, оcы күнгі қазақ тіліндегі баpлық теpминдеpдің атауы қазақ 

тілінде ақын аудаpған теpминдеp, біз cол атаулаpмен атаудамыз. Әдебиет 

зеpттеушіcі, тюpколог, даpынды ақын-аудаpмашы, біздің дәуіpдегі қоғам 

қайpаткеpі, болашақ халқының қамын - бітпейтін жүpегімде баp біp жаpа" деп, 

өміp бойы ойлап, ақыpғы демі біткенше халқы үшін еңбек еткен алып тұлға екен. 

Бала кезінде әкеден, ағадан тіpідей айpылып, жауыз патша жендеттеpінің 

қолынан қаза тапқан қадіpлі адамдаpының жазықcыз жандаpды қоpғаймын деп, 

халқы үшін өміpлеpін қиған аpдақты екі азаматтың опат болғаны жаc Ахмет 

жүpегіне жазылмаc жаpа cалған еді. Жаc cәбидің жүpегі cол жылдаpда - ақ патша 

заманының зұлымдығына мұз болып қатып, жүpегіне жаpа болып жабыcқан еді 

[2,242]. 

Нақты бір оқыту-ағартушылық жүйесі және өзіндік төл жазуы жүйелі 

қалыптасып үлгермеген,тек мал бағуды кәсіп көріп,малдың соңында жүрген 



қалың ұйқыдағы ұлтының жағдайына алаңдап, сауатын, көзін ашпақ ниетте 

ызыңдаған үлкен масадай болған жанашыр ақын, қазақ тілім, ұлтым деп тыным 

таппаған шебер тілші, талантты аудармашы, түркі халықтары ерекше құрмет 

тұтқан атақты түрколог және қоғамның алға жылжып, әдебиет пен мәдениет 

саласында қарқынды дамуына белсене араласқан ұлы ұлт қайраткері. Бұл аталған 

санамаланып көрсетілген дәреже мен атақ, беделді лауазымдардың тұлға атына 

себепсіз келмегені белгілі. Ол ұлт жанашыры ретінде талмай, үнемі ізденісте 

болып, тамаша мазмұнды, көркем туындылар қалдырған. Мына жалған 

дүниедегі өзінің негізгі мақсатын-ұлтына, туған еліне адал қызмет атқару деп 

білген Ахаң небір ауыр соқпақ жолдардан, қиыншылықтарға толы қилы 

кезеңдерден сүрінбей өтіп, қажырлы еңбегімен өз қазақ ұлтының көсеміне 

айналған қазақтың маңдайына біткен, даңқты тұлға [3, 146]. 

Халық басына тұтастай төнген өткен шақтағы қара бұлттың сейіліп, 

әділдіктің ақ туы  көтерілгелі, қазақ ұлтының руханиятқа бай мәдениетіне шуақ 

төгіп, нұрын шашқан ұлт көсемдерінің рухани тұлғасы жайлы, тұлғалық өмірі 

мен терең шығармашылық ізденістері жайында, азаматтық тұлғасы мен 

қайраткерлік болмысы турасында айрықша мазмұнды дүниелер жоғары 

деңгейде жазылып, қалың көпшілікке беймәлім әрі көмескі тұстардың беті 

ашылғандай, рухани ұлттық құндылықтарымыздың олқылықтарға толы 

тұстарының орны енді толыса түскендей.Тарихтың тұтастай тұңғиығына 

мәңгілікке батып,ұлт руханиятында жоғалуға шақ қалған Ахмет Байтұрсынұлы 

секілді ұлт көсемдері мен Алаш арыстарымыздың құнды еңбектері мен 

шығармашылықтарын ұлт мүддесі ретінде жоғары бағаланып, мәңгі халық 

жадында сақталуы мен бүгінгі күнге тікелей жеткізген осындай жәдігерлікті 

ұстаным ретінде қажырлы еңбек ете білген естияр ұлт азаматтарына құрмет 

әрқашан биік! 

Асылы, жиырма екі жастағы мұғалім Ахмет Байтұрсынұлының бар 

мақсаты - қалың ұйқыдағы халқын ояту, сөйтіп азаттық пен теңдік жолындағы 

әуре-сарсаңы, қуғын-сүргіні жетіп артылатын, қилы кезең сапарында мүмкіндігі 

жеткенше көшбастар серкесі болу! Оның үстіне қазақ даласындағы Ыбырай 

Алтынсариннің мектебіндегі қоңыраудан тәрбие алған, халық ауыз әдебиетінің 

небір үлгілерінен, Абай поэзиясынан талай-талай нәрселерді зердесіне түйген 

адамның ұстаздық жолды таңдап алмауы мүлде мүмкін емес болатын. Бұған қоса 

өз дәуірінің, яғни ХІХ ғасырдың соңғы ширегі мен ХХ ғасырдың басындағы 

Россиядағы әралуан әлеуметтік толқулардың, партиялардың таптық-топтық 

жіктелулердің замана лебіне сәйкес іс-әрекеттерін көзімен көру оның 

ағартушылық, демократиялық көзқарастарының қалыптасуына айрықша ықпал 

еткені сөзсіз. Сондықтан шығар Ахмет Байтұрсынұлы мұғалімдік сара жолында 

- үгіт-насихаттың пәрменді құралы ретінде баспасөз бен әдебиеттің атқаратын 

рөлін мейлінше зор көрегендікпен терең сезінген, ерте сезінген. Оның алғашқы 

мақаласының 1895 жылы жарық көріп, оның "Казахские приметы и пословицы" 

деп аталуының, орыс тілінде жазылуының өзі көп нәрсені аңғартады. 



Әдебиетпен саясат желісін өзара жарастыра,түйістіре білген Ахаңның 

күш-жігері де,өз тұлғалық бойынан туындаған төл еңбектері-Ахмет 

Байтұрсынұлының өз ұлтына арнаған зор махаббаты мен сүйіспеншілігінің 

көрінісі.Өз қазақ қауымына деген асқан құштарлығы оны нағыз қазақ ұлтшылы 

еткен еді. Халқына демеулі, еліне елеулі сүйеніш бола білген Ахаң бойындағы 

нағыз ұлтшылдық қасиеті айрықша құрметке, көрнекті өнегеге әбден лайық! 

Себебі, Ахаңның нағыз ұлтшылдығы-қазақ ұлтының берік ұлт ретінде нақты 

қалыптасуына, қазақтың бір жүйеде басын түгел қосуға және қазақ ұлты ретінде 

жетіліп, өркендеп өсуіне, қазақтың ұлттық мәдениет жүйесінде жоғары деңгейге 

көтерілуіне және қазақ ұлтының мемлекеттік жүйесінде дербестікті сақтап 

қалуға тікелей негізделген нағыз ұлтшылдық еді. Осы Ахаң қалыптастырған 

ұлтшылдық бүкіл қазақ қауымын ынтымақтастыққа, қазақ азаматтарының 

намысын оятып, ел болып қалыптасуға елеулі үлес қосқан тұлға, ұлттың қайсар 

көсемі болып танылады. Ахаң қалыптастырған ұлы жолдың өркендейтініне, 

Ахаң бастаған ұлт зиялыларының бір жүйеде, бір мүддеде тұтастай біріге 

алатындығына,бостандық жолында аяңбай күресуге әр кез даяр екендігіне 

Ахаңның шығармашылық дара жолы айқын дәлел бола алады[4, 295]. 

Жaлпы қaзaқ тiл бiлiмiнiң қaлыптacып, зepттeлiп, тaнылуындa Aхмeт 

Бaйтұpcынұлы жaзғaн «Оқу құpaлы» жәнe  «Тiл құpaлдapының» eңбeктepiнiң 

мaңызы aйpықшa.  

Aхмeт Бaйтұpcынұлы қaзaқ әлiппeci жәнe қaзaқ тiлiнe бaйлaныcты 

оқулықтapды жaзуды 1910 жылдaн бacтaп қолғa aлғaн болaтын. Cонымeн бipгe 

қaзaқ тiлiнiң гpaфикacын дa жacaуғa ұмтылды. Қaзaқ гpaфикacынa нeгiз peтiндe 

қaзaқ мәдeниeтiнe дe өзгe туыcтac хaлықтapдың дүниeciнe дe жaқын apaб тiлi 

тaңбaлapын  пaйaлaнa отыpып, оны қaзaқ фонeтикacынa икeмдeп, қaзaқ 

дыбыcтapы жоқ тaңбaны aлфaвиттeн шығapып, apaб тaңбaлapы жоқ дыбыcтapғa 

тaңбa қоcып, қaзaқ тiлiндeгi жуaнды әpi жiңiшкeлi үндecтiк зaңынa caй eтiп 

жaзуғa ыңғaйлы дәйeкшi бeлглepiн жacaйды. Cолaй, 24 тaңбaдaн құpaлғaн 

жaзуды  «қaзaқ жaзуы» дeп aтaп, өзгeлep «Бaйтұpcынов жaзуы» дeп aтaп кeткeн 

қaзaқтың тұңғыш ұлттық гpaфикacын жacaп шығapaды. Одaн cоң оcы жaзуды 

үйpeтeтiн әлiппe құpacтыpып шығapaды. 1911-1912 жылдapы оcы eңбeгi Уфa мeн 

Оpынбоp қaлaлapындa бacылып шыққaн әлiппeci «Оқу құpaлы» дeгeн aтпeн 

1912-1925 жылдapдың apacындa жeтi peт қaйтaдaн бacылып, оқыту icтepiндe ұзaқ 

түpдe пaйдaлaнылып кeлдi. 1926 жылдapы ғaлым «Әлiп-бидiң» жaңa түpiн 

жaзуғa ниeттeндi. Aл оның оcы тaлпыныcы, қaзaқ тiлiн пән тұpғыcында 

оқытaтын оқулықтap жaзумeн ұлacып, «Тiл – құpaл» aтты үш бөлiмнeн құpaлғaн, 

шaғын үш кiтaбының жapыққa шығуынa aлып кeлдi. «Тiл-құpaлы» eңбeгi тeк 

қaнa мeктeп оқулығы peiндe eмec, қaзaқ тiлiн aнa тiлi peтiндe тaнуынa нeгiз 

болғaн eңбeк болды дeceк қaтeлecпeймiз.  

Aлaшымыздың apдaқтыcының И.A.Кpыловтың мыcaл өлeңдepiнeн 

aудapылғaн бip топ өлeңнiң «Қыpық мыcaл» aтымeн кiтaп болып бacылуы ХХ 

ғacыpдың бacындa болғaн үлкeн шоқтығы биiк жeңicтepiмiздiң бip болғaндығы 

дaуcыз. «Қыpық мыcaл» тaғлымдық мәнi жоғapы әpi көpкeмдiк мәнi биiк acыл 



мұpa. Aхaңның оcы бip eңбeгi көп жылдap бойы қaпacтa жaтып, хaлқынa 

оpaлғaннaн кeйiн дe құнын жоймaй, хaлықтың pухaни қaжeтiн өтeудe. Aл Aхaң 

A.C.Пушкиннiң aудapғaн «Бaлықшы мeн бaлық», «Aлтын әтeш», «Aт», 

«Дaнышпaн Aликтiң aжaлы» шығapмaлapы жәнe И.И.Хeмницepдiң «Aтпeн 

eceк», оpыcтың  aқыны C.Я.Нaдcоннaн aудapғaн өлeңдepi бip төбe. Cонымeн 

бipгe Т.Шонaнұлымeн бipiгiп жaзғaн «Оқу құpaлы» eңбeгiндeгi aвтоpлapы 

бepiлмeгeн aудapмaлapы дa қaлың көпшiлiктiң қызығушылығын тудыpaды[5, 

238]. 

Aхaңның тaғы бip ғaлым peтiндe қaзaқ тiлiнe қоcқaн үлeci – оcы caлaлapдaғы 

тepминдepдi жacaй бiлуi. Оcы кндepi қолдaнылып кeлe жaтқaн, зaт eciмдep мeн 

cын eciмдep, eciмдiк, шылaу, бacтaуыш, бaяндaуыш, жaй cөйлeмдep мeн 

құpмaлac cөйлeмдep ceкiдi caн aлуaн лингвиcтикaлық aтaулapдың бapлығы 

Aхaңдiкi eкeндiгi дaуcыз. 

Aхмет Бaйтұрcыновтың aғaртушылық әрi өнер мен білім бaғытындaғы ойы 

мен пiкiрiнiң қaлыптacуындa өзi редaкторлық еткен «Қaзaқ» aтты гaзетiн 

cөзiмiзге қоcпaй кету aйып болaры aнық. Бұл қызметтi aтқaру бaрыcындa ол 

қaзaқ педaгогикacынa өзiндiк қолтaңбacының қaлуынa еңбек еттi. Оcы гaзеттiң 

бacты беттерiне педaгогикa турacындa жaзылғaн «Бacтaуыш мектеп», «Мектеп 

керектерi», «Қaзaқ жұртынa»  aтты хaлықтың құлдық caнacын aрылту 

мaқcaтындa әрi caуaтcыздықпен күреcу негiзiнде жaзылғaн мaқaлaлaры жaрық 

көрдi. Cонымен бiрге Aхaңның өзi жaзғaн әрбiр өлеңi жac жеткiншектердiң 

бойындa бiлiм шоғының пaйдa болып, aры қaрaй cол шоқтың мaздaп жaнуынa 

әcер еттi. Бұғaн бiр мыcaл келтiрcем, Aхмет Бaйтұрcынұлының мектеп 

бaғдaрлaмacының aлғaшқы жылдaрынaн бacтaп кiшкентaй бaлaлaрдың 

cүйicпеншiлiкпен жaттaйтын «Оқуғa шaқыру» aтты өлеңiн aлып қaрacтырcaқ: 

Бaлaлaр! 

Оқуғa бaр! 

Жaтпa қaрaп! 

Жуынып, киiнiңдeр шaпшaңырaқ! 

Шaқырды тaуық мaнa әлдeқaшaн, 

Қaрaп тұр тeрeзeдeн күн жылтырaп. 

Aдaм дa, ұшқaн құc тa, жүргeн aң дa, 

Жұмыccыз тeк тұрғaн жоқ eшбiр жaн дa: 

Кiшкeнe қоңыз дa жүр жүгiн cүйрeп, 

Бaрaды aрaлaр дa ұшып бaлғa – деп жac бaлaлaрды еңбекcүйгiштiкке, 

aдaлдыққa әрi оқуғa шaқырaды[6, 94].  

Алаш идeяcы – бүгiнгi Тәуeлciз Қазақcтандағы баcты идeялардың бiрi 

бoлуы тиic. Ал бүкiл қазақ далаcын ocыдан бiр ғаcырдай уақыт бұрын Алаш 

рухына бөлeгeн ұлы қазақтар аманатының жөнi бөлeк. Ахмeт Байтұрcынұлының 

әрбiр eңбeгi халықтың аcыл мұраcы, әрбiр жазған шығармаcы eлдiң eртeңi. 

Eндeшe, «Бiлiмдiдeн нe пайда бiлгeнiн көпкe айтпаcа, үйрeткeннeн нe пайда 

қайырымы қайтпаcа» дeп Ахаң айтқандай, оның әрбiр туындыcын бойымызда 

бeрiк cақтап, жаc ұрпаққа үйрeткeндe ғана eлiмiздiң eртeңi жарық болмақ. 



Жaлпы cөзiмiздi қоpытындылaй кeлe, «Қaзaқ тiлi мeн кiтaбын жaзғaн, қaзaқ 

тiлiнiң нeгiзiн жacaп, қaзaқ мeктeбiнiң ipгeтacын қaлaғaн aлғaшқы aдaм-Aхмeт » 

-дeп өзiнiң түйiндi пiкipiн aйтa кeткeн Cәбит Мұқaновтың пiкipiмeн кeлicпecкe 

aмaлымыз қaлмaйды. Иә, Aхaң түpлeгeн aнa тiлiмiз бeн оның eлiнe қaлдыpғaн 

acыл мұpacынa мұқият үңiлгeн caйын  тaғы дa бaйып, түpлeнe түceтiндiгiнe eш 

күмәнiмiз жоқ. Aхмeт Бaйтұpcынұлының әpбip eңбeгi хaлықтың acыл мұpacы, 

әpбip жaзғaн шығapмacы eлдiң epтeңi. Eндeшe, «Бiлiмдiдeн нe пaйдa бiлгeнiн 

көпкe aйтпaca, үйpeткeннeн нe пaйдa қaйыpымы қaйтпaca» дeп Aхaң aйтқaндaй, 

оның әpбip туындыcын бойымыздa бepiк caқтaп, жac ұpпaққa үйpeткeндe ғaнa 

eлiмiздiң epтeңi жapық болмaқ. 
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ҰРПАҚ ТӘРБИЕЛЕУ ЖОЛЫНДАҒЫ  

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ 

 

Байшева Айгерим Бакытжанкызы 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының  

«Қостанай қаласы білім бөлімінің №11 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

    Қазақ ұлтының белгілі ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлын білмейтін қазақ 

жоқ шығар?! Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық идеялары бүгінгі таңда 

өзекті болып табылады, өйткені Қазақстан Республикасында әлемдік білім беру 

кеңістігіне бағдарланған жаңа білім беру жүйесі қалыптасуда. 

         Ахмет Байтұрсынұлы өз халқының нағыз патриоты бола отырып, қазақ 

халқын еуропа халықтарының мәдени құндылықтарымен таныстырып, сонымен 

бірге орыс және шетелдік педагогика қайраткерлерінің озық тәжірибесін алу, 

білімді, ғылымды дамыта отырып кітап шығару, халық ағартушылығын дамыту 

жолымен айналысты.  

       «Ғылым мен практикалық білімнің негіздерін бойына сіңірген халық 

ақылды, бай және күшті болады» [1,1-бет]. Қазір дүние жүзіндегі елдердің орта 

білім беру жүйелері ХХІ ғасырда табысты болу үшін балаларға қалай және не 

үйрену керек деген сұрақтар қойылып отыр?  

         Ахмет Байтұрсынұлы туған халқының ғылым – білімге ұмтылуын, әр 

қазақтың ең болмаса бастауыш білім алуын аңсады. «Адамға тіл, құлақ қандай 



керек болса, бастауыш мектепте үйрететін білім де сондай керек» - деп жазды ол.  

Осындай білім беретін ауыл мектебінің сол кездегі хәл – күйі оның қабырғасына 

қатты батты.  

          Белгілі орыс педагогы, ағартушысы К.Д.Ушинский сияқты, білім берудегі 

ұлт идеясының жақтаушысы Ахмет Байтұрсынұлы өз Отанының нағыз азаматын 

тәрбиелеуге лайықты, ана тілінде оқытатын мектеп құруға шақырады. Мысалы, 

«Қазақ тілінде оқыту» мақаласында біз «халықтың өмірін жақсарту балаларды 

оқыту ісінен басталуы керек, өйткені билік, басқару, халық тек біліммен 

түзетіледі» деп оқимыз [2, 84-бет]. Оның сөздері ұрпақтарға ескерту ретінде 

естіледі: «білімге ұмтылмайтын халық қанша байлыққа ие болса да, біраз 

уақыттан кейін оның байлығы өркениетті халықтардың қолына өтеді» [2,85-бет]. 

        Мектепте оқуға қажетті пәндердің тізімін – оқу, жазу, ана тілі, тарих, 

математика, география, сурет салу және басқаларын саралай отырып, ол ана 

тілінде оқуды міндетті деп санады. Ахмет Байтұрсынұлының әдеби іс-әрекетін 

бақылаған замандастары өмір бойы оның ойларын, білім туралы идеяларын, 

олардың халықтың қажеттіліктеріне қаншалықты жауап беретінін бағалай алды. 

Ол өз еңбектерінде қол жетімділік пен гуманизм, патриотизм принципін 

қолданады, бұл оның жұмысын бүгінгі күнге дейін сұранысқа ие етеді.     

          Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық мәні мен ерекшелігіне терең 

енуін атап өткен жөн. Білім берудің педагогикалық жүйесін негізге ала отырып, 

Ахмет Байтұрсынұлы ондағы мұғалімнің рөліне үлкен мән берді. Оның 

пікірінше, «мектеп үшін ең маңыздысы-кәсіби педагогика, әдістемелік әдістер, 

балаларды оқытуды білетін мұғалім» - ұлы ағартушының бұл сөздері бүгінде 

ерекше маңызға ие [3,19-бет]. Өйткені, Қазақстан Республикасында білім беру 

мазмұнын жаңартудың басты мақсаты: мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін 

жетілдіру және критериалды бағалау жүйесін енгізу. 

         Ахмет Байтұрсынұлы мұғалімдердің рухани өсуіне күнделікті қамқорлық 

көрсетіп, олардың мәдени деңгейін арттыруға және әдістемелік даярлығын 

жақсартуға жан-жақты ықпал етті. Мұғалім уақытпен қатар жүруі керек, жаңа 

технологияларды меңгеруі керек, олардан ең жақсы және өнімді алуы керек, 

сонымен қатар озық ғалымдардың, ағартушылардың, педагогтардың, 

психологтардың тәжірибесіне сүйенуі керек. Мұғалім – өз оқушыларына, 

олардың ата-аналарына үлгі. Ол толеранттылықты, өзін-өзі тәрбиелеуге деген 

ұмтылысты және осы қасиеттерге ие болмай, оқушылардан жеке дамуды талап 

ете алмайды.     

        Ахмет Байтұрсынұлы «Мұғалім – мектептің жаны» деп 

бағалаған.  Мұғалім қандай болса, мектеп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім 

білімді болса, ол мектептен балалар көбірек білім алып шықпақшы. Солай болған 

соң, ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, методикадан хабардар, жақсы 

оқыта білетін мұғалім. 

         Сапалы оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттер қанша болса да, білім беру 

стандарттары қалай жасалса да, мектептің материалдық базасы қандай болса да, 

мұғалім білім беру жүйесінде басты орын алады. Көптеген мұғалімдер бар, бірақ 

олардың ерекше кәсіби қабілеттерімен бар адамдар аз. Мұның құпиясы неде? 

Шынымды айтсам, бұл өте қарапайым және екі принциптен тұрады: біріншіден, 



балаларды жанқиярлықпен сүю керек, әр баланы құрметке лайық адам деп санау 

керек. Екіншіден, сіз балаларды тәрбиелеудегі моральдық принциптердің 

маңыздылығын түсінетін, білім берудегі мәдениеттің маңыздылығын түсінетін, 

яғни педагогикалық технологиялар мен әдістердің артында адамның бет-әлпетін 

жоғалтпайтын жеке қасиеттерге ие болу керек. Педагогикалық қызметтің 

принциптерін қарастыра отырып Ахмет Байтұрсынұлының мұғалімнің 

күнделікті жұмысында іске асырылуы қажет үш бағытты бөліп көрсетуге болады 

[5, 18-бет]. Бірінші бағыт-мұғалімнің өзі. Оның жеке қасиеттері біртұтас 

мақсатқа – халықтың өзіндік ерекшелігін сақтауға, ар-намыс пен қадір-қасиетті 

жариялауға, білімге бағынуы керек. Бұл жаңа адамды, адал, мәдениетті, жан-

жақты дамыған, адамгершілікті тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Мұғалім балаға 

бір нәрсені үйрете алады. Ахмет Байтұрсынұлы: өзін, бостандығын, тіпті өмірін 

аямай, туған Қазақстанда әділдікті қалпына келтіруге ұмтылды. Мұғалімнің іс-

әрекетінің негізі психологиялық және әдістемелік негіздерді білу керек, өйткені 

ол әр балаға интуитивті көзқарасын тауып қана қоймай, педагогика мен 

психологияны білуге негізделген.  

     Ахмет Байтұрсынұлының  бұл салада балаларды оқытпас бұрын мұғалім 

«бәрін өзі үйренуі керек» деген сөзін қарастыруға болады. «Бүкіл оқу процесін 

меңгермей мұғалім балаларға сабақты дұрыс үйрете алмайды» деп айтқан 

болатын.  

          Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық қызметінің екінші бағыты 

сапалы оқулықтар мен дидактикалық материалсыз білім беру мүмкін еместігіне 

бағытталған. Дәл осы қағидаға сүйене отырып, өзінің алғашқы «қырық мысал» 

кітабын жасады, онда белгілі дәстүрлі тақырыптар қайта түсіндіріліп, ХХ 

ғасырдың басындағы шындыққа ең сәйкес келетін түрде ұсынылды [6,17-бет]. 

Екінші кітабында Ахмет Байтұрсынұлының ұлттық өзін-өзі тануды, мәдени 

мұраны сақтау қажеттілігі туралы идеяларды жариялады; шағын нұсқаулық 

мәтіндер арқылы ол еңбекқорлықты, адалдықты, мәдениетті сақтауды дамытуға 

шақырды, немқұрайлылық пен өтірікті айыптады. Осы кітаптарды оқи отырып, 

оқушы қоғамдағы өмірдің негізгі принциптерін үйрене алады.  

          Қазақ тілін оқытудағы Ахмет Байтұрсынұлы жасаған реформа – қазақ 

тілінің өзіндік табиғатын терең танудан, оның ғаламдық біліктілікпен саралаудан 

туған іргелі ізденістер жемісі. Бұған жоғарыдағы мақалады айтылған мына ойлар 

куә: «Тәртіпті жазу деп айтамыз, тілдегі бар дыбыстың бас-басына арнаған 

белгісі бар болса. Осы күнгі жазуымызда дыбыс басына арнаған белгіміз жоқ. 

Бір белгімен әлденеше түрлі дыбыстарды жазамыз. Бірдей жазылған сөзді қалай 

әртүрлі оқысам дұрыс болады деп бала қиналмай ма? Сондықтан әуелі оқу 

құралын сайлаудан бұрын, жазуымыздың тәртібін түзетіп, жөнге салуымыз 

керек»(“Айқап”, 1912, №4). [1, 43-бет] 

 Көріп отырғанымыздай, Ахмет Байтұрсынұлы ең алдымен жазуды, хат 

тануды бір тәртіпке, жалпыға ортақ бір қалыпқа түсіруді ұсынған. Содан соң 

барып, осынау қалыпқа түскен жүйе бойынша оқулық жасау қажет деп табады.  

         Ахмет Байтұрсынұлы басқа да әдеби шығармаларды («Ер Сайын» және «23 

жоқтау») жасады, ол «жаңа орфографияда» баяндалған әліпби жүйесін құра 

отырып, халықтың дамуына одан да көп үлес қосты [5,173-бет].      



        Ахмет Байтұрсынұлының осы және басқа да еңбектері  оқу процесінде 

маңызы өте зор, ал мұғалім-психолог пен әдіскер мұғалімнің жеке басына 

мұғалім-жазушы да қосылуы керек дейді. Сонымен, үшінші бағыт – мұғалім, 

оқушы және оқулық арасындағы байланыс дамыған педагогикалық технология 

болуы керек [7,23-бет]. Мұны ескермей, біз өз қызметімізді бытыраңқылыққа 

айыптаймыз: өз принциптері мен білімі бар мұғалім, мүмкіндіктері мен 

қабілеттері бар оқушылар және қалай пайдалану керектігі түсініксіз оқулықтар.  

    Мектеп балаларын қазақша сауаттандыратын оқу құралын жазғаннан кейін  

көп ұзамай енді мектепте қазақ тілін пән ретінде үйрететін оқулық жазуға 

кіріседі. Бұл оқулық «Тіл құралы» деген атпен алғаш рет жарық көрген.     

     Тіл құралы – қазақ мәдениетінде бұрын болмаған соңғы құбылыс. Ол осы 

оқулықта қазақ грамматикасына қатысты категориялардың  әр қайсысына 

тұңғыш қазақша терминдер ұсынады. Оқулық үш жылдыққа арналған. Әр жылғы 

cынaптaрғa жeкe-жeкe жaзылғaн. Бірінші кітaп – Дыбыc жүйecі мeн түрлeрі 

(1914), eкіншіcі – Cөздің жүйecі мeн түрлeрі (1914-1915), үшіншіcі – Cөйлeм 

жүйecі мeн түрлeрі (1923). Үш кітaп тa Орынбордa жaрық көргeн. Бірінші кітaптa 

әріптeр, буындaр, әріптeр турaлы eрeжeлeр оқытылca, eкінші, үшінші кітaптaрдa 

оқулықтa қолдaнылуғa тиіcті әдіc-тәcілдeрдің қaндaй жолмeн оқытылуы 

кeрeктігін түcіндірeді. «Тіл – құрaлдың» бірінші бөлімі – 7 рeт, eкінші бөлімі – 8 

рeт, үшінші бөлімі – 6 рeт бacылғaн. 

«Дүниеде ешбір тіл өз-өзінен шықпайды. Дүниеде ешбір тілді бір шешен 

кісі ойлап шығарған жоқ та, шығара алмайды да. Тіл деген нәрсе қалың елдің 

күндегі тұрмыс қазанында қайнап, пісіп дүниеге келеді. Сонан соң ғана 

шешендер, «тіл көсемдері» бұл тілді безеп, жолға-жөңге  салып, жүйесін айырып 

елге естіртеді. Сондықтан, әдебиет тіліне негіз етіп ел аузындағы тіл алынбаса, 

ол әдебиет адасып кетуі ғажап емес.  

            Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілін оқыту әдістемесінің ірге тасын қалаушы. 

Ол қазақ тілін дыбысқа бөліп оқыту арқылы сауаттандыру әдісінің негізін салды.  

Бұл салада бірнеше әдістемелік мақалалар жазып, соның негізінде Қазан 

қаласында «Баяншы» деген атпен методикалық кітапша шығарды. Мұнда 

мұғалімдерге «Әліппені» пайдаланудың, сауат ашу әдістерінің жол – жобасын 

көрсетіп берді.  

          Ахмет Байтұрсынұлы–өзінің ағартушылық қызметі мен педагогикалық 

көзқарастары арқылы халықтық идеяны кеңінен насихаттады, оны нақты іске 

асыру жолында бар өмірін сарп еткен  ғұлама ұстаз, халық педагогы, «ұлттық 

тарихымызда ешкіммен салыстыруға болмайтын ерекше тұлға».  

          Еңбек ете білген адам ерте болсын кеш болсын өз еңбегінің жемісін алары 

хақ. Сол сияқты сонау уақыттан бізге мұра болып қалып отырған Ахмет 

Байтұрсынұлының осынау мұрасы сол кездегі жастардың ғана емес, біздің де ой-

санамызды өсірері анық. Енді атамыздан осы қалған мол мұраларды 

жалғастырып алып жүру біздің ең басты міндеттеріміздің бірі болып қала 

бермек. Осы мол мұрамен сусындап одан нәр алу оның нәтижесін көрсетіп, алда 

еліміздің біртуар осындай азаматтарының бірі болу – біздің алдағы басты 

мақсатымыз. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ОЙЛАРЫНЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ 

                                                                  

Балгабаева Гульнара Зкриявовна 

Қостанай облысы әкімдігі Білім басқармасының  

«Қостанай ауданы білім бөлімі Тобыл қаласының мектеп-гимназиясы» КММ                                                                 

   

        Қазақстан Республикасының білім берудің негізгі құндылықтары мен 

мақсаттары мектеп түлектерінің білім деңгейін арттыруға, инновациялар мен 

көшбасшылықты іске асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыруға, 

ғалымдар мен жаңашыл педагогтардың педагогикалық мұрасын ескере отырып, 

мектеп білімінің мазмұны арқылы ұлттық бірегейлікті дамытуға бағытталған. 

        Өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдары Қазақстанда инновациялық 

педагогикалық идеялардың дамуы Ахмет Байтұрсынұлының есімімен 

байланысты. Педагогикалық баспасөздің рөлі, бастауыш мектептің, жоғары 

білім беру жүйесінің проблемалары, оқытудың мазмұнын, нысандары мен 

әдістерін жетілдіру, өскелең ұрпақты рухани-эстетикалық тәрбиелеу ұлт ұстазы  

қарайтын проблемалардың толық тізбесі емес. Ол өз Отанының нағыз азаматын 

тәрбиелеуге лайықты еркін мектеп, ана тілінде оқытатын мектеп құруға 

шақырады. "Қазақша оқыту" мақаласында Ахмет Байтұрсынов: "Халық өмірін 

жақсартуды балаларды оқыту ісінен бастау керек, өйткені билік, басқару, халық 

тек біліммен түзетіледі", - деп жазады.[1]. Ұрпақтар үшін ескерту ретінде оның 

сөздері: "Білімге ұмтылмаған халық қанша байлыққа ие болса да, біраз уақыттан 

кейін оның байлығы өркениетті халықтардың қолына өтеді". Ахмет  

Байтұрсынұлының педагогикалық идеялары бүгінгі таңда өзекті болып 

табылады, өйткені Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне бағдарланған жаңа 

білім беру жүйесі қалыптасуда. Өз халқының нағыз ұлы бола отырып, ұлы 

ағартушы педагог  Еуропа халықтарының мәдени құндылықтарымен танысуға, 

олардан үлгі алуға, білімге, ғылымға ақша салуға, кітап шығаруға шақырады. 

"Ғылым мен практикалық білімнің негіздерін бойына сіңірген халық ақылды, бай 

және мықты болады", - деп жазған ол. [2]. Қазір дүние жүзіндегі елдердің орта 

білім беру жүйелері " ХХІ ғасырда табысты болу үшін балаларға не оқу керек?" 

деген мәселені шешуде. Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің 



мемлекеттік стандартында тұжырымдалған білім берудің түйінді құндылықтары 

мен мақсаттары мектеп түлектерінің жалпы білім деңгейін арттыруға, 

инновациялар мен көшбасшылықты іске асыру үшін қажетті дағдыларды 

қалыптастыруға, халықаралық тәжірибені ескере отырып, мектептегі білім беру 

мазмұнының призмасы арқылы ұлттық бірегейлікті дамытуға бағытталған. 

Білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі тенденциялары: 

- қоғамның даму қарқынын жеделдету; 

- постиндустриалды, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениетаралық өзара іс-қимыл 

ауқымын кеңейту; 

- халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде шешілуі мүмкін жаһандық 

проблемалардың пайда болуы мен өсуі; 

- қоғамды демократияландыру; 

- экономиканың серпінді дамуы, бәсекелестіктің өсуі; 

- адами капиталдың маңыздылығының өсуі. 

      Халықаралық деңгейде өзін сенімді түрде танытып келе жатқан біздің 

республикамыз бұл тенденциялардың ықпалынан тыс қала алмайды. Біздің 

қоғамның өзекті мәселелерінің бірі-өзгермелі әлеуметтік және экономикалық 

жағдайда өмір сүруге ғана емес, сонымен бірге оны жақсы жаққа өзгерте отырып, 

қолданыстағы шындыққа белсенді әсер етуге дайын бәсекеге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыру. Білім беру мазмұнын жаңарту, ең алдымен, орта білім беру 

моделін, оның құрылымын, мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің тәсілдері мен 

әдістерін қайта қарау, оқушылардың жетістіктерін бағалаудың түбегейлі жаңа 

жүйесін енгізу болып табылады.  

       Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық мамандықтың мәні мен 

ерекшелігіне терең енуін атап өткен жөн. Оның пікірінше," мектеп үшін ең 

маңыздысы - кәсіби педагогика, әдістемелік тәсілдер, балаларды оқытуды 

білетін мұғалім," - ұлы ағартушының бұл сөздері бүгінде ерекше маңызға ие. 

[3.1]. Өйткені, Қазақстан Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту басты 

мақсаты: мұғалімдердің педагогикалық шеберлігін жетілдіру және критериалды 

бағалау жүйесін енгізу. Білікті мұғалімнің рөлін Ахмет Байтұрсынүлы үлкен рөл 

атқарды, ол мектептегі жұмыстың сәттілігі мұғалімнің педагогикалық 

шеберлігіне байланысты екенін, сондықтан мұғалімнің оқу орындарында кәсіби 

дайындығы кезінде мұғалімнің педагогикалық техниканы игеруіне, 

оқушылардың оқу процесін ғылыми негізде жүргізу қабілетіне ерекше назар 

аудару қажет екенін атап өтті. Ахмет  Байтұрсынұлы барлық педагогикалық 

қызметі мектептегі оқу процесін жетілдіруге және педагогикалық процесті 

сауатты ұйымдастыра алатын білікті педагогты даярлауға бағытталған. "Қазақша 

оқыту туралы" жұмысында ол мұғалімге қойылатын негізгі талаптарды 

айқындайды, ол бірінші кезекте жеке әдістемені меңгеруі, балалардың 

психологиялық ерекшеліктерін және оқу процесінің теориялық негіздерін білуі 

тиіс. Идея мұғалімдердің әдістемелік және психологиялық – педагогикалық 

дайындығында жатыр, өйткені "балаларды оқытумен айналысатын адамдар 

әдістеме мәселелерін жақсы білуі керек. Екіншіден, олар табиғатты жақсы біліп, 

баланың көңіл-күйін сезінуі керек. Ол үшін балалардың туылғаннан бастап 

Физикалық және психикалық дамуы туралы бәрін білу қажет " [3.2]. Ахмет  



Байтұрсынұлы ұсынған мұғалім мамандығына қойылатын жоғары талаптар 

бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Бүгінгі таңда жоғары 

интеллектуалды, жан-жақты, қазіргі әлемнің кез келген сын-тегеуріндеріне 

дайын, бәсекеге қабілетті, терең теориялық және практикалық білімді меңгерген, 

ұлы Қазақ мұғалімі армандаған педагогты оқыту мен тәрбиелеу мәселесі де өткір 

көтерілуде. Бұл мәселе өзектілігін Президент Қасым-Жомарт Токаев былай 

деген: «Сапалы білімге қолжетімділікті қамтамасыз ету маңызды екені сөзсіз. 

Бұл – бүкіл қоғам дамуының ең маңызды факторы. Мектептерді материалдық 

ресурстармен қалай қамтамасыз етсек те, жақсы мұғалімдерсіз білім сапасын 

арттыру мүмкін емес. Ұлы Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, мұғалім – мектептің 

жүрегі, - деді Президент. [5] 2016 жылдан бері мектептерде  білім беру 

бағдарламасы жаңарту процесіне енгізіліп келеді. Бұл білім алушыларға оқу, 

жазу, сөйлеу, әртүрлі мәселелерді шешу, зерттеу және анықтамалық 

материалдарды зерттеу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Оқушылар бастауыш 

сыныптарға арналған пәндік білім беру бағдарламасының әрбір саласына сүйене 

отырып, түсініктерді қалыптастырады деп болжанады, осылайша олар бұл 

білімді басқа жағдайларда жалпылап, қолдана алады. Сондықтан білім алушылар 

өз білімдерін кез-келген жағдайға қалай бейімдеу керектігін үйренуі керек және 

болашақта кез-келген қиын мәселелерді шеше білуі керек. Мектепте мұғалімнің 

рөлі "активатор" функциясын орындаған кезде оқушылардың үлгерімін бақылау 

және жазу болып табылады. Оқыту процесін жандандыру үшін мұғалімдер 

ынталандырушы материалдарды ұсынады және оқушылардың танымдық 

өзгерістеріне ықпал ете отырып, оқу процесіне таңдамалы түрде араласады. Оқу 

және сыныптан сыныпқа ауысу кезінде оқушылар сәтті нәтижелерге қол жеткізу 

үшін тәуелсіз болуы керек. Педагог бүгінде бірқатар құзыреттіліктердің жоғары 

деңгейіне ие болуға міндетті: арнайы құзыреттілікпен (жеткілікті жоғары 

деңгейде өзінің кәсіби қызметімен айналысу және өзінің одан әрі кәсіби дамуын 

жобалау қабілеті); әлеуметтік құзыреттілікпен - бірлескен (ұжымдық, топтық) 

кәсіби қызметпен; білім беру құзыреттілігімен (кәсіби білімді, іскерлікті және 

дағдыларды игеруге қызығушылық), сондай-ақ ақпараттық, коммуникативтік, 

проблемаларды шешу құзыреттілігі.  Мұғалім келесі үдерістерді білуі керек: 

- нәтижеге жету үшін оқу мақсаттарын тұжырымдау; 

- оқу материалын игеруді ұйымдастыру бойынша оқу процесін құру; 

-оқу мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын дайындау; 

- оқу үдерісі үшін ақпараттық ортаның әлеуетін пайдалану; 

- оқушылардың озық дамуы үшін жағдай жасау; 

- психологиялық жайлылық пен қолдау атмосферасын құру; 

- оқушыларды өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі жүзеге 

асыруға дайындау; 

- қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған ағымдағы нәтижелерді 

бағалау. 

        Бастауыш мектепте балаларда белгілі бір білім мен өмірлік дағдыларды 

қалыптастырады, олар өмір бойы қолданады - бұл бірінші мұғалімнің маңызды 

мақсаты. Сондай – ақ жаңартылған бағдарламаның маңызды міндеттерінің бірі - 

"үйренуге үйрету", өмір бойы білім алу керек, бұл жаңа бәсекеге қабілетті, жан-



жақты үйлесімді дамыған, функционалдық сауатты тұлғаны дамытуға ықпал 

етеді. Ахмет Байтұрсынов қазақ халқының болашағы, қазақ тілі мен ұлттық 

мәдениетінің болашағы жас ұрпақтың білім, руханият және адамгершілік 

дәрежесіне байланысты екенін түсінді. Олар прогрессивті ғылыми идеялардың 

тасымалдаушысы болады бұқара. 

       Қазақ халқының білім беру мәселелерін қамтитын барлық еңбектерінде 

белгілі педагог және әділдік үшін күрескер халықты білімге ұмтылуға, өнер мен 

мәдениетті игеруге шақырады. Адамның рухани даму қажеттілігін түсіндіреді, 

адамгершілікке, адами құндылықтарды сақтауға, халықтың мәдени әл-

ауқатының өсуіне, қазақ тілінің, оның әдебиетінің, ұлттық салт-дәстүрлерінің 

өркендеуі мен дамуына жағдай ретінде шақырады. Оның бұл үндеуінде өз 

халқына, оның болашағына деген үлкен сүйіспеншілік пен жанашырлық сезіледі. 

Ал ол өз халқының болашағын бүгінгі тәуелсіз, өркендеген, өркениетті мемлекет 

ретінде көрді, ҚР Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылы Қазақстан 

халқына Жолдауы растау болып табылады: "жаңа саяси және экономикалық 

бағыт беруге бағытталған... жастардың білімі жақсы, бұл одан да лайықты 

болашақты білдіреді". Ол, сондай-ақ Ахмет Байтұрсынов сияқты, 

қазақстандықтардың жаңа буынына сенеді, өйткені "әрқашан оқу мен өсу үшін 

барлық қажетті жағдайларды жасауға тырысты. ... Мемлекет жастар алдында 

жаңа мүмкіндіктер ашу үшін қажет нәрсенің бәрін жасайды"[4]. 

        Қазақ тіл білімін дамытуда А.Байтұрсыновтың маңызы зор. VIII ғасырдан 

бастап қазақ даласында исламның таралуына байланысты араб жазуы біртіндеп 

егілді. Қазақ жазуы араб алфавитінде қазақ тілінің барлық дыбыстарын дәл 

бейнелеу үшін қажетті көптеген әріптердің болмауына қарамастан, араб 

графикасы негізінде өмір сүрді. Қазақ тілінің табиғатын терең зерттей келе, 

Ахмет Байтұрсынұлы араб тілін негізге ала отырып, жаңа қазақ әліпбиін жасады. 

Ол латын және одан да көп орыс алфавитінің енгізілуіне қарсы болды, ол кезде 

қазақ тілінің даму қажеттіліктеріне жауап бермеді, оның грамматикалық және 

фонетикалық құрылымын көрсетпеді. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ 

әдебиетінің тарихы мен әдебиет теориясы бойынша зерттеулерінде зор еңбегі 

бар. Мәселен, ол абайтанудың негізін қалаушы болды, Абай Құнанбаев 

шығармашылығының рөлі мен маңызы туралы алғашқы мақалалар жазды. Ұлы 

ғұлама абайтанушы-әңгімешілер, ауызша халық шығармашылығының 

тасымалдаушылары туралы жазды. Қазақ әдебиеттануының қалыптасуында 

оның "әдебиет теориясы" маңызды рөл атқарды. Байтұрсынұлы әдебиетте 

шындықты көру мен түсінудің ұлттық тәсілдерін көрсетудің қызу жақтаушысы 

болды.  

      Ахмет Байтұрсынұлының идеялары рухында тәрбиеленген, руханият пен 

адамгершілік, өзін-өзі құрметтеу және өзін-өзі жүзеге асыру идеясына қаныққан, 

Әдістемеге, оның қазақ тілі, әдебиеті, психологиясы мен өнері саласындағы 

ілімдеріне сүйене отырып, қазіргі әлемде елдің білім беру жүйесінде жаһандық 

өзгерістерді жүзеге асыратын прогрессивті жастардың ұрпағы болатыны сөзсіз. 
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ХХ ғасырдың ұлы реформаторы, қазақ әліпбиі, ғалым, түркітанушы, ақын, 

аудармашы, «Қазақ» газетін ұйымдастырушы, қоғам және мемлекет қайраткері, 

ұлтының ар-ожданы, Алаш көсемі, Ахмет  Байтұрсынұлы 1920-1921 жылдар 

аралығында Қазақ АКСР-нің Оқу-ағарту халық комиссары және Қазақ Орталық 

атқару комитетінің қызметін атқарады. Ел мүддесі үшін күрескен Ахмет 

Байтұрсынұлын замандастары «қазақ халқының көсемі», «ұлтымыздың ар-

ожданы» деп ұлықтап, есімін тура атамай, «қазақтың Ахаңы» деп дәріптеген. 

Баяндамамда қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының негізін қалаған 

Ахметтей феномен-тұлғаның қиялындағы ұшқыр арман мен оның идеясын 

бүгінгі күні жалғастырып, дәріптеп келе жатқан педагог қауымның оқыту 

жүйесін жаңашаландырудың өміршеңдігін өскелең ұрпаққа таныту.  

Ағартушы ұстаздың кітаптары қазақ балаларына ана тілін оқытуда 

қажеттілікті өтегені соншалық, жиі-жиі жарияланған. А.Байтұрсынұлы 1913 

жылы «Оқыту жайынан» деген өзекті мақаласында мектептегі оқу жұмысының 

үш нәрсеге тәуелді екенін айтады: бірінші – ақша, екінші – құрал, үшінші – 

мұғалім. Осы үш негізгі мәселенің басын шешіп алмай, бала оқыту ісі алға 

жылжымайды дейді. Ахаң былай деген: «...үш тіреуі тең болса, оқу қисаңдамай, 

ауытқымай, түзу жүреді. ...тең болмағандағы оқу жұмысы аумалы жүк сыйақты, 

орнықсыз. Жүгі ауған көштің жүрісі өнбейді. Орнықты оқу болмай, қалт-құлт 

етіп оқытқан білім үйретіп жарытпайды» екен [1]. Сөйтіп әдіскер-ұстаз мектепке 

https://baq.kz/toqaev-zhaqsy-mugalimdersiz-bilim-sapasyn-arttyru-mumkin-emes_268957/
https://baq.kz/toqaev-zhaqsy-mugalimdersiz-bilim-sapasyn-arttyru-mumkin-emes_268957/


қажет оқулықтарды жазуды өзі бастап, айналасындағыларға дұрыс, түзу жол 

салып берген [1].  

Ағартушының айтқандары дәл бүгінгі күнгі бала оқыту мәселесімен 

өзектес болып отыр. Мен баяндамамда ғалымның «Оқу құралы. Қазақша 

алифба» еңбегіне тоқталғым келеді. Бұл кітап алғаш рет 1912 жылы Орынборда 

жарық көрген. Автор «Балалар, бұл жол басы даналыққа» деп басталатын 

«Тарту» атты ғибрат тақпағын оқулықтың беташары ретінде берген [2]. Кітаптың 

әріп үйретер бірінші бетінің үстіңгі оң жағына Құран сөзі: «Би исми-иллаһи-

рахмани-раһим» шырағдандай орналастырылған. Әрі қарай қазақ әріптері төте 

жазу жолымен рет-ретімен беріледі де, әрбір харіптің тұсына таңбасы және сол 

таңбаның атауы жазылады. Және төменгі жағына оқытушыға түсінік, яғни 

нұсқаулығы қатар ұсынылады. Сонымен қатар, соңына қазіргідей шұбыртпалы 

ұзыннан-ұзын мәтіндер емес, қысқа әрі нұсқа оқушының ұғымына сай, түсінігіне 

лайық мысалы: туысқан-туған атаулары, тұрмысқа қажетті киім, үй саймандары, 

ыдыс-аяқ, мал мен хайуандар атаулары және ас-тағамдармен қатар, дене 

мүшелерінің атаулары т.б. қамтылады. Осы еңбектен жиырмасыншы ғасырдың 

басында ұлттық тіл білімі қалыптаса бастаған кездің өзінде-ақ ғалымның 

функционалды грамматика мен оқу сауаттылығының ұстанымдарын 

қолданғанын көреміз.  

Оқу сауаттылығы – тұлғаның өзін-өзі дамытуы мен білімін жетілдіруіндегі 

басты құралдардың бірі. Оқу сауаттылығын бағалау үшін білім алушыларға 

мәтінде берілген ақпаратты салыстыру, автордың ойын түсіну және қоршаған 

орта туралы жеке түсінігіне сүйене отырып, өз көзқарасын дәлелдейтін 

негіздемелерді табуды қажет ететін тапсырмалар беріледі. Бұның құрамына 

баланың оқылған мәтінді түсіну қабілеті, қойылған сұраққа толық жауап беру 

үшін мәтін ақпаратын қолдану қабілеті және оқығаны туралы ойлана алу қабілеті 

жатады. Баланы оқуға үйретуде мұғалімнің рөлі ерекше маңызды. Оны 

А.Байтұрсынов та мектептегі оқу жұмысының үш нәрсеге тәуелділігі деп атап 

кетті. Ал оқулықты «Балалар, бұл жол басы даналыққа» деп атауы қазіргі оқу 

сауаттылығындағы жағдаятты шешуге сәйкес келеді. Себебі бала мәтінмен 

жұмыста оқу құзыреттіліктерінің әртүрлі күрделілік деңгейлерін – мәтіннің 

үстіртін, тура мағынасын түсінуді талап ететін қарапайым сұрақтарды да, аса 

күрделі сұрақтарды да қарастырады. Мысалы, білім алушы мәтіннен ақпаратты 

табады, интеграция мен интерпретация әрекеті арқылы өзара байланыстырады 

және оқушы рефлексия және бағалауда фактілерді салыстырумен шектелмей, 

ұсынылған ақпарат негізінде болжам жасайды. Тапсырмалар күрделілігіне 

сәйкес 1-деңгейден 6-деңгейге дейін беріледі. Енді осы тапсырмаларды орындау 

үшін оқушыға ұзын сонар мәтіндерді түсіну қиынға соғады. Сондықтан 

А.Байтұрсынов көрсетіп кеткендей мәтінді алғанда оның тым ұзақ болмауын 

ескерген жөн деп ойлаймын. Өзімнің сабақтарымда қолданып жүрген оқу 

сауаттылығына арналған тапсырмаларға тоқталып өтейін. Мысалы, 9-сынып 

оқушыларына арналған тапсырманың үлгісі: 

Олимпиада ойындарында жүлде алған тұңғыш қазақ жайлы не білеміз?  



Ғұсман Қосанов 1935 жылы 25 мамырда қазіргі Шығыс 

Қазақстан облысы, Бесқарағай ауданының Изатолла 

ауылында дүниеге келген. Өте елгезек болған Ғұсман Қосанов 

бала күнінен спортқа бейім болып, оқушылар 

спартакиадасында жүгіруден ылғи бірінші орын алған. 

Ғұсманның желден озған желаяқ болуына әкесі Ситтық себеп 

болған екен. Атпен желіп отыратын әкесі Ғұсманға арқанды 

ұстатып, артынан ілестіріп жүгірткен екен. 

Әйгілі желаяқ жүгіруден бөлек шаңғымен сырғанау, футбол, баскетбол 

сынды спортты да жақсы меңгерсе керек. Ол 1951 жылы шаңғымен сырғанаудан 

10 шақырым қашықтықта Семей қаласының чемпионы атанса, 100 метрге 

жүгіруден де үздіктер қатарынан көрінген. 1955 жылы Киевте өткен Украина 

чемпионатында Еуропа біріншілігінің қола жүлдегері, танымал желаяқ Леонид 

Бартеневтен 0,1 секундқа қалып, 10,7 секунд көрсеткішпен күміс медальді 

иеленді. Дегенмен қайтпас қайсарлығының арқасында араға екі жыл салып, 1957 

жылы Украина чемпионатында топ жарды. Талайды таңдай қақтырған 

Қосановқа одақтас республикалардың біразы құда түсіп, өздеріне алғысы келді. 

Бірақ ол КСРО-ның еңбек сiңiрген жаттықтырушысы А.Масловскийдің 

ұсынысымен Кишиневтегi (Молдова) дене тәрбиесi техникумына оқуға түседі. 4 

дүркін Молдова чемионы болған Қосанов КСРО спорт шеберi атанған да тұңғыш 

қазақ спортшысы. Одан кейін КСРО чемпионатында топ жарып, Кеңес одағының 

олимпиадалық құрамына басты үміткер атанады. 1959 жылы Ғұсман көрсеткішін 

10,4 секундқа дейін жақсартып, Молдованың жеке рекордын жаңартты. 

Кейіпкеріміздің спорттық мансабында 1960 жылы Мәскеуде өткен КСРО 

чемпионатының маңызы зор болды. Ол 100 және 200 метрлік қашықтықта ақтық 

мәреге шығып, Одақ құрамында өнер көрсетуге әлеуеті жететінін дәлелдейді. 

Стартта өте жылдам жүгіретін Қосановқа 100 метрдің алғашқы 90 метрінде тең 

келетін ешкім болмаған. Атақты Мұхамед Әлимен бір Олимпиадада өнер 

көрсеткен Ғұсман жекелей сында жартылай финалға шығып, 10,7 секунд 

нәтижесімен 6-орынға тұрақтады. Финалға дейін небір мықты командаларды 

жолда қалдырған КСРО құрамасы алтын жүлдеге АҚШ, Италия, Германияның 

бiрiккен командасы, Ұлыбритания, Венесуэла сынды мықтылармен таласады. 

Ғұсман жарыс жолына алғашқы болып шығып, таяқты әрiптесi Бартеневке 

бiрiншi болып жеткiзiп бердi. Бiрақ Бартенев осы олимпиаданың жеке сындағы 

жеңімпазы Армин Хариден (Германия) сәл ғана қалып қойды. Юрий Коновалов 

та эстафетаны соңғы кезеңде жүгiретiн Эдвин Озолинге екiншi болып 

табыстайды. Шешушi кезеңде Озолин Мартин Лауэрге жете алмады. Негізі 30,4 

секундымен әлем рекордын тіркеген АҚШ құрамасы жеңімпаз атануы керек еді. 

Бірақ олардың жарыс ережесін бұзуына байланысты Германия біріккен 

командасы Олимпиада чемпионы атанды. 40,1 секунд көрсеткішімен КСРО 

төрттігі күміс тұғырға көтерілді. Молдованың өкілі ретінде қатысқанымен 

қазақтың кім екенін спорт әлеміне танытқан Қосанов Олимпиада медалін алған 

тұңғыш қазақ атлеті ретінде тарихта қалды. Қосанов 1962 жылдан бастап 

еліміздің атынан шыға бастайды. Сол жылы ол Алматыда Спартак СҚ 

біріншілігінде 100 метрді 10,2 секундта жүгіріп, жеке рекордын жаңартты. 



Сондай-ақ Қосанов 1964 жылы Жапония астанасы Токиода өткен Олимпиада 

ойындарында сынға түсті. 100 метрге жеке жарыста жартылай финалға дейін 

жеттi.  

1. Ғұсманның желден озған желаяқ болуына кім себепкер болды? 

А. Жаттықтырушысы 

В. Әкесі Ситтық 

C. Леонид Бартенев 

D. А.Масловский 

2. Хронологиялық кестені толтырыңыз.  

Жылы Оқиға 

1951 жылы  

1955 жылы  

1957 жылы  

1959 жылы  

1962 жылы  

3. Неліктен  Ғұсман Қосановты  одақтас республикалардың біразы өздеріне 

алғысы келді?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4. Олимпиада медалін  иелену үшін спортшы бойында қандай қасиеттер болу 

керек деп ойлайсың? Ойыңды 4-5 сөйлеммен жеткіз. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Тапсырмаларды орындауға арналған ұсыныстар: 

1-тапсырма 

1. Мәтінді түсініп  оқыңыз. 

2. Мәтін мазмұнына және сұраққа назар аударыңыз. 

3. Жауаптардан бір дұрыс кілтті белгілеңіз. 

2-тапсырма 

1. Мәтінді мұқият оқып шығыңыз. 

2. Жылдар көрсетілген ақпараттарды іріктеңіз. 

3. Кестені толтырыңыз. 

3-тапсырма 

1. Мәтіннен сұраққа жауап іздеңіз. 

2. Одақтас республикаларды анықтаңыз. 

3. Спортшының жеңістерін саралаңыз. 

4-тапсырма 

1. Мәтіндегі ақпараттарға назар аударыңыз. 

2. Көзқарасыңызды өмірмен байланыстырыңыз. 

3. Ойыңызды жүйелі жеткізіңіз.  

Берілген тапсырманы ғалымның еңбегіне сай талдап өтейін. Тапсырманың 

мәтіні оқушының жас ерекшелігіне сай қысқа әрі нұсқа берілген. Мәтінде 

берілген сөздер мен тіркестер баланың ұғымына сай, түсінігіне лайық. 

Қорыта келе айтарым, қазақ тілі мен оның асыл сөзін, сөз өнерін пән 

ретінде ғылымға негіздеп бүгінгі күнге жеткізген ғалым-реформатор Ахмет 



Байтұрсынұлының ғибратын  үлгі тұтып, жетілген тілге басқа қажетсіз 

заңдылықтарды енгізбей-ақ баланың қоғамда өз орнын табуына жағдай жасауға 

болады. Себебі оқу сауаттылығы оқушының қоғамдағы өмірінде маңызды рөл 

атқарса, ол қабілетті балаға үйретуді қазақ тілі сабағында жүзеге асыра аламыз. 

Тұлғаның білімін жетілдірудің басты құралдарының бірі болып саналатын оқу 

сауаттылығына үйретуде Ахмет Байтұрсынұлының көрсетіп кеткен ғибратын 

жалғастырып, тәжірибені кеңінен қолдануға мүмкіндік бар. Бұл нағыз ұлттық 

мұра, сондықтан жаңашыл оқыту жүйесіндегі заманауи технологиялар арқылы 

жаңғыртуды жалғастырып, қазақ тілін оқытып-үйретуде үлкен жетістіктерге 

жетеміз деген ойдамын. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Имаханбет Р.С. Ахметтану мәселелері: ғылыми жинақ 

2. Байтұрсынұлы А. Тіл тағылымы. – Алматы: Ана тілі, 1992.-448 б. 

3. Оқушылардың оқу сауаттылығы. Оқу құралы «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ, «Педагогикалық өлшеулер орталығы» 2017 ж. 

4. https://www.melimde.com/pisa-ou-sauattilifi-degenimiz-ne-sholu.html 

5. https://aqzhelken.kazgazeta.kz/news/34204 

 

 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – ҚАЗАҚ ТІЛІН ЗЕРТТЕУШІ 

 

Есенгельдина Мария Кеулмжаевна 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 

«Жітіқара ауданы білім бөлімінің гимназиясы» КММ 

 

Ахмет Байтұрсыновтың бойынан табылған дарыны оған поэзияда, 

публицистикада, ғылымда және де мәдениеттің басқа да салаларында өзін шебер 

екендігін көрсете білді. Ол білім жолында өзінің сара жолын көрсеткен ғалым, 

қазақ тілін жетілдіру үшін шетел әдебиеттерін аударған аудармашы ретінде де 

танимыз, этнограф, көптеген оқулықтардың жазып қана қоймай, сонымен қатар 

жас балаларға, ересектерге арналған көптеген өлеңдердің авторы. Байтұрсынов 

балалар қатар ересектерге білім бұлағын ашқан үлкен ұстаз болды. Ол халықтың 

жадында қазақ ғылымы мен мәдениетінің шырағы болып қала берді. 

«Егер халықымыздың басты байлығы-денсаулығы болса, жаны үшін басты 

байлығы– білім мен өнер, осылардың көмегімен халықымыз дамып,  қанатын 

кеңге жаяды деп үміт еткен. Ұлт ұстазының басты міндетттерінің бірі – жастарға 

білім беру, қолөнерге үйрету, оларға мамандық беру. Осы міндеттерді жүзеге 

асыру үшін қазақ даласында барлық ауылдарда қазақ мектептерін ашып, қазақ 

тілінде сабақ беру керек. Бұл біздің басты мақсатымыз және міндетіміз», - деді 

Ахмет Байтұрсынов. 

А.Байтұрсынов-алғашқы қазақ әліппесінің авторы. Ғалым 

Байтұрсыновтың құрметіне аталған жаңа қазақ әліпбиі кезінде жазу реформасын 

https://www.melimde.com/pisa-ou-sauattilifi-degenimiz-ne-sholu.html
https://aqzhelken.kazgazeta.kz/news/34204


жүргізу барлық түркітілдес халықтар үшін үлгі тұтарлық болды. Сондай-ақ, 

автор «Ана тілі бойынша нұсқаулық», «Қазақ тілі курсының экспозициясы», 

«Грамматиканы оқуға арналған нұсқаулық», «Сөйлеуді дамыту», түрлі 

хрестоматияларды жазды. Бұл әдістемелік еңбектер әлі күнге дейін қазақ тіл 

білімі және қазақ тілін оқыту әдістемесі саласындағы ғалымдардың арасында 

беделді. 

Ахмет Байтұрсынов қазақ әдебиеті мен жазуының дамуына үлкен үлес 

қосты. А. Байтұрсыновтың шығармашылық қызметі фантастикадан басталды. 

Атап айтқанда, оның «Қырық мысал» және «Маса»жинақтарына енген ертегілері 

ең танымал. Байтұрсынов қазақ ауыз әдебиеті үлгілерін жинау және басып 

шығару бойынша үлкен жұмыс атқарды. Ол 1923 жылы жарық көрген «Ер Саин» 

поэмасы, «23 жоқтау» (1926) және «Әдебиеттану» (1926) кітаптарын шығарды. 

Ахмет Байтұрсынов қазақ балаларын ана тіліне оқытуға арналған бірқатар 

оқулықтар жазды. Өлеңдерінде ол қазақ халқының қажеттіліктері мен 

ұмтылыстарын, жарқын болашақ туралы армандарын білдірді, сол заманды 

басқарушы болыс билердің екіжүзділігін әшкереледі, білім алуға, мәдениетті 

болуға шақырды. «Қырық мысал» (1909), «Маса» (1911) шығармаларында бос 

әурешілік, жалқаулық, уақытты босқа өткізу, надандық сияқты адамның 

кемшіліктері мазақ етіледі.[1,56 б] 

Табиғатынан дара туған Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің 

қалыптасуының негізін қалады. Оған көптеген дәлелдер толып жатыр. Қазақ 

тілін зерттеуші А.Байтұрсынұлы мұғалімдерді дайындайтын оқу орнын 

бітіргеннен кейін, балаларды оқытуды қолға алды. 1895-1909 жылдар 

аралығында ауылдық болыстық бастауыш мектепте, 5-6 жыл екі сыныптық 

училищеде мұғалім болып жұмыс істеді.Тек қана бала оқытып қоймай, қазақ 

балаларының сауатын қазақша ашатын ұлттық жазу таңбамызбен (әліпби), қазақ 

мектептерін ашуға, қазақ тілін оқыту жүйесін құруға, ана тіліндегі оқулық 

шығаруға, ана тілінде оқытудың тиімді әдістерін жасауға жіті назар 

аударды.1910 жылдан бастап қазақ жазуы әріптердің таңбасымен айналыса 

бастады. [2, 31б] 

1901 жылдан бастап, ең бірінші, қазақ тілінің дыбыстық жүйесімен, 

грамматикалық құрылысын зерттеуге кірісті. Екінші, қазақ әліпбесі мен емлесін 

реттеп, жеңілдету жолында еңбек етті. Үшінші, қазақ жазба жұмысын басқа 

тілдерден енген қажетсіз сөздерден арылтуға, синтаксистік жағынан құрылысын 

басқа тілдердің жағымсыз әсерінен тазарту үшін бар үшін сарқ етті. Төртінші, 

қазақ прозасын, іс-қағаздар тілін, халықты сөйлеуге икемдеу үшін, ғылыми 

терминдер жасауға кірісті. 

Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен оны таңбалайтын әріптер туралы 1912 

жылдан бастап «Айқап», «Қазақ» газеттерінде өз пікірін жазды. 1912 жылы 

«Айқап» газетінде «Шаһзаман мырзаға» атты көлемді мақала жазып, қазақ 

дыбыстарын білдірмейтін араб таңбаларды жуан дыбыстарды әліпбиге енгізбеу 



керектігі туралы жазды. Сөздің тұтас жіңішкелігін білдіру үшін оның алдына 

дәйекші таңбасын қою  керектігін дәлелдеді.[2,25-29 б] 

«Оқу құралы» кітабында 24 дыбыс, соның ішінде 5 дауысты дыбыс, 19 

дауыссыз дыбысқа бөлген. Және кейбір дыбыстарды  р,л,у,и дыбыстарын жарты 

дауысты дыбысқа бөлген. 

Ымыралы дыбыстар:з,ж. 

Ымырасыз дыбыстар: д,ғ,г. 

Дыбыстарды айтылуына қарай жіктегенде қазақ тіліндегі дыбыстар 

дауысты дауыссыз болып бөлінген. 

Дауысты дыбыстарды өзара толық, шала дауысты деп екіге бөлген. 

Толық дауыстыларды аңғал, қымқыру деп екіге бөледі.  

Шала дауыстылары ауыз шығысты, мұрын шығысты болып бөлінген. 

Ауыз шығыстылары босаң жолды, қысаң жолды деп бөлген.  

Мұрын шығыстылары босаң бөгеулі, қысаң бөгеулі, тұйық бөгеулі деп 

бөлген. 

Дауыссыз дыбыстар босаң жолды, қысаң жолды болып екіге бөлінген. 

Қысаң жолдары ашық жолды, тұйық жолды болып бөлген. 

Босаң жолдары да ашық, тұйық, тұйықтау болып үшке бөлінген. 

1914 жылы шыққан «Тіл-құрал» кітабы сөз мүшелері сөйлеу және де 

сөйлемге тоқталған бұл кітаптың артықшылығы буындар, дыбыстар, әріптер мен 

жазу қағидалары, сөздерді дұрыс жазудың жалпы ережелері толық көрсетілген.  

Сонымен қатар, Атауыш сөздер зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік. 

 Шылау сөздер, үстеу, демеу сөздер,жалғаулық, одағай сөздер,тасымал, қорыту. 

Қорытуда тұлғасына қарай 5 түрге: түбір, туынды, (туғын сөз), қос сөз, қосалқы 

сөз, қосымшалар деп бөлген. Сөз мағынасына қарай тоғыз түрге: зат есім, сын 

есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, демеу, жалғаулық,одағай сынды топтарға 

бөлді. 

А.Байтұрсынұлы әліпбиі, яғни төте жазуының 1912 жылдардан бастап 

қолданысқа енгені белгілі. Төте жазудыңең мынадай ерекшеліктерін атап өтуіміз 

қажет: 

-қазақ тіліне сай емес артық әріптер алып тасталды: 

-араб тілінінің заңдылықтарына тән дидактикалық белгілер қолданылған жоқ; 

-дыбыстар үндестік заңына сайкес жасалды.  

А.Байтұрсынұлы әдістемеге де аса көңіл бөлген. 1920 жылғы «Баяншы» 

кітабын жазудағы басты мақсаты әріптерді оқушыларға қалай дұрыс оқыту 

әдістемесін ұсынады. 

А.Байтұрсынұлы тек  әліпбиді құрастырып қана қоймай әріптерді, қазақ 

тілін қалай дұрыс оқыту керектігі жайында да кітап жазды. «Әліп-би» Жаңа 

құралы кітабында оқушыларға әріптерден құралған дыбыстарды буынға қалай 

дұрыс бөліп оқыту жолын көрсеткен. Берілген әріптерден бірінші буын 

құрастырса, буыннан сөз, сөзден сөйлем құрастыру сияқты тапсырмалар 

құрастырған. Мысалы, /ар/аз/, /ара/, /аза/, /араз/, /азар/ бұл сөздерді буынға бөлу 



керек, буыннан сөз құрастыру керек, осы сөздерден сөйлем құрастыруы керек. 

Қазіргі жаңартылған білім беру бойынша оқушылар алдымен жаңа сөзбен таныс 

болады, сол сөздерге байланысты синоним табуы керек, синонимді қолданып 

сөйлем құрастыру керек. Бұл жаңа сөздермен жұмыс болып табылады. 

Қолайына қарай қос сөйлемнен қою  

1 кесте 

Қатқан аш, арық Ауқаты-шабақ 

Сақал-шашы ақ Мынау сорлы шал 

Сусын-шалап Қарадан таза 

Бойына назар сал Аяқта шарық 

Баладан ада Қайраты қайтқан шақ 

 [3, 256 б]  

Осылайша, сөйлемдерді сәйкестендіру қажет. Бұл тапсырма түрі әлі күнге 

дейін өз маңызын жоғалтқан жоқ, себебі тіл үйретушілер қазір де бұл әдісті 

тиімді пайдаланып келеді. 

Тіліміздің жанашыры ретінде қазақ тілінің тіл болып 

қалыптасуына,тілімізді қалай дұрыс жазуға, айтуға, оқытуға арналған бірнеше 

кітаптары бізге асыл мұра етінде қалдырды. Жазылған кітаптары тек жас 

балаларға ғана емес, ересектерге де арналған.  

Қазақ жазуының тарихына қысқаша шолу жасай отырып, жоғарыда 

келтірілген Тарихи деректер мен мәліметтерді қорытындылай келе, 

оқырмандардың назарына Ахмет Байтұрсыновтың 1926 жылғы 10 желтоқсанда 

Қызылорда қаласында өткен пікірталас мәжілісінде айтқан «Әліпби 

құрылысының формуласын» ұсынамын: «Әліпби қандай да бір тілдің негізгі 

дыбыстарын бейнелеу үшін қызмет ететін шартты белгілердің жиынтығынан кем 

емес. Әліпбиде сөйлеу элементтері неғұрлым толық және дәл жеткізсе, оған 

сауаттылықты үйрену оңай, оқу мен жазуға ыңғайлы, техниканы жетілдіруге 

неғұрлым жақсы бейімделсе, соғұрлым жақсы деп саналады.  

Демек, әліпби-бұл оның қадір-қасиеті мен кемшіліктері жағынан оның 

сапасын қарастыруға және анықтауға болатын тақырып ретінде қарастыру 

қажет. Бір сөзбен айтқанда,тіл жанашыры А.Байтұрсынов қазақ тілінің тіл болып 

қалыптасып қана қоймай, бүкіл әлемге қазақ тілін мойындатқызған ұлттың ұлы 

ұстазы. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. «Тіл тағылымы» А.Байтұрсынов, Алматы «Ана тілі» баспасы, 1992 ж. 

2. Тарихи тұлғалар. Танымдық — көпшілік басылым. Тоғысбаев Б. Сужикова 

А. – Алматы. «Алматы кітап баспасы», 2009 ж. 

3. «Тіл құралы» А.Байтұрсынов Алматы. «Сардар» баспасы, 2009 ж. 

 

 

 

 



БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ 

САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Жайлибаева  Гульшат  Калиевна 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының  

«Рудный қаласы білім бөлімінің №9 бастауыш мектебі» КММ 

 

Қазақ халқының қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов ХХ ғасырдың 

бірінші жартысындағы аса көрнекті педагог, ғалым-лингвист, әдебиет зерттеуші 

тюрколог, дарынды ақын-аудармашы, қоғам қайраткері. Қазақ халқының 

қоғамдық-саяси, мәдениет және әдебиет өнеріне белсене қатысқан жазушы, 

қоғамда өзгерісті жасау жолында талмай күрескен, сөйтіп, халық игілігі  үшін 

жан аямай еңбек етудің үлгісін көрсеткен Ахмет Байтұрсынов, Қазақстандағы  

педагогикалық ой-пікірдің өркендеу тарихында үлкен орынал ады.  

Өткен жылы 21 қарашада ЮНЕСКО-ның 41-ші Бас конференциясының 

арнайы қарарымен 2022-2023 жылдарға арналған халықаралық мерей тойлар 

тізімі қабылданып, биыл ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық 

мерей тойы ЮНЕСКО аясында халықаралық деңгейде атап өтілуде. 

А.Байтұрсынов қазақ халқының мұң-мұқтажын, талап-тілегін мейілінше 

қолдап қуаттады, халық арасында жүргізілуге тиісті ағарту жұмыстарының 

түрлерін көрсетті, халық бұқарасының санасын оятуға ұмтылды. Қазақ 

даласындағы мектеп құрылысын, берілетін білімнің бағыт-бағдары мен 

мазмұнын, қазақтың қол-тума жазуын жасау мен кітап басып шығару жұмысын 

ұйымдастыру, мұғалімдер даярлау, ағартушылық жолдағы Қазақстандағы 

әлеуметтік-педагогикалық міндеттерді шешудің алғашқы қадамдарын жасады. 

Ахмет Байтұрсынов қазақ әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын жазуды 

1910 жылдардан бастап қолға алды. Осымен қоса қазақ графикасын жасауға 

кірісті. Қазақ графикасының негізіне қазақтың мәдени дүниесінде ұзақ ғасырлық 

дәстүрі бар, өзге түрік халықтары да пайдаланып, қолданысқа ие болған, қазақ 

жанына жақын араб таңбаларын алады. Оны қазақ фонетикасына икемдеді, 

сонымен бірге қазақша дыбыстары жоқ араб таңбаларын афавиттен шығарып, 

арабша таңбасы жоқ қазақ дыбыстарына осы араб таңбасынан таңба қосады, 

қазақ тілінің жуанды-жіңішкелі үндестік заңына сай жазу үшін "дәйекші" атты 

белгі алды. Сөйтіп, 24 таңбадан тұратын, өзі "қазақ жазуы" деп, өзгелері 

"Байтұрсын жазуы" деп атаған қазақтың ұлттық графикасын жасады. Сондай-ақ, 

осы жазуды үйрететін әліппе оқулығын түзді. Жоғарыда баяндалғандай, оқу-

ағарту мұраты – өткен ғасырдың бас кезінен бастап қазақ қоғамы үшін 

әлеуметтік мүдделердің ішінде ең бастысы болды, сондықтан оқу-ағарту 

саласындағы ой-пікірлерге солкездегі қазақ зиялылары жаппай мойын бұрады, 

әр бір зиялы азамат халқына қара танытып, сауатын ашуды, "Әліппе" 

құралдарын жазудан бастауды мақсат етті. Сол себептен 1911-1912 жылдардан 

бастап бірнеше "Әліп-би" кітапшалары түзіліп, олар Уфа, Орынбор қалаларының 

баспаханаларында басылым көрді. Бұлар М. Нұрбаев, М. Малдыбаев, З. Ерғалиев 

"Әліп-билері" еді. Бірақ олардың көбі бірер басылымнан артық жарияланбай, 



кеңінен қолданыс таба алмады. Солардың қатарында шыққан А. 

Байтұрсыновтың әліппесі "Оқу құралы" деген атпен 1912-1925 жылдар арасында 

7 рет қайта басылып, оқыту ісінде ұзақ әрі кең пайдаланды.  

А.Байтұрсынұлының есімі 20-жылдардағы Қазақстандағы жаңашыл 

педагогикалық идеялардың дамуымен байланысты.Педагогикалық баспасөздің 

рөлі, бастауыш мектеп проблемалары, жоғары білім беру жүйесі, оқытудың 

мазмұнын, формалары мен әдістерін жетілдіру, жас ұрпаққа рухани-эстетикалық 

тәрбие беру – бұл А.Байтұрсынұлы қарастырған мәселелердің толық тізімі емес. 

Туған жердің нағыз азаматын тәрбиелеуге лайық тегін мектеп, ана тілінде 

оқытатын мектеп құруға шақырады. А.Байтұрсынұлының  өскелең ұрпаққа 

үндеуі«Білімге талпынбаған халық қанша бай болса да, біраз уақыттан кейін 

оның байлығы өркениетті халықтардың қолына өтеді» деген ескерту сөздері 

дебар. Ол тек біліммен түзетіледі. 

А.Байтұрсынұлының педагогикалық идеялары бүгінгі таңда өзекті болып 

табылады, өйткені Қазақстанда әлемдік білім беру кеңістігіне бағдарланған жаңа 

білім беру жүйесі дамып келеді. Өз халқының нағыз перзенті бола отырып, 

Ахмет Байтұрсынов еуропалық халықтардың мәдени құндылықтарына 

қосылуға, олардан үлгі алуға – білімге, ғылымға инвестиция салуға, кітап 

шығаруға шақырды. 

«Ғылым мен практикалық білімнің іргетасын бойына сіңірген халық 

ақылды, бай және күшті болады»деген. Қазір дүние жүзіндегі елдердің орта білім 

беру жүйесі «Балалар оқуда табысты болу үшін 21 ғасырда нені үйрену керек?» 

деген сауалдарды қойып отыр. Қазақстан Республикасының жалпы орта білім 

берудің мемлекеттік стандартында тұжырымдалған білім берудің негізгі 

құндылықтары мен мақсаттары мектеп бітірушілерінің жалпы білім деңгейін 

арттыруға, жаңашылдық пен көшбасшылықты жүзеге асыруға қажетті 

дағдыларды дамытуға, ұлттық халықаралық тәжірибені ескере отырып, 

мектептегі білім мазмұнының призмасы арқылы сәйкестендіру. 

Білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі тенденциялары: 

- қоғамның даму қарқынын жеделдету; 

- постиндустриалды, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениетаралық өзара 

әрекеттесу ауқымының кеңеюі; 

- халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде шешілетін жаһандық мәселелердің 

пайда болуы және өсуі; 

- қоғамды демократияландыру; 

- экономиканың серпінді дамуы, бәсекелестіктің күшеюі; 

- адами капитал құнының өсуі. 

Халықаралық деңгейде өзін күннен күнге сенімдірек танытып келе жатқан 

біздің дамушы республикамыз да бұл үрдістердің ықпалынан тыс қала алмайды.  

Қоғамымыздың өзекті мәселелерінің бірі – өзгермелі әлеуметтік және 

экономикалық жағдайларда өмір сүруге ғана емес, сонымен бірге бар шындыққа 

белсенді түрде әсер етуге, оны жақсы жаққа өзгертуге дайын, бәсекеге қабілетті 

тұлғаны қалыптастыру. 

Білім беру мазмұнын жаңарту – бұл ең алдымен орта білім беру моделінің 

өзін, оның құрылымын, мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің тәсілдері мен 



әдістерін қайта қарау, оқушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың принципті 

жаңа жүйесін енгізу. 

 Байтұрсынұлының ұстаздық кәсібінің мәні мен ерекшелігіне терең 

бойлағанын атап өткен жөн. Оның ойынша, «Мектеп үшін ең бастысы – кәсіптік 

педагогика, әдістемелік техника, бала оқыта білген мұғалім» – деген ұлы 

ағартушының бұл сөздері бүгінде ерекше мәнге ие болуда. Өйткені, Қазақстан 

Республикасында білім беру мазмұнын жаңарту мұғалімнің педагогикалық 

шеберлігін арттыру және критериалды бағалау жүйесін енгізуді алдына басты 

мақсат етіп қояды. 

Мектептердің оқу бағдарламасы жаңарту процесіне енгізілген. Бұл 

оқушыларға оқу, жазу, сөйлеу, есептерді шешу, зерттеу және анықтамалық 

материалдармен байланысты дағдыларды дамытуға көмектеседі.Білім алушылар 

бұл білімді кейінірек жалпылау және басқа жағдайларда қолдана алу үшін 

бастауыш оқу жоспарының әрбір саласына негізделген түсінікті дамытуы керек. 

Сондықтан білім алушылар өз білімін кез келген жағдайға бейімдеп, болашақта 

кез келген күрделі мәселелерді шеше білуі керек. 

Біз, мектеп мұғалімдері, енгізілген жаңалықтарды қабылдаймыз, өйткені 

оларда мұғалімдердің өздері үшін де, қазіргі қазақстандық оқушылар үшін де 

көптеген жағымды жақтары бар. Мұғалімнің міндеті – ол «белсендендіруші» 

қызметін атқарған кезде оқушылардың үлгерімін бақылап, жазып отыру. Оқыту 

үдерісін жақсарту үшін мұғалімдер ынталандырушы материалдарды ұсынады 

және оқушылардың когнитивті өзгеруіне ықпал ету үшін оқу процесіне 

таңдамалы түрде араласады. Оқушылар білім алып, сыныптан сыныпқа ауысқан 

сайын, табысты нәтижелерге қол жеткізу үшін олар өздеріне сенімді болуы 

керек. 

Мұғалім бүгінгі күні бірқатар құзыреттердің жоғары деңгейіне ие болуы 

керек: арнайы құзыреттілік (жетерлі жоғары деңгейде өзінің кәсіби қызметімен 

айналысу және олардың әрі қарай кәсіби дамуын жобалау мүмкіндігі); 

әлеуметтік құзыреттілік – бірлескен (ұжымдық, топтық) кәсіби қызмет; білім 

беру құзіреттілігі (кәсіби білім, білік және дағдыларды игеруге қызығушылық), 

сонымен қатар ақпараттық, коммуникативті, проблемалық құзыреттілік. 

Мұғалім білуі керек: 

- нәтижеге жету үшін оқу мақсаттарын тұжырымдау; 

-оқу материалын меңгеруді ұйымдастыру үшін оқу процесін құру; 

- оқу мақсаттарына сәйкес оқу материалдарын дайындау; 

- оқу үрдісі үшін ақпараттық ортаның әлеуетін пайдалану; 

- оқушылардың жан-жақты дамуына жағдай жасау; 

- психологиялық жайлылық пен қолдау атмосферасын құру; 

- Білім алушыларды  өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі жүзеге 

асыруға дайындау; 

- қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған ағымдағы нәтижелерді 

бағалау. 

Мектепте біз балаларға белгілі бір білім мен өмірлік дағдыларды береміз, 

олар өмір бойы қолданады - бұл бірінші мұғалімнің ең маңызды миссиясы. 

Сондай-ақ, жаңартылған бағдарламаның маңызды міндеттерінің бірі – «Оқыт – 



үйрен», өмір бойы білім алу, бәсекеге қабілетті, жан-жақты үйлесімді дамыған, 

функционалдық сауатты жаңа жеке тұлғаны қалыптастыруға септігін тигізуіміз 

керек. 

Қазіргі мемлекетіміздің білім беру саласындағы алдына қойып отырған 

басты мақсаты – заман талабына сай кәсіби мұғалімді қалыптастыра отырып 

білім берудің ұлттық моделін қалыптастыру. Бұл бағытта қазіргі гиперактивті 

балалардың энергиясын керекті бағытқа икемдеу, сол энергияны тұрақты, берік 

білім негізін қалыптастыруға бейімдеу, білім алу барысында меңгерген 

теориялық материалды өмірдің өзгермелі ситуацияларына қолдануға дайын жас 

ұрпақты дайындау – білім саласының басты мақсаты. Қай елдін болсын өсіп-

өркендеуі, ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің 

деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы 

жарқын» дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мәнмағыналы, өнегелі тәрбие мен білім 

беру – бүгінгі күннің басты талабы. Шындығында мұғалімнің алдында 

оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Әрбір оқушыны 

оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық 

ынтамен шешуге қабілетті жаңашыл, тың серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа 

талап межесінен көріне алатын шығармашыл да кәсіби шебер мұғалімдерді 

қажет етіп отырғанына көзіміз жетті. 

Оқушылардың мектепте табысты оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы 

мұғалімнің қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты екенін терең түсіндік. 

Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін адам 

ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра 

алатын, оларға үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. Жаңа заман мұғалімнен 

күнделікті оқушылармен қарым-қатынас барысында әрбір жағдаят үстінде 

ерекше білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл шешім қабылдай алуын 

талап етіп отыр. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі жаңашыл, 

икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа педагогикалық 

инновациялық технологияларды меңгерген болуы керектігін тәжірибеден 

көрдік. 

Соңғы жылдары педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие үдерісінде 

айтарлықтай өзгерістер болып жатыр. Білім берудегі жаңғырту мен 

инновациялық үрдістердің жалғасуына ықпал етудің маңызды факторының бірі 

мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай бола тұра «кәсіби шебер» түсінігіне пәндік, 

дидактикалық, әдістемелік, психология-педагогикалық білім мен дағды ғана 

емес,педогогтің жеке тұлғалық потенциалы, кәсіби құндылықтары да жатады. ҚР 

ның педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға арналған үш айлық 

курсбағдарламалары, білім беру жүйесінде педагогтар алдына жаңа міндеттер 

қойып, оларға үн тастады десек те болады. Білім мазмұнын жаңарту тікелей 

шығармашылық ізденістегі мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. 

«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе 

есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман 

талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз ісінің 

шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. Қазіргі таңда қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнін жақсы, терең білетін, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра 



отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы әр түрлі 

деңгейдегі тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. 

Бүгінгі мұғалім кәсібилігінің қажеттігінің негізгі мақсаты мектеп 

оқушыларының білімді тек қана қабылдап, сол білімін теориялық көрсете 

білуден оны практикада пайдалану дағдысына көшіру. Бұл жерде мұғалімнен 

оқушының тек танымдық мүмкіндіктерін ғана емес, сонымен бірге 

эмоционалдық, психомоторлық қабілеттерінің де іске қосылып, оқушыдағы 

проблеманы шеше білу, ақпаратты талдай білу, коммуникативтік, әлеуметтік 

құзырлылық негізінің де пайда болып, тұрақты қажеттілікке айналуын қадағалау 

талап етіледі. Бұл оқушы тарапынан материалдың игерілу деңгейіне де, оны өз 

қажеттіліктеріне қатысты пайдаланылу деңгейінің де арта түсуіне әсер ететіндігі 

байқалды. 

          Бүгінгі таңда білім беру мазмұнын жаңарту өте маңызды өзгерістердің 

сатысында жетістіктер формуласын ұсынған үлгі және оқу-тәрбиелік үрдісті 

жанжақты жаңа әдіс-тәсілдермен ұштастыру болып табылады. Қазақстан 

Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасында «Сапалы орта білім беруге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету, 

тез өзгеріп жатқан әлемнің жағдайында зияткер, дене бітімі және рухани 

жағынан дамыған, табысты азаматы тұр. Білім беру мазмұнын жаңартусапалы 

білім, жарқын болашаққа негіздеп, бірқатар қалыптастыру» деп 

атапкөрсеткендей бүгінгі таңда білім беру парадигмасы «білікті адамға» 

бағытталғанбілімнен «мәдениет адамына» бағытталған білімге көшуді талап 

етеді. 

        Қорыта келгенде, оқушылардың шығармашылығын, ізденушілігін 

дамытып,әрқайсысына жеке тұлға ретінде қарап, олардың өздеріне деген 

сенімін, білімге ынтасын арттыруға үлесімді қосудамын. Ұлы ағартушы Ахмет 

Байтұрсыновтың «Ұстаз үздіксіз ізденгенде ғана, шәкірт жанына нұр құя алады», 

- деген сөзі ізденімпаз, жаңаша ұстаздарға арналғандай. Мұны әрбір мұғалім 

жадында сақтауы тиіс. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ИДЕЯЛАРЫ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ 

ПЕДАГОГИКА 

 

Жаксылыхова Гулназ Нурмуратовна 

Қостанай облысы  Рудный қаласы 

«№19 жалпы білім беру мектебі» КММ 

 

Қазақстандық білім беруді жаңғырту, қазақстандық қоғамның үздік-

сапалы білім ұлттық жобасын жүзеге асыру және жаңа мемлекеттік білім беру 

стандарттарын енгізу жағдайында заманауи мұғалімнің рөлі артып келеді. Мен, 

21 ғасыр ұстазы, бүгінгі білім – жоғары құндылық, өскелең ұрпақ 

дүниетанымының басымдығы, ол қоғамның мотивациялық және мәдени 

құрамдас бөлігі, адами капитал, қаржы және руханият дағдарысынан шығудың 

жолы деп түсінемін. 

Заман талабына сай болуы үшін заманауи мұғалім қандай болуы керек? 

Заманауи мұғалім табысқа бағытталған жаңа формациядағы адамдарды 

тәрбиелеуге ұмтылады, мұндай мұғалім көпшіл, заманауи болуы керек. Ахмет 

Байтұрсынұлының педагогикалық жолы қазіргі ұстаздарға тамаша үлгі. ХХ 

ғасыр басындағы қазақ зиялыларының ең үлкен ерекшелігі – молда немесе 

медреседе білім алуы. Реформатор Ахмет Байтұрсыновтың араб графикасына 

негізделген тұңғыш қазақ әліпбиін жасағанын атап өткім келеді. Ол кезде түркі 

мемлекеттерінің 90 пайызы хаттарында осы қаріпті пайдаланған. 

Ахмет Байтұрсынов араб графикасына негізделген қазақ әліпбиін жасап, 

оны «төте жазу» деп атады. Оның әдістемесі қазақ еліндегі сауатсыздықты жою 

процесінде шешуші рөл атқарды. Әрине, бүгінгі күні біз оны заманауи 

жағдайларға, латын графикасының міндеттеріне бейімдеуіміз керек. Бірақ Ахмет 

Байтұрсынұлының тәжірибесі назар аударуға, зерттеуге және қолдануға лайық 

екені сөзсіз. 

КСРО-да өткен ғасырдың 30-жылдарынан кейін ғылымда, әсіресе 

гуманитарлық ғылымда идеология мен саясаттың басым болғанын білесіздер. 

Ахмет Байтұрсыновтан кейін қазіргі сауат ашуды қосқанда 40 түрден астам 

кітаптар жазылды. Бірақ бұрын-соңды Байтұрсынұлы кезіндегідей айтылымды, 

оқуды, жазуды ұштастырған, дыбысқа негізделген ауқымды әдістемеліктер 

болған емес. 

Ахмет Байтұрсынов қазақ әліпбиін реформалаудың өзіндік жобасын 

ұсынды. Мұның бәрі әр сөзде алдыңғы немесе артқы қатардың белгісін белгілеу 

болды. Ол бас немесе жоғары дыбыстық кілттердің нотасына өте ұқсас болды 

және дауысты дыбыстар таңбаларының санын айтарлықтай үнемдеді, сонымен 

қатар қазақ тілін араб графикасымен үйлестірді.  

Көбінесе кітап авторлары сауаттылықты баланың сөйлеуін дамытумен 

шатастырды. Ахмет Байтұрсынов: «Бастауыштың негізгі мақсаты – сөздерді 

дұрыс жазуға және осы сөздерді оқуға үйрету» деп атап көрсетеді. Баланың 

сөйлеуін дамытуды ерте жастан тыңдау, айтылым бойынша жұмыс жасау керек 

деген болатын. Ол үшін бірінші сыныпта сөйлеуді дамытудың жеке пәнін енгізу 

керек деп ойлаймын. 



Елімізде 2021 жылдан бастап 1-сынып оқушыларына Әліппе оқытыла 

бастады. 1913 жылдан бастап Ахмет құрастырған әліпби барлық медреселер мен 

орыс-қазақ мектептерінде қолданыла бастады. Әлемдегі кез келген халықтың 

бәсекеге қабілеттілігінің басты белгісі – ғылым мен білімнің даму дәрежесі. 

Ахмет Байтұрсынов – қазақ тілінің барлық дыбыстарын дәл жеткізетін 

қазақ әліпбиінің негізін салушылардың бірі. Байтұрсынұлы әліпбиінің феномені 

дүние жүзінде мойындалуда.  

Ұлы педагог-реформатор Ахмет Байтұрсынов 1912 жылы оқулық ұсынса, 

1927 жылы үздіксіз толықтырылып, жетілдірілу нәтижесінде мектеп 

табалдырығын аттаған балалардың «Әліпби» атты бас кітабы 1912 жылы  Оқу 

құралына берік іргетас болды.  

Ұлы реформатор-педагог Ахмет Байтұрсынов әуелі 1912 жылы «Оқу 

құралы» деп ұсынып, кейін ұдайы толықтыру, жетілдіру нәтижесінде 1927 жылы 

«Жаңа Әліпби» деген атпен мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндердің бас 

кітабы бұдан кейінгі кезеңде жарық көрген барлық «Әліппелерге» берік іргетас 

болды. 

Байтұрсынов репрессияға ұшырап, оның есімін атауға мүлде тыйым 

салынған жылдарда да Ахаңның «Әліппесі» ғана емес, ол қалыптастырған тіл 

білімі мен әдебиеттану ғылымының 500-ге жуық терминдері қазақтың талай 

буынын ұлттық рухта тәрбиелеуге өлшеусіз үлес қосты. 

Ахаңнан кейін жарық көрген Телжан Шонановтың «Жаңалығы» мен 

Молдағали Жолдыбаевтың «Жаңа арнасы» Байтұрсынов түзген, қалыптастырған 

«Жаңа Әліпбидің» шеңберінде жасалды. 

«Әліппені» Ленинград Шығыстану университетін бітіріп келген соң бізге 

ұстаз болған, ол кезде жас ғалым, кейін мәшһүр академик Ісмет Кеңесбаев та 

жазды. Жиырма жылға жуық уақыт бойына оқытылған оның «Әліппесімен» 30, 

40-жылдардың оқушылары білім алды. Бұдан кейінгі жарық көрген Н.Миршанов 

пен М.Төрежановтың «Әліппелерінің» мазмұнына сол кездегі коммунистік 

идеология мен кеңес заманы саясатының салқыны тигенімен құрылымы мен 

терминологиясы жағынан алғанда Ахмет Байтұрсынов салған сара жолдан 

алысқа ұзай алған жоқ. 

Байтұрсынов ұлы ғалым ғана емес, Қазақ автономиялық республикасының 

алғашқы Халық ағарту комиссары, бүгінгі тілмен айтқанда Оқу министрі де 

болды. Осы қызметті атқару өткен ғасырдың сексенінші жылдары біздің де 

маңдайымызға жазылды. 

Білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетов аяулы кітапты 

оқушыларға қайтарып, көптің ризашылығына бөленді. Жас министрімізге біз де 

«Бәрекелді!» деп, енді жас оқушылармен қайта қауышқан «Әліппенің» 

ерекшеліктеріне арнайы тоқталайық. 

 Әрине, Байтұрсынов «Әліппесін» тура сол күйінде бүгінгі мектеп 

оқушыларына ұсынуға бола қоймайтыны белгілі. Бізге керегі – Ахаң 

қалыптастырған үлгі арқылы жас ұрпаққа ана тілінің бар әуезін сіңіріп, ата 

дәстүрінің бар қасиетін дарыту. Бұл мақсатқа жетудің педагогикалық, 

дидактикалық және әдістемелік негізін де кезінде А.Байтұрсынов жасап 

берген еді. 



 Ахаңның пайымдауынша, әріп – дыбыстың таңбалануы, дыбыстан – буын, 

буыннан – сөз, сөзден сөйлем құралады. Осының бәрін ұлт ұғымына сай 

үйлестіру арқылы ана тіліміздің асыл қасиеттерін меңгереміз. Ал ол бізді 

ұлтты тануға, ғылым-білімді игеруге, халыққа қызмет етуге бастайды. 

Ә.Жұмабаева, Н.Құрман, Б.Сабденовалар даярлаған жаңа «Әліппе» 

Ахаңның осы концепциясын ерекше басшылыққа алған. 

Әліппе шартты түрде үш бөлімнен құралған.  

 Алғашқы беті жас достарына: «Білім жолындағы алғашқы қадамың құтты 

болсын!» деген ұлт ұстазының мейірбан бейнесімен ашылатын кітап өз 

оқырманын бірден білім әлеміне жетелей жөнеледі. 

 Бірінші бөлім ұстаз бен шәкірттердің сурет арқылы бірлесе жұмыс істеуіне 

құрылған. Бірінші сабақта-ақ жас бүлдіршіннің мұғалім көмегімен 

Мемлекеттік Ту, Елтаңба, Әнұран сияқты киелі рәміздерімізбен 

танысуының өзі оқулықтың отаншылдық рухта жазылғанынан хабар 

береді. Бұдан кейінгі «Сәлемдесу», «Мектептегі бір күнім», «Мен әдепті 

баламын» атты суретті сабақтар жас буынды ата-баба дәстүріне адалдыққа 

шақырады. 

Кітап авторлары бұдан кейінгі сабақтарда шәкірттерді қоршаған орта, 

табиғат, қала мен даладағы алуан түрлі дыбыстар әлемін аралатып, балалардың 

коммуникативтік, танымдық қабілеттерін ұштай түседі. Осылайша 12 сабақтан 

тұратын бірінші бөлімде шәкірт суреттер арқылы дыбыс, буын, сөз әлеміне 

саяхат жасап, біртіндеп әріптер өлкесіне келеді. 

«Әліппенің» екінші және басты бөлімі жас оқырманды дыбыс пен әріптің 

ара жігін ажыратуға үйретеді. Әріпті қолдану арқылы біртіндеп сөз бен сөйлем 

құрауды меңгертеді. 

Кеңес заманында жасалған «Әліппелерде» орыс «Букварьларының» әсері 

аз болған жоқ. Орыс алфавитіне сәйкес әріп үйрету қазақ ұғымына лайық сөз 

құрауда көп қиындықтар туғызды. Мұны өз тәжірибесінен ерте кезден-ақ 

аңғарған Ахаң әріптерді үйретудің мүлде жаңа, таза қазақи ұғымға негізделген 

озық үлгісін ұсынды. Жаңа «Әліппенің» авторлары дәл осы үлгіні басшылыққа 

алыпты. 

«Әліппе» атаулы «А» әрпін үйретуден басталатыны баршаға белгілі. Ахаң 

екінші әріп ретінде «Ә» немесе «Азбукадағыдай» «Б» емес, «Р» әрпін алған. 

Мұның екі түрлі себебі бар. Біріншіден, «а» мен «р» әрпі арқылы қазақша 

сөз құрауға болады. Екіншіден, «р» дыбысын үйрету арқылы баланы дұрыс 

дыбыстауға, артикуляциялауға, сол арқылы дұрыс сөйлеу мәдениетін 

қалыптастыруға тәрбиелейді. Оқулық авторлары Ахаңның дәл осы тәсілімен 

екінші әріп «р» дыбысы мен әрпін үйретіп, осы екі әріптің қосындысынан 

балаларға бірден «ар», «ара» сөздерін айтқызады. Мұнымен де шектелмей 

шәкірттер мұғалім көмегімен басында, ортасында, аяғында «р» дыбысы бар 

«қар», «қарға», «раушан», тіпті осы заманғы «радио», «робот» сөздері арқылы 

«р» әрпі кездесетін талай сөзге қанығады. Бұл – әбден құптарлық әдіс. 

Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне ерекше мән берген. 

Ол бір ғана дауысты дыбыстардың өзін: аңғал, босаң, қысаң, тұйық, өткелді, 

қымқырулы деп жіктейді. Қазақ тілінде ғана кездесетін дыбыстардың өз 



ерекшелігіне орай дұрыс айту арқылы сауатты сөйлеуге, сөйлеу мәдениетін қа-

лыптастыру арқылы тіл мәдениетін орнықтыруға ерекше мән берген. Түптеп 

келгенде қазақты өзге ұлттардан өзгешелеп, даралап тұратын Ахаң түрлеген ана 

тіліміз емес пе? 

«Әліппе» авторлары алғашқы «А», «Р», «Л», «У» «Н» әріптерін меңгерген 

шәкірттерге алған білімдерін жіктеп, жүйелеп, еске сақтау үшін «не үйрендім?», 

«не білдім?» деген арнайы бөлім қосып, онда балаларға үйренген әріптері 

арқылы өздері таныған жаңа сөз бен қысқа сөйлемдерді пысықтайды. 

Кітап авторлары әріптерді сөз құрау қабілеті және дыбысталу ерекшелігіне 

қарай меңгерту арқылы шәкірттерді біртіндеп білім әлемінің төріне қарай 

жетелей түседі. Алфавиттің ортадан төмендеу тұсында орналасқан «П» әрпіне 

келгенде оқушылар осыған дейін үйренген әріптерінің көмегімен «Кітап – 

адамның ақылшы досы. Кітапты ақындар, жазушылар жазады. Суретшілер 

суретін салады. Кітапты ұқыпты, таза ұстау керек», деген қысқа болса да тағы-

лым мен тәрбиеге толы мәтін жазып үлгереді. Әрине, мәтінді бұдан да толығырақ 

етіп жазуға болар еді, бірақ балалар онда кездесетін әріптерді әлі толық өткен 

жоқ. Сол себепті үйренген әріптер саны көбейген сайын мәтін де күрделене, 

айшықтала түседі. Мұны бұдан кейінгі сабақтардан айқын аңғарамыз. 

Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай көптеген педагогикалық 

мәселелерде көрініс тапқан Ахметтің педагогикалық мұрасын бүкіл 

педагогикалық жүйе зерттеп жатыр. Ахмет Байтұрсынов ағарту ісінің ұлы 

тұлғасы болды, адам танымының адамгершілік қағидалары мен мұраттарын 

қорғады. Оның ағартушылық идеялары байырғы халықтың экономикалық және 

мәдени артта қалуын жоюға бағытталды. 

Байтұрсынов көрнекті ғалым ғана емес, Қазақ АКСР-нің тұңғыш Халық 

ағарту комиссары, бүгінгі тілмен айтқанда оқу-ағарту министрі болды.  

Қазіргі таңда қоғам  оқушыға оқушылардың жеке маңызды сапасын 

орттырып, білім жете меңгеруіне таспсырма береді. Білімнің гуманизациялану   

оқушының әр түрлі жеке қасиеттеріне бағаны қарым-қатынасты көздейді. Білім 

мақсат ретінде емес, тұлғаны дамудың құралы болып табылады. Бұған жол 

ашатын ең басты информациялық компьютерлік (ИКТ) технологиялары болып 

табылады.  

Заман талабына сай оқыту мен тәрбиенің соңғы түрлерін жедел игеріп, 

кәсіби шеберлікті ұштап отыру ұстаздың басты парызы. Мектеп 

мұғалімдері  үшін ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

-  оқушының өз бетімен жұмысына; 

-  уақытын үнемдеуге; 

-  білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеруде; 

-  қашыктықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы; 

-  қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 

-  экономикалық тиімділігі; 

- қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақпен есту 

мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әртүрлі 

тәжірибе нәтижелерін көріп, сезінуге мүмкіндік береді; 

-  оқушының ой-өрісін дүниетанымың  кеңейтуге де ықпалы зор. 



Мұғалім сабағында ақпараттық технологияның тиімділігін жүйелі түрде 

көрсете біледі. 

А.Байтұрсынов мысалдары  («Өгіз бен бақа», «Екі шыбын», «Айна мен 

маймыл», «Қара бұлт», «Маймыл  мен көзілдірік»)  тақырыптарына арналған 

мәтіндермен жұмыс жасауда, анимациялы бейнефильмдерді қолдана отырып, 

мәтіндерді жандандырып талдап тәрбиелік мәнін тереңдете түсуге тырысамын. 

  А.Байтұрсынов мысалдары бойынша мәтіндерге анимациялы 

мультфильмді қолдану арқылы оқушылардың тыңдалым дағдыларын дамыту. 

«Неге тыңдалым дағдысы?» деген сұрақ тууы мүмкін. Оқушы өзіне керек 

мәліметті тыңдау арқылы тауып үйренсе, ол басқа үш дағдыны да 

(айтылым,жазылым,оқылым) дамыта алады. Яғни айтылып жатқан мәліметті 

түсінеді; өз пікірін білдіре алады және басқалармен қарым-қатынас жасайды; 

көтерілген мәселеге өз көзқарасын жазбаша да, ауызша  да жеткізе алады 

         Ұлт ұстазының соңына қалдырған мұраларының елеулі бөлігі – оның 

көркем аудармалары. Осы аудармаларында да кестелі сөз өрнегі, Ахаңа ғана тән 

айшықты қолданыстар мен ұлт ұғымына сай жасалған ұтымды баламалар бар. 

Тіл ғұламасының, сөз жасау шеберінің қаламынан жаралған ондай 

қолданыстарды, ол түрлеген әр сөзді елеусіз қалдыруға болмайды. Алаш 

ардақтысы Ахмет Байтұрсынұлы аударған И.А.Крыловтың мысал өлеңдерінің 

бір тобы «Қырық мысал» деген атпен жеке кітап болып жариялануы алаш 

жұртының рухани өміріне серпіліс берген елеулі оқиға болғаны көпшілікке аян. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ ӨМІРШЕНДІГІ 

 

Ибрашева Гүлайхан Рақымжанқызы 

«Қостанай қаласы білім бөлімінің 

№4 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

        Заман көші жылжыған сайын жадымызда көмескі тартудың орнына бейнесі 

күндей жарқырай түскен ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы есімі бүгінгі таңда 

белді ғылым саласына айналып, оның педагогикалық көзқарастары заманауи 

тұрғыда жаңаша сипат алып жүр. Қазақтың арғы-бергі тарихында білім беру 

ісіне өзінің үлесін қосқан талантты педагогтер көп. Саналы ғұмырын халықтың 



игілігіне жұмсап, ел мүддесін жеке басының қамынан жоғары қоя білген 

ұлтымыздың талантты перзенттерінің бірі – Ахмет Байтұрсынұлы. Өнер мен 

ғылымға ұмтылған әрбір жас ұрпақ осы бір тау тұлғалы талант иесін, ең алдымен, 

педагогикалық қырынан танитыны анық. Заман көші жылжыған сайын 

жадымызда көмескі тартудың орнына бейнесі күндей жарқырай түскен ұлт 

ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы есімі бүгінгі таңда белді ғылым саласына айналып, 

оның педагогикалық көзқарастары заманауи тұрғыда жаңаша сипат алып жүр. 

Ахметтану ғылымының аясында еңбек еткен ғалымдардың пікіріне сүйенсек, 

ахметтану – ғылымда әлі күнге дейін зерттелуі жалғасып келе жатқан күрделі 

сала.  

         Бұл мақаламызда біз Ахмет Байтұрсынұлының ұстаздық қырына, 

педагогикалық идеяларының өміршеңдігі тоқталмақпыз. Ахметті қазақ халқына 

алдымен танымал еткен оның ақындығы десек, ол сол өлеңінің өзінде-ақ: 

Адамдық диқаншысы - қырға шықтым. 

Көлі жоқ, көгалы жоқ - құрға шықтым. 

Тұқымын, адамдықтың шаштым, ектім. 

          Көңілін көтеруге құл халықтың[1.25], - деп білімнен бейқам жатқан халқын 

сауаттандырып, өнер-білімге, мәдениетке жетеледі. Өзінің өмір жолында 

ұстанатын ағартушылық идеяларының төлқұжаты саналатын осы шумақтағы 

«адамдық диқаншысы» деп отырғанымыз – Ахметтің өзі, дәлірек айтсақ, оның 

ұстаздық қыры. Адамдық тұқымын, білімнің нәрін адам жанына құю үшін ол 

бүкіл саналы ғұмырын сарп етіп, нәтижесінде бүгінгі күні білім саласының 

бағдарына айналған мол педагогикалық мұра қалдырып кетті. Ыбырай 

Алтынсариннен бастау алатын ағартушылық идеялар мен педагогикалық 

көзқарастар Ахмет Байтұрсынұлы тұсында жанданып, жетіле түсті. Осы 

тұрғыдан қарағанда біз Ахмет Байтұрсынұлын ұлы ағартушы Ыбырай 

Алтынсариннің ізбасары десек қателеспейміз. Ыбырай Алтынсариннің 

Торғайдағы мектебінен өнеге, тәлім алған Ахмет ұлы ұстаздың өзіне тән 

кемеңгерлігіне тәнті болып, оқу мен тәрбие ісі жөніндегі ағартушылық 

көзқарасын Ыбыраймен үндестірген. Мектеп жайында Ыбырай Алтынсарин: 

«Мектеп – қазақтарға білім берудің басты құралы... Біздің барлық үмітіміз, қазақ 

халқының келешегі осы, тек осы мектептерде» - дей келсе, мұғалім жайындағы 

ойын: «Мұғалім – мектептің жүрегі. Мен жақсы мұғалімді дүниедегінің бәрінен 

де қымбат бағалаймын» [2.16], – деген жолдармен түсіндіреді. Ұлы ұстаздың ізін 

жалғастырушы Ахмет Байтұрсынұлы осы ойға: «Мектептің жаны – мұғалім. 

Мұғалім қандай болса, мектебі һәм сондай болмақшы»[2.16], - деп өз үндестігін 

қосқан. Демек, алыптар арасындағы бұл шығармашылық байланыс олардың ұлт 

мүддесі жолында ұқсас, ортақ көзқараста болғандығын айғақтап отыр.  

           Бүгінгі таңдағы білім беру мен тәрбиелеу саясаты Ыбырай Алтынсарин 

мен Ахмет Байтұрсынұлы бастаған көштен бағыттан жоқ. Заманауи педагогика 

туралы сөз қозғағанымызда Ыбырай Алтынсарин мен Ахмет Байтұрсынұлы 

есімін қатар айтатынымыз да сондықтан. Зерделей қарасақ, Ахмет 

Байтұрсынұлының педагогика саласында еңбегі зор. Оның ағартушылық 

бағыттағы педагогикалық ұстанымдарын зерттей келе, күні бүгінге дейін 

өзектілігін жоймай келе жатқан ұстаздың бірнеше ұстанымын анықтадық. Ахмет 



Байтұрсынұлының педагогика саласындағы басты қағидасы – балаға ана тілінде 

білім беру. Осы жөнінде Сәбит Мұқанов былай дейді: «Әр тілдің айдауында 

жүрген қазақ балаларына қазақ тілімен кітап жазған, қазақ тілінің негізін жасап, 

қазақ мектебінің іргесін қалаған – Ахмет»[1.117]. Қазақша кітап жаза отырып, 

қазақ баласының өз ана тілінде білім алуына жағдай туғызу ол заманда жүзеге 

асуы өте қиын мәселе болса да, Ахмет Байтұрсынұлы өзінің күрескерлік, 

қайраткерлік тұлғасымен бұл кедергіні жеңіп, қазақ баласына қазақша білім 

беруге талпынған. Ол туралы өзі де: «Әуелі біз елді түзеуді бала оқыту ісін 

түзеуден бастауымыз керек. Оқытқанда, баланы ана тілінде – қазақ тілінде оқыту 

керек» [3.117], - деп мәселені айқындап қояды. Ахмет Байтұрсынұлының сол 

отарлық саясат кездің өзінде айтқан осы бір көреген көзқарасы бүгінгі таңдағы 

оқу процесінде өзінің өзектілігімен орын алып отыр.  

           Күні бүгінге дейін көптілділік саясатын бірінші сыныптан бастап қазақ 

балаларына өзге тілді оқытумен жүзеге асырып келген еліміздің білім саясаты 

биылғы жылы өзгеріске ұшырып, бала бірінші сыныпты өз тілінде ғана оқитын 

болды. Бұған «2022-2023 оқу жылында Қазақстан Республикасының орта білім 

беру ұйымдарында оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері 

туралы» әдістемелік нұсқау хатында көрсетілген «1-сынып оқушылары тек қазақ 

тілінде әліппені оқып, жазып үйренеді»[4.12] деген нұсқауы дәлел болады. Бұл – 

кешегі Ахмет Байтұрсынұлы ұстанған педагогикалық сара жол, дара көзқарасқа 

құрылған білім реформасы. Ахмет – өз заманының озық ойлы педагогі. Оның 

педагогикалық көзқарастарының шеңбері кең, ауқымы үлкен. Ол алдымен өз ана 

тілінде білім алуға тиісті қазақ балаларының өзге тілді білуіне де оң көзқарас 

білдіреді. Ұлы ұстаздың: «Орысша оқу орыс қолтығында тұрған жұртқа керек... 

Қазақша оқи, жаза білген соң, шама келсе, орысша да білу керек»[3.16], - деп ой 

түюі оның ғылымға толеранттылықпен қарайтындығын білдіреді. Ана тілімізден 

бөлек заманның ағымына қарай орыс және ағылшын тілдерін меңгерудің 

маңызды екендігін алға тартатын бүгінгі педагогикалық көзқарас Ахмет 

Байтұрсынұлының осы пікірімен астасып жатыр. Өзінің бастауын Ахметтен 

алатын бұл педагогикалық идеяның нәтижесінде бүгінгі таңда қазақ жастары 

әлемнің ең таңдаулы елдерінде білімін жетілдіріп, өз Отанының, қазақ 

қоғамының дамуы үшін еңбек етіп жүр. Ғаламдағы түрлі жаңалықтардан 

хабардар, жан-жақты, көп тілді білетін, көптеген елдердің мәдениеті мен 

көзқарасына құрметпен қарайтын азаматтардың елімізде көбеюі осындай тамаша 

педагогикалық ұстанымдар негізінде қалыптасатын білім жүйесінің жетістігінен 

деп топшылаймыз. 

          Ахмет Байтұрсынұлының педагогика саласына сіңірген елеулі еңбегі – 

қазақ әліпбиін жасауы. Оны қазақтың фонетикасына икемдеп, қазақ тілінде 

дыбысталмайтын таңбаларды алфавиттен шығаруы, қазақ тілінің үндестік 

заңына сай дәйекшелерді ойлап тауып, 24 таңбадан тұратын өзі жасаған «Қазақ 

жазуы», кейін халық «Байтұрсынов жазуы» деп атап кеткен әліпбиді жасауы 

қазақтың ұлттық графикасының негізін қалады. Бүгінгі таңда да бұл ұстаным 

өзінің өзектілігімен құнды болып отырғанын уақыттың өзі дәлелдеп отыр. 

Ахметтің әліпби жасаудағы ұстанымдарына тілшілер жоғары баға беріп, латын 

графикасына негізделген қазақ әліпбиінің жаңаша нұсқасын жасау ісінде Ахмет 



Байтұрсынұлы ұстанымдарын басшылыққа алдық. Қазақ тілінің фонетикасына 

сай келмейтін таңбалардың қысқаруы, жазу принциптері осыны дәлелдейді. 

Әрбір саналы педагог баланы оқытуды әліппеден бастайтыны белгілі.  

           Ахмет Байтұрсынұлы қазақ баласын оқыту ісінде осыған қатты көңіл 

бөлген. 1911-1912 жылдар аралығында жасалып, Уфа, Орынбор қалаларының 

баспаларынан жарық көрген Ахмет Байтұрсынұлының әліппесі «Оқу құралы» 

деген атпен 1912-1925 жылдар аралығында 7 рет қайта басылып, оқу ісінде ұзақ 

әрі кең пайдаланылған. Ахмет әліппесінің басты құндылығы – әрбір әріпті 

мысалмен бекітіп отырғандығы. Оның бұл ісі бүгінгі «Әліппе» оқулығында да 

жалғасын тауып, өзінің оң нәтижесін беріп отырғаны баршамызға белгілі. 

Мектепте баланы оқыту туралы Ахмет Байтұрсынұлы мынандай тұжырым 

жасайды: «Бұл үш әріпті балаға үйрету үшін әуелі бөлек-бөлек бір-бір жапырақ 

қағазға үлкен етіп жазу. Сонан соң А-дан бастап әрбіреуін балаларға бөлек-бөлек 

көрсету. Балалар әрбіреуін жаңылмайтындай болып білген соң, алиф баға 

қаратып оқу. Бормен жазатын үлкен тақтай болса, әрбіреуін бөлек-бөлек 

тақтайға жазып көрсетсе болады [3.49]. Бұл тұжырым арқылы Ахмет мұғалімге 

қалай оқыту керектігін аңғартып отырған. Бүгінгі заманауи педагогикалық 

көзқарастар бойынша да «Қалай оқыту керек?» деген сұрақтың өзекті екендігі 

және ол ұстанымның Ахмет Байтұрсынұлы заманынан жалғасып келе жатқан 

ұтымды үрдіс екендігін аңғарамыз. Балаға көрсете отырып түсіндірудің, көрнекі 

құралдардың маңыздылығы принциптері де бүгінгі күні дәл сол замандағыдай 

өзінің маңызын жоймаған. Ағартушының заманауи педагогикамыздан қолдау 

тапқан тағы бір тамаша жетістігі – оның әдістемелік көзқарастары. Бұл орайда 

Ахмет Байтұрсынұлының әдістемеге қатысты басты тұжырымдарына назар 

аударған жөн: 

1. Егер де тілінің заңы, емлесінің немесе әрпінің жүйесі басқа болса, онда біріне 

жақсы болған сауаттау әдісі, екіншісіне де жақсы болады деп ешкім айта 

алмайды. 

2. Шапшаң жаза білгенде, шапшаң оқи білгенде сауаты ашылды, сауатты адам 

болды дейміз. Сауаттау әдісі дегеніміз соны білдіруге жұмсалатын түрлі 

әдістердің шумағы болады. 

3. Жалқылау әдіс жалпылау әдіске қарсы жөніндегі әдіс. Жалпылаудың асылы 

ұсақтан ірілету болса, жалқылаудың асылы іріден ұсақтату[1.5]. Білім беруді өз 

тілінің заңдылықтарымен ұштастырып, әдісті де ұлттық ерекшеліктер негізіндегі 

құндылықтарға бағыттай отырып екшеп таңдауды, аланы сауаттандыру ісінде 

әдістер мен тәсілдерді түрлендіруді, жалпылау мен жалқылау әдісінің басты 

белгілерін түсіндірген бұл тұжырымдар бүгінгі заманауи педагогикада жиі 

айтылып та, жазылып та жүр. Ахмет Байтұрсынұлы сол кезеңдегі әлемге тарап 

жатқан оқыту әдістемелерін осылайша, саралап, талдай отырып, солардың 

ішінде қайсысы қазақ тілінде сауат ашуға қолайлы екенін анықтады. Ғалым 

қазіргі айтылып жүрген оқылым, жазылым, айтылым, тыңдалым әрекеттерінің 

негізі осы «Дыбысты әдіс» арқылы қалануы керектігін сол кезде-ақ 

саралаған[5.18]. Мәселен, ұлт ұстазы былай дейді: «Сөз айту – дыбысты ауызбен 

тізу (айтылым). Сөз жазу – дыбыстардың белгісін қағаз бетіне тізу (жазылым). 

Оқуға келген балалар сөйлей білсе де, дыбыстарды тізіп сөз шығара білмейді, 



себебі олар сөздің дыбыстан тізілетінін білмейді (оқылым). Дыбысты білмей, 

дыбыстың қалай тізілетінін білмей, оқу, жазу үйрену қиын (тыңдалым)[5.112]. 

          Ахмет Байтұрсынұлы осылай түсіндіре отырып, бұл білім берудің ең 

жақсы жолы деген қорытынды шығарады және жаңаша оқыту тәсілінің басты 

қағидасы ретінде айтылым әрекетін бірінші орынға қойған. Қорыта айтсақ, 

Ахмет Байтұрсынұлы – өз заманының озат ойлы педагогі ғана емес, ғасыр 

жаңарып, дәуірлер өтсе де, өзінің құнды педагогикалық мұраларымен, 

ағартушылық идеяларымен, мол әдеби-мәдени мұрасымен ұлттың ұлы ұстазы 

болып қала беретін дара тұлға. Заманауи педагогикамыздың қайнар көзіне 

айналған оның осы ұстаздық ұстанымдары ұлт руханиятының ажырамас бөлігі 

болып, Мәңгілік елімізге қызмет ете бермек. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Байтұрсынов А. «Ақ жол». Алматы: Жалын, 1991. – 464 б. 

2. Оспанұлы С. «Алтынсариннің айналасындағы адамдар» Қостанай: Шапақ, 

2006. – 295 б. 

3. Байтұрсынов А. «Тіл тағылымы» Алматы: Ана тілі, 1992. – 446 б. 

4. «2022-2023 оқу жылында Қазақстан Республикасының орта білім беру 

ұйымдарында оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері 

туралы» әдістемелік нұсқау хат, 2022ж. 

5. Айтмамбетова Б. Жаңашыл педагогтар идеялары мен тәжірибелері. -А., 1991. 

 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ  

БҮГІНГІ БІЛІМ БЕРУ ІСІМЕН САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Капарова Асел Махмутовна 

Қостанай облысы Арқалық қаласы 

«Ш.Уәлиханов атындағы №1 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

ХХ ғасырдың басындағы 20-жылдарда оқу-ағарту, ғылым жолындағы биік 

тұлғалардың бірегейі Ахмет Байтұрсынұлы болды. Ол бастауыш сыныптарға 

арнап оқу құралдарын жазды және қазақ тілін оқыту әдістемесі бойынша тұңғыш 

ғылыми еңбек жазған. А.Байтұрсынұлына дейін қазақ оқыту әдістемесінен 

ғылыми еңбек жазған ғалым болмаған. Сондықтан А.Байтұрсынұлын әдістеме 

заңдылықтарын оқулықтар жазуда іс жүзінде қолданған және әдістемені ғылыми 

тұрғыда зерттеген ғалым деп білеміз. 

Ахмет Байтұрсынұлының есімі бүкіл түркі тілдес халықтардың тарихында 

өзінің  тиісті бағасын алған. Қазақ халқының тарихында да рухани сана-сезімі 

мен парасаты жағынан айрықша орын алып, фольклоршы, ақын-жазушы, 

публицист, аудармашы, қазақ тілі мен әдебиетінің негізін қалаушы, лингвист-

ғалым, ағартушы-демократ, қазақтың тұңғыш реформаторы, профессор, «Алаш» 

партиясын құрушы, оқулықтар жазудың білгір маманы ретінде танылды. 

А.Байтұрсынұлының атап айтауға тұрарлық еңбектерінің бірі – бастауыш 

сынып үшін жазған әліппелері. Атап айтқанда, 1912 жылы Орынборда Ахмет 

Байтұрсынұлының «Оқу құралы», қазақша «Әліп-би-І» деген оқулығы шыққан. 



Әліппеде дыбыс пен әріпті оқыту дидактиканың жеңілден ауырға қағидасы 

бойынша жеке сөздерді оқытудан басталып, қысқа-қысқа мәтіндермен 

жалғасады[1: 2].  

Ал жеке сөздер екі дыбыстан тұратын қысқа, жеңіл сөздерден басталып, ол 

бірте-бірте күрделене түседі. Мысалы, ас, аса, асар, ал, ала, алас, қон, қонақ, 

доға, доғар, т.б. Бұлай етуі – оқушының оқуды, жазуды, сөйлеуді тез үйренуін 

қамтамасыз ету, оқыту процесін жеңілдетуді іздеуден түйген ойы. 

А.Байтұрсынұлы І-кітапта келесі тақырыптарға байланысты сөздерді 

топтастырып берген:  

- туған-туысқан іліктес; 

- киімдер; 

- ойын-ойыншықтар;  

- тамақтар-сусындар;  

- дене мүшелері;  

- үй мүліктері; 

- ыдыс-аяқ; 

- мал аттары;  

- малдан басқа төрт аяқтылар; 

- құстар;  

- бақа-шаян;  

- құрт-құмырсқа;  

- жер бедері аттары; 

- жер жүзінің аттары,  

- сан. 

Бұл жаңа құралға алғаш рет түрлі суреттер енгізіліп, оқушыларға көрнекі 

құрал ретінде қолдануға мүмкіндік туғызды. А.Байтұрсынұлының бұл оқулығы 

сол тұстағы жинақталған алдыңғы қатарлы тәжірибелерге сүйене отырып, озық 

әдістемелік теорияларға негізделіп, жасөспірімдердің психологиялық жас 

ерекшеліктерін, тіпті ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып жазылған еңбек. 

А.Байтұрсынұлы «Әліп-бидің» алғашқы бетінде мұғалімдерге: «Мұғалімдерден 

өтінетініміз: бұрынғы «Оқу құралы» мен бұл «Жаңа құрал» екеуінің қайсысы 

үйретуге жеңіл? Екінші сөзбен айтқанда, қайсысымен оқытқанда балалар оқу 

мен жазуды тез үйренеді? Осы жағынан тәжірибе түйілсе екен. 90 %-і хат 

білмейтін жұртқа оқу мен жазуды оңай үйрететін әліп-би кітабының артығы 

жоқ», деп арнау сөз айтады. Келесі оқулығы «Әліп-би» (1928) деп аталады. 

Мұнда ғалым негізінен мәтіндерді қолданған. Бірақ алдымен оқулық түрлі 

ойындардан басталған. Одан соң мәтіндер берілген. Кіші мәтіндерден басталып, 

кейін олар күрделене берілген [3]. 

Ғалымның бала тілін дамытуда қолданылған өзіндік бір ерекшелігі – сөз 

ұқсастығын өте жиі пайдаланады. Мысалы, ол, олар, орлар, шаша, шашақ, керек, 

терек, тезек, елік, есік. Зор, Ораз, ора. Ора, зор, Ораз. Зор, оз. Аз, зор, Ораз, т.б. 

Ұқсас сөздер мен сөйлемдер есте сақтауға жеңіл екенін білетін ғалым оны 

оқулықта жақсы қолдана білген. Тіл дамытуда да, оқығанды есте сақтауда да 

қайталаудың орны маңызды екені белгілі. Автордың балалардың меңгерген 

сөздерін ұмытпауын, есте сақтауын, оны жеке қолданыста, сөйлемде, жаттығуда, 



мәтінде қайталау арқылы жүзеге асыруға ұмтылғанын байқаймыз. 1929 жылы 

Москвада шыққан «Әдебиет энциклопедиясының» 1-томында А.Байтұрсынұлы 

«аса көрнекті қазақ ақыны, журналисі және педагогі. Ол – қазақ тілі емлесінің 

реформаторы, грамматикалық және әдебиет теориясының негізін салушы» деп 

бағаланады [4]. 

Өз уақытының аласапыран құбылыстарын бағалау, болашақ алыс өрістерді 

көруге келгенде М.Әуезов А.Байтұрсынұлының тарихтағы орнына қатысты дәл 

бүгінгі күнмен үндес пікірін білдіреді: «Ақаң ашқан қазақ мектебі, Ақаң түлеген 

ана тілі, Ақаң салған әдебиеттегі елшілік ұраны, «Қырық мысал», «Маса» еңбегі, 

«Қазақ» газетінің 1916 жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, 

өнер-білім, саясат жолындағы қажымаған қайраты біз ұмытқанда да тарих 

ұмытпайтын істер болатын. Оны жұрттың бәрі де біледі. Мұның шындығына 

ешкім дауласпайды» [5]. Осы пікірден ғалымның артына үлкен мұра қалдырып 

кеткенін білеміз. 

Ахмет Байтұрсынұлының тарихтағы орнын, оның әлеуметтік-қоғамдық 

істерін, дүниетанымдағы ерекшеліктерін, сол кездері дұрыс көрсетіп, әділ 

бағасын айтқандардың тағы бірі С.Сейфуллин болатын. Ол «Ахмет 

Байтұрсынұлы елуге толды» деген арнаулы мақаласында: «А.Байтұрсынұлы – 

қарапайым кісі емес, оқыған кісі. Оқығандардың арасынан шыққан өз заманында 

патша арам қулықты атарман-шабармандардың қорлығына, мазағына түскен 

халықтың намысын жыртып, дауысын шығарған кісі. Өзге оқығандар шен іздеп 

жүргенде қорлыққа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың ұлт 

намысын жыртып, ұлттық арын жоқтаған патша заманында жалғыз-ақ Ахмет 

еді», деп ойын ашық айтады. Бұл мақаладан да Ахаңның өз халқына адал қызмет 

етіп, оның болашағына терең үңілгенін байқаймыз. 

Ахаң туралы бүгінгі ғалымдар да қазақ балаларының білім алып, көкірек 

көздерін ашуда үлкен еңбек жасағанын айтады. Атап айтқанда, ғалым 

А.Ж.Досанова ол кісінің бала тәрбиесіне және оқыту мәселелеріне арналған 

еңбектерін талдап, өз пікірлерін білдірген. А.Ж.Досанова А.Байтұрсыновтан, 

И.В.Крыловтан аударған «Қырық мысалы» – адамды, жалпы адамзатты 

адамшылыққа тәрбиелейтін айқын ойлы, аса мәнді туынды екенін айтады. 

Сонымен бірге мұнда орыстың мысалдарын аударып, қазақ балаларының 

қажетіне жаратқанын айта отырып, асыл азаматтың ойлағаны елінің қамы мен 

мүддесі екеніне шәк келтірмейді [6]. 

Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралы» 1912-1925 жылдар аралығында 7 

рет қайта-қайта басылып, оқу-ағарту жұмысында біршама ұзағырақ 

пайдаланылды. Үстіміздегі ғасырдың 1910 жылдарынан бастап қазақ қоғамында 

оқу-ағарту идеясының жандануына байланысты балалардың сауатын ашатын 

әліппе құралдарын жасау қолға алына бастады. Уфа, Орынбор қалаларының 

баспаханаларында бірқатар авторлардың М.Нұрбаев, М.Малдыбаев, З.Ерғалиев 

т.б. қазақша әліппелері жарық көрді, бірақ бұлардың көбі бірер басылымнан 

артық жарияланбай, кеңінен қолданыс таба алмады. Осыған байланысты 

Т.Шонанұлының «Бұған дейін біздің өз әліппеміз болған емес, дүмше молдалар 

әліппе жасай алмай балаларды әліпби шартымен қағаз жүзінде оқытса. ал 



миссионерлер Васильев, Алекторов, Вожинский және басқалар қазақ әліппесін 

орыс транскрипциясымен берді» - деп ашына айтқаны сондықтан болар. 

Осылайша, А.Байтұрсынұлының бастауыш мектепке арналған 

оқулықтарында тіл дамыту мәселесіне ерекше мән берген. Оны осы бағытқа 

тереңірек арнайы зерттеу жасау арқылы анықтай түсуге болады. Бұл 

баяндамамызда қысқаша айтып өтер болсақ, «Әліб-би» а//, р//, з /// таңбаларын 

танытудан басталады. Кітап бетінің төменгі тұсындағы сілтемеде балалардың 

сауатын ашу жолында ұстаздарға сабақ әдісі қоса беріліп отырады. Барлық 

әріптерді өтіп болған соң, танымдық материалдар беріледі. Автор «Оқу 

құралының» алғашқы бетін балаларға арналған өлең жолдарынан бастайды. 

Балалар! Бұл жол басы даналыққа 

Келіңдер, түсіп, байқап қаралықта! 

Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, 

Соларды көре тұра қалалық па? 

Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық, 

Жүріңдер, іздеп тауып алалық та![1, 3]. 

Осы жолдар арқылы А.Байтұрсынұлы сауат ашуға шақырды. Ахмет 

Байтұрсынұлы әліппесінің құндылығы: ол әрбір әріптерді мысалдармен бекітіп 

отырады. Сонымен қатар А.Байтұрсынұлы әрбір тақырыпқа дидактикалық 

қағидалар ұсына отырып, әріпті үйретіп болған соң, соңында мынадай 

тұжырымдар жасайды: «Бұл үш әріфті балаларға үйрету үшін әуелі бөлек-бөлек 

бір-бір жапырақ қағазға үлкен етіп жазу, сонан соң А-дан бастап әрбіреуін 

балаларға бөлек-бөлек көрсету. Балалар әрбіреуін жаңылмайтындай болып 

білген соң, алиф баға қаратып оқыту. Бормен жазатын үлкен тақтай болса, 

әрбіреуін бөлек-бөлек тақтайға жазып көрсетсе де болады». Осындай 

тұжырымдар арқылы ғалым-ұстаз мұғалімге қалай оқыту қажет екендігінен 

кеңес беріп отырады![3, 10].  

Танымдық материалды іріктеп, жинақтап, жүйелеп беріп отыратындығы 

жоғарыда көрсетілді. Алдыңғы тақырыптарды бекіту үшін дидактикалық 

материалдар беріледі. Мәтіндегі әңгімелердің тақырыптары да оқушыларға 

түсінікті, сол кездегі оқу-білімнің қажеттілігін айқындайтындай тақырыптармен 

берілген. Мысалы: «Мен қалай оқуға бардым?» атты әңгіменің мазмұны Әбіш 

деген баланың оқуға деген ынтасын оятқан досының тағдыры, сол арқылы автор 

балаларды оқуға, білім алуға шақырады.  

Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралы» ғылыми негізде жүйелі түрде 

жазылған оқулық. Ондағы берілген материалдар тілге жеңіл, оқушылардың 

танымдық қабілетін оятуға сай. Тәрбиеге байланысты әр түрлі тақырыпқа 

А.Байтұрсынұлы әңгімелер ұсынып отырған. «Жұмаш» атты әңгімесінде жарлы 

баланың аянышты тағдырын суреттей отырып, адамгершілік тәрбиесін алға 

қояды! [1, 19]. 

Тағы да ескере кететін нәрсе, әліппе мазмұнында есептің түр-түрлерінің 

жеңіл бағытпен кіріктіріле берілуі. Бұлай ету себебі сол уақыттағы қағаз және 

қаржы тапшылығынан деп айтуға болады. Ол кезде жеке-жеке пәндік оқулықтар 

жасау үшін де қаржы мүмкіндігінің жоқтығынан деп түсінуге болады. Сонда да 

болса А.Байтұрсынұлы осының бәрінің қисынын келтіріп, бір оқулық мазмұнына 



сыйғызып жасауға мәжбүр болды. Мысалы, әріп таныту, оқып сөйлету, жазып 

үйрету, есеп шығарту, табиғат көрінісін білгізу, өмір тіршілігін түсіну т.б. да 

мәселелер кіріктіріле жасалынды. Демек, бұл қазіргі кездегі кіріктіре оқыту 

әдісімен сабақтасып жатқанын байқаймыз. Бүгінгі таңда жаңартылған 

бағдарламалар арқылы оқытылып жатқанда әр оқулықтың маңызы зор, 

сондықтан олардың пәндік қасиеттері жоғарылап, оқушылардың қоғам талабына 

қарай жан-жақты білім алуына мүмкіндік туады.  

Қорыта келгенде, А.Байтұрсынұлы қалыптастырған жаттығу үлгілері мен 

оқыту әдістері кейінгі оқулықтар мен әдістемелік еңбектерде одан әрі 

тереңдетіліп, күні бүгінге дейін қолданылуда. Ғалымның оқулықтарындағы 

оқушылардың сөздік қорын байытып, сөз мағыналарын дұрыс қолдануға баулу 

бағытындағы үлгілер кейін басқа оқулықтар мен оқу бағдарламаларын жасау 

кезінде де маңызды рөл атқарады. 
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Кенжеханова Бакытгуль 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының  

"Қостанай қаласы білім бөлімінің №27 жалпы білім беретін мектебі" КММ 

 

             ХХ ғасырдың басында мұсылман мектептерінде оқулықтың, оқу-

әдістемелік құралдарының жоқшылығын көріп, бағдарламасыз, оқулықсыз, 

қолына не түссе соны оқытып жатқан кезде А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, 

М.Дулатұлы, Ж. Аймауытов, Х.Досмұхамедов сынды қазақтың біртуар зиялы 

азаматтарының тыңнан жол салып, ұлт мектептеріне арнап жаңа оқулықтар 

жазуы елін, жерін, ұлтын сүйер азаматтың ғана қолынан келетін ерлік деп 

бағалауға болады. Ол кезде оқулық жазу қиынның қиыны еді. Біріншіден, ана 

тілінде, бүгінгідей қалыптасқан ғылыми терминдер, екіншіден, үлгі-өнеге алар 

іс-тәжірибе, үшіншіден, кітап шығаратын полиграфиялық жағынан жетілген 

баспаханасы жоқ болатын. Соған қарамастан, оқу-ағарту ісінің ауыр жүгін 

көтеруге бел байлап, жоғарыда аты аталған асыл зиялы  қауым 1910-1920 жылдар 

аралығында ана тілі, тарих, есеп, жаратылыстану, педагогика, психология 

пәндерінен тұңғыш оқулықтар жазуы педагогика, әдістеме ғылымдарының 

іргетасын қалауға белсене атсалысқан аса зор еңбек еді. 



              Бүгінгі таңда елімізде жүріп жатқан жаңару үрдісі өткен тарихымыздың 

сан қырын объективті тұрғыдан дұрыс бағалауға және ондағы рухани 

құндылықтарды қазіргі ағарту, оку-тәрбие ісінде кеңінен пайдалануға қолайлы 

жағдайлар туғызып отыр.  Әсіресе ұлттық педагогикамыздың қайта жаңғыруына 

байланысты халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған ұлттық дәстүрінің бүгінгі 

ұрпақ тәрбиесіне қажет екені анық. 1913 жылы “Қазақтың” тұңғыш саны 

шыққанда газет редакторы Ахмет Байтұрсынов былай деп жазған: “… Өзіміздің 

елімізді сақтау үшін бізге мәдениетке, оқуға ұмтылу керек. Ол үшін ең алдымен 

әдебиет тілін өркендету керек. Өз алдына ел болуға, өзінің тілі, әдебиеті бар ел 

ғана жарай алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз. Бұл мәселеде біздің халымыз 

оңды емес. Осы күні орыс школы мен татар мектептерінде оқып шыққандар 

қазақ тілін елеусіз қылып, хат жазса өзге тілде жазып, қазақ тілінен алыстап 

барады. Бұл, әрине, жаман әдет. Егер тілге осы көзбен қарасақ, табиғат заңына 

бағынбай, біздің ата-бабаларымыз мың жасамаса, ол уақытта тілмен де, сол тілге 

ие болған қазақ ұлтымен де мәңгі қоштасқанымыз деп білу керек. Егер оны 

істегіміз келмесе, осы бастан тіл, әдебиет жұмысын қолға алып, өркендететін 

уақытымыз жетті”. 

              Жер бетіндегі әр халықтың ғасырлар бойы жинақтаған асыл мұралары 

бар. Солардың ең бастысы – халықтың рухани қазынасы. Халықтың ізгі 

ойларынан, талап, тілегінен, мақсат мүддесі мен асыл армандарынан туған бұл 

мұралар барша адамзат баласына ортақ және келешек ұрпақтар тәрбиелеудің 

бірден бір құралы. Қазақ халқының сонау түркі заманынан бастау алып, күні 

бүгінге дейін кәдесіне жарап келе жатқан рухани мұраларының бірі – халықтық 

педагогика. «Халықтық педагогика, делінген Қазақ кеңес энциклопедиясында, - 

тәрбие жөніндегі халықтың педагогикалық білім тәжірибесі. Халық 

педагогикасын зерттеу негізіне педагогикалық мазмұн мен бағыттғы халық ауыз 

әдебиетінің шығармалары, этнографиялық материалдар, халықтық тәрбие 

дәстүрлері, халықтық ойындар, семья тәрбиесінің тәжірибелері, т.б. жатады. 

Халық педагогикасының негізгі түйіні- еңбек тәрбиесі және өндірістік білім, 

дағды, шеберлікті ұрпақтан ұрпаққа қалдыру». 

             Ахмет Байтұрсынов халықтық идея туралы ой-пікірлерін «Қазақ» 

газетінде жариялаған көптеген мақалаларында, «Тіл туралы», «Әдебиет 

танытқыш», «Баяншы», «Тіл ашар», «Оку құрал», «Сауат ашқыш», «Әліппе 

астар», «Оқу құрал» (хрестоматия), «Маса», «23 жоқтау», т.б. еңбектерінде жан-

жақты айтып, оларды тікелей іске асырды. Ахмет Байтұрсынов осы еңбектері 

арқылы Қазақстанда ұлттық білім беру жүйесінің негізін қалады. Ол жүйенің 

басты элементтері мыналар: 

1. Ұлттық жазу жүйесі бойынша білім беру; 

2. Ұлттық   негіздегі    бағдарламалар,  оқулыктар,  оку-әдістемелік құралдар; 

3. Мектепке қажет заттар; 

4. Мектеп ісін жандандыратын мүғалімдер мен тәрбиешілер. 

           Міне, осылардың негізінде қазақтың тілі, ауыз әдебиеті, мәдениеті, 

тарихы, әдет-ғүрып, салт-дөстүрлері туралы халықтық идеяларын мектепте 

оқушыларға ұлттық тәрбие беру мақсатында пайдалану жолдарын көрсетті. 



            Ахмет Байтұрсынов ағартушылық қызметінде халық даналығы тудырған 

фольклорлық мұраларды жинап, зерттеуге ерекше ден қойды. Ағартушы-ғалым 

жинап, реттеп, сұрыптап бастырған негізгі фольклорлық мұра – «23 жоқтау». 

Онда қазақ тарихының 400 жылдық мерзімін қамтитын 23 жоқтау, трагедиялық 

жырлар берілген. Оларда Бапай батыр, Қаздауысты Қазыбек би, Кенесары, 

Наурызбай би туралы нақтылы деректер келтірілген. Мысалы, Қаздауысты 

Казыбекті қызы Мөңкенің жоқтауында Қазыбек бидің қазақ қауымына пана, 

қазақтың батырлары мен хандарына ақылшысы болғаны, оның ақылы мен 

бағының молдығы, көрші елдермен тату болуды көксегені жырланады. Ал 

«Кенесары-Наурызбай» жоқтауында қазақ хандарының «халық иесі», «халық 

қорғаушысы» екені айтылып, «Наурызбай төре кеткен соң, бастан тайды 

бағымыз» деген өкініш білдіріледі. 

              А.Байтұрсынов салт-дәстүр жырларының бірі – жарапазанға да тоқталып 

өтеді. «Жарапазан» рамазан деген сөзден шыққан, ораза уақытында балалар, 

бозбалалар түнде үйдің түсында түрып, жарапазан өлеңін айтады. Ораза ұстаған 

адамдар, сауап болады деп, жарапазан айтқандарға құрт, май, ірімшік, бір шаршы 

шүберек, басқа сол сиякты нәрселер береді. Жарапазанды кәсіп етіп, ораза 

уақытында ел аралап, күндіз жүріп айтатын үлкен адамдар болады. Жарапазан 

айтатындар екеу болып жүріп айтады. Бірі жарапазан айтқанда, екіншісі 

қостаушы болады», -деп, «жарапазан» сөзінің мәнін, тәрбиелік маңызын 

түсіндіре келе, оның түрлі орындалу тәсілдерінен мысал келтіреді. 

               А.Байтұрсыновтың қазақтың тұрмыс-салт жырларының ішінде ерекше 

мән бергені – «Бесік жыры». Ол: «Бесік жыры, яғни бала тербету – баланы 

ұйқтату үшін айтылатын өлең; бала тербету түр-ліше айтылады. Бірақ бүгінге 

бірдей жалпы келетін жерлері бар», – деп оның мазмұнын сипаттайды. 

Осылайша ол ұлттық әдет-ғұрыптарға байланысты орындалатын рәсімдердің 

мән-маңызын салмақтай отырып, жеке тұлғаның рухани, адамгершілік қасиетін 

қалыптастырудағы халықтық мұраның рөлін айқындайды. А.Байтұрсынов 

мақалдардың жағымдысы да, жағымсызы да болатынын, олардың адам бойында 

әр түрлі қасиеттердің қалыптастыруына ыкпал ететінін атап айтады. Қазақ 

арасында жиі айтылатын «Малым – жанымның садағасы,  жаным — арымның 

садағасы», «Ашу – дұшпан, ақыл – дос, ақылыңа ақыл қос», «Жоқтық ұят емес, 

барлық мұрат емес», «Денсаулық – зор байлық», «Ұяда не көрсең, үшқанда соны 

аларсың», «Ашу аддында шығады, ақыл соңында шығады, т.б. мақалдардың мән-

маңызына үңіледі. 

            Мақал мен мәтелдерді салыстыра отырып, «мәтел дегеніміз – кезіне 

келгенде кесегімен айтылатын белгілі-белгілі сөздер. Мәтел мақалға жақын 

болады. Бірақ мақал тәжірибеден шыққан ақиқат түрінде айтылады. Мәтел 

ақиқат жағын қарамай, әдетті сөз есебінде айтылады», – деп тұжырымдайды. 

            Ағартушы-педагогтің «Маса» атты өлеңдер жинағынан қазақ 

қоғамындағы әлеуметтік, қоғамдық ойлар, оның азаматтық және халықтық 

идеялары айқын көрініс береді. Мұндағы  «Қазақ калпы», «Қазақ салты», 

«Жұртыма», «Туысыма», «Оқуға шақыру», «Жұбату»,  «Анама хат»,  «Тілек 

батам»,  «Тарту»,  «Жиған-терген» атты өлеңдерінде  туған  халқын  сүю, 

оны  өнер-білімге  шақыру, халықтық салт-дәстүрлерді қастерлеу, 



анаға   мейірімділік,   бата- тілектің маңызы, қазақ халқының даналығы, оның 

тәрбиелік мәні туралы кеңінен сөз болады. Мысалы, «Қазақ салты» атты 

өлеңінде әрбір азамат туған халқын құлай сүйіп, оның бақыты мен болашағы 

жолында жұмыр басын құрбан етуге әзір болу керектігін айтса, «Оқуға шақыру» 

өлеңінде «Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, Аллалап ал кітапты қолдарыңа» деп, 

жас ұрпақты оқу-білімге үндейді. Ал «Жиған-терген» өлеңінен 

қазақ   халқының   қасіретке   толы тарихы мен тағдыры көз алдыңа елестейді. 

«Жұбату» өлеңінде көне халық жырауларының таңдаулы дәстүрінде сөзін 

тындаушыларына тікелей арнау арқылы ықылым замандардан бермен қарай 

сахара елінің сәні болған, әр қазактың жүрегіне қымбат белгілердің бірте-бірте 

көз ұшынан ғайып болып, жоғалып бара жатқанын жырмен өрнектеп, ойын сауал 

түрінде жеткізеді. 

            А.Байтұрсынов «Асыл сөз» атты еңбегінде қазақ халқының сөз өнеріне 

қатысты дәстүр, әдет-ғұрыптарына жан-жақты тоқтала отырып, оның тәрбиелік 

мәнін ашып көрсетеді.  «Өнер алды – қызыл тіл», – дей отырып, сөз өнерінің адам 

санасында үш түрде негізделетініне, яғни 1) ақылға, 2) қиялға, 3) көңілге 

байланысты  болатынына  тоқталады.  Ақыл  мен тілдің мән-маңызы және міндеті 

туралы былайша пайымдайды: «Ақыл ісі – андау, яғни нәрселердің жәйін үғыну, 

тану, ақылға салып ойлау; қиял ісі – меңзеу, яғни ойдағы нәрселерді белгілі 

нәрселердің тұр-патына, бейнесіне ұқсату, бейнелеу, суреттеп ойлау; көңіл ісі – 

түю, талғау»; «Тілдің міндеті – ақылдың андауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін 

меңзегенше, көңілдің түюін түйгенінше айтуға жарау». 

           Әсіресе сөз өңді, ұнамды болуы үшін сөз өнерінің мән-мазмұнына 

төмендегі шарттарды қояды: сөз дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл анықтылығы, тіл 

дәлдігі, тіл көрнектілігі. Солай-ақ, мұралардағы тәрбиелік мәні бар ұлттық 

тағылымның негізгі түрі – бата. «Бата – біреуге алғыс бергенде айтылатын сөз; 

батаны ақсақал адамдар айтады. Батагөй шалдар басы бар табақгы алып 

келгенде, асты жеп болғанда да бата қылып, көбінесе бата тамақ жеп болған соң 

істеледі», - деп, бата беру жолдарын баяндайды. Ол баталарды түрлеріне, айтылу 

рәсімдеріне байланысты жинактап, топтайды. А.Байтұрсыновтың халықтық 

идеясы өзі редакторы болған «Қазақ» газеті беттерінде жариялаған 

мақалаларында айқын көрінеді.  

           Қазақстан мемлекетінде тұрып, өз ұлтының жанашыры болмаған ұрпақтан 

сескенесің. Ахмет Байтұрсынның халықтық идеясы біздің этнопедагогикамызды 

жандандырып, осы күнге дейін ұлттық нақышымызды сақтап қалуымызға зор 

үлесін қосты. Заманауи оқыту үрдісін барынша халықтық педагогикамен 

байланыстыра отырып, ұйымдастыруға болатындығын дәріптеп әріптестерге 

жеткізу – біздің міндет! 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ МҰРАСЫ –                                                 

ЗАМАНАУИ БІЛІМНІҢ ШАМШЫРАҒЫ 

Купобаева Айнаш Кужубаевна 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 

 «Қостанай қаласы білім бөлімінің Бауыржан Момышұлы атындағы  

№5 жалпы білім беретін мектебі»  КММ 

 

 Ахмет Байтұрсынұлы – реформатор, қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші 

ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Білім 

алушылар үшін  ұлт ұстазы  «Оқуғы шақыру» өлеңінен танымал. «Балалар, бұл 

жол басы  даналыққа, Келіңдер түсіп, байқап  қаралық та» деп ғылымның 

бастауы білім екендігін үндеп, оқуға шақырған ұлт ұстазының  арманы бүгінгі 

күні жүзеге асырып отырған ізбасарымын  деп мақтанышпен  сенімді түрде айта 

аламын. Осы орайда қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі ретінде ұлттың ұлы 

ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жыл мерейтойы қарсаңында өз дәуірінде 

ұстанған педагогикалық идеясының  жаңартылған білім берудегі сабақтастығы 

туралы  қалам тербеп, өзімнің  үлесімді қосқым келді. Тіл маманы ретінде мақала 

жазу барысында мені ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың  педагогикалық идеясын  

қазіргі таңда қалай жүзеге асыру үстіндеміз деген ой мазалады. "Ізденген жетер, 

мұратқа" демекші, кітапханадан ізденіп, ағартушының  өлеңдерін, мұраларын  

тағы да бір рет парақтап шықтым.  

Негізгі мақсатым Жаңа Қазақстан ұрпағына ұлы тұлғаның  өнегелі өмірін, 

шыңдалған шығармашылығын, ерен еңбегін насихаттау, ақынның шығармалары  

арқылы педагогикалық идеясын жаңа біліммен байланыстыру. Қазіргі таңда ұлт 

ұстазының педагогикалық идеясын өзімнің тәжірибемде қалай қолданып 

жүрмін? Міне, осы орайда Ахмет Байтұрсыновтың өз заманында қолданған әдіс-

тәсілдерін саралай отырып, жаңа оқу процесіндегі сабақтастығын  өзімнің 

оңтайлы тәжірибемнен ортаға салмақпын. Тарқатып айтсам, ағартушы 

ғалымның 1928 жылы «Жаңа мектеп» журналында «Қай әдіс жақсы?» деген 

атпен жариялаған мақаласында тілді оқыту әдістерінің ғылыми маңыздылығына 

ерекше тоқталған. [1, 7-8 б]   

Содан бері ғасырға жуық уақыт өтсе де, Ахмет Байтұрсыновтың  мақаласына 

арқау болған мәселе өзектілігін жоймаған. Керісінше, бүгінгі қазақ тілі 

мамандары үшін де күн тәртібіндегі аса бір маңызды, күрделі мәселелер 



қатарында саналып отыр. Әрине, Ахмет Байтұрсыновтың әдіс туралы көпшілікке 

ой салып, пікір айтудағы мақсаты мен біздің бүгінгі мақсатымыз арасында елеулі 

айырмашылықтар бар. Соған қарамастан, Ахмет Байтұрсыновтың әдіс және 

оның ерекшелігі туралы айтқандары қайталап оқыған сайын әрқайсымызға тың 

ой салары хақ. Осы мақаласында Ахмет Байтұрсынов: «Әдіс керекшіліктен 

шығады», – дей келе, сол керекшілікке қарай тілді дамыту жолдарын нақтылап 

өткен. [2,16-27 б]  Расында, бүгінде қазақ тілінің даму бағдарын қайта қарап, 

оқыту әдістерін нақтылаудың қажеттілігі де, қазақ қоғамын қазақша сөйлетудің 

қиындығынан болып отыр. Тілді оқытуда әдіс түрлерін тиімді пайдалануда  

Ахмет Байтұрсыновтың «Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын орнының 

керек қылуына қарай» деген тұжырымын басшылыққа алған абзал. Осы орайда 

менің көкейіме  «Бүгінде   заманауи әдістерді ұтымды қолданып жүрмін бе?» 

деген сұрақ ұялайды. Сондықтан өзімнің тәжірибемде әдіс-тәсілді ұтымды 

қолдануға тырысамын.  

Мектеп балаларына арналған оқулықтарында Ахмет Байтұрсынов 

иллюстративтік материалдарды қатар ұсынуда үлкен тәрбиелік әрі тіл ұстарту 

мүддесін көздеген. Автор жалпы оқулыққа тән «жеңілден ауырға, оңайдан 

қиынға, қарапайымнан күрделіге» принципін ұстанып, білім беру бағдарындағы 

ерекшелігін нақтылаған. Бүгінгі білім беру кеңістігінде шетелдік және отандық 

әдіскерлер «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы, «Инсерт» стратегиясы 

сияқты тағы басқа оқытудың түрлі әдістерін сабағымда қолдана отырып, өткенге 

көз жүгіртсем, бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту технологияларының Ахмет 

Байтұрсыновтың еңбегінен бастау алыпты. Дәл қазіргі сәтте  ұлт ұстазының 

ұстанған көзқарасы жаңа білім аясында  мектебіміздің игілігіне жарап отыр. [3, 

244-б]   Қазіргі таңда дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім мазмұнына ауысқан 

білім беру жүйесінде «білім алушылардың алған білімдерін күнделікті өмірде 

қолдану» қағидасы басшылыққа алынып жүр. Оқытудың бұл жүйесі Ахмет 

Байтұрсыновтың «Баулу мектебі» мақаласында» баяндалады. Яғни, оның 

педагогикалық  идеясынан  балаға жалаң білім берілмей, алған білімін өмірде 

қолдана білу керек деген тұжырымдаманы байқадым. Сондай-ақ, Ахмет 

Байтұрсынұлы «Тіл жұмсар» еңбегінде:«Бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен 

алу керек. Мұғалімнің қызметі оның білімінің, шеберлігінің керек орны өздігінен 

алатын тәжірибелі, білімінің ұзақ жолы қысқару үшін, ол жолдан балалар 

қиналмай оқу үшін керек білімін кешікпей кезінде алып отыру үшін балаға 

жұмысты әліне шағындап беру мен бетін белгіленген мақсатқа қарай түзеп 

отыру» деп атап өткен. [4, 256-б] Бұл орайда ұлт ұстазының айтқан идеясын  

өзімнің тәжірибемде  "Ойлан. Жұптас. Бөліс" стратегиясын қолдану арқылы 

жүзеге асырамын. Жаңартылған білім беру аясында өзімнің тәжірибемде ұлт 

ұстазының мұрасын шәкірттеріме ақпараттық технологияны қолдана отырып, 

түсіндіремін. Мәселен, «Қайыршы мен Қыдыр» шығармасын "Шағын эссе" әдісі 

арқылы орындату арқылы қайыршы болса да адам баласының бойында асыл 

қасиет сақталатынын дәріптеуге баулысам, "Серпілген сауал" әдісімен «Ат пен 

есек» мысалын адам байлыққа тек еңбекпен жететінін дәлелдеуге үйретемін. Ал, 

"Сахналау" әдісі арқылы «Қартайған арыстан» мысалы арқылы  адам өмірінде 

жақсы істерімен мәңгі екенін ескертіп айтады. Иә, қай шығармасын қолға 



алсаңыз, ғибратты ойға кенелесіз. Яғни, ұлт ұстазының ұстанған педагогикалық 

идеясы қаіргі таңда да жалғасын тауып отыр. Тарқатып айтсам, өзімнің 

тәжірибемде Ахмет Байтұрсыновтың алуан-алуан ойға жетелейтін “Қайырымды 

түлкі”, “Ала қойлар”, “Үлес”, “Қартайған арыстан”, “Өгіз бен бақа”, “Қайыршы 

мен қыдыр”, “Ат пен есек” мысалдарында әлеуметтік-қоғамдық жағдайларды 

меңзейтін оқиғалар, адамдар психологиясымен сарындас әуездер, тағылымды, 

ғибратты тұжырымдар мол орын алған. [5,304-б] Әр сабақ барысында бұл 

тақырыптарды өмірмен байланыстырып отырамын. Бұл шығармаларын 

шәкірттерімнің сабақ барысында ерекше сезімге берілетіндерін байқадым.  

Өйткені, әрбір әңгімедегі негізгі ой оқырман ретінде үлкен ой салғаны анық. 

Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынов  өзінің педагогикалық идеясында білім 

алушының функционалдық сауаттылығы нқалыптастыру, дамыту мақсатында 

сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі  жазылым, оқылым, айтылым, тыңдалым  арқылы 

тілді меңгертуді өз дәуірінде төрт топқа бөлген екен. Тарқатып айтсам, тіл 

үйретуде   оқылым – оқу үйрету;  жазылым – жазу үйрету;  айтылым – сөйлеу 

үйрету деп қарастырыпты. [6, 345-б]   Бұл әрине, сөйлеу шеберлігін арттыруда 

менің күнделікті әр сабағымда жүзеге асырылады. Қолыма қалам алған сәтімде 

Ахмет Байтұрсыновтың  ғибратты сөздеріне  сүйене отырып, адамның ішкі жан-

дүниесі мен ақылының сабырының, қайраты мен мейірімінің рухани қайнар көзі 

білім мен ғылым екеніне көзім жетті. Іздену барысында өзімнің тәжірибемде 

қолданып жүрген Блум таксономиясындағы танымдық үдерісінің ең 

қарапайымнан бастап күрделіге біртіндеп өту барысы жайында өз заманында сан 

жылдар бұрын айтылып кеткен Ахмет Байтұрсыновтың  еңбектерінен бастау 

алғанын білдім. Яғни, ғалым үйренушіге дайын ақпаратты бергеннен гөрі, 

алдына қойылған мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой 

толғауына және бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды деп көрсетеді. Ахмет 

Байтұрсынов салт-дәстүр жырларының бірі  жарапазан да жыл сайын Наурыз 

мерекесінде мектебімізде көрініс табады. Ұлт ұстазының  қазақтың тұрмыс-салт 

жырларының ішінде ерекше мән бергені - «Бесік жыры» да бүгінгі күні әр 

отбасының өмірінен орын алған.  Осылайша ол ұлттық әдет-ғұрыптарға 

байланысты орындалатын рәсімдердің мән-маңызын салмақтай отырып, жеке 

тұлғаның рухани, адамгершілік қасиетін қалыптастырудағы халықтық мұраның 

рөлін айқындайды. Жаңартылған білім беруде өз тәжірибемде қолданып жүрген 

мақал-мәтелдерді де Ахме Байтұрсынов  жағымдысы да, жағымсызы да 

болатынын, олардың адам бойында әр түрлі қасиеттердің қалыптастыруына 

ыкпал ететінін өз дәуірінде атап көрсеткен. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінде  жиі 

айтылатын «Ашу - дұшпан, ақыл - дос, ақылыңа ақыл қос», «Жоқтық ұят емес, 

барлық мұрат емес», «Денсаулық - зор байлық», «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 

аларсың», «Ашу алдында шығады, ақыл соңында шығады, т.б. мақалдар жаңа 

білім мазмұнында да маңызын жойған жоқ. Ахмет .Байтұрсынов «Асыл сөз» 

атты еңбегінде қазақ халқының сөз өнеріне қатысты дәстүр, әдет-ғұрыптарына 

жан-жақты тоқтала отырып, оның тәрбиелік мәнін ашып көрсетеді. «Өнер алды 

– қызыл тіл»,-дей отырып, сөз өнерінің адам санасында үш түрде негізделетініне, 

яғни  ақылға,  қиялға,  көңілге байланысты  болатынына  тоқталады. [7, 401-б] 

Иә, бұл айтқан идеясы да бүгінгі күні шәкірттерімізге рухани азық болғаны анық. 



Ізденіс барысында  Ахмет Байтұрсынов – әдебиеттанушы, ғалым-теоретик, 

эстетик-сыншы тұлғасын айқындап беретін күрделі, толымды, жаңашыл 

туындысы Ташкентте 1926 жылы “Әдебиет танытқыш” деген атпен басылған. 

Бұл кітабында ғалым алғаш рет қазақ әдебиетінің теориялық, методологиялық 

мәселелерін негіздеп берді. Әдебиеттану ғылымындағы басты ұғымдар мен 

терминдер жүйесін жасады. Сонымен қатар, «Әдебиет танытқышта» Ахмет 

Байтұрсынұлы аса бай фольклорлық материалды пайдаланғанын байқадым. Иә, 

дана ақынның 150 жылдығы қарсаңында "Қырық мысал" туындысын тағы да бір 

рет қолыма алдым. Бұл жол бізді білімге, ғылымға апарар жол. Менің ойымша, 

реформатор, ұлы ғалым, педагог, ақынды бақытты дер едім. Олай деу себебім, 

шығармаларының идеясы оқушылардың бойына  парасаттылық, адамгершілік, 

елжандылық т.б адам құндылықтарды сіңіреді.  

Ойымды түйіндей келе, тіл атасы, реформатор Ахмет Байтұрсыновтың 

педагогикалық идеясын жаңа білім беру үрдісінде ұтымды  қолдануда  

еңбегімізді еселей берейік дегім келеді.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ҚОЛДАНҒАН  

ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН БҮГІНГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАЙЫ 

 

Қойшан Гүлім Берікқызы 

Қостанай облысы Амангелді ауданы Есір ауылы  

Н.Мейірманов атындағы жалпы білім беретін мектебі 

 

Биыл ұлтымыздың мақтанышы, алғашқы профессор, реформатор ұстазы - 

Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы. Бұл тойға білім саласында 

жүрген зерттеуші ұстаздар да түрлі зерттеулері мен ашық сабақтары арқылы өз 

үлестерін қосуда.  

Бүгінгі күні Ахмет атамыздың тіл, әдебиет, мәдениет, этнография, поэзия, 

тарих, журналистика, баспа ісі, саясат сынды түрлі сала аясында жазылған 

шығармаларына арналған зерттеулер мен ой-талқылар  көптеп кездеседі. Ғалым 

ұстаздың шығармалары мектеп оқулықтарына енгізіліп, мысалдары мен 

өлеңдерін оқушыларға жаттатқызумен, толыққанды пайда ала-

алмайтындығымызға көзім жетіп отыр. Оқушылардың Ахмет Байтұрсынұлының 



өлеңдерін жаттап алудан, я болмаса мысалдары мен тіл грамматикасын, әдебиет 

теориясын беске білуден не өзгереді? Ары кетсе бір ғалымды, оның шығармасын 

жетік таныр. Сонымен іс біте ме?   Балаларға тұлғаларды таныстырудағы басты 

мақсат не? Үлгі-өнеге алу емес пе? Тек қана шығармашылығын жаттата беру 

бізге не береді? 

Сапырылысып жатқан зерттеулер мен бос мақтаулардан  

Байтұрсынұлынан  пайғамбар дәрежесіне жеткізердей культті тұлға жасап, өзге 

адамдардан айрықша жаратылыс иесіне айналдырып барамыз. Ал мұндай кезде 

мектеп оқушыларының санасына «ондай болмақ қайда?» - деген автоматты 

түрдегі үмітсіздік орнайтынын байқар емеспіз. Бізге дәл қазір ақпараттық 

технологияның зор мүмкіндіктерін пайдалана отырып, Ахмет Байтұрсынұлы 

күнделікті өмірде қандай адам болды? Ол уақытын қалай ұйымдастырды? 

Ажалдан қорықпай, басына төнген қауіпті біле тұра, не себепті ұлтқа қызмет 

етуден бас тартпады? Абақтының ащы дәмін сезе тұра, неге газетін жаба 

салмады?- деген сұрақтарға оқушы назарын аударуымыз қажет деп ойлаймын. 

Оқушылар – саналарына терең әсер еткен адамның ғана өмірін зерттеп, сол 

адамға еліктеп өседі. Ендеше ғалым шығармасын үйретпес бұрын, балаларға 

оның қаһармандық тұлғасы мен батырлығын, ел үшін жанын пида еткен 

күрескерлігін бірінші кезекте таныстыруымыз тиіс - деп ойлаймын.  Сондықтан 

Данабике Байқадамованың естелігінде айтылғандай Ахмет аталарының үйде 

жұбайы ауырып жатқанда еден жуып, ас қамдап, жарына нағыз қамқор жұбай, 

балаларына үлгілі әке бола білген қарапайым тұлға болғанын жиі айтуымыз 

қажет[1]. Оның туыстарының балаларын бауырына басып, өз еркімен газетке 

айыппұл мен он күндік абақтыға қамалу шешімі шыққанда, абақтыны таңдауы, 

түрмеде бір минутын бос өткізбей кітап жазған ғылымсүйгіштігі жайлы да сөз 

қозғауымыз маңызды іс! Адамның құны ақшадан төмен заманда ұлтжандылыққа 

бағытталған «Ұлтты сүю» атты жігерлендіру сабақтарын да жиі өткізіп, нағыз ер 

адамның үлгісі ретінде алаш қайраткерлерінің портретін қарастыруымыз керек. 

Қазір жастарымыз екі сөздің біріне орыстың былапыт сөзін  араластырып, 

әр өңірдің диалетісіне сауатсыз жұрнақтар мен жалғауларды орынсыз тіркестіре, 

«жаңа қазақ тілін» қалыптастырып келеді. Бұл – тіліміз үшін өте қауіпті жайт. 

Осы орайда Ахмет атамыздың «терминжасам» дарыны, баршамызға ауадай 

қажет болып тұрғаны ащы шындық. Біздер ғалымның еңбектерін бос талдай 

бергенше, оқушылар арасында «Қазақы термин ойлап тап!» - атты, тілге пайдасы 

тиетін ғылыми жарыстар өткізгеніміз жөн секілді. 

Қазір қай салада болмасын Батыс ғалымдары мен бизнесмендерін үлгі 

тұтып, жарнама жасау мен сату өнерін тек солар дамытқандай бас ұрып жүрміз. 

Ал ХХ ғасыр басындағы Қосшығұловтар әулетінің «Кәмпит-тоқаш фабрикасы, 

олардың Петербургте оқыған ұлдарының қазақ еліне алғашқы көлікті әкеліп 

сатуы, көліктің қыр-сырын әбден меңгеріп, өздері өндіріс орнын ашпақшы 

болып, елге неміс инженерлерін алдырып жатқанда, байлардың түгел қуғын-

сүргінге ұшырауы да Ахаң заманында басталған, сол кісілердің тікелей әсер 

етуімен болған оқиғалар еді. 

Өйткені 1913-18 жылдар арасындағы Ахмет атамыз басқарған «Қазақ 

газетіндегі» жарнамалар да, таза ана тіліміздегі құлаққа жағымды, ұғынықты, 



ұлттық болмысымызды айқындап тұрған сөздермен жазылатын еді. Мысалы, 

газеттің 1915 жылғы 8 ақпандағы санында: «Магазиніміздің минасы бұрынғыдан 

да зорайтылып, керек орыс, керек мұсылмандарға керек болған нәрселердің 

барлығы даярланды. Магазиніміздің нәрселері ешкім жарып сата алмастай 

деңгейде арзан. Зайсан уезіне қараған 17 болыс қазақтарға саудамыз арзан болып 

атақ алған секілді, Қытайға қараған қазақтарға да саудамыз әрқашан жүріп 

тұрады. Керек орыс, керек ноғай, керек қазақтарға бүгінге шейін біздің 1 тиын 

қиянат етпеуіміз секілді, мұнан былай да сенімді болуға ұмтыламыз. 

Магазинімізде көптеп және уақтап сатылады. Ресейдегі мануфактуралық 

фабрикалардан өзіміз тура барып алатындығымыз үшін, сатуға арзан»[2].  

Бұл жердегі «минасы» деп тұрғаны «аумағы»,  «зорайтылып – үлкейтіліп», 

«көптеп – көтерме (оптом), ұсақтап – жекелеп (в розницу)». Осы жарнаманы оқи 

отырып, ешкімге 1 тиын қиянат жасамайтын адал сауда екенін бірден сеземіз. Ал 

қазір біз дәл осылай «қиянатсыз әділ сауда жасаймыз»- деп неге жазбаймыз? 

Керісінше тәуелсіз мемлекет бола тұра «Мы открылись» - деп орысша баттитып 

жазып қоямыз. Қазіргі оқулықтардағы мысалдар түгелге дерлік жаңартылып, 

барынша жеңілдетіліп, заман ағымына қарай ыңғайланып кетуі, құнарлы қазақ 

тілінің жұтаңданып, өзге тілдердің қыспағына ұшырауына басты себеп болып 

отырған секілді. 

Салыстырмалы түрде айтар болсам «Тіл – құрал» оқулығында 

«дағдыландыру», «сынау», «қағида», «қорыту» деген терминдер бар. Бұл жердегі 

«дағдыландыру» сөзін қазір «жаттығу» деп айтып жүрміз[3].  «Сынау» - сынақ, 

тест, емтихан т.т. «Қорыту» - қорытынды, «қағида» - үлгі болып беріліп жүр. Осы 

оқулықтағы мысалдар түгелдей дерлік мақал-мәтелдер мен көркем сөздерден 

тұрады. Тіл тазалығы да ерекше сақталған. Қоғам жаппай сауатсызданып, «бола 

ма?», «келе ме?» - деген қарапайым сұрақтардың өзі «бола(ды) ма?» «келе(ді) 

ме?»  деген қажетсіз жалғаулардан былғанып,  кірме сөздермен кірленген қазіргі 

заманда,  Ахмет Байтұрсынұлының оқулықтарын  мектептерде пән ретінде 

оқыту  -  тілімізді байытудың төте жолы деп білемін. 

Кейде біз кей сөздердің әдемі қазақша аудармасы бола тұра, заманауи 

болып көрінгіміз келіп орысша не ағылшынша нұсқасын қолданып сөйлейміз. 

Негізінде ұстаздың өзі айтпақшы «Тілдің міндеті - ақылдың аңдауын 

аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің түюін түйгенінше 

айтуға жарау. Мұның бәріне жұмсай білетін адамы табылса, тіл шама 

қадырынша жарайды. Бірақ тілді жұмсай білетін адам табылуы қиын...» [4]. 
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       Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай болады, яғни оқушылардың білім 

сапасы мұғалімнің қаншалықты білім беруге дайын екендігіне, оның оқыту 

әдістері мен тәсілдерін меңгеруіне тікелей байланысты. Сондықтан да, кез келген 

мектеп оқытудың әртүрлі педагогикалық және әдістемелік дайындығы бар 

біліктілігі жоғары мұғалімге зәру. А. Байтұрсынұлы өзінің еңбектерінде: 

«...сапалы, әрі жүйелі білім беру үшін мұғалім қолында қажетті кешенді 

құралдары: оқулықтары мен оқыту нұсқаулықтары және оқыту материалдары 

реттелген жүйелі оқыту бағдарламалары болуы керек» деген екен. Шынымен де, 

қазіргі таңда, заманауи білім беруде біздің қоғамда жан-жақты дамыған, білім 

берудің әр түрлі технологиялары мен әдістерін меңгерген мұғалімдер қажет. 

        Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ мәдениетінің тарихында үлкен бір дәуірді 

алып жатқан алып тұлға. Ол өзінің талантын туған халқына деген сүйіспендікпен 

суарып, толассыз еңбекпен шыңдаған қайсар да қаһарман ғалым. Ол – 

айналасына нұр, шуақ себумен өткен ағартушы. Не оқыту жүйесі, не өзіндік 

жазуы қалыптаса қоймаған, мал соңына ерген, малмен бірге ұйықтап, малмен 

бірге жусаған қалың ұйқыдағы қазақ халқының қамын жеп, сауатын ашпақ 

болған үлкен ақын, «тілім» деп түн ұйқысын төрт бөлген талантты тілші, шебер 

аудармашы, түркі тілдес халықтар үлгі тұтқан түрколог, қоғам ісіне араласқан 

мемлекет қайраткері. Бұл санамалап отырған атақ, дәреже, лауазымдардың 

өзінен өзі келмегені мәлім. Ол талмай ізденіп тамаша туындылар берген. 

Өмірдегі өзінің басты мақсатын – туған халқына қызмет ету деп түсінген Ахаң 

(Ахмет Байтұрсынов) небір тар, тайғақ кешулерден өте келе тамаша еңбегімен 

қазақ халқының ары мен ұятына айналған өте күрделі де, көсем тұлға. 

       Ахмет Байтұрсынұлының барлық педагогикалық қызметі мектептегі оқу 

процесін жетілдіруге және жалпы білім беру мекемелерінде педагогикалық 

процесті сауатты ұйымдастыра алатын білікті мұғалімді даярлауға бағытталған. 

А. Байтұрсынұлының пікірінше, біріншіден, мектеп жұмысының жетістігі 

мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне байланысты, сондықтан мұғалімдерді 

даярлайтын оқу орындарында мұғалімнің кәсіби дайындығына, педагогикалық 

техниканы меңгеруіне, оқушылардың оқу процесін ғылыми негізде жүргізу 

қабілетіне ерекше назар аудару қажет екенін атап өткен көсем ғалым.  

       Оқыту процесінің табысты болуының келесі факторы ретінде ғалым оқыту 

құралдары мен оқу бағдарламаларының болуын атап өтеді. Осы тұста оның «Оқу 



құралдары», «Тіл құралдары», «Әліп-би», т.с.с. ғылыми еңбектерін атап өтуге 

болады.  

       Қазіргі таңда білім беру саласында және педагогикалық мамандық иелерін 

дайындауда отандық және шетелдік әдіскерлер әртүрлі педагогикалық 

технологиялар мен стратегияларды, оқытудың түрлі әдістері мен ұстанымдарын 

айқындап, болашақ мұғалімдерді жан-жақты дайындау үшін көп еңбек етуде. 

«Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы, «Инсерт» стратегиясы, саралап оқыту  

сияқты тағы басқа оқытудың түрлі әдістерінің ерекшеліктері мен ұстанымдарын 

айқындап көтеріп жүр. Өткенге барлап қарасақ, бүгінгі жаңашыл деп табылған 

оқыту технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда аталған 

еңбектерінен бастау алатынын атап өткен жөн болар. Бұны біз ғалымның өз 

заманындағы балалар мен ересектердің сауатын ашуға арналған оқу 

құралдарынан да, шағын мақаларынан да аңғарамыз. Мәселен, Ахмет 

Байтұрсынұлының бастауыш мектептеріне арналған «Әліп-биі» оқулығын 

жазуда көрнекілік, түсініктілік, жүйелілік, өмірмен байланыстылық, т.б. 

дидактикалық ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғанын анық 

аңғаруға болады. Себебі, автор бұл еңбегінде білім белгілі бір жүйемен, ретпен 

берілуін ескеріп, балаға жасерекшелігіне қарай әлі келетін білімді ғана ұсынған. 

Баланың ойлау қабілетін дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке жаттықтыру 

қажеттігін де ескерген. 

        Қазіргі таңда ЖОО-ның оқытушылары да, мектеп мұғалімдері де жалпы 

білім берудің ең ұтымды тәсілі ретінде Блум таксомониясын басшылыққа алады. 

Блум таксомониясының алты түрлі ережесі кез келген ақпаратты үйретудің ең 

ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде дәлелденіп жүр. Себебі Блум 

таксомониясының білу – мағлұматтар мен ақпараттарды еске түсіру; 

түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды салыстыру, сипаттау; 

қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 

талдау – дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және жіктеу; 

жинақтау – ақпараттарды жүйелеу; 

бағалау – ақпарат бойынша қорытынды жасау және жұмыс сапасын бағалау» 

сияқты алты ережесі сын тұрғысынан ойлауда, яғни ойлау дағдыларын 

қылыптастыруда, жетілдіруде өте жақсы дамыту құралдары болып табылады. 

Бір қызығы, осы Блум таксономиясындағы танымдық үдерісінің ең 

қарапайымнан бастап күрделіге біртіндеп өту барысы жайында өз заманында сан 

жылдар бұрын айтылып кеткен А.Байтұрсынұлының еңбектерінен бастау алады 

екен. Ағартушы әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты мақаласында ана тілін үйрету 

әдістерін былайша бөледі: 

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді әдістер жалпылау 

(синтез) немесе жиылыңқы әдіс деп аталады. 

2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізді әдістердің бірі 

жалқылау (анализ) немесе айырыңқы әдіс деп аталады. 

3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ондай әдістер жалқылаулы-

жалпылаулы немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады. 

Яғни, ғалым үйренушіге дайын ақпаратты бергеннен гөрі, алдына қойылған 

мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой толғауына және 



бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды деп көрсетеді. Бұл категориялар қазақ 

тілін оқулықтарын құрастыруда да, сабақ әзірлемелерін жасауда да басшылыққа 

алынған.  

       Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынұлының бұл еңбегінде қазіргі әдістемеде білім 

алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, дамыту мақсатында 

сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі (жазылым, оқылым, айтылым, тыңдалым) арқылы 

тілді меңгертудің әдістері жайында ой-пікірлерін де табуға болады. Ғалым 

«үйретуді» өнер деп бағалайды. «Үйрету өнер болған соң, ана тілін үйрету – бұл 

да өнер. Олай болса өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» – дегені сөзсіз 

ақиқат. Әдіскер тіл үйретуге мыналарды жатқызады:  

1) оқуға үйрету; 2) жазуға үйрету; 3) сөйлеуге үйрету. 

        Сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» өн 

бойында кездеседі. Мәселен, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу арқылы; 

жазылым әрекеті сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, сөзден сөз 

тудыру арқылы; айтылым әрекеті сұрақтарға жауап беру арқылы; тыңдалым 

әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа жазу арқылы жүзеге асырылады.  

        Сонымен қатар қазіргі таңда дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім 

мазмұнына ауысқан білім беру жүйесінде «білім алушылардың алған білімдерін 

күнделікті өмірде қолдану» қағидасы басшылыққа алынып жүр. Оқытудың бұл 

жүйесі де Ахмет Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты мақаласында» 

баяндалады: «Өлі оқудан» көрі «төте оқу» беретін білім жандырақ. «төте оқудан» 

гөрі «көрнекі оқу» беретін білім жандырақ, «баулу» беретін білім бәрінен де 

жандырақ. «Баулу» асылында дағдылы шағындағы тіпті «бала оқыту» емес, 

тіршілік ісіне тігілей түсіру».  

       Осылайша қазіргі жаңашыл деп танылып жүрген технологиялардың түр түрі 

ғұлама ағартушының еңбектерінде көрініс табады. Бұдан біз сан жылдар бойы 

жұртшылыққа ұсынылмай, әділ бағаланбай келген Ахмет Байтұрсынұлының оқу 

ағарту саласындағы әдістерінің өміршеңдігіне көз жеткізуімізге болады. 

       Педагогика бұл – адамзат ғылымының ең ежелгі және қоғам дамуының 

ажырамас бір саласы болап табылады. Себебі: педагогикалық білім ұғымы 

ұрпақты білімге дайындау немесе тәрбиелеумен байланысты адам әрекетінің 

ерекше бөлігі болып табылады. 

        Қазіргі кезде Қазақстанда педагогикалық ой-пікірдің даму тарихын 

зерттеуде үкіметтің “Мәдени мұра” атты мемлекеттік бағдарламасын 

басшылыққа алып, сол бағдарлама саласында тарихи-педагогикалық мұраны 

тарихта жаңа көзқарас тұрғысынан зерделеуге тиіспіз. Өткен тарихи мұрамызды 

зерттеуде әдіснамалық тұрғыдан тарихи-педагогикалық құбылыстарды бүгінгі 

күннің мәселелерімен байланыстыра отырып пайымдауда, педагогикалық 

теориялар мен көрнекті педагогтың мұраларын зерделеуде тарихилық қағида 

басшылыққа алынды. 

       Заманауи педагогика мен А. Байтұрсынұлының педагогикалық идеялары 

арасында тығыз байлас жатыр. Ахмет Байтұрсынов педагогика тұрғысынан 

қалай білім берген тиімді және дұрыс екені жайлы жазды. Міне, бүгінгі таңдағы 

педагогтар да оқушыларға заманауи тұрғыда оқытудың тиімділігін іздеп, 

қарастырумен келеді. 



          ХХ ғ. басындағы қазақ этнопедагогикасының ғылым ретінде 

қалыптасуына елеулі үлес қосқан азаматтардың бірі – Ахмет Байтұрсынұлы ірі 

ғалым –лингвист, әдебиет зерттеуші, тюрколог, дарынды ақын, аудармашы, 

қазақ тілі білімінің іргетасын қалаушы, қазақ баспасөз тілінің ұлттық үлгісін 

жасаған талантты көсемсөзші, туған халқының рухани дүниесін жандандырған 

ғұламасы. Ол қазақ этнопедагогикасының негізгі нұсқаларын зерттеп, олардың 

ғылыми-теориялық негіздерін жасады. Ахмет Байтұрсынұлы педагогика 

садласына өшпес мұра қалдырды. Ағартушы, ғұлама, ғалымдарымыздың 

еңбектерінің арқасында қазіргі таңда білімді, сауатты, тәрбиелі ұрпақ өсіп өнуде. 

Еліміздің келешекте үлкен бір жетістікке жетіп, бәсекеге қабілетті елдердің 

қатарында болуына білім саласының орны бірінші екені анық. Сол білім жүйесін 

одан әрі берік ету әр педагогтардың міндеті. Ахмет Байтұрсынұлы  оқытудың 

білімдік – танымдық жағымен бірге, тәлімгерлік жағына да баса көңіл бөлді. 

Педагогика ғылымына үлкен үлес қосқан зерттеушілеріміздің ой пікірлерін 

қазіргі таңда қолданып, тіпті жүзеге асырумен келеміз.  
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ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ БАҒЫТЫНДАҒЫ 

ПӘНДЕРДЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒА ҚАЛЫПТАСТЫРУДА 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚҰНДЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Минайдарова Зауреш Мейрамкановна 

Науырзым ауданы Қарамеңді селосы 

ҚОӘББ «Науырзым ауданы білім бөлімінің  

Жамбыл жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

Қазақ халқының абзал ұлдарының бірі, ХХ ғасырдың бас кезіндегі 

үркердей шағын топ – демократтық бағыттағы қазақ интеллигенциясының ең ірі, 

ең беделді өкілі, бір емес, екі рет заңсыз жазғырылып, сталиндік режимнің 

құрбаны болған Ахмет Байтұрсыновтың атын қазақ баласының естімегені жоқ 

деп ойлаймын. «Біздің алдымызда білім жағынан артта қалған, сезім тұрғысынан 

қарағанда өзінің әдет-ғұрпына берік батқан, сонымен бірге жедел түрде даму 



қажеттігін сезінген, әр кезеңде прогресс дөңгелегіне жармасатын қазақ халқы 

тұр...», - деп, шыңдыққа тура қарай білген Ахмет - өмірінің соңғы күніне дейін 

халқының оянуына, сауаттануына күшін де, уақытын да аямай өткен ерен ер. [1, 

222-бет]   

«Мектептің жаны – мұғалім» деп атап кеткен Ахмет, мұғалімдердің 

біліктілігі мен білімділігінен көп үміт күтіп,  «... ең әуелі, мектепке керегі – 

білімді, педагогика, методикадан хабардар, оқыта білетін мұғалім...», - деп баса 

айтқан. А. Байтұрсыновтың бұл сөзінен – ақ мұғалімдерге қойылатын талапты 

аңғару қиын емес. Себебі, өзі мектеп балаларына арналған оқулықтарында 

болсын, үлкендерге арналған «Сауат ашқышта» болсын Ахмет Байтұрсынов 

иллюстративтік материалдарды ұсынуда үлкен тәрбиелік әрі тіл ұстарту 

мүддесін көздегені байқалады. Автор жалпы оқулыққа тән «жеңілден ауырға, 

оңайдан қиынға, жайдан күрделіге» деген принципті ұстана отырып, мектеп 

балаларына арналған материалдарды аса түсінікті етіп беруді көздейді. [2, 157-

бет]  

Қазіргі таңда да мұғалімнің басты міндеттерінің бірі – әрбір оқушының өз 

мүмкіндігін, қабілетін және икемділігін таныта білуіне жағдай жасау. Себебі, 

оқушы шамасына қарай өз ісіне бейім болады, ал бейімділік – адамның белгілі 

бір әрекетпен айналысуға бетбұрысы, оған көңілі аууы, оянып келе жатқан 

қабілетінің алғашқы белгісі. Шын мәніндегі бейімділік әрекетті құштарлықпен 

ғана емес, оны нәтижелі орындаумен ерекшеленеді. Осыған орай, 

жаратылыстану-математикалық бағытындағы сабақтарда жеке тұлға 

қалыптастыра отырып оқыту мәселесінің мынадай өзекті тұстарын белгілеп 

өткім келеді: 

- жаңаны тез, өз бетімен игеріп, дұрыс түсінетін, даулы мәселелерді оң шеше 

білетін, істің мағынасын терең және нақты түсінуге тырысатын байқағыштық 

қасиеті өте жоғары дамыған, сауатты сөйлейтін, білімді нақты игеріп, оны 

практикада жүзеге асыратын, химиялық таңбаларды, тілді, теориялық білімді тез 

меңгеріп, пәнаралық байланыстарға сүйеніп, биологиялық, физикалық, 

химиялық үрдістердің жүру барысына болжам жасай алатын жеке тұлға 

қалыптасады; 

- сыныпта мұндай оқушының болуы мұғалімнің жұмысына оң әсер етеді; 

қабілетті балалардың сабаққа дайындығы күшеюі арқылы сыныптың 

интеллектуалдық деңгейін көтереді; 

- мұғалімнің арнайы тапсырмалар дайындауы барысында оқушының ізденгіштік 

қасиеті үдей түседі; 

- дарынды бала – қоғамның сұранысына ие болады; 

- әр жеке тұлғаның қабілетін ескеру арқылы өз аймағында дамуды қолдап әрекет 

ету қажет. 

Сабақ үстінде жеке тұлға қалыптастыру бойынша мәселе не себепті туындауы 

мүмкін деген сауалға жауап беріп көрелік: 

- мұғалімнің психологиялық дайындығының аз болуы; 

- аса қабілетті баланы анықтайтын айқын белгілерінің жеткіліксіздігі; 

- сабақ барысында өзіндік жұмыстарда жеке оқушының қабілетінің ескеріле 

бермеуі; 



- мұғалімнің қабілетті баламен жеке жұмыс істеуге мүмкіндігінің аздығы; 

- сабақта оқушы ойының еркіндігіне жол берілмеуі; 

- жауап берудің стандарттан тыс ерекшеліктеріне мән берілмеуі; 

мәселені шешуде өзгеге ұқсамайтын жауабына көңіл бөлінбеу, бағаланбауы; 

- сезімге тез берілуін, оқу пәндерін таңдап оқуын ұстаздар қауымының теріс 

ұғынуы; 

- өзіндік жұмыс барысында мұғалімнің сыныпта қабілеті  әр түрлі балалардың 

бар екенін ескере бермеуі, яғни гуманитарлық бағытта қабілеті бар балаға қиын 

есептерді беру арқылы мезі етуі. [3, 20-бет] 

Осындай туындаған мәселені шешу мақсатында көптеген ғалым-

педагогтердің, практик-мұғалімдердің тәжірибесіне сүйенсек, оқу-тәрбие 

үрдісінде басты рөлді ең алдымен оқушының өз бетінше жүргізетін әрекеті, 

белсенділігі атқарады. Мұндағы басты нәрсе, мейлі сабақ қанша сапалы, мұғалім 

білімді, шебер болсын, бала тарапынан ешқандай іс-әрекет байқалмаса, жұмыс 

нәтижелі деп айту мүмкін емес. 

Қазіргі жаңа буын оқулықтары, оқытудың жаңа әдістері оқушылардың өз 

бетімен білім алып, дамуына мән беруде. Мұның өзі жас ерекшеліктері, 

қабілеттері әр түрлі деңгейдегі оқушының өз мүмкіндігін анықтауға жол ашады. 

Кезінде өзіндік жұмыстың бала дамуындағы рөлін жете көре білген және ол 

жөнінде еңбек жазған ағартушы-ғалым А.Байтұрсыновтың пікірінше, бала 

білімді тәжірибе арқылы өз бетімен алуы керек. Ал мұндағы мұғалімнің қызметі 

– балаға орындалатын жұмыс түрлерін шағындап беру және қойылған мақсатқа 

жету үшін бағыт-бағдар көсетіп отыру. [4, 53-бет] 

«...Екінші, оқыту ісіне керек құралдар қолайлы Һәм сайлы болуы, құралсыз 

іс істелмейді һәм құрал қандай болса, істеген іс те сондай болмақшы. Істің толық 

жақсы болуына құралдың сайлы һәм жақсы болуы шарт...» - дегендей, Ахмет 

Байтұрсынов «Мектеп керектері» атты мақаласында оқушыларға сапалы білім 

беру үшін, ең алдымен мектепті қажетті құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету 

қажеттігіне баса назар аударады. [2, 158-бет]  Сонымен қатар, осы мақаласында 

мектептің жұмысы жүйелі болуы үшін, программаның болуына, қазақ 

балаларына қазақ тіліндегі кітаптармен білім берілу керектігіне мән береді. 

Әрине, қазіргі таңда ақпараттық технологияның дамыған заманында сапалы 

білім беру өте қолжетімді. Оқытудың техникалық құралдары үшін 

қолданылатын құралдар көп. Тек тиістісін таңдай біліп, орнымен қолдана білген 

жөн. Атап айтсақ, арнайы жабдықталған лингофон, мультимедиа, компьютер 

кабинеттері, интерактивті тақталар, т.б. Осының бәрі оқушының жеке тұлға 

ретінде қалыптасуына үлкен әсерін тигізеді. 

ХХ ғасырда қазақ жастары білімді, сауатты, бәсекеге қабілетті деп сенімді 

түрде айта аламыз. Бірақ, бұндай дәрежеге қалай қол жеткізгенімізді, яғни 

өткенімізді, тарихымызды ұмытпауымыз керек. Ахмет Байтұрсыновтың тіл 

білімі саласындағы еңбектерін саралау, жүйелеу, оларға тарихи тұрғыдан баға 

беру тілші ғалымдардың еншісіндегі – зор жауапкершілігі бар іс, көп жылғы 

көзжұмбайдан, қиянаттан арылатын тұс келді. 

Оқушыларға терең білім беріп, жеке тұлғаны қалыптастыруда қазіргі 

таңның мұғалімі мына төмендегі қағидаларды есте сақтағаны жөн деп 



есептеймін. Мұғалім пәнді жетік меңгеріп, оны оқушыларға ғылыми тұрғыдан 

негіздеп, қарапайым тілмен, өмірмен байланыстыра отырып бере білуі қажет. 

Оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай жеке бастарының психологиясын, жан 

дүниесін жете біліп, әр оқушының жүрегіне жол таба білуі абзал. Ғылым мен 

педагогика саласындағы жаңалықтарды үнемі пайдаланып отыруы тиіс. 

Оқушылардың сапалы да тиянақты білім алуы үшін әр бөлім, әр тақырып 

бойынша олардың білімдерін тексеріп отырған жөн. Сабақта оқушыларды таң 

қалдырып, себебін білгілері келетін әртүрлі қызықты тәжирибелерді қолданған 

жөн. Ең бастысы әрбір сабақ өз дәрежесінде өтуі керек. 

Қорыта келгенде, заманымызға сай білімді, саналы ұрпақ, жеке тұлға 

қалыптастыруда А.Байтұрсыновтың оқу-ағарту майданындағы істеген істері мен 

жасаған еңбегінің орны ерекше. Қазақ халқының абзал ұлдарының бірі – 

Ахметтің салып кеткен дара жолын жалғастыру, дамыту, жетілдіру – біздің 

парызымыз. 
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МҰҒАЛІМ – ЗАМАНАУИ БАҒЫТТАУШЫ 

 

Мурзахметова Айгерим Абдикалыковна 

Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

       Ахмет Байтұрсынұлы туралы айта бастаған кезде ең алдымен оның саяси 

көзқарасы мен қызметі еріксіз алдыңғы қатарға шығады. Ал оның ғылыми және 

педагогикалық, әдеби қызметі кейінгі орында қалады. Мен, Ахмет 

Байтұрсынұлының қызметіне назар аударсам, ол кісінің жалпы өмірбаянының 

мәліметтері негізінде «Халықтың ұлы ұстазы» деп атауға болады. Ол кісі 

халыққа не үйрете алды? Ол замандастарын білімге қалай қызықтырды және әлі 

күнге дейін бүкіл қазақ халқының қызығушылығын тудырады? Бұл сұрақтарға 

жауап бір уақытта қарапайым көрінгенмен, нақтылы жауабын алу күрделі болып 

келеді. Ол кісідей «Ұлы мұғалім» деп аталу үшін қазіргі мұғалім ерекше, 

көрнекті, оқушы қызығушылығын тударытан нәрсе жасауыңыз керек. Ахмет 

Бйтұрсынов болашақтың білім беру жүйесін болжап, сонымен қатар ХХ 

ғасырдың басында білім беру үшін үлкен жаңалық ашқан педагог болып 

табылады. Ол кісінің идеясы «Педагогика – тұрықты қызметті қажет ететін 

ғылым» деп қарастырды.  

        Мұғалім – алған білімімен бір жерде тұрып қалмауы керек, себебі ол өз 

оқушылары үшін бағыттаушы жұлдыз ретінде үнемі жетілдіріліп отыруы қажет. 

Мұғалім өзінің кез-келген оқушысы сияқты әрқашан шеберлігін, кәсібилігін, 



шығармашылығын әрдайым арттыра отырып, үнемі ізденіс арқылы үйренуі 

керек.  

         Ахмет Байтұрсынұлы «Мұғалім-мектептің жаны деп есептеген. Қандай 

мұғалім болса, мектепте және соған қатысты жүйеде сондай, яғни оқушылардың 

білім сапасы мұғалімнің өзі қаншалықты дайындалғанына және оның оқыту 

әдістерін қаншалықты меңгергеніне тікелей байланысты. Сондықтан, 

біріншіден, кез-келген мектепке мықты педагогикалық және әдістемелік 

дайындығы бар білікті мұғалімдер қажет. Екіншіден, оған барлық оқу құралдар 

жүйесі, оқулықтар мен оқу құралдары, қосымша әдеби-технологялық құралдар 

қажет. Оқулықтар мен оқу құралдарынсыз оқыту туралы айту мүмкін емес; 

оқыту сапасы оқулықтардың сапасына байланысты. Оқу ісінде табысты жұмыс 

істеуді қамтамасыз ету үшін мұғалімдерде оқу құралдарының барлық кешені 

болуы керек. Үшіншіден, мектепке игерілетін барлық материалдар реттелетін 

және жүйеленетін тиісті бағдарлама қажет». 

         Оның барлық педагогикалық қызметі мектептегі оқу процесін жетілдіруге 

және жалпы білім беру мекемесінде педагогикалық процесті сауатты 

ұйымдастыра алатын білікті мұғалімді даярлауға бағытталған. А. 

Байтұрсыновтың пікірінше, мектеп жұмысының жетістігі мұғалімнің 

педагогикалық шеберлігіне байланысты, сондықтан мұғалімнің оқу 

орындарында кәсіби дайындығы кезінде мұғалімнің педагогикалық техниканы 

игеруіне, оқушылардың оқу процесін ғылыми негізде жүргізу қабілетіне ерекше 

назар аудару қажет. 

         Мұғалім тек өз оқуымен ғана айналысып қоймай, ең алдымен әдістемелік 

жұмыстармен де айналысуға міндетті. Осындай мұғалімнің үлгісі ретінде Ахмет 

Байтұрсынұлы болып табылады: Ол Қазақстанның мәдениетін жаңа саяси жүйе 

тарапынан қауіп төніп тұрғанын көріп, ойланбастан оны қорғау үшін күреске 

кіріскен. Сондықтан ол қазақ әліпбиін құруға кірісті және қол жеткізген 

жетістіктермен тоқтамай, грамматиканы пысықтады, әдебиеттанумен 

айналысты, ғылыми еңбектер жасады («Ана тілі бойынша Оқу құралы», «Жаңа 

орфография», «Тіл білімі»). Ол әдеби және лингвистикалық терминологияны 

құру мақсатында көп жұмыстар жасады. «Бұның барлығын не үшін жасады?» 

деген сұрақ туындайды. Осындай еңбектері арқылы ұлттық мәдениетін сақтау 

үшін оның саясат пен тарихи өзгерістерін енгізген, бөтен нәрсеге еруіне жол 

бермеді. Ахмет Байтұрсынұлының пікірінше, ұлттық мәдениетін сақтап қалу 

үшін ана тілін сақтау арқылы жүзеге асады деген. Бірақ оны сақтау мүмкін емес, 

біріншіден – нақты ғылыми сипаттамасыз, екіншіден – мектепте оқытусыз болса. 

Мұғалімнің қызметі тек мектептегі жұмыс қана емес. Бұл әлдеқайда кең ауқымға 

ие, өйткені кез-келген мұғалім әдіскер болуы керек, себебі өз пәнін білудің 

негізінде, бір жағынан – педагогикалық технологиялардың мәнін түсіну, екінші 

жағынан – мектепте оқыту жүйесін құру. Егер құраушылардың бірі дұрыс 

орындалмаса, онда барлық жүйе тұрақтап қалады. Ахмет Байтұрсынұлының 

шығармаларының толық жинағынан үш томның екеуі әдістемелік және оқу 

құралдарын алып жатқаны бекер емес. 

         Балаларды мәдениеттің рөлін ескермей оқыту мүмкін емес. Бұл туралы 

Ахмет Байтұрсынұлы да бірнеше рет айтады. Публицистикалық қызметпен 



айналыса отырып, ол оқытудың маңыздылығын: «билік, басқару, халық тек 

біліммен түзеледі» деп  насихаттайды. Неліктен? Себебі тек білімді адам ғана 

ұлттық сананың, ғылым мен мәдениеттің жетістіктерінің әр адамның өмірінде 

қаншалықты маңызды екенін түсіне алады. Осы идеялармен ол этнопедагогикаға 

деген қазіргі қызығушылықты болжады, оның ережелеріне сәйкес барлық оқыту 

ұлттық сәйкестендіру, мәдениеттің орасан зор рөлі, адамгершілік 

құндылықтарды дамыту (адалдық, еңбекқорлық, жанашырлық, әділеттілік) 

негізінде құрылады. Мақалалар мен оқу құралдарын жасай отырып, Ахмет 

Байтұрсынұлы өзінің үлгісімен адамның өз мемлекетінде болып жатқан 

оқиғаларға бей-жай қарамайтынын көрсетті. 

        Ахмет Байтұрсынұлы еуропа халықтарының мәдени құндылықтарымен 

танысуға, олардан үлгі алуға - білімге, ғылымға ақша салуға, кітап шығаруға 

шақырды. «Ғылым мен практикалық білімнің негіздерін бойына сіңірген халық 

ақылды, бай және мықты болады» қазір бүкіл әлемдегі елдердің орта білім беру 

жүйелері «ХХІ ғасырда табысты болу үшін балаларға не үйрену керек?» деген 

сауалға Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік 

стандартында тұжырымдалған білім берудің түйінді құндылықтары мен 

мақсаттары мектеп түлектерінің жалпы білім деңгейін арттыруға, инновациялар 

мен көшбасшылықты іске асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыруға, 

халықаралық тәжірибені ескере отырып, мектеп білімінің мазмұны призмасы 

арқылы ұлттық бірегейлікті дамытуға бағытталған. 

Білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі тенденциялары: 

- қоғамның даму қарқынын жеделдету; 

- постиндустриалды, ақпараттық қоғамға көшу, мәдениетаралық өзара іс-қимыл 

ауқымын кеңейту; 

- халықаралық ынтымақтастық нәтижесінде шешілуі мүмкін жаһандық 

проблемалардың пайда болуы мен өсуі; 

- қоғамды демократияландыру; 

- экономиканың серпінді дамуы, бәсекелестіктің өсуі; 

- адами капиталдың маңыздылығының өсуі. 

Халықаралық деңгейде өзін сенімді түрде танытып келе жатқан біздің дамып 

келе жатқан республикамыз бұл тенденциялардың ықпалынан тыс қала алмайды. 

Біздің қоғамның өзекті мәселелерінің бірі-өзгермелі әлеуметтік және 

экономикалық жағдайда өмір сүруге ғана емес, сонымен бірге оны жақсы жаққа 

өзгерте отырып, қолданыстағы шындыққа белсенді әсер етуге дайын бәсекеге 

қабілетті тұлғаны қалыптастыру. 

         Білім беру мазмұнын жаңарту, ең алдымен, орта білім беру моделін, оның 

құрылымын, мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің тәсілдері мен әдістерін қайта 

қарау, оқушылардың жетістіктерін бағалаудың түбегейлі жаңа жүйесін енгізу 

болып табылады. 

         Бүгін біз педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесіне қандай мән 

берілетінін көріп отырмыз. Бұл идеялар да жаңа емес. Ахмет Байтұрсынұлы өз 

еңбектерінде мектепке өз пәнін жақсы біліп қана қоймай, педагогикалық 

шеберлігі бар, сонымен қатар жаңашылдықты үйренуге ұмтылатын жоғары 

білікті мамандар қажет екенін бірнеше рет атап өтті. Бұл өте маңызды, өйткені 



мұндай мұғалімдер  ғана жаңа ұрпақты үйретіп, білімге ұмтылатын балаларды 

тәрбиелей алады, оларды қызықсыз және пайдасыз нәрсе ретінде қабылдамайды. 

Сонымен қатар, дәстүрлі білім беруді сақтауды және сонымен бірге оқытудың 

заманауи түрлерін дамытуды маңызды деген ойға ерекше назар аударылды. Бұл 

тек пәндік білімі ғана емес, сонымен қатар кең мәдени және тарихи көкжиегі бар 

жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бүгін көріп 

отырғанымыздай, бұл қазіргі білім берудің негізгі тенденцияларын болжаудың 

бір түрі болды. 

        Міне, ХХІ ғасырдың бірінші ширегі келеді. Білім беру жүйесінде қандай 

өзгерістер болып жатыр? Жүйелі-белсенділік тәсіліне, оқытуды дараландыруға 

көп көңіл бөлінуде. Мұғалімдер үнемі біліктілігін арттыруы керек. Әр түрлі 

әдістемелік әзірлемелер жоғары бағаланады. Мәдени даму, ұлттық сананы сақтау 

білім беруде үлкен рөл атқарады. Осы инновацияларды тізімдей отырып, біз 

Ахмет Байтұрсыновтың бір ғасыр бұрын дәл осыны нәсихаттағап айтқанын 

түсінеміз. Бұл оның айтқан идеялары арқылы данышпандылығын және оның өзі 

«Халықтың ұлы ұстазы»деп аталуға лайық екенін білдіреді. 

          Мұғалім балаларда өмір бойы қолданатын белгілі бір білім мен өмірлік 

дағдыларды қалыптастырады - бұл бірінші мұғалімнің маңызды мақсаты. 

Мұғалім сондай-ақ жаңартылған бағдарламаның маңызды міндеттерінің бірі –       

          «Оқытуды үйрету», өмір бойы білім алуы керек, бұл жаңа бәсекеге 

қабілетті, жан-жақты үйлесімді дамыған, функционалдық сауатты тұлғаны 

дамытуға ықпал етеді. 

             Сол себептен, қазіргі таңда әр пән мұғалім өз сабағында және кәсіби 

біліктілігін бағалау мақсатында функционалды сауаттылықтың түрлі негіздерін 

ескере отырып, оқушылардың білімін және дүниетанымын дамытуға ат 

салысуда. 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ МЕН АХМЕТ 

БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫНЫҢ 

САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Нағымашова Жанат Айкелдіқызы 

Қостанай облысы Жангелдин ауданы білім бөлімінің  

«Қанапия Қайдосов атындағы жпалпы білім беретін мектебі» КММ 

  

Тіл тағдыры – ел тағдыры. Әрбір ұлт жеке мемлекет болған күннен бастап 

тіл мәртебесін жоғары қояды. Себебі, тіл – ұлттың айнасы. Бір ұлттың тілінде 

сол ұлттың жері, тарихы, тұрмысы, мінезі ашық көрініс табады. Осы бір ұлтты 

ұлт ететін ұлы құндылықтың Ахмет еңбектерінде көрініс табуы жәй нәрсе емес. 

Ол өз ұлтының бостандығы мен тәуелсіздігі жолындағы күресте бұқара 

халықтың жүрегіне қозғау салар, ұйқысынан оятар қаруы – өлең сөз деп білді. Ел 

тағдырын, бүгіні мен ертеңін, өзінің ағартушылық идеяларын өз халқына ана 

тілімен жеткізуді ұлы мақсат тұтты.  

Ол – Тосын болысының тұмса табиғатынан нәр алған төл перзент, ол – 

тұтас буынның төлбасы, ол – кейінгі ұрпақтың сауатты қазақ болуын биік мақсат 

тұтқан тау тұлға. Ол – Абай, Ыбырай бастаған ағартушылық бағыттың жолын 

жалғастырушы ұлт көсемі. Түркі халықтарының тарихына ортақ ұлы 

тұлғалармен есімі қатар жазылып, жарқын болашаққа жол ашқан ұлы 

реформатор болды.  

Ахмет – қазақ тілін оқыту әдістемесі бойынша тұңғыш ғылыми еңбектер 

жазған педагог-ғалым. Оның құнды мұралары бүгінгі таңда қайта тіріліп, 

болашақ ұрпақтың рухани өміріне өлшеусіз серпіліс жасауда.  

1913 – 1918 жылдар арасында «Қазақ» газетінде редактор болып қызмет 

атқарды. Халық өмірінің сан алуан көкейкесті мәселелерін көтерді, елді 

прогреске, өнер-білімге шақырды. Сонымен қатар мұғалімдік қызмет атқарып, 

қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына көп күш жұмсады. Бар күшін сарп 

етуге негіз болған себеп мынада еді. Қазақ балаларына арналып 1902 жылдан 

бастап ашылған үш жылдық бастауыш мектептің тілі қазақша болғанмен, 

қазақша жазуы яғни ресми түрде қабылданған графикасы жоқ болатын. 

Сондықтан әр мұғалім өз ыңғайына қарай не орыс, не араб жазуларын 

пайдаланатын.  

1926 жылы Ахмет Байтұрсынұлы «Әліппенің» жаңа түрін жазып ұсынды, 

бұл осы күнгідей суреттермен берілген оқулық болатын. Кітапты «Жаңа әліпби» 

деген атпен 1926 жылы Қызылорда – Ташкент баспалары бірігіп шығарды. Осы 

еңбектері арқылы ол қазақ балаларын қазақша сауаттандырып қана қоймай, 

ағартушылық бағытта түрлі идеяларын қалыптастыра бастады. Оның алғашқы 

ағартушылық ой-пікірлері Орынборда шыққан «Қазақ» газетінде жарияланған 

мақалаларынан айқын көрінеді. Газеттің тұңғыш жарияланған санында: «Бұл 

газеттің мақсаты – жұрт пайдасына көз болу, қазақ арасында ғылым мен өнердің 

жайылуына басшылық ету, басқа жұрттардың халінен хабар беріп, таныстыру. 

Сол мақсұттарды орнына келтіру үшін зәкүндерді, хакімдердің бұйрық – 

жарлықтарын білдіріп тұру. Государственный дума, Государственный совет 



жұмыстары турасында жете хабар беру, қазақтың бұрынғы және бүгінгі жайын 

жазу, күнелту, сауда, кәсіп, жер-су, егін-таран, мал шаруасы жайын кеңесу, оқу, 

оқыту, мектеп, медресе, школа, ғылым, өнер, тіл, әдебиет турасында жөн 

көрсету, адам Һәм мал дәрігерлігі жайында жазу» («Қазақ», №1, 1913, қаңтар) 

деген еді. Туған халқының ғылым-білімге ұмтылуын, әр қазақтың ең болмаса 

бастауыш білім алуын аңсап, «Адамға тіл, құлақ қандай керек болса, бастауыш 

мектепте үйренетін білім де сондай керек», – деген ойын ашық айтты. Сондықтан 

қазақ бастауыш мектептерінде қандай пәндер оқылуы керек деген пікірге арнайы 

тоқталып, ол пәндерді оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, шаруа – кәсіп, 

қолөнер, жағрафия, жаратылыс болуы керек екендігін нақтылап көрсетеді.  

Ауыл мектептерінің хәл-ахуалына баса назар аударып, «Әуелі ауыл 

мектебінен басталық. Осы күнгі ауыл мектептерінде оқуға керекті құрал жоқ, 

оқыта білетін мұғалімдер аз. Сонда да хат білетін қазақтардың саны 

мұжықтардан жоғары... Бұл мектептің халыққа жақындығы, балалардың білімді 

ана тілінен үйренетіндігі...» деп, ауыл мектептерінің жайын ашық талқылайды. 

Өз заманындағы отарлық езгінің де бетпердесін ашып, олардың қазақ халқын 

тілінен, дінінен айыру әрекеттерін әшкерелейді.  

А.Байтұсынұлы «Қазақ» газетінің 1914 жылғы №62 санында «Мектеп 

керектері» деген мақаласында «... ең әуелі мектепке керегі – білімді, педагогика, 

методикадан оқыта білетін мұғалім. Екінші – оқыту ісіне керек құралдар һәм 

сайлы болуы. Үшінші – мектепке керегі белгіленген Программа. Әр іс 

көңілдегідей болып шығуы үшін оның үлгісі я мерзімді өлшеуі боларға керек. 

Үлгісіз я өлшеусіз істелген іс – солпы я артық, я кем шықпақшы... » деп 

оқытудың дидактикалық принциптерін өзінің озық идеяларымен таныта білді.  

Педагог-ғалым қазақ балаларының сауатын ашатын, ана тілін үйрететін 

еңбектерін жазбас бұрын жазу графикасын жөндеп алуды көздеп, 1912 жылдан 

бастап, «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінің беттерінде араб таңбаларын 

жетілдіру, лингвистикалық терминдерді тілге енгізу (дыбыс, әріп, дәйекші, жуан, 

жіңішке дыбыс, қағида т.б) идеяларын жүзеге асыру жұмыстарын қолға алды. 

Оның бұл идеясын қазақ жұртшылығы, әсіресе мұғалімдер қауымы жылы 

лебізбен қарсы алды. Қазіргі таңда да бұл терминдер мектеп оқулығында әдеби 

тіл нормасы ретінде енгізіліп, үйретілуде.   

Ұлы ағартушының қазақ тілінің дербестігін, тазалығын сақтауды көздеген 

идеяларын оның өз алдына жүйелі бағдарлама қойып, оларды шешу жолында ең 

алдымен сауат аштыру үшін «Оқу құралын», қазақ тілінің ғылыми грамматикасы 

«Тіл құралын», тілді дұрыс жұмсай білу тәртібін көздеп «Тіл жұмсарын», тілді 

оқытудың әдістемесін жасауды міндетіне алып «Баяншыны» жазғанынан көруге 

болады.  Сонымен қатар, осы еңбектерінде келтірілген кейбір оқытудың әдіс-

тәсілдері қазіргі заманғы жаңартылған білім мазмұнымен де жүйелі сабақтасып 

отыр. Осыдан-ақ ғалымның педагогикалық идеяларының өміршеңдігін көруге 

болады.  

А.Байтұрсынов қолданған кейбір әдістер, атап  айтар болсақ, ұлт 

ұстазының «Әліппені» оқытудағы жеңілден ауырға қағидасы бүгінгі күні өзіміз 

қолданып жүрген «Блум таксаномиясы» әдісінің негізі болып табылады. 

Сонымен қатар, балаларға сюжетті мәтінді оқытуда бірден оқуға көшпей, баланы 



қызықтыратын түрлі ой шақыру суреттерін пайдалануы қазіргі «Графикалық 

органайзер» әдісіне ұқсас. Қазақ халқының ауызекі сөйлеу әдебиетінің де мол 

мұрасын, яғни жұмбақтар, жаңылтпаштар, мақал-мәтелдерді балаларға білім 

беру жолында кеңінен пайдаланып келген педагог-ғалымның ұшқыр идеялары 

бүгінгі күнгі оқытушылардың да еншісіне тиген таптырмас әдістер деп айтуға 

болады. Ұлт ұстазы қолданған «Жалқылау/айырыңқы/ әдіс» мақаласы қазіргі 

таңда оқу үдерісінде қолданып жүрген анализ – талдау, синтез – жинақтау 

әдістерінің бастамасы болып отыр.  

«Әр тілдің айдауында жүрген қазақ балаларына қазақ тілімен кітап жазған, 

қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргесін қалаған алғашқы адам – 

Ахмет. Ахметтің бұл тарихи еңбегі бағаланбай қалмақ емес», - дейді С.Мұқанов.  

Ғылымның қай саласын болмасын, тілді де, әдебиетті де, педагогика мен 

психологияны да терең зерттеп, келешек ұрпақ үшін ширек ғасырдай күш 

жұмсаған ұлы тұлғаның ағартушылық бағыттағы идеялары бүгінгі күннің 

қымбат қазынасына айналып отыр. Ұлы ағартушының телегей теңіз рухани 

мұрасын әлі де саралап зерттеп, халық игілігіне айналдыру болашақтың 

абыройлы міндеті һәм парызы болмақ. Оның ғылым саласындағы құнды 

идеялары өскелең ұрпақ пен жастар тәрбиесін жүзеге асыруда әлі талай қолданыс 

табатыны сөзсіз.  

Өзі өмір сүрген дәуірдегі оқу-ағарту саласының ана тілінде дамуы жайлы 

озық ой-пікірлерді ұсына отырып, оқу-ағарту саласына ұтымды серпіліс жасаған 

ұлт көсемінің педагогикалық идеялары білім саласындағы әдіс-тәсілдердің 

алғышарты, бастау алар қайнар көзі болып қала беретіндігін айта келе, осы 

идеяларға қысқаша тұжырым жасап кеткім келеді:    

- бастауыш мектепте білім алатын бала ең алдымен туған тілін білуі және оны 

жоғары деңгейде қолдана алуы керек; 

әр баланың бойына сіңірілетін алғашқы білім мен тәрбие ұлттық негізде жүзеге 

асырылуы тиіс; 

- ол үшін бастауыш мектепте оқыту барысында халық ауыз әдебиетінің 

элементтерін пайдаланудың маңызы зор;  

- бастауыш мектепте оқу барысын ұйымдастыруда пәнаралық байланысты 

жүзеге асыру және оны жүйелі қолдану керек; 

- оқулықтарды жазу барысында баланың жаны мен тілі үйлесім табатындай 

тартымды әрі қызықты болғаны маңызды; 

- оқуды міндетті түрде өмірмен, қоршаған ортамен байланыстыру. Бұл баланың 

алған білімін өз өмірінде қолдана алуының негізі болып есептеледі;  

- оқуды ұйымдастыруда жалаң оқудан тәжірибеге емес, тәжірибеден оқуға 

бағытталуды басшылыққа алу және т.б.  

Аталған идеялардың барлығы қазіргі таңдағы білім беру жүйесінде де 

басшылыққа алынып отырған негізгі мәселелер, сын тұрғысынан ойлау әдістері 

арқылы жүзеге асылырып жатқан әдістер болып табылады.  

      Қортындылай келе, қазақ халқының тарихында өзінің рухани сана-сезімі 

мен парасаты және болмысы жағынан айрықша орын алатын ұлт көсемін 

ұлтымыздың саналы ұясы дер едім.  



      Қылышынан қан тамған қасіретті заманда келешек ұрпағым ана тілінде 

сөйлесін деп басын тауға да, тасқа да соққан қоғам қайраткерінің кешегі ерлігі 

бүгінге үлгі, болашақтың әнұраны қазақ тілінде шырқалсын деп бар ықыласын 

сауаттандыруға арнаған ағартушы ұстаздың тәлімді еңбектері бүгінгі жас 

ұрпақтың таусылмас азығы, жұтамас байлығы. Ол – саналы ұрпағының сапалы 

білім алуына мұрындық болған білім шырағының ажырамас темірқазығы.  

 «Ахмет Байтұрсыновтың баға жетпес бірнеше сапалы еңбегін тереңдеп 

зерттеу – алдағы зор міндеттердің бірі. Байыптап тексерген сайын қоғам 

қайраткері, ақын, ғалым кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдырған асыл мұраның 

мәні толығырақ ашылып, айқындала түспекші», - деген еді академик Зәки 

Ахметов. Ұлттық ой – сананың өркендеуі мен дамуына өлшеусіз еңбек сіңіріп, 

соны серпіліс туғызған дара да, дана тұлғаның бірегейі, қалың қазақ «Ахаң» деп 

атап кеткен ұлт жанашырының өзін де, өмірлік азық болар еңбектерін де әлі 

талай тілге тиек етіп, тәлімді іске пайдаланамыз деп сенемін. Не жайында сөз 

қозғаса да, аз сөзге көп мағына үстеп, оған ұлттық идеологияны сыйғызған терең 

пәлсапалық тұжырымдары ана тіліміздің қадірін жоғалтпайтын даналық қағида. 

Олай болса, осы құндылықтың құнын жоймай, ұрпаққа мұра ете білу біздің 

еншімізде!  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ  

ОҚЫТУ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Нұржанова Бағлан Тұрғынбайқызы 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасынының  

«Федоров ауданы білім бөлімінің Абай атындағы жалпы білім беретін мектебі» 

КММ 

          Биылғы жылы Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл 

толып отыр.  Ғалымның ұлтына қызмет қылу жолында атқарған еңбектерінің 

маңызы күн санап артып келді. Тұтас ұлттың ұстазына айналған ағартушының 

еңбектерін қолдана отырып, осындай дара тұлғамен бір елде туып, бір ұлттан 

екенімізді мақтан тұтамыз. 

          Біздің дамушы мемлекетіміз, халықаралық деңгейде өзін сенімді түрде 

жариялай отырып, білім беру жүйесіндегі әлемдік дамудың негізгі басым 

бағыттарынан тыс қала алмайды. Біздің қоғамның өзекті мәселелерінің бірі - 

өзгермелі әлеуметтік-экономикалық жағдайда өмір сүруге ғана емес, сонымен 

бірге оны жақсы жаққа өзгерте отырып, қолданыстағы шындыққа белсенді әсер 

етуге дайын бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру [5]. 



           Қазақстанның инновациялық-педагогикалық идеяларын дамыту 

бастауыш мектептің, педагогикалық баспасөздің, жоғары білім беру жүйесінің 

проблемаларын көтерген және қараған Ахмет Байтұрсынұлының есімімен, 

оқытудың мазмұнын, әдістері мен нысандарын жетілдірумен, өскелең ұрпақты 

рухани – эстетикалық тәрбиелеумен байланысты. Бұл проблемалар өзекті болып 

табылады, өйткені Қазақстанның білім беру жүйесі бүгінде әлемдік білім беру 

кеңістігіне бағдарланған. Күрескер және гуманист, ол өз Отанының нағыз 

азаматын тәрбиелеуге лайықты еркін мектеп, ана тілінде оқытатын мектеп 

құруға шақырды. "Қазақша оқыту" мақаласында өз халқын білімді көруді 

армандаған А.Байтұрсынұлы былай деп жазады:" білімге ұмтылмаған халық 

қаншалықты байлыққа ие болса да, біраз уақыттан кейін оның байлығы 

өркениетті халықтардың қолына өтеді" [3,191]. 

           А.Байтұрсынұлы араб графикасы негізінде жаңа қазақ әліпбиін енгізіп, 

"Әліппе" атты алғашқы оқулық жазды. Оның әдістемесі елдегі сауатсыздықты 

жоюда үлкен рөл атқарды.  Қазақ тіл білімі саласындағы бірқатар еңбектердің, 

қазақ тілін оқыту әдістемесінің авторы, Қазақ жазуын реформалау қағидаттарын 

әзірлейді, қазақ грамматикасының санаттарын айқындау үшін ғылыми 

терминологияны әзірлейді. А.Байтұрсынұлы өз ұрпақтарына бай мұра қалдырды 

және бүгінгі таңда білім беру жүйесінде оның қазақ тіл білімі мен қазақ тілін 

оқыту әдістемесі саласындағы ғылыми – әдістемелік еңбектері кеңінен 

қолданылады. Ұлттық әдебиеттануда сөз өнері, шығарма, ауызша әдебиет, 

аллегория, эпитет, даралау, метафора, метонимия және т.б. сияқты жаңа 

ұғымдар, терминдер, категориялар тұжырымдалған. Ол әдеби мұраны, ауызша 

халық шығармашылығын зерттеп, түпнұсқа көркем шығармасы – "Ер Сайын" 

(1923) аңызы және "23 жоқтау" (1926) жинағын қамтитын кітап шығарды. Ол 

Абайдың ағартушылық және сыни дәстүрлерін жалғастырушы және оның ұлы 

қазақ ағартушысының көркемдік шеберлігі туралы ғылыми – зерттеу 

тұжырымдары қазақ әдебиеттануында көрініс тапты. Абайдың қоғамды 

демократиялық жайластыру туралы идеяларын дамыта отырып, оның алғашқы 

редакторы болған "Қазақ" газеті ұлттық өзін-өзі тануды оятып, халықтың 

әлеуметтік-саяси сипаты, білімі, ағартуы мен тұрмысы мәселелерін көтерді.     

А.Байтұрсынұлы газетте былай деді: "Өз тәуелсіздігімізді сақтау үшін бізге 

ағартушылық пен ортақ мәдениетке ұмтылу үшін барлық күш-жігеріміз бен 

құралдарымыз қажет, ол үшін біз бірінші кезекте ана тіліндегі әдебиетті 

дамытумен айналысуымыз керек. Өз тілінде сөйлейтін және өз мәдениеті бар 

адамдар ғана тәуелсіз өмір сүруге құқылы екенін ешқашан ұмытпау керек...» [4]. 

            Білімді, ана тілін, мәдениет пен дәстүр жақтаушысы жоғары 

патриотизмнің, Отанға, өз халқына, халық мәдениетіне деген ұмытылмас 

сүйіспеншіліктің үлгісі болып қала береді. А.Байтұрсынұлы ағарту мен білім 

беруге арналған өз еңбектерінде: қазақ тілінде оқытатын бастауыш мектеп 

қандай болуы тиіс деген мәселені көтерді. Кез-келген адамға бастауыш білім 

қажет, оған тіл, құлақ және қол қажет. Мектеп оқушылары ана тілінде еркін 

оқуға және жазуға мүмкіндік беретін білімді меңгеруі керек. Бастауыш мектеп - 

мұсылман тілінде, орыс тілінде әрі қарай оқығысы келетіндер үшін білім беру 

базасы ретінде әрекет етуі керек. Бірақ егер бастауыш сынып түлектері өздерінің 



білім деңгейлерін жетілдіру мүмкіндігінен айырылса, онда олар, ең болмағанда, 

ұлттың әдеби және мәдени өмірінен хабардар бола алатын біліммен қамтамасыз 

етілуі керек. 

           Ахмет Байтұрсынұлы қазақ балаларының бастауыш білімінің ұзақтығын 

бес жасқа дейін жеткізу орынды деп есептеді. Алғашқы үш жыл ішінде 

оқушылар тек ана тілінде, қалған уақытта тек орыс тілінде оқуы керек. Бастауыш 

мектепте оқығысы келетін барлық балалар оған қатысуға нақты мүмкіндік 

алады. А.Байтұрсынұлы бастауыш мектептерді екі топқа бөлуді ұсынды: 

келушілер үшін және мектеп жанындағы ғимараттарда тұрақты тұратындар 

үшін. Бастауыш мектептерді дала және қала мектептеріне бөлу керек. Дала 

мектептерін ауылдық және болыстық мектептерге бөлген жөн; ауылдарда оқыту 

ана тілінде жүргізіледі және ұзақтығы үш жыл, болыстық мектептерде - орыс 

тілінде, оқу ұзақтығы - екі жыл. Болыстық мектептер ауылдық бастауыш мектеп 

түлектерін қабылдайды. Қалалық мектептер үш және бес сыныпты болуы 

мүмкін. Қазақ бастауыш мектептерінде мынадай пәндер оқытылуы тиіс: оқу, 

жазу, ана тілі, ұлттық тарих, арифметика, география, шаруашылық қызметті 

оқыту, табиғаттану. Екі жылдық бастауыш орыс мектептерінің білім беру 

мазмұнын олардың түлектері болашақта классикалық және нақты 

гимназиялардың кіші сыныптарына түсе алатындай етіп салу керек. Бастауыш 

білім берудің осындай ұйымы кезінде қазақ балаларының бастауыш мектепте 

алған білімі мұсылмандық және орыс тілді білім беруді арттыру үшін жақсы база 

бола алады [2]. 

           Әр еңбегінде Ахмет Байтұрсынұлы мұғалімнің рөлін қозғайды. Оның 

айтуынша, балаларды тікелей оқыту әдістерін, ана тілінің құралдарын жақсы 

білетін және осы мақсатта тиімді оқу құралдарын қолданатын мұғалімдер үш 

жыл бұрын жақсы нәтиже бере алады. Мұғалім-мектептің жаны. Қандай 

мұғалім, мектеп, яғни оқушылардың білім сапасы мұғалімнің өзі қаншалықты 

дайындалғанына және оның оқыту әдістерін қаншалықты меңгергеніне 

байланысты. Біріншіден, кез-келген мектепке педагогикалық және әдістемелік 

дайындығы бар білікті мұғалімдер қажет. Екіншіден, мектепке барлық 

оқулықтар мен оқу құралдары қажет. Оқыту сапасы оқулықтардың сапасына 

байланысты. Үшіншіден, мектепке игеруге жататын барлық материалдар 

реттелетін және жүйеленетін тиісті бағдарлама қажет. Кез-келген жұмыста оң 

нәтижелерге қол жеткізу үшін оны алдын-ала нақты жоспарлау керек және одан 

әрі іс-әрекеттің барлық барысын қамтамасыз ету керек,яғни.қолыңызда жан-

жақты негізделген бағдарлама болуы керек. Балаларды уақытты ысырап етпеу 

үшін, олардың басын қажетсіз мәліметтермен толтырмас үшін  қажетті білімнің 

мазмұны бастауыш сыныптарда игерілетін білім шектерін нақты және нақты 

белгілеуі керек. Балалардың оқу іс-әрекетін мұндай реттеу Оқу бағдарламасы 

деп аталады. Қажетті жағдайлардың кем дегенде біреуінен айырылған мектеп 

қалыпты жұмыс істей алмайды, ол бағдарламалық талаптарды орындай 

алмайды, оқу уақытын негізсіз пайдалануға жол береді [3, 190]. 

           Білім беру проблемасын қазақтардың Мәңгілік өмір сүру немесе жер 

пайдалану проблемаларымен қатар қоюға болмайды. Мұның бәрі болашақтың 

міндеттеріне қатысты. Оқыту мәселелерін кім жақсы түсінетінін анықтаудың 



объективті критерийі тек оқулық авторлары мен оның сыншылары педагогика 

мен әдістеме мамандарының қатысуымен кезектесіп өткізетін демонстрациялық 

сабақтар бола алады [3, 192]. 

          Қазір білім беру қажеттілігі туралы ешкім дауласпайды. Адамның басты 

байлығы-білім. Халық қаншалықты бай болса да, оның байлығы білімсіз 

әрқашан өркениетті халықтардың қолына өтеді. 

         Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінде оқыту белгілі бір тәртіпке 

келтірілмегенін атап өтті. Мұғалімдер аз, оқу бағдарламасы жоқ, белгілі бір оқу 

жылы жоқ, арнайы салынған мектептер жоқ, оқыту ғылымын оқытатын әдіскер 

мұғалімдер жоқ. А. Байтұрсынұлы жұртшылықтың назарын балаларды ана 

тілінде оқыту қажеттігіне аударады. 

         Ахмет Байтұрсынұлы кез-келген іс, егер оны білімді адам жасаса,  тез 

жасалатынын айтты. Балаларды оқытумен айналысатын адамдар әдістеме 

мәселелерін жақсы білуі керек. Мұғалім балаларға үйрететін барлық нәрсені 

үйренуі керек. Ол табиғатты жақсы біліп, баланың көңіл-күйін сезінуі керек. Ол 

үшін сізге балалардың туылғаннан бастап физикалық және психикалық дамуы 

туралы бәрін білу қажет. Сондай-ақ, балаларды оқытудағы барлық 

кемшіліктерді түсіну қажет, өйткені қоғамды түзету әрдайым оқу ісін түзетуден 

басталады. Бұл қазақ ортасындағы көптеген ақауларды жоюға көмектеседі [1]. 

          Халықтың жақсы болашағының үміті-жастар. Сондықтан біздің басты 

назарымыз оның қалай оқитынына және қалай тәрбиеленетініне аударылуы 

керек. Жаңа буын жаңа жолмен оқытылған жас мұғалімдердің қолында болуы 

керек. Олардың жаңа ойлары мен білімдері бар. 

          Егер ешқандай қиындық болмаса, балалар оқуға шынымен қызығушылық 

танытады. Ал балалар сауаттылықты қаншалықты жақсы меңгерсе, соғұрлым 

ата-аналары оларды оқытуға шабыттанады. Осылайша, мұғалімдерді шебер 

оқыту оқушылар санын көбейтіп, оқуды тезірек алға жылжытуға күш береді   [5, 

15]. 

           Ахмет Байтұрсынұлы тілдерді үйренуге ерекше көңіл бөлді. Оның белгілі 

оқу құралдарының бірі-Қазақ тілі бойынша оқу құралы. Алғы сөзінде ол тіл 

туралы өз ойларымен бөлісті. Тіл-адамның ең күшті ерекшелігі, оның еңбек 

ерекшелігі. Қазіргі заман-ауызша сөйлеуден гөрі үлкен дамуға қол жеткізген 

жазу уақыты. Әр халық өз балаларын алдымен ана тілінде оқытуы керек, тек 

олар ана тілінің жүйесі мен заңдарын игеріп, осы мәселеде белгілі бір 

дағдыларды игеріп, басқа тілді үйренуге көшкен кезде ғана. Қазақ бастауыш 

мектептерде басқа пәндермен қатар қазақ тілінің грамматикасы да оқытылуы 

тиіс [6, 31]. 

          Білікті мұғалімнің рөліне А.Байтұрсынұлы ерекше мән береді, ол 

мектептегі жұмыстың сәттілігі мұғалімнің педагогикалық шеберлігіне 

байланысты екенін, сондықтан мұғалімнің оқу орындарында кәсіби дайындығы 

кезінде мұғалімнің педагогикалық техниканы игеруіне, оқушылардың оқу 

процесін ғылыми негізде жүргізу қабілетіне ерекше назар аудару қажет екенін 

атап өтті. А. Байтұрсынұлының барлық педагогикалық қызметі мектептегі оқу 

процесін жетілдіруге және педагогикалық процесті сауатты ұйымдастыра 

алатын білікті педагогты даярлауға бағытталған. "Қазақша оқыту туралы" 



жұмысында ол мұғалімге қойылатын негізгі талаптарды айқындайды, ол бірінші 

кезекте жеке әдістемені меңгеруі, балалардың психологиялық ерекшеліктерін 

және оқу процесінің теориялық негіздерін білуі тиіс. Идея мұғалімдердің 

әдістемелік және психологиялық – педагогикалық дайындығында жатыр, 

өйткені "балаларды оқытумен айналысатын адамдар әдістеме мәселелерін 

жақсы білуі керек. Екіншіден, олар табиғатты жақсы біліп, баланың көңіл-күйін 

сезінуі керек. Ол үшін балалардың туылғаннан бастап Физикалық және 

психикалық дамуы туралы бәрін білу қажет " [3,200].           

           А.Байтұрсынұлы ұсынған мұғалім мамандығына қойылатын жоғары 

талаптар бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ.  Бүгінгі таңда жоғары 

интеллектуалды, жан-жақты, қазіргі әлемнің кез келген сын-тегеуріндеріне 

дайын, бәсекеге қабілетті, терең теориялық және практикалық білімді 

меңгерген, ұлы Қазақ мұғалімі армандаған педагогті оқыту мен тәрбиелеу 

мәселесі де өткір көтерілуде. 

          А.Байтұрсынұлы қазақ мектептері мұғалімдерінің біліктілігін арттыруға 

және жетілдіруге көп күш, білім мен күш жұмсады. Мұғалімдердің мәдени өсуі, 

үйлесімді, жан-жақты дамыған тұлғаны оқыту және тәрбиелеу әдістемесін 

жетілдіру қажеттілігі мәселелерін жиі көтерді [2]. 

          Ахмет Байтұрсынұлының болашақ ұрпақты тәрбиелеу және оқыту 

мәселелеріне қатысты еңбектерін зерделей отырып, қазіргі педагогика өткенмен 

тығыз байланысты деген қорытындыға келеміз. Қазіргі мұғалімдер қолданатын 

бағдарламаларды өткен ғасырлардағы ойшылдар әзірледі және зерттеді. 

Адамның басты байлығы-оның білімі, қолөнері. Бұл баға жетпес байлық адамды 

бақытты етеді. 

           Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық қызметінің басты мақсаты-

өскелең ұрпақты адал және еңбекқор, өз бостандығы үшін күресетін, оның үздік 

дәстүрлерін жалғастыруға дайын, халқына адал етіп тәрбиелеу болатын. Ұлы 

ұстаз армандаған болашақта өмір сүріп жатқан бүгінгі өскелең ұрпақты білімге 

құштар етіп тәрбиелеу жолында ұстаздардың қызметі орасан. Шәкірттерімізді 

білімге, еңбекке тәрбиелеуде атамыз салған сара жолдан таймай, адалдықтың 

туын биік ұстасақ, еліміздің болашағы жарқын, елдікті сақтайтын ұрпақтары 

саналы болады деп кәміл сенеміз! 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ БІЛІМ 

ҮРДІСІНДЕ АЛАТЫН  ОРНЫ 

 

Рахимова Эльмира Ерсалимовна 

Қостанай қаласының білім бөлімінің №1 мектеп-лицейі 

 

Сан қилы салада еңбек еткен Алаштың арыстарының саны өте көп. Оларды 

әмбебап болуға үйреткен – заманы. Ұлт мәселесі талқыға түскен заманда елді 

қалай болмасын біртұтас қылуды мақсат еткен Алаштықтардың есімі еске 

оралғанда, Ахмет атамызға соқпай кету – үлкен сын. Бар ғұмырын халық жолына 

арнаған Ахмет Байтұрсынұлы халықтың тілі мен өзіндік мәдениеті 

қалыптасқанда ғана елдің ертеңі жарқын боларына үлкен сенім білдірді. Ұлт 

болмысын сақтап қалу үшін әрбір салаға өлшеусіз үлес қосты. 

Ахмет атамыз жайлы жазбау, Алаш ұрпақтарына үлкен сын. Оның ерлігі, 

азаматтығы, адалдығы, отансүйгіштігі талай азаматтың бойына шабыт беріп, 

жанына қуат сыйлады. Ахмет ақырғы сәуле көзден жылт еткенше қазақ деп, 

Алаш деп өтумен болды. Бұл сөзімізді Сәкен Сейфуллиннің «Өзге оқыған 

қайраткерлер атақ қуып жүргенде, ұйқыдағы қара халықтың жоғын жоқтап, мұң-

мұқтажына көңіл бөлген Патшалық Ресей заманында бір ғана тұлға болды, ол - 

Ахмет Байтұрсынұлы болатын», [1] - деген сөзі ағасына деген шынайы пейілмен 

айтылған інілік көзқарас болатын. Сол кезеңдегі бар ауыртпашылықты арқасына 

артып, бойына қазақилықты сіңірген Ахмет атамыз – бүгінгі ұрпақтың кемеңгері. 

Оның әр істеген ісі, әр сөзі келешек ұрпақтың санасында мәңгілік оттай жанып 

тұрмақ. Әр қазақ Ахаңның аманаттаған сөзін арқалап, жетер жеріне дейін 

жеткізері анық.  

Ахмет – Ұлттың ұстазы, халық жанашыры. Ахметтің артында қалдырған 

еңбектері, келешек ұрпақтың аманаты, жемісі. Бүгінгі ұрпақ Ахмет бастаған 

Алаш азаматтарына қарап бой түзейді. Оның өмір жолы ауыр да, азапты болды. 

Аласапыран кезеңде Алаш жұртына түзу жол көрсетіп, дөңгеленген дүниеден 

қазақтың өз үлесін алып беруді көздеді. Көкірек көзі ашық, көңілі көлдей қазақ 

жастары Ахмет атамыздың артынан еріп, ақылын тыңдап, автономия құрды. 

Ахмет Байтұрсынұлы бастаған қазақ азаматтары қазақтың шекарасын бекітіп, 

керегесін кеңейтіп, әдебиетінің іргесін қалады. 

А.Байтұрсынұлы - ұлт мақтанышы. Оның әр еңбегі бүгінгі ұрпақтың 

болашағы үшін жазылған. Асыл азаматтың алтын қаламынан тамған ақ өлеңдей 

сөздері ұлт жадында. Бүгінде Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларының білім 

үрдісінде алатын орны ерекше. Соның ішінде қазақ мектебінде оқитын 

оқушылар ұлт ұстазының әр шығармасын жадында сақтап, қадір-қасиетін біліп, 

сүйегіне сіңіруде. Ал қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиетін оқитын оқушылар бұл қарқынға ілесіп келеді. Қазақ тілін енді 

меңгеріп, тілі өзгеріп, танымы кеңейіп келе жатқан оқушы, ең бірінші, қазақ 

халқының дүниетанымын, салт-дәстүрін, ғадет-ғұрпын танудан бастайды. Ал 

әрмен қарай ежелгі әдебиетіне саяхат жасап, қазақтың тұлғаларының есімімен 

таныс болады. Бұл ежелден келе жатқан қаймағы бұзылмаған әдет. Оқушы осы 

дүниетанымдармен танысып, танымын кеңейтеді. Қазақ тілін белгілі бір 



деңгейде меңгеріп, бой түзеген оқушылар саты-сатыға көтеріліп, тәуелсіздік 

кезеңіне жол ашқан тұлғалардың тағдырымен таныса бастайды. Сол 

тұлғалардың бірі – Ахмет Байтұрсынұлы. Қазақ тілінде оқытпайтын 

мектептердегі қазақ тілі мен әдебиетін оқитын оқушылар Ахмет 

Байтұрсынұлымен алғаш 8-сынып бағдарламасында танысады. Ахметті орыс 

тілінде оқитын мектеп оқушылары жоғары сыныптан бастап оқиды.  8-сынып 

бағдарламасының «Тарихи  тұлғалар тағылымы» атты тақырыпта, 9-10-сабақ 

«Алаш арыстары» [2,100] - деп аталады. Осы сабақта Ахмет жайлы айшықты 

ақпараттар беріледі. Оқушыларға Алаштың тұлғаларының қандай тарихи істерін 

атар едіңдер деген ойтүрткі сұрақтар қойылады. Бұл сабақта Ахметтің «Бұл 

заманда қолы жетпегендерді теңдікке жеткізетін, әлсіздерге күш беретін – өнер-

білім» - деген дәйексөзі беріледі. Бұл дәйексөздің мағынасы тереңде. Қазақ 

халқы біреуге бодан болып, қасірет шексе, оның бәрі тек білімсіздігінен. Бұл 

дәйексөз оқушыларға зор шабыт сыйлайтыны анық. Бұл сабақта Ахметтің 

оқушыларға «Екі шыбын» атты мысал өлеңі тапсырма жұмысы ретінде беріледі. 

Оқушылар өлеңнің тарихына үніліп, мағынасын түсініп, бойына сіңіріп, ғибрат 

ала білуі керек. Адам өзі о бастан қызық жаратылыс. Ахметтің «Екі шыбын» 

мысалында күні бойы жұмыс жасайтын өгіздің мүйізінде отырған шыбындардың 

әңгімесі берілген. «Күні бойы жер жыртып шаршап келем, мені не үшін 

мазалайсың?» [3, 118] - деп ренжиді шыбын өзінің танысына. Ахаңның «Екі 

шыбыны» секілді бүгінгі қоғамда да әрекет етіп жүрген адамдар бар. Балаларға 

бұндай тірлікке жоламауын ескерте отырып, өзгенің жұмысына ортақтасып, 

біреудің шылауына ілесіп жүрген адамдарды ащы сынға алады. Өзі істеп 

жүргендей, өзгелерден өзін жоғары қойып, мұрнын көкке шүйіріп жүретіндердің 

іс-әрекеті түбінде еш пайда бермейтінін нақтылап түсіндіреді. Бұл мысал өлеңді 

оқушыларға дұрыс түсіндіру мұғалімнің біліктілігіне тікелей байланысты. 

Ахаңның балалар әдебиетіне қосқан үлесі орасан зор.  

«Қырық мысал» – бала танымының дамуына арналған таптырмас оқулық. 

Дәл осы Крыловтан аударған мысалдары әлі күнге дейін халық жадында егіз 

жолды тармақтар болып айтылып жүр. Крылов та өз заманында ежелгі грек 

мысалшысы Эзоптан аударған мысалдары жетерлік. Крылов мысалдарында 

жануарлардың іс-әрекетін көрсете отыра, түп-тұқиянында адамдардың іс-

әрекетін жасырып қояды. Онда орыс ұлтының өзіндік бояуы, ұлттық танымы мен 

өзіндік мәдениеті айқын байқалып тұрады.  

Ал, Ахмет Байтұрсынұлының аудармаларын аударма деуге ауыз 

бармайды. Құдды ұлттық мүддені ой елегінен өткізе білетін, елінің келешегін 

ойлаған қазақ ақынының кезекті бір өлеңі ме деп ойлап қаласыз. Ахмет пен 

аударма бүгінде қазақ үшін егіз ұғымға айналып келе жатыр. «Қырық мысалды» 

еңбектеген баладан, еңкейге қарияға дейін толық жатқа білмесе де, қазақ 

аудармасына үлкен рухани төңкеріс алып келген Ахмет атамыздың барлық 

еңбегі халық жанына жылулық сыйлайды. Ахмет аудармаларын оқушыға дұрыс 

жеткізіп, олардың бойына шабыт сыйлап, оларды еңбексүйгіштікке, адалдыққа, 

адамгершілікке тәрбиелей білу – мұғалімнің басты қызметі. 8-сынып 

оқушыларына арналған қазақ тілі мен әдебиет пәні бағдарламасы Ахмет жайлы 

бір-ақ сабақпен шектеледі. Бұл, әрине, жанға медеу емес, себебі Ахметтің қазаққа 



берген дүниелерін бір сабаққа сыйғызу мүмкін емес. Әсіресе, қазақ жерінде 

тұратын өзге ұлт өкілдеріне қазақ әрпін жасап берген Ахметтей азаматты 

ардақтап, дұрыс насихаттай білу қажет.   

Ахмет Байтұрсынұлы жайлы 9-сынып оқушылары көлемді түрде оқиды. 9-

сынып бағдарламасында «Алаш идеясы мен қайраткерлері» [4,141] атты 

тақырып толық Алаш азаматтары жайлы қарастырылады. Дидахмет 

Әшімхановтың  «Бес арыс» атты еңбегінен Ахмет жайлы естеліктер беріледі. 9-

сынып оқулығында Ахмет бет-бейнесі беріліп, ерекше мәнге ие болады. 9-сынып 

оқушылары Ахметті тек ақын, ғалым, қайраткер ғана емес, қазақ алфавитінің 

тұңғыш реформаторы ретінде таниды. Оқушылар Ахметтің тұңғыш қазақ 

алфавитін жасаушы, арыстанның жүрегін жұтқан батыр ретінде танып, тұлғалық 

болмысына тереңдеп бойлай түседі. 9-сынып оқушылары Ахметтің өмір 

жолымен толық танысып, сол заманға сапар шегетін тапсырмаларды жасап, білім 

көкжиегін кеңейтеді. 9-сынып оқушыларының оқулығында Ахметтің «Адамдық 

диқаншысы» атты өлең жолдары берілген. Ахмет бұл өлеңде: 

Адамдық диқаншысы қырға шықтым, 

Көлі жоқ, көгалы жоқ құрға шықтым, 

Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, 

Көңілін көтеруге құл халықтың [4,145] - деп жазады.  

Ахмет осы өлең жолдары арқылы қалың оқырманды адалдыққа, адамдыққа 

шақырады. Ал оқушылар болса, осы өлеңнен ғибрат алып, мәніне терең бойлап, 

Ахмет мысалдары жайлы пікір алмасып, өзіндік ойларын ортаға салады. 

Оқушылар «БББ» кестесі арқылы сабақтан алған мәлеметтерді қортындылайды. 

Ал 10-сынып оқулығында Ахметтің тек «Тән саулығының тамыры – тазалықта, 

Жан саулығының тамыры – саулықта» [5,165] - деген дәйексөздерімен қоса, 

Нәзипа Құлжановаға арналған «Бұқаралық ақпарат құралдарындағы гендерлік 

бейне» атты тақырыптағы «Нәзипа Құлжанова - қазақтың қайраткер қызы» атты 

7-8 cабақта Ахмет есімі бірнеше мәрте аталып, Нәзипаның өмірлік ұстазы екені 

зор мақтанышпен жеткізіледі.  

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіл білімінің іргетасын қалап,  әдебиеттанудың 

негізін қалыптастырды. А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегі 

жайлы З. Ахметов «Әдебиет танытқышта» қазақ өлеңінің ырғақтық құрылыс-

жүйесін айқындайтын өлең сөздің бунақ, тармақ, шумақ сынды 

категорияларының алғаш қалыптасқандығын атап айтады [6,64]. Ахметтің 

«Әдебиет танытқыш» еңбегі – қазақ әдебиеттануының алғаш қаланған іргетасы 

еді. Оны әрмен қарай қазақ ғалымдары жалғастырып, бірізділікке салды. Ахмет 

енгізген әдеби терминдер мен көркемдегіш құралдарды алғаш қазақ тілінде 

оқытпайтын мектептерде оқитын оқушылар 11-сыныптың ортасында танысады. 

Әрине, қазақ мектептеріне қарағанда, біршама кешеуілдеп келе жатқаны көзге 

айқын басылады. Оқушылар осы көркемдегіш құралдармен танысу арқылы 

өлеңге, шығармаға деген көзқарасы толықтай өзгереді. 11-сынып оқулығында 

«Тіл. Әдебиет. Өнер» атты тақырыптағы «Сөз өнері» атты 5-сабақта көркемдегіш 

құралдармен толық танысады. Оқушылар «Өнердің ең алды - сөз өнері» - екенін 

түсініп, шығарманың құрылымына мән бере бастайды. Ахмет «Шығарма сөздің 



бәрінен бұрын байқалатын тысқы нәрселері: 1) тақырыбы; 2) жоспары; 3) 

мазмұны; 4) түрі» [7,39] - деп айтады. 

Оқушылар шығарманың тақырыбы, жоспары, мазмұны, түріне толық 

тоқталып, терминдерімен танысады және төменде берілген көркемдегіш 

құралдарды еске түсіріп, шығармадағы қызметін анықтай бастайды. Алғаш 

эпитет (көріктеу), символ, метономия (алмастыру), теңеу, метефора (бейнелеу) 

терминдерінің балама қазақша нұсқаларын жазып қалдырған Ахмет еді. 11-

сынып оқушылары осы көркемдегіш құралдарды меңгеріп, шығарма 

жұмыстарын талдап үйренеді.  

Бүгін біз қарастырған қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі 

мен әдебиет пәнінің Ахметті оқыту үрдісіндегі қызметі осындай. Ахметті орыс 

мектептерінде 8-сыныптан бастап, 11-ші сыныпқа дейін үздіксіз оқытылады. 8-

сыныпта Ахмет жайлы мәліметтер аз қамтылып, көңілді қапа қылса, 9-сынып 

оқулығында Ахметті басқа қырынан көрсетіп, бет-бейнесін айықтай түседі. Ал 

10-11-сынып оқулықтарында Ахметтің оқушылар толық шығармашылығымен 

танысып, тұлғаның болмысымен толық таныс болады.  

Ұлттық құндылықтарымызды болашаққа дәріптейтін оқулықтар көп 

болған жағдайда ғана елдің ертеңі жарқын болмақ. Ал, ұлттық болмысынан 

айрылған елдің ертеңі бұлыңғыр. Асыл мен жасықтың, саф алтын мен сары 

жездің айырымын ажырата білетін ұрпақ Ахметтің жасаған көзсіз ерліктеріне, 

ғылыми ізденістеріне, ғаламат аудармаларына, отты көсемсөздеріне ғылыми 

тұрғыдан лайықты бағасын береді деп сенеміз. Бар ғұмырын ұлт жолына арнаған 

Ахмет Байтұрсынұлы – біздер үшін идеал тұлға! Ұлтты сүйсеңіз, Ахметтей 

сүйіңіз! Бұл сөзді қайта-қайта айта беруден жалықпассыз. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨЗҚАРАСЫ МЕН ҚЫЗМЕТІ 

 

Романкулова Айгүл Оразауханқызы 

Қостанай  облысы  әкімдігі білім басқармасының 

«Қостанай  қаласы білім бөлімінің 

№7 жалпы білім беретін мектебі»  КММ 

 

         Ағартушының орасан зор еңбегі мен өміріне басымды иіи, кезінде қолы 

жетпей қалған армандарын ойласам көзіме еріксіз жас оралады. Не еткен  еңбек, 

жан қиярлық тағдыр!  Ұлт ұстазының  мерейтойына соның ішінде туған жерінде  

жұмыстар жүргізіліп,  еліміз оған қандай құрмет көрсетсе де  жарасар еді! Біз, 

ұстаздар қауымы, Алаш элитасы көсемінің идеяларын басты таратушылармыз! 

        Еліміздің сан тараулы даму жолында өздерінің салиқалы ғұмырларын 

құрбан еткен азматтарымыздың халқы үшін сіңірген ерен еңбектерін саралап, 

жаңа заман талабына сай  зерделеу өте маңызды. Өсіп келе жатқан ұрпақ өткен 

тарихын талдап, есінде сақтап, одан әрдайым сабақ алып отыруы қажет. 

Тарихымызға сын көзбен қарасақ, төңкеріске дейін жекелеген ұлттық 

тұлғалардың өмір жолдары мен азаттық жолындағы күресі мен ұлтына арнаған 

қоғамдық-саяси қызметтерін өмірге жанаспайтын ұғымдар тұрғысынан 

қарастырылып, зерттеуге тыйым салынғаны, зерттеле қалғандарының өзі 

біржақты бағаланып, шындық тұрғысынан бағалауға мүмкіндік 

болманғандығын ашып айтуға болады. Сондықтан да ұлттық рухы мықты қазақ 

зиялыларының бірі Ахмет Байтұрсыновтың халқы үшін көрсеткен елеулі 

еңбектерін дәріптеу маңызды мәселелердің бірі болмақ Ол өзінің орасан зор ерік-

жігерімен, ірі ұйымдастырушылық қабілетімен, саяси оқиғаларға көзқарасының 

тұрақтылығымен зор беделі мен құрметке ие болды.Өз халқының сауатты 

болуына, білім алып, көздерінің ашық болуына зор үлес қосқан.  

         Педагогика бұл – адамзат ғылымының ең ежелгі және қоғам дамуының 

ажырамас бір саласы болап табылады. Себебі: педагогикалық білім ұғымы 

ұрпақты білімге дайындау немесе тәрбиелеумен байланысты адам әрекетінің 

ерекше бөлігі болып табылады.  

         Қазіргі кезде  Қазақстанда педагогикалық ой-пікірдің даму тарихын 

зерттеуде үкіметтің “Мәдени мұра” атты мемлекеттік бағдарламасын 

басшылыққа алып, сол бағдарлама саласында тарихи-педагогикалық мұраны 

тарихта   жаңа көзқарас тұрғысынан зерделеуге тиіспіз. Өткен тарихи мұрамызды 

зерттеуде әдіснамалық тұрғыдан тарихи-педагогикалық құбылыстарды бүгінгі 

күннің мәселелерімен байланыстыра отырып пайымдауда, педагогикалық 

теориялар мен көрнекті педагогтың мұраларын зерделеуде тарихилық қағида 

басшылыққа алынды. 

        Біз заманауи педагогпыз  деп өткенді жоққа шығаруға болмайды.  Заманауи 

педагогика мен А. Байтұрсыновтың педагогикалық идеялары арасында тығыз 

байлас жатыр. Ахмет Байтұрсынов педагогика тұрғысынан қалай білім берген 

тиімді және дұрыс екені жайлы жазды. Міне бүгінгі таңдағы педагогтар да 

болашақ оқушыларға заманауи тұрғыда оқытудың тиімділігін іздеп, 



қарастырумен келеді. ХХ ғ.  басындағы қазақ этнопедагогикасының ғылым  

ретінде қалыптасуына елеулі үлес қосқан азаматтардың бірі - Ахмет 

Байтұрсынов ірі ғалым – лингвист, әдебиет   зерттеуші, тюрколог, дарынды ақын, 

аудармашы, қазақ тіл  білімінің  іргетасын қалаушы, қазақ баспасөз тілінің 

ұлттық үлгісін жасаған талантты көсемсөзші, туған халқының рухани дүниесін 

жандандырған ғұламасы. Ол қазақ этнопедагогикасының негізгі нұсқаларын 

зерлей зерттеп, талғай тауып, олардың ғылыми-теориялық негіздерін жасады. 

Ахмет Байтұрсынов педагогика садласына өшпес мұра қалдырды. Ағартушы, 

ғұлама, ғалымдарымыздың еңбектерінің арқасында білімді, сауатты, тәрбиелі 

ұрпақ өсіп өңді. 

         Әрбір дәуірдің мәні мен ерекшелігі жеке тұлғалар арқылы анықталады. 

Отандық тарихта өзіндік орны бар қоғам, мемлекет қайраткерлерінің бірі - ХХ 

ғасыр басындағы А. Байтұрсыновтың өз халқын ұйқыдан оятып, бостандық, 

теңдік және туысқандық жолына салу үшін жүргізген жанпида күресі келер 

ұрпақты патриоттық тәрбие беруде үлгі болмақ. Екіншіден, бүгінгі күнде 

Ахметтің азабы мол еңбегі азаматтықтың биік үлгісі ретінде қазақ елінің тарихын 

қайта жаңғырту үстінде. Үшіншіден, ұлы қайраткер күрескердің еңбегін 

мүдірместен демократиялық дәстүрлерге берік бүгінгі қазақ, Қазақстан 

Республикасы зиялылары қайталайтындығына біздің ешбір күмәніміз жоқ.  Оқу- 

ағарту идеясы – Ахмет Байтұрсынұлының әлеуметтік қызметінің арқауы, 

азаматтық борышының негізі, Бұл форманы мықтап ұстауға итермелеген- оның 

туған халқының тағдырын ойлаған. ХХ ғасырдың басындағы қазақ қоғамы 

жатқан отар ел болатын. Қазақ халқын әлеуметтік теңдікке, азаматтық 

мәдениетке жеткізетін, амал-әрекеттің бастысы «түгел қазақты» сауатты етіп, 

көзін ашу, «наландық, өнерсіздік ата жолдасымыз болған соң, олжалы жерде 

үлестен қағылғанымыз, ордалы жерде орыннан қағылғанымыз, жоралы жерде 

жолдан қағылғанымыз – бәрі надандық сипаты».- деген де А.Байтұрсынов. 

Халықты ағарту мектептен, баладан басталады. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ 

балаларының әйтеуір көзі ашылып, сауатты болуын, ғана емес, тек ана тілінде 

сауаттануын , содан соң барып өзге ұлт мәдениетіне, тіліне қол созуды принципті 

талап етті. 1913 жылдың өзінде ол «Қазақ» газеті мінбесін пайдаланып, қазақ 

қоғамына оқу - білімнің қажеттігін, Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай 

қызметтерін қылды. 

        Ахмет Байтұрсынов  қазақ халқының тағдырына,болашағына ерекше мән 

берген ұлы ағартушы – педагог.  Ахмет  Байтұрсынов қазақ халқының ұлы 

перзенті,  қазақ зиялылырының арасынан шыққан  халық ағартушысы, қоғамда 

өзгерісті жасау жолында талмай күрескен, аса талантты   жазушы, ақын, көрнекті 

қоғам қайраткері.  Ол жас ұрпаққа терең білім беру мен тәрбиелеу мәселесіне 

ерекше көңіл бөлді. Қазақ даласындағы аумалы- төкпелі заманда ұрпақ 

болашағын ойлап, балалар мен жас жеткіншектердің тағдырына терең үңілген 

ағартушы. Ахмет Байтұрсынов қазақ қоғамының мәдениет пен экономика 

жағынан қиын кезінде өмір сүріп, халқымыздың демократиялық мәдениеті мен 

өнерінің бірсыпыра саласында жаңадан өсіп-өркендеуіне айқын жол ашып, 

негізін қалады. А.Байтұрсынып Қазақстандағы әлеуметтік-педагогикалық 

мәселелерді шешудің басты жолдары мен негізгі ұстанымдарын ұсынды. Ахмет 



Байтұрсынұлы  – бар саналы ғұмырын туған халқын өнер-білімді, жаңа заманның 

өркениетті, мәдениетті елдерінің қатарына қосу жолына арнаған көрнекті тұлға.  

          Білім берудің әр кезеңнің өзіндік ерекшелігі бар. Бірақ, бұлар бір-бірімен 

өзара өте тығыз байланысты болып келеді. Қазіргі балаларды оқытуда ойлауды 

үйрету үшін алдымен уақыт керек, оқушыларға ойланып толғануға, ойын ашық 

айтуға рұқсат беру, әр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау, үйрену 

барысындағы оқушылардың белсенді іс-әрекетін қолдану, бір-бірінің  жауабына 

жасаған жұмыстарының дәлелді, дәйекті болуын талап ету. Сол сияқты тіл 

тазалығын сақтау, тіл дамыту жұмыстарын сабақта жүргізу тіл пәні 

мұғалімдерінің ғана проблемасы болмауы керек, барлық пән мұғалімдері талап 

етуі тиіс. Тұлғаның ойын тіл арқылы жеткізуі, сауаттылық проблемасын да 

жүзеге асыру бүгінгі күні мұғалімнің білімділігіне де байланысты. Сондай-ақ 

маңызды мiндеттердің қатарына қоғамдағы мұғалiмнің әлеуметтiк орнын және 

оқу-тәрбие процессiндегi ұстаздың ролi мен маңызын көрсету және iлiмiздегi 

үздiксiз педагогикалық бiлiм берудің мазмұнын жасау, өздiгiнен бiлiм алудың 

ғылыми практикалық негiзiн айқындау жатады. 

          Халық педагогикасының педагогика ғылымындағы орнын айқындау, ролiн 

көрсету және оның педагогикалық процесте жүзеге асырылу жолдарын 

айқындау. Педагогика ғылымына үлкен үлес қосқан зерттеушілеріміздің ой 

пікірлерін қазіргі таңда қолданып, тіпті жүзеге асырумен келеміз. 

А.Байтұрсынов қазақтан шыққан алғаш әліппиін құрушы, халық педагогикасын 

қағазға түсіріп, өзіндік идеяларын қалдырған ағартушы. А.Байтұрсынұлы 

әліппелерінің жалпы сипаттамасы мен әдістемелік негізі кітапта толық 

талданған. Ал ана тілі бойынша оқулықтарын талдау, сипаттау да ғылыми 

тұрғыда толыққанды теориялық негізде жазылған. Еңбекте, әсіресе, 

А.Байтұрсынұлының қазақ тілін оқыту әдістемесі  ілімінің ірге тасын қалаушы 

ретіндегі қызметі өте тиянақты, теориялық тұрғыда анық дәлелдемелер арқылы 

ғылыми негізде жазылған. Қазақ халқының ұлы данышпан азаматының мол 

ғылыми мұрасын халыққа жан-жақты толық таныстыру қазіргі ғалым 

азаматтардың зор міндеті. Заманауи педагогиканың ерекшелігі сабақтың 

мақсатына оқушылар жетеді, өздері бағалайды,  егер сабақтың мақсатына барлық 

оқушы  жетпесе, онда мұғалімнің өз қатесін дұрыстауына және барлық 

оқушыларға мақсатқа жетуге мүмкіндік беретін стратегияны әзірлеуге 

мүмкіндігі мол. Мақсатқа кішкене жетуге болмайды, оған жетесің немесе 

жетпейсің! Ол мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Сол себепті қазіргі таңда 

педагогтарды заман талабына сай қайта оқытып жатыр. 

           Педагогика ғылымының алдында тұрған мiндеттердің күрделiлiгi бiздің 

қоғамымыздың барлық саласында жүрiп жатқан қайта құру процесiнен 

туындайды. Педагогиканың ғылым ретінде мақсаты жеке тұлғаның жан-жақты 

даму мәселесін ғылыми зерттеу және оның заңдылығын түсіну, ақыл-ой, 

адамгершілік, дене, еңбек, эстетикалық, тәрбие мен политехникалық білім 

берудің жағдайы мен өзара байланысын  зерттеу, ақыл-ой, адамгершілік, дене, 

еңбек, эстетикалық, тәрбие мен политехникалық білім берудің жағдайы мен 

өзара байланысын  зерттеу, тәрбие-білім беру қызметінің теориясы  мен 

методикасын жасау, алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерттеу, 



топтастыру және  тәжірибеде қолдану, педагогтарды алдыңғы қатарлы тәрбие 

және оқыту әдістерімен қаруландыру. 

             Ахмет Байтұрсынұлы – лингвист-ғалым. Қазақ тілінің табиғаты, 

өзгешеліктері, терминологиясы жайында жан-жақты жүйеленген еңбектер 

жазды. «Тіл-құралы», «Оқу құралы», «Әліпби», «Жаңа әліпби» қатарлы 

оқулықтар құрастырды. Қазақтар ғасырлар бойы қолданып келген араб әліпбиін 

қолдану заңдылықтарын оңайлата отырып жаңа әліпби («Төте жазу») құрды. 

Ахмет Байтұрсынұлы құрастырған жаңа әліпби мен лингвистикалық еңбектер 

қазіргі әдеби нормаланған қазақ тілінің негізі болды.   

             Байтұрсынұлы қазақ әдебиетінің даму кезеңдерін ғылыми негізде топтап 

берген. «Әдебиет танытқыш» – сан-салалы әдебиет табиғатын жан-жақты ашып, 

талдап-түсіндірген ғылыми зерттеді. Ахмет Байтұрсынұлы «Әдебиет 

танытқышымен» қазақ әдебиеттану ғылымының негізін салды. Сондай-ақ ол – 

әдебиет тарихының мұрасын, ауыз әдебиеті үлгілерін жинаған зерттеуші ғалым. 

Көркемдігі айрықша «Ер Сайын» жыры (1923) мен қазақ тарихының төрт жүз 

жылын қамтитын «23 жоқтау» жинағын (1926) кітап етіп шығарды. Халық 

мұрасына үлкен жанашырлықпен қараған Ахмет Байтұрсынұлы «әдебиет тіліне 

негіз етіп ел аузындағы тіл алынбаса, оның адасып кететіндігін» айтты. 

Байтұрсынұлы – қазақ кәсіби журналистикасын қалыптастырған ірі қайраткер. 

Ол қазақ халқына, зиялы қауымға газеттің қоғамдық қызметін ұғындырып, 

баспасөздің өркениетті, тәуелсіз елге аса қажет нәрсе екенін жанкешті іс-

әрекетімен көрсетті. Ахмет Байтұрсынұлы ұйымдастырып, бас редактор болған 

«Қазақ» газеті қоғамдық ойға ірі қозғалыс, рухани санаға сілкініс әкелді. «Қазақ» 

газеті халықтың рухын сергіткен ірі құбылысқа айналды.  

           Педагогика ғылымындағы негiзгi бағыттар халық ағарту жүйесiн, оқу-

тәрбие процесiн интеграциялау, гуманитарландыру, интеллектуаландыру, 

индивидуализациялау және демократияландырудың ғылыми теориялық 

принциптерiн ашу. Қоғам өмiрiндегi тәрбиенің ролi мен жеке адамның 

қалыптасуы туралы, теориялық мәселелердi айқындау педагогиканың негiзгi 

мiндеттерiнің бiрi. 

           Бiлiм беру мазмұнының ғылыми негiздерiн жасау, жалпы политехникалық 

және кәсiптiк бiлiм берудің арасындағы қатынасты анықтау, оқу тәрбие процесiн 

оптималдандырудың тиiмдi әдiстерiн ашу, ғылыми практикалық мәнiн 

көрсету.Сондай-ақ маңызды мiндеттердің қатарына қоғамдағы мұғалiмнің 

әлеуметтiк орнын және оқу-тәрбие процессiндегi ұстаздың ролi мен маңызын 

көрсету және iлiмiздегi үздiксiз педагогикалық бiлiм берудің мазмұнын жасау, 

өздiгiнен бiлiм алудың ғылыми практикалық негiзiн айқындау жатады. 

          А.Байтұрсынұлы – әлеуметтік мәселелерге, қоғамдық ой-пікірге ықпал 

жасаған публицист. Оның мақалалары ғылыми байыптауымен, өткір ойларымен 

сол кезеңнің шындығынан хабар береді. Абайдың қоғам өмірінің демократиялық 

құрылысы туралы ойларын дамытып, саяси-әлеуметтік жағдай, оқу-ағарту, 

халықтың тұрмыс-тіршілігі туралы мәселелерді қозғады. Қазақ зиялыларының 

жан-жақты білімдар әрі саяси күресте шыңдалған легін қалыптастыруда    

А.Байтұрсыновтың публицист, баспасөз ұйымдастырушы ретіндегі еңбегі 

ұшантеңіз. Ол – қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби жасап, жаңа үлгі 



ұсынған реформатор. Байтұрсынұлы оқулығындағы тілдік категорияларды 

ұғындыру мақсатында енгізген «сынау», «дағдыландыру» деген арнайы 

бөлімдер қазіргі заманғы әдістеме ғылымы үшін де өз маңызын жойған жоқ. 

           Кемеңгер Ахмет Байтұрсынұлының өткен ғасыр басында – «Мектептің 

жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі hәм сондай болмақшы…әуелі біз 

елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Неге десек, болыстық 

та, билік те, халықтық та оқумен түзеледі. Қазақ ісіндегі неше түрлі кемшіліктің 

көбі түзелгенде, оқумен түзеледі» – деген ұлағатты ескертпесі бүгінгі заманауи 

педагогиканың ұлттық білім стратегиясының тұғыры ретінде қабылдануда. 
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Aхмeт Бaйтұрcынов. Бұл ecімді білмeйтін жaн жоқ шығaр?! Өйткeні қaзіргі 

кeздe мeмлeкeттік мәртeбe aлғaн aнa тіліміз – қaзaқ тілі жaйындa cөйлeceк, 

Aхмeт Бaйтұрcынұлының ecімі қaтaр aйтылaды. Оның қaзaқ тілімeн қaтaр оқу-

aғaрту, eл мүддecін қорғaу, әдeбиeт caлacындa cіңіргeн eңбeгі зор. Әринe, 

бүгіндe Aхмeт Бaйтұрcынов мұрacы бірaз зeрттeліп, ол жaйлы көптeгeн 

eңбeктeр жaзылды. Дeгeнмeн дe Aхмeт Бaйтұрcыновтың  мол мұрacы әлі дe 

толық зeрттeлді дeу мүмкін eмec. 

Aхмeт Бaйтұрcынов aлғaшқы caуaтын eлдeгі көшпeлі мeктeптeн aлaды. 

1891 жылы Орынбор мұғaлімдeр мeктeбінe қaбылдaнып, 1895 жылы ОММ-нің 

Пeдaгогикaлық кeңecінің шeшімімeн «бacтaуыш училищeнің оқытушыcы» 

дeгeн aтaқ бeрілeді [1,96]. Оның «Киргизcкиe примeты и поcловицы» aтты 

тұңғыш мaқaлacы 1895 жылы «Тургaйcкaя гaзeтa» бacылымының №39 

нөміріндe жaриялaнaды. 1901-1904 жылдaр aрaлығындa орыcтың бeлгілі aқын-

мыcaлшыcы И.В.Крыловтың мыcaлдaрын aудaрaды. 1905-1908 жылдaры 



Қaрқaрaлы орыc-қaзaқ училищecінің оқытушыcы әрі мeңгeрушіcі қызмeтін 

aтқaрaды. 1909 жылы Aхмeт Бaйтұрcынұлының «Қырық мыcaл», 1911 жылы 

«Мaca» жинaқтaры жaрық көрeді. Cондaй-aқ оcы жылдaры оның «Қaзaқ һәм 

түрлі мәceлeлeр», «Қaзaқтың өкпecі», «Қaзaқ жeрін aлу турacындaғы низaмдaр, 

бұйрықтaр», «Зaкон жобacының бaяндaмacы», «Тaғы дa нaродный cот 

хaқындa», «Жeр жaйынaн», «Жaзу тәртібі», «Кітaптaр жaйынaн», «Бacтaуыш 

мeктeп», т.б. өзeкті тaқырыптaрдaғы мaқaлaлaры «Aйқaп» журнaлындa жaрық 

көрeді. 1912-1920 жылдaр aрaлығындa қaзaқ әліппecінің бірінші кітaбы – «Оқу 

құрaлы», «Тіл – құрaл», «Бaяншы» eңбeктeрі бірнeшe мәртe жaрық көрeді. 

Aхмeт Бaйтұрcынұлы 1937 жылдың 8 тaмызындa тұтқындaлып, оcы жылдың 8 

жeлтоқcaнындa aтылaды. 

Көрнeктi қоғaм қaйрaткeрi Aхмeт Бaйтұрcынов –  қaзaқ eлiн  бiлiм aлуғa 

шaқырғaн, ол үшін көп тeр төккeн  aғaртушылaрдың бірі. Ол – «Әлiпби», «Тiл 

құрaлы», «Бaяншы», «Әдeбиeт тaнытқыш» aтты бiрнeшe оқулықтaрдың 

aвторы.  «Оқыту жaйындa» aтты мaқaлacындa A.Бaйтұрcынов:  «Оқу 

жұмыcының үш жaғы үш нәрceгe тiрeлeдi. Бiрi aқшaғa, бiрi құрaлғa, бiрi 

мұғaлiмгe. Оcы үш тiрeуi бiрдeй тeң болca, оқу қиcaймaйды, aуытқымaйды, түзу 

жүрeдi…» дeйдi. Оқу iciн жолғa қою үшiн ғылыми жүйeлiлiк жacaлғaн оқу 

бaғдaрлaмacы болуы кeрeк. Cол бaғдaрлaмaғa нeгiздeй жaзылғaн оқулық болуы 

тиic. Оқулықтaғы бiлiмдi оқушы бойынa дaрытa бiлeтiн әдicкeр мұғaлiм кeрeк 

дeгeн мәceлeлeрді көтeрeдi. Cондaй-aқ A.Бaйтұрcынов бiлiм нeгiзi бacтaуыш 

cыныптa caлынaды дeп caнaғaн. Бacтaуыш мeктeптeрдe қaндaй пәндeр 

оқытылуы кeрeк дeгeнгe aрнaйы тоқтaлып, ол пәндeрдi: оқу, жaзу, дiн, ұлт тiлi, 

тaрихы, eceп, шaруa-кәciп, қолөнeрi, жaғрaфия, жaрaтылыc дeп caрaлaп 

көрceтiп бeргeн. Cонымeн қaтaр оcы пәндeрдiң оқулықтaрын шығaруды қолынa 

aлғaн. Өзi бacтaуыш мeктeпкe aрнaп “Әлiппe” кiтaбын жaзды.  Cондaй-aқ оның 

“Тiл жұмcaр” дeгeн aтпeн eкi бөлiмдi грaммaтикa кiтaбы 1925 жылы жaрыққa 

шықты. 

Aхмeт Бaйтұрcыновтың пeдaгогикaлық бaғыттaғы aлғaшқы кітaбы 1912 

жылы Орынбордa жaрық көргeн – «Оқу құрaлы» (Қaзaқшa aлифa). Бұл кітaптың 

бeтaшaры рeтіндe «Бaлaлaр бұл жол бacы дaнaлыққa» дeп бacтaлaтын «Тaрту» 

өлeңі aлынғaн [2]. Кітaптың әріп үйрeтeр бірінші бeтінің үcтіңгі оң жaғынa 

Құрaн cөзі: «Би иcми-иллaһи-рaхмaни-рaхим» шырaғдaндaй орнaлacтырылғaн. 

Одaн әрі қaзaқ әріптeрі төтe жaзумeн рeт-рeтімeн бeрілгeн. Әрбір әріптің 

жaнынa тaңбacы мeн aтaуы жaзылғaн. Төмeнгі жaғындa оқытушығa нұcқaулық 

ұcынылғaн. 

1913 жылы «Оқу құрaлының» жaлғacы рeтіндe толықтырылғaн eкінші 

кітaбы шықты. Aл 1924 жылы әліппeгe жeтeкші құрaл «Әліппe – acтaры» eңбeгі 

жaрық көрді. Оcы оқулықтaрдың бaлa caуaттaндырудaғы қaжeттілікті өтeудeгі 

зор қызмeтінe, оның 1912, 1913, 1914, 1916, 1921, 1922 (2 рeт), 1923, 1925 

жылдaры жиі бacылым көруі aйғaқ. 

Ғaлымның кeлecі бір құнды eңбeгі – «Тіл – құрaл». Оқулық үш жылдыққa 

aрнaлғaн. Әр жылғы cынaптaрғa жeкe-жeкe жaзылғaн. Бірінші кітaп – Дыбыc 

жүйecі мeн түрлeрі (1914), eкіншіcі – Cөздің жүйecі мeн түрлeрі (1914-1915), 

үшіншіcі – Cөйлeм жүйecі мeн түрлeрі (1923). Үш кітaп тa Орынбордa жaрық 



көргeн. Бірінші кітaптa әріптeр, буындaр, әріптeр турaлы eрeжeлeр оқытылca, 

eкінші, үшінші кітaптaрдa оқулықтa қолдaнылуғa тиіcті әдіc-тәcілдeрдің қaндaй 

жолмeн оқытылуы кeрeктігін түcіндірeді. «Тіл – құрaлдың» бірінші бөлімі – 7 

рeт, eкінші бөлімі – 8 рeт, үшінші бөлімі – 6 рeт бacылғaн. 

Aхмeт Бaйтұрcыновтың «Caуaт aшқыш» eңбeгі caуaтcыз үлкeндeргe 

aрнaлғaн. Кітaптың түпнұcқacы Ceмeй бacпacынaн 1924 жылы жaрық көргeн. 

Бұл кітaптa әрбір әріптің тұcынa aтaу cөз бeрілeді дe, cоңынa оcы cөздeргe 

aрнaйы cөз тіркecтeрін қоca бeрeді. Бұл кітaптa 40 тaқырып бeрілгeн. 

Тaқырыптaр «Торaйғыр бидің тaқпaқтaрынaн» өріліп, «Қуaнышты күн» дeгeн 

Ғ.Cұлтaнұлының шaғын әңгімecімeн aяқтaлaды. Оның ішіндe 7 өлeң, 2 

aудaрмa-тaқпaқ, 4 мыcaл-өлeң, 25 әңгімe, 2 көркeм aудaрмa қaмтылғaн. 

«Әліп-би» (Жaңa құрaл) 1926 жылы бұрынғы Оқу құрaлы Қaзaқшa 

aлифбaғa жaлғacты кітaп рeтіндe жaзылғaн [3]. Кітaп 14 жылдaн cоң 

қолдaнылғaн тәжірбиe cынaқтaн өтіп қaйтa өңдeліп, 1926 жылы Қызылордa 

бacпaхaнacынaн шыққaн, 1928 жылы тaғы бacылды. Aлғaшқы бacылым 116 бeт, 

кeйінгі бacылым 114 бeт. 1927 жылғы eкінші бacылымның түпнұcқacы 

тaбылғaн жоқ. 1928 жылғы оқулықтың ішкі мұқaбacындa 3 рeт бacылғaндығы 

aйтылaды.   

A.Бaйтұрcынов пәндeрдi оқытудың әдicтeмeciмeн дe aйнaлыcты. 1928 

жылы «Жaңa мeктeп» журнaлының 8-caнындa жaриялaнғaн «Қaй әдic жaқcы?» 

дeгeн көлeмдi мaқaлacындa ұлы пeдaгог Л.Н.Толcтойдың «Үйрeту әдicтeрi 

турaлы»  дeгeн eңбeгiнe тaлдaу жacaй отырып, «әдic дeгeн қaтып-ceмiп қaлғaн 

догмa eмec… Жaқcы дeрлiктe, жaмaн дeрлiк тe бiр әдic жоқ. Олқылықтың 

бeлгici – бiр ғaнa әдicпeн болу. Шeбeрлiктiң бeлгici – түрлi әдicтi болу» дeп 

ойын тұжырымдaйды. Ол caуaттылықты нeгiзгi жaзуғa жaттықтыру дeп 

қaрaды. Жaзу дeгeнiмiз – әрiптeрдiң cурeтiн caлу, aл оқу дeгeнiмiз – cурeтi 

caлынғaн әрiптeрдiң дыбыcын дұрыc aйту. Бaлaлaр дыбыcты aжырaтып 

үйрeнгeн cоң, cол дыбыcтың тaңбacы – әрiптi көрceту кeрeк. Оны мeңгeргeннeн 

кeйiн оқу, жaзу жұмыcтaрының бәрiнe cол тiрeу болaды дeп бaлaлaрды оқуғa, 

жaзуғa үйрeтудiң әдic-тәciлдeрiн cөз eттi. 1920 жылы қaзaндa “Бaяншы” дeгeн 

aтпeн тiлдi оқытудың мeтодикacынa aрнaлғaн әдicтeмeлiк құрaл шығaрды [4]. 

«Бaяншы» eңбeгі – әдіcкeр-ұcтaздың қaзaқ мұғaлімдeрі үшін жaзғaн 

нұcқaулығы. Aғaртушы ұcтaз өзінің 14 жыл бойы бaлa оқытқaн тәжірибecінe 

cүйeнe отырып, зaмaн тaлaбымeн кeлeгeн  жaңa оқу жолын қaлaй оқыту 

кeрeктігінe мeктeп оқушылaрынa «Қaзaқ тіліндeгі дыбыcтaр һәм олaрдың 

жaзылу бeлгілeрі», «Дыбыcпeн жaттығу» дeгeн aңдaтпaлық мaғұлмaт бeрeді. 

Қaзaқ өлкecіндe өмір cүргeн бeлгілі aғaртушы-пeдaгог, хaлықтың бір туaр 

aзaмaты Aхмeт Бaйтұрcыновтың пeдaгогикaлық ой-пікірлeрі, оның ондaғы 

қaзaқ бaлaлaрын aнa тіліндe оқыту, олaрғa дүниe ғылымдaрын үйрeтугe, төл 

оқулықтaр жaзып, мeктeп үшін ұcтaздaр дaйындaуғa, т.б. өз үлecін қоcқaны 

бeлгілі.  
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Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасы 

«Рудный қаласы білім бөлімінің №21 гимназиясы» КММ 

 

         «Ахмет Байтұрсынұлы – ұлттық тарихымызда ешкіммен салыстыруға  

болмайтын ерекше тұлға» деген  қоғам қайраткеріміз Әбіш Кекілбаевтың 

кемелді сөзімен бастағанды жөн көрдім. Шынында да Ахметтей арысымызды 

басқа тұлғалармен салыстыра алмауымызға себеп көп-ақ. Ол Абай атамызша 

айтқанда «соқтықпалы, соқпақсыз жерде өскен, мыңмен жалғыз алысқан өр 

тұлға» деп білемін.  

         Сол кездегі өмірдегі білімді тұлғаларға ерекше таң қалатыным, тек 

өздерінің қамы үшін емес, елінің «қараңғылықтан» шығуына, сол жолда желге 

қарсы қасқайып, жанын пида етіп, ешбір қызық көрместен қыршын, әрі тұяқсыз 

кеткендері қаншама?!  

          Оқушы кезімнен Ахмет атамыздың өлеңдерін, мысал аудармаларын, 

ғылыми тың еңбектерімен сусындап өскендіктен, қазіргі күнге дейін тағылымды 

аударма өлеңдері көмейіме келіп, терең ойымның түбінде жатқан асыл сөзден 

ұққан үлгі  - ғибраттарым, шер толқытып шығып жатыр.    

          Ахмет атамыздың еңбектерін өз баяндамамда арқау етер үш түрлі себеп 

болды: бірі –  ұлы педагогтің тың еңбектері заманауи білім жүйесімен ұштасуын 

қарастыру; екіншісі – педагогикалық білімнің  тәрбиемен кең ауқымда үндесуі; 

үшіншісі – қазіргі заманауи білім жүйесіне Ахметше өзіндік үлес қосу.  

          Ағартушы әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты мақаласында қазіргі әдістемеде 

білім алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, дамыту 

мақсатында сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі (жазылым, оқылым, айтылым, 

тыңдалым) арқылы тілді меңгертудің әдістері жайында ой-пікірлерін де табуға 

болады. Ғалым «үйретуді» өнер деп бағалайды. «Үйрету өнер болған соң, ана 

тілін үйрету – бұл да өнер. Олай болса өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» 

– дегені сөзсіз ақиқат. Әдіскер тіл үйретуге мыналарды жатқызады: 1) оқылым – 

оқу үйрету; 2) жазылым – жазу үйрету; 3) айтылым – сөйлеу үйрету.  

         Сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» өн 

бойында кездеседі. Мәселен, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу арқылы; 

жазылым әрекеті сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, сөзден сөз 

тудыру арқылы; айтылым әрекеті сұрақтарға жауап беру арқылы; тыңдалым 

әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа жазу арқылы жүзеге асырылады.  



         Ұлт ағартушысының «Тіл-құрал» еңбегіндегі «Балаға көп үйретем деп, 

асығып шала-шарпы үйретуден гөрі, аз болса да анықтап нық үйрету абзал» 

деген  ғибратты сөзінен қазіргі білім жүйесіндегі жеңілден ауырға, бірізділік 

жүйелілік принциптерін басты орынға қоятыны байқалады.    

         Қазіргі білім беру жүйесіндегі жаңашылдықтар Ахмет атамыздың 

ағартушылық еңбектерінен бастау алғаны анық.  Соған бір дәлел  ретінде Ахмет 

Байтұрсынұлының бастауыш мектептеріне арналған  (Жаңа құрал) «Әліпбиі»   

оқулығын жазуда көрнекілік, түсініктілік, жүйелілік, өмірмен байланыстылық, 

т.б. дидактикалық ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғанын 

анық аңғаруға болады. Себебі, автор бұл еңбекте білім белгілі бір жүйемен, 

ретпен берілуін ескеріп, балаға әлі келетін білімді ғана ұсынған. Баланың ойлау 

қабілетін дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке жаттықтыру қажеттігін де 

ескерген.   

        Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, Алаш және Қазақ Кеңестік 

Республикаларының тұңғыш білім және ғылым министрі, ақын, даңқты 

ағартушы, ұстаз, қазіргі қазақ тілі білімінің негізін қалаушы, әдебиеттанушы, 

түркітанушы, көсемсөзші Ахмет Байтұрсынұлының тұңғыш «Қырық мысал» 

өлеңдер жинағы Петерборда жарық көргені баршаға аян болғанымен, сол 

жарыққа шығып басылып шыққанша «тар жол тайғақ кешіп», 1909 жылы 

басылып шығуы сол кездегі үзеңгілес замандастарының еңбегінің арқасы еді. 

Красноярскі өлкелік өлкетану мұражайында Алаш көсемі Әлихан Бөкейханның 

орыс географы, этнографы, фольклортанушы, ботаник ғалымы әрі көсемсөзші 

Григорий Потанинге 1903-1906 жылдар аралығында жазған бес хаты мен бір 

жеделхаты (телеграмы) сақталыпты.  Соның ең алғашқысы маған өте қатты әсер 

қалдырды.   

        Әлихан Бөкейханов 1904 жылдың 11 мамырында Потанинге Ахмет туралы 

жазған хатында  былай делінеді: «Менің бір таныс қазағым 41 мысал әңгімені, 

көбіне И.А. Крыловтан, қазақ тіліне ғажап өлеңдермен аударыпты. Аударманың 

авторы қоғамдағы жағдайы онша жоғары адам емес – Ақмола облысының халық 

училищелері директорының іс-қағаздарын жүргізуші ғана. Аудармасын Дала 

генерал-губернаторының кеңсесінен шығатын «Сельскохозяйственный листок» 

газетіне бөлім-бөліммен жариялау ниетімен автор Ахмет Байтұрсынұлы өзінің 

бастығы – директор мырза Алекторовқа өтініш беріпті. Ол қолжазбаны жарты  

жыл ұстап, Сухотин мырза «Сельскохозяйственный листок»-та жариялауға 

рұқсат бермеді деген сөзбен қолжазбаны өзіне қайтарыпты»,- деген алаш 

азаматы Әлиханның алғашқы қолжазбасының  үзіндісінен байқағаным – 

жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарының өзіне рұқсат бермеуінен қазақ 

халхынының өр рухты азаматтарының алдыңғы қатарға талпынуына зор қиянат 

жасалғаны байқалды.   

          Ағартушы-педагогтің «Маса» атты өлеңдер жинағынан қазақ қоғамындағы 

әлеуметтік, қоғамдық ойлар, оның азаматтық және халықтық идеялары айқын 

көрініс береді. Мұндағы «Қазақ калпы», «Қазақ салты», «Жұртыма», 

«Туысыма», «Оқуға шақыру», «Жұбату», «Анама хат», «Тілек батам»,  «Тарту»,  

«Жиған-терген» атты өлеңдерінде  туған  халқын  сүю, оны  өнер-білімге  

шақыру, халықтық салт-дәстүрлерді қастерлеу, анаға   мейірімділік,   бата - 



тілектің маңызы, қазақ халқының даналығы, оның тәрбиелік мәні туралы кеңінен 

сөз болады. Мысалы, «Қазақ салты» атты өлеңінде әрбір азамат туған халқын 

құлай сүйіп, оның бақыты мен болашағы жолында жұмыр басын құрбан етуге 

әзір болу керектігін айтса, «Оқуға шақыру» өлеңінде «Балалар, оқуға бар, жатпа 

қарап, Аллалап ал кітапты қолдарыңа» деп, жас ұрпақты оқу-білімге үндейді. Ал 

«Жиған-терген» өлеңінен қазақ   халқының   қасіретке   толы тарихы мен тағдыры 

көз алдыңа елестейді. «Жұбату» өлеңінде көне халық жырауларының таңдаулы 

дәстүрінде сөзін тындаушыларына тікелей арнау арқылы ықылым замандардан 

бермен қарай сахара елінің сәні болған, әр қазактың жүрегіне қымбат белгілердің 

бірте-бірте көз ұшынан ғайып болып, жоғалып бара жатқанын жырмен өрнектеп, 

ойын сауал түрінде жеткізеді.  

           Әл-Фарабидің «Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы» деген 

ұлағатты сөзін мақсат тұтқан Ахмет атамыз өзінің «Қырық мысал» атты өлеңдер 

жинағында данышпан Абай атамызға еліктеп,  өз мысалдарын аса білімділікпен 

іріктеп, қиыннан қиыстыра аударып, тілге жеңіл, жүрекке жылы  етіп  жеткізіп, 

оқырмандарына ұсына білді. Сондай-ақ аталмыш жинаққа енген шығармалары  

білім мен тәрбиенің егіз ұғым екенін дәлелдейді.   

          Ахмет атамыздың «Қырық мысалдағы» аударма мысалдарының әдебиетке 

ғана емес педагогикалық тәрбиеге қосқан үлесі зор, әлі күнге дейін өзектілігі 

жоғалмаған құнды дүние.   

           Бастауыш сынып оқушыларына сыныптан тыс оқыту кезінде 

«Қайырымды түлкі», «Қара бұлт», «Иттің достығы», «Жас ағаш», «Жарлы бай», 

«Егіннің бастары», «Бұлбұл мен есек», «Аққу, шортан, һәм шаян», «Екі шыбын», 

«Айна мен маймыл», «Жас ағаш», «Қарға мен түлкі» мысалдарын оқыта отырып, 

берген білімімізді тәрбиемен терең ұштастыруға таптырмас дүние екендігін 

көруге болады.   

          Педогог ақынымыздың «Қара бұлт» мысалындағы қара бұлттың төніп 

келіп, қаусаған, шөлдеген жерге, ығыры шыққан кедей шаруаға нөсерін төкпей, 

толқып жатқан теңізге құя салып, асқар тауға мақтанған бұлттың іс-әрекетін  

әсерлі әшкерелеп, сөз соңында:  

Мақал бар: «Жақсылықты басыңа қыл,  

Басыңнан асса, - деген, - досқа істеңіз». Мен мұны арнап жаздым замандасқа, 

Шаш қойған өзімменен ғамалдасқа. Бұл сөзді сендерге айтпай, кімге айтамын, 

Болады асыл таста, ақыл жаста. Қарышта өз жұртыңа, барың болса,  

өзге елдің өзінде көп бізден басқа, - деп, жас ұрпақты саналы түрде қолыңнан 

келгенше өз еліңе еңбек ету керектігін осы бір қасиетті шумаққа сыйдыра білді.  

[1]  

         Ахмет Байтұрсынов «Қайырымды түлкі» өлеңінде жағымсыз түлкінің 

бейнесін  жағымды, қайырымды етіп көрсетеді. Қайырымдылықпен айналысқан 

Түлкі жетім қалған кішкентай балапандарды қамқорлыққа алып, барлық 

ормандағы құстардың барлығына тапсырма беріп, қазақ халқының жетімін 

жетімсіретпейтінін тілге тиек етіп, болашақ ұрпаққа қиындыққа мойымай, 

өзіңнен шамалы  артылып жатса, өзгеге қол ұшын беру керектігін жырлайды.          

Ал «Егіннің бастары» шығармасында әке мен бала арасындағы ақылдылықпен 

берілген сұхбат арқылы адамгершіліктің асыл қасиетін  егіннің арасындағы екі 



түрлі бидайдың айырмашылығы арқылы түсіндіреді. Кішкентай балалардың 

көзбен көріп, қолмен ұстап қана түсінетінін білген дара Ахмет атамыз егіннің 

бойында жүріп, өмірмен байланыстыра отыра: «Елде көп бұл бидайдай адам, - 

дейді, Тәкаппар, оны халық, жаман, - дейді.  

- Қалпы емес тәккапарлық данышпанның, тұтынба бұл мінезді, балам», - дейді, - 

келешек ұрпақтардың тәккапарлық мінезден аулақ болып, кешіпейіл мінезді 

болуға тәрбиелейді. [1]  

       Ахмет атамыздың ерен еңбегі еленіп, жас ұрпағымыз өзінше зерттеп, 

дәріптеп жүргендері баршылық.   

      «Қазақ» газеті 1918 – 1913 жылдары Орынбор  қаласында жарияланып тұрған 

қоғамдық-саяси және әдеби-мәдени басылым. № 1 номері 1913 жылғы 2 ақпанда 

шыға бастаған Газеттің алғашқы ұйымдастырушысы, редакторы - Ахмет 

Байтұрсынұлы, оның өкілетті өкілі М.Дулатұлы болды. 1918 жылы газетті  

Жанұзақ   Жәнібекұлы  басқарды.  Басылымда А.Байтұрсынұлы, Ә.Бөкейхан, 

М.Дулатұлы, М.Шоқай, М.Тынышбайұлы, Ш.Құдайбердіұлы, Ғ.Қараш,  

Р.Мәрсеков, Ж.Тілеулин, Ғ.Мұсағалиев, М. Жұмабаев, Ж.Ақпаев, Х. Болғанбаев, 

Х.Ғаббасов,  Ж.Сейдалин, С.Торайғыров, А.Мәметов, Х.Досмұхамедұлы т.б. 

авторлардың мақалалары жарияланып тұрды. Оның түндігі батыстан ашылып, 

есігіне «Қазақ» деп жазылды. Мұны түсіндірген ұлт зиялылары «қазақ ішіне 

Еуропа ғылым-өнері таралсын, «Қазақ» газеті қазақ жұртына әрі мәдениет есігі, 

әрі сырт жұрт жағынан күзетшісі болсын» деп жазды. Басылымның ғұмыры 

қысқа болса да, берері мол, тағылымды еңбектер жарияланды. [2]  

        «Өлді деуге сыяма айтыңдаршы, Өлмейтұғын артына сөз қалдырған?» деп 

Абай атамыздың өлең шумағын өзіме тілге тиек етіп, Ахметтің ізін жалғаушы 

ұстаз ретіндегі тәжірибеммен бөліссем деймін.   

        2021 жылдан бастап «Әлеуметтік желідегі балалар газеті» жобасының 

шеңберінде гимназиямызда «Жас қаламгер» балаларға арналған әдебитанымдық 

газеті шыға бастады. Мақсатымыз – өзге ұлтты  оқушылардың арасында 

дарынды оқушылардың жұмыстарын насихаттай отыра,  мемлекеттік тілді 

дамытуға және оны тілдік ортаға айналдыру  үшін қолайлы жағдай жасау 

міндеттері:   

- зерттеу мәселесі бойынша арнайы әдебиеттерді (әлеуметтік желілерді) 

зерделеу;  

- жас жеткіншектердің бір-бірімен қазақ тілінде еркін қарым-қатынас жасауға 

дағдыландыру;  

- гимназия оқушыларын қазақ тілінде ойлай алу үшін  жоба шеңберінде 

ақпараттық-насихаттау жұмысын ұйымдастыру;  

- алынған ақпаратты талдау, жалпылау және өз қызметін қорытындылау 

қабілетін қалыптастыру;  

- алған тілдік білімдерін өмір жағдайларында қолдана білетін дарынды 

оқушылардың жұмыстарын насихаттау  гимназияішілік БАҚ  арқылы  оқушылар 

және олардың ата-аналарының да қазақ тілін түсінуіне, күнделікті сөздерді айта 

алуға ынталандыру;  

- балалардың шығармашылық бастаманы белсенді іске асыруына әлеуметтік 

желіде оңтайлы  қолдану.  
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         Редколлегия мүшелері - 10 оқушы (олардың 80 % - өзге ұлт өкілдерінің 

балалары), оқушы-редакторы - Деменева Дарья.  Жобаны іске асырудың 

бастапқы ой - жас жеткіншектің қазақ тілдік орта болмаса да, мектепте алған 

тілдік білімін өздігінен жетілдіріп, тілдік орта қалыптастыру, білімнің негізі 

қаланатын бастауыш сынып оқушылары мен олардың ата – аналарына  қосымша 

шығармашылық көмек ретінде газеттің әлеуметтік желідегі электронды нұсқасы 

ұсынылады.  

        «Жас қаламгер» әдеби – танымдық газетінің алғашқы №1 (ақпан наурыз) 

санын шығару үшін мынадай жұмыстар жасалды:  

WhatsApp қосымшасы арқылы чат құрылды; (құрамында 12 адам);  

Zoom платформасы арқылы тақырыптық талқылаулар, газетті макеттеу бойынша 

сабақтары жүргізілді;  

Ютуб каналына (Динара Сыздыкова) 9 бейнеролик жүктелді:  

https://youtu.be/BsRNnKFh-6c  

https://youtu.be/YfyxQBEejv8  

https://youtu.be/B7H2No5ILeU  

https://youtu.be/FjSivUlle0k  

https://youtu.be/3PRklm_3nW8  

https://youtu.be/xm3bBsEbQEc  

https://youtu.be/Wu_W4szFlxg  

https://youtu.be/c79xcw0N-iY  

https://youtu.be/T8w7LVnpRcM https://youtu.be/cSm8reRzCgI  

Гимназияның инстаграм парақшасында muzikalochka21 (гимназия#21) «Жас 

қаламгер» балалар әдеби-танымдық газетінің бала редакторларының бірінің  

жарнамалау бейнеролигі жарияланды (Деменева Дарья); 

https://www.instagram.com/tv/CLt9BYugWj0/?igshid=125qx39ae82xy   

Әр апта сайын Инстаграм парақшасында  аптаның әр дүйсенбісінде газеттегі әр 

айдардың материалдары жарық көреді:  

https://www.instagram.com/p/CM_VmwJgDtP/?igshid=2j3orlv4ddbs 

https://www.instagram.com/p/CMdtQzKAxyZ/?igshid=1xoa02jfiu081 

https://www.instagram.com/p/CMLaw2EgT_A/?igshid=z8w3gic2up5c 

https://www.instagram.com/tv/CLt9BYugWj0/?igshid=125qx39ae82xy  

«Жас қаламгер» балалар әдеби-танымдық газетінің алғашқы №1  (ақпан -наурыз) 

саны  шығарылды. Гимназия сайтына сілтеме:  

http://gimnasium21rudny.kz/index.php/gazeta-zhas-alamger/207-1-a-pan-2021-zhyl  

(автордан - өкінішке орай қазір жабылып қалған).  

Газет 12 айдардан тұрады.   

Ерте, ерте, ертеде...  

Өлең - сөздің патшасы  

Полинаның комикстері  

Шығармашылық жұмыс  

5) Мектеп жаңалықтары  

Ойнайық та, ойлайық!  

Психолог кеңесі  

Қашықтықтағы көркем жазу  
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9) Кішкентай аспазшы  

10) Ән шырқайық!  

Кел, танысайық!  

Балақай, сурет салайық!  

1. Біз осы айдарлар арқылы қандай дағдыларды дамитынына мән берсек, олар:   

Оқылым дағдысы – «Ерте, ерте, ертеде...», «Өлең - сөздің патшасы», «Мектеп 

жаңалықтары» айдары арқылы оқуға мүмкіндігі бар;  

Тыңдалым дағдысы – Әлеуметтік желісі, оның ішінде Инстаграм арқылы «Жас 

қаламгердің жанды дауысы» айдарында ертегі өлеңдерді тыңдауға мүмкіндік 

алады;  

Айтылым дағдысы – «Ән шырқайық!», Кішкентай аспазшы» айдарларының 

ютуб каналдан сілтеме арқылы өтіп тыңдауға мүмкіндік алады;  

Жазылым дағдысы – «Ойнайық та, ойлайық!», «Шығармашылық жұмыс»     

айдарларында түрлі тапсырмаларды орындауға мүмкіндік  алады.    

          Оқушымыз Деменева Дарьяның былтырғы оқу жылында басқа мектепке 

кетуіне байланысты баспа жұмысы тоқтап қалды. Биылғы оқу жылында 

газетіміздің редакторы қайта сайланып, (8 «А» сынып оқушысы Уразова София) 

әр тоқсан сайын шығарып отыру жоспарланып отыр.   

          Өз ойымды қорытындылай келе Ахмет атамыздың құнды шығармашылық 

дүниесі қазіргі заманауи өзгермелі заманда педагогикалық тұрғыдан өте 

тағылымды. Осы орайда мен өз жүрегімнен шыққан жүрекжарды ойымды жыр 

шумақтармен білдірсем деймін.  

Алаштың алтын діңгек ұлы едіңіз,  

Алаш елін жырға қосып тербедіңіз.  

Тар жол тайғақ кешіп өтсеңіз де,  

Өр мінезді қалыптан таймадыңыз.  

Бес арысым – байлығымның көзі дейміз,  

Ахмет ата еңбектерінен білгендейміз.  

Ғалымның өзі өлсе де, хатының өлмейтінін,  

Жас ұрпаққа біз сізді мәңгі дәріптейміз.  
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АХМЕТ ШЫҒАРМАЛАРЫ – БАЛА ТӘРБИЕСІНІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕСІ 

 

Тажина Маржан Калмухановна 

Рудный қаласы ББ №21 гимназиясы 

 

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың педагогикалық көзқарастарын зерттеп, 

қарапайым тұлға ретінде сипаттау мүмкін емес. Бұл кісінің педагогикалық 

идеялары қазіргі білім саласында өзекті болып саналады. Барлық педагогикалық 

үрдістің бастауы Қазақстан Республикасында Ахмет Байтұрсыновтан басталған. 

Педагогикалық идеялардың дамуы Ахмет есімімен байланысты. Ахмет халық 

өмірін жақсартуды ойлады. Ол дегеніміз білім беру жүйесінің жетілуін ойлады. 

Балаларды қазақша оқытуды мақсат етті. Халықтың өмірі біліммен ғана 

жақсарады деген ой түйді. 

        Ахмет Байтұрсынов қазақ алфавитін жасап қана қоймай, қазақ жазуының 

дамуына да үлес қосқан кісі. Сауатсыздықты жойып, барлық түркі тілдес 

халықтар үшін қызмет жасады. Ахмет тек ана тіліндегі мектепті ашуға 

шақырған. 

Ахмет Байтұрсынов өз халқының шынайы ұлы бола отырып, еуропалық 

халықтардың мәдени құндылықтарына қосылуға, олардан үлгі алуға - білім, 

ғылым, кітап шығаруға шақырды. "Ғылым мен практикалық білімнің негізін 

сіңірген халық ақылды, бай және күшті болады" қазір бүкіл әлемдегі елдердің 

орта білім беру жүйелері" балаларға нені үйрену керек? 

Мен Ұстаз ретінде, Ахмет атамыздың «Балаларға көп үйретем деп, асығып 

шала-шарпы үйретуден гөрі, аз болса да, анықтап нық үйрету абзал» деген 

керемет ой түйінін тілге тиек еткім келіп отыр. 

    Қазіргі кезде еліміздің өркендеп өсуі, экономиканың дамуы, адыңғы 

қатарлы ел болуымыз – біздің санамыздың өсуі, яғни өсіп келе жатқан жастарға 

білімді қалай үйретеміз деген ой туындайды. 

        Қазақстан Республикасының жалпы орта білім берудің мемлекеттік 

стандартында тұжырымдалған білім берудің түйінді құндылықтары мен 

мақсаттары мектеп түлектерінің жалпы білім деңгейін арттыруға, инновациялар 

мен көшбасшылықты іске асыру үшін қажетті дағдыларды қалыптастыруға, 

халықаралық тәжірибені ескере отырып, мектептегі білім беру мазмұнының 

призмасы арқылы ұлттық бірегейлікті дамытуға бағытталған.  Әсіресе, «Оқуға 

құштар мектеп» бағыты ,сол Ахмет атамыздың өз кезінде айтып кеткен өсиетінің 

жалғасы іспеттес емес пе?  Мектеп оқушыларының ,оның ішінде қазақ 

оқушыларының кітап оқып, оқудың маңыздылығын түсініп келе жатқаны 

қуантарлық жәй. 

    Ахмет атамыз берекесіз ұйыған елді көрген адам, сондықтан «Маса» 

өлеңімен  ызыңдап елді оятпақ болды. Қазіргі оқулықтардан шәкірттеріміз 

«Маса» жинағындағы өлеңдердегі оқи отырып, салғырттық деген жаман нәрсені 

түсінеді деп ойлаймын. Балаларға «нені үйрену керек?» деген сұраққа Ахмет 

атамыздың кез келген шығармасымен жауап табуға болатын сияқты. 

Қазіргі оқулықтарда экономикаға байланысты мәтіндер, шығармалар 

көптеп кездесіп жатады. Дегенмен, сынып сағаттары болсын, сыныптан тыс 



жұмыстар болсын ата-бабалар қалдырған құнды шығармалармен сусындату-

әрбір ұстаздың міндеті. 

      Әкесі мен ағасының зорлық-зомбылық көріп, қудаланғаны Ахметтің 

жүрегіне жара боп түскені баршаға аян. Осы жан жарасы үлкейе келе оны өмір 

жолындағы күреске дайындағанын, оның өлеңдерінен білуге болады. 

Әсіресе түрмеде жатып, анасына жазған хатында жан жарасының үлкен адамдық 

дертке ұласуын керемет бейнелейді. 

Мен қазіргі 7-сынып оқулығындағы «Егіннің бастары» атты өлеңінің 

оқушылар үшін қаншалықты маңыздылы бар екеніне тоқталғым келім отыр. 

Біріншіден, Ахмет Байтұрсыновтың биылғы жылғы мерейтойына байланысты ол 

кісінің кім екенін таныту – ұстаздар қауымының тағы бір міндеті. Екіншіден, 

Ахметтің өлеңдер жинағы арқылы өмірге деген көзқарастарына бағыт беріп, 

адами қасиеттерге баулу. Ұлт ұстазының құндылықтарын игерген адамның 

болашағы бұлынғыр болмай, керісінше күн шуағындай жарық, адал жолға 

түсетініне сенуіміз керек. Міне «Егіннің бастары» атты өлеңін қазіргі заман 

педагогикалық үрдіске  сай етіп, меңгертсек, нұр үстіне нұр болар еді.Қазір кез 

келген тақырыпты меңгертуге арналған технологиялар көп. Мәселен, өлең 

мазмұны бойынша сурет салып, алдын-ала болжам жасау. «Бұл өлеңде не 

айтылмақ?», 

«Бидай мен адамды байланыстыратын қандай құндылық бар?», «Жақсы 

мінез адамды қайда жетелейді?» -деген сұрақтармен миға шабуыл жасау. Бұл 

өлеңде сөздері  өте жеңіл, қарапайым тілде жеткізсе де, маңызында терең ой 

жатыр. Осы өлеңнен Ахмет атамыздың данышпандығын, ойшылдығын, 

ақылдылығын, балаға тәрбие беріп тұрған Ұлы Ұстаз  екенін дәлелдей аламыз. 

Бұл өлеңнің жалғасын жазып, ой қоса ала ма екен? деген оймен оқушыларға  тағы 

қызықты тапсырма беруге болады. 

             Ахметтің барлық шығармаларында болашаққа жол ашып тұрады. 

Ақынның ойшылдығын  оның «Қазақ салты», «Қазақ қалпы», «Жиған-терген» 

сияқты өлеңдерінен көруге болады. Қандай ұлы адамды алсаңыз да, оның 

ұлылығы, ең алдымен, туған халқына деген көзқараспен көрініп тұрады. Олар 

сол жердің жағдайын ойлап, мазасызданады, алға қарай жетелейді. Елін, жерін, 

болашағын ойлаған адам – нағыз ұлы, кім болады?          

          Ахмет Байтұрсыновтың  оқу-ағарту идеясы әлеуметтік қызметінің арқауы, 

азаматтық борышының негізі, идеологиялық платформасының тіреуі. Бұл 

форманы мықтап ұстауға итермелеген – оның туған елінің тағдырын ойлағаны. 

Халықты ағарту мектептен, баладан басталады емес пе? Ахмет Байтұрсынұлы 

қазақ балаларының сауатты болуын, ғана емес, тек ана тілінде сауаттануын, 

содан соң барып өзге ұлт мәдениетіне, тіліне қол созуды принципті талап 

етті.Бұл принципі дәл қазіргі өз ана тілдерінде сөйлей алмай, басқа тілде 

шүлдірлегендерге айтылған сөзі сияқты. 

             Дегенмен, ұлт ұстазының осындай принциптерін қазіргі кезде бағалай 

отырып, оқулықтарға ана тілі туралы тақырыптардың енгені көңіл қуантады. 

Мысалы орыс мектептеріне арналған 7-сыныптың қазақ тілі оқулығындағы «Көп 

тіл білгім келеді» тақырыбы Ахмет атамыздың принціпімен үндесіп жатқандай. 



   Ұлы жазушы – Мұхтар Әуезов: «Қазақ жастарының ардақты тәрбиешісі 

Ақаң сөйлегенде менің есіме «Қазақ» газетінің сүтін еміп өскен бір буын осы 

күнде пікір-білім жолында бұғанасы бекіп, іс майданына шығып отырса, кейінгі 

жас буын Ақаң салған өрнекті біледі, Ақаңның бұл қызметі – қазақтың ұзын-ырға 

тарихымен жалғасып кететін қызмет, істеген ісімен өзіне орнатылған ескерткіш 

– мәңгілік ескерткіш» деп бағалады. 

   Айта кету керек, Ахмет Байтұрсынов шығармаларындағы мәселелер, 

идеялар бүгіні күнде де өзекті мәселе. Заман өзгерсе де, атамыздың мәңгілікке 

қалдырған атын мұрасы өзгермейді. Өсіп келе жатқан ұрпақ өнеге алады, өседі, 

биіктейді.Өйткені Ахмет өлеңдері, аудармалары жалғасын тауып келе жатқан 

өлмейтін өсиет,даналық сөздер, асыл қазына.Болашақтың бойына өшпес мұраны 

сіңдіретін – біз, яғни ұстаздар қауымы тәрбие мен адамгершілікті биік 

ұстауымыз керек.  

Қазақ балалары үшін жан-тәнімен еңбек еткен бабамыздың әрбір айтқан 

сөздері, еңбектері еш жерде тыс қалмау керек. Мағыналы өмір сүргіңіз келсе, 

Ахметті оқы деп айтар едім. Дара туған тұлғаның шығармалары еш өмейді.       

Мына өлең шумаған шын жүреммен Ахмет атама арнағым келеді 

Ахмет Байтұрсыновқа арнау 

Ұлтын сүйген  Ахмет ата ұлы жан 

Білім орда қалды бізге ұлыдан 

«Қырық мысал», «Маса» деген әйгілі, 

Шығармамен сусындаған бар адам. 

Көкейімде  жырлары жатталады, 

Біліммен өсер менің, бақ-талабым, 

Мол өнеге біздер үшін қалдырған. 

Қазыналы Аталармен мақтанамын. 

Қасиеті бар, халық мұңын жоқтаған, 

Өзіңіздей асыл адам жоқ маған. 

Білім ал деп, саналы еңбет ет деп  

Болашаққа ұран мәңгі тастаған! 

Пайдаланған әдебиеттер: 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИДЕЯСЫН ТИІМДІ ҚОЛДАНУ 

 

Токаева Рагуль Сулейменовна 

Қостанай облысы Науырзым ауданы Дәмді ауылы 

«Дәмді жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

Ахмет Байтұрсынов – қазақтың ақыны, әдебиет зерттеуші ғалым,  

публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері. Ұлт ұстазы – қазақ тілін 

меңгертудің әдістемесінің негізін қалаған ғалым-әдіскер екендігін бүгінгі 



ұрпаққа қалдырған әдістемелік мұраларынан белгілі. Халын сүйген 

ұстазымыздың өз заманында қарапайым қазақтың сауатын ашқан «Әліппе», 

«Тілашар» т.б. оқу-құралдары күні бүгінге дейін әдістемелік және тілтанымдық 

тұрғыдан өз мәнін жоймаған құнды еңбектері мектебіміздің игілігіне айналса, 

бастауыш сынып оқушылары үшін тәлім-тәрбие көзі. [Аңыз адам 7-8 бет] 

 Осы тұрғыда  ағартушының 150-жылдық мерейтойы қарсаңында бастауыш 

сынып мұғалімі ретінде, оның педагогикалық идеяларының өміршеңдігін тілге 

тиек еткім келді. Ғалымның «Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің 

жақсы-жаман болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына қарай» деген 

сөздері әрбір педагогқа бұлжымас қағида болары сөзсіз.  Бұл педагогикалық 

идеясын өзімнің тәжірибемде ұстанымыма айналдырдым. Бастауыш сыныпта 

жаңартылған білім шеңберінде Ахмет Байтұрсыновтың  "Тіл жұмсар" атты 

еңбегінде бұл  қазіргі әдістемеде білім алушының функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру, дамыту мақсатында сөйлеу әрекеттерінің төрт  түрі  жазылым, 

оқылым, айтылым, тыңдалым арқылы тілді меңгертудің әдістері жайында ой-

пікірлерін де табуға болады. Ғалым «үйретуді» өнер деп бағалайды. [Тілтаным 

123-125 б] 

  «Үйрету өнер болған соң, ана тілін үйрету – бұл да өнер. Олай болса 

өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» – дегені сөзсіз ақиқат. Ағартушы 

әдіскер тіл үйретуге мыналарды жатқызады:  оқылым – оқу үйрету,  жазылым – 

жазу үйрету,  айтылым – сөйлеу үйрету. Міне, дәл қазіргі сәтте  өзімнің 

тәжірибеме қолданып жүрген тілдік дағдыларды ағартушы өз дәуірінде ертеден 

болжаған екен. Мәселен, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу 

арқылы; жазылым әрекеті сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, 

сөзден сөз тудыру арқылы; айтылым әрекеті сұрақтарға жауап беру арқылы, 

тыңдалым әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа жазу арқылы жүзеге 

асырылады. Бүгінгі таңда қазақ тілін оқытуда жазбаша тілдегі сөздердің ауызша 

тілдегі қатынасы ескерілмей жатады. Білім алушылар әріп пен дыбысты ажырата 

алмай, бір үйлесіммен, бір ырғақпен айтылатын сөз тіркестерін жазба тілдегі 

нұсқамен айтатын дәрежеге жеткен. [Бастауыш сынып  6-8 б]  Ауызша тіл мен 

жазба тілдегі норманың арақатынасы жайында Ахмет Байтұрсыновтың екі 

бөлімнен тұратын «Тіл жұмсары» мен «Оқу құралында» баяндалған.  

 Әдіскер-ғалым өтілген мағлұматтарды ауызекі тіліне жеңіл де қысқа 

ауызша сауалдармен бекітуді де естен шығармаған. Мысалы, әріп пен дыбыс бір 

ме?  қайсысы көрінеді, қайсысы естіледі ? ұқсас дыбыстардың әріптері ұқсас 

бола ма? Міне, бұл айтқан педагогикалық пікірі де әр сабағымнан көрініс табуда. 

Ғалым «Жаза білу үшін тілдегі дыбыстарды тани білу керек. Ол дыбыстарға 

арналған әріптерін тани білу керек. Таныған әріптерін жаза білу керек. Жазған 

әріптерін дыбысымен атай білу керек» деп әріп пен дыбысты айырудың әдіс-

тәсілдерін нақты мысалдармен көрсетеді. Сонымен қатар қазіргі таңда дәстүрлі 

оқытудан жаңартылған білім мазмұнына ауысқан білім беру жүйесінде «білім 

алушылардың алған білімдерін күнделікті өмірде қолдану» қағидасы 

басшылыққа алынып жүр. [Жас Алаш 10-11 б] 

 Оқытудың бұл жүйесі де Ахмет Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты 

мақаласында» баяндалады. Осылайша қазіргі жаңашыл деп танылып жүрген 



технологиялардың түр түрін ғұлама ағартушының еңбектерінде көрініс табады. 

Бұдан біз сан жылдар бойы жұртшылыққа ұсынылмай, әділ бағаланбай келген 

Ахмет Байтұрсынұлының оқу ағарту саласындағы әдістерінің өміршеңдігіне көз 

жеткізуімізге болады. Педагог білімге сипаттама беру барысында білімді инемен 

құдық қазғандай деп қорытынды жасауы тегін емес. Бұл тұжырымын "Даналық-

өшпес жарық, кетпес-байлық" деген өлең жолдарынан анық байқауға болады. 

Міне, мен осы теңеуге қарап білімді тереңнен  зердеңе тоқымасаң, алған білімің 

арзандау болады деген бойтұмардай ой түйдім. Мен мақаламды  жазуға 

дайындық барысында  Ахмет Байтұрсынұлы - ағартушы, педагог екенін білсем 

де,  ағартушы туралы тағы да мәліметтер жинақтап көрдім. Иә, кез-келген 

ұстазды көз алдыма елестетсем, менің жүрегіме жылылық ұялайды. Соның 

ішінде ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов  мен үшін ерекше тұлға. Жаңартылған 

білім шеңберінде  бастауыш сыныпта  күнделікті сабақта оқулығымнан 

кездесетін шығармаларына анықтап  зер салып көрдім. Әсіресе, мысалдары 

өмірдегі адамдардың жағымды, жағымсыз іс-әрекеттерін бейнелейді. Осы 

тақырыпқа ізденіс үстінде ұлы ақынның білім мен тәрбиені ешқашан бөліп 

қарамағанын түсіндім. [Егеменді Қазақстан 8-9 б] Өйткені, жақсы  тәрбие тек 

білім арқылы ғана келеді деп үндеу тастаған  ақын ұлттың санасын көтере 

отырып, педагогикалық еңбегінде  ең бастысы білімге көңіл аударды.  

  Қазіргі таңда өзімді жаңа форматтағы мұғаліммін  деп есептеймін. 

Сондықтан еліміздің тұрақтылығын сақтап қалу үшін, терең білімді, бәсекеге 

қабілетті ұстаз  болуым  шарт. Өйткені қазіргі жаңа ақпараттық заман бізден 

сапалы білімді талап етеді. Яғни, «Талапты жетер, мұратқа» демекші, осы орайда 

ағартушының мұрасы мен үшін кетпес байлық, рухани азық  дер едім.  Ахмет 

Байтұрсынов балалар әдебиетінің сөз өнерінің шебері деген пікірге келдім. Олай 

деу себебім, ұлы ақынның  өлеңдері бүгінгі күні де мені  қанаттандырып, 

талабымды ұштайды. Білім алу үстінде біз әрдайым ұлы ақынның даналық 

сөздерін жадымызда ұстауым міндет. [Қазақстан мұғалімі  5-6 б] Осы тақырыпқа 

ізденіс үстінде  ұлы ақынның өлеңдерін  өзімше пайымдап көрдім. Мәселен,  

"Маса" өлеңінің өзегі білімге, еңбекқорлыққа шақырады.   Көмекке зәру 

халқыңды білім арқылы биікке көтер, еңбек ет  деп үндеу тастайды. Бұл өлеңдер 

біздің өмірімізде  әлі де маңызын жоймай келеді. Осы өлеңді зерде салып оқып 

түсінгенім, маса сияқты құр ызыңдап ұша бермей, еліңе еңбек ет, ұйқыдан аулақ 

бол деп жалқаулықтан сақтандырады. Иә, бұл өлең біз үшін қазіргі сәтте керек – 

ақ. Өйткені, кітап оқудан гөрі ұялы телефон арқылы дайын мәліметті ала салуға 

құмар болып барамыз. Бұл, шындық. Міне, дәл осы сәтте педагог әрі ақынның 

өлеңі ұстаз ретінде менің де санама ой салатыны анық  деген ой түйдім. Осы 

мақаламды  жазу үстінде  ретінде  теңеп сөйлеу шеберлігі, көркемдеп жеткізуі  

өте жоғары деңгейде деп сүйсіндім. Яғни, білімге, еңбекке деген құштарлығым 

арта түсу үшін Ахмет Байтұрсыновтың өлеңдерін жаныма серік етсем, өмірім 

мәнді болатыны сөзсіз деген шешімге келдім.  Өлеңі түсінікті тілмен жазылған, 

бізге тәрбиелік мәні зор. Негізі дәл осылай қабылдадым. Дегенмен, мен өзімше 

талдау жасап көрдім.  Біріншіден ғылымды әйтеуір, бір нәрсеге керек болар 

деп, есеппен қумай, білмеген нәрсеңді білгеннен рахат алуым керек. Екіншіден, 

білімді ақиқат мақсатпен зердеме тоқуым қажет, білімді бақталастықтан аулақ 



болуым парыз. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсыновтың алуан-алуан ойға 

жетелейтін “Қайырымды түлкі”, “Ала қойлар”, “Үлес”, “Қартайған арыстан”, 

“Өгіз бен бақа”, “Қайыршы мен қыдыр”, “Ат пен есек” мысалдарында 

әлеуметтік-қоғамдық жағдайларды меңзейтін оқиғалар, адамдар 

психологиясымен сарындас әуездер, тағылымды, ғибратты тұжырымдар мол 

орын алған. [Парасат журналы 4-6 б] 

  Мақала жазу барысында ұстаздың педагогикалық идеясының бүгінгі 

күнге дәлме-дәл келіп тұрғанын өзімнің тәжірибемде анық байқадым.  

Өйткені,бастауыш сыныпта  әрбір әңгімедегі негізгі ой оқырман ретінде маған 

үлкен ой салды. Мәселен, «Қайыршы мен қыдыр» шығармасында қайыршы 

болса да адам баласының бойында асыл қасиет сақталатынын, дәріптесе, «Ат пен 

есек» мысалында адам байлыққа тек еңбекпен жететінін дәлелдейді. Ал, 

«Қартайған арыстан» мысалы арқылы  адам өмірінде жақсы істерімен мәңгі 

екенін ескертіп айтады. 

  Сыныбымда шәкірттерім ұстаздың шығармаларын тез ұғады. Осы орайда 

мысалдарын "Сын тұрғысынан ойлау технологиясы" элементтері, "Венн 

диаграмасы", "Болжау", "Екі жақты күнделік" әдіс-тәсілдері арқылы  оқушы 

санасына жеткізіп жүрмін. Қолыма қалам алған сәтімде Ахмет Байтұрсыновтың  

тәрбиелік мәні зор мәтіндеріне  сүйсіне отырып, адамның ішкі жан-дүниесі мен 

ақылының сабырының, қайраты мен мейірімінің рухани қайнар көзі білім мен 

ғылым екеніне көзім жетті. Бүгінгі күні ұстаздың педагогикалық идеясы әр 

сабағымнан жалғасын табуда деп сенімді түрде айта аламын.  

Қорытындылай келе, педагогикалық идеясы жаңа білім үрдісінде ұтымды 

дей келе, жандандыра беруде үлесімізді қоса берейік дегім келеді.  

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. А ңыз адам журналы №4  2019ж  7-8 бет 

2. Ахмет Байтұрсынов "Тілтаным" 2-том 123-125 б 

3. Бастауыш сынып  республикалық журналы №5 2021 ж 6-8 бет 

4. Жас Алаш республикалық газеті  №4 2021 ж 10-11 бет 

5. Егеменді Қазақстан журналы. Елі сүйген дана тұлға  №6 2020 ж  8-9 бет 

6. Қазақстан мұғалімі №7 2021 ж  5-6 бет 

7. Парасат журналы №5 2021 ж 4-6 бет 

 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ПЕДАГОГИТКАЛЫҚ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ 

ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ МАҢЫЗЫ 

 

Утесова  Гүлжан Көшербайқызы 

Қостанай  облысы  әкімдігі білім басқармасының 

«Қостанай  қаласы білім бөлімінің 

№7 жалпы білім беретін мектебі»  КММ 

 

Биыл еліміз ұлы қазақ халқының біртуар ұрпағы, Ахмет Байтұрсынұлының 

150 жылдық мерейтойын атап өтуде. Оны қазақ даласының «Сегіз қырлы, бір 

сырлы» деп аталатын атақты адамдарына жатқызуға болады. Ол талантты 



әдебиеттанушы, терең ойшыл, жарқыраған публицист, жанқияр саясаткер, 

ізденуші ғалым, керемет ұйымдастырушы және өз халқының дамуына 

қызығушылық танытқан қоғам қайраткері болды. Ол энциклопедиялық ақыл мен 

ерекше қабілеті бар, өмірді жақсы көретін және айналасындағы адамдардың 

тағдырына бей-жай қарамайтын адам. Оның бүкіл еңбегінің мәнін бір ауыз сөзге 

сыйғызып айтар болсақ, ол бас әріппен жазылған ХАЛЫҚ ҰСТАЗЫ. 

Ахмет Байтұрсынұлы – ұлттарихындағы  жарқын тұлға. Өн бойына  

жауапты  қызметті  арқалаған ұлт ұстазының артында өалған мұрасы – мәңгі  

өшпес қазына Ғалымның рухани мұрасы – ұлттық  игілік, даналыққа толып 

тұрған  жолбастаушымыз. Ол – оқымысты педагог, әдебиеттанушы, лингвист, 

аудармашы, мемлекет және қоғам қайраткері. Педагогика бұл – адамзат 

ғылымының ең ежелгі және қоғам дамуының ажырамас бір саласы болап 

табылады. Себебі: педагогикалық білім ұғымы ұрпақты білімге дайындау немесе 

тәрбиелеумен байланысты адам әрекетінің ерекше бөлігі болып табылады.    

Қазіргі кезде  Қазақстанда педагогикалық ой-пікірдің даму тарихын зерттеуде 

үкіметтің “Мәдени мұра” атты мемлекеттік бағдарламасын басшылыққа алып, 

сол бағдарлама саласында тарихи-педагогикалық мұраны тарихта  жаңа көзқарас 

тұрғысынан зерделеуге тиіспіз. Өткен тарихи мұрамызды зерттеуде әдіснамалық 

тұрғыдан тарихи-педагогикалық құбылыстарды бүгінгі күннің мәселелерімен 

байланыстыра отырып пайымдауда, педагогикалық теориялар мен көрнекті 

педагогтың мұраларын зерделеуде тарихилық қағида басшылыққа алынды. 

      Біз заманауи педагогпыз деп өткенді жоққа шығаруға болмайды.  Заманауи 

педагогика мен А.Байтұрсыновтың педагогикалық идеялары арасында тығыз 

байлас жатыр. Ахмет Байтұрсынов педагогика тұрғысынан қалай білім берген 

тиімді және дұрыс екені жайлы жазды. Міне бүгінгі таңдағы педагогтар да 

болашақ оқушыларға заманауи тұрғыда оқытудың тиімділігін іздеп, 

қарастырумен келеді. ХХ ғ. басындағы қазақ этнопедагогикасының ғылым  

ретінде қалыптасуына елеулі үлес қосқан азаматтардың бірі – Ахмет 

Байтұрсынов ірі ғалым – лингвист, әдебиет   зерттеуші, тюрколог, дарынды ақын, 

аудармашы, қазақ тіл  білімінің  іргетасын қалаушы, қазақ баспасөз тілінің 

ұлттық үлгісін жасаған талантты көсемсөзші, туған халқының рухани дүниесін 

жандандырған ғұламасы. Ол қазақ этнопедагогикасының негізгі нұсқаларын 

зерлей зерттеп, талғай тауып, олардың ғылыми-теориялық негіздерін жасады. 

Ахмет Байтұрсынов педагогика садласына өшпес мұра қалдырды. Ағартушы, 

ғұлама, ғалымдарымыздың еңбектерінің арқасында білімді, сауатты, тәрбиелі 

ұрпақ өсіп өңді.Еліміздің келешекте үлкен бір жетістікке жетіп, бәсекеге 

қабілетті елдердің қатарында болуына білім саласының орны бірінші екені анық. 

Сол білім жүйесін одан әрі берік ету әр педагогтардың міндеті. Бірақ 

тарихымызды білмей, өрге асқанымыз болмас.   

А.Байтұрсыновтың  оқытудың білімдік – танымдық  жағымен бірге, тәлім

герлікжағына  да баса көңіл бөлді. Педагогика ғылымына үлкен үлес қосқан 

зерттеушілеріміздің ой пікірлерін қазіргі таңда қолданып, тіпті жүзеге асырумен 

келеміз. А.Байтұрсынов қазақтан шыққан алғаш әліппиін құрушы, халық 

педагогикасын қағазға түсіріп, өзіндік идеяларын қалдырған ағартушы. 

А.Байтұрсынұлы әліппелерінің жалпы сипаттамасы мен әдістемелік негізі 



кітапта толық талданған. Ал ана тілі бойынша оқулықтарын талдау, сипаттау да 

ғылыми тұрғыда толыққанды теориялық негізде жазылған. Еңбекте, әсіресе, 

А.Байтұрсынұлының қазақ тілін оқыту әдістемесі  ілімінің ірге тасын қалаушы 

ретіндегі қызметі өте тиянақты, теориялық тұрғыда анық дәлелдемелер арқылы 

ғылыми негізде жазылған. Қазақ халқының ұлы данышпан азаматының мол 

ғылыми мұрасын халыққа жан-жақты толық таныстыру қазіргі ғалым 

азаматтардың зор міндеті. 

   Педагогиканың ғылым ретінде мақсаты жеке тұлғаның жан-жақты даму 

мәселесін ғылыми зерттеу және оның заңдылығын түсіну, ақыл-ой, 

адамгершілік, дене, еңбек, эстетикалық, тәрбие мен политехникалық білім 

берудің жағдайы мен өзара байланысын  зерттеу, ақыл-ой, адамгершілік, дене, 

еңбек, эстетикалық, тәрбие мен политехникалық білім берудің жағдайы мен 

өзара байланысын  зерттеу, тәрбие-білім беру қызметінің теориясы  мен 

методикасын жасау, алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені зерттеу, 

топтастыру және  тәжірибеде қолдану, педагогтарды алдыңғы қатарлы тәрбие 

және оқыту әдістерімен қаруландыру. 

    Бүгінгі  таңда, ғалым мұрасын зерттеушілер де, Алаш арыстарының 

шығармашылығын талдып жатқан  ғалым баршылық. Ғалым қозқаған өзекті  

мәселелердің  маңызын дәлелдейтін  ғылыми мақалалар, зерттеу еңбектер мен  

тағылымды  монографиялар басылған  болатын. Зерттеулер әлі жалғасып жатыр, 

кемеңгердің қозғаған тақырыптары бүгінгі күнде де өз маңызын жоғалтпады.  

Білім нәрін сеуіп, оқу-ғылым жолын бағыттаған ұлы ағартушы-педагог, әдіскер-

ғалым Ахмет Байтұрсынұлының ширек ғасырға халық ғұмыры ұстаздыққа, бала 

оқытуға арналған. А.Байтұрсынұлы ашқан қазақ мектебі, ол түрлеген ана тілі, ол 

салған әдебиетіміздегі елшілік ұраны, "Қырық мысал", "Маса", "Қазақ" газеті, 

"Оқу құралы", "Әліппе кітабы", "Тіл құрал", "Әдебиет танытқыш" сияқты 

еңбектері қазақ баласының өнер-білім, саясат жолындағы қажымаған қайраты 

болып табылады. 

    Қазіргі  таңда Қазақстандық  білім беру   мен  ғылым жүйесін жаңғырту  

кезеңінде  тұрмыз. Әрбір  адамның сапалы мектепке дейінгі  тәрбие мен 

мектептегі  білімге  қолжетімділігін, колледжде университетте жаңа  кәсіби   

білім   алуын, зерттеу  жұмыстарын жүргізіп,  шығармашылық құзыреттерін 

дамыту  мүмкіндіктерін  көздейді. Яғни Ахмет Байтұрсынұлының  ұлы сара 

жолын әліде  жалғастырып  келеміз. Білім  беру  саласындағы  реформалар, 

әлбетте  жаңалықтар, оны  тәжірибеге  енгізу, оның нәтижесін, қорытындысын  

шығару   үшін жылдар керек болады. Еліміздің  білім  беру  саласы 12 жылдық 

білім беруге толыққанды көшті. Ахмет Байтұрсынұлының салып кеткен  сара 

жолы қазіргі  таңдағы негізгі мектептің  білім беру  бағдарламаларын кеңінен 

меңгеру үшін оқудың, жазудың, есеептеудің, тілдік қатынастың, шығармашылық 

тұрғыдан өзін-өзі көрсетудің, мінез-құлық мәдениетінің  берік  дағдыларын  

дамытуға  бағытталған. Ал  негізгі   орта білім берудің жалпы  білім  беретін оқу   

бағдарламалары  білім  алушылардың  ғылыми  жүйесінің  базалық негіздерін 

меңгеруге, олардың бойында   тұлғалық және  этносаралық қатынастың  жоғары  

мәдениетін қалыптастыруға, жеке тұлға  ретінде  өзін-өзі   билеуіне  және   

кәсіптік бағдарлануына  бағытталады. Сол  сияқты жалпы  орта  білім берудің 



жалпы  білім беретін оқу  бағдарламалары  жаратылыстану-математикалық  және 

қоғамдық-гуманитарлық  бағыттар бойынша бейіндік оқытуды енгізе отырып, 

саралау, кіріктіру және білім   беру   мазмұнын  кәсіптік бағдарлау негізінде 

әзірленеді. 

«Шеберліктің  белгісі – әртүрлі әдісті біліп, сабақта қолдана  білу» деп 

Ахмет Байтұрсынұлы   айтқандай, заман талабына  сай  қазіргі  мектеп  

мұғалімдері  оқыту  әдістерін жаңа  баіытта  құрып, оқуға  деген баланың ынтасы  

мен  қызығушылыығын арттыруды  көздейді. 

          Тұңғыш президентіміз Н.Ә.Назарбаев айтқандай, сапалы білім беру 

Қазақстанның  индустрияландыруының  негізіне айналуы тиіс. Бұл мәлесе  

мектептерге байланысты  айтылып тұрғандығы  белгілі. Еліміздің болашағы  

орта мектептен  толық  қанды  сапалы білім алған,  оның бағдарламасынын толық 

меңгерген баладан, яғни оқушыдан шығары  анық, өйтені, ертеңгі   ел  тізгінін  

ұстар  азаматтар  бүгінгі   мектеп оқушысы. Мектепте  жұмыс  атқаратын  әрбір 

мұғалімнің  алдына  қазіргі  таңда  қойылатын  талап  өте  үлкен  болып  отыр. 

Мұғалім  өзінің иновациялық іс-әрекетін  қалыптастырып, оны меңгеріп, өз 

практикасында  қолданған әрбір мұғалім өз сабағын нәтижелі  даму  жағынан 

көре  алады. Жаңа   педагогикалық  технологиялар оқушының білім деңгейінің 

көтерілуіне  жағдай  жасайды. Оны  «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», 

«жаңашылдық» деп  атауға  болады. Иновацияны қолдау  арқылы  мұғалім өз- 

іс тәжірибесін байытып, белгілі  бір нәтижеге қол жеткізе алады.  Қазіргі  

бағдарламаның басым бөлігі  сындарлы  оқыту  теориясы  негіздерін  қамтиды. 

Бұл теория  оқушылардың ойлауын дамыту, олардың бұрынғы  алған білімдері   

мен жаңа  немесе сыныптағы  түрлі  дерек  көздерінен, мұғалімнен, оқулықтан 

және  достарынан алған  білімдері мен жаңа  немесе сыныптағы  білімдерімен 

өзара  әрекеттесуі жағдайында  жүзеге асады деген тұжырымға  негізделеді. 

Қазіргі мектептерге  кірізілген жаңаша   технологияның  бірі – тұлғаның ойын 

дамыту, ендеше оқу  оқу мен жазуды сыни тұрғыдан  ойлау бағдарламаның өн  

бойында  екі  мағынада  қарастырылады: оқушылардың  және  бақылаудың, 

тәжірибенің, ойлау  мен  талқылаудың нәтижесінде алынған  ақпаратты  ойлауға, 

бағалауға, талдауға  және синтездеуге  бағытталған пәндік  шешім. Ол болашақта   

әрекет  жасауға  негіз  бола   алады. Сыни тұрғыдан  ойлау, көбіне, қарсы   пікір  

айтуға  баламалы шешімдерді  қабылдауға, ойлау және  іс-әрекетімізге  жаңа  

немесе түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын болуға, ұйымдастырылған 

қоғамдық әрекеттерге және  басқаларды  сыни  тұрғыдан  ойлауға  баулуды  

білдіреді. Жаңаша   оқыту   бұл – мағынаны  іздеу, өзінің көзқарасымен ғана  

шектелмей, басқалардың да  пікірін ескеріп, қандай да  обьективті ойлау  және  

қисыны  бар  өзіндік қате  сенімінен бас  тарта білу. Тұлға жаңа идеяларды  

ұсынуға   және  жаңа   мүмкіндіктерді   көруге   қабілетті. Сыни  тұрғыдан ойлау 

«ойлау туралы ойлау» деп сипатталған. Ол маңызды  мәселелерді талқылау   

және  тәжірибені   ой   елегінен   өткізуді  қамтиды. Бұл  модуль  оқушылардың 

да  мұғалімдедің де  сыни  тұрғыдан ойлауды  дамытуды  саналы  және оймен 

қабылдауын көздейді. Жаңааша  иновациялық технологияларды  қолдану, яғни 

ойлауға  үйрету, оқушының еркін  сөйлеуіне пікір  таластыруына, достарының 



ойын тыңдауға, проблеманы шешу  жолдарын іздей  отырып, қиындықты 

шешуге  бағытталған. 

     Қазіргі заман педагогикасы үлкен қарқынмен дамудағы ғылым. Сол дамуға 

байланысты өзгерістердің ізімен асығу қажеттігі пайда болып отыр. 

Педагогиканың іркіліс, кешеуілдеуі адамдардың даму дағдарысына алып келеді, 

ғылыми-техникалық прогрестің шабандауына соқтырады. Сондықтан да, 

педагогика қалаған дерек көздерінен жаңа білімдерді теріп, жинақтап баруы 

қажет. Педагогиканың дамуына себепші көздер – адамдардың өмір салтында, 

дәстүрлерінде, халықтық педагогикада бекіген көп ғасырлық тәрбие тәжірибесі, 

іс-қызметтері; философиялық, қоғамтану, педагогикалық және психологиялық 

еңбектер; әлемде және елімізде жүріп жатқан тәрбие практикасы; арнайы 

ұйымдастырылған педагогикалық зерттеу деректері; жаңа идеялар, жаңарған 

бағыт-бағдарлар, жылдам өзгерістерге келіп тұрған бүгінгі дүниедегі тәрбиенің 

тиімді соны технологиялары. 

     Кемеңгер Ахмет Байтұрсынұлының өткен ғасыр басында – «Мектептің 

жаны мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектебі hәм сондай болмақшы… әуелі біз 

елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Неге десек, болыстық 

та, билік те, халықтық та оқумен түзеледі. Қазақ ісіндегі неше түрлі кемшіліктің 

көбі түзелгенде, оқумен түзеледі» – деген ұлағатты ескертпесі бүгінгі заманауи 

педагогиканың ұлттық білім стратегиясының тұғыры ретінде қабылдануда. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Аймауытов Ж. Тәрбиеге жетекші. «Қазақстан мектебі», 1989ж. 

2. Бержанов К., Сейталиев К. Ауыз әдебиетіндегі адамгершілік, тәрбие 

мәселелері. «Қазақстан мектебі»,1970ж. 

3. Бастауыш мектеп. №7, 2001ж. 

4. БодановЖ., Болеев К. Қазақтың халық педагогикасы. Жамбыл, 1992 ж. 

5. Жарықбаев Қ., Ұстаздық еткен жалықпас. Алматы, «Мектеп» 1987ж. 

6. Игнатьев Е.И. Психология в беседах с учителеями. -Санкт Петербург, 2001ж. 

7. Қоянбаев Б.Ж. Педагогика.- Оқу құралы. -Алматы, «Рауан», 1992 ж. 

Қазақстан мектебі №4, 1995ж 

8. Мұқанов М.М. Жас және педагогикалық психология. -Алматы,1981ж. 

9. Макаренко А.С. Педагогикалық шығармалары. Т.5.-Москва, 1958ж. 

10. Мұғалімге арналған нұсқаулық.- 3 деңгей, 2012 ж. 

 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – ҰЛТ ЖАНАШЫРЫ 

 

Фаткуллина Данагуль Сайлаубаевна 

Шоқан Уәлиханов атындағы Әулиекөл жалпы білім беретін мектебі 

       

Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық идеяларының бүгінгі білім беру 

әдістемесімен сабақтастығы зор. Қолданыста жүрген жаңаша технологиялардың 

негізін Ахметтің оқу-әдістемелік құралдарынан көруге болады. Демек, 

оқытудың жаңа технологиясы деп аталынып жүрген дамыта оқыту, деңгейлік 

саралап оқыту, шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары педагог-



ғалымның ғылыми еңбектерінде бұдан  бір ғасыр бұрын айтылғанын айқын 

аңғаруға болады. Нақты айтар болсақ қазіргі әдістемеде білім алушының 

функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, дамыту мақсатында сөйлеу 

әрекетінің төрт түрі (оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым) негізге алынса, 

осы сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралы» 

еңбегінде айқын көрсетіледі. 

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ халқының әлеуметтік өмірі мен мәдениетіне 

аянбай, адал қызмет еткен қайраткер, ағартушы, ұлт жанашыры, тарихта орны 

айырықша зор тұлға. Әр тілдің жетегінде жүрген қазақ балаларына тұңғыш 

«Әліпбиді» құрастырған, қазақ тілімен кітап жазып, қазақ тілінің негізін жасап, 

қазақ мектебінің іргетасын алғаш қалаған адам – Ахмет. 

Ахмет Байтұрсынұлы өзінің  барлық саналы өмірін қазақ қоғамында білім-

ғылымның дамуына,ағартушылық ісінің жанданып,кемелденуіне арнады.Ол 

ауыл мектебінде, семинарияларда бала оқытты, оқу-тәрбие жұмысын жетілдіру 

саласында көп ізденді. Ол - ең алдымен, қазақ балаларының ана тілінде сауатын 

ашып, әрі қарай қазақ тілінде оқуын жалғастыруға көп күш жұмсаған ағартушы 

қайраткер. Осы мақсатты орындау үстінде ол қазақ тілін, оның дыбыстық жүйесі 

мен грамматикалық құрылысын баяндап, талдап-танытқан зерттеуші. Әрі сол 

зерттеулерінің негізінде "әліппе" мен тұңғыш «ана тілі» оқулықтарын жазған 

автор. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынов - өз халқының саяси, мәдени, рухани 

және әлеуметтік өмірінің сан саласына көз тігіп, тікелей араласқан ірі публицист, 

қоғам қайраткері. 

      Ахмет Байтұрсынұлы өзінің «Қазақша оқу жайынан» атты мақаласында 

«Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек. Неге десек, 

болыстық та, билік те, халықтық та оқумен түзеледі... қазақ ішіндегі неше түрлі 

кемшіліктердің көбі түзелгенде оқу-біліммен түзеледі» деген еді. Оқудың 

қоғамды өзгертуші күш екенін, жауыздық пен надандық атаулының бәрі 

білімсіздіктен, надандықтан туындап отырғанын тап басып тура айтты. Сондай-

ақ, «Адамға тіл, құлақ қандай керек болса,бастауыш мектепте үйренетін білім де 

сондай керек», - деп жазды ол.Бірақ осындай білім беретін ауыл мектебінің сол 

кездегі хал-ахуалы оның күйіндірді. Бұл жөнінде: «Осы күнгі ауыл мектебінде 

оқуға керекті құрал жоқ. Оқыта білетін мұғалім аз...»деп қынжылса, 1914 жылы 

«Қазақ» газетінде «Мектеп керектері» атты мақаласында «...Ең уәелі – мектепке 

керегі білімді, педагогика, методикадан хабардар оқыта білетін мұғалім. Екінші-

оқыту ісіне керек құралдардың қолайлы, сайлы болуы. Құралсыз іс істелмейді, 

құралдар қандай болса, істеген іс те сондай болмақшы.Үшінші-мектепке керегі 

белгіленген программа»,- деп оқытуға қажетті мәселелерді ғылыми тұрғыда 

талдап береді. Бұл мәселелер бүгінгі күні де өзектілігін жойған жоқ.Өз 

заманында қазақ балаларының сауатын ашқан Ахмет Байтұрсынұлының 

«Әліппе» оқу-құралы біздің заманымызда да өз мәнін жоймаған құнды еңбек. 

      Бүгінгі таңда елімізде оқыту жаңартылған білім мазмұнына негізделген 

бағдарламамен іске асырылуда. Ол бағдарламаны меңгерту барысында жаңа 

технологиялар әдістері кеңінен қолданылатыны анық. Мысалы: «Сын 

тұрғысынан ойлау», «Инсерт», «Блум таксономиясы» т.б жаңашыл деп табылған 

оқыту технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының оқу құралдарында, 



мақалаларында,еңбектерінде бастау алғаны анық. Демек, оқытудың жаңа 

технологиясы деп аталынып жүрген дамыта оқыту, деңгейлік саралап оқыту, 

шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдары педагог-ғалымның ғылыми 

еңбектерінде бұдан бір ғасыр бұрын айтылғанын айқын аңғаруға болады. Ол "Тіл 

жұмсар" атты әдістемелік еңбегінде: "Бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алу 

керек. Мұғалімнің қызметі - оның білімінің, шеберлігінің керек орны өздігінен 

алатын тәжірибелі білімінің ұзақ жолын қысқарту үшін, ол жолдан балалар 

қиналмай оңай өту үшін, керек білімін кешікпей кезінде алып отыру үшін, балаға 

жұмысты әліне қарай шағындап беру мен бетін белгілеген мақсатқа қарай түзеп 

отыру үшін керек",-дейді. Бүгінгі күн тәртібіндегі жан-жақты дамыған 

шығармашыл өркениетті нарық қатынастарына сәйкес іскер, қаны мен жанында 

азаматтық сезімі ойнаған, дүниелік білімді меңгерген тұлға қалыптастыру 

міндетін ғасыр бұрын сезіп, мақсат-міңдетті дәп басып аңғарғанын байқауға 

болады. Нақты айтар болсақ қазіргі әдістемеде білім алушының функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру, дамыту мақсатында сөйлеу әрекетінің төрт түрі 

(оқылым, жазылым, тыңдалым, айтылым) негізге алынса, осы сөйлеу әрекетінің 

төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралы» еңбегінде айқын көрсетіледі. 

Мысалы, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу арқылы; жазылым әрекеті 

сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, сөзжасау арқылы; 

айтылымды сұрақтарға жауап беру арқылы; тыңдалым әрекетін 

жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа айту, жазу арқылы жүзеге асырылғаны 

анық. Сондай-ақ, Блум таксономиясындағы танымдық үдерістің ең 

қарапайымнан бастап күрделіге өту барысын да А.Байтұрсынұлының 

еңбектерінен аңғару қиын емес. Ағартушы әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты 

мақаласында ана тілін үйрету әдістерін бірнеше топқа бөліп көрсеткен:  

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады(синтез) - жиылыңқы әдіс;  

2) Кей әдістердің негізі талдау болады. (Анализ) - жалқылау әдіс. Осылайша 

бүгінгі күні барша ұстаздардың қолданып жүрген Блумның жоғары сатыларын 

Ахмет өз еңбегінде ашып, талдап, айқын баяндаған еді. 

      Қазақ тілін оқыту әдістемесі – қазір ғылымның жеке бір саласы. Ғылымның 

осы саласында көш басында Ахмет Байтұрсынов тұр. Басқаша айтсақ, қазақ тілін 

қалай оқыту туралы ғылымда тұңғыш рет сөз қозғаған, ол туралы алғаш ғылыми 

еңбек жазған, мақалалар жазған ғалым да – Ахмет Байтұрсынов. Сондықтан 

Ахмет Байтұрсынов қазақ тілін оқыту әдістемесі ілімінің ірге тасын қалаушы, 

негізін салушы деп айтуға толық болады. 

     Ахмет Байтұрсынұлы елінің келешегінен зор үміт күткен, өз халқын жан-

тәнімен сүйген, халқының білімді, өркениетті болуы үшін бар күш-жігерін 

аянбай жұмсаған нағыз ұлт жанашыры еді. Ол еліміздің мақтан тұтар ғұлама 

ғалымы, ақыл-ойшылы, ірі қоғам қайраткері. Оның оқу-тәрбие ісі тарихына 

сіңірген орасан зор еңбегі тарихтан өшпес орын алғанын бүгінгі дәуірде өмір 

шындығы дәлелдеп отыр. 
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Айтуарова Нургул Тугеловна 

«Меңдіқара ауданы әкімдігі білім бөлімінің  

Соснов жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

    Ұлы ағартушы демократтар Ы.Алтынсарин мен А.Құнанбаевтың көздерін 

көрмесе де, ұлағатты сөздері – шығармаларымен сусындап, олардың ұстаздық 

ісін, ақындығы мен аудармашылығын XX ғасырдың басында азаматтық 

жүрегімен қабылдап алып, жемісті жалғастырған қазақ халқының аяулы 

ұлдарының бірі Ахмет Байтұрсынұлы сан қырлы талант иесі еді. Ақын, 

аудармашы, педагог, публицист, ғалым Ахмет Байтұрсынұлының есімі мен 

еңбектері төңкеріске дейінгі кезеңде-ақ қалың ел, дүйім көпшілікке кеңінен 

мәшһүр болатын. Ол шынында да қазақ халқының «рухани көсемі». 

XX ғасырдың бас кезіндегі саяси-әлеуметтік қозғалыс күрт дамып, кеңге 

қанат жая бастауының басты себебі, қоғамдық өмірдің өрінде жаңа тұлғалар 

көзге түсіп, ұлттық сананы жаңа өріске бағыттауға ұмтылуында еді. Солардың 

ішіндегі ең көрнектісі үлттың ұлы ұстазына, рухани көсеміне айналған ұлы 

тұлға Ахмет Байтұрсынов болатын. Ол ХХ ғасыр басындағы қазақ сөз 

өнеріндегі ұлттың ұлы рухынан нәр алған жаңа сарын – ұлтазатшылдық 

бағыттың негізін қалап, азаттықтың ақ жолын ұсынды. Оның осынау күрес 

жолындағы ел санасын серпілтер, жұрт жүрегін оятар ең әсерлі қаруы – әрбір 

қазақ оқырманының жанына жылу болып енген жалынды жырлары мен 

өткір де ойлы мақалалары. Ахмет Байтұрсынов – шығармашылық еңбектің қай 

саласында болмасын мол мұра қалдырып, қоғамдық өмірдегі, ұлттық 

тарихымыздағы өз орнын айқындап кеткен тұғырлы тұлға. Ол – тілші ғалым, 

ағартушы ұстаз, тәржімадан төл туынды тудырған аудармашы, көшелі сөздің 

көшін бастаған көсемсөзші, өлеңіне азатшыл ойды арқау еткен ақын,елінің 

ескіден қалған сөзін терген ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы,сөз өнерінің 

қисынын тауып, қиюын ойған әдебиеттанушы ғалым. 

       Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылық мұрасы халқына мәңгі қызмет 

етпек. Бар саналы ғұмырын халықты ағарту жолына арнаған педагог, 

лингвист ғалым, түркітанушы, аудармашы Ахмет Байтұрсынұлының мәдениеті 

мен публицистикасы, қазақ тіл білімінде, әдебиеттану ғылымында алар орны 

ерекше. Ұлт жанашырына айналған Ахаңның шығармашылық мұрасы тек 

қазақ халқының ғана емес, күллі түркі әлемінің рухани қазынасына айналды. 

Ахаңның еңбегін жан-жақты зерттеу – бүгінгі ұрпақтың міндеті. 

Біз Ахмет Байтұрсыновтың мұраларын терең талдап, оның танымдық, 

тағылымдық қырларын ашқанда ғана ұлттық ой-санамыздың қаншалықты 

өскеніне баға бере аламыз. Өйткені Ахаңның аманаты, яғни рухани мұрасы 

– тұтас дәуірдің өзгергенін танытар сан қырлы, сан салалы, тұғыры биік, алып 

әлем. Ұлт ұстазының шығармашылық мұрасы – зерттеуіміздің өзекті мәселесі. 



Елінің рухани көсемі, ұлтының ұлы ұстазы атанған қаламгер 1872 жылы 5 

қыркүйекте Жангелдин ауданы, Ақкөл ауылында дүниеге келген. Бала кезінен 

әдебиет пен ғылымға қызыққан Ахмет алдымен сол кездегі көзіқарақты ауыл 

молдаларынан сауатын ашып, кейін ауыл мектебінен білім алған. Белгілі ақын 

Серік Тұрғынбекұлының жазуынша, бала Ахаң әділетсіз өмірдің улы зарын он 

жасынан бастап көріп өскен. Қарапайым шаруа отбасынан шыққан Ахметтің 

әкесі жергілікті әкімдердің шешімдеріне разы болмай, билеушілердің зорлық-

зомбылығына қарсы шыққан деседі Байтұрсынның ер мінезділігіне 

шыдамаған полковник Яковлев күздің бір күнінде оны ұстамақшы болып, ауыл 

адамдарын сабап, елге ойран салады. Бұл бассыздықты көтере алмаған 

Байтұрсын «кәрі ояз» атанып кеткен полковниктің басын жарады. Сол себепті 

Ақтас пен Байтұрсын сот шешімі бойынша он бес жылға Сібірге жер 

аударылады. Ал Ахмет осы кезде небәрі он үш жаста болатын [1,29]. 

Ағасының қамқорлығында өскен Ахмет Торғай қаласындағы орыс-қазақ 

училищесінде, кейін Орынбордағы педагогтерді даярлайтын мектепте білім 

алып, оны 1895 жылы аяқтайды. Бар ғұмырын қазақ ұлтын сауаттандыруға 

арнаған Ахметтің оқу-ағартушылық кезеңі осы жылдары басталады. 1895-

1909 жылдар аралығында Ақтөбе, Қарқаралы, Қостанай өңірлерінде бала 

оқытып, оқытушылық қызметте болады. Тіл мен әдебиетті зерттеп, алғашқы 

жинақтарын шығара бастаған. 1910 жылдың екінші жартысынан бастап 1917 

жылға дейін Орынбор қаласында қызмет етіп, «Ғалия» медресесінде білім алған 

жастардың қолдауымен «Қазақ» газетін жарыққа шығарып, редакторлық 

қызметте болады. 1917 жылдан бастап «Алаш» партиясының жұмысына 

араласып, «Алашорда» комитетінің оқулықтар жазып, шығару жөніндегі 

комитеттің құрамына кіреді [2,10]. 

Мемлекеттік басқару ісімен қатар ұстаздық қызметін тоқтатпаған ақын 1921-

1926 жылдары Ташкенттегі халық ағарту институтында, кейін Алматыдағы 

Қазақ мемлекеттік педагогикалық интститутында қазақ тілі мен әдебиетінен 

дәріс оқиды [3, 8]. 

1909 жылы патша үкіметіне қарсы шыққаны үшін абақтыға қамалса, 

1931 жылдың ақпанында 10 жылға бас бостандығынан айыруға үкім 

шығарылады. Мерзімінен бұрын босап шыққан Ахметке жапон тыңшысымен 

байланысы бар деген айып тағылып, тағыда тордың ар жағына қамалып, 1937 

жылы жазықсыздан жазықсыз ату жазасына кесіледі. Тек жарты ғасырдан кейін 

ғана ұлт көсемі Ахметтің есімі ақталып, шығармашылық мұрасы оқырмандар 

назарына ұсынылды. 

    Ахмет Байтұрсыновтың әдебиет саласына сіңірген еңбегі ұшан-теңіз. 

Оның тұңғыш кітабы 1909 жылы «Қырық мысал» деген атпен Петербург 

қаласында жарық көрген. Орыс ақыны И.А.Крыловтың шығармашылығынан 

аударылған өлеңдерінің барлығы да белгілі бір мақсатпен жазылды. Ол халқын 

рухани тұрғыдан биікке көтергісі келді. «Қырық мысал» еңбегі түрлі мысалдар 

арқылы, аллегориялық теңеулер арқылы халқына ой салуды көздеді. Бұл 

кітапқа енгізілген мысалдар көлемімен де, өзге де туындыларымен 

ерекшеленеді. Мысал заңдылықтарының бірі: бұрыннан белгілі сарынның 

негізінде дүниеге келген мысал. 



Атап айтатын болсам, А.Байтұрсынұлы мысалдарында халықаралық 

сюжеттік жүйенің мазмұны қазақ өміріне бейімделген, сол замандағы қазақ 

қоғамының саяси-әлеуметтік қажетті ойларымен толықтырып отырған. 

Крылов шығармаларындағы 10 тармақты «Шымшық пен көгершін» атты 

мысалын А.Байтұрсынұлы 32 жолға дейін ұлғайтқан, және басқа туынды 

деңгейіне шығарған. Қосқан ойлары арқылы, мысалды қазақтың рухани 

мұрасына айналдырған. Мұндай ерекшелік «Өзен мен қара су» мысалына тән: 

...Меңзеймін қара суды, қазақ, саған, 

Талпынбай талап ойлап, қарап жатқан. Барады қатар жұрттың бәрі озып, 

Ілгері жылжымайсың жалғыз аттам. Оянып, жан-жағына сал көзіңді, Түбіңе 

жетпей қалмас қамсыз жатқан. Өткізіп уақытты өкінерсің, 

Пәледен, басқа келмей, деймін сақтан. Қазағым, сал құлағың нақылыма, Түсініп 

айтқан достық ақылыма. 

Сөз емес еріккенде ермек еткен, Айтамын жаным ашып жақыныма. Қозғалмай 

бұл күйіңмен жата берсең, Боларсың қара судай ақырында. 

XX ғасырдың басындағы қазақ зиялылары мен жақсы-жайсандарының ел қамы 

үшін белсенді саяси әрекетке баруына түрткі мақсатын «Малшы мен Маса» 

мысалында: 

...Мысалы, қазақ – малшы ұйықтап жатқан, Жыланды пәле делік аңдып 

баққан. Пәленің түрін көретін мен – Сарымаса, Халықты оянсын деп сөзбен 

шаққан. Ойлаймын: «Осы сөз де жетеді,» - деп, Ұйқысы ашылмаған жұрт өзімді 

Қорқамын Сары масадай етеді деп келтіреді. 

Өлең - ақынның ішкі өмірінің айнасы. А.Байтұрсынұлы лирикалық 

кейіпкерінің қолданатын сөздерінің     діни маңыздылығы да оның 

осындай мағыналы, терең тұжырымдарын қолдана біледі. Бұл сөздері бәріне 

түсінікті бола бермейді. Ол үшін білім деңгейі қажет. А.Байтұрсынұлы 

бастаған қазақ зиялылары сол кездегі мұсылман білімін меңгергені белгілі. 

А.Байтұрсынұлының лирикалық кейіпкері шындықты жазған, ол - білімге, 

жігерлікке ұмтылған. Ахмет ақын Абайдан мирас болып қалған классикалық 

поэзиясын дамытқан. Лирикалық кейіпкерін елін маса болып шағып, елінің 

намысын оятуға, жігерін оятқысы келген. Сондықтан болар азаматтық 

сарыны басым бұл өлеңдер сол кездегі зиялыларға ерекше әсер еткен. 

А. Байтұрсынұлының біліктілігін, ойлау жүйесінің кеңдігін оның 

тіршілікке деген көз қарасын «Тілек батам » атты өленіңде түсінуге болады: 

...Иә, Құдайым!Аққа жақ! Өзіңе аян: мен нақақ. Аққа деген жолымның 

Абыройын ашпай, жап. Аят пенен хадисте. «Адал ниет, ақ іске,-Жаңылмасам, 

жоқ еді, - 

Жаза тартсын» деген бап... ...Қатты айтты деп кектемей, Сыйынғанды тек 

демей, 

Он екі имам әулие, Жиырма сегіз әмбие, -Қолда, өңшең аруақ!... ...Мұны көріп 

көзіміз, 

Бірігер деп сөзіміз. 

«Кен болар», - деп балшықты, «Көл болар», - деп шалшықты Біз үмітпен қазып 

ек. 



Дәреті жоқ аяқтар, Қорсылдаған саяқтар Былғамасын қасыңды, Қасиетті 

басыңды,- дегеніміз болмаса, Қазаққа не жазып ек?! [1]. 

Ахмет Байтұрсынұлының мұрасының маңызды бір саласы – оның ел 

аузынан жинап, жүйелеп, баспа бетінде жариялаған ауыз әдебиеті. Атап айтсақ, 

Ахмет жинаған фольклорлық үлгілер негізінде Мәскеу қаласында 1923 жылы 

«Ер Сайын» жыры, 1926 жылы «23 жоқтау» кітаптары жарық көрген. Ахмет 

Байтұрсынұлы қазақ тілінің ұлы түрлендіруші-реформаторы, теоретигі әрі қазақ 

тілі білімі саласына орасан зор еңбек сіңірген көрнекті ғалым. Ол араб 

әріптерінің негізінде төте жазу үлгісін, яғни қазақтың төл әліпбиін жасады. 

Өзінің «Оқу құралы», «Тіл құралы», «Әліпби», «Жаңа әліпби» тәрізді 

кітаптарында қазақ тілінің ғылыми, теориялық және әдістемелік мәселелерін 

кеңінен талдап берген. Қазақ тіл білімінде терминдер жүйесін 

қалыптастырды. Қазақ тілі грамматикасындағы  ұғымдар мен 

категорияларға жаңаша әрі дәл анықтамалар берді. Ахмет Байтұрсынұлы 

– қазақ ғалымдарының ішінен шыққан тұңғыш әдебиетші. Оның әдебиетші 

ғалым-теоретик ретінде тұлғасын айқындаған басты еңбегі – «Әдебиет 

танытқыш». Еңбек 1926 жылы Ташкент қаласында басылып шықты. Бұл 

кітабында ғалым алғаш рет қазақ әдебиетінің теориялық, методологиялық 

мәселелерін негіздеді. Ахмет Байтұрсынұлының шығармалары халықты ояту, 

оның санасына, жүрегіне, сезіміне әсер ету жолдарын іздеген. Мұнда ақын 

сөз өнері, тіл тазалығы сынды мәселелерді көтеріп, қолмен қойғандай 

жіліктеп береді. Бұл саланың да көптеген терминдерін Ахмет 

Байтұрсынұлы қалыптастырған. Өлеңге жан-жақты талдау жасалып, ақындық 

табиғаттың тереңіне бойлай білген. З.Ахметовтың зерттеуінше, «Әдебиет 

танытқышта» негізінен поэтика, стилистика, өлең құрылысына қатысты 

мәселелер көбірек сөз болған. «Әдебиет танытқыш» кітабы негізі екі бөлімнен 

тұрады. Алғашқы бөлімінде көркем әдебиеттің бейнелеу құралдары мен әдіс-

тәсілдері талданса, келесі бөлімінде әдеби жанр түрлері талқыланған. 

Тіл мәселесіне келгенде бұл алып тұлғаның есімі назардан тыс 

қалмайды. Себебі, қазақ ұлты үшін қосқан үлесі айтарлықтай көп. Тілдік 

құрылыстың табиғи жүйелері негізінде фонетика, лексика, грамматикалық 

категориялық жұмсалу заңдылықтары қалыптастады. Тілдік тәсілдердің 

жұмсалу жүйелерін айқындап,оларға өзінше ат қойып, айдар таққан. Осы 

зерттеулері үшін қуғынға ұшырап, әділетсіздіктің құрбаны болған. 

Ахмет Байтұрсынов – қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымының 

негізін қалаған айтулы тұлға. Ахаңның аты аталғанда, онымен бірге оның төл 

перзентіндей болып кеткен қазақ жазуы ойға оралады. Қытайдағы қазақ 

бауырларымыз әлі күнге дейін қолданып отырған «төте жазу» - оның ұлы 

рефоматор екенінің айғағы.Тіл ғылымына терең бойлаған ол ғасырлар бойы 

қолданылып жүрген, қазақ арасына да кеңінен жайылған араб әліпбиін 

алып, ондағы басы артық дыбыстарды алып тастайды, оқуға, жазуға ыңғайлы 

болсын деп қазақтың үндестік заңына лайықтап жасайды, жуан-жіңішке екенін 

көрсететін дәйекшелер қосады. Ұрпақ сауатын ашуды көздеген педагог тек 

жасөспірім балаларға ғана емес, сонымен қатар ересек адамдарға да арналған 

«Әліпби» жазып, Орынбор, кейін Семей қаласында басып шығарған. 



«Байтұрсынов жазуы» деп аталған бұл әліпби қазақтың ұлттық графикасы 

ретінде қабылданып, күллі түркі жұртының қызығушылығын оята білді. 1910 

жылдары әліппеге өзгеріс енгізіп, қазақ тілі үшін маңызы жоқ жуан дауыссыз 

таңбаларды алмауды және дауысты дыбыстардың әрқайсысына таңба енгізуді 

ұсынған [5,16]. 

Оның ағартушылық мақсатта жазған «Тіл – құрал», «Оқу құралы» атты 

еңбектері де тіл ғылымының іргетасын қалаған ғажайып ғылыми туындылар 

болатын. Үш бөлімнен тұратын «Тіл-құрал» еңбегінің алғы сөзінде «Тіл құрал» 

деген ат халыққа жат көрінгенімен, кейін үйреншікті болып кетеді деп баға 

берген. Еңбекте тілдің фонетикалық, сонымен қатар грамматикалық жүйесі 

талданып, талқыланған [6, 61]. 

«Дыбыс жүйесі мен түрлері», «Сөздің жүйесі мен түрлері», «Сөйлем 

жүйесінің түрлері» атты үш бөлімнен тұратын «Тіл-құрал» оқулығы әр 

жылдары жеке-жеке баспа бетінен жарық көрген. Бірінші бөлімде әріп, буын, 

буын түрлері жайында берілсе, келесі бөлімдерінде түбір, түбіршек, тасымал 

жайында баяндалған [7]. 

1912 жылы жарық көрген, кейін өнделіп, қайта басылып шыққан 

Байтұрсыновтың «Оқу құралы» атты еңбегі – тұңғыш қазақ тіліндегі әліппенің 

бірі. «Тарту» атты өлеңін оқулықтың беташары ретінде берген автор «Оқу 

құралы» еңбегі қазіргі таңда әдістеме тұрғысынан маңызды оқулық 

саналады. Оқулықтың бір ерекшелігі – түрлі тақырыпта берілген прозамен 

жазылған әңгімелердің арасында Абай, Ыбырай өлеңдерінің қатар берілуі. 

Ғалымдардың зерттеуіне сүйенсек, «Оқу құралы»2 бөлімнен тұрады. Бірінші 

бөлімі әдебиет пен тұрмысқа қатысты болса, екінші бөлімі ғылым мен 

зерттеуге арналған. Өлең кестесін шумақ, бунақ, тармаққа бөліп, әдебиеттану 

саласын термин сөздермен толықтырған. 

Ағартушының оқушыға емес, оқытушға арналған «Тіл жұмсар», 

«Баяншы» атты еңбектері де әрқайсысы нардың жүгін көтерген сүбелі 

туындылар. Әдістемелік нұсқаулық құруды көздеген ағартушы «Тіл жұмсар» 

еңбегінде тілді үйретудің тиімді жолдары мен тәсілдерін сөз еткен. Аталмыш 

туындылары арқылы өз халқын «ызыңдап маса болып» оятқысы келген ақын 

халқын қаламмен оятты, оның әрбір еңбегі ел жадына жазылған. 

Тілдің терминологиялық жүйесін жасауда Ахмет Байтұрсыновтың рөлі 

орасан зор. Термин сөздерді егжей-тегжей талдап, зерттеп ғылым ретінде 

негізін қалады. Оның салып кеткен терминдері бүгінгі күннің өзінде 

қолданысқа ие. Қазіргі кезде қолданып келе жатқан зат есім, сын есім, етістік, 

одағай сынды сөз таптарын қазақ тіл біліміне термин сөз етіп енгізген ғалым 

Ахмет Байтұрсынов екені барлығына белгілі [8]. 

Лингвист-ғалым поэзия тілін талдап, әдебиеттану ғылымына метафора, 

метономия, теңеу сынды көріктеу құралдары мен бейнелеуіш сөздерді 

енгізіп, қара өлең ұйқасын құрастырған [9]. 

Ахмет Байтұрсынов аударма жасап, жинақ бастыру ісін қолға алған 

алғашқы қайқаркерлердің бірі. Тек И.А.Крыловтың қырық мысалдарын ғана 

аударып қоймай, А.С.Пушкиннің «Балықшы мен балық», «Алтын әтеш», «Ат» 

сынды туындыларын, сонымен қатар С.Я.Надсонның «Шайылған көз 



жасыммен» атты өлеңдерін қазақ тіліне аударған. Байтұрсыновтың аударма 

жасаудағы бір ерекшелігі - туындыны сол қалпында емес, оған ерекше дем 

беріп, еркіндік басым берілген. 

1929 жылдан бастап «Халық жауы» атанған Ахметтің шығармашылығы 

қалың жұрт үшін біраз жылдар бойы жасырын болғаны барлығына белгілі. 

Қарап отырсақ, Ахмет Байтұрсыновтың тіл біліміне, аударма ісіне, 

әдебиеттану ғылымындағы еңбектері ұшаң-теңіз. Қазіргі таңда ахметтану 

ғылымы тереңірек зерттеліп, түрлі еңбектер жарық көруде. Олардың қатарына 

«Ұлттың рухани ұлы тіні», «Ахметтану тағылымдары» және 6 томнан тұратын 

Ахметтің шығармалар жинағын жатқыза аламыз. Бір өкініштісі, ғалымның 

кейіннен танылған кейбір туындылары әлі күнге дейін бүгінгі жазумен еш 

жерде жарияланбаған. Ондай шығармалардың қатарына Байтұрсыновтың 

«Қазақстан» сөзінің жазылуы туралы мақаласы, «Жоқшыға дерек» атты әліппе 

айтысына қатысты жазғаны, «Қазақша жазу туралы жаңа ережелер», «Баулу 

мектебі» деген материалдар мен мақалаларын жатқыза аламыз. «Баулу 

мектебі» мақаласында ХХ ғасырдың алғашқы кезеңіндегі балаларды оқыту 

ісін, соның ішінде жүйелі оқытудың тәсілдерін талдап, төте оқудың, көркем 

оқудың бар екенін айтып, әрқайсысына сипаттама берген. [10,156-158 б]. 

          Ахмет Байтұрсынұлы функционалды грамматикада мәселелері орыс тіл  

білімінде XX ғасырдың екінші жартысында ғана қолына алған, арнайы 

зерттеу орны болған. Алайда А.Байтұрсынұлы еңбектерінде, яғни XX 

ғасырдың басында ұлттық тіл білімі қалыптаса бастаған кездің өзінде-ақ 

ғалымның функционалды граматиканың көптеген мәселелерін терең 

зерделеген. Ғалым функционалды грамматикаға қатысты қазіргі кезде 

қолданылып жүрген атауларды қолданғанымен, функционалды 

грамматиканың негізгі ұстанымдарын ұғымдық категорияларың өзіндік 

ерешеліктерін терең түсіндірген. 

Функционалды грамматикада арнайы зерттеліп жүрген  

категориялардың бірі - танықтық, анықтық функционалды-семантикалық 

категориясы. Бүгінгі таңда бұл категория Н.Сәрсенбаев, А.Тураева, 

А.Жұмашев сияқты зерттеуші- ғалымдардың еңбектерінде сөз болып келеді. 

А.Байтұрсынұлы есімдіктерді топтастырғанда, осы категорияның өзіндік 

белгілерін, ерекшеліктерін толық түсінген. Қазіргі оқулықтарда есімдіктер 

жеті топқа жіктеледі: жіктеу, сілтеу, сұрау өздік, жалпылау, болымсыздық, 

белгісіздік.     А.Байтұрсынұлы еңбектерінде есімдіктің бес түрі ғана 

көрсетілген. Ғалым есімдіктерді жіктеу, сілтеу, сұрау,шектеу, танықтау деп 

жіктеген. «Шектеу есімдігі» деп аталатын есімдік түрін: «Нәрсенің шегін айта 

сөйлегенде айтылатын сөздер, мәселен бәрі, барша»,-деп сипаттаса, 

«танықтық есімдігі» деп аталатын есімдік көрсеткенде айтылатын сөздер. 

«Мәселен, ешкім, ештеме, дәнеме, ешбір. Бұлар жоқтықты көрсетеді; кей, 

қайсыбір- бұлар түгел еместігін көрсетеді; біреу әлдекім, әлдене – анық белгілі 

еместігін көрсетеді», - деп айқындаған. Ғалымның шектеу есімдіктері деп 

отырғаны – анықтық мәнді білдіру үшін қолданылатын есімдіктер де танықтық 

есімдік деп аталатындар - танықтық мәңді білдіру үшін қолданылатын 

есімдіктер. Яғни, А.Байтұрсынұлы қазіргі кезде өздік есімдігі, жалпылау есімдігі 



ретінде танылып жүрген есімдіктерді шектеу есімдігі деп, болымсыздық, 

белгісіздік есімдіктері ретінде беріліп жүрген есімдіктерді танықтық 

есімдіктері деп біріктірген. А.Байтұрсынұлы есімдіктерді жіктеуде осы 

ерекшелікке айрықша мән берген. Ғалымның шектеу және танықтық 

есімдіктерін анықтық, танықтық мәндерін бідіруіне байланысты өзіндік 

оппозиция құрай білген [3]. 

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмір жолы сан алуан 

қайшылыққа толы. Ахаңның түрмеде жатып жазған «Анама хат» өлеңінің 

жолдары оның ғұмырнамасындағы өз арының алдында берген сертіндей 

сезіледі. Себебі ақын Ахаң өмірінде қаншама қиындық көрсе де, қолынан 

қаламын тастамаған күрескер, өзінің қара басын емес, қаншалықты қиындық 

көрсе де елінің болашағын ғана ойлап өткен қаһарман тұлға. Сол жолда басын 

бәйгеге тіккен Алаш арыстарының бірі. Оған оның қаншама тар жол мен 

тайғақ кешуде жүрсе де, жазған ғылыми мұралары, өлеңдері, шығармашылығы 

дәлел бола алады. Мұхтар Әуезов Ахаңның шығармашылығына мынадай баға 

береді: «Ахаң ашқан қазақ мектебі, Ахаң түрлеген ана тілі, Ахаң салған 

әдебиеттегі елшілдік ұран – «Қырық мысал», «Маса», «Қазақ» газетінің 1916 

жылдағы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер-білім, саясат 

жолындағы қажымаған қайраты тарих ұмытпайтын істер болатын» [11]. 

Осы зерттеуімізде Ахаңның шығармашылығы мен ғылыми зерттеулерін 

жан-жақты талдауға талпыныс жасадық. Тарихтың өз ұлын орнымен ұлықтай 

білгеніне көз жеткіздік. Оны қинағандар ұмытылғанымен, Ахаңды халқы 

жүрегінен өшірген жоқ, оны ұлықтау әлі де салтанатты түрде жүзеге асуда 

         Байтұрсынұлы мақалалары алдымен «Айқап» журналында, 1913-1918 

жылдар арасында өзі редакторлық еткен «Қазақ» газетінде, кейін кеңес 

баспасөзінде жарияланған. Мақалалар саны көп, олар мерзімді басылым 

бетінде шашылып жатыр, бұларды жинап, сұрыптап, ой елегінен өткізіп, 

жүйелеп бастырып шығару арқылы қоғамдық-саяси, әлеуметтік-тарихи 

зердеміздің қазір ойсырап, үңірейіп тұрған беттерін толтыратын боламыз. 

Қазіргі қолда бар материалдардың негізіне сүйенгенде қаламгер – оқу-ағарту, 

оқулықтар жасау, әліппе, емле, грамматика, жер иегері, кәсіп істеу, 

халықаралық қатынастар, тарих, құқықтану, заң, философия, қоғамдық 

күрестер, мәдениет, әдебиет, эстетика проблемаларын тереңнен қозғап, өз 

кезіндегі қоғамдық-әлеуметтік ойға мұрындық, ұйытқы болған пікірлер 

айтып, тұжырымдар жасаған [2]. 

Қорытындылай келе, Кеңес дәуірінде Ахмет Байтұрсынұлының есімін 

атаудың өзі қылмыс саналса, еліміз тәуелсіздік туын тіккеннен кейін халқымыз 

өзінің ұлы перзентімен қайта табысты. Тау сілеміндей мол мұра оқырман 

қолына тие бастады. Қазақстан Республикасының арнаулы қаулысы бойынша 

республикамыздың әр жерінде мектептерге, шаруашылықтарға, көшелерге 

және Қазақстан Республикасының Ғылым академиясының Тіл білімі 

институтына Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілді. Тарихи әділет, шындық 

салтанат құрды, тәуелсіздігі, халқының бостандығы, еркіндігі үшін тар 

заманда жан аямай күрескен ұлы Ахмет Байтұрсынұлы ұлт күрескерлерінің 

қатарына келіп қосылды. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚҚА ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

Байгенжина Гүлдәурен Тыныштықбайқызы 

Қостанай облысы  Қостанай ауданы Тобыл қаласының 

Н.Наушабаев атындағы мектеп-гимназиясы 

 

Бар ғұмырын өз халқына шын құштарлықпен қызмет ету жолына 

бағыштаған, бар бақытын содан тапқан, табиғаты бөлек жандар болады. Ахмет 

Байтұрсынұлы сондай адамдар қатарындағы ұлағатты ғалым. 

   Ахмет Байтұрсынұлы мәдениетіміз бен ғылымымызға қалтқысыз қызмет 

сіңірген, таланты мен тағдыры, жан дауасын тек сол мақсаттан тапқан жан. Ахаң 

– күрделі тұлға, зерделі ғалым. 

Күрделі болғанда ел-жұртының тарихы мен тағдыр талантын терең біліп 

толғаған, танымына лайық алысқа қол ұсынған алғашқы оқымыстысы. 

Кең құлашты, ұлан-асыр терең ойлы ғалым – халық ұлы өмірдің қай 

саласында да өз пікір-толғамын, бағдар-бағытын білдіріп келеді. Осыншама 

санқырлы қызметін жазған еңбектері арқылы жалпылама тізбелеп жеткізуге 

болар, бірақ шағын ғылыми-жобада саралап айта алмасымыз анық. Дегенмен 

де мәдениетімізге орасан еңбек сіңірген адам ер жасы елуге келіп отырған 
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шағында, біз оның қазақ әдебиеті мен халық ағарту істері саласындағы 

қайталанбас қызметін атап өтуге өзімізді парыздармыз деп санаймыз. 

Ахаңның асқан ағартушылық жұмысын «Маса» атты кітабының басында 

келтіретін әйгілі Қожанасырдың сөзі арқылы тануға болады. Жиналған қалың 

жұрттан Қожанасыр былай деп сұрайды: «Сендер менің не айтқалы 

тұрғанымды білесіңдер ме?» Халық: «Білмейміз», - деп айқайлайды. Сонда 

Қожа: «Білмесеңдер несін айтамын», - деп түсіп кетеді. 

Халық тарап кетеді. Келер жолы жұрт Қожаның қойған сұрағына оның не 

туралы айтатынын білетіндіктерін айтса, ол білетін болсаңдар несіне айтамын 

деп кетіп қалады. Қауым амалсыз тағы тарасады. Үшінші жолы жұрт жартысы 

білетінін, жартысы білмейтінін жеткізсе, сонда Қожа: «Білетіндерің 

білмейтіндеріңе үйретіңдер», - деп тағы ештеңе айтпапты. Осы екі ауыз сөзде 

Қожанасырдың барлық ойының түйіні жатыр. 

Ахаң Қожаның осы бір әпенділігін кітабында тегіннен-тегін келтірген жоқ. 

Шындығында да, Ахаң өзінің бүкіл саналы өмірін сарп еткен қазаққа өзі білген 

нәрсесін ұтымды жеткізуден жалықпады. Сол үшін жанын сала тер төкті. 

Сондықтан да болар, оның еңбегінің өнімді жағы ағарту алқабында. 

Осыған дейін ел ішінде оқу-ағарту ісіне дәл Ахмет Байтұрсынұлындай 

еңбек сіңірген ешкім жоқ. 

Оның мәдени-ағартушылық қызметі ашық та айқын; егер біз әдебиетіміздің 

тарихына, тағдыр-талайына қатысты ең сорақы жағдайды еске түсірсек, ол 

ауыр да азапты күй Екінші Николай құлағанша болды. Соның зардабы біздің 

ұрпақ санасында әлі де сезіледі. 

Қалай ұмытайық, бәрі де біздің есімізде. Сорымыздың зоры ана тілімізде 

оқып, білім алудың тұтқасы дүмше молдаларды, қашқындар мен Хиуадан, 

Қарақалпақтан, Бұқарадан, Түркістаннан, Қазаннан, Сейітшілдер тобы мен 

Стерлитамақтан ақ шалмадан басқа түгі жоқ келімсек оқымыстысымақтардың, 

шәкірт тәрбиелеудің қарапайым жөн-жосығын да білмейтіндердің тізгінінде 

кеткені еді. Олар балаларды соқыр сеніммен арбап, діни ілімге оқытып, ата-

аналарды тозақ отында молланың шыбығы тиген жер күймейді дегенге 

иландырып, жас шыбықтай солқылдаған жас ұрпақтың жанын да, тәнін де 

қинап азаптады. Олар молданың қолында сырттай, сыпайы, кешірімді 

көрінгенімен, іштей тасбауырлық, түйін байлап, кектеніп өсті: Абай айтқан 

өлмес өлең жолындағыдай: 

Кітапты молда теріс оқыр, 

Дағарадай болып сәлдесі, 

Малқұмар көңілі бек соқыр. 

Бүркіттен кем бе жем жесі, - деп түсінеді. 

Жан баққан, мал аңдыған молдада не қасиет болсын. Қасиетті жазуды 

бұрып оқуға ақ шалманың өзі де тоқтау сала алмады. Молданың айтқанын істеме, 

істегенін істе деген... Дүниеқоңыздық, байлыққа құмарлық оларды да аздырып 

біткен-ді. Олжаға таласқан құзғыннан не айырмасы бар? 

Осының бәрі - біздің кешегі, рухани мәдени болмысымыздың жанды жеген 

дерті – қылмысты шындығы. Біздің құрдастарымыздан, әйел затын қоса 



айтқанда, молдалардың ойды өсіріп, сананы серпілткен мағынасыз, мәнсіз 

«ұстаздығын» кім түсінбейді? 

Екінші жағынан орыс-қазақ мектептеріне көңіл аударсақ, оның патша 

өкіметінің отарлау саясатына сай ашылғаны, соған бағытталғаны да бәрімізге 

аян. Бұратана мектептерге арналған заңның бірінші тармағы бәрімізге таныс. 

Бұл мақсаттың ашық та айқын көрінісі патша әкімдері мен 

ағартушыларының әртүрлі мейрамдарда сөйлегендерінен анық байқалады. 

Торғай губернаторы Барабаш өзінің мүшел мерекесінде «Өзіме бағынышты 

қазақ халқына православиялық дін мөдениетін таратып үлгермедім» - деп 

өкінгенін қарттар біледі. 

«Тағы жұрттардың ағартушысы» Ильминскийдің халық ағарту министрі 

Д.Толстой қатысқан қазан-татар семинариясының ашылуында сөйлеген сөзі 

баршаға белгілі. Ол бұратана мектептің басты мақсаты: бұратаналар арасында 

орыс православиялық шіркеуінің ықпалын күшейту, бұратаналардың біртіндеп 

орыстануына жағдай жасау еді. Патша өкіметі өз мақсатын қадағалай отырып, 

қазақтарға ана тілінде оқуға рұқсат етпеді; рұқсат бергеннің өзінде жағдайды 

ауырлата түсті. Медреселердің ашылуына орай қазақ тіліңде миссионерлік 

бағыттағы кітаптар көптеп шығарылды, православиялық діннің мифологиялық 

транскрипциясы алынды. 

Аз-маз сауаты бар қазақ осы істің басында Ильминский мен Победоносцев, 

Яковлев, Мироглов және басқалар болғанын, ал өмірде жүзеге асырушылар 

Алекторов, Васильев, Присне екенін біледі. 

Осы жолдарды жазып отырған адам бала кезінде ауылда бағынышсыз 

мектеп болғандықтан пристав келе жатыр дегенде, сабанның астын үңгіп 

тығыламыз деп тұншығып өліп қала жаздағаны әлі есінде. Міне, осындай 

мүсәпір қиын кезеңде Ахмет алғашқы болып дауыс көтеріп, қазақ мектептерін 

бір жағынан, дүмше молдалардан, екінші жағынан, патша миссионерлері 

ықпалынан құтқару үшін қызмет етті. Болашақ ұрпақты молдалардың дүмше 

дым білместігінен, сол секілді миссионерлердің жаңащылдығынан құтқару 

үшін Ахаң жалғыз күресті. Бұл жолда Ахаң жалғыз да алғашқы ағартуша 

болды. Оның жаңа қазақ алфавитін жасауы іс жүзіндегі ішкі және сыртқы 

жаулармен күресінің көрінісі болатын біздің тіліміздегі барлық дыбыстарды 

сақтай отырып, дыбыс үндестігінің заңдылығы бойынша жаңа әріптер 

белгілеп, ана тіліміздің синтаксисі мен этимологиясын жасап шықты. Қазақ 

тілінде қолданылмайтын, мүлдем қажетсіз он екі араб әрпін әліппеден алып 

тастады. Бұл жазу емлеміздегі көптеген қиыншылықтарды жойды. 

Бұған дейін бізде өз әліппеміз болған емес, дүмше молдалар әліппе жасай 

алмай, балаларды «әліп-би» шартымен қағаз жүзінде оқытса, ал миссионерлер 

Васильев, Алекторов Рожинский және басқалар қазақ әліппесін орыс 

транскрипциясымен берді. 

Сондықтан да Ахметтің жаңа алфавиті мен жаңа әліппесі біздің мәдени 

өркендеуімізге зор пайдасын тигізетін құбылыс еді. Жаңа алфавит тіліміздің 

таза сақталуына мүмкіндік туғызды. Жаңа алфавит әлемдік мәдениетпен 

араласа түсу жолын жеңілдете түсті. Жаңа алфавит халық мектептерінің 

өркендеуі жолында алып адым жасағаны анық. 



А.Байтұрсынұлының ағартушылық қызметі мен педагогикалық                           

ой-пікірлері 

Ахмет Байтұрсынұлының  педагогикалық қызметi 1895 жылдан 

басталады. Көп уақыт бойына Ақтөбе, Қостанай, 

Қарқаралы уездерiнде ауылдық, уездiк  және екi сыныптық училищелерге 

сабақ  бередi. Ахмет Байтұрсынұлы ағартушылық қызметi жағынан Ыбырай 

Алтынсариннiң тiкелей мұрагерi болды. Студент кезiнiң өзiнде бұған қазақ 

даласындағы көрнектi ағартушылардың бiрi, халықтық училищелердiң 

нұсқаушысы А. Е. Алекторов назар аударады. Алекторов Байтұрсынұлын тек 

қана шығыстану, педагогика, түркология кiтаптарымен ғана емес, 

революциялық-демократиялық әдебиеттермен де қамтамасыз етедi. 

Сөйтiп, 1895–1909 жылдардың аралығында ол тек ұстаздық етiп қана 

қоймай, белсендi революциялық қызметке араласады. Ол ағартушылардың 

арасындағы оқу-бiлiмнiң пайдасы халыққа тек қоғамдық жағдайды түзегенде 

ғана пайдалы болмақ деп санағандардың бiрi болды. Өзi сан рет патшалық 

жүйенiң саясатына қарсы шығып, жергiлiктi шенеунiктердiң жүгенсiздiгiн 

әшкерелейдi. 1900 жылдың басында ол шын мәнiнде қазақ халқының 

тәуелсiздiк жолындағы күресi басшыларының және оған идеялық дем 

берушiлерiнiң бiрi болды. Патша үкiметiнiң 1905 жылғы 17 қазандағы 

манифесiнен кейiн ол бұқара халықты ашық түрде басқара бастайды. 1905 

жылы Ахмет Байтұрсынұлы басқарған қазақтың бiр топ зиялылары патша 

үкiметiне жердi мәдениеттi және әдiлеттi пайдалану, жергiлiктi халық үшiн жер 

бөлу мекемелерiн ұйымдастыру, қазақ тұрғындарының құқықтарын қорғау 

туралы ұсыныстарын жазған петиция жолдайды. Хатқа қол қойғандардың 

барлығы патша күзетiнiң қара тiзiмiне iлiнiп, олардың сыртынан жасырын 

бақылау ұйымдастырылады. 

            Ахмет Байтұрсынұлы бүкіл саналы өмірін қазақ қоғамында білім-

ғылымның дамуына, ағартушылық ісінің жанданып кемелденуіне бағыштады. 

Ол  оқу-ағарту  ісін өзінің азаматтық  міндеті мен өмірінің мақсаты деп 

санаған. 1911 жылдың өзінде:                                                                                                                             

Ызыңдап ұшқан мынау біздің маса,                                                                                                 

Сап-сары, аяқтары ұзын маса.                                                                                            

Өзіне біткен түрі өзгерілмес,                                                                                    

Дегенмен қара я қызыл маса.                                                                                        

Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып,                                                                          

Қаққы жеп, қанаттары бұзылғанша.                                                                                       

Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен,                                                                  

Қоймастан құлағына ызыңдаса,-  деп, білім-ғылымнан кенже қалған, мал 

бағып марғау жатқан қазақ халқын сол қараңғылықтан маса болып ызыңдап 

оятып,  алып шығуды күрес жолының мақсаты етіп қояды. Бұл мақсатын  

өлеңдерінде де, публицистикалық мақалаларында да бейнелі тілмен жақсы 

білдіреді: «Надандық, өнерсіздік ата жолдасымыз болған соң, олжалы жерде 

үлестен қағылғанымыз, ордалы жерде орыннан қағылғанымыз, жоралы жерде 

жолдан қағылғанымыз – бәрі надандық кесапаты» деп тіпті батыра айтады.                                                                                   



           Оның қазақтар үшін өз алфавитін жасау әрекетіне де, тілін зерттеп 

оқулықтар жазуына да, тыңнан жол салып, бай терминология дүниесін 

жасауына да, тіпті қоғамдық- әкімшілік істеріне араласуына да алып келген – 

өзі діттеген ағартушылық мақсаты деуге болады.  

          А.Байтұрсынұлының ағартушылыққа байланысты білдірген ойлары мен 

істеген істері тек оқу-білімге шақырумен тынбайды. Ол қазақ даласындағы 

мектептердің жайын, бала оқытудың жолдарын газет-журналдар беттерінде 

нақтылы сөз етеді, әсіресе бұл реттегі Қазан революциясына дейінгі хал- 

жағдайды жақсы көрсетеді. 1913 жылы «Қазақ» газетінде «Оқу жайы» деген 

бас мақала жарияланады. Мұны жазған А.Байтұрсынұлы болатын. 

Балаларға білім берудің бірінші басқышы – бастауыш мектеп. Сондықтан 

А.Байтұрсынұлы оқу - білімнің осы бірінші сатысына қатты назар аударады. 

1914 жылы «Бастауыш мектеп»  атты көлемді мақаласын жариялайды. 

Бастауыш мектеп миссионерлік саясаттан аулақ болуы керек дей келіп, халық 

сауатын ана  тілінде ашуы керек, атап айтқанда бастауыш мектеп  бес жылдық 

болсын, алғашқы үш жылда балалар ана тілінде, кейінгі екі жылда орысша 

оқысын деген  ұсыныс білдіреді. Бастауыш мектептерде; оқу, жазу, дін, ұлт 

тілі, ұлт тарихы, есеп, жағрапия, шаруа-кәсіп, жаратылыс \тану\ пәндері 

жүретін болсын деп нақты айтады.  

     Оқу-тәрбие жұмысын жетілдіру саласында өзіндік өшпес ізін қалдыра 

білді. "Әліпби", "Тіл құралы", "Әдебиет танытқыш", т.б. оқу құралдарын 

жазып, қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың әдістемелік мәселелерін зерттеу 

ісімен айналысты. Қазақ тілінің табиғаты, өзгешеліктері, араб алфавитін 

жетілдіру, терминдер туралы ғылыми өресі биік еңбектер жазды. Оның 1926 

жылы Баку қаласында өткен түркологтардың Бүкілодақтық I съезіне қатысып, 

араб, түркі тілдері мен сол тілдерде қолданылатын әліпбилер туралы баяндама 

жасауы, бірнеше комиссияның жұмысын басқаруы, Қазақстан Оқу-ағарту 

халық комиссариатындағы, баспа ісін басқарудағы жұмыстары оның 

қоғамдық, мәдени-ағартушылық, ғалымдық қызметінің алуан арналы 

қомақтылығын танытады. 

Ол осы пікірін әрі қарай жалғастырып, "Оқыту жайынан" атты 

мақаласында "... оқу жұмысы үш нәрсеге тіреледі: бірі ақшаға, бірі кұралға, бірі 

мұғалімге. Осы үш тіреуі бірдей тең болса, оқу қисаңдамайды, ауытқымайды, 

түзу жүреді..." дегенді айтты. Ол осы пікірін іске асыру жолында нақтылы 

еңбек етті. А.Байтұрсынұлы 1912 жылы тұңғыш қазақша сауаттандыратын 

"Оқу құралын" жазды. Бұл оқулықтың фонетикаға арналған 1-бөлімі "Тіл 

құралы" деген атпен алғаш peт 1915 жылы жарық көрді. 2-бөлімі 1914 жылы, 

ал синтаксиске арналған. 3-бөлімі 1916 жылы басылып шығып, 1928 жылға 

дейін әлденеше peт қайта басылып, пайдаланылып келді. 

Ол осы оқулықтарда қазақ грамматикасына қатысты категориялардың 

әрқайсысына тұңғыш қазақша терминдерді ұсынды. Күні бүгінге дейін 

қолданылып жүрген зат есім, сын есім, сан есім, етістік, есімдік, үстеу, шылау, 

одағай, бастауыш, баяндауыш т.б. сан алуан лингвистикалық ғылыми 

терминдердің баршасы А.Байтұрсынұлыныкі. 



Оқулықтың тағы бір құндылығы – қазақ тілі грамматикасының басты 

салалары – фонетика – дыбыс туралы ғылым, морфология – сөз құрамын 

зерттейтін ғылым, ал синтаксис – сөйлем құрылысын зерттейтін ғылым деп, 

тұңғыш peт қазақ тіл білімін ғылыми зердемен саралап берді. Ол қолданбалы 

грамматиканы да жазып, "Тіл жұмсар" деген атпен екі бөлімді кітап етіп 

ұсынып, 1928 ж. Қызылордада бастырып шығарды. 

Бұрынғы қадім жазуы бойынша әр әріптің таңбасы сөз басында біртүрлі, 

сөз ортасында біртүрлі, сөз аяғында біртүрлі болып белгіленетін. Және бас 

әріп, кіші әріп таңбасы болатын, сөйтіп 28 әріптің 145-150 таңбасы бар еді. Ал 

ол баланың тез сауаттануына үлкен кедергі келтірді. А.Байтұрсынұлы осы әріп 

таңбаларын 56-ға түсіріп және жаңартып, мүлде жеңілдетті. Бұдан балалар тез 

сауаттанып, жылдам оқи, жаза алатын болды. Сондай-ақ, А.Байтұрсынұлы 

1926 ж. "Әліпбидің" жаңа суретті түрін кітап етіп қайта бастырып шығарды. 

Бұл "Әліпбидің" мазмұны қазақ жағдайына қарай, мемлекеттік білім кеңесінің 

жаңа программасына үйлесімді болып шықты. Әңгімелері балалар үшін қызық, 

жеңіл, заманға лайық болды. 

Жаңа "әліпбидің" тағы бір ерекшелігі қазақтың ежелгі ауыз әдебиеті 

үлгілері, төрт түлік туралы өлең-жыр, жұмбақ, мақал-мәтел, аңыз, әңгімелер 

үзінділерін әр әріпті өтуге байланысты орынды пайдалануы және олардың 

тәлімдік те, танымдық та маңызын ескере отырып іріктелуі еді. 

А.Байтұрсынұлы  қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің теориялық мәселелерін 

қарастырумен бірге, ол пәндерді оқыту әдістемесінің де іргетасын қалаушы 

болды. А.Байтұрсынұлы 1928 ж. "Жаңа мектеп" журналының 8-санында 

жарияланған "Қай әдіс жақсы" деген көлемді мақаласында орыстың ұлы 

педагог Л.Н.Толстойдың "Үйрету әдістері туралы" деген еңбегіне талдау жасай 

отырып, "Әдіс деген қатып-семіп қалған догма емес. Жақсы дерлік те, жаман 

дерлік те бір әдіс жоқ. Олақтықтың белгісі – бір ғана әдісті болу, шеберліктің 

белгісі – түрлі әдісті болу" деп тұжырымдайды. 

Ол балаларға  жылдам хат таныту үшін дыбысты ажырататын жаттықтыру 

әдіс-тәсілдерін терең қарастырды. Сауаттылықтың негізі жазуға жаттықтыру 

деп қарады. Көркем жазу мен мәнерлеп оқу дегендер жазу ісі мен оқу ісінің 

жетілдірілген түрі деген қорытынды жасайды. 

А.Байтұрсынұлы методикалық бірнеше әдістемелік мақалалар жазып, 

соның негізінде 1920 ж. қазанда "Баяншы" деген атпен тілді оқытудың 

методикасына арналған әдістемелік құрал шығарды. Онда автор мұғалімдерге 

"Әліппені" оқытудың, сауат ашудың әдістерін ғылыми тұрғыда көрсетіп берді. 

         А.Байтұрсынұлының ағартушылық ой-пікірлері 1911-1915 жылдары 

шыққан "Айқап" журналы мен 1913-1917 жылдары Орынборда шыққан 

"Қазақ" газетінде (ол 5 жыл бойы осы газеттің жауапты редакторы болған) 

жарияланған мақалаларынан айқын көріне бастады. Ол өзінің 1911 ж. "Айқап" 

журналына жазған "Қазақтың өкпесі" атты мақаласында "Өзге жұрттар өнер-

білім қуғанда, қазақтың хандары да, халқы да ғылым, өнерді керек қылмаған. 

Ханы надан, халқы надан жұрт мықты мемлекет жанында өз алдына хандық 

құрып тұра алмайтын болғандықтан... хандарымыз халқыменен Ресейге 

қосылған" деп тарихи шыңдықтың бетін ашады. Қалың елі қазағына ұлы ақын 



Абайша өсиет айтып, "Шаруаңды түзет. Жалқаулықтан арыл, адал еңбек ет, 

кәсіп үйрен, тер төк... Дүниеде елге теңдік, кемге кеңдік беретін, азды көпке 

теңгеретін ғылым мен өнерді үйренейік ағайын!" – деп көпке жар салды. 

Ал 1913 ж. "Қазақ" газетінде жарияланған "Оқу жайы" атты мақаласында 

мәдениетті елдермен мәдениетсіз, оқу-білімсіз елдерді салыстыра келіп, 

"Оқусыз халық қанша бай болса да, біраз жылдардан кейін оның бар байлығы 

өнерлі халыктардың қолына көшпекші. Мұның себебі бұл заманда не нәрсе 

болмасын машинаға айналды. Адам баласын көкке құстай ұшырған, суда 

балықтай жүздірген – ғылым. Дүниенің бір шетінен бір шетіне шапшаң хабар 

алғызып тұрған да ғылым. Отарба, өткемелерді жүргізген ғылым" деп өнер мен 

ғылымның жасампаздық күшін паш ете келеді де, қазақтың басқа жұртқа жем 

болуының, теңдіктен құр алақан қалуының басты себебін А.Байтұрсынұлы 

оқусыз надан қалуынан деп санайды. 

Сондай-ақ, өзінің 1913 жылы "Қазақ" газетінде жарияланған "Қазақша оқу 

жайынан" атты мақаласында "Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден 

бастауымыз керек. Неге десек, болыстық та, билік те, халықтық та оқумен 

түзеледі... қазақ, ішіндегі неше түрлі кемшіліктердің көбі түзелгенде оқу-

біліммен түзеледі", – дейді. Оқудың қоғамды өзгертуші күш екенін, жауыздық 

пен надандық атаулының бәрі білімсіздіктен, надандықтан туындап отырғанын 

тап басып тура айтты. 

  Пайдаланылған әдебиет: 
  1. А.Байтұрсынов «Ақ жол» Алматы «Жалын» 1991 ж 

2. А.Байтұрсынов «Тіл тағылымы» Алматы: Ана тілі, 1992 ж         

3. Самырат Кәкішов ''Ахаң туралы  ақиқат'', Алматы: ''Қазақстан: Шапағат, 

1992 ж 

4. Тарихи тұлғалар. Танымдық көпшілік басылым. Мектеп жасындағы 

оқушылар мен көпшілікке арналған. Алматы. «Алматыкітап» ЖШС, 2006. –

А.Байтұрсынов 
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«Қостанай қаласы білім бөлімінің №11 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

  

Биылғы 2022 жылдың 5 қыркүйегінде Қостанай - Торғай өңірінде Ыбырай 

салған ағартушылық демократтық бағытты жалғастырушы қазақтың ақыны, 

аудармашы, педагог, публицист, түркітанушы, әдебиет зерттеуші ғалым, қоғам 

қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл толды. 

Ахмет Байтұрсынов – қазақ әліпбиінің алғашқы авторы және ұлт 

мақтанышы, соңына із қалдырған жаңашыл ағартушы. Бірнеше буын қазақ 

оқушылары сауатын ұлт ұстазы Байтұрсыновтың әліпбиімен ашты, ана тілін «Тіл 



құралымен» бойына сіңірді.А. Байтұрсынов – тілші ғалым. Ол қазақ тілінің 

табиғаты, араб әліпбиінің жайы, қазақ тілін оқыту әдістемесі туралы мақалалар 

жазды.Байтұрсынов араб графикасына негізделген қазақ жазуының 

реформаторы болды.А.Байтұрсынов сауатсыз халықтың болашағын ойлап, 

жаны күйзелді. Қазақ халқы қолданып отырған араб әліпбиінің кемшілік 

тұстарын көріп, өзгеріс енгізуді қажет деп санады. Осы жайлы 

«Қазақбілімпаздарының тұңғыш съезінде» сөйлеген сөзінде айтты. Оның 

ойынша, жақсы әліпбидің мынадай қасиеттері болу керек: жақсы әліпби тілге 

шақ болукерек (өлшенбей тігілген о жер бұ жер бойға жуыспай, қолбырап, 

солбырап,тұрған кең киім сияқты артық әріптері көп әліпби де қолайсыз. 

Бойыңды қысып, тәніңді құрыстырып тырыстырып тұрған тар киім сияқты әрпі 

кем әліпби қолайсыз болады); әліпби жазуға жеңіл болуға тиіс; әліпби баспа ісіне 

қолайлы болуы тиіс; әліпби үйренуге де қолайлы болуы тиіс.А.Байтұрсынов 

туған халқын ғылым-білімге ұмтылдыруды аңсады, әр қазақтың ең болмаса 

бастауыш білім алуы қажеттігін көрсете отырып, ол үшін «Адамға тіл, құлақ 

қандай керек болса, бастауыш мектепте үйрететін білім десондай керек»,- деп 

жазды.[4, 234-бет] 

Ахметтің қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуларына көп күш салғаны 

жоғарыда атап өтілді. Ғалымның 1912 жылы шыққан «Оқу құралы», 1914 жылы 

шыққан «Тіл құралы», 1924 жылы шықан «Әліпби», 1926 жылы шыққан «Жаңа 

әліпби» атты оқулықтары мен еңбектері осы мақсатта көп күш 

жұмсағандығының айғағы. Байтұрсынов қазақ грамматикасына қатысты 

категориялардың әрқайсысына қазақша ғылыми термин жасады, морфологиялық 

тұлға-тәсілдерге жаңаша анықтамалар берді. Ол жас ұрпақтың сауатын қазақша 

ашатын ұлттық жазу таңбасының керектігін ұқты. Оған дейінгі мұғалімдер 

баланы өз ыңғайларына қарай орыс, араб жазуларын пайдаланып оқытты. 

Сондықтан, Байтұрсынов оқу жүйесін бір қалыпқа келтіру мақсатымен, 

балаларды оқытуда, әріп үйретуде жеңіл болуы үшін жас ерекшеліктеріне, ой-

өріс, сана-сезімдерінің қалыптасу ыңғайына қарай әліппе оқулық кітабын 

жазуды қолға алды.Осы мақсатта ол ең алдымен әліпбидегі әріптердің 

қолданылу ретін, жұмсалу орнын анықтады. Екінші орынға оқыту жүйесі мен 

мектеп, медресе, оқулық мәселелерін қойды. 1910 жылдан бастап, араб жазуы 

таза сол күйінде қазақ тілі үшін жайлы еместігін байқап, оны қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесіне икемдеп, қайта түзетуді қолға алды. 1913 жылғы «Қазақ» 

газетінің №35 санында жарияланған «Жазу мәселесі» деген мақаласында Ахмет 

Байтұрсынов дауысты дыбыстарды таңбалау жөнінде өз ұсыныстарын айтты. Ол 

өзінің айтқан пікірлерін Ғ.Мұса мырзаның айтқан пікірімен салыстыра отырып, 

араб графикасы негізіндегі қазақ жазуында «о», «у», «ы», «е» әріптерінің қалай 

таңбалануы жөнінде өз концепциясын ұсынды. [1,127-бет ] 

Сонымен қатар, Ахмет Байтұрсынов ағартушылық қызметінде халық 

даналығы тудырған фольклорлық мұраларды жинауға, зерттеуге ерекше көңіл 

бөлді.Байтұрсыновтың жинақтап, реттеп, сұрыптап бастырған негізгі 

фольклорлық мұра  – «23 жоқтау». Бұл еңбегіне қазақ тарихының 400 жылдық 

мерзімі қамтылған 23 жоқтау енген. «23 жоқтауда» Бапай батыр, Қаздауысты 

Қазыбек би, Кенесары, Наурыз-бай би туралы нақтылы деректер бар. Сондай-ақ 



беташар туралы А.Байтұрсынов былай дейді: «Қыз келіншек болып түскенде 

бетін көрсетпейді. Ауылға келерде алдына шымылдық ұстап, перделеп келтіреді. 

Үйге кіргеннен соң да алдына шымылдық тұтып, қыз-келіншек, бала-шағалар 

болмаса, басқаларға көрсетпей қояды. «Беташар» айтылғаннан кейін беті 

ашылып, шымылдық алынып, ғұрып бойынша көрінетін адамдарына келіншек 

сонан соң көрінеді». Беташардан соң орындалатын ғұрып – неке қияр. 

Байтұрсыновтың анықтамасы бойынша, «неке қияр сөз» – неке қияр кезде екі 

арада жүретін екі куәнің күйеу мен қыздың разылығын сұраған уақытта 

айтылатын сөз.Ол әуенмен емес, өлең ұйқасымен, бір қалыпта айтылады. [4, 189-

бет] А.Байтұрсынов өзінің әдеби мұрасында фольклорлық мұралардың ішінде 

салт-дәстүр жырларының бірі – жарапазанға да тоқталып өтеді. «Жарапазан» 

рамазан деген сөзден шыққан, ораза уақытында балалар, бозбалалар түнде үйдің 

тұсында тұрып, жарапазан өлеңін айтады. Ораза ұстаған адамдар, сауап болады 

деп, жарапазан айтқандарға құрт, май, ірімшік, бір шаршы шүберек, басқа сол 

сияқты нәрселер береді. Жарапазанды кәсіп етіп, ораза уақытында ел аралап, 

күндіз жүріп айтатын үлкен адамдар болады. Жарапазан айтатындар екеу болып 

жүріп айтады. Бірі жарапазан айтқанда, екіншісі қостаушы болады» – деп, 

«жарапазан» сөзінің мәнін, тәрбиелік маңызын түсіндіреді және де оның түрлі 

орындалу тәсілдері бар екендігін мысалдармен дәлелдеп жазады. 

А.Байтұрсыновтың қазақтың тұрмыс-салт жырларының ішінде тағы бір ерекше 

мән бергені – «Бесік жыры». Ол: «Бесік жыры, яғни бала тербету – баланы 

ұйықтату үшін айтылатын өлең; бала тербету түрліше айтылады. Бірақ бүгінге 

бірдей жалпы келетін жерлері бар», – деп оның мазмұнын сипаттады. Ахмет 

Байтұрсынов әдет-ғұрыптарға байланысты орындалатын рәсімдердің мән-

маңызын терең зерттей отырып, олардың жеке тұлғаның рухани, адамгершілік 

қасиетін қалыптастырудағы маңызының зор екендігін анықтады.[2, 305-бет ]                                                                                                                                                                                                                                                        

Байтұрсынов еңбектерінен оның қазақ халқының ұлт ретінде қалыптасуын 

көксегені, осы жолда маңызды істер тындыруға ұмтылғаны аңғарылады. Ол 

ғасырдан-ғасырға жалғасқан ата-баба дәстүріне аса мән берді. Ата-баба дәстүрін 

ұлттық сана-сезімді қалыптастырудағы ықпалды күштің бірі деп білді. Өз 

жасаған істерін ата-баба қалдырған мұралармен салыстыра отырып былай деп 

қынжылды: «Біздің заманымыз – өткен заманның баласы, келер заманның атасы. 

Атадан алған мирасымыздың жәйі мағлұм, балаға бұл қалыпта тұрып не мирас 

қалдырмақпыз, оны болжауға да артық әулиелік қажет емес». А.Байтұрсыновтың 

педагогикалық көзқарасындағы халықтық идеясына Мұхтар Әуезов 1923 жылы 

оның 50 жылдық мерейтойына орай жазған мақаласында мынадай баға берген: 

«Ахаң ашқан қазақ мектебі, Ахаң түлеткен ана тілі, Ахаңның салған әдебиеттегі 

елшілдік ұран – «Қырық мысал», «Маса», «Қазақ» газетінің 1916 жылдары қан 

жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер-білім, саясат жолындағы қажымас 

қайраты, біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болмақ». Ұлт Ұстазының 

ешқашан ескірмес елшілдік сөздері қазір де көкейкесті. [3,157-бет] 

Ахмет Байтұрсынов «Жастардың оқу-тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі 

түзелмейді»деп айтты. Қазір елімізде білім беру жүйесі жаңартылып, 

жаңғыртылып жатыр. 2016 жылдан бастап мектептегі білім беру кезең кезеңмен 

білім мазмұнын жаңартуға бет алды. Білім беру жүйесінде жастарға сапалы білім 



беріп, олардың үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың 

кәсіби шеберлік көрсеткіштерінің бірі – жалпы педагогикалық, ғылыми- 

теориялық, әдістемелік жаңалықтар мен озық тәжірибені жетік меңгерудің 

маңызы зор. Ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес оқушының білімі 

терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде жұмыс істей 

алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру – қазіргі ұстаздар алдындағы міндет. 

Осындай талапқа сай жұмыс жасау үшін ұстаз үздіксіз ізденісте болуы керек 

және кәсіби білікті болуы тиіс. Ахмет Байтұрсыновтың әдістемелік құралдары 

әлі күнге дейін қазақ тіл білімі мен тіл оқыту әдістемесі саласындағы 

ғалымдардың қолданысына ие.Қазақ сөзінің теориясын жасап, көркем сөйлеу 

тілін ғылым тіліне айналдырып, тіл-құрал етіп жасаған ұлт көсемі Ахмет 

Байтұрсынұлы тіл білімінде де көшбасшы болып, қазақ тіл ғылымы мен 

әдістемесінің негізін қалаған. Еліміз әлеммен бірге, көштен қалмай дамып келеді. 

Еліміздің алға қойған мәселелерінің бірі – тіл. Осыған орай айтар болсақ, өзімізге 

жақын латын әрпіне ауысу бойынша жасалып жатқан іс-шаралар – еліміздің 

тарихы мен мәдениетінде елеулі орын алған оқиға. 2018 жылы қазақ тілі әліпбиін 

кириллицадан латын графикасына көшіру туралы Жарлық шықты. Бұл –тарихи 

шешім болды. А. Байтұрсынов тілдің заңдылығын терең зерттеп, әрбір таңба мен 

дыбысты жүйеге келтірген. Қазіргі қолға алынған латын әліпбиін Ахмет 

Байтұрсынов көрсеткен әліпбиге негіздеп жасау керектігін тіл зерттеуші 

ғалымдар ұсынды.[2, 98-бет ]  

2016-2020 жылдар аралығындаелімізде орта білім беру мазмұнын жаңарту 

шеңберінде барлық пәндер бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін 

арттыру курстары жүргізілді. Осы курстарда педагогтар жаңартылған оқу 

бағдарламасымен оқытудың қыр-сырларын меңгерді. Жаңартылған білім беру 

бағдарламасының ең негізгі мақсаты – білім алушылардың оқу нәтижелерін 

жетілдіру болып табылады. Жаңартылған білім беру бағдарламасы – алдыңғы 

қатарлы технологияларды терең білуге жетелейді. А.Байтұрсыновтың қазақ 

халқына, қазақ тіліне үйлестіріп қайта сұрыптап жасаған, өзінің әліпбиі мен бірге 

халқының сауат ашып, қара тануына зор еңбегін сіңіріп қана қоймай осы жолда 

бар ғұмырын сарп етті деуге де болады. Ал қазіргі заман «Ақпараттық 

технология заманы». Кім не істеп, не үйренемін десе жолы ашық. Мектеп 

қабырғасындағы оқушыдан зейнеткер қарияға дейін латын алфавитін ішінара 

танымайтын адам жоқтың қасы. Өйткені электрондық почтамен хабарласу, 

экспорт, импорт, тауар жазбалары, телефон сөздіктері, интернет сайттары, 

кейбір шетел тілін үйрену үшін осы латын алфавитін қолданады. Осындай 

ұтымды жағдайларды пайдаланып, латын алфавитін игеріп алған тиімді болмақ. 

А.Байтұрсынов – өзінің ағартушылық қызметі мен педагогикалық 

көзқарастары арқылы халықтық идеяны кеңінен насихаттады, оны нақты іске 

асыру жолында бар өмірін сарп еткен ғұлама ұстаз, халық педагогы, «ұлттық 

тарихымызда ешкіммен салыстыруға болмайтын ерекше тұлға». Біз, бүгінгі 

ұстаздар, жас ұрпаққа бағыт-бағдар, білім беретін зиялы қауым А.Байтұрсынов 

жазған «Оқу құралының» әдістемелік ұстанымдарын меңгерсек, оқушыны 

жалықтыратын жансыз оқулықтардан алшақтар едік. «Оқу құралы» – қазақ 

елінің сауатты, отансүйгіш ұрпақ өсіруіне әбден лайық құнды еңбек екені белгілі. 



А.Байтұрсыновтың: «Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден 

бастауымыз керек», – деген ойын алға қоятын кез келді. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЖӘНЕ ОҚУ-АҒАРТУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Буркутбаева Кенжегуль Ермековна 

Астана қаласы Т.Айбергенов атындағы №16 орта мектебі 

 

Ұлт тұлғасы Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ халқының әлеуметтік өмірінде, 

руханиятында ерекше орны бар тұлға. Қазақ қоғамы үшін жан аямай еңбек еткен 

қазақ халқының «рухани көсемі» (М.Әуезов) ең алдымен ана тілінің тілдік, әдеби 

жағын негіздеп, «Әліппені», ана тіліндегі оқулықтарды жазған әдіскер, 1921–

1925 жылы Орынбордағы, 1926–1928 жылы Ташкенттегі Қазақ халық ағарту 

институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ 

берген педагог [1]. Білім мекемелері үшін ең маңызды, басты қызмет -  оқу 

үдерісі. Ол оқушы мен мұғалімнің белгілі бір уақыт ішінде бірлесіп жүргізетін 

жұмысы. Оқу процесін ұйымдастыруда оқу материалдарын жоспарлау, оны 

сабақта қабылдатуға, игертуге жағдай туғызу – басты мәселе болады. Оқу 

процесін жоспарлауда екі мақсат көзделеді. Біріншісі, бір қалыпты жұмысты 

ұйымдастыру; екіншісі пәнді оқытудағы жетістік-кемшіліктерді бақылап, 

саралау, бағыт-бағдарын айқындау. А.Байтұрсынұлы оқу-ағарту ісін 

ұйымдастырудың аса жауаптылығын жадында ұстап, қазақ даласында ашылған 

мектептердің ахуалын, баланы оқытудың мәселелерін үнемі қадағалап, басылым 

беттерінде мақалалар жариялап отырған. Мәселен, 1913 жылы «Қазақ» газетінде 

«Оқу жайы» деген бас мақала жариялап, қазақ үшін оқу-білімнің маңызын 

ашады. Білім арқылы адамның ой-өрісі ұзарып, надандықтан, білместіктен 

құтылатынын айтады.  

Мектептегі білімнің бастауы  бастауыш сыныптан басталатынына аса мән 

берген ағартушы, осы кезеңдегі сынып оқушыларына оқу-білім мен дағдының 

айырықша маңызды екенін ашады. Күнделікті сабақ пен оқыту үдерісінің орнын 

белгілейді.  Сондықтан да балаларға жүйелі білім беретін бағдарламалар мен оқу 

құралдарының аздығын айтады: «Қазақта балаларды оқытатын жосықтар 

(бағдарламалар) мен кітаптар (оқулықтар) жоқтығын айтып, оны даярлап, білімді 

педагог кадрлардың қажеттігіне мән береді [2]. Сабақ – белгілі бір сынып 



оқушыларын белгіленген бағдарлама бойынша оқытудың негізгі формасы. Онда 

оқу материалын оқып-үйрену, меңгеру жүзеге асырылады. Ол үшін сабақтың 

нақты мақсаты болу керек. Сабақ – оқу процесінің ең кіші бөлшегі бола отырып, 

оның мақсатын, мазмұнын жүзеге асырады. Сабақтың тақырыбы, мақсаты, 

әдіс-тәсілі анықталғаннан кейін, оның дидактикалық материалы жасалады.  

       Мектепте өткізілетін сабақтың қалыптасқан құрылымы бар. Олар:  

-  ұйымдастыру кезеңі; 

-  үй тапсырмасын сұрау; 

-  жаңа материалды түсіндіру;   

-  сабақты бекіту, үйге тапсырма беру;   

-  оқушы білімін бағалау.  

  Сабақтың бөліктеріне уақыт белгіленеді. Сабақ үстінде оқушылардың 

білім-дағдылары қалыптасады. Сабақтың ойдағыдай өтуінің алуан түрлі 

шарттары бар. Ең бастысы – мұғалімнің білімі мен әдіс-тәсілдерінің 

жан-жақтылығы. Сабақты жоспарлау, ұйымдастыру, өткізу үлкен нақтылықты 

қажет етеді. Сабақ – күрделі процесс. Сабаққа көптеген талаптар қойылады. 

Солардың бастылары мыналар: 

- оқушыларың сабақты бар зейінімен, ықыласымен тыңдауын ұйымдастыру; 

- мұғалімнің материалды жеткізу шеберлігі, тиімді әдіс-тәсілдері; 

- оқушының теориялық жағынан меңгергенін іс-тәжірибеде, күнделікті сабақта 

қолдана алуы; 

- оқушы алдына проблема қойып, оны ізденіске бастау; 

- оқушының шығармашылық белсенділігін арттыратындай өз бетінше жұмыс 

беру; 

- көрнекі құралдың нақтылығы, әсерлілігі, мазмұндылығы; 

- мысалдардың өмірмен байланыстылығы, оқушыны ойлантуға, сөйлетуге, 

тәрбиелеуге ықпалы; 

- сабақты басқа пәндермен, өнер салаларымен үйлесіміне, ұқсастығына қарай 

түрлендіру. 

Бұл мәселелерге қоса, әр сабақта педагогикалық, психологиялық, 

физиологиялық талаптар ескеріледі. Бір сыныптағы оқушылар бірдей талап, 

әдіспен оқытылған сабақты бірдей қабылдай бермейді. Осыдан келіп жеке 

оқушыларды зерттеу, олармен дербес жұмыстар жүргізу талабы туындайды. 

Яғни, сабақта оқыту, үйрету, тәрбиелеу, дамыту шарттары жүзеге асырылады. 

Осы бағыттағы жұмыстар колледжде, жоғары оқу орындарында да жүргізіледі.  

   Өзінің мақсаты мен құрылымына қарай мектептегі сабақ екі топқа 

бөлінеді: 

- оқыту-үйрету мақсатындағы сабақ; 

- бақылау мақсатындағы сабақ.  

Оқыту-үйрету мақсатындағы сабақты мынадай төрт түрге бөлуге болады: 

- жаңа материалды үйрету, түсіндіру сабағы; 

- білім-дағдыны қалыптастыру сабағы; 

- өткенді қайталау сабағы; 

- оқушылар жіберген қате-кемшіліктермен жұмыс сабығы.  

а) Жаңа материалды үйрету, түсіндіру сабағы оқушыларды жаңа біліммен 



қамтамасыз етеді. Ол әрі қарай көрнекілік, баяндау, түсіндіру түрлерімен 

толықтырылады. 

ә) Білім-дағдыны қалыптастыру сабағы алған білімді бекітіп, дамытады. Мұнда 

әр түрлі тапсырмалар орындалып, оқушының жаңа материалды қалай игергені 

тексеріледі.  

б) Өткенді қайталау сабағы бұрын өтілген тақырыптарды жүйелеп, қалай 

игергенін білу мақсатында жүргізіледі. Бұл сабақты тоқсан соңында, белгілі бір 

ірі тақырыптарды, тарауларды өткеннен кейін жүргізуге болады.  

в) Оқушылардың ауызша және жазбаша жауаптарында жіберген қателерге үнемі 

назар аударып, оларды түзеу жұмыстарын жүргізіп отыру керек. Мәселен, тіл 

дамыту, мәнерлеп оқу, стильдік кемшіліктерді түзеу т.б. жұмыстар жасалғаны 

жөн. Яғни мектептегі тұтас оқу үдерісі күнделікті сабақтан құралады.  

«... Өзіміздің елімізді сақтау үшін бізге мәдениетке, оқуға ұмтылу керек. 

Ол үшін ең алдымен әдебиет тілін өркендету керек», - дегенді басты нысан еткен 

ағартушы оқу-ағарту мәселесіне қатысты көзқарастарын, ой-пікірлерін үнемі 

жариялап отырған [3]. Мұғалімдер даярлайтын оқу орнын бітіргеннен кейін өзі 

де бала оқытумен айналысқан А.Байтұрсынұлы мектеп пен оқу үдерісіне қажетті 

зәрулікті жақсы білген. Сондықтан бағдарлама, оқулықтан бастап, оқыту 

жүйесінің бірізділігін, ана тілінде оқытудың пайдасына ерекше назарда ұстаған. 

Бұл мәселелер күні бүгінге дейін өзінің өзектілігін сақтап келеді.     

Оқулық – оқу бағдарламалары мен дидактиканың талаптарына, оқыту 

мақсатына сай нақты бір оқу пәнінің мазмұны жүйемен, ғылыми негізде 

баяндалатын кітап. Оқу пәнінің толық мазмұны оқулықтар мен оқу 

құралдарында баяндалады. Оқулықтар оқу орындарының түрлеріне (бастауыш, 

орта, кәсіптік-техникалық, жоғары) қарай жасалады [4]. Оқулықтарға мынадай 

педагогикалық талаптар қойылады: оқу материалдарының қазіргі ғылым мен 

техниканың дәрежесіне сәйкес баяндалуы; жоғары идеялылығы; оқулықтар 

мазмұнын ұғынуға лайықты болуы; оқулықтар материалдарының жүйелі және 

бірізді түрде оқушылардың жас және танымдық ерекшеліктеріне сәйкес 

баяндалуы; оқулықтарда дәл және анық тұжырымдалған қорытындылар, заңдар, 

ережелер мен анықтамалардың баяндалуы; тілінің әдеби, жатық және ықшамды 

болуы, оқушылардың ұғымына сәйкес келуі; оқу материалын меңгеруді 

жеңілдететіндей суреттердің, сызбалардың, диаграммалардың болуы; 

оқулықтың сыртқы сұлбаларының  көркемделуі, сонымен қатар негізгі оқу 

пәндерінің қосымша жаттығулар кітаптары, сөздіктер, анықтамалар, оқу 

кітаптарының болуы. Оқулық – оқу үдерісін жүргізуге арналған негізгі құрал, 

оқытушы үшін де, оқушы үшін де бағдарлы ақпарат беретін арнайы кітап. 

 Білім мен ғылым – тәуелсіз еліміздің кемелдігі. Білімді ұрпақ - елдің ертеңі. 

Өткен дәуірдің басында елінің болашағын оқу-білімнен көрген қайраткер қазақ 

жазуының графикасын, жазу тәртібін орнықтырып, «Әліппені» жазып, мектеп 

оқулықтарын әзірлеп, бала оқытудың әдіс-тәсілдерін айқындаған әрекеттері күні 

бүгінге дейін маңызды. Себебі бұл жаңа ғасырда да қазақ мәдениетінің 

көкжиегін кеңейтіп келеді.  
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АХМЕТТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ:  

ТІЛШІ, ҒАЛЫМ, ӘДЕБИЕТТАНУШЫ, ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ 
 

Досмурзина Нұргүл Кенжебекқызы 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 

«Әулиекөл ауданы білім бөлімінің Н.Островский атындағы  

Аманқарағай жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

Адамдық диқаншысы қырға шықтым; 

Көл жоқ, көгалы жоқ - қорға шықтым. 

Тұқымын адамдықтың шаштым ектім, 

Көңілін көгертуге құл халықтың. 

А. Байтұрсынов 

Ол – ақын, жазушы, аудармашы, публицист, қоғам қайраткері, ағартушы, 

түркітанушы, әдебиетші, тілші, ғалым… 

Оның бүкіл еңбегінің мәнін бір ауыз сөзге сыйғызып айтар болсақ, ол ҰСТАЗ, 

ХАЛЫҚ ҰСТАЗЫ. 

Ахмет Байтұрсынұлы - қыры мен сыры мейлінше мол адам. Біріншіден, ол 

қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы, соңынан із салған 

жаңашыл ағартушы. Ол жазған мектеп оқулықтары 1914 - 1915 жылдан 1927 - 

1928 жылға дейін пайдаланылып келді. Қазақ оқушыларының бірнеше  буыны 

сауатын Байтұрсынұлының «Әліпбиімен» ашып, ана тілін Байтұрсынұлының 

«Тіл құралы» арқылы оқып үйренді. 

ХХ ғасырдың басындағы ірі саяси тұлға, көрнекті қоғам қайраткері, аса ірі 

әдебиет теоретигі, ғұлама түрколог, жаңа қазақ тілі білімінің негізін қалаушы – 

Ахмет Байтұрсынов. 

Ахмет Байтұрсынов – қазақ халқының әлеуметтік өмірі мен мәдениетіне 

аянбай адал қызмет еткен ірі қайраткер, үлкен талант иесі, тарихта орны 

айрықша зор тұлға. Ол 1905 жылы педагогикалық училищені бітірген соң, 

еліміздің әртүрлі  облыстарынан мектептер ашып, ұстаздық қызмет етті, жатпай 

- тұрмай еңбек етіп, қайткенде де қазақ халқының көзін ашуға, санасын оятуға 

барын салды. Қазақ халқының алдыңғы елдердің қатарында болуы үшін ең 

алдымен оқу - ағарту ісін аяғына қою керек екендігін түсінген А. 

Байтұрсыновтың оқу - ағарту идеясы, оның қоғамдық қызметінің арқауы, 

азаматтық борышының негізі болып табылды. Бір сөзбен айтқанда, ол өзінің 

барлық саналы ғұмырын қазақ қоғамында білім мен ғылымның дамуына, 

ағартушылық ісіне арнады. 

Ахмет Байтұрсынұлының жас қазақ ғылымына еткен қызметі тек тіл білімі 

саласында  емес, әдебиеттану саласында да айтарлықтай болды деп санаймыз. 

Өткен ғасырдың II жартысында - ақ халық ауыз әдебиеті үлгілерін жинап, 1923 



ж.  «Ер Сайын» жырын Москвада шығарады. 1926 ж. «23 жоқтау» атты жинағы 

жарық көреді. Бұл да қазақ ауыз әдебиеті үлгілері. 

А.Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» атты көлемді еңбегі- 

әдебиеттану ғылымы мен қазақ әдебиеті тарихына арналған тұңғыш зерттеу 

жұмысы… 

Қазақтың ұлттық әдебиеттануының ғылыми негізі, әдістемелік арналары, 

басты – басты терминдері  мен категориялары  түп - түгел осы кітапта 

қалыптастырылған. 

Ахмет Байтұрсынұлы - ақын және мықты ақын. Оның өлеңдері «Қырық 

мысал», «Маса», «Үзік» деген аттармен 1912 жылдан  1922 жылға  дейін бірнеше 

рет жарияланған. «Масаға» енген өлеңдер қараңғылық, надандық, шаруаға 

енжарлық, қазақты шағуға дайын тұрған жылан. Оның иесі аяқтары ұзын, сары 

маса болып ызыңдап, ұйықтап жатқан халқын оятпақшы. 

Ызыңдап ұшқан мынау біздің сары маса, 

Сап - сары аяқтары ұзын маса, 

Өзіне біткен түсі өзгерілмес, 

Дегенмен қара яки қызыл маса. 

Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, 

Қаққы жеп қанаттары бұзылғанша. 

Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен, 

Қоймастан құлағына ызыңдаса? 

Сұлтанмахмұт бір үйге келіп отырып: «Оқитын кітаптарың бар ма?» деп 

сұрағанда, оған үй иесі: «Маса» дейтін бірді айтып бірге кететін  бір қиссамыз 

бар» - деп, қолына  Ахаңның кітабын беріпті. Соған назаланған Сұлтанмахмұт 

«Тұтқындағы Байтұрсынның «Масасына»» деген өлеңін жазған екен /1914 ж/. 

Онда мынадай жолдар бар: 

…Бағың  жоқ көр соқырдың көзі алдында, 

Мұңыңды жылап шақшы өз алдыма: 

Гауһар тұрсын, айырып алтыныңды, 

Аузына керек тас деп бір алды ма? 

Өткірсің наркескеннің алмасындай, 

Жүйріксің "полный ходтың” арбасындай. 

Сен сұңқар, көңілі соқыр сенімен қас, 

Өзінің болмады деп қарғасындай… 

Сұлтанмахмұттың осындай  бағасынан кейін  «Маса» жинағына  қандай да 

болмасын пікір айтудың өзі артық болардай! 

Қалай да халықты ояту, оның санасына, жүрегіне, сезіміне әсер  ету жолдарын 

іздеген  ақын ұлы Абай тапқан соқпақ орыс әдебиеті үлгілерін пайдалану, 

аударма жасау дәстүріне мойынсұнады. И.А.Крылов туындыларын аударып, 

«Қырық мысал» деген атпен 1909 жылы Петербургте бастырып 

шығарды. Мысалдарда  әр түрлі аңдар, әр түрлі адамдар кейпінен хабар беріп, 

ишара тұжырым жасалады. Кісілердің мінезі, өмір ағысы, тағдыр сабағы, заман 

қабағына қатысты көптеген жайттарды, әсіресе, патша отаршыларының зорлық 

- зомбылығы, жуандардың, байлардың тепкісі, елдің азып - тозуына байланысты 



сарындарды А.Байтұрсынұлы жұмбақтап, тұспалдап жеткізеді. Кейде ашық, дәл 

айтылатын ойлар да бар. 

Бүгінде қайта жаңғырған Алаш зиялыларының еңбектері қазақы таным 

мен әлемдік мәдениетке сүбелі үлес қосуда. Алаш зиялыларының қай-қайсысы 

болсын, ұлтқа барын салып қызмет етуді басты мұрат еткен. Мұны олардың, ең 

алдымен, білім мазмұнын жетілдіруден бастағаны белгілі. «Ұлт ұстазы» Ахмет 

Байтұрсынұлы 1913 жылы «Қазақ» газетіндегі «Қазақша оқу жайынан» атты 

мақаласында: «Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз 

керек. Неге десек, болыстық та, билік те, халықтық та оқумен түзеледі», – деп 

жазады. Иә, сөзді тану, әсіресе, әдебиетті тану – ғаламның өзегіндегі аса нәзік 

үйлесімділік пен әсемдікті танудан бастау алып, тіршіліктің қарапайым 

заңдылықтарын ұғынуға дейін жалғасады. Мұны жаратылыстың өзіндік 

қарапайым тілімен сөйлете білу де өнер. Сондықтан, кез келген көркем дүниенің 

туу, жазылу, өмір сүру тарихы, ең бастысы, оның өнер ретіндегі құндылығы – 

аса ауқымды мәселе. 

Ахмет Байтұрсыновтың ғалым-теоретик, эстетик-сыншы тұлғасын 

айқындап беретін күрделі, толымды, жаңашыл туындысы Ташкентте 1926 жылы 

«Әдебиет танытқыш» («Теория словестности») деген атпен басылған. Араға екі-

үш жыл салып, авторы ұсталып кеткен соң, бұл еңбек көпшілік арасына мол 

тарап үлгермеді. Бірақ қазақтың ұлттық әдебиеттануының ғылыми негізі, 

методологиялық арналары, басты-басты терминдері мен категориялары түп-

түгел осы кітапта қалыптастырылған. 

Бірден айту керек, «Әдебиет танытқыш» — Ахмет Байтұрсыновтың 

эстетикалық-философиялық танымын, әдебиетшілік көзқарасын, сыншылық 

келбетін толық танытатын жүйелі зерттеу, қазақ филологиясының орны ерекше 

зор, айтылған ойларының тереңдігі мен дәлдігі арқасында болашақта да қызмет 

ететін, ешқашан маңызын жоймайтын қымбат, асыл еңбек. Ұлттық әдебиеттану 

ғылымы қазір қолданып жүрген негізгі терминдер, категориялар, ұғымдардың 

қазақша өте дәл, ықшам, оңтайлы баламаларының басым көпшілігі тұңғыш рет 

осы зерттеуде жасалғанын ашып айтатын уақыт жетті. Бұл ретте, Ахмет 

Байтұрсынов — тіл терминдерін жасауда қандай кемеңгер, данышпан болса, 

әдебиеттану, өнертану, фольклортану терминдерін жасауда да сондай кемеңгер, 

данышпан. Ғасырлар тоғысындағы қоғамдық-экономиканың қалыптасуы, жаңа 

үкіметтің орнығуы, халықты жаппай сауаттандыру үшін оқу-ағарту шаралары 

жедел жүзеге асырылған кезең. А.Байтұрсынұлының әдеби-эстетикалық 

тұжырымдары мен әдебиеттегі жүйелеуге қосқан үлесі туралы әдебиеттанушы - 

ғалымдар: «ХХ-шы ғасырдың басында әдебиеттану салада нақты іс атқарған, 

өзгелерге үлгі көрсеткен А.Байтұрсынұлы болды» дейді. Оның «Әдебиет 

танытқыш» атты еңбегі – ұлттық әдебиеттанудың әлемдік ғылымдағы 

зерттеулерге - деңгейлес, әдеби ұғым түсініктердің тұңғыш рет ұлттық ұғымға 

лайықталған, арнайы «пән сөздері» жарияланған ғылыми зерттеу екенін айтады. 

Академик З.Қабдолов 1988-ші жылы ғалым есімі ақталғаннан кейін 

А.Байтұрсынұлының әдеби мұрасы хақында «Әдебиет танытқыш» — тұңғыш 

қазақы трактат, әдебиет теориясының басы» екенін, кітаптың қадірі мен қасиеті, 

тарихи мәні мен маңызы кешегі кеңес кезінде бұрмаланғанымен, әлем 



ғалымдары арасында ғылыми тұрғыдан мойындалған ғылыми зерттеу еңбек 

екендігін ашып жазды, бүгінгі таныммен талдап таратты [50, Б. 70–80; Б. 38–41]. 

Академик Р.Нұрғали «Күлтегін» баспасынан жарық көрген өзінің «Қазақ 

әдебиетінің алтын ғасыры» атты зерттеу-еңбегінде «Әдебиет танытқыштың» 

қазір Алматыда сақталған кітаптарының соңғы беттері жыртылғандықтан, 

еңбектің тексті түгел берілмей отыр. Зейін салған кісі, аңғарса керек, 

А.Байтұрсынов былай дейді: «ұстасу шығармалар қайраткердің түріне қарай 

үшке бөлінеді: 1) әлектеніс; 2) азаптаныс; 3) әуреленіс. Осылардың біріншісі — 

әлектеніс пен үшіншісі әуреленіс талданады, ал екіншісі — азаптаныс жоқ. 

Сондықтан сақталған кітап бойынша болашақта «Әдебиет танытқыштың» толық 

текстін табу міндеті тұр, тағы бір мәселе әр түрлі жанрлық формаларды талдап 

болғаннан кейін А.Байтұрсынов әр жерде бұларды нұсқалықтың пәленше 

нөмірлерінен қара деп ескертеді. Ендеше «Әдебиет танытқыш» оқулық, оның 

хрестоматиясы — нұсқалығы да болған ғой. Ғасыр саңлағы: Ахмет 

Байтұрсынұлының шығармашылық ғұмырбаяны [201.]. Қысқасы, Ахмет 

Байтұрсыновтың ұлы еңбегі «Әдебиет танытқыш» төңірегінде әлі де көп 

зерттеулер жүргізу керек» деген толғақты ойын әдебиеттанушы ғалымдарға 

арнайды [52, 35-б.]. 

Шындығында, қазақ әдебиеттану ғылымына негіз болған бұл зерттеу 

еңбектің келешекте арнайы кешенді түрде зерттейтін өзекті тақырып. Еңбектегі 

әдеби терминдер бұл күні әбден халықаралық терминдерге бой алдырған 

әдебиеттану ғылымының сөздік қорын қазақыландыруға септігі тиер еді. 

Академик Р.Нұрғалиұлы: «Әдебиет танытқыш» әдебиеттанудың әлемдік 

терминологиялық стандарт-деңгейіне көтеріліп, шет сөзді араластырмай, 

қонымды, ықшамды, бір-бірімен сабақтас, ұйқас, ұялас ұғымдардың тұтас 

ұлттық қазақы жүйесін жасап берді. 

Әдебиетші – ғалым Т.Кәкішұлы «Әр дарынның тарихта өз орны бар» атты 

мақаласындағы А.Байтұрсынұлының сол жылдары егемендікке ұмтылудың, 

азаттық алудың бірден-бір жолы оқу мен білім алып, ой-сананы дамытуда 

екендігін жете ұғынып, оны белгілі дәрежеде «ағымға айналдыруға мұрындық» 

болғандығына баса көңіл бөледі [54]. Қазақ елінің болашағы үшін қаламымен 

күрескен қайраткердің қоғамдық белсенді қызметі мен публицистикалық 

еңбектері, ғылыми зерттеулеріндегі пікірлері ғалымның осындай қорытындыға 

келуіне негіз болды. «Әдебиет танытқыш» туралы, ондағы атаулар мен 

терминдердің қазақ әдебиетінің барлық ұғым-түсінігіне сай келетінін айтып, 

зерттеуші: «Мұндай еңбек бізде бұған дейін де, бұдан кейін де қайталанған жоқ. 

Ол — әдебиет теориясы мен әдебиеттану ғылымының міндет-парызын қатар 

атқарып, біздің алдыңғы, ағаларымыздың эстетикалық сауатын ашуға мұрындық 

болған жүйелі оқулық. Ондағы анықтамалар мен терминдердің өзі күні бүгінге 

шейін біздің ғылыми арсеналымыздан орын алатын құнды қағидалар мен 

атаулар. Көркемдік әлеміндегі сөз өнерінің сай-саласын ұғындыратын «Әдебиет 

танытқыш» - қазақ әдебиеттану ғылымының негізін қалаған өміршең қондырғы-

фундамент» деген қорытындыға келеді [54, Б. 102, 210–211]. 

Әдебиеттанушы Т.Кәкішұлы ғалымды қазақ әдебиеттану ғылымының 

негізін қалаған зерттеуші ретінде бағалайды. Ол қаламгер еңбектерінен нақты 



мысалдар келтіре отырып, тарихи деректер негізінде пайымдаулар жасайды. 

2000 жылы қаламгердің бұрын-соңды ғылыми ортаға таныс емес «Қалам 

қайраткерлерінің жайынан» деген мақаласын жариялады. 

Зерттеуші бұл мақаланы көпшілікке таныстырып отырғандағы мақсатын: 

«…мұндай мұраларды жариялау бізге керек…Кешегісіз бүгін жоқ, бүгінгісіз 

ертеңнің кірпіші қаланбайды. Ұрпақтар сабақтастығы дегеніміз де, міне, осы» 

дейді. Әрі осы мақалының астарынан бәле іздеген өз қандастарымыз, Ахметті 

партиядан шығарып тынғанынан мағлұмат береді. Десе де бұл тарихи маңызы 

зор мақала «Ахаңның азаматтығын айқын танытқан, интернационалистерді 

үркітіп, айғай-шу шығарған, «ұлтшылдықтың манифесі» деген баға береді 

әдебиеттанушы ғалым Т.Кәкішұлы. 

Орыс ғалымы А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышын» жеке дара 

алып қарастырмаса да, анықтамалығында «әдебиет теориясын» жазғанын айтты. 

Жалпы, «көркем өнер, оның ішінде әдебиеттің барлық болмысы мен бітімін, 

көркем шығарманың сыры мен сипатын, әдеби дамудың мағынасы мен мәнін 

анықтау жолында ұлттық әдеби-теориялық ой-пікірді ғылыми бір жүйеге 

түсірген, әдебиет теориясына ұлттық сипат дарытуда терминдердің қазақша 

мағынасын тапқан автордың жан-қиярлық еңбегінің жемісі» деп тұжырым 

жасаған. 

Қорыта айтқанда, «Әдебиет танытқыш» — қазақ әдебиеттану ғылымының 

алғашқы іргетасын қалаған қондырғы. 2007 жылы — Ұ.Еркінбаев «Ахмет 

Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышы» ХХ ғасыр басындағы әдебиеттану 

контексінде» [56], 2010 жылы — А.Ойсылбай «Ахмет Байтұрсынұлының 

«Әдебиет танытқышындағы» сөз өнері мен поэтика мәселелері» кандидаттық 

диссертациялар қорғалып, нәтижесінде ғылыми негізде тұжырымдалған ой-

танымдар мен соны ұсыныстар әдебиеттануға жаңа арна болып қосылды [57]. 

Әдебиет әлеміндегі әфсаналары ұлт басылымы «Қазақтың» тұңғыш санын 

шығарғанда, осы газеттің бас редакторы А.Байтұрсынұлы былай деген екен: 

«…Өзіміздің елімізді сақтау үшін бізге мәдениетке, оқуға, ұмтылу керек. Ол 

үшін ең алдымен әдебиет тілін өркендету керек. Өз алдына ел болуға, өзінің тілі, 

әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын біз ұмытпауға тиіспіз. Бұл мәселеде 

біздің халымыз оңды емес. Осы күні орыс школы мен татар мектептерінде оқып 

шыққандар қазақ тілінен алыстап барады. Бұл, әрине, жаман әдет. Егер тілге осы 

көзбен қарасақ, табиғат заңына бағынбай, біздің ата-бабаларымыз мың жасамаса, 

ол уақытта тілмен де, сол тілге ие болған қазақ ұлтымен де мәңгі қоштасқанымыз 

деп білу керек. Егер оны істегіміз келмесе, осы бастан тіл, әдебиет жұмысын 

қолға алып, өркендететін уақытымыз жетті» [32]. 

Осы айтқандарының үдесін бірінші болып өзі үлгі-өнеге, жол көрсетті. 

Оған айғақ – оның қаламынан шыққан: «Қырық мысал» (1909, 1913,1922), 

«Маса» (1911,1914, 1922) жинақтары мен фольклорлық мұрасы «Ер Сайын» 

1923ж, «23 жоқтау» 1926. 

ҚР ҰҒА академигі, тарихшы – ғалым Ханкелді Әбжанов Ахмет 

Байтұрсынұлы және қазіргі Отандық тарих ғылымының сабақтастығына 

көпшілік назарын аударды. «Ұлт зиялысы Ахмет Байтұрсынұлы үздіксіз 

интеллектуалды ізденіспен ғұмыр кешті. Ол жайлы өзі былай жазады: «1901 



жылдан бастап, оқытушылықтан қол босаған уақыттарымда өз бетіммен 

білімімді толықтырдым, әдебиетпен шұғылдандым».  Алғашқыда отарлық, 

кейінде тоталитарлық қуғын-сүргін көсіле жазуына мүмкіндік туғыза бермеді. 

«Қазақ» газеті мен Алаш қозғалысының басы-қасында жүру, кеңестік 

Қазақстанның саясаты мен тыныс-тіршілігіне араласу шығармашылық жұмысқа 

септеспеді. Соның өзінде артында мәңгілік мұра қалдыра алды», – деді ғалым. 

Сондай-ақ, А.Байтұрсынов – ХХ ғасырдың басында демократиялық бағыттағы 

зиялылардың көшін бастаушылардың бірі, Алаш партиясы мен Алаш 

автономиясын құруда басты рөл атқарушылардың бірегейі болды десек артық 

емес. 

Қорытындылай келгенде, Ахмет Байтұрсынұлының есімі тарихта қазақ тіл 

білімі мен әдебиетінің және қазақ журналистикасының негізін қалаушы ретінде, 

сондай-ақ, қазақ жазуының реформаторы, алғашқы ұлттық әліппенің авторы, 

ақын, аудармашы, педагог, ағартушы ғалым, қазақ руханияты тарихындағы аса 

ірі тұлға, мемлекет және қоғам қайраткері ретінде мәңгі қалмақ. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – ҰЛЫ РЕФОРМАТОР 

 

Егеубаева Гульназ Галимжановна 

Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының  

Әулиекөл ауданының білім беру бөлімінің Н.Островский атындағы 

Аманқарағай жалпы білім беретін мектебі 

 

Ахмет Байтұрсынұлы - ХХ ғасырдың басындағы зиялы қауым өкілдердің 

бірі. Оның шығармашылық ізденістері мен батыл пікірлері қоғамның дамуына 

баға жетпес үлес қосты, өйткені Ресей империясының ХІХ – ХХ ғасырдың 

басындағы жаңалықтары шет елдердегі халықтарды кедейлікке, мәдени дамуды 

тоқырауға әкелді. Ол өзінің барлық білімін, күш-жігерін және өмірін туған 

халқының рухани жаңаруы үшін арнап, ХХ ғасырдың 30-шы жылдарындағы 

жаппай саяси қуғын-сүргіннің құрбаны болды. 

Ахмет Байтұрсынұлы мемлекет және қоғам қайраткері, ағартушы, педагог, 

ақын, публицист, ғалым, реформатор, лингвист, патриот ретінде танымал тұлға. 

А.Байтұрсынұлының мұрасы ауқымды және орасан зор. Оған, менің ойымша, 



оның есімімен байланысты барлық нәрсе қамтылады. Бұл: оның өмірі, туған 

халқының тіршілігін қамтамасыз етудің барлық салаларын қамтитын қызметі, 

жан-жақты еңбектері, ойлары, идеялары, пайымдаулары. Тәуелсіз Қазақстанның 

ғалымдары жан-жақты зерттесе, жас буын Ахмет Байтұрсынұлын 

ризашылықпен зерделеуде. Ол - ХХ ғасырдың феномені, сондықтан барша 

қазақстандықтардың шынайы қызығушылығын тудырады.[1.15б.] 

        Қазақстанда Ахмет Байтұрсынұлын және жалпы алашордашыларды 

білмейтіндер саны кемде-кем. А.Байтұрсынұлының көптеген бай рухани 

мұраларының ішінде тіл және әдебиет мәселелеріне арналған зерттеулері, қазақ 

тілі мен жазуын жаңғырту идеялары ерекше орын алады. Ахмет атамыз - ана 

тілінде оқытатын "Оқу құралы", "Тіл құралы", "Әліпби", "Жаңа әліппе", "Сауат 

ашқыш", "Мәдениет тарихы", "Әдебиет танытқыш" оқулықтарының және 

"Баяншы" әдістемелік құралдарының алғашқы авторы. Бірден айту керек, 

«Әдебиет танытқыш» — Ахмет Байтұрсыновтың эстетикалық-философиялық 

танымын, әдебиетшілік көзқарасын, сыншылық келбетін толық танытатын 

жүйелі зерттеу, қазақ филологиясының орны ерекше зор, айтылған ойларының 

тереңдігі мен дәлдігі арқасында болашақта да қызмет ететін, ешқашан маңызын 

жоймайтын қымбат, асыл еңбек.Ол қазақ тіл білімінің негізін қалаушы, қазақ 

ауыз әдебиетін зерттеуші, оған  дәлел ретінде оның "23 жоқтау", "Ер Сайын" 

еңбектерін атап өтсем болады. Ахмет Байтұрсынұлы араб графикасы негізінде 

қазақ тіліне бейімделген және қазақ жазуын дамытуда маңызды ғылыми-мәдени 

жетістікке айналған жаңа әліпбидің авторы және реформаторы болып табылады. 

[3.65 б.] Осылайша, 1912 жылы ғалым қазақ тілінде қолданылмайтын барлық 

таза араб әріптерін алып тастап, қазақ тіліне тән әріптерді қосты. Тіптен, шет 

елдердегі, яғни Қытайда, Ауғанстанда, Иранда тұратын қазақтар "Жаңа Емле" 

("Новая орфография") деп аталған жаңа әліпбиді әлі күнге дейін қолданады. 

Ахмет Байтұрсынұлы халықаралық терминдерді қазақ тіліне аудару және енгізу 

принциптерін ұсынған, Бакуде өткен тұңғыш Бүкілодақтық түркітанушылар 

съезіне белсенді қатысушы, түрколог ғалым ретінде танымал тұлға болғаны 

мәлім. Күні бүгінге дейін Ахмет атамыздың мұралары, педагогикалық 

ізденістері, қазақ қоғамына арналған зерттеулері өзінің маңыздылығын жойған 

жоқ, оның бірден-бір себебі біздей өскелең ұрпақтың оны жадымыздан 

шығармай, салған жолының ізімен оны заман ағымына сай ол мұраларды қайта 

жаңғыртып отыруымызда. Менің пікірімше, Ахмет атамыздың тілдік, 

педагогикалық салаларды қамтыған еңбектерінің бүгінгі күнге дейін актуалды 

тақырыптары маңызын жойған жоқ, оған дәлел ретінде ғалымның мұраларын 

зерттеп жүрген көнекөз ғалымдардың пайымдаулары мен пікірлері айғақ. 

[2.168б.]    

Педагогикалық ізденістерден бөлек, А.Байтұрсынұлының әдеби мұрасы да 

аса құнды. Ұлттық әдебиеттануда Байтұрсынов жаңа ұғымдар мен терминдерді 

тұжырымдады, мысалы, сөз өнері, шығарма, ауызша әдебиет, өлең-толғаныс, 

аллегория, эпитет, қайта ойластыру, персонализация, гипербола, метафора, 

метонимия, ирония және басқалар. "Әдебиет танытқыш" еңбегінде әдебиет 

тарихы, теориясы мен сынына, әдіснамасына дәл анықтама беріп, қазақ 



әдебиеттану ғылымы жүйеге келтірілді. Бұл туынды қазақ тіліндегі ғылыми-

теориялық еңбектің іргетасын қалады деп айтсам артық болмас. 

             Жоғарыда айтылғандай, Ахмет Байтұрсынұлы көп қырлы тұлға болған. 

Атап айтқанда, ол қазақ кәсіби журналистикасының негізін қалаушылардың бірі 

ретінде де даңққа ие болды. Ол Әлихан Бөкейхановпен, Міржақып Дулатовпен 

бірге халықтың мүддесін білдіретін алғашқы жалпыұлттық "Қазақ" газетін 

шығарды. Газет орыс шаруаларына-қоныс аударушыларға ең жақсы жерлердің 

берілуіне қарсы шығып, көшпелі ауылдардың отырықшылыққа шапшаң көшуіне 

жол бермеуді ескертті, егін шаруашылығы мен мал шаруашылығын жүргізудің 

озық әдістерімен таныстырды, халықты бірігуге және белсенді саяси күреске, 

сауаттылығы мен мәдени деңгейін арттыруға шақырды. Абайдың қоғамды 

демократиялық орналастыру туралы идеясын дамыта отырып, "Қазақ" газеті 

ұлттық сана-сезімді оятып, әлеуметтік-саяси сипаттағы, білім беру, ағарту және 

тұрмыс мәселелерін көтерді. [4.15б.] 

       Сөзімді қорытындылай келе, Ахмет Байтұрсынұлының рухының ұлылығы 

өзі бүкіл өмірін арнаған халқынан танылады. Ахмет Байтұрсынұлының мұрасы 

әлемдік мәдениеттің бір бөлігіне жатады және ол бүкіл адамзатқа қол жетімді 

болуға міндетті. Өйткені ол халқының қамын ойлаған нағыз патриот еді, бәсекеге 

қабілеттілігіне, табиғи ерекше қабілеттері мен дарындылығына сенді. Қазақ 

мемлекетін өркениетті еуропалық елдердің қатарынан көруді армандады. Бар 

күш-жігерін, өнер-білімін халқының көзін ашуға жұмсады. Ғылым мен өнер 

дамыса, ел жағдайының жақсаратынын терең түсінген Ахмет атамыз ғылымның 

бірнеше саласына қалам тартып көрді. Қазақ тілі мен әдебиеті, тарих, түркітану, 

терминтану салаларына қосқан өлшеусіз еңбектері – соның жемісі. Ахмет 

атамыздың заманы – біздің заманымыздың атасы. Қазақ халқының да болашақта 

дамыған елдермен терезесі тең, керегесі кең іргелі мемлекетке айналуы үшін 

Ахмет атамыз бар ғұмырын сарп етуден тайынған жоқ. Жанашырлығы халқының 

көңіліне медеу болып, бұл күнде Алаш дегенде екі адамның бірінің ойына Ахмет 

атамыз келеді. Ғалымдығы мен жазушылығы қатар толысқан адамның басты ойы 

– елінің білімді болуы.  Әр қазақ Ахаңның аманаттаған сөзін арқалап, жетер 

жеріне дейін жеткізері анық. Адамдықтан, адалдықтан Алла берген жанын 

аламын десе де аттамаған Ахмет атамыз – біздің мақтанышымыз. Бүгінгі ұрпақ 

Алаштың әр азаматын танып, өне бойына айтқан ақыл-кеңестерін, істеген істерін 

сіңіріп өсу керек.  

Ахмет – Ұлттың ұстазы, халық жанашыры. Ахметтің артында қалдырған 

еңбектері, келешек ұрпақтың аманаты, жемісі. Бүгінгі ұрпақ Ахмет бастаған 

Алаш азаматтарына қарап бой түзейді. Біздей жас ұрпақ үшін аянбай еткен ұлт 

ұстазының есімі ұмытылмайтынына кәміл сенімдіміз! 
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ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ 

 

Жусупова Эльмира Айтмағамбетовна 

«Меңдіқара ауданы білім бөлімінің Соснов жалпы білім беретін мектебі» КММ 

             

           «Тәуелсіздік бәрінен қымбат!» деген бір ауыз сөз мәңгі ұранымыз болуға 

тиіс» - деп Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің «Тәуелсіздік 

бәрінен қымбaт» атты мақаласында тәуелсіздіктің маңыздылығын, сонымен 

қатар XX ғасырда Алаш зиялылары мақсат еткен тәуелсіз мемлекет моделін 

барлығымызға айқындап, ұлттық сананы жаңғыртудың тағы бір кезегі келгенін 

анық көрсетіп берді. Осының негізінде ХХ ғасырдың басында 

мемлекеттілігімізді айқындайтын ұлт зиялыларымыздың қызметін қайта қарап, 

тәуелсіз негізде этникалық идеяларын қайта жаңғырту – жастар, біздің басты 

міндетіміз.Ағартушы, ұлт ұстазы, қазақ халқының ХХ ғасырдың басындағы ұлт-

азаттық қозғалысының жетекшісі, Алтын Орда өкіметінің мүшесі, қазақ халқын 

модернизмге жетелеуші – Ахмет Байтұрсынұлының туғанына биыл 150 жыл. 

Ахмет Байтұрсынұлы, алдымен, қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, 

әрі қарай қазақ тілінде оқуын жалғастыруға көп күш-қуатын жұмсаған қайраткер 

екендігін білеміз. Осы мақсатты орындау үстінде, ол қазақ тілінде оның 

дыбыстық жүйесі мен грамматикалық құрылысын баяндап, талдап-танытқан 

зерттеуші, сонымен қоса, осы зерттеу негізінде «Әліппе» мен тұңғыш ана тілі 

оқулықтарын жазған автор. 

          Ағартушы оқу-ағарту ісін жолға қою үшін қазақ жазуына лайық графика 

түзу, жазу тәртібі – емлені жасау, қазақша сауат ашатын «Әліппе» жазу, ана тілін 

танытатын мектеп оқулықтарын жазу, бала оқытудың әдістерін көрсету сынды 

бірқатар игі істерді атқарған. 

         Қазіргі таңда, елімізде білім беру мен ғылым саласында қарастырылып, 

қабылданып жатқан реформалар Ахмет Байтұрсынұлының бастаған жолын 

жалғастырып, ұрпақаралық сабақтастық орын алар болса нәтижелі болары 

сөзсіз. Себебі, реформа, жаңаруға бағытталған өзгеріс төменнен жоғарыға қарай 

жүйелі жүргізілген жағдайда нәтижелі боларын білеміз. Осы бағытта ағартушы 

оқу-ағарту саласын реформалауда  бастауыш мектептен бастап қолға алып, 

бірте-бірте ана тілімізде оқулықтардың көптеп жазылуын және ғылыми 

терминдер қарастырылатын қазақ тіліндегі сөздік құралдарын жазылуын іске 

асыруға бастамашы болған. Бұл бағыттағы атқарылған жұмыстар, бүгінде, 

еліміздің білім беру мен ғылымды дамыту шараларына бағытталған 



реформалардан көрініс тауып, жаңа Қазақстанды қалыптастыруда үлкен маңызға 

ие екендігін аңғарамыз. 

           Бұл реформалар, сонымен қатар, мектепте Тарихты оқытатын барлығына 

бірдей оқулық мәселесі мен ЖОО-да ғылыми жұмысты жүйелі жүргізуге 

бағытталады. Ал оқулық мәселесі Алаш зиялыларының, әсіресе, ұлт ұстазы 

Ахмет Байтұрсынұлының қызметін үлгі етіп, Қазақстанның ғылым саласында 

дамудың жаңа деңгейіне өту мүмкіндігі. 

           Ахмет Байтұрсынұлының негізгі еңбегінің бірегейі – әліпбиді жазуы 

болғандығын білеміз. Ғалымның әліпбиі қазақ тілінің табиғатына бейімделген 

араб жазуы негізінде жасалды. Ол Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде 

(Орынбор, 1924), құрылтайында (Баку, 1926) араб жазуындағы әліпбидің 

қажеттілігін, құндылығын жан-жақты тұжырыммен дәлелдеген ғылыми 

баяндама жасады. Бұл әліпби ұлттық жазудың қалыптасуындағы ірі мәдени 

жетістік болып табылады. Ол халыққа ғылым-білімнің қажеттілігін түсіндірумен 

ғана шектелмей, білім беру ісін жолға қоюға күш салды. 

Әліппе де дыбыс пен әріпті оқыту дидактиканың жеңілден ауырға қағидасы  

бойынша жеке сөздерді оқытудан басталады да, кейін қысқа –қысқа мәтіндер 

алынған. Ал жеке сөздер алынғанда, екі дыбыстан тұратын қысқа, жеңіл 

сөздерден басталып, ол бірте – бірте күрделендіреді. Мысалы: ас,аса, асар, ал,,, 

ала, алас, қон, қонақ, доға,доғар. Бұл қағида оқушының оқуды, жазуды, сөйлеуді 

тез үйренуін қамтамасыз ету, оқыту процесін жеңілдетуден шыққан.  

         Ғалым балалар тілін дамыту жолында алдымен жеке сөздермен таныстыру 

қағидасын ұстаған. Автор әріппен, дыбыспен байланысты ғана қолданып 

қоймай, кейін сөздермен таныстыруды, сөздік қорды байытуды тақырып 

бойынша жалғастырған.  Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім 

жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі 

оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, сондықтан білім беру 

жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Оқушыларды заманауи әдіс –

тәсілдермен оқытып, ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп тәрбиелеу 

қажеттілігі де осы себептен туындап отыр. Қазақстан Республикасында  орта 

білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі 

спиральды қағидатпен берілуі. Яғни жоғарыда айтылып кеткендей, Ахмет 

Байтұрсынұлының қағидасымен жеңілден күрделіге қарай, бөлім бойынша 

тақырыптады оқытуды, жазуды, оқуды , сөздік қорларын байытуды негізге ала 

отырып, жаңартылған оқу бағдарламасында да оқушылардың айтылым, 

жазылым, оқылым, тыңдалым дағдыларын дамытуды көздеген. 

         А.Байтұрсынов пәндердi оқытудың әдiстемесiмен де айналысты. 1928 ж. 

“Жаңа мектеп” журналының 8-санында жарияланға “Қай әдiс жақсы?” деген 

көлемдi мақаласында ұлы педагог Л.Н.Толстойдың “Үйрету әдiстерi туралы” 

деген еңбегiне талдау жасай отырып, мынадай тұрымға келді «Олқылықтың 

белгiсi – бiр ғана әдiспен болу. Шеберлiктiң белгiсi – түрлi әдiстi болу” деп 

ойын жеткізді. Оқыту әдiстерiн жетiлдiрудi, оқытудың әдiс-тәсiлдерiн 

жаңартуды көредi. “Оқыту жайында” атты мақаласында “Оқу жұмысының үш 

жағы үш нәрсеге тiреледi. Бiрi ақшаға, бiрi құралға, бiрi мұғалiмге. Осы үш 

тiреуi бiрдей тең болса, оқу қисаймайды, ауытқымайды, түзу жүредi… дейдi.  



          Оқыту әдісі — оқушыларға білім беру және оларды дамыту мақсатында 

мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жасайтын қызметі мен қарым-

қатынасының тәсіл-амалдары — деген де пікір айтылады. 

Оқыту әдістері — оқытушы мен оқушылардың жұмыс істеу әдісі, оның 

арқасында білім, іскерлік, дағды қалыптасып, оқушылардың дүние 

танымдылығы мен қабілеттілігі артады. 

Оқыту әдістері — мұғалім мен оқушылардың бірлесе жасайтын әрекеті. 

Оқыту әдістері — мұғалім мен оқушылардың өзара әрекетінің барысында білім 

алу жолдары. 

        Ахмет Байтұрсынов бүкіл саналы өмірін қазақ қоғамында білім-ғылымның 

дамуына, ағартушылық ісінің жанданып кемелденуіне бағыштады. Ол оқу-

тәрбие жұмысын жетілдіру саласында өзіндік өшпес ізін қалдыра білді. 

        Қорыта келе айтарым, А.Байтұрсынов — өзінің ағартушылық қызметі мен 

педагогикалық көзқарастары арқылы халықтық идеяны кеңінен насихаттап, оны 

нақты іске асыру жолына бар өмірін арналған ғұлама ұстаз, халық педагогы, 

«ұлттық тарихымызда ешкіммен салыстыруға болмайтын ерекше тұлға». 

       Ахмет Байтұрсыновтың ағартушылық идеяларының Қазақстан 

Республикасының Білім беру жүйесіне зор үлесін қосты деп ойлаймын. Білім 

беру мекемелерінде мұғалімнің ең басты қасиетті міндеті - рухани бай, жан-

жақты дамыған, дарынды, бойында ұлттық құндылықтар бар, сақталған 

адамгершілікті жеке  тұлғаны қалыптастыру. 
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Ибраева Айгүл Аронқызы 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 

«Қостанай қаласы білім бөлімінің №7 

жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

Ахмет Байтұрсынов – қазақтың біртуар азаматы, қазақ елінің жағдайын 

ойлаған, халықтың қамын жеген ерекше тұлға. Жас кезінен бастап тағдыры оңай 



болмаған 13 жасқа жеткенінде Әкесі Шошақұлы Байтұрсынды орыс князі 

Яковлевтің айтқанына көнбегені үшін баласының көз алдында жендеттер 

түрмеге қамап, Сібірге айдап жібереді. Ол туралы өз өлеңінде: 

Оқ тиіп он үшімде ой түсіріп,  

Бітпеген жүрегімде бар бір жарам – дейді.  

Әкесі сотталып кеткен кейін Ахметтің отбасының жағдайы нашарлайды. 

Барлық мал-мүлкін үкімет тартып алады. Әкесі Байтұрсын тек 17 жылдан кейін 

оралады.   

Торғай жері ұлан-байтақ. Бір шеті Ақтөбенің Шалқар, Ырғыз 

аудандарымен шекаралас болса, енді бір шеті Ақтөбенің Комсомол ауданымен 

шектеседі, шығыс жағы Қарағанды облысының Жезқазған, Ұлытау, солтүстік 

шығыс жағы Есіл өзенімен астасып жатыр. Жер көлемі ұлан-ғайыр. Торғай 

бойын жайлаған, мекендеген Арғын тайпасы Әйдерке, Шақшақ рулары болса 

керек.  

Деректерді оқысам, Торғайдың елді мекен болып қалыптасуына Ресей 

патшалығының көмегі болған деседі. Сол кезде Қостанай, Ақтөбе елді мекендері 

Торғай уезіне қараған. Кейін Торғай үлкен қала болып қалыптасқан. Осыған 

байланысты, халықтың көп шоғырланған ортасына Ыбырай Алтынсарин 

бабамыз Торғай жеріне мектеп салуды, бала оқытуды ұйғарған. Торғайдан 

мектеп ашқанында Шақшақ Жәнібектің ұрпағы көп көмек көрсеткен екен. 

Арбаны бірнеше түйеге, жылқыға артып Аманқарағай елді мекенінен құрылыс 

материалдарын тасымалдауға көмектескен деседі.  Қазіргі таңда Ыбырай салған 

мектеп үлкен мұражайға айналғалы қашан.  

Атағы қазақ жұртына мәлім А.Байтұрсынов пен М.Дулатов сол 

Ыбырайдың мектебінен тәлім алған. Небір қазақтың ғұламалары осы Торғайдың 

төл ұлдары екендігін көпшілігі білетін болар деп ойлаймын. Кешегі өткен 

жойқын заманда құғын-сүргінге ұшырап, халық жауы деген атақ алған, қазақтың 

қос арысы Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлының ерлігі тарих 

болып қалғаны мәлім ғой.  

Ахмет Байтұрсыновтың «Қырық мысал», «Маса» кітаптары 1937 жылы 

киізге оралып, жер астына көмілген екен. Сол баға жетпес мұраларды 1990 жылы 

қазып алып, мұражай қорына табыс еткен Смағұлов Ерден ақсақал еді. Оған 

кезінде әкесі: «Балам, Ахаң халық жауы болуы мүмкін емес, түбі ақталады. 

Кезінде ақ келінді елге алып келгенде қос кітапты сыйға тартып еді, есіңде 

болсын түбі ақталғанда осы жерден қазып аласың», – деп өсиеттепті. Араға 

жылдар түскенде Ерден атамыз аманатқа қиянат жасамай мұражайға әлгі 

қазынаны табыстапты.  

Бала кезім, мектепте 6 шы не 7 ші сыныпта оқимын. Бір күні ұйқыдан 

оянсам, үйдегілер дүрлігіп жүр. Не болды екен деп анамнан сұрап едім, - бүгін 

Міржақып Дулатұлының сүйегін сонау Карелиядан әкеледі, соған алаңда халық 

жиналып, қазақ жеріне қайта жерлейтін болады - деді. Өз басым ештеңе 

түсінбесем де, сөмкемді асынып, бантигім желбіреп мектепке келдім. Сол күні 

алаңға мектеп болып бәріміз бардық. Ауылдың ортасына Міржақып 

Дулатұлының мұражайын орнатқан болатын. Сол жерге Міржақыптың кесенесін 

тұрғызып, қазақ жеріне қайта жерленді. Қазақ еліне «Оян, қазақ!» деп ұран 



тастаған Міржақып бабамыздың мәйіті өз жеріне жетіп, өзі болмаса да, рухы 

қазағымен табысқанын сол кезде бала көңілім түсінбеген екен. Сол жиында 

Міржақып Дулатының қызы Гүлнәр Міржақыпқызы  сөз сөйлеп, ауылдың 

мұражайына Міржақып Дулатұлының  тұтынған заттарын табыстады. 

Ахмет Байтұрсынұлы қоғамдық-саяси қызметін педагогикалық бағытта 

бастаған. Бестамақта, Әулиекөлде, Меңдіқарада, Қостанайдағы педагогикалық 

сыныпта, Қарқаралыда сабақ берген. Ахмет Байтұрсынұлына 1905 жылғы 

«Қарқаралы құзырхаты» көп өзгеріс әкелді ме деп ойлаймын. Сол петициядан 

кейін баспасөз саласына еркіндік берілген-ді. Араға 8 жыл салып Ахмет 

Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Әлихан Бөкейхан бастаған Алаш 

қайраткерлері Орынборда «Қазақ» газетін шығарды. «Қазақ» газетіне дейін ұлт 

ұстазы кітап шығарып та, әліппе жасап та, түрмеге қамалып та «үлгерді». 1913-

1918 жыл аралығында шығып тұрған «Қазақ» газеті – елдің көзін ашқан, саяси 

сауатын арттырған, Алаш қайраткерлерін біріктірген басылым еді. «Қазақ» газеті 

– «Алаш Орда» үкіметінің негізгі газеті десе де болады. Өйткені, бұл газетте 

«Алаш» партиясының бағдарламалық жобасы, қарарлар мен съездер, «Алаш 

Орда» үкіметі мүшелерінің мақалалары басылған еді. «Қазақтан» кейін бұл 

міндет «Сарыарқа» газетіне жүктелді. Ал, «Қазақ» газетінің ғұмыры 

большевиктік билік орнағаннан кейін ұзаққа бармады. 

«Қазақ» газеті 1913 жылдың 2 ақпаннан бастап жетісіне бір рет, 1915 

жылдан 2 рет шығып тұрды. Үш мың тираж, кей деректер сегіз мың тираж деп 

көрсеткен. Алғашқы редакторы – А.Байтұрсынұлы, екінші редакторы –  

М.Дулатұлы. Мұстафа Оразаев бастырушы болған. 1918 жылғы сандарының 

редакторлық қызметін Жанұзақ Жәнібеков атқарған. Бас-аяғы 265 нөмері 

жарияланған. 

       Ақынның Орынборда жүргенде шыққан «Оқу  құралы», «Тіл  құралы»  атты 

кітаптары  лингвистика  саласында маңызы зор   еңбектер деп  санаймын. 

Арабтың  классикалық  жазуын, түркі әлемінің  сөйлеуіне  үндестіре   үйлестіре  

білген   еңбегі  дүниежүзі  ғалымдары тарапынан  жоғары бағаланғанын да атап  

айтқан  дұрыс деп ойлаймын.  «Тіл  құрал » оқулығында Ахмет Байтұрсынов 

сөзін: « Тіл -  адамның  адамдық  белгісінің  зоры, жұмсайтын  қаруының  бірі. 

Осы дүниедегі адамдар тілінен айырылып, сөйлеуден қалса,  қандай қиын күйге 

түсер еді, осы күнгі адамдар жазудан айырылып, жаза алмайтын күйге ұшыраса,  

ондағы күйі де тілінен  айырылғаннан   жеңіл болмас еді.  Біздің   заманымыз- 

жазу заманы,  жазумен сөйлесу, ауызбен сөйлесуден  артық  дәрежеге жеткен   

заман»  - деп   бастаған екен. [1.11] Осылайша,  ғалым     халықтың    төл 

таңбасының   қаншалықты маңызды  екен  түсіндіреді. 

         Ғалым  қазақ  әліпбиі мен  қазақ  оқулықтарын  жазуды 1912  жылдан бастап 

қолға алады. Қазақ  графикасын жасауда халықтың  мәдени дүниесінде   көп 

ғасырлық   дәстүрі   бар,  туыстық, жақындық  сипаты бар араб таңбаларын алады 

да қазақ  фонетикасына  икемдейді. Ғалым қазақ тілінде 24 түрлі дыбыс бар, оның 

бесеуі дауысты,  он жетісі дауыссыз, екеуі жарты дауысты дыбыстар екенін 

айтып: «бұл дыбыстардың ішінде «қ»  һәм «ғ» ылғи жуан айтылады, «к», «г» һәм 

«е»  ылғи жіңішке айтылады. Өзге  19 дыбыстардың һәр қайсысы бірде жуан, 

бірде жіңішке айтылады. Егерде  бұл 19 дыбыстың  жуан айтылуы үшін бір белгі, 



жіңішке айтылуы үшін бір белгі керек десек, … онда 19 дыбысқа 38 белгі керек 

болар еді. Бұған дайым жуан айтылатын «қ» мен «ғ» – ны қосқанда, дайым 

жіңішке айтылатын «к», «г», «е» - лерді қосқанда, бәріне 43 белгі  керек»,- дейді 

[2.324]. А.Байтұрсынов қазақтың сингармониялық сөйлесімінің барлық 

қасиеттерін жазылым процесінде толық қамту үшін осы 43 түрлі дыбысты 

дәйекшіні қосқанда 25 белгімен жазу техникасын ойлап тапқан;  

   Дыбыстың жіңішкелігін арнайы таңба – дәйекшімен белгіледі. Дәйекші сөз 

құрамындағы дауысты және дауыссыз дыбыстың, сонымен бірге, бүкіл сөздің 

толық жіңішке дыбысталуын білдіреді; 

         Баланы  оқыту, баланы  ең  алдымен  сауытты етудің  бірден   бір  оңай 

жолы -  әр  қаріп  бір таңбамен берілуі  керектігін  жете  түсінді және солай 

жасады. Бұрынғы  классикалық  араб  жазуында   бір  түрлі жазылып, әр түрлі  

оқылатын. Мысалы «қыр» деп жазылады, «кир» деп, «қыр», «кір»деп те оқыла 

берілетін.  Ал ол сөздің  оқылу, айтылу мәселесі   контекстегі  мағынаға 

байланысты болатын. Ахмет  Байтұрсынов барлық  түркі   әлемін сол контекстік 

жазудан, түсініктен   босатты деп айта  аламыз.        

            Ахмет  Байтұрсынов  сөз қалай жазылса, солай оқылатын,қалай сөйлесе, 

солай  жазылатын  концепциясын   ұсынды.  Осы   райда, Ахмет Байтұрсынов 

аталған концепция қалай   келді? – деген   сауал  туындайды...                          

            Ғалым қазақ  халқының  ойлау қабілетіндегі сөз мағынасын өзгертетін 

дыбыстардың  санын, солардың  психо-бейнесін толық  зерттеді, яғни «төте  

жазуды» халықтың  образды ойлау  мүмкіндігімен сабақтастырды деп  толық 

айта  аламыз. Ахмет Байтұрсынов жасаған терминдерінен, атауларынан оның 

мазмұны  көрініп тұрады, ал мазмұнынан оның атауы көрініп тұрады. 

Ахмет Байтұрсынов   ұсынған  әліпбиімен   орыс – қазақ  мектептерінде   

оқытыла бастайды. Ахаңның  әліпбиі «Байтұрсынов әліпбиі»деп 1924 жылы  

заңдастырылып,  қазақтың  жазу  мәдениетіне  ғылыми – революциялық  ықпал 

жасады. Осы орайда, А.Байтұрсыновтай дара тұлғаның өсиеті, қалдырған 

мұрасы тіл жанашырларының алға ұстар бағдаршамы болуға тиіс  деп ойлаймын.  

        Дара   тұлғаның  шығармашылық  мұрасының  тағы бір  қыры, әрине  оның  

ақындығы. Қалайда халықты ояту,  оның   санасына  әсер ету деген ойды ұстанған  

ақын Ұлы Абайдың  үлгілерін пайдаланып,  қазаққа жақын  жан – жануар 

өмірінен  алынған бейнелер арқылы Иван   Андреевич Крыловтың  мысалдарын 

аударып,  « Қырық  мысалмен » әлеуметке ықпал етеді. Мысалдарды ол  тек 

аударып қана қоймай,  ақындық  өрісті ойларын, толғаулы сөзін  қоса  білді.Кейін   

мысалмен    берілген  астарлы   ойлары «Маса»  кітабында  ашық, анық, нақты 

айтылады. Бұл жинақ     Ахметтің  бастан кешкен  ауыр жолынан, ел тағдырына 

алаңдаушылығы  туралы, бостандық  арманы мен  азаттық  идеялары туралы мол 

хабар береді. Екі   жинақ  қазақ  әдебиетін жігерлі  поэзиясымен,  жаңа 

ойларымен, өрнектерімен байытты.  

  «Ұлт Ұстазы – Ахмет» киносын көріп отырып, түрмеде отырып, елін, 

жерін сағынғаны, бостандықты аңсағаны, өмірінің тең жартысы күйзелісте 

өткенін оқып, осындай Ұлы адамды құтқарар еш адам табылмағаны ма?! деп 

қайран қалдым. Менің ішімді от - жалын өртеп жатқандай өкініш сезімі оянды.  



Ахмет Байтұрсынов өмірінде 4 рет сотталған. Сол сотталудың әр қайсында 

өз қара басының қамын ойлап түрмеге түспеген, халықтың қамын ойлаған, көзі 

ашық қазақ балалары көп болса екен деп мектепте сабақ берген, Алашорда 

партиясын құруда белсенділік танытқан, «Қазақ» газетінің жарыққа шығуы үшін 

көп жұмыс тындырған. Осы газетте қазақ елінің азаматтарын білімге, бірлікке 

татулыққа шақырған бірнеше өзінің мақалаларын жариялаған. Сол заманда қазақ 

тілінде шыққан алғаш басылым болған. Халықтың арасында бұл газет өте қатты 

сұранысқа ие болған. Қазақ балаларының орыс мектебі емес, қазақ мектебінде 

оқығанын, қазақ елінің егемен, тәуелсіз ел болуын аңсаған Ахмет атамыз, 

осындай ұсыныспен Мәскеуге Ленинге де барған. Ақыры Ахмет 

Байтұрсынұлына «ұлтшыл» деген айып тағылған. 

Семейдің түрмесінде жатқанында анасына Ахмет Байтұрсынов хат 

жазады. Анасын сағынғанын, кездесуді, анасын көруді күтіп жүргенін жазады. 

Мал ұрлап, кісі өлтірмесе де түрмеге қамалғанын айтады. Халі нашар болса да, 

анасынан алаңдамауын сұрайды. Адам болып өмірге келген соң, еліме адами 

қызмет жасамасам не бетіммен көрге барамын - дейді. Осы өлеңді оқып отырып, 

Ахмет Байтұрсыновтың өмірі көз алдыма келгендей болды. Не деген қайғылы 

жағдайға тап болған, қандай өмірдің қиындығынан өткенін жүрегім түсініп, 

сезінді.  

Ахмет Байтұрсынов түрмеде жатып, соңғы жазған хатында барлық 

шындық жазылған, туған елі үшін көп бейнет көргенін айтады. Ана сүтімен 

дарыған ақындығымды пайдаланып жыр жаздым, сол үшін «Халық жауы» деген 

атақ алдым. Елге, анаға, туған-туыс бауырға деген дәл осы жолғы сағынышымды 

сөзіммен жеткізе алар емеспін - дейді.  

Жегенім – желім, ішкенім – ірің, 

Түсінер түбі халқым бір – пірім. 

Басты кінә боп тағылды – ау қалқам, 

Сүйгенім – туған ұлтымның тілін... – деген.  

Соңғы жазған хатынан кейін Ахмет бабамызды көп ұзамай жендеттер ату 

жазасына бұйырып, қастандықпен өлтірілген.   

Мейлі елу жыл өтсін немесе ғасыр өтсін түбі халқым түсінері анық - деп, 

келер ұрпаққа үлкен сенім артқан атамыз АхметБайтұрсыновтың биыл 150 

жылдығы. Ұлт ұстазын құрметтемегенде, кімді құрметтейміз?! 

Мінекей, биыл Тәуелсіз ел атанғанымызға 30 жыл толды. Ол да болса 

сіздердің арқараларыңыз деп білемін, Алаш көсемдері! Рухтарыңыз асқақтай 

берсін!  

Менің ардақты мекенім, Торғай елі осындай, мол мұраға толы, рухани бай 

елді мекен. Міржақып Дулатұлы туылған ауылда өсіп, сол кісі аяғымен басқан 

жерде менің балалық шағым өтті. Ахмет пен Міржақыптай елдің көсемдері 

шыққан Торғай жерінің қызы болғанымды мақтан етемін!    

Пайдаланған  әдебиеттер: 

1. Байтұрсынов А. Ақ  жол  – Алматы « Жалын », 1991 – 11 б 

2. Байтұрсынов А. Тіл  тағылымы.- Ұлттық рухтың ұлы тілі / - Ғылыми     

мақалалар  жинағы.  Алматы:Ана тілі; 1992 –448 б 

3. Қадралинова М.Т.Возвращенные имена – Костанай, 1998 –145-177  б 



4. Ақпарат дереккөзі: https://massaget.kz/mangilik_el/57342/ Дайындаған Ибраева 

А.А. №7 ЖББМ 

 

 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – АУДАРМАШЫ, ҒАЛЫМ 

 

Ибраева Мархабат Даировна 

Қостанай облысы білім басқармасының 

«Қостанай қаласы білім бөлімінің 

№16 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

            Ғалым жайлы сөзімді өткен жылдың желтоқсан айында «Ахмет. Ұлт 

ұстазы» сериялынан алған әсеріммен бастағым келеді. Сериял тың дүниелерге 

толы, (қуғында жүрсе де жазуын тоқтатпаған, отбасындағы жағдай, 

жұмысқа тұра алмай еден жуушы болуы, шәкірттерІнің сатқындығы, 

тергеушінің Ахметтің жағына шығып кетуі, сол сияқтЫ көріністерге куә 

болып, ішіңді ыза кернеп, ашудан булығып, «Мен не істеп жүрмін? деген 

сұрақты өзіңе он рет қойып, жауабына тұншығып бір деммен көретін фильм) 

қанық шыққан дүниенің бірі. Қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі ретінде мен 

үшін көп жаңалыққа толы, рухани дүниемді толықтырып, санама бір саңылау 

беріп, қаруын кезенген кеңес үкіметінің келеңсіз тұстарын тағы бір қырынан 

көруге мүмкіндік болды.  

           Қазақ тіл білімінің іргетасын қалаушы ғалым, Ыбырай Алтынсариннен 

кейінгі еңбегі ерекше ағартушы-педагог сөз құдіретін танытқан тамаша ақын, 

қазақ баспасөз тілінің ұлттық үлгісін көрсеткен талантты публицист, қазақ 

халқының рухани дүниесін көтеруге көп күш жұмсаған мәдениет қайраткері жас 

кеңес үкіметіне адал қызмет еткен ірі қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсыновтың 

аудармашылығы мен ғалымдығы әдебиетіміздің алтын тұғыры.   

           А.Байтұрсынов еңбек жолын ағартушылықтан бастауының үлкен мәні 

бар. Өткен ғасырдың соңы мен үстіміздегі ғасырдың бас кезінде қазақ 

интеллегенциясы қалыптаса бастағаны мәлім. Петербург, Омбы, Қазан, Уфа, 

Орынбор, Троицк тағы басқа қалаларда оқып, мұсылманша немесе орысша білім 

алған қазақ жастары шыға бастады. А.Байтұрсынов оқу-ағарту ісін өзінің 

азаматтық міндеті мен өмірінің мақсаты деп санаған. Ол 1911 жылдың өзінде  

Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, 

Қаққы жеп қанаттары бұзылғанша 

Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен, 

Қоймастан құлағына ызыңдаса, - деп, білім-ғылымнан кенже қалған мал бағып, 

марғау жатқан қазақ халқын сол қараңғылықтан маса болып ызыңдап оятып, 

алып шығуды күрес жолының мақсаты етіп қояды.   

         Қалай да халықты ояту, оның санасына, жүрегіне, сезіміне әсер ету 

жолдарын іздеген ақын айналып келіп, Абайша айтқанда тілге жеңіл, жүрекке 

жылы тиетіндей орыстың мысалдарын аударып, қазақтың санасын оятуға бет 

бұрды. Ахмет жан жануарлар өмірінен алынған шығармалар арқылы әлеуметтік 
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ойға ықпал ету мақсатымен И.А.Крыловтың туындыларын аударып, «Қырық 

мысал» деген атпен 1909 жылы Петербургта бастырып шығарды.  

         Бір жағынан қызықты форма, екінші жағынан ұғымды идея, үшінші 

жағынан қазақ тұрмысына ет жақын суреттер ұласа келіп, бұл өлеңдерді 

халықтың төл дүниесіндей етіп жіберді. Аудармада мін жоқ  мүдірмей, тұтықпай, 

есіліп-төгіліп тұр. Енді қазақ қоғамына қатысты жаңа ой, соңы пікір толғаулы 

сөзді ақын өз жанынан қосты.  

Біріңнің айтқаныңа бірің көнбей, 

Істеген ынтымақсыз ісің оңбас, - деп елді тұтастық, ынтымақ жалауының 

астына шақырды. Мысал жанрының қазақ әдебиетіне бойлап ену құбылысы 

әлемдік, көркемдік дәстүрлердің типологиялық ұқсастығын көрсетеді. 

А.Байтұрсынов аудармаларында сюжет сақталғанмен, еркіндік басым, қазақ 

тұрмысына жақын идеялар, заман тынысын танытатын жаңа ойлар айтылады.  

           Ахметтің «Тіл құрал»  ғылыми жұмысында да барлық жазбалар қазаққа 

түсінікті өз тілімізде берілген. Қолма-қол аударылған жоқ десем де болады. Оған 

дәлел фильмдегі мына сөз:  

           Ахмет әйелі Бадрисафадан «Предложение» деген сөзді қалай аударсам 

болады, деп сұрайды, сонда әйелі «предложение» ні мүмкін «ұсыныс» деп 

аударарсыз дейді. Ғалым Ахмет ойлана келе ұсыныстан гөрі сөйлеу келетін 

сияқты деп, ақыры «сөйлемге» кеп тоқталады. Осы сияқты мысалдар фильмнің 

мазмұнын ашып қана қоймай ғылымды қазақ дәстүріне сай қылып берген 

тұстарына куә боламыз.  

           Ахмет 1929 жылы 1 мамырда өз қолымен орыс тілінде жазған 

өмірбаянында: «1901 жылдардан бастап, бала оқытқан кездерден бос 

уақыттарымды өз бетіммен білімімді толықтырдым, әдебиетпен шұғылдандым. 

Ал Орынборға келгеннен кейін ең алдымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен 

грамматикалық құрылысын зерттеуге кірістім. Одан кейін қазақ алфавитін және 

емлесін ретке салып, жеңілдету жолында жұмыс істедім. Үшіншіден, 

синтаксистік құрылысын өзге тілдің әсерінен тазартуға тырыстым. Төртіншіден, 

қазақ прозасын жасанды кітаби сипаттан арылтып, халықтың сөйлеу 

тәжірибесіне икемдеу үшін, ғылыми терминдерді жасауға кірістім және стильдік 

өңдеу үлгілерін көрсетумен шұғылдандым» деп жазды.  Міне, осыдан тіл 

ғылымының атасы екенін, оның зерделеніп, зерттеліп, бізге жеткен сарқылмас 

қазына екенін мақтанышпен айта аламыз. Ахаң бірде өз естеліктерінде: 

          "...Орынборға келгеннен кейін, ең алдымен, қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 

мен грамматикалық құрылысын зерттеуге кірістім; одан кейін қазақ әліпбиі мен 

емлесін ретке салып, жеңілдету жолында жұмыс істедім, үшіншіден, қазақтың 

жазба тілін бөтен тілдерден келген қажетсіз сөздерден арылтуға, синтаксистік 

құрылысын өзге тілдердің жат әсерінен тазартуға әрекеттендім; төртіншіден, 

қазақ прозасын жасанды кітаби сипаттан арылтып, халықтық сөйлеу 

тәжірибесіне ыңғайластыру үшін ғылыми терминдерді қалыптастырумен 

айналыстым", - деп жазды Байтұрсынұлы. 

         Тағы бірде А.Байтұрсынұлы 1914 жылы Орынборда шыққан Тіл құрал»« 

еңбегінде былай деп жазды: 



         «...Әр жұрт баласын әуелі өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу-сызу үйретіп, 

өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытатын, балалар әбден дағдыланғаннан 

кейін, басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміздің бұзылмай сақталуын тілесек, 

өзгелерше, әуелі өз тілімізбен оқытып сонан соң басқаша оқытылуы тиіс. Ал 

бұрын татарша, орысша оқып келген балалардың ендігі жерде өз тілінде оку 

мүмкіндігі туғандығын әңгімелейді. Ол осы "Тіл құрал" еңбегінде қазақтың 

дыбыстық жүйесі мен жазу дағдыларын егжей-тегжейлі жазған. Ол туралы өз 

ойын былай жеткіз-еді. "Тіл құрал" деген аты қандай жат көрінсе, ішкі мазмұны 

да сондай жат көрінер, өйткені, бұл қазақтарда бұрын болмаған жаңа зат» 

Сөз соңында, А.Байтұрсыновтың мына сөзі еріксіз ойға оралады: «Тіл адамның 

адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі». Сондықтан қаруымызды 

сайлап, ісімізді жүйелеп берген ғалым ізімен жүруге әрқашан да дайынбыз. 
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ІСІ ӨНЕГЕЛІ, ЕСІМІ АРДАҚТЫ 

 

Исембаева Жәмилә Дүйсенбайқызы 

Қостанай облысы білім басқармасының 

«Науырзым ауданы білім бөлімінің  

Науырзым жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

         Алаш – Қазақстанның бүгінгі Мәңгілік ел мұратын өз тұсында саясат пен 

руханият тұрғысынан тереңдеткен, айшықтаған кезең атауы. 

        Алаш – Қазақ елінің мемлекет құру тәжірибесі мен мемлекетшілдік 

мүддесінің үзілмеген арқауы. 

       Алаш – Тәуелсіздік жылдары Қазақстан Республикасының батыл да 

бастамашыл білік пен парасат, білім мен жауапкершілік тарихына қараған 

айнасы. 

       XX ғасыр басында әдебиет пен жалпы руханияттағы жаңа ағымды 

ілгерлетуге атсалысқан тұлғалардың бірегейі – Ахмет Байтұрсынұлы. Ол – 

негізгі ағартушылықтың берік ұстыны еді. А. Байтұрсынұлы – Алаш 

партиясының жетекшілерінің бірі болып, Қазақ елінің тәуелсіз мемлекеттігі үшін 

саяси күресте шыныққан тарихи тұлға. Ағартушының елу жылдық мерейтойы 

қарсаңында Мұхтар Әуезов оның ұшан – теңіз еңбегін нақты үш тіркеске 

сыйдырған болатын: «Ақаң ашқан қазақ мектебі, Ақаң түрлеген ана тілі, Ақаң 

салған әдебиеттегі елшілдік ұран». Міне, осыған қарап, А. Байтұрсынұлы өз 

кезеңінде ұлттың рухани ұстазы болғанын ұғынамыз. Әлбетте, жәдитшілдіктің 

Алаш қозғалысына ұласар шағында Ахметтің  мол күш- жігері елді ағарту ісіне 

https://adebiportal.kz/kz/authors/view/2236
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жұмсалды. Орайы келгенде ғана әдебиетке қатысты ой айтты. Бірақ бұл ойы 

темірқазықтай еді.  

       Ахмет – ең алдымен ағартушы. Ол поэзияда да, көсемсөзд де, ғылым – ілімде 

де ағартушы. Өзі: «Әуелі біз елді түзеуді бала оқыту ісін түзеуден бастауымыз 

керек. Неге десек болыстық та билік те халықтық та оқумен түзеледі деп 

жазғанындай, аталған шақта алашқа сауатты, білгір Ахмет ағартушы ретінде 

қажет болатын.  

        Ахмет Байтұрсынұлы бір бас мақаласынан неліктен тездете жаңа 

 әдебиетті жандандыруды қолға алғандары мәлім болады. «Тарих жолына  

қарағанда келімсек жұрт күшті болса,тұрғын жұрт аяқ асты болып, азып-тозып, 

жоғалмақшы. ... Басқа жұртпен араласқанда, өз алдына ұлт болып, өз алдына тілі 

бар, өз тілінде жазылған сөзі бар жұрттарға не тұрады? Өз тілімен сөйлескен, өз 

тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрымай жоғалмайды»,- 

дейді ол. 

             Міне, осының баршасы Ахметтің – ағартушы, ұстаз Ахметтің әдебиетке 

қазақтың жоғын жоқтап келгенін айғақтайды. Әлбетте, ол нағы ақындықтың 

қадір – қасиетін білді. 1909 жылы Петерборда басылған «Қырық мысал» 

жинағының бір қайырымында қаламгер: 

                                 Ахмет осы айтқаның жетер, тоқтаІ 

                                 Көрдің сөзің онша ажарлы емес, 

                                 Ұялмай сынатарға салып топқа, 

                                 Алайда тыңдағандар бір ойланар...- 

дейді өзіне. Мұндай сөз иманды адамның ғана аузынан шықса керек.Осыны айту 

арқылы ол алашта сөзінен бір кінарат таппайтын Абайдай тұлға барын 

нұсқағандай. Үлкен әдебиетті меңзегендей, 

Көркемдікті іздегендей. 

               Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тілінің де, сөзінің де шебері. Сондықтан 

оның әдеби талғамы биік. 1911 жылы «Маса» жинағына кірген  «Жиған-терген» 

атты өлеңінде поэзиядағы «сыңғырлаған келісімді» төмендегідей көрсетеді: 

                                Оюын ойып, 

                                Орындап қойып, 

                                Түр салғандай өрнекке. 

                                Қиыннан қиып, 

                                Қиырдан жиып, 

                                Құрап сөзді термекке, 

                                Еңбекке егіз, тіл мен жақ, 

                                Ерінбесең сөйлеп бақ! 

               Сонымен бірге Ахмет ақындықта «бой сүйсінер саз, ой исінер сөз» болу 

қажет деп есептейді. 

                Ахмет – азаматтығы жоғары тұлға. Сондықтан оның жазуға қоятын 

талабында да азаматтық ар мәселесі алғашқы кезекте жүреді. 

                          Мысалы: 

                                Тасалама ойыңды! 

                               ... Тірі көмбей бойыңды, 

                               Жүрегіңнің жарасын 



                               Көрсет жұртқа, қарасын. 

                          Немесе: 

                                Иланбасам айтпаймын, 

                                Иманымнан қайтпаймын. 

               Міне, осы әдеби эстетикалық ойлардан жырақ емес тұжырымдардың 

шындығын айғақтай алар Ахмет ғұмырбаянынан сан мысал келтіруге 

болады.Бірақ бізге керегі – қайраткердің сөз бен ісі бір жерден шыққаны hәм 

биіктен көрінгені. 

                1915 жылы Г.Н. Потанинге арнаған өлеңінде төбеден қарауыл қараған 

қиын кезеңнің ахуалын сипаттай келе, орыс зиялысы келешек қазақ бақытына 

ортақтаса алады деген оймен: 

                                Жаз келер, жадыраған күндер туар, 

                                Жыр жырлап, ту түбінде шуақтайтын,- деп жазады. Бұл – 

орайлы ғана айтқан ой емес, бұл– арман-мақсат. Халықшыл Ахмет әдебиет 

мерейін ел мерейінен бөлек қарамайды. 

               Қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы – Алаш партиясының 

жетекшілерінің бірі болып, Қазақ елінің тәуелсіз мемлекеттігі үшін саяси күресте 

шыныққан тарихи тұлға. Ғалым Алаш (1919) басшылығының келісімімен Қазақ 

революциялық комитетіне мүше болып тағайындалады яғни совет өкіметі 

кезінде де  жоғары қызметтер атқарады. Қазақстан Ағарту Комиссариаты 

жанындағы ғылыми-әдеби комиссияның төрағасы, Халық ағарту комиссары, 

Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің мүшесі, Қазақстан халық 

комиссариаты Академиялық Орталығының жетекшісі, Алматы, Ташкент жоғары 

оқу орындарының професссоры болды. 

               Ахмет Байтұрсынұлы қандай – қиын қыстау кезең жағдайға тап болса 

да ұлт-мүддесін, серіктестерін ешқашан сатпағанын, адамгершілік – азаматтық 

бағытынан ауытқымағанын, Қазақ өлкесі Әскери-революциялық кеңесінің қазақ 

халқын біріктіру және оны совет өкіметі жағына тарту туралы мәселені қараған 

1919 жылы 27 қазанда өткен мәжілісінде сөйлеген сөзі арқылы дәлелдеді. Осы 

мәжілістің хаттамасында кездесетін «Байтұрсынов жолдас мыналарды ұсынады: 

1)Қазақ ревкомы қырғыздарға совет өкіметінің қырғыз халқына жалған емес, 

шын мәнінде автономиялық өзін – өзі басқаруды бергенін айқын көруі үшін 

дербес іс-қимылын көрсететін болсын; 2) барлық қазақтарға, соның ішінде, ақтар 

жағында совет үкіметіне қарсы жүрген Торғай және Орал алашордашыларына 

совет өкіметі жағына өткен жағдайда кешірім жариялансын; 3) жергілікті 

жерлерде совет өкіметі халық сенімін қамтамасыз ететін мейілінше ақылға 

қонымды іс- әрекет жасауға және сол арқылы ақтар жағында жүрген совет 

өкіметіне сенбестікпен қарайтын адамдардың совет өкіметі жағына өтуіне 

жәрдемдесуге шаралар қолданатын болсын» - деген жолдар осының айқын 

айғағы . 

               Жалынды да ойлы көсемсөз шебері, баспагер әрі ұйымдастырушы 

Ахмет Байтұрсынұлы өзі құрған «Қазақ» газетін осы тұрғыдан пайдалануды 

ұсынып, бұл басылымның алдына қойған мақсатын «халықтың көзі, құлағы hәм 

тілі» деп тап басып көрсетті. Бас редактор ретінде ол сол кездегі білімді, зерделі 

азаматтардың басын қосып, оқу-ағарту, ұлт, жер  мәселелерін батыл көтерді.  



               Бұл газеттің қазақ ұлты тарихында орны қандай? деген сауалға жауап 

іздегенде М. Әуезовтің 1923 жылы жазған пікірі бірден ойға оралады: «Қазақ» 

газетінің сүтін еміп өскен бір буын осы күнде пікір-білім жолында бұғанасы 

бекіп, іс майданына шығып отырса, кейінгі жас буын Ақаң салған өрнекті біліп, 

Ақаң ашқан мектепті оқып шыққалы табалдырығына жаңа атттап, ішіне жаңа 

кіріп жатыр. Ақаңның бұл істеген қызметі – қазақтың ұзынырға тарихымен 

жалғасып кететін қызмет, істеген ісімен өзіне орнатылған – мәңгілік ескерткіш.  

              Қазақтың еңкейген кәрі, еңбектеген жасына түгелімен ой түсіріп, өлім 

ұйқысынан оятып, жансыз денесіне қан жүгіртіп, күзгі таңның салқын желіндей 

ширықтырған, етек-жеңін жиғызған «Қазақ» газеті болатын. Ол газеттің жаны 

кім еді? Ішіндегі қажымайтын қайрат, кемімейтін екпін кімнің екпіні еді? Ол 

екпін ұйықтаған қазақты айқайлап оятуға заман ерік бермеген соң, маса болып 

қалай ызыңдап оятамын деп, ұзақ бейнетті мойнына міндет қылып алған 

Ақаңның екпіні болатын». 

             А. Байтұрсынұлы – қазақ балаларынң ана тілінде сауат ашуына нақты 

мүмкіншіліктер тудырған бірден-бір ғалым. «Ана тілі» деген терминді де өзі 

ұсынғанын біз есте сақтауымыз қажет. А. Байтұрсынұлының «Әліпбиі» мен «Оқу 

құралы» тұңғыш әліппеміз болса, оның бірнеше рет қайта басылуы сол кездегі 

білім беру жүйесі үшін ауадай қажет құндылықтарға айналғанына көз жеткізеді.  

             Теоретик А. Байтұрсынұлының таза ғылыми зерттеулермен шектелмей, 

күнделікті сұранысты өтейтін оқулықтар жасау арқылы да пайда әкелуге мән 

беруі яғни сол ізденістердің нәтижелерін қолданыстан шықпайтын өміршең 

оқулықтар арқылы қалың бұқара игілігіне асыруы – білім беру саласындағы 

тамаша іскерліктің үлгісі. 

              Ахмет Байтұрсынұлының араб таңбаларын Қазақ тілінің фонетикасына 

сай қолданған жүйелі графикасы 1924 жылы ресми қабылданған. Өзге түрік 

халықтары да оны тұңғыш үлгі ретінде қабылдады. Осы орайда ғалым  

             Р. Сыздықованың сөзіне жүгінсек «А.Байтұрсынов ұсынған «жаңа емле» 

1913 жылдардан бастап мұсылман медереселерінде де, қазақ-орыс мектептерінде 

де қолданыла бастаған».  

             Ұлт тіліне лайықталып реформаланған араб таңбаларын латынша 

ауытстырудың тиімділігі жоқ деген пікір айтқан А.Байтұрсынұлы бастаған 

зиялы топқа «ұлтшыл», «пантюркист», «панисламист», «советке қарсы» деген 

айыптар таңылды.  

             Ана тілі жазуының реформаторы енгізген, араб жазуының таңбалары 

негізінде жасалған қазақ әріптері – жат жұрттырға қоныс аударуға мәжбүр 

болған қандас бауырларымыздың ХХ ғасырдың 1910 жылдарынан бастап, осы 

бүгінгі күнге дейін қолданып келе жатқан графикасы. Олар осы төте жазумен тек 

сауатын ашып қана қоймай, кітаптарын да шығарып келеді. Бұл – ғалымның араб 

таңбаларын қазақ тілінің жазылуына, оқылуына, баспа ісіне толық бейімдеп 

кеткенінің және осы жүйенің өміршеңдігінің басты дәлелдерінің бірі екені сөзсіз. 

             Қазақ халқының әліппесі Алланың кітабы – Құран әріптерімен үндес 

екенін дәлелдеп кеткен А. Байтұрсынұлының бұл ғылыми жаңалығының мәнін 

біз әлі толық мойндамай келеміз. Оның үстіне бұл – ғылыми мәні зор, мұсылман 

елдеріне үлгі болатын бірден-бір дәйек. 



            Ахмет Байтұрсынұлы ұлтының бағы жанғанын қалаған тұлға. Тәуелсіздік 

қарсаңында «Қазақстан» ұлтық арнасынан көрерменге жол тартқан «Ахмет. Ұлт 

ұстазы» атты телехикаяны көре отырып, ұлы тұлғаның сабырлы кейпін, 

азаматтығын, ұлтын сүйгенін, сол үшін аянбағынын ұғынып, еріксіз көзіме жас 

келді. Телехикаяның соңы болашаққа аманат етіліп айтылатын мына бір сөздер 

тізбегімен аяқталады: «Жоқ! Жоқ! Өлген жоқ олар, саңлақ ерлер! Қара жердің 

бетінде қазақ барда сендер барсыңдар! Ендігі ұрпақ сендердің басып өткен 

топырақтарыңа көздерін сүртер, қуат алар!» 

           Ғалымның «Жазған сөз жаным ашып Алашыма» деген өлеңінің жалғыз 

тармағына сыйғызылған азаматтық ұран Отан алдындағы адалдықтың үлгісін 

көрсеткен Ахмет Байтұрсынұлының ғибратты күрес және шығармашылық 

жолының Темірқазығы болып табылатыны оның кез- келген еңбегінен, тіпті 

сөйлемінен де аңғарылатыны айқын. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Айгүл Ісмақова. Алаш әдебиеттануы. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы, 

2017 ,-480  бет. 

2. Дихан Қамзабекұлы. Алаш арқауы. Алматы: «Қазақ энциклопедиясы»,    

2017, 408 бет. 

3. Ұлан Еркінбев.Ахмет Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегі       

ХХ ғасыр басындағы әдебиеттану ғылымының контексінде. Алматы:2017 

 

 

 

ӘДЕБИЕТТАНУШЫ, ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ, ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ - 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 

 

Карбозова Сайранкуль Туяковна 

Қостанай облысы әкімдігі Білім басқармасының  

«Қарасу ауданы білім бөлімінің Ключевой жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

ХХ ғасырдың басында қазақ елінің егемендігі жолында аянбай тер төккен 

Алаш азаматы, мемлекет қайраткері, қазақ ғылымы мен білімінің қалыптасуы 

мен дамуына өлшеусіз үлес қосқан ақын, қазақ тілі мен әдебиеттану 

ғылымдарының негізін салушы, ағартушы, ғалым – Ахмет Байтұрсынұлы. 

Күреске толы ғұмыры қазақ халқының мүддесіне арналған. Халық ағарту 

ісіне ерен еңбек еткен тұлға,  халық санасын ояту мақсатында жан-жақты ізденіп, 

өлең-жыр жазған, оқу құралдарын жасаған, халық ауыз әдебиетінің үлгілерін 

жинап, аудармамен шұғылданған. 

Биыл дәуірдің жарық жұлдызы, ұлттың ұлы ұстазы саналатын  ірі ғалым, 

көсемсөз шебері, әдебиет зерттеуші, тюрколог, дарынды ақын- аудармашы 

Ахмет Байтұрсынұлының туғанына 150 жыл толды. 

                  Адамдық диқаншысы қырға шықтым; 

                  Көл жоқ, көгалы жоқ- қорға шықтым. 

                  Тұқымын адамдықтың шаштым ектім, 



                  Көңілін көгертуге құл халықтың... – деген  өлең жолдары оның бүкіл 

өмірінің эпиграфы іспеттес. 

        Ол - ақын, жазушы, аудармашы, публицист, қоғам қайраткері, ағартушы, 

этнограф, фольклорист, түркітанушы, әдебиетші, тілші, ғалым… 

        Оның бүкіл еңбегінің мәнін бір ауыз сөзге сыйғызып айтар болсақ, ол бас  

әріппен  жазылған ҰСТАЗ, ХАЛЫҚ ҰСТАЗЫ. 

Ахмет Байтұрсынұлы- қыры мен сыры мейлінше мол адам. Біріншіден, ол қазақ 

тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының авторы. Ол жазған мектеп 

оқулықтары 1914-1915 жылдан 1927-1928 жылға дейін пайдаланылып келді.  

Қазақ оқушыларының бірнеше  буыны сауатын Байтұрсынұлының “Әліп- 

биімен” ашып, ана тілін Байтұрсынұлының “Тіл құралы” арқылы оқып үйренді. 

Ахмет Байтұрсынұлының жас қазақ ғылымына еткен қызметі тек тіл білімі 

саласында  емес, әдебиет тану саласында да еңбек етті. Оның “Әдебиет 

танытқыш” атты көлемді еңбегі - әдебиеттану  ғылымы мен қазақ әдебиеті 

тарихына арналған тұңғыш зерттеу жұмысы… Қазақтың ұлттық 

әдебиеттануының ғылыми негізі, әдістемелік арналары, басты- басты терминдері  

мен категориялары  түп- түгел осы кітапта қалыптастырылған. 

Оның өлеңдері “Қырық мысал” , “Маса”, “Үзік” деген аттармен 1912 жылдан  

1922 жылға  дейін бірнеше рет жарияланған. “Масаға” енген өлеңдер 

қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, қазақты шағуға дайын тұрған жылан. 

Оның иесі аяқтары ұзын, сары маса болып ызыңдап, ұйықтап жатқан халқын 

оятпақшы. 

          Ызыңдап ұшқан мынау біздің сары маса, 

          Сап- сары аяқтары ұзын маса, 

          Өзіне біткен түсі өзгерілмес, 

          Дегенмен қара яки қызыл маса.  

          Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, 

          Қаққы жеп қанаттары бұзылғанша. 

          Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен, 

          Қоймастан құлағына ызыңдаса? 

          А. Байтұрсыновтың өлеңдері: «Жұртыма», «Қазақ қалпы», «Туған тілім», 

«Көк есектерге», «Ау қазақ», «Тілек батам», «Екі шыбын»,. «Туысыма»,«Досыма 

хат», «Қазақ қалпы», Жұртыма», «Ақын ініме», Анама хат» т.б. көптеген 

өлеңдері бар. 

Мысалдары: “Аққу, Шортан һәм Шаян”,“Қарға мен түлкі”,“Өгіз бен бақа”,“Есек 

пен Бұлбұл”, Жинақтары: «Қырық мысал», «Маса»   Кітаптары: «Тіл-құрал», 

«Әдебиет танытқыш» кітаптарының ішінде  тіл білімінің терминдері, кәсіптік 

терминдер, әдебиеттану терминдері бар. 

        Ахмет Байтұрсынұлы білім алушыларды “Аққу, Шортан һәм Шаян” мысалы  

арқылы бірлікке, ынтымаққа шақырып, «Оқуға шақыру» өлеңі арқылы 

ғылымның бастауы білім екенін үндеп, оқуға шақырған ұлт ұстазы. Сондықтан 

ақынның еңбектері жас ұрпақ үшін баға жетпес байлық болып қалары сөзсіз. Өз 

тәжірибемде шәкірттерімді ғалымның ғибратты сөздері арқылы ақылға, сабырға, 

қайратты, мейірімді, білімді болуға жетелеймін. Ахмет Байтұрсынұлы халқына 

адал қызмет еткен тұлға. Білім алушыларға «Қырық мысал» өлеңдер жинағын 



оқыта отырып әрбір мысалдан өнеге, үлгі алуға жетелеп қана қоймай, өмірмен 

байланыстырып, көріністер қойып, мәнерлеп оқуға да үйретемін. Шәкірттерім 

ақынның шығармаларын оқи отырып ерекше сезімге бөленеді. Өйткені, әрбір 

шығармадағы негізгі ой үлкен ой салады. Қазіргі кезде ұлт ұстазының мұрасын 

шәкірттеріме ақпараттық технологияны қолдана отырып сабақтарымда, 

сыныптан тыс іс-шараларымда қолдана отырып, түсіндіремін. Мысалы «Өгіз бен 

бақа» мысалын эссе жаздыру арқылы әр адамның өз әлін білу керек екеніне 

баулысам, «Ат пен есек» мысалы арқылы кез келген мақсатқа тек еңбек арқылы 

қол жеткізуге болатынын үйретемін. Ахмет Байтұрсынұлының қай шығармасын 

алсақ та  ғибратты ойларға кенелеміз. Ахаңның өткен еңбек жолы бізді, кейінгі 

ұрпақты  білімге, ғылым шыңына апарады. Тіл атасының мұраларын оқу арқылы 

ұрпағымызыдың білімдері артып, сөйлеу шеберліктері дамып, саналарына 

сөнбес білім шырағы орнайды. Ахмет Байтұрсынұлының шығармаларын оқудан 

жалықпау керек. Оның «Тіл құралы» еңбегінде берілген анықтамаларының 

ғылыми тереңдігі, дәлдігі қазіргі қоғам үшін, ғылым үшін өте маңызды. Ұлт 

ұстазының «Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық» деген өлең жолдары 

арқылы бәрімізді ел үшін қалтықсыз еңбек етуге шақырады.  

         Әдебиеттік оқу сабақтарында оқушыларға Ахмет Байтұрсыновтың өмірі 

мен шығармашылығын оқытуда, тақырыпқа байланысты диалог, қойылымдар 

әзірлеу, рөлдік ойындар ойнату,  мәнерлеп оқу және оқыту, әр түрлі сызбаларды 

толтырту, модельдер жасату, венн диаграммасы, бес жолды өлең, ассоциация, 

тағы да басқа стратегияларды қолдана отырып, орындатуға болады. 

Салыстырмалы талдаулар жасату арқылы: 

Өлеңі Ақын ойы Кейіпкер сипаты Ақын көңіл-күйі 

        

Өлең шумақтарын талдату арқылы: 

Шумақтар Ақын сезімі Оқушы сезімі 

      

Шығарма кейіпкерлеріне мінездеме жасату үшін, мына кестені  

толтыртуға болады 

Жағымды кейіпкер Жағымсыз кейіпкер 

Өгіз Бақа 

Іс-әрекеттері 

Адал еңбегімен адамға қызмет етеді. Таңертеңнен қара кешке дейін 

тынымсыз бос секіреді. 

Мысалдарын «Хикая картасымен» жұмыс жасатуға болады. «Қасқыр мен қозы», 

«Аққу, шортан һәм шаян», «Өгіз бен бақа», т.б. мысалы бойынша әр эпизодтың 

суретін салдырту. 

Ақынның «Егіннің бастары» мысалын оқытқанда: «Әңгіме» кестесін толтыртуға 

болады. 

Өлеңнің аты   

Өлеңнің авторы   

Кейіпкерлері   



Рөлге бөліп оқыту арқылы: 

Жалпы, дамытуда рөлдік ойындардың алатын орны ерекше. Рөлге бөліп оқыту 

арқылы, оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынасқа түсу, өздеріне деген 

сенімділіктері оятады, бірін-бірі тыңдай білуге, мұқиятылыққа баулиды. 

  «Драма» стратегиясы арқылы: 

«Егіннің бастары» мысалы бойынша драма стратегиясын қолданамыз. Яғни, 

оқушылар қойылымды қояды. 

   Оқушылардың ойлау белсенділіктерін арттыру, іздендіру мақсатында әдеби 

талдау сұрақтары арқылы: 

Мысалы, Ахмет Байтұрсынов «Анама хат» өлеңін оқытқан кезде, Егер сен 

ақынның орнына болсаң, өлеңді қалай аяқтар едіңдер? 

Ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы: 

   Жылнамалық кезеңдерін толтыру (Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен 

шығармаларына байланысты) 

 

жылдар негізгі оқиғалар шығармалары 

      

      

«Галереяны шарлау» әдісін қолдану арқылы: 

Ахмет Байтұрсыновтың өмірі мен шығармашылығына арналған бұрыш 

дайындау.  Оқушылар сыныпта бұрыштарды аралап, өздеріне таныс емес 

мәліметтерді жазады. Топ мүшелері бір-біріне дайындаған мағлұматтарымен 

таныстырады. Әр топтан бір-бір оқушыдан шығып, мәліметтерін қорғайды. 

Шығармаларын зерттеуге байланысты: 

Семантикалық карта толтыру 

Шығарманың атауы   

Авторы   

Жанры   

Тақырыбы   

Идеясы   

Кейіпкерлері   

Басты кейіпкерлерге мінездеме   

Ақынның мысалдарын оқытуда: 

Ақынның алғашқы кітабы – “Қырық мысал” (1909ж). “Қырық мысалда” автор 

Ресей отаршыларының зорлық-зомбылығын, қазақ халқының сол тұстағы ауыр 

халін жұмбақтап, тұспалдап мысалмен жеткізген. Ол көлемі шағын, идеясы 

ұғынықты, тілі өткір мысал жанрын ала отырып, саяси-әлеуметтік, танымды-

тәрбиелік, ағартушылық мәселелерді көтеру арқылы халық санасын оятуға зор 

ықпал ете білген. 

Сонымен қатар, салыстыру, зерттеу әдістерін қолдана отырып, мына кестені 

толтыртуға болады. 

Қай кезеңді суреттейді   

Өлең немен аяқталады   

Не үйретті   



Мысалдың 

аты 

Тармақтары Тақырыбы Идеясы Қорытынды сөз 

«Өгіз бен 

бақа» 

 

Жел тартып ісіп 

кеуіп қарнын 

керді. 

 

Қызғаныш 

 

Жамманна
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Ақынның  шығармаларын оқытуда озық технологияларды қолдану– заман 

талабы болып табылады. Сондықтан оқушыларымызды жаңа заман талабына сай 

білімді, жан-жақты, үйрете отырып, тілге, әдебиетке деген қызығушылықтарын 

оята отырып, өз ойларын жеткізе алатын, кез келген адаммен тілдік қарым-

қатынасқа түсе алатын, мәдениетті, өнерге икемді тұлға болуы үшін оқушы 

бойындағы коммуникативтік құзіреттілікті дамыту ұстаздардың қолында. Ахмет 

Байтұрсынов қалдырған рухани мұраны толық игеріп, ол шыққан ұлттық идея 

биігінен әрдайым көрінуі тиіс.  

            … Тән көмілер, көмілмес еткен ісім, 

                 Ойлайтындар мен емес бір күнгісін 

                 Жұрт ұқпаса, ұқпасын, жабықпаймын 

                 Ел бүгіншіл, менікі- ертеңгі үшін,-  деген Ахаң бүгінде бізді болашаққа 

шақырып тұр. Ахмет атамыздың өзі айтқан « Мойындағы борышты білу – білім 

ісі, борышты төлеу – адамшылық ісі» деген сөзін естен шығармағанымыз жөн. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – ҰЛТ ЖАНАШЫРЫ 

Кебиспаева Айгуль Савкомбаевна 

Қостанай  облысының білім басқармасы 

«Тобыл қаласы білім бөлімінің мектеп-гимназиясы» КММ 

 

2022  жылы елімізде атаулы іс-шараларға толы болды. Соның бірі-Ахмет 

Байтұрсыновтың туғанына 150 жыл толуы. Ұлттың қамын ойлаған Ахметтей  

кемеңгер қазір кемде-кем. Кез келген хaлықтың келешекке бaғдaры бaр, тaрихи 

дaму жолындa жaрық жұлдыздaй болып бaғыт – бaғдaр сілтеген, хaлқының 



тaрихындa хaты қaлғaн ерекше aтaлaтын зор тұлғaлaр болaтыны aнық. Мен үшін  

ол –  ағартушы, публицист, реформатор, ақын Ахмет Байтұрсынұлы.  Өйткені ол  

ұлтына, қазақ халқына қызмет етті. Бұл туралы Сәкен Сейфуллин кезінде былай 

деген болатын: «…Ахмет халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір 

басын бәйгеге тіккен, Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл». 

Ол шын мәнінде ұлт ұстазы, халқымыздың рухани көсемі бола білді. Қуғын-

сүргінге ұшыраған оның есімі көп жылдар бойы  астам уақыт бойы аталмай, 

Қазақстан тарихынан лайықты орын ала алмады. Осы жерде Ахмет  

Байтұрсынұлының елі үшін жасаған ерен еңбегі - қазақ тілінің барлық 

дыбыстарын дәл жеткізетін қазақ әліпбиінің негізін қалауы. Ахмет  

Байтұрсынұлы. Әліпбиінің феномені әлемдік деңгейде мойындалды. Оның 

бірегейлігі-ондағы әріптер саны дыбыстар санынан аз. Ол үшін Ахмет 

Байтұрсынұлы.   керексіз және шатасқан 12 араб әрпін қолданыстан шығарды. 

1924 жылы қазақ жазуының реформасы ресми түрде қабылданды. Осыдан бір 

жыл бұрын Мұхтар Әуезов оны Байтұрсынұлының  қазақ халқы алдындағы баға 

жетпес еңбегі үшін "қазақ зиялыларының көсемі" деп атаған. Сонымен қатар, 

Ахмет Байтұрсынұлы – 1912 жылы Орынборда шығарылған алғашқы қазақ 

әліппесінің авторы. Жаңа әліпби  қазақ халқының мәдени дамуы үшін аса 

маңызды мәнге ие болды.Ахмет туралы еңбектерді зерделей келе, оның  1913 

жылы ешқандай материалдық қаражатына болмағанына қарамай, Орынборда тез 

танымал болған "Қазақ" газетін ашады. Ол "Қазақ" газетінің бірінші санындағы 

халыққа арнауын былай деп аяқтады: «Аталы жұртымыздың, адуынды 

ұлтымыздың аруақты аты деп газетіміздің есімін "Қазақ" деп қойдық. Ұлт үшін 

деген күштің ұлғаюына күшін қосып, көмектесе қызмет ету қазақ баласына 

міндет. Қызмет етем десеңдер, азаматтықтың зор жолының бірі осы». Ел қамын 

ойлап, халқымызды мәдени-саяси сана –сезімін,  беделін көтеру үшін бұл 

газеттің ықпалы орасан зор болды деп есептеймін. Өйткені ол өз  халқының 

болашағын ойлап өмірдің барлық саласына араласты. Қазақ халқы біртуар 

перзентін қоғам және мемлекет қайраткері, ақын, әдебиет зерттеуші ғалым, 

түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, ұлттық жазудың реформаторы, 

ағартушы… ретінде жақсы біледі. [1.116] 

А.Байтұрсынұлының арманын – тілегін, жұртшылықты халықты оқуға 

шақырып, білім – ғылым, адамгершілікке, мәдениетті көріп білуге, адал еңбек 

етуге шақырады. Өзінің өмір жолын қарапайым қазақ жұртына арнап, халықты 

ағартудан басқа жол жоқ екенін, надандықпен, сауатсыздықтан, қараңғылықпен 

күресу керек екенін әрдайым түсіндіріп, осы жолға арнаған.Ұстаз етіп қызмет 

жасап ,балаларды оқытып, келешек жас ұрпақтардың көзін ашып, газет жазып 

шығарып, мақала жазып, ұйқыға кеткен халықты ұлтын оятып, түрлі қызмет 

жасап үлгі – өнеге көрсеттіп кеткен. А.Байтұрсынұлы қазақ халқында осы бір екі 

әдеттің қалмай келе жатқаны, қанға сіңген үлкен дақтан құтыларға қазақта мүлде 

ниет жоқ екені атты ашуландырады. Ол мақалада осы туралы былай дейді: 

«Қазақтың естектен надандығы да, жалқаулығы да кем емес... [3.85] 

Надандықтың кесапаты әр жерде ақ маңдайымызға тисе де, ата 

жолдасымыз болған соң, біз де қиып айырылмай ақ келеміз. Олжалы жерде 



үлестен қағылғанымыз, ордалы жерде орыннан қағылғанымыз ,жоралы жерде 

жолдан қағылғанымыз  - бәрі надандық кесапаты». 

Қазақ халқының ғылым мен білімге қол созбағандығы, ғылым, білім, өнер,  

қазақ халқында болған жағдайда ұлт арасында кем – кетік болмаушы еді. Осы 

ғылым мен білім, өнер саласына зейін қойғанда, қазақ  өкпесінің бекер екендігін 

түсінер еді. Еңбексіз жалқаулықты жанына серік етіп өзіңді құдыққа 

құлатқанмен тең болады. Жаман істердің жегіне желпініп «ауырдың астымен, 

жеңілдің үстімен өтпей» қиын болсада еңбек жолмен, білім, ғылымды ту етсе 

қазақ халқы әсте жаман болмас еді.  

А.Байтұрсынұлы өзінің оқу-ағарту мәселесіне өте көп көңіл бөлген. 

Қоғамдық – әлеуметтік мәселелерді сөз еткен өз заманының өте өзекті деген 

тақырыптарына қалам тартып, халқына аса қамқор болу, елге қызмет жасау 

идеясын насихаттады. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған халықтың ұлттың 

еш уақытты адамы құрымайтын.Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себепкер 

болатын нәрселердің ең күштісі – тілі. Сөзі жоғалған халықтың өзі де жоғалады. 

Ұлтына басқа халықты қосамамын дегендер  ең әуелі сол халықттың тілін 

аздыруға тырысады. 

Қазағым елім, 

Қайқайып белің, 

Сынуға тұр таянып, 

Талауда малың, 

Қамауда жаның, 

Аш көзіңді оянып. 

Қанған жоқ па әлі ұйқын, 

Ұйықтайтын бар неи сиқыр?![2.18] 

Осы өлең жолдар да ақынның қазақтың надандық дәуіріндегі әрекетіне 

налыған, рухани оянуға, бірлікке шақырған жанайқайын көргендейміз. Халықты, 

елді тек білім мен өнерді үйрету арқылы ғана саналарын оятуға болатыныне 

жырға қосады. Қазақ халқының жеке басын ойлағанда мықты болып 

көрінгенімен, ұлттық мәселеге келгенде өзгеге еліктегіш. тез бейімделгіш. 

Ол ұлттың нағыз ұстазы болған, ол тынымсыз "маса" сияқты қазақ халқын 

оятуға тырысқан, ол қазақтарға қазақты сүюді үйреткен, Ахмет Байтұрсыновтың 

қазақ халқы үшін қосқан үлесі шексіз Қазақ халқы үшін ол бес рет қамауға 

алынып, «Асықпаңдар! Артымызда қазы бар..» деген, кейін ол өлім жазасына 

кесілді. Оның өмір жолын, қызметін, идеяларын білу және бағалау — біздің 

ортақ парызымыз. Өйткені қазақ халқының білім алуына, білім саласын көтеруге 

үлкен үлес қосқан ұлы тұлға.  

Ахмет Байтұрсынұлы: «Неше түрлі ғылым, өнер – бәрі де тіршіліктің 

ауырлығын азайту үшін, рахатын молайту үшін шығарған нәрселер» деген 

сөзінің қазіргі уақытта өзектілігін көріп жатырмыз. Білім мен ғылымның 

арқасында көптеген сан түрлі жаңа технологиялар көріп, пайдаланып жатырмыз. 

Сондықтан да білімнің маңыздылығын түсіну, біздердің  тап қазіргі міндетіміз. 

Білімді ұрпақ арқасында тәуелсіз елдің тірегі мықты болады деген ойдамын. 

[3.32] 



Қорыта айтқанда, Ахмет қазақ ұлтына жанын аямай қызмет қылды.... 

халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін басын бәйгеге тікті. Қазақ 

ұлттығы мен егемендігін бүгінгі таңда бүкіл дүние жүзі танып, мойындап 

отырған, ғасырдан ғасырға  жеткен көп мұраларымыз ел игілігіне айналуда.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
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Қойшығұлова Ақбота Маратқызы 

Қостанай облысы Октябрьский ауылы  

«Совхозный жалпы білім беретін мектебі» КММ   

 

         «Ұлт ұстазы», жаңашыл педагог,әдебиеттанушы  Ахмет Байтұрсынұлы (5 

қыркүйек 1872 жыл, қазіргі Қостанай облысы, Жангелді ауданы Ақкөл ауылы – 

8 желтоқсан 1937, Алматы) – мемлекет қайраткері, ақын, публицист, ғалым, 

ағартушы.  «Ұлт ұстазы» Ахмет Байтұрсынұлы 1913 жылы     «Қазақ»газетінде 

«Қазақша оқу жайынан» атты мақаласында: «Біз әуелі елді түзетуді  бала оқыту 

ісін түзетуден бастауымыз керек. Неге десек, болыстық та, билік те, халықтық 

та, оқумен түзеледі». – деп жазды. 

        Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми – творчестволық мұрасын негізінен үш 

үлкен салаға бөліп қарауға болады. Олар: автордың ағартушы, ғалым, тілтану, 

әдебиеттанудың алғашқы іргесін қалаушы ретіндегі еңбегі, ақындық және 

аудармашылық творчествосы. 

       Ахмет Байтұрсынов өзінің саналы өмірін қазақ қоғамында білім – ғылымның 

жоғары бағаланып, ағартушылық бағыт әбден қалыптасқан кезде бастады. Ол 

ауыл мектептерінде, семинарияларда халыққа білім беру, оны жетілдіру 

саласында көп ізденді, көптеген мақалалар, еңбектер жазды. «Әліпби», «Тіл 

құралы», «Әдебиет танытқыш» атты кітаптар, қазақ тілінің табиғаты, 

өзгешеліктері, араб алфавитінің жайы, терминдер, қазақ тілін оқытудың 

методикасы туралы көптеген мақалалар жазуы, 1926 жылы Бакуда болған 

тюркологтардың Бүкілодақтық І съезіне қатысуы, Қазақстанның оқу – ағарту 

комиссариатындағы жұмысы – осының бәрі оның қоғамдық, мәдени, 

ағартушылық, ғалымдық қызметінің комақтылығын аңғартады. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/5_%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/5_%D2%9B%D1%8B%D1%80%D0%BA%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/1872_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D1%96_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BA%D3%A9%D0%BB_(%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B)
https://kk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D2%9B%D1%81%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/1937
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B


       Белгілі совет тюркологы академик А.Н.Кононовтың А.Байтұрсыновты 

көрнекті тюрологтардың қатарында еске алып, оның қазақ алфавитін жүйелеу, 

оқу құралдарын жасау фонетика мен грамматика саласындағы қазақ мәдениеті 

мен әдебиеті туралы зерттеулерінің маңызы туралы жазуы да тектен – тек емес. 

Әдебиеттану ісіне Ахмет Байтұрсыновтың қосқан үлесі аса мол. Қазақ  тілі мен 

көркем сөзі, сана – салты, дүние танымы Ахмет Байтұрсыновты семинарияда 

оқып жүрген кезінен бастап қатты қызықтырғанға ұқсайды, өйткені ол 

Орынбордағы мұғалімдер дайындайтын семинарияны бітірген 1895 жылдың 

өзінде «Тургайская газетаның» 39 – санында «Казахские приметы и пословицы» 

деген мақала жариялаған. Бұл оның баспа бетін көрген алғашқы еңбегі.Оның 

үстіне мақаланың осы газет бетіне басылуының өзі көңіл аударарлық нәрсе. 

      Бұл жерде айтпағымыз – саналы өмірін қоғамдық, ағартушылық қызметке 

іштей дайында бастаған Ахмет Байтұрсыновтың халықтық көркем мұраның мән 

– маңызына, эстетикалық қадір-қасиеттеріне бойлап, оны жинап бастыруға 

ұмтылысын байқату. Ол өзі де шығармалар жазып, басқа халықтар қазынасының 

үлгілерін туған халқына жеткізу мақсатында аудармалар жасады.Көп ұзамай 

«Қырық мысал», «Маса» жарияланды. Осы жылдары Ахмет Байтұрсынов 

әдебиет тарихын зерттеумен шұғылданды. Оның «Қазақ»газетінің 1913 жылғы  

шыққан «Қазақтың бас ақыны»деген көлемді мақаласы әдебиеттану 

саласындағы алғашқы зерттеуі еді. Онда қазақ халқының рухани өмірінде 

Абайдың аса ірі тұлға екені, өмірбаяны, шығармаларының мазмұн тереңдігі мен 

ақындық шеберлігі, поэтикасы, орыс әдебиеттерімен байланысы туралы ойлы 

пікірлер айтылған, ақын мұрасының эстикалық қадір – қасиеттері ашылған. Осы 

мақалада Абайдың өлеңдерінің тексі келтіріліп, ақынның поэзияға деген 

көзқарасы, эстетикасы, поэзияның адам өміріндегі рөлі байсалды талданған. 

Мақалада айтылған пікір – тұжырымдардың, негізделген концепцияның 

бірсыпырасы кейін ғылым тарапынан қолдау тауып, бұл жүйедегі зерттеулерде 

дәлелденіліп, орнығып жалғасын тапты. 

        Кейінгі қоғамдық және басшылық қызметтер атқарған кездерінде де Ахмет 

ғылым саласындағы жұмыстарын тоқтатпаған, ол 1923 жылы Москвада қазақтың 

эпостық жыры «Ер Сайынды» алғы сөзбен, ғылыми түсініктемелермен бастырып 

шығарған. 

       Ахмет Байтұрсынов бастырған «Ер Сайын», негізінен, ел қорғаушы 

батырлардың жорықтарын, ерлігін баяндайтын белгілі эпостық жыр нұсқасы. Ел 

арасында көбіне ауызша айтылып, сақталып келген көлемді, шамасы 3000 

тармақ, тілі шұрайлы осы жырды 1870 жылы В.Радлов «Солтүстік түрік тектес 

халықтардың ауыз әдебиет үлгілері» жинағына енгізгені белгілі.    

        Қазақ фиологиясының әдебиеттану саласында А.Байтұрсыновтың  

«Әдебиет танытқыш» (1926) атты кітабының ерекше маңызы бар. Бұл әдебиеттің 

тарихы мен теориясы туралы қазақ тіліндегі тұңғыш көлемді де салмақты еңбек. 

Ол бірнеше жылдар бойы оқу құралы ретінде қолданған. «Әдебиет танытқыш» 

деген атының өзі әйгілеп тұрғандай, кітап әдебиет әлемін,көркем сөз табиғатын, 

сырын, мазмұнын, ерекшеліктерін, жанрларын, дүниетаным мен қоғамдағы 

ролін қыруар мысалдармен дәлелдеп, байсалды, ғылыми түрде түсіндіруге 

арналған алғашқы тәжірибе, тұңғыш зерттеу болуымен құнды. 



        Қазіргі филология деңгейінен қарағанда кездесетін көптеген олқылықтары 

мен дәлсіздіктеріне, кейбір қателіктеріне қарамастан кітаптың жазылу 

принциптері, пікір – тұжырымдары, материалдарды классификация терминдері 

көңіл аударарлық. 

        «Әдебиет танытқышта» ең алдымен сөз өнерінің табиғаты, өнердің басқа 

түрлерінен  – архитектура, скульптура, живопись, музыка, тағы басқа – 

өзгешелігі, айырмашылығы, артықшылығы сөз етіледі. Өнер түрлерін талдай 

келіп, А.Байтұрсынов «Өнердің ең алды сөз өнері деп саналады. «Өнер алды  – 

қызыл тіл» деген қазақ мақалы бар. Мұны қазақ сөз баққан, сөз күйттеген халық 

болып, сөз қадірін білгендіктен айтқан. Алдыңғы өнердің бәрінің де қызметін 

шама қадырынша сөз өнері атқара алады. Қандай сәулетті сарайлар 

болсын,сөзбен сөйлеп, суреттеп көрсетуге, танытуға болады. Бұл өзге өнердің 

қолынан келмейді»,- деп жазады. Сөзбен сымбаттаудың я кескіндеудің үлгісін 

көрсету үшін автор Абай өлеңдерінен мысалдар келтіреді. «Әдебиет 

танытқышта» ауыз әдебиетінің ең шұрайлы, ең бейнелі, мазмұны мен көркемдігі 

бай үлгілерін пайдаланған. А.Байтұрсынов  ауыз әдебиеті материалдарын 

іріктеп,сұрыптап ғылыми – теориялық кітапқа пайдалануда белгілі бір жүйе, 

принцип ұстағаны байқалады. Ағартушы, өзі айтқанындай, «адамдық 

насихатшысы»ретінде қазақ халқының көркем ойлау жүйесіндегі рухани қадір-

қасиеттерге, жақсылық пен жамандық тартыстарына,ерлік пен батырлық істерге, 

бірлік пен ынтымақ,сұлулық сырларын бейнеленген үлгілерге көбірек көңіл 

бөлген. Осы жазбаларға қатты көңіл бөлгенінің арқасында біз Ахмет 

Байтұрсыновты қазақ еліне еңбегі сіңген дара тұлға дейміз. 

        Қорыта айтқанда, Ахмет Байтұрсыновтың өлеңдер топтамасы – көп ғасырға 

қазақ поэзияның дәстүрлерін, демократтық – ағартушылық әдебиет үлгілерін 

жаңа тарихи жағдайда дамытып, жалғастырған идеялық – көркемдік деңгейі 

жоғарғы туындылар. Оларды қайта бастыру туған әдебиетіміздің жалпы 

адамзаттық, гуманистік, демократтық, тәрбиелік сипаттарын айқындап аша 

түсетін мұра болмақ. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ТУҒАН АУЫЛЫН ТУРИЗМ 

САЛАСЫНДА ДАМЫТУДАҒЫ МҮМКІНШІЛІГІ 

 

Милақатов Нұрымжан Бәлдікұлы 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 

«Әулиекөл ауданының білім бөлімінің Шоқан Уәлиханов  атындағы 

Әулиекөл жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

Стaтистикалық деректер  бойынша әлемде туризмнен түсетін кіріс 

экспорттың 10%-ын туризм саласы  құрaйды екен. Көш басындағы елдер сол 

үшін де туризм саласын дамытуға бар күшін салып келе жатыр. Біздің елімізде, 

жерімізде  бұл сала кенжелеп тұрғандықтан, мәселе мемлекеттік деңгейде 

көтеріліп жүр. Себебі Қазақстанның далалы аймақтары климаттық және 

географиялық жағдайы туризмді дамытуға өте қолайлы болып келеді. Қазіргі 

кезде бұл сала тек қана көркем табиғатымен шектеліп қоймай, тарихи-

археологиялық қазбалардың,  мәдениет пен өркениеттің, ел мен  жердің, ондағы 

табиғаттың тылсым күшімен жаратылған, рекреациялық нысандарды 

пайдалануымен жүзеге асып жүр. Туған жеріміз Торғай өңіріндегі Ахмет 

Байтұрсынұлы ауылын алайық.   

Ұлт көсемі, ұлттың ұлы ұстазы, әліппенің атасы Ахмет Байтұрсынұлының 

туғанына биыл 150 жыл.  Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылы 5 қыркүйекте қазіргі 

Қостанай облысы,  Жангелдин ауданы,  (Сарытүбек жерінде) Ахмет 

Байтұрсынұлы ауылында дүниеге келген.  [1]  

Ауыл атауы Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 2018 жылғы 12 

наурыздағы Қостанай облысы әкімдігінің №5 қаулысы және Қостанай облысы 

мәслихатының №253 шешімі бойынша Қарасу ауылы «Ахмет Байтұрсынұлы 

ауылы» болып өзгертілді. Аудан орталығынан 111 км-дей оңтүстік шығысқа 

қарай орналасқан, ауылда 871 адам өмір сүріп жатыр.  [2] 

Біздің ауыл Қостанай облысының ең шеткі, ең алыс оңтүстік нүктесі.  Ауылдың 

оңтүстігінде Қызылорда облысымен, шығысында Қарағанды облысымен, 

батысысында Ақтөбе облысымен шектесіп жатыр.  

Аймақта Ақкөл көлі, Ұлытаудан бастау алған Ұлы Жыланшық өзендері 

бар. Осы Ұлы Жыланшық өзені бойын талай тарихтың қойнауы десекте артық 

емес. 

https://kk.wikipedia.org/wiki
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239


Өңір тарихи-мәдени нысандарымен табиғатымен, зиялы тұлғаларымен кез 

келген туристі қызықтыра алады деп ойлаймын.. Үнемі көркем табиғат пен дәмді 

тағамдарды жарнамалап оларды үздіксіз тарту мүмкін емес шығар. Басқа жақтан 

келген адам ең алдымен сұлу табиғатымызға, тарихымызға қызығатыны сөзсіз 

енді...   

Сондықтан да  мен «Өлкеміздегі туризм мүмкіншілігі» туған жеріміздің 

ғажайып тарихын тереңнен қозғауға тырыстым. 

Біз туристік-өлкетану әлеуетін қозғай отырып, тарихи тұлғалардың өмірі мен 

шығармашылығын, халықтық дәстүрлерді зерттеуге болады. Бізді алыс-жақын 

елдер тарихымыз тереңде болса да, егемен ел ретінде жас мемлекет деп 

танитыны сөзсіз. Жергілікті жердің туризмін дамыту тарихи нысандарды 

насихаттап, рухани дәстүрімізді жаңғыртып, өскелең ұрпақты отансүйгіштік пен 

азаматтық санасын оятуға зор ықпалы болады.  

Егер, Ұлы Жыланшық өзені, Ақкөл, Қаратұз көлдері көктемде құс 

базарына айналса, ал, жер асты қабаты минералдарына бай. Антропогендік 

өзгеріске ұшырамай, қалпын сақтап қалған Атанбасы ақирек шыңына, 

жануарлар дүниесіне  кез келген турист қызығып, тамсанады. «Қызыл кітап» 

тізіміндегі құлан, қоқиқаз, ақбас тырна, ақбас үйрек, аса қорғауды қажет ететін 

дуадақ, эндемик тышқан —  жалман, қабан, көкқарға, түлкі, қоян, елік, қасқыр, 

әрине, Бетпақдала көркі — ақбөкен және т.б. аң-құстар  кездеседі. 

Ақкөлдің де өзіндік кереметі бар. Мұндағы судың астыңғы жағы ащы, ал 

үстіңгі жағы тұщы боп келеді. Бетінен ожаумен қалқып іше беруге болады. 

Балыққа да бай. Тарихи деректерде жағалауында бала Ахмет Байтұрсынұлы 

жүгірген және ашаршылық жылдары көлдің балығын тағам ретінде жеген деседі. 

Өлкемізде көнеден қалған теңіз қалдықтары тарихымыздың әлдеқайда тереңде 

жатқандығын дәлелдейді. (1 қосымша)  

Шыңғыс хан тұсынан бастап, «Ақтабан шұбырынды» заманынан қалған 

нысандарды біреуі білсе, біреуі білмеулері  мүмкін. Саяхатшылар бұндай 

тарихқа толы жерлерді міндетті түрде келіп көріп тамашалай алады. Ал, өзге 

түгілі, өз ұлтымызды қызықтыратын ең үлкен нысаны – Ахмет 

Байтұрсынұлының туған үйі, мұражайы.  Атамыздың 150 жылдығына орай биыл 

облыс бюджетінен мұражай үй ретінде заман талабына сай қалпына келтіріледі.    

Біздің ауылдан  солтүстік-шығысқа қарай 4 шақырым қашықтықтағы 

Сарытүбек деген жерде орналасқан Ахмет Байтұрсынұлының туған үйі. 

Ауылымыздың мектебі атамыздың атымен аталады. Мектепте 

А.Байтұрсынұлының мұражай залы бар. Мұражайға  келген туристер Ахмет 

Байтұрсынұлы жайлы көп мәліметтер мен ақпараттар  біліп кетеді.  

Қазақтың тұңғыш әліпбиінің атасы, әр қазақ баласын білім алуға, ғылымды 

сүюге шақырған, білімге ақ  жол салған Ахмет атамыздың алдында күллі қазақ 

жұрты қарыздар. Егер өңірімізді туристік аймақ ретінде дамытатын болсақ, бір 

ғана Ахмет атамыз үшін мыңдаған саяхатшы келетініне мен сенемін. Өйткені 

қаны да, жаны да қазақ баласы, Отанына қызмет етіп жүрген әрбір азамат ұлт 

ұстазының үйі мен мұражайын өз көзімен көргісі келетіні айдан анық. (2 

қосымша). 



Ахмет Бaйтұрсынұлы ауылы маңындағы Қаратұз (ауылдан 22 шақырым 

қашықтықта орналасқан) Қазақстанның Өлі теңізі десек те болар, жол 

жоқтығына қарамастан тек осы көлді көру үшін жылына 5000-нан астам адам 

келеді (Қостанaй облысы Жанкелдин ауданы Кәсіпкерлік бөлімінің деректері 

бойынша), туризмге сұранып тұрған нысандардың бірі, дәл осында өндірілген 

тұз кезінде патша заманында олардың дастархан мәзірінде болған деген деректер 

бар. Қарaтұз көлі аумағының айналасы 10 мың шаршы метрді алып жатыр. Кей 

жерде оның тереңдігі 14-15 метрге дейін барады. Тұз мұнда әркімге қолжетімді. 

Тұзды шамалы кептіріп алғаннан кейін кәнігі ас тұзы ретінде пайдалануға 

болады. Тұзды қанша алғанмен оның қайта қалпына келетіндей кереметі бар 

екенін көруімізге болады. Көлдің асты үнемі толқып жатады. Бетіне су жиналған 

сайын тұз да қалыңдай түседі. Оның қоры 40 млн тоннадан асады. Бүкіл 

республикадан қалды, сыртқа экспорттауға да жетеді. 2007 жылға дейін көлден 

тұз өндірілген, қазір бұл жұмыс тоқтап тұр. Көл үстінде  шұңқыр құдықтың 17-

сі бар. Ол бір жыл жабылады да, басқа жерден қайтадан ашылады. Тұздың 

астыңдағы қысым күшімен қайтадан жаңадан ашылып, осындай құдықтар бар. 

Алыстан қарағанда бетін мұз басқандай көрінетін бұл – Қаратұз көлі. Жаз сайын 

бұл жерде демалушылардан тыным жоқ. Облыс орталығынан, Нұр-Сұлтан 

қаласынан келетін туристер емдік қасиеті мол суда шомылғанды ұнатады. 

Қаратұз көліне келген туристердің емделуіне өз әсерін береді. (6 қосымша) 

Ауылдан шамамен 15 шақырым қашықтықта жер астынан шығып жатқан 

ыстық су шығып жатыр, өкінішке орай, онда ешқандай кешен жоқ, кісілер өз 

бетімен келіп, суын емделу үшін пайдаланып жатыр. Судың тереңдігі - 1500 

метр. Температурасы – 70-75 градус. Судың құрамы - адам ағзасына оң әсер 

ететін химиялық элементтері көптеп кездеседі, магний, темір т. б. Судың әр түрлі 

ауруларға емдік қасиеті бар екені анықталған. Термалды су орнындағы 

сазбалшықтардың емдік ерекшелігі, құрамындағы биологиялық гормонға ұқсас 

заттардың микроэлементтерінің мөлшеріне, сондай-ақ сазбалшықтың бойында 

жылу сақтайтын тағы басқа қасиеттеріне байланысты болып келеді.  Халықтар 

үшін емдік саз балшығының шипалық көзі халыққа белгілі. Көп жағдайда емдік 

саз балшықты буын, құяң, шеткері нерв аурулары, ет пен тері арасындағы қатты 

соққыдан кейінгі ісік, зат алмасу процесі нашарлаған аурулары бар адамдарды 

сауықтыруға пайдаланылып келеді. Бірақ кімге қалай емделу керектігін дәрігер 

ғана айта алады. Емдік санаторилық кешен салу құрылыс жүйесі қарастырылып, 

жүзеге асырылған жағдайда ҚазақстанРеспубликасы көлемінде санаторийлік 

жүйенің кешені қалыптасар еді деген арманым бар. (7 қосымша). 

География  картаны немесе әлеуметтік экономикалық тұрғыдан сипататма 

беретін пән емес. Оны қоғам да, ұстаздар қауымы да, бүгінгі жас ұрпақтарда  

түсінуі қажет. Мәселен, әдебиет пен тарих тақырыптары географиямен үндес 

болып келеді,  ол сонысымен маңызды. Халықтың санасын көтеруге білім қажет 

болса, аймақ пен  ондағы байлықты игеру үшін география қажет болады. Өзекті 

мәселені қазір қолға алмасақ, озық елдердің қатарына санаулы уақытта енбейміз. 

Еліміздің әр азаматы өз кәсібін адал атқарып, бұл менің мемлекет алдындағы 

борышым десе, қазақ елі дамиды, өркендейді, өседі. Өзім қызмет жасап жүрген 

Шоқан Уәлиханов атындағы Әулиекөл жалпы білім беретін мектебінде 



оқушылар арасында экологиялық туризмді дамыту шағын болса да, қолға 

алынып келе жатыр. Жыл сайын Шоқан Уәлихановтың туған жері Құсмұрынға, 

еліміздегі атақты қорық Наурызым қорығына экскурсиялар ұйымдастырылады. 

(3 қосымша) 

Алдағы уақытта А.Байтұрсынұлы ауылының туристік-экскурсиялық 

мақсатта пайдаланатын табиғи, тарихи және әлеуметтік-экономикалық 

рекреациялық ресурстары баршылық сол аймаққа өз мектебімнің оқушыларын 

апарып, ұлт ұстазының шыққан жерін көрсету. Туристердің қызығушылығы мен 

мамандықтарына қарай Әулиекөл аумағында тарихи бағыттағы, мәдени-өнер 

бағытында, экотуризмді және оқушылар туризмін ұйымдастыруға мүмкіншілік 

молынан бар.Тек қолда бар байлығымызды, мүмкіндігімізді елдің пайдасына 

тигізе білу. 

Қысқаша айтқанда, кішкене ғана Ахмет Байтұрсынұлы ауылына сырттан 

келетін туристерге мына нысандарды ұсына алар едім: 

Ұлт ұстазы Ахмет Бaйтұрсынұлы туған Сарытүбек жері осында орналасқан; (2 

қосымша) 

Ахмет атaмыз талай шомылған, аумағы 60 шақырымдық Ақкөл көлі 

Торғай қазақтарының балықшылық кәсібінің бір көрінісі десе, әсіресе көктемгі-

жаз мезгілдерінде балықшылардың уaқытша жатақтарда тұруы, этнографтар 

үшін қызық болар еді  деп ойлаймын;  

(1 қосымша) Ауыл халқы әсіресе қыс мезгілінде бaлық шаруашылығының 

арқасында күн көреді, бірақ, мал шаруашылығы негізгі табыс көзі болып 

саналады, ауыл жылқылары мысалы жыл он екі ай бойы  тебіндеп шығады, 

Торғай даласындағы  қымызының дәмі елден  ерекше;   

(4 қосымша) ұлттық тағамдaр, әсіресе, балықтан жасалған, асатын, қуыратын, 

кептіретін тағамдар өзге өңір халықтарына қызық болар деп санаймын;  

(5 қосымша) Ахмет Байтұрсынұлы aуылы маңындағы Қаратұз көлі  

(6 қосымша) Ауылдан шaмамен 15 шақырым қашықтықта жер астынан шығып 

жатқан Ыстық су   

(7 қосымша) Қайым Мұхамедханов айтқaндай «Алдағы уaқытта Ахмет 

Байтұрсынұлының атын алты алаштың – бар қазақтың баласы ғана емес, 

алдыңғы қатaрлы адам баласы білетін болады» - дегендей мен Ахмет ұрпағы 

бола отырып бей-жай қарaмай, ұлт ұстазының мерейтойында қол қусырып 

отырмайын деген ниетпен,  геогрaфия пәнінің мұғалімі ретінде туған ауылының 

туризм саласын дамытуға мүмкіншіліктерін көрсетіп, сол жерде туризм саласын 

дамытуға өз үлесімді қосамын. Алдағы жaз мезгілінде «Ұл ұстазы Ахметтің 

ізімен...»  тақырыбында туған жеріне сaяхат жасап, өскелең ұрпаққа еліміздің 

әрбір азаматына паш ету.  
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Наурызым қорығы мен Құсмұрын жері 

4 қосымша  

         
Торғайдағы қымызхана 

5 қосымша 



                     
Ұлттық тағам және балықтан жасалынған тағам 

6 қосымша  

          
Қаратұз көлі  

7 қосымша 

      
Ыстық су 

Тіркеу өтінімінің нысаны 

 

 

 

 



АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – ҚАЗАҚ ДАЛАСЫНЫҢ ҰЛЫ 

 

Мырзатаева Смбат Сеилхановна 

Қостанай облысы Қостанай ауданы 

Тобыл қаласының Н.Наушабаев атындағы мектеп-гимназиясы 

 

 

Жігіттер мұнан ғибрат алмай болмас 

Әуелі бірлік керек болса жолдас 

Біріңнің айтқанына бірін көнбей 

Істеген ынтымақсыз ісін оңбас  

- деп елді, халықты бірден – бір тұтастыққа, ынтымақ жалауынын астына 

жинағысы келген ғұламалардың бірден - бірі Ахмет Байтұрсынов атамыз еді! 

Бүгінде атамыздың 150 жылдығы тойланып, құрметтелініп жатыр! Атамыздың 

елі үшін, халқы үшін жасаған қажырлы еңбектері мен  туған жеріне деген 

махаббаты ұмытылмақ емес!  

          Кіші жастан қиындық пен таршылықта ер жеткен Байтұрсынов қазақ тілін 

дамытқысы келген алдынғы қатардағы ғалым! 15 жасында әкесін халық жауы 

деп Сібірге айдалынып кеткенін көрген бала Ахмет ел ісіне өлен жолдарымен 

кіруді ойлады!  

         Ол – қазақ ғылымы тарихында ұлттық әліпби жасап, жаңа үлгі ұсынған 

реформатор. Байтұрсынов әліпбиі қазақ тілінің табиғатына бейімделген араб 

жазуы негізінде жасалды. Байтұрсынов қазақ мектептерінің мұқтаждығын өтеу 

мақсатында қазақ тілін пән ретінде үйрететін тұңғыш оқулықтар жазды. Оның 

үш бөлімнен тұратын қазақ тілінің тұңғыш «Тіл – құрал» атты оқулығының 

фонетикаға (1915), морфологияға (1914) және синтаксиске (1916) арналған 

бөлімдері жарық көрді.  

           Өлең, поэзия жазумен қатар, аудармашылықпен айналысып, елдегі 

жағдайларды жеткізді. Ахмет өзінің жұмысын 1989-1905 жылдар аралығында 

орыс- қазақ мектептерінде оқытушы болып бастады! Сонымен қатар Қарқалары 

арыз- тілегі авторларының қатарында болды! Сол жылдардан бастап - ақ 

жандармдардың бақылауында болған Ахмет Байтұрсынов, 1909 жылы 

бұйрықпен тұтқындалып, Семей түрмесіне жабылды!  

           Осы кезден Байтұрсыновтын қара түнек өмірі басталды! Тек қана бұл кісі 

емес, басқа да қаншама ағартушылар осы кісі секілді халық жауы атынып, жала 

жабылды! Қараңғы қабаста, темір торда адам сенгісіз зорлыққа шыдады, 

Осының барлығы не үшін, кім үшін деп бұл жандар өкінген емес! Себебі оларда 

алға қойған мақсат бір еді! Қазақ деген ұлтты, тілді жеке дара ету! Өкінішке орай, 

ол заманда халық қараң еді! Не себепті қараң, әріп танымайды, өз  құқықтарын 

өздері қорғай алмайтын, өз ойларын ашық айта алмайтын, айтқан жандарды 

жақтай алмайтын заман еді! Бірақ ой- санамда заман ба адам ба деген сауал 

туындайды! Өзге ұлттар келіп жеріңді, жұртыңды басқарып, тіліңнің, дініңнің 

дамуына кедергі жасап жатса не істер едің?! Байтұрсыновтай қалайда болсын 

халықтың көзін ашамын деп, сай әрекеттер жасай алар ма едік! Сондай суық 

жерде жатсада, шындықты, басынан өткен әрбір әділетсіз жағдайларын өлең 



жолдарымен Файзулла досына жеткізген Ахмет! Сол өлең шумақтарын тындасақ 

көзінді еріксіз жас торлайды! Өз басың емес, ең бірінші халықтың жағдайын 

сұрап, еліне, отбасына, туған жерінің табиғатына деген сағынышын айтып, көріп 

жаткан зомбылықтан шаршағанын айтып, ол жерден оны өлтірмей 

шығармайтынын білген Ахмет, өзін туған жері Ақкөлге (Торғай) апарып 

жерлеуін сұрайды! Өзімен қоса, Мұхтар Әуезов, Міржақыптардын да 

қиыншылықты көріп жатканын айтады! Қаншама ғасырлардан кейін досына 

жолдаған өлен жолдары енді ғана ғаламтор желілеріне ұсылынып жатыр!  

            Түрмеде жатып анасына жазған хатында келтірген осы бір жолдар жас 

жүрекке түскен жараның үлкен азаматтық, адамдық дертке ұласуын әдемі 

бейнелейді. Азамат ұл сол дерттің халық басына түспеуін, одан азат болуды 

армандайды. Алайда, Ахмет көрген ел әлі ұйқыдан оянып болмаған, ынтымағы 

жоқ, алауыз, сөз тыңдауға салғырт, берекесіздікке ұйыған қауым еді.  

Сөз басында айтқанымдай ұлы ақын халықша шындықты өлең жолдарымен 

жеткізгісі келді! 

           Ахметтің аудармаларын қоспай, оның төл өлең-туындыларын негізінен 

«Маса» жинағына байланысты сөз етуді мақсат тұтамыз. Бұл өлең бізге 

болашаққа жол ашуға шырақ болып жанып тұрады емес пе?! «Масаға» кірген 

өлеңдер жоғарыда сөз болғандай авторды толғандырған, сол дәуірдің өзекті 

мәселелерін сөз етеді. Ақын сол кездегі қазақ қоғамының даму жағдайларына, 

жерлестерінің күн көріс, тіршілігіне сын көзбен қарайды. «Тар көрдің қуысына 

тығылып отырған», «пайдасы өз басынан арылмайтын, тұрмысында мол құрлы 

мағына жоқ» туыстарын сынға алады.         

           Ақынның ойшылдық, суреткерлік бейнесі оның «Қазақ салты», «Қазақ 

қалпы», «Жиған-терген» сияқты өлеңдерінде айрықша танылады. Осы 

жолдардағы бейнелікке көңіл аударып қарайықшы! Сахараның көлге қонып 

салқындап, еркін ұшқан қазы өртке душар болып, тәнінде шарпылмаған жер 

қалмаған! Отаршылдықтың өрті ғой бұл!Осыған қарсы тұрар кім бар, өрт сөндіре 

алар қазақта күш бар ма? Ақынды осы ойландырады. Қандай ұлы адамды 

алсаңыз да, оның ұлылығы, ең алдымен, туған халқына деген көзқарасынан 

танылады. Ол сол ортадан шығып, халқын ілгері бастауды армандайды, бірақ 

оны соңынан ерте алмай, күйінеді, оған ашу-ызасын арнайды, айналып кете 

алмай, орала береді. 

           Қайран қазақ халқым! Сол заманда көзің ашық болып, қайсар болсан бұл 

азапты көрмес пе еді алыбым! 

           Қазір ХXI ғасыр, жастар мен ғаламтор желісінің дамып, не керек сол 

нәрсенің барлығын шаршы досыңнан қарап оқи аласын! Оқушылар ғана емес 

егде жастағы жандарда отыратыны өтірік емес! Тек осы дамыған кезде, өздеріне 

ой салатын, аманат етіп із қалдырған, өздері болмасада арттарында өлеңдері мен 

шығармалары қалдырған ағартушыларымыздын енбектерін қарап, тыңдамасқа! 

Тек бір сәтке Ахмет Байтұрсыновтын Файзулла досына айтқан өлен шумақтарын 

тауып тыңдашы! Тыңдап отырып, сол бір көрген қиыншылықтарын өзің 

көргендей боласын!  

          Сөз сонында, Өткенсіз болашақ жоқ екенін білеміз. Бұл мәселе өскелең 

ұрпақты тәрбиелеуге қатысты болған кезде аса өзекті болып отыр.Қазақ 



мәдениеті- көне түркі мәдениетінің мұрагері. Ғасырлар қойнауынан ежелгі түркі 

мемлекеттілігінің рәміздерінің оралуы халқымыздың бостандық пен 

тәуелсіздікке деген әділ ұмтылысын, ұлы түркілердің мұрагерлері Біз шыққан 

тарихқа ұқыпты қарайтындығын айғақтайды. Ежелгі қазақ жері ұлы 

ғалымдарды, ойшылдарды, саясаткерлерді, жазушыларды, дәрігерлерді өсірді. 

Қазақстандықтардың болашақ ұрпақтарының туған өлкенің тарихын білуі, біздің 

тарихымызда қандай ұлы адамдардың болғанын білуі өте маңызды. Әл-

Фарабидің кім екенін, Абай, Алтынсарин, Уәлиханов және т.б. кім болғанын 

бүкіл әлем біледі. Бұл біздің мақтанышымыз. Осы және басқа да көптеген тарихи 

тұлғалар біздің еліміздің ғана емес, адамзаттың да тарихында маңызды рөл 

атқарды. Ахмет Байтұрсынов – көрнекті философ, ғалым-энциклопедист, иран-

араб тілді рационалистік және саяси философияның негізін қалаушы, көптеген 

ойшылдардың рухани тәлімгері. Ол әлеуметтік-философиялық ой тарихында 

ерекше орын алады.  

Ахмет Байтұрсынов шығармашылығының тартымдылығы оның нақты 

ойластырылған жалпы философиялық жүйені әзірлеуінде ғана емес, сонымен 

қатар оның шығармаларында алғаш рет этикалық философияның негізгі 

ережелері мен принциптері нақты тұжырымдалуында. Ахмет Байтұрсыновтың 

философиялық жүйесінің орталығында адам тақырыбы, оның интеллектуалдық-

адамгершілік жетілуі, бостандыққа, жеке және қоғамдық бақытқа қол жеткізуге 

ұмтылуы, адамның жарқын болашақты іздеуі жатыр. Адамзат қоғамының, 

мемлекеттің пайда болуы мен жұмыс істеуі, оның түрлері, басқару формалары, 

заңның орны мен рөлі, ізгі қаланы ұйымдастыру принциптері, сондай-ақ билікке 

ие адамның (саяси көшбасшының) қажетті қасиеттері мен қасиеттері де оның 

назарында болды, ол қазіргі жағдайда өзектілігін жоғалтпады. Айта кету керек, 

Ахмет Байтұрсыновты толғандырған және оның еңбектерінде көтерген барлық 

мәселелер өткенге тиесілі емес, оның көптеген идеялары бүгінгі күні де 

маңызды. Ұлы даланың бүкіл тарихы Қазақстанның көп ғасырлық бірегей 

мәдениеті мен дүниетанымы бар біртұтас кеңістік екенін көрсетеді. Біз Ұлы 

даланың - ұлы тұлғаларының мұрагерлері мен ұрпақтары ретінде бүкіл түркі 

әлемі үшін мақтаныш туын биік ұстауымыз керек және өз тарихымызды 

шиеленістермен, түсінбеушіліктермен, надандықтармен және азғындықпен 

ұятқа қалдырмауымыз керек. Желі дамыған заманда – білімімізді жетілдірейік! 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ АУДАРМА МЫСАЛДАРЫ 

АҒАРТУШЫЛЫҚ МАҚСАТТЫ КӨЗДЕЙДІ 

 

Нуржанова Сандигул Туйебаевна 

Қостанай облысы Қостанай ауданы Тобыл қаласының  

Н.Наушабаев атындағы мектеп-гимназиясы 

 

           А.Байтұрсынұлы өзінің ұстазы ұлы Абай салған жолмен орыс 

әдебиетінің мысалшыл классигі И.А.Крыловтың туындыларын аударып, 

"Қырық мысал" деген атпен 1909 жылы Петерборда бастырып шығарып, 

оқулық ретінде ұсынды. 

Ахмет Крылов мысалдарын аударуда да белгілі ағартушылық мақсат көздеді. 

Ол қазақ халқының әлеуметтік өміріне, тұрмыс-тіршілігіне сай келетін, 

надандығын, жалқаулығын, алтыбақан алауыздығын әшкерелейтін 

мысалдарды таңдап, талғап аударды.                              

Патша өкіметінің отарлау саясатының қазақ халқының хал-ахуалын әбден 

төмендетіп, шымбайына батқанын көре білген Ахмет Байтұрсынұлы 1913 ж. 

"Жиған-терген" атты өлеңінде: 

Қазағым, елім, 

Қайқайып белің, 

Сынуға тұр таянып. 

Талауда малың, 

Қамауда жаның, 

Аш көзіңді оянып, 

Қанған жоқ  па әлі ұйқың, 

Ұйықтайтын бар не сиқың! – деп қалың елі қазағының хал-ахуалын тебірене 

жыр етті. 

«Маса» жинағындағы мысал өлеңдерінің тақырыптық  және идеялық 

ерекшеліктері 

Ахмет Байтұрсынұлының ақындық мұрасы ХХ ғасырдың басындағы қазақ 

поэзиясының тарихында құрметті орын алады. Аз да болса саздылығымен, 

қазақ елінің өз табиғатынан туған байырғылығымен, бір естігенде-ақ көңілге 

қона кетіп, ойға ұялай қалатын әрі бейнелі, әрі мағыналы сөз үлгісімен 

ерекшеленеді. 

        Ахмет Байтұсынұлы  өзінің аударма шығармаларынан кейін, төл 

өлеңдерін 1911 жылы тосындау «Маса» деген атпен Орынборда басып 

шығарады. «Қырық мысалда» жазған «Сары маса – хикая» ақынның кейінгі 

кітабының атын алып, оның тынымсыз тіршілігі сол кітаптағы бүкіл идеяның 

алтын тамырына айналады. «Масаның» алғашқы жолдары – «Сөз иесінен» 

«Қырық мысалдағы» «Малшы мен масаның» жалғасы іспеттес. 

  Аудармада: 

  Мысалы, қазақ малшы ұйықтап жатқан, 

Жыланды бәле делік аңдып баққан. 

Бәленің түрін көрген мен – сары маса, 

Қазақты оянсын деп сөзбен шаққан, 
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деп түйіндесе ал, «Масада»: 

Ызыңдап, ұшқан мынау біздің маса, 

Сап-сары, аяқтары ұзын маса.... 

Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, 

Қаққы жеп қанаттары бұзылғанша. 

Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен, 

Қоймастан құлағына ызыңдаса?  

Осындағы «Маса» – сергектікті, қозғалыс күйді, серпіліс пен ізденісті 

меңзейтін астарлы бейне екені көрінеді, ал «ұйықтағандар» – өз халқы, қараңғы 

қазақ еді. Ал «қаққы жеп қанаттары бұзылғанша» – дегенде ақын өзінің 

масасын осындай тәуекел жолына ұшырғалы отырғанын әдейі аңғартып өтеді. 

Бірақ ізгілік жолында құрбандық болмай тұрмайтынын білгендіктен де ол 

тәуекел артында тапжылмас табандылық барын да жасырмайды. «Ұйқысын аз 

да болса бөлмес пе екен, Қоймастан құлағына ызыңдаса» А.Байтұрсынұлы 

мұраларының зерттелу жайы және оның педагогикалық идеяларының 

Ы.Алтынсарин идеяларымен үндестігі А.Байтұрсынұлы қазақтың ағартушы 

педагогы Ы.Алтынсариннің тікелей ізбасар-мұрагері жөне оның идеясын 

жалпақ қазақ даласында іске асырушы қайраткер болғандықтан, оның 

педагогикалық мұраларын Ыбырай еңбектерінен бөліп қарауға болады. 

Соңдықтан, ең алдымен Ыбырайдың ағартушылық идеясы қандай еді, 

А.Байтұрсынұлы бастаған зиялы топ ол идеяны қалай жалғастырды деген 

мәселелер төңірегінде ой қозғау қажет. Ыбырай заманы Ресей патшалығының 

отаршылық саясатымен тұстас келеді.  Орыс патшасы қазақ еліне мектеп 

ашуды сылтауратьш өзінің отаршылдық саясатын жүргізді. Оны 

Н.И.Ильминскийдің синодтық обер-прокурор К.Н.Победоносцевке жазған 

хатынан аңғаруға болады. 

         «Біз үшін – дейді ол, - бұратаналар орысша сөйлегенде жаңылып, 

қызарып, орысша жазғанда көптеген қате жіберетін болып, жалғыз 

губернатордан ғана емес, төменгі бастықтардың бәрінен үрейленіп қорқып 

тұратын болса жақсы болар еді», - деп өздерінің саясаттарын 

әшкерелеп   береді. 

          Егер, Ы. Алтынсариннің шьғармашылық және ғылыми еңбектеріне зер 

салатын болсақ, оның идеясы Н.И.Ильминский идеясына мүлде қарама-қарсы 

екенін байқаймыз. Оған дәлел, Ы.Алтынсариннің мектептерде хриетаан дінін 

оқытуға қарсылығы және ислам дінінің мән-мағынасын қамтыған 

«Мұсылманшылдықтың тұтқасы» атты еңбегін мектептің оқу-тәрбие үрдісіне 

енгізуі еді. Ислам дінінің мән-мақсатымен таныстыра отырып, негізінен 

адамгершілік тәрбиесі мәселесін қамтитын бұл еңбегі 1884 жылы Қазан 

қаласында араб әрпімен жарыққа шықты. Осы еңбекті жазудағы мақсаты 

жөнінде Ы.Алтынсарин былай деді: «біріншіден, қазақ жастарының дін 

жөніндегі түсініктері теріс бағытқа түсіп кетпеуі үшін екіншіден, қазақтың 

жазба тілінде татар тілі орынсыз етек алуына жол бермеу үшін мен соңғы кезде 

Мұхаммет шариғатын үйрене бастап, осы оқу құралын құрастыруға кірістім» -

дейді. Яғни, оның бұл еңбекті жазудағы мақсаты – дінді адамгершілікке 

тәрбиелеудің құралы деп түсініп, өзінің педагогикалық мақсатына икемдей 
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пайдалану еді. Ы.Алтынсарин жас өспірімдерге адамгершілік рухта тәрбие 

беру мақсатын ұстанды. Ол еңбек, адамды сүйе білу, кішіпейілдік, 

қарапайымдылық, үлкенді сыйлау, жолдастық т.б. мәселелерге кең көңіл бөлді. 

Өзінің хрестоматиясында қазақтың төл әңгіме, аңыз, ертегілеріне кеңірек орын 

беру арқылы ол ұлттық жөне жалпы адамзаттық құндылықтарды үйлестіре 

үйретуді көздеді. Ы.Алтынсарин шығармаларының тәрбиелік потенциалы 

бүгіні күнге дейін өз күшін жойған жоқ. Ағартушы шығармашылығының негізі 

– адамгершілікке, имандылыққа тәрбиелеу болды. Оның пікірінше, осындай 

қасиеттер түгелдей бір адам бойында қалыптасқанда ғана ол парасаттылықпен 

біреуге жанашыр бола алады. 

         Ы.Алтынсарин шығармаларының бәрі адам жанының небір түпкірлеріне 

үңілетін, адамгершілікке тұнып тұрған озық идеяларға толы. Оның ойынша 

оқытудың негізгі мақсаты — пән мазмұны бойынша ақпараттар беру ғана емес, 

жалпы іскерлікті, адамгершілік қасиеттерді қатар қалыптастыру болуы тиіс. 

Ы.Алтынсарин ашқызған алғашқы ұлттық мектептердің құрылымдары 

төмендегідей еді: 

1. Екі жыл оқытатын ауылдық мектеп. 

2. Төрт жыл оқытатын бір кластық мектеп. 

3. Алты жыл оқытатын екі кластық училище. Осы мектептерден қазақтың 

белгілі ағартушы қайраткерлері А.Байтұрсынұлы, М.Жұмабаев, М. 

Дулатов, Н.Құлжанова, С.Көбеев, Ғ.Балғымбаев, Б. Өтетілеуов жөне т.б. 

білім алды. 

     «Ғұлама ағартушы ғалым» атты еңбекте: «Ы.Алтынсарин мектебін бітірген 

қазақ зиялыларының бірі: Ахмет Байтұрсынұлы – Торғайдағы екі кластық 

орыс-қазақ мектебін бітіргеннен кейін Орынбордағы мұғалімдер училищесінде 

оқыды»,- деп атап көрсетеді. «Ұлы ағартушы Ы. Алтынсариннің бастамасын 

ілгері дамытып нағыз ғылымдық дәрежеге көтеріп, жетер жеріне жеткізіп 

берген- А.Байтұрсынұлы» - деп Қ.Мұхамедханов атап көрсеткендей, 

А.Байтұрсынұлы Ыбырай негізін салған ағартушылық идеяларды 

жалғастырушы болды. Олардың идеяларының үндестігін шығармаларынан, 

әңгіме, өлең, мысалдарынан, этнографиялық еңбектерінен, мақалаларының 

мазмұнынан анық байқаймыз. Мәселен, А.Байтұрсынұлының «Оқу жайы» 

атты мақаласында қай халықтың болмасын ілгері басу себебі де, кейін қалуы 

да оқу мәселесімен байланысты екенін дәледейді. Оқусыз халық қанша бай 

болса да, біраз жылдардан кейін оның байлығы өнерлі халықтардың қолына 

көшпекші… …Бұл заманда қолы жетпегендерді теңдікке жеткізетін, әлсіздерге 

күш беретін өнер-білім, сол өнер-білімге мезгілі өтпей тұрғанда үйренсек 

тұрмысымызды түзетіп, басқалардың аяқ астында жаншылмас едік, біз де өз 

алдымызға бір жұрт еқендігімізді білдірер едік»,- деген мақала жолдарынан 

ағартушының егемен ел болудың, тәуелсіздіктің тірегі – білім деген нақты 

тұжырымды халық санасына жеткізгісі келгенін аңғарамыз. Сол сияқты «осы 

замандағы жан таңырқарлық нәрсенің бәрі де ғылыммен табылған. Адам 

баласын көкте құстай ұшқызған, суда балықтай жүздірген – ғылым. Дүнияның 

бір шеті мен бір шетіне шапшаң хабар алғызып тұрған-ғылым, отарба, от 

кемелерді жүргізген – ғылым. Осыларды істеп отырған жұрттың бәрі де сондай 



болмаған. Бұлар да басында біздей, қатта бізден де өнерсіз 

болған.                                                                                                                         

         Халық жүре, оқи, талаптана келе осыншаға жеткен»,- деген пікірінің де 

Ы.Алтынсариннің «Өнер-білім бар жұрттар…» атты өлең жолдарындағы 

идеямен мазмұндас, үндес екені байқалады. Екі ағартушы бір-бірін іштей 

түсініп, елінің келешегі тек өнер-білімде деп қарап, халықты оқу-ағарту ісіне 

шақыруды мақсат етті. Өзінің ұстазы Ы.Алтынсарин «Ауыл ауылды аралап, 

елден қаржы жинап, Торғай, Қостанай, Ырғыз-Ақтөбе өңірінде бірнеше 

мектептер ашып, ал мектептерде діни оқудың орнына дүншіуи пәндерді 

оқытуды қолға алып, «Қазақ хрестоматиясын» ұсынса, сөйтіп қазақ халқының 

келешегі тек өнер-білімде деп түсінді», А.Байтұрсынұлы «Оқу жайы» атты 

мақаласында «Қазақ ауылында оқу жайы нашар, кемшілігі есепсіз көп, шебер 

маман, сайлы мектеп, сәйкес бағдарлама, оқыту жайын дұрыс үйрететін, білгір 

маман даярлайтын оқу орны педучилищелер жоқ,» - деп дабыл қағады. Және 

«қазақта қай жерде болмасын қазақ үшін ашылған школдардың бәрі де 

аулынай школдар, бір ғана Қостанай уезіндегі 132 школдың 109-ы ауылнай 

школдар, ал мұндай школдардан қазақ балалары тіршілікке пайдалы білім 

аларлық деңгейге жетпейді»,- дейді. Сонымен қатар, мектеп, орта жөне 

жоғарғы оқу орындарын ашу керек, оларды дамыту, қаржыландыру мәселесін 

«Қазақ» газеті үнемі көтеріп, жұртқа жол көрсетіп отырада деп газеттің алға 

қойған ағартушылық қызметін білдіреді. 

      А.Байтұрсынұлы «Бастауыш мектеп» атты мақаласында Ресей үкіметінің 

орыстандыру саясатының бет-пердесін ашады әрі: «Үкіметке керегі 

мемлекеттегі жұрттың бәрі бір тілде, бір дінде, бір жазуда болуы, әр халыққа 

керегі өз діні, тілі, жазуының сақталуы. Солай болған соң бастауыш мектеп, 

әуелі миссионерлік пікірден, политикадан алыс боларға керек ..., Олай болса, 

мектеп арқылы қазақтың дінін, тілін, жазуын жоғалтып, орысшаға аударамын 

деген пікірден үкімет безіп, тиісті бастауыш мектеп екі жаққа да зиянсыз, 

пайдалы болуын көздеу керек. Солай ойлағанда көңілге ұнамды мектептің түрі 

біздің ойымызша мынау»,-деп бастауыш мектептің 5 жылдық болуын, қазақ 

халқының көшпелі ерекшелігін ескеріп, мектептерді келіп оқитын және жатып 

оқитындай ғып құруды, қыр мектептері мен қала мектептері ерекшеліктерін 

ескере ұйымдастырылуын талап етеді. Жалпы 5 жылдық бастауыш сатының 3 

жылы ауыл, екі жылы болыс мектебіне берілсін. Ауыл мектебі тек ана тілінде 

болсын. Онда оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, жағрафия, шаруа-кәсіп, 

жаратылыс жайы пәндері оқытылсын. Болыс мектебі орысша оқылатын соңғы 

екі жыл. Мұнда берілетін білім гимназияның төменгі сыныбына кірерлік 

пәндер болуы керек дейді. Демек, бұл салыстырулардан ғалымдардың мақсат-

мүдделерінің үңдестігін, әрі заманына қарай өзіндік ерекшеліктері болғанын 

аңғарамыз. 

       Қорыта келгенде, Ы.Алтынсарин мен А.Байтұрсынұлының ағартушылық-

педагогикалық мұраларын зерделей келе, олардың идеяларының үш бірдей 

бағытта үндесетінін байқауға болады. Біріншіден, екеуі де бар ғұмырларын 

ұлттық мектеп ашуға, қазақ балаларына дүниежүзілік білімді терең меңгеруге, 

өнерге, мәдениетке тартуға арнаған. Екіншіден, сондай дәрежеде білім берегін 



төл оқу-құралдарын, сол   оқулықтарға дұрыс   басшылық   жасауды үйрететін 

ғылыми-әдістемелік құралдар жазды. Үшіншіден, болашақ маман даярлау ісін 

жандандыру, ұлттық мектептер құрылымын анықтау, мектептердің 

материалдық-техникалық базаларын нығайту, оқу-білім арқылы қоғамдағы 

саяси-әлеуметтік мәселелерді түсіндіріп ұлттық сананы ояту үшін ұлттық 

баспасөзді насихаттау құралы ретінде пайдаланған. 

        Сол сияқты, А.Байтұрсынұлы Ыбырайдың рухани және тарихи ізбасары 

екенін Ә.Бөкейхановтың 1925 жылы 23 маусымда Мәскеуден 

А.Байтұрсынұлына жазған хатыңдағы: «Бауырым Ахмет! …Алтынсарының 

баласы Ыбырай хатында өзіңіз жазсаңыз жақсы болар еді. Ол сенің ағаң емес 

пе ?! Егер ол қазір өмір сүрсе сендей болар еді, ал сен ертерек дүниеге келгенде, 

оның ісін жасарың хақ…»- деген пікірден де анық байқаймыз. 

        А.Байтұрсынұлының 1914 жылы Орынбор қаласында жарық көрген 

«Әліппесінде» ұлттық тіліміз бен дініміздің бай мұралары оқушының жас 

ерекшелігіне байланысты айқын таңдалып берілген. Онда мақал-мәтел, 

жаңылтпаш, жер-су, үй хайуанаттары, ыдыс-аяқ атаулары өте қызықты әрі 

балаға түсінікті тілмен берілген. Осы Әліппе 1928 жылы Қызылорда қаласында 

толықтырылып қайта өңделіп басылады. 

         Бастауыш сынып оқушыларының танымдық қызығушылығын 

дамытудың негізгі факторы – олардың білімі мен дағдыларының дәрежесі ғана 

емес, сонымен бірге оқу үрдісіндегі баланың маңызды психикалық 

қызмметтерін, ақыл-ой жұмысының тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік 

беретіндей етіп жолға қою керектігі саналады. Оқушының шығармашылық 

қабілеті де оның ойлау мен практикалық әрекеттері арқылы ғана дамиды. 

         Егер, ана тілі сабағын ізгілік сабағы дейтін болсақ, ондағы барлық 

материал жеке тұлғанаң рухани құндылықтарын дамытуға бағатталып, оның 

бойындағы жағымды қасиеттерді қалыптастыратындай мазмұнда болуы шарт 

деп естейміз. Сонда ғана жеке тұлғаның жан-жақты дамып, қалыптасып 

парасатты азамат болып өсетіні даусыз. 

         Дегенмен де, А.Байтұрсыновтың халық ағарту, ұлттық медениетіміз бен 

өнеріміздің дамуына қосқан үлесі, педагогакалық ой-пікірлері әлі де болса 

талай ғылыми-зерттеу жұмысына арқау болары сөзсіз. Сондай-ақ, 

ағартушының еңбектерімен бүгінгі таңда жалпы орта білім беру саласындаға 

іс-шарадарды, өзара сабақтастыра отырып жүргізу қажет. Өйткені, XX 

ғасырдың басыңдағы педагогакалық ой-пікірлердің даму тарихы және олардың 

бір-бірімен үндестігінің тархи мәні зор, әрі жас ұрпақ тәрбиесіне берері мол. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ МҰРАЛАРЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

Садвакасов Алмас Жумашевич 

Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағытындағы  

Назарбаев Зияткерлік мектебі 

 

Үстіміздегі жыл қазақтың ақыны, әдебиет зерттеушісі, түркітанушы, 

публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері, қазақ тіл білімі мен 

әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ағартушы Ахмет 

Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы. Еліміздің тіл білімі мен әдебиеттану 

ғылым және өскелең ұрпақ үшін баға жетпес құнды зерттеулер мен мұралар 

қалдырған ғалымның құрметіне қазір жер-жерде үлкенді-кішілі іс-шаралар 

өткізілуде. Ал біз бүгін Ахмет Байтұрсынұлы мұраларының ғылыми 

педагогикалық негіздері турасында айтпақпыз.  

Осы орайда Қзақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбаевтың «Ахмет 

Байтұрсынұлы – ұлттың тарихымызда ешкіммен салыстыруға болмайтын 

ерекше тұлға» деп баға беріп кеткені ойға оралады. Расында да біздің облыстан 

шыққан жерлес ғалымның қалдырған мол мұрасын ешкіммен салыстыруға 

келмейді және болмайды. Себебі, жаңа жазу, жаңа әліппе, тұңғыш емле, 

фонетика, грамматика, синтаксис, терминология мен әдістеме, тілашарлар, тіл 

танытқыштар, тіл жұмсарлар жасап және қазақ журналистикасының дамуына да 

өлшеусіз үлес қосып, «Қазақ» газетін шығарды. Сондай-ақ, қазақ мектептерінің 

мұғалімдеріне арналған курстары да сөзге желеу.  

Қазіргі кезде педагогика ғылымы бойынша көптеген  жеке тұлғалардың 

педагогикалық мұраларын зерттеу жұмыстары Төлеген Тәжібаевтың, Әміржан 

Сыдықовтың, Ауданбек Көбесовтың ғылыми еңбектерінен көрініс тапқан. 

Сонымен қатар А.Байтұрсынұлы еңбектерінің әр салада зерттелу жайы біршама 

жолға қойылған. Тарих ғылымы бойынша Мәмбет Қойгелдиев, Өмірзақ Айтбаев, 

Талас Омарбеков, Әбу Тәкенов, Кеңес Нүрпейісов, т.б., филология саласы 

бойынша Тұрсынбек Кәкішев, Рабиға Сыздықова, Рымғали Нұрғали секілді 

ғалымдар ғалымның мол мұрасын зерттеген.  

Ағартушының педагогикалық көзқарасының дамуына әсер еткен 

оқиғалардың бірі 1913-1918 жылдары «Қазақ» газетін шығарып, редакторлық 

қызмет атқаруы. Бұл қызметтің арқасында ол қоғамдық-саяси жағдайларға 

араласып, өзінің қолтаңбасын қалдырды. Оған «Қазақ» газетінде жарияланған 

мақалалар куә деуге болады. 1913 жылы «5 мың десятина жер», «Жауап хат», 

«Қазақтың бас ақыны», «Алаш азаматтарына» (М.Дулатовпен бірге), 1914 жылы 

«Бастауыш мектеп», «Мектеп керектері», 1916 жылы «Қазаққа ашық хат», «Сібір 

депутаттарының мәжілісінде», «Қазақ жұртына» (Ә.Бөкейханов, М.Дулатовпен 

бірге), «Торғай һәм Ырғыз уезінің халқына» (М.Дулатов, Тұнғаншин, 

Кәдірбаевпен бірге), 1917 жылы «Шорай Ислам (Ә.Бөкейхановпен бірге) және 

т.б. жазған мақалаларында отаршылдыққа қарсы шығып, халық санасын оятып, 

білімін шыңдап, сауатсыздықпен күресті.  



ХХ ғасырдың басы Қазақстанды Ресей империясы отарына айналдыруды 

түгелдей аяқтап, аграрлық және ұлттық мәселелердің шиеленіскен шағы еді. 

Тура осы кезеңде отарлап отырған Ресей империясының өзінде де көптеген 

тартыстар, саяси-қозғалыстар өрбіді. Халық арасында жаппай толқулары болды. 

Оның бір ұшқыны қазақ еліне де әсер етпей қоймады. Осындай белең алған саяси 

толқуларға қазақтың зиялы қауымы белсене араласты.  

ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандық ұлт-азаттық қозғалыстың дамуын 

Манаш Қозыбаев өзінің «Ахмет Байтұрсынұлы – ХХ ғасырдың ұлы 

реформаторы» атты мақаласында «Ресейдегі ұлт-азаттық қозғалыс қазақ жерінде 

Ресейлік жаңа реформаторлық буынның бір тармағы есебінде бой көтерді. Ұлт-

азаттық қозғалыстың бірден-бір көсемі болып Әлихан Бөкейханов шықты. 

Әлихан қазақ сахарасындағы ұлт-азаттық қозғалысын еуропалық, 

демократиялық, конституциялық, парламенттік күрес жолына салды. Ахмет 

болса, ұлт-азаттық қозғалысына гуманистік, ұлттық сипат берді. Еуропалық 

күрес рухын ұлттық сарын, әуенімен қабыстырды. Ата-баба әруағын аттаманы 

атой салып, жауға шапқан заманын даттамады, жаңа демократиялық күрес 

жолын сыннан өткізді» десе, Сәкен Сейфуллин 1923 жылы 30 қаңтарда «Ахмет 

Байтұрсынұлы елуге толды» деген мақаласында: «Байлардан бөліп жарлы 

табының ғана намыстарын жыртып, арын жоқтаған жоқ. Қазақ халқын байға, 

кедейге бөлмей, намысын бірге жыртты, арын бірге жоқтады»,- деп әділ айтты. 

Бұл бүкіл ұлттың, бүкіл отарлы елге айналған Шығыстың азаттық майданы еді. 

Ахаңның өз тілімен айтсақ, Алаштың зиялылары жұртым деп халықтың сөзін 

сөйлеп, пайдасын қорғады. Ол жалпы ұлттың зор – отаршылардан тартып алған 

нулы, сулы ата қонысы, ана тілі, ұлттық ділі, ислам діні еді, -дейді ғалым 

М.Қозыбаев.  

А.Байтұрсынұлы халық ағарту комиссары болған тұста қазіргі ұлттық 

педагогиканың асыл мұрасына айналған көптеген төл оқулықтар дүниеге келді. 

Атап айтсақ, Ж.Аймауытовтың «Ана тілін қалай оқыту керек?», М.Дулатовтың 

«Есеп құралы», А.Байтұрсынұлының «Оқу құралы», «Баяншы» және бұрынғы 

кезде басылған қырғыз қиссалары, татар тіліндегі оқулықтар, географиялық 

карталар, саяси кітапшалар барлығы 473028 дана Қазан баспасынан жарық көрді. 

Кейінірек, М.Дулатовтың «Қирағат» кітабы, Абай өлеңдері жинағы, 

А.Байтұрсынұлының «Қырық мысал» аудармасы, «Маса» жинағы, 

С.Торайғыровтың өлеңдері, қырғыз кеспе әліппесі, Телжан Шонанұлының 

«Жаңа әліппесі», «Орысша қазақ тілін үйретуші», «Кеспе әліпбиі», Қошке 

Кемеңгерұлының «Европалықтар үшін екі жылдық оқу құралы», «Әліппесі», 

Нәзір Төреқұлұлының «Үлкендер үшін жаңа әліппесі», Ж.Аймауытұлының 

«Комплекспен оқыту жолдары» атты еңбектері жарық көрді. Ол өзінің 

ағартушылық қызметінде сауат ашқызу, оқулықтар шығаруға қамқоршы ретінде 

ғана емес, әлеуметтік-саяси мәні бар жазу (алфавит) мәселеснің шын жанашыры 

болып, ұрпақ пен ұлттың рухани қазынасының ара ажырап қалмау қамын 

ойлаған ұлттық мүддені жоқтаушысы, күрескері ретінде де танылды.  

А.Байтұрсынұлы араб графикасынан латынға көшуге үзілді-кесілді қарсы 

болып: «Хат мәдениеті бар халыққа бір әріпті тастап, екінші әріпті ала қою оңай 

жұмыс емес» деп айтып кеткен болатын.  



А.Байтұрсынұлы қазақтың ағартушы педагогы Ы.Алтынсариннің тікелей 

ізбасар-мұрагері және оның идеясын жалпақ қазақ даласында іске асырушы 

қайраткер болғандықтан, оның педагогикалық мұраларын Ыбырай еңбектерінен 

бөліп қарауға болмайды. Сондықтан, ең алдымен Ыбырайдың ағартушылық 

идеясы қандай еді, А.Байтұрсынұлы бастаған зиялы топ ол идеяны қалай 

жалғастырды деген мәселелер төңірегінде ой қозғау қажет. Ыбырай заманы 

Ресей патшалығының отаршылдық саясатымен тұстас келді.  

1920-1921 жылдары Қазақ КСР оқу ағарту ісінің комисары болған тұста А. 

Байтұрсынұлының педагогикалық ойлары қазіргі заманғы педагогика алдында 

тұрған мақсат пен міндеттерден алшақ болған жоқ, керісінше бастамасы деуге 

болады. Ахмет Байтұрсынұлы педагогикалық ойларында сапалы білім алу үшін 

қажетті негізгі төрт факторды алдыға тартады: 

Бірінші кезекте мұғалімдердің біліктілігіне көңіл бөлінді; өйткені білікті 

маман ғана білімді шәкіртті тәрбиелей алады. А.Байтұрсынұлы осыған қатысты 

«Қазақша білім алу» еңбегінде «Балаларға көп үйретем деп, асығып шала-шарпы 

үйретуден, аз да болса, анықтап нық үйрету абзал» делінген болатын. 

Екіншіден білім алу үшін сапалы оқу құралдарының болуы; бұған дейін 

жүйелі түрде оқулықтардың болмауы, ағартушының көптеген оқу құралдарын 

өзіне жазып шығаруға немесе аударуына тура келді. 1920 жылдан Ағарту 

комиссариаты құрамында оқулықтар мен ғылыми еңбектерді бекіту бойынша 

Ғылыми комиссия құрылды.  

Үшіншіден мектептте міндетті түрде оқу бағдарламасының болуы; 

еуропалық үлгідегі мектептер бұрыңғы арабша хат танытатын медреселер орнын 

басты, мектептерде оқушылар бірізді әрі жүйелі білім алу мүмкіндігі туды; 

төртіншіден тәрбие беру мен білім беру жеке қарастырылмады, ал оқу ісінің 

ажырамас тұтас мазмұнына айналды. 

А.Байтұрсынұлы мұраларындағы ең негізгі мәселелер оқу-ағарту ісін 

жандандыру, қазақ алфавитін жасау еді. Сонымен қатар өзінің ұлтжандылық 

сезімінің дәлелі тіл біліміне, әдебиеттану, журналистикаға қосқан өлшеусіз үлесі 

деуге болады. Ахаң өз бойындағы шешендік қасиетті жамандықты түзеуге, 

жақсылықты медеуге жұмсаған, жастарды азамат етіп тәрбиелеу құралы етуге 

тырысқан.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 

ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ЖАЗУ МӘСЕЛЕСІ 

 

Турежанова Асель Жаксылыковна 

Қостанай облысы Әулиекөл ауданы Әулиекөл селосы  

И.Сьянов атындағы ЖББМ 

                                         

     Рабиға Сыздықовның сөзімен өз баяндамды бастайтын болсам, ол: «Ахмет 

Байтұрсынұлы - біріншіден, қазақ тілінің тұңғыш әліппесі мен оқулықтарының 

авторы. Соңынан із салған жаңашыл ағартушы. Қазақ оқушыларының бірнеше 

буыны сауатын Байтұрсынұлының әліпбиімен ашып, ана тілін 

Байтұрсыновтың “Тіл құралы” арқылы оқып үйренді,» - дейді. 

         20 ғасыр басындағы қазақ қоғамының рухани көсемі, Алаш қозғалысның 

көшбасшыларының бірі, мемлекет және қоғам қайраткері А.Байтұрсынұлы ең 

алдымен ұлтымыздың ұлы Ұстазы, елді ілім-біліммен сусындатқан ағартушы, 

ана тілімізді түрлеуші ғалым, қазақ тіл білмінің атасы. 

Бұдан тоқсан жыл бұрын ұлы М.Әуезов: «Ахаң соңғы жылдары 

уақытының бәрін қазақтың мектебіне сарып қылып, істеген ісі де, жазған жазуы 

да жалғыз соған арнаған. Соған байланысты ерте уақыттағы жас буынның әлсіз 

ойын тербеткен. Жүрекке жылы, тәтті өлеңдерін соңғы жылдары ести алмай 

жүрміз. Ахаң ашқан қазақ мектебі, Ахаң түрлендірген ана тілі, Ахаң салған  

әдебиеттегі елшілік ұран - «Қырық мысал», «Маса», «Қазақ» газетінің 1916 

жылғы қан жылаған қазақ баласына істеген еңбегі, өнер-білім, саясат жолындағы 

қажымаған қайраты, біз ұмытсақ та, тарих ұмытпайтын істер болатын»-деп, 

«Тайға таңба басқандай» анық, заманауи бағасын бергізді. 

  1910 жылдардан бастап Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесі мен қазақ тілі 

оқулықтарын жазуды қолға алады. Онымен қоса қазақ графикасын жасауға 

кіріседі, сол жолда қажымай еңбек етеді.  Қазақ графикасының негізіне қазақтың 

мәдени дүниесінде көп ғасырлық дәстүрі бар, өзге түркі халықтары да 

пайдаланып отырғандықтан, туыстық, жақындық сипаты бар араб таңбаларын 

алған. Оны қазақ фонетикасына икемдейді, ол үшін қазақ дыбыстары жоқ 

таңбаларды алфавиттен шығарады, арабша таңбасы жоқ дыбыстарына таңба 

қосады, қазақ тілінің жуанды- жіңішкелі үндестік заңына сай жазуға ыңғайлы 

дәйекші белгі жасайды. Сөйтіп, 24 таңбадан тұратын өзі «қазақ жазуы» деп, 

өзгелер «Байтұрсынов жазуы» деп атаған қазақтың ұлттық графикасын енгізді. 

Одан осы жазуды үйрететін әліппе жазуды қолға алады. Сөйтіп, оқу-ағарту 

идеясына сол кезіндегі интелегенциясы жаппай мойын бұрды. Әрбір зиялы 

азамат халқына қара танытып, сауатын ашуды, ол әрекетті «Әліппе» құралдарын 

жазудан бастауды мақсат етті. «Әліппе» құралы 1911-1912 жылдары жасалып, 

Уфа, Орынбор қалаларының баспаханаларынан жарық көрген. Ахмет 

Байтұрсынұлының әліппесі «Оқу құралы» деген атпен 1912-1925 жылдары 

арасында 7 рет қайта басылды.  Оқыту ісінде ұзақ әрі кең пайдаланылды. 1926 

жылы ғалым «Әліпбидің» жаңа түрін жазды. 

     Қазақ тілін ана тілімізде тұңғыш зерттеуші Ахмет Байтұрсынұлы өзінің 

алдына жүйелі бағдарлама қойғанға ұқсайды: ол әуелі қазақтың ұлттық жазуын 



(графикасын) жасауды мақсат еткен, бұл үшін араб алфавиті негізіндегі 

«Байтұрсынов жазуы» дүниеге келеді.  Екінші - сол жазумен сауат аштыруды 

ойлаған, бұл үшін «Оқу құралы» атты әліппе оқулығын жазады. Одан кейін қазақ 

тілінің граматикалық құрылымын ана тілінде талдап беру мақсатын қойған, бұл 

үшін «Тіл құралы» еңбегін жазған. 1914 жылы Орынбор қаласынан басылып 

шығады. 

      Ғалымның қазақша әліппе жасауы, араб жазуына кіргізген реформасы, 

қазақ тіл білімінің негізгі терминдерін жұртымыздың образды ойлау 

мүмкіндігімен сабақтастырып, өз топырағымыздан тауып, оларға тұңғыш 

анықтама бергені, дыбыс жүйесін (фонетика), сөз жүйесін (морфология), сөйлем 

жүйесін (синтаксис) қалыптастырып шығарған ұлы еңбегі өз кезінде де айтылған 

еді. 

     «...Сөздің жүйесін, қисынын келтіріп жаза білуге: қай сөз қандай орында 

қалай өзгеріп, қалайша біріне-бірі қиылысып, жалғасатын дағдысын білу керек. 

Халық өмірі бір жылдап, он жылдап, хатта жүз жылдап та емес, мың жылдап 

саналады». «Тіл құралы» еңбегінде ғалым жазу мәселесіне бірнеше қағидалар 

жазып қалдырған. Мысалы: « «О»  дыбысы сөздің бас буынында ғана естіледі. 

Басқа буындарында һәм дауысты дыбыстардан соң қазақ сөзінде кей орындарда 

естілмейді, сондықтан бас буыннан басқа орында яки дауысты дыбыстан соң (о) 

жазылса, (ұ) қылып оқу тиіс» делінеді. Ал сөзді жазудың ережесіне мынандай 

бес бөлімнен тұратын жалпы ережелер жиынтығын ұсынаған: 

1. Әр түбір сөз һәм туынды сөз жұрнақтарымен, жалғауларымен бірге, тұтас 

жазылады, бірақ үзетін әріптер келген жерде үзіледі (үзетін әріптер: а, д, з, р , о, 

ұ, е). 

2. Қос сөздердің арасы сызықшамен айырылып жазылады (аяқ-табақ, киім-

кешек). 

3.  Қосалқы сөз бөлек жазылады. 

4. Жұрнақтар барша сөзге қосылып жазылады. Жұрнақ ішіндегі дүдәмал 

естілетін қалыпша жазылады. 

5.  Жалғаулар. Түбір сөзге де, туынды сөзге де қосылып жазылады. Жалғауда «т» 

мен «д» дыбыстары дүдәмал болса, «т» жазылмай, «д» жазылады. 

Жұрнақтар түбір сөздің, жалғаулар түбір һәм туынды сөздің аяқ 

дыбысының түріне қарай өзгеріп жалғасады». 

«Тіл құралы» 1925 жылғы басылым, Қызылорда, Қазақстан мемлекеттік 

баспаханасы, бірінші тіл танытқыш кітап. «Тіл – адамның адамдық белгісінің 

зоры, жұмсайтын қаруының бірі. Осы дүниедегі адамдар тілінен айырылса, 

сөйлеуден қалса, қандай қиындық күйге түсер еді, осы күнгі адамдар жазудан 

айырылып, жаза алмайтын күйге ұшыраса, ондағы күйі де тілінен айырылғаннан 

жеңіл болмас еді»[39, 39б.]. Бұл еңбегінде балаларға керек сөздерді өздері 

жазып, дағдылануға, үйренгенін жаза ала ма? Жоқ па? Осы мәселелерге көңіл 

бөлген. 

«Тіл құралы» 1925 жылғы басылым, Қызылорда, Қазақстан мемлекеттік 

баспаханасы, үшінші тіл танытқыш кітап. Бұл еңбекте ғалым жазуға керекті 

қосымша белгілер мен тыныс белгілерінің жалпы ережелерін ұсынады. Мысалы: 

А.Байтұрсынұлы: «Кіші сызықша «-» (тіркестіру белгісі) біріншіден, бір сөз бен 



екінші сөз тіркесетін орындарда қойылатын белгі, бүтін бір сөз қылып 

айтылатын орындарда қолданылады (қос сөздерде). Мысалы: ер-тұрман, сауыт-

сайман,әке-шеше. Екіншіден, сөздің бір бөлімін екінші бөліміне тіркестіру керек 

болған орындарда қойылады, ондай тіркестіру көбінесе тасымал кезінде 

қолданылады. Сонымен қатар сөздің жалғауымен арасына демеулік шылау келіп 

қосылғанда тіркестіру белгісі қойылады. Үлкен сызықша «––» (жұмақтау белгісі) 

белгісі шашыраңқы ұғымдарды жалпыландырып, теңелерлік нәрселерді теңеп, 

балап айтылатын орындарда қойылады. Мысалы: жолбарыс – жыртқыш. Ноқат 

(нүкте) «.» (ұлы тыныс) белгісі біріншіден әбден біткен ойлы сөйлемдердің 

соңынан қойылады. Екіншіден, мақала, кітап басының атауларынан кейін 

қойылады. Үшіншіден, қысқартқан сөздің соңынан қойылады. Үтірлі ноқат 

(нүктелі үтір) «;» (орта тыныс) белгісі сөйлемдердің ішкі жақындығы күшті 

болған жерде, сыйысулы құрмалас сөйлемдердің баяндауыштары демеулермен 

құраспай, алды-алдына тұрған жаңа да қастарында тұрлаусыз сөйлем болған 

орында қойылады. Теріс үтір «,» (кіші тыныс) бұратана сөздерді бөлек шығару 

үшін, сыйласу сөйлемдердің біріңғай мүшелерінің арасына, бағыныңқы 

сөйлемнің жігін басыңқы сөйлемнен айыру үшін, лепті сөйлемдерде одағайдан 

кейін, бір сөз немесе сөйлем қайта-қайта айтылған орындарда қойылады. 

Өз қолымен жазған “Өмірбаянында” (1929, 8 наурыз) Ахмет Байтұрсынов 

былай дейді: “Орынборға келгеннен кейін, біріншіден, қазақ тілін фонетикалық, 

морфологиялық және синтаксистік тұрғыдан зерттеумен; екіншіден, қазақ 

алфавитін (шрифтін емес), орфографиясын жеңілдету және реттеу үшін реформа 

жасаумен; үшіншіден, қазақ жазба тілін лексикалық шұбарлықтан, басқа 

тілдердің синтаксистік ықпалынан тазартумен; ақыры, ең соңында, төртіншіден, 

проза (іс-қағаз, публицистика, ғылыми жазба тіл) тілін кітаби тіл арнасынан 

стилистикалық өңдеу, қазақ сөздерінен термин жасау арқылы халықтың жады 

тілінің арнасына көшіру істерімен айналыса бастадым. Бұлар өзім жасаған 

оқулықтар және өзім редакциялаған “Қазақ” газеті арқылы іске асты”. 

«Қай әдіс жақсы?» мақаласы «Жаңа мектеп», 1928, №4, 3-11беттерде 

басылып шыкты. Бұл еңбегінде ғалым «Кей жұрттар жазу үшін әріп алмаған, 

таңба алған. Кей жұрттар  жазу үшін әріп алғанмен, әріптері тілі өзгергендіктен 

бұл күнде тіліндегі дыбыстарына әріп арнауында шатақтық бар болғандықтан, 

сөздерінің жазылуы мен айтылуы екі басқа, кей жұрттардың тілінің шартына 

сәйкестеп әріп белгілеуге болмайды. Сондықтан оның да сөзінің жазылуы мен 

айтылуы арасында өзгешелік болады. Кейбір жұрттардың тіліндегі дыбыстары 

мен әріптері екеуінің арасында сәйкестік күшті болғандықтан, сөзінің жазылуы 

мен айтылуы арасында да сәйкестік күшті болады» дей келе өзге халықтың жазу 

түрінен біздің жазу жүйеміздің арасы алыс екенін айтады.  

Баяндаманы қорытындылай келе: Қазіргі 8 сыныпта оқытылатын қазақ тілі 

оқулығының авторлары – Б.Қапалбек, А.Омарова, Г.Закиряева, Г.Абнасырова, өз 

еңбектерінде араб, латын, орыс графикасы туралы анық көрсете отырып, Ахмет 

атамыздың «Тіл құралын» кеңінен пйдаланған. Мысалы, Зат есімнің емлесін 

алатын болсақ, «Тіл құралында» көрсетілгені Деректі, Дерексіз, Жалпы, Жалқы, 

Жекелік, Көптік деп берілсе, аталған оқулықта деректі, дерексіз, жалпы, жалқы, 

жанды, жансыз деп бөлінеді. Бірақ Ахмет Байтұрсынов атамыздың еңбегімен 



пара-пар келеді. Осыған қарағанда атамыздың еңбегі қазақ тіл білімінде өз 

маңыздылығын жойған. Керсінше күн санап өз орнын ойып алып отыр.  

«Өткенсіз бүгініміз һәм болашағымыз баянды болмақ емес. Сол себепті де қашан 

да мұраларымызға үлкен жауапкершілікпен қарап, халық игілігіне айналдыра 

білейік» деп ғалымның жақсы сөзімен аяқтағым келеді. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ЖАЗУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ 

 

Уразбаева Гулдан Женискызы 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының  

«Қостанай қаласы білім бөлімінің  

№30 жалпы білім беретін мектебі»  КММ 

 

Сонау 20 ғасырдың басында А.Байтұрсынов «Қазақша білім» атты 

мақаласында «Халық тұрмысын жақсартуды дәл бала тәрбиесінен бастау керек, 

өйткені билік, басқару, халық тек біліммен түзеледі. Педагогикалық 

еңбектерінде: «Білімге талпынбаған халық қанша бай болса да, біраз уақыттан 

кейін оның байлығы өркениетті халықтардың қолына өтеді» деп ұрпағына 

ескерткен. 

Білім беруді дамыту үшін көпшілікке қолжетімді әрі бала тәрбиесін 

жеңілдететін әліпби керек еді. Сол кездегі әлемдік тіл білімінде феноменальды 

деп танылған тұңғыш ұлттық қазақ әліпбиінің негізі ретінде араб жазуы алынды 

(«Байтұрсын құбылысы»). 

1912 жылы жаңа төл әліпби негізінде жасалған Ахмет Байтұрсыновтың 

«Праймер» Орынборда басылып шықты. 

 Байтұрсынов грамматикалық терминологияны тұжырымдаған: зат есім, 

етістік, есімдік, шылау, үстеу, сабақтас, предикат, жағдаят, қызметтік сөздер, 

сөйлем мүшесі, сөйлем, құрмалас сөйлем, үндеу т.б. Байтұрсынов ұстаздарға 

арналған «Тіл жұмсар» атты практикалық нұсқаулық пен «Баяншы» оқулығын 

да жазды. 

Ахмет Байтұрсынов араб әліпбиін реформалаудың түпнұсқа жобасын 

ұсынып, «Төте жазу» – анық әріп («Жаңа емле» – «жаңа емле» деп те аталады) 

аталды. Оның ойы – музыкалық нотадағы жоғары немесе бас дыбыс жиілігінің 

белгісіне ұқсас белгіні қосу арқылы әр сөздің алдыңғы немесе артқы қатарының 

белгісін белгілеу, бұл дауысты дыбыстар үшін жаңадан енгізілген белгілердің 

санын айтарлықтай үнемдеп, араб графикасымен үйлестірді. Ахмет Байтұрсынов 
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қазаққа мүлдем қажетсіз, емлесін шатастыратын 12 араб әрпін қолданыстан алып 

тастады. 

Белгілі лингвист, САГИ профессоры Е.Д.Поливанов «КСРО түркі 

жазуындағы графикалық революцияның негізгі формалары» атты мақаласында 

бұл жобаны «керемет» деп атады. Поливанов: «Егер қазақ жазуы мәселесін 

көрші халықтардың графикасымен санаспай-ақ... уақыт пен кеңістіктен тыс 

шешуге болатынына күмән жоқ» деп жазды. «1924 жылғы емлесі». Бірақ 

Байтұрсынұлының жобасы ұзақ өмір сүрмеді, саяси серпіліс КСРО-да түркі 

тілдерінің латындандыру (1928) және кириллицалануы (1940) басталды. 

А.Байтұрсынұлының әліпбиі әлемдік деңгейде танылды. Оның бірегейлігі 

ондағы әріптер санының дыбыстар санынан аз болуында. Ол жүргізген қазақ 

жазуының реформасы прогресшіл зиялы қауым арасында қолдау тауып, 1924 

жылы ресми түрде қабылданды. 

Кезінде ғалым Байтұрсынұлының құрметіне аталған жаңа қазақ әліпбиінің 

қазақ халқы үшін ғана емес, жазу реформасы кезінде бүкіл түркі тілдес 

халықтарға жақсы үлгі-өнеге болғаны зор болды. 

Ал қазақ тілінің тазалығын сақтаудың берік негізін қалап, халықты әлемдік 

мәдениетпен таныстыру әдістемесін айтарлықтай жеңілдеткен, халық 

мектептерінің дамуына алып қадам жасауға мүмкіндік берген де осы жаңа әліпби 

болды. Кеңес өкіметі орнаған тұста «Байтұрсынов әліпбиімен» жарық көрген 

кітаптар, журналдар мен газеттер мыңдаған тиражбен дархан далаға таралып, ең 

шалғай түкпір-түкпірге еніп, халыққа білім нұрын жеткізіп отырды. 

Сонау 1912 жылы Ахмет Байтұрсынов жасаған «Жаңа емле» деп аталатын 

жаңа әліпбиді Қытай, Пәкістан, Ауғанстан, Иран және Таяу Шығыстың басқа да 

елдерінде тұратын қазақтар әлі күнге дейін араб графикасы арқылы 

пайдаланады. 

Дүние жүзіндегі қазақтар үш түрлі әліпбиді қолданады, өкінішке орай, әлі 

күнге дейін бөлшектеніп, бір-бірінен алшақтауға ықпал етуде. Сондықтан 

бүгінде жалпы қазақ тілі деген атаумен біртұтас латын әліпбиіне көшу және оны 

бүгінгі күннің жаңа стандарттарына бейімдеу туралы ойлар көбейіп келеді. 

Дәл осы Ахмет Байтұрсынов латын әліпбиіне көшуге қарсы болған латын 

әліпбиіне көшуге қарсылық білдіріп, өз ұстанымын былайша білдірді: «Біз, 

казактар (сенімділікті сақтау үшін «казактар» деген атау 2007 жылға дейін 

қолданылып келді. 1936, түзетілмей берілген), баяғыда біздің сөйлеуіміздің 

негізгі элементтерін анықтап, оларды тиісті белгілермен белгіледі, біз жақсы 

жазамыз, жақсы оқимыз, оқу мен жазуды орыстарға, немістерге, француздарға, 

ағылшындарға қарағанда әлдеқайда жеңіл және жылдам үйренеміз. және 

басқалар. Бізге тағы не керек? Жоқ, латыншаға өзгерту керек дейді, өйткені 

біздің шрифтіміз біздікі емес – араб...». 

Латын әліпбиін қолдаушылардың Еуропа мәдениетін оның көмегімен 

түсінуге деген үміті ақталмады. Латын графикасын меңгеру мәдени дамудың 

еуропалық деңгейдегі жетістіктерін меңгеруді механикалық түрде қамтамасыз 

ете алмады. Латыншылар мектепте шет тілдерін оқуды да ұйымдастыра алмады. 

Әйтсе де бұл қазақ жазуы мен баспа өнерінің дамуындағы белгілі бір кезең еді. 

Бұл кезеңдегі кітаптар қазақ халқының мәдениетінің нысаны мен мазмұны 



жағынан ұлттық қорына енді. Кейін кириллицаға (кириллица) аударылды. Қазақ 

тілінің дыбыстық ерекшеліктеріне сай 42 әріптен тұратын орыс графикасы 

негізіндегі жаңа әліпби жобасы 1940 жылы ұсынылды. Сол кезден бастап 

мектептерде қазақша кітаптарды, газет-журналдарды басып шығару, ресми хат-

хабарларды жүргізу, мектептерде оқыту жаңа қазақ әліпбиімен жүргізілуде. 

Ахмет Байтұрсынұлы ғалым, ұстаз ретінде ұстаздарға арналған әдістемелік 

құралдар жазғаны бәрімізге белгілі: «Баяншы. Қазақ мұғалімдері үшін», «Тіл 

жұмсар. Сөйлеу, оқү, жазу тілдің жүмыс тәжірибесі арқылы танытатын І-кітап.», 

«Қай әдіс жақсы?», «Жалқылау (айрыңқы) адыс», «Жалқылаулы-жалпылау 

адыс», «Дыбыстар. 251], т.б.А.Байтұрсынұлының қазақ мектептеріндегі 

мұғалімдердің біліктілігін арттыруға, біліктілігін арттыруға қаншама күш-қуат, 

білім, қайрат жұмсағанын атаулар көрсетеді. Білімі мен тәрбиесінде ұстаздың 

рөлі зор, біліктілігі жоғары мамандардың сұранысқа ие болатын кезі келетініне 

сенді. Сондықтан ол мұғалімдердің мәдени деңгейін көтеру, үйлесімді, жан-

жақты дамыған жеке тұлғаны оқыту мен тәрбиелеудің әдістемесін жасау 

қажеттігін жиі көтеріп отырды [6, б. он сегіз]. 

Ахмет Байтұрсыновты «Ұлттың Ұлы Ұстазы» деп атаған. Ал, Алаштың 

көрнекті қайраткері Смағұл Сәдуақасов өте орынды айтқандай, оны басқа 

жерлестерімен теңестіруге болмайды, өйткені ол – қазақ әліпбиінің авторы, 

оқулықтардың авторы, бүкіл қазақ халқының ағартушысы әрі ұстазы. Сондықтан 

біз оны бәрімізден биік ұстайтын ұстаз ретінде қабылдап, құрметтеп, құрметтеп 

үйренуіміз керек. Сондықтан еліміздегі әрбір педагог қызметкері оның 

еңбектерін зерделеп, тәуелсіз Қазақстан азаматтарын тәрбиелеу, оқыту, мәдени 

тұрғыдан өсіру мәселелері жөніндегі өзіндік ой-пікірлерін түсінуге тырысуы 

керек. 

Белгілі ұстаз-ағартушы халыққа білім беру мәселелерін қамтыған барлық 

еңбектерінде оқуға, білім мен өнерді игеруге ұмтылуға шақырады. Жеке 

тұлғаның рухани дамуының қажеттілігін түсіндіреді, адамгершілікке, 

адалдыққа, тектілікке насихаттап, Қазақстанның гүлденуі мен болашағының 

кепілі ретінде мәдениеттің даму болашағын көрсетеді. Ол туған халқын сүйіп, 

оның керемет табиғи қабілеттеріне сенді, өз елін әлемнің өркениетті 

мемлекеттерінің қатарынан көруді армандады. Тәуелсіз Қазақстанда Ахмет 

Байтұрсынұлының жоспары мен үміті жүзеге асып жатыр. 

ХХ ғасырдың басында пролетарлық революцияның көсемі В.И. Ленин 

(Ульянов) социалистік мемлекетте мұғалім буржуазиялық қоғамда ешқашан 

тұрмаған биіктікте тұрады және ешқашан тұрмайды деген. Расында, Кеңес 

Одағында ұстаздарды жақсы көретін, еңбектері де абыройлы болған. Көптеген 

жастар мектепте мұғалім, жоғары оқу орнында мұғалім, медицина қызметкері, 

ғарышкер болуды армандады. Әйтпесе, қарапайым халықтың игілігі үшін жұмыс 

істейді: оқытады, емдейді. Бұдан әдемі не болуы мүмкін? Елге зиялылар керек 

еді. 

Сондықтан мектеп мұғалімдері мен мұғалімдерінің біліктілігін арттыру 

институттары сауатты, жемісті және мемлекет пен жеке тұлға үшін тиімді жұмыс 

жасады. Негізінен жас, жұмыс тәжірибесі аз, жоғары, орта және орта техникалық 

оқу орындарының оқытушылары дайындалды. Ресей ЖОО-ның ХПК-да 



кафедралардың, бөлімдердің басшылары, факультеттер мен университеттердің 

басшылары оқыды, т.б. жоғары білікті кадрлар. Алты айдың ішінде елімізде де, 

Одақ көлемінде де дайындық өтті. Оқу сынақтар мен емтихандарды тапсыру 

және диплом алумен аяқталды. Педагогикалық қызметкерлер өз мамандықтары 

мен пәндерді оқыту әдістемесі бойынша жаңа нәрселерді игеріп, ынтамен, 

ынтамен және ықыласпен оқыды. Оқу уақытында оқыған мұғалімдердің 

жалақысы мен жұмыс орны сақталды. Біліммен, біліктілікпен қаруланып 

оралды, ұстаздар қауымында бұдан да зор құлшыныспен еңбек етті. 

Жаңа міндеттер мен мүмкіндіктермен 21 ғасыр келді. Жан-жақты білімді, 

жаңаша білім алуға, жаңаша ойлауға құштарлықты, ғылымның барлық 

салаларында қажырлы да саналы ізденістерді қажет ететін заман. Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев мемлекетіміздің өркениеттік 

дамуындағы тарихи білімнің рөлін түсіне отырып, «Мәдени мұра», «Халық 

тарих толқынында» мемлекеттік бағдарламаларын, еліміздің «Қазақстан-2050» 

стратегиялық даму жоспарын: жаңа саяси қалыптасқан мемлекеттің барысы». 

Еліміздің 1997 жылы қабылданған 2030 жылға дейінгі даму бағдарламасы 

көптеген салалар бойынша жүзеге асырылды. Бұл экономика, саясат, білім беру, 

денсаулық сақтау және халықты әлеуметтік қамтамасыз ету салаларындағы 

жаңғырту. Мемлекет басшысы жас ұрпаққа сапалы білім мен патриоттық тәрбие 

беру мәселесіне ерекше көңіл бөлді [7]. Еліміздің даму болашағы жастарды – 

оқушы мен студентті, тиісінше ұстаз бен ұстазды оқытпай мүмкін емес. Басты 

мақсат барша қазақстандықтарға түсінікті: 2050 жылға қарай әлемнің ең дамыған 

30 елінің қатарына ену. Біздің әрқайсымыз сүйікті Отанымыз – Қазақстан 

Республикасының инновациялық дамуына үлес қоса аламыз. Ол үшін көп 

еңбектену керек. Елге парасатты, ізгілікті, мәңгілікті себетін адал, ар-ожданы 

мол, еңбекқор ұстаздар керек. Олардың өскелең ұрпаққа білім мен тәрбие 

берудегі ұстанымдары әртүрлі болуы мүмкін. Бiрақiзгi мақсатқа адал педагог 

қызметкерлердiң барлығы зиялы қауымды оқытып, тәрбиелеудi қалайды. 

«Шәкірттері одан озған мұғалім жақсы» деп халық дұрыс айтқан. 

Қазақстанда тек республикада ғана емес, алыс және жақын шетелдерде де 

біліктілікті арттыруға барлық жағдай жасалған. Оқыту ұйымдарының қызметін 

талдау барысында мұғалімдерді оқытудың альтернативті және дәстүрлі 

формаларының қажеттілігі туралы ой туындайды [8]. Жоғары оқу орындарының 

профессорлық-оқытушылық құрамы үшін, біздің ойымызша, ғылыми-

педагогикалық, инновациялық және дербес курстар, ғылыми және оқу 

тағылымдамалары, біліктілікті арттыру институттарында оқу, имидждік 

ғалымдар мен оқытушылардың лекциялары мен семинарларына қатысу және 

талдаулар ең қолайлы болып табылады. Сондай-ақ, еліміздің және шетелдердің 

қорларынан жаңа мұрағаттық құжаттарды іздестіру және зерттеу, халықаралық 

ғылыми және ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысу, гранттық ғылыми 

жобаларды жүзеге асыру, белгілі зерттеушілермен ғылыми ынтымақтастық 

орнату. Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орындары барлық 

мұғалімдерге білім алуға, оларды жеке тұлға ретінде дамытуға және дамытуға 

мүмкіндік береді. 



Педагогикалық университеттер мен институттарда, Ұстаздар үйлерінде 

мектеп мұғалімдеріне есік ашық, оқу-тәрбие, мәдени-ағарту үдерістерінің жаңа 

әдістері бойынша білім берудің кемел формалары қолжетімді. Мамандықтар 

бойынша педагогика, психология, оқыту әдістемесі бойынша журналдар 

шығарылады. Немесе «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ 

ұйымдастыруымен оқытудағы Кембридждік тәсілдің жаңа технологиясы 

бағдарламасы бойынша Қазақстан мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстары. 

Студенттер біліктілік емтиханын тапсырады, сертификат алады, жалақыға бонус 

және ең бастысы, тамаша білім және оны тәжірибеде қолданудың тамаша 

мүмкіндігі. Бүгінгі таңда оқыту технологиясының барлық бағдарламасы мен 7 

модулі өзекті болып табылады және оларды өз мектебінде шығармашылықпен 

және жемісті жұмыс істейтін барлық мұғалімдер жүзеге асырып жатқанына 

сенімдіміз. Мектептердің, лицейлердің, гимназиялардың мұғалімдеріне арналған 

курстарды оқытуға дейін технологияның барлық элементтері қолданылды, бірақ 

негізінен бұл жұмыстың белсенді формалары бар дәстүрлі сабақтар болды. Оның 

үстіне мұғалім күтілетін нәтижені әрқашан болжай алмайды. Бірақ белсенді, 

қызығушылық танытып, тереңдетіп оқу барысында әр түрлі оқыту әдістері 

бойынша жаттықтырушыларды дайындайтын позиция, атап айтқанда орта 

мерзімді жоспарлау, оқытудың мақсаты мұғалімге түсінікті болады. Оған 

оқытудың әдіс-тәсілдерін, оқушылардың жас ерекшеліктерін барынша 

қамтамасыз етуге, икемді болуға мүмкіндік береді. 

Ахмет Байтұрсыновтың сан қырлы таланты поэзияда, публицистикада, 

ғылымда, мәдениеттің басқа салаларында қалам қуатын сынауға мүмкіндік 

берді. Ол ғалым, көптеген оқулықтарды құрастырушы, аудармашы, этнограф 

қана емес, жас балаларға қолжетімді көптеген өлеңдердің авторы. Ахмет 

Байтұрсынов ұлы ұстаз – балалар мен үлкендерге бас әріппен жазылған Ұстаз 

болған және бола бермек. 

Оны білу, үйрету, рухын қастерлеу, қазақ тілінің дамуына қосқан зор үлесін 

білу және 20 ғасыр басындағы қазақ зиялыларының көшбасшысы ретінде еске 

алу – өскелең ұрпақ ретіндегі тікелей парызымыз. 
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Ахмет Байтұрсынұлындай қазақ халқының ар-ожданына айналған тарихи 

тұлғаның қолымен жазған қандай да қағазын назардан тыс қалдыруға 

құқығымыз жоқ. Оның талай жылдар бойы қапаста жатқан мәлімдемелері 

халыққа әлі тегіс мәлім бола қойған жоқ. Тарихи маңызы зор мәлімдемелерді тек 

алаштану мәселесімен айналысатын санаулы орта, қазақ әдебиетінің тарихын, 

қазақ тарихын зерттеп жүрген арнайы мамандар ғана білетін болар. Алаш 

арысының айтқан әрбір сөзін жалпы алаш – білуі парыз. Бұл келешек ұрпақ үшін 

қажет. 

Қазақ әліпбиінің атасы – Ахмет Байтұрсынұлы ұлт әліпбиін негіздегенде 

алдымен оның дыбыс өлшемін, яғни қазақтың сөйлеу мақамындағы дыбыс 

санын анықтаған. Әлбетте, ол сол кезгі қазақ тіліндегі ұғым-танымдар өресіндегі 

сөз қолданылысына, яғни тұтынудағы сөз қорына байланысты болатын.  

Ахмет Байтұрсынов — тіл білімінің атасы. Қазақтың ұлы ғұламасы Ахмет 

Байтұрсынұлының халық үшін істеген игі істерінің ішіндегі ең шоқтығы биік 

қызметінің бірі-араб жазуына өзгерістер енгізіп қазақ әліпбиін құрастыруы. Осы 

арқылы ғылым халқының тез сауаттанып хат тануына оқу білімге деген 

құштарлықтарының оянуына ерекше ықпал етті. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ 

әліппесі мен қазақ тілі оқулықтарын жазуды 1910 жылдардан бастап қолға алады 

да, оны 1912 жылдардан бастап қолданысқа енгізді. Қазақ графикасының негізіне 

қазақтың мәдени дүниесінде көп ғасырлық дәстүрі бар, өзге түркі халықтарды да 

пайдаланып отырғандықтан, туыстық, жақындық сипаты бар араб таңбаларын 

алады. Оны қазақ фонетикасына икемдейді, ол үшін қазақ дыбыстары жоқ 

таңбаларды алфавиттен шығарады, арабша таңбасы жоқ дыбыстарына таңба 

қосады, қазақ тілінің жуанды- жіңішкелі үндестік заңына сай жазуға ыңғайлы 

дәйекші белгі жасайды. Сөйтіп, 24 таңбадан тұратын өзі «қазақ жазуы» деп, 

өзгелер «Байтұрсынов жазуы» деп атаған қазақтың ұлттық графикасын түзеді. 

Одан осы жазуды үйрететін әліппе жазады. Сөйтіп, оқу- ағарту идеясына сол 

кезіндегі интелегенциясы жаппай мойын бұрды. Әрбір зиялы азамат халқына 

қара танытып, сауатын ашуды, ол әрекетті «Әліппе» құралдарын жазудан 

бастауды мақсат етті. Сол 1911-1912 жылдары жасалып, Уфа, Орынбор 

қалаларының баспаханаларында жарық көрген. Ахмет Байтұрсынұлының қазақ 

тілінің табиғатын, құрылымын танып-танытудағы қызметі енді мектепте қазақ 

тілін пән ретінде үйрететін оқулықтар жазумен ұласады. Осы тұста оның атақты 

«Тіл – құрал» атты үш бөлімнен тұратын, үш шағын кітап болып жарияланған 

оқулықтар жазылды. «Тіл-құрал» тек мектеп оқулықтарының басы емес, қазақ 

тілін ана тілімізде танудың басы болды, қазіргі қазақ тілі атты ғылым саласының, 

іргетасы болып қаланды. Жалпы қазақ тіл білімін қалыптастырып, зерттеп, 

танып-білу тарихымызда Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралы» мен «Тіл 



құралдарының» орны айрықша. Қазақ тіл білімінің ана тіліміздегі іргетас 

қалаудағы Ахметтің тағы бір зор еңбегі — ғылымының осы саласының 

терминдерін жасауы. Ғалым қазақ тілі грамматикасына қатысты 

категориялардың әрқайсысына қазақша атау ұсынды. Осы күні қолданылып 

жүрген зат есім, сын есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, шылау, бастауыш, 

баяндауыш, жай сөйлем, құрмалас сөйлем, қаратпа сөз деген сияқты сан алуан 

лингвистикалық атаулардың баршасы Ахмет Байтұрсынұлынікі. Бұлар не 

бұрынғы қарапайым сөздің мағынасын жанғырту арқылы, не жаңа тұлғадағы сөз 

жасау арқылы дүниеге келген соны сөздер, сәтті шыққан атаулар екенің олардың 

күні бүгінге дейін қолданылып келе жатқандығы. 

Халықтық мұратқа негізделген халықтық тәрбиенің мақсаты — бүгінгі 

қоғамның жан-жақты жетілген белсенді мүшелерін, яғни өз ұлтын сүйетін, тілін, 

дінін білетін және оның әдет-ғұрыптарын сақтап, кейінгі ұрпақтарға үлгі 

боларлық тұлғаларды тәрбиелеу. Халықтық идеяның басты мақсаты — 

қоғамның белсенді мүшесі болатын, жетілген тұлғаларды тәрбиелеу. Жан-жақты 

жетілген тұлға дегеніміз — ақыл-ойы дамыған, денсаулығы мықгы, еңбекқор, 

ізденімпаз, эстетикалық талғамы биік, имандылықты бетке тұтқан, адамгершілігі 

мол қоғамның белсенді мүшесі. Жер бетіндегі әр халықтың ғасырлар бойы 

жинақтаған асыл мұралары бар. Солардың ең бастысы – халықтың рухани 

қазынасы. Халықтың ізгі ойларынан, талап, тілегінен, мақсат мүддесі мен асыл 

армандарынан туған бұл мұралар барша адамзат баласына ортақ және келешек 

ұрпақтар тәрбиелеудің бірден бір құралы. Қазақ халқының сонау түркі 

заманынан бастау алып, күні бүгінге дейін кәдесіне жарап келе жатқан рухани 

мұраларының бірі – халықтық педагогика. «Халықтық педагогика, делінген 

Қазақ кеңес энциклопедиясында, — тәрбие жөніндегі халықтың педагогикалық 

білім тәжірибесі. Халық педагогикасын зерттеу негізіне педагогикалық мазмұн 

мен бағыттғы халық ауыз әдебиетінің шығармалары, этнографиялық 

материалдар, халықтық тәрбие дәстүрлері, халықтық ойындар, отбасы 

тәрбиесінің тәжірибелері  жатады. Халық педагогикасының негізгі түйіні- еңбек 

тәрбиесі және өндірістік білім, дағды, шеберлікті ұрпақтан ұрпаққа қалдыру». 

Халық педагогикасының мазмұнын құрайтын әрі тәлімдік мән-маңызы бар мұра 

– халықтық идеялар. Ал педагогикаға негізделген халықтық идеялар –жас 

ұрпақты еңбек, отаншылдық имандылық пен адамгершілік, сыр мен сымбат, 

ақыл-ой тәрбиесі баулуда біртіндеп бойға сіңіретін нәрлі өзек. Жас буынның 

кішкентай кезінен «Халық айтса қалып айтпайды», «Халықтың ойы озық», деп 

санасына мықтап сіңірген қазақ елі халықтық идеяларға негізделген ұлттық 

тәрбиенің сан алуан түрлерін арнаулы жолдар мен арнайы тәсілдер арқылы 

жүргізіп отырғаны белгілі. Мәселен, халықтық нақыл сөздер мен мақал 

мәтелдерде адамгершілік пен имандылық тәрбиесіне қатысты пәрменді ойлар 

айтылса, ойындар, жұмбақ пен айтыстарға – ақыл-ой тәрбиесі, өлең, жыр 

дастандарға әсемдік, сыр сымбат, отаншылдық тәрбиесінің негізгі принциптері 

өзек болған, ал ертегілер халықтық тәрбиенің сан алуан мәселелерін қозғайтын 

тәлімдік материал ретінде пайдаланылған.  Халықгық идеяға толы рухани 

мүралардың мән-мазмүны мен негізгі түйіні де осы жас буындар бойына 

тәрбиенің сан алуан және жағымды түрлерін қалыптастыруға саяды. Міне, 



осыған орай жас ұрпақты тәрбиелеуде жалпыға ортақ қоғамда өмір сүрудің 

моральдық-психологиялық нормасы белгіленді, оның мәні «сегіз қырлы, бір 

сырлы» деген нақыл сөзден байқалады. Қазақ халқының педагогикалық мәні зор 

ой-толғаныстарын бесік жырынан, ертегілері мен аңыздарынан, эпостары мен 

дастандарынан, шешендік сөздері мен айтыс-термелерінен, мақал-мәтелдері мен 

баталарынан көптеп кездестіруге болады.  Қазақ халқының рухани мұрасының 

мәнін ашу, оны игеруде қазақгың жазушы-педагогтарының халыкдық идея 

проблемасы туралы ой-пікірлерін зерттеудің қазіргі кезде маңызы ерекше.  

Осыған орай XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың 20-30-жылдары өмір сүріп, 

ағартушылық қызмет атқарған Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, 

Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Халел Досмұхамедов сынды педагог-

жазушыларының халықгық идея проблемасы жөніндегі еңбектерінің зерттелу 

жайын анықгауды біз өзіміздің зерттеу проблемамыздың нысаны етіп алдық.  

Қазақ жазушы-педагогтарының педагогикалық көзқарастары, олардың 

Қазақстанда педагогика ғылымы мен білім беру саласына қосқан үлестері бүдан 

бүрын да ғалымдардың назарына ілініп, зерттеу объектісіне айналған болатын. 

Атап айтқавда, бүл жөнінде бірнеше диссертациялар қорғалып, монографиялар, 

оку қүралдары, оку бағдарламалары, кітапшалар мен мақалалар жарық көрді. Ал 

олардың еңбектерінің тізімі арнайы библиографиялық көрсеткіштер ретінде 

бірнеше рет шығарылды.   Ахмет Байтұрсыновтың әдістемелік мұрасын 

зерттеуге арналған диссертациясының бірінші тарауында сол кездегі ана тілін 

оқытуға байланысты мәселелерге шолу жасалып, оның әдіскер ғылым ретінде 

қалыптасуына өз кезіндегі әдістеме ілімінің әсері, әліппесі мен окулықтарының 

жалпы сипаттамасы, олардың әдістемелік негіздері сөз болады.  

            Белгілі бір атауларды атап, танымдарды түсіндіре алатын сөз 

қолданыстарының жиынтығындағы дыбыстар түзілімі – мағына құрайды. Қажет 

болған жағдайда, бұл дыбыстарды морземен де, эсперантомен де, тіпті сан 

түрінде де бейнелеуге болады. Алайда, бұлар әліпби болып шықпайды, орайға 

қарай шартты қолданыс түрлері ғана. Бұлар ұлттық ерекшеліктері жоқ, 

бұқаралық емес, шектеулі қолданыстағы жазу түрлері. Ахмет Байтұрсынұлы 

қазақ тілінің өзіне дейінгі хат тілін де, халық әдебиетін де, сөйлеспелі сөз 

қолданылысын да зерделей келе, «Қазақ тілінде 24 түрлі дыбыс бар. Оның бесеуі 

дауысты, он жетісі дауыссыз, екеуі жарты дауысты... Бұл дыбыстардың ішінде 

«қ» һәм «ғ» ылғи жуан айтылады. «К» мен «г» һәм «е» ылғи жіңішке айтылады. 

Өзге 19 дыбыстардың әр қайсысы бірде жуан, бірде жіңішке айтылады. Егерде 

бұл 19 дыбыстың жуан айтылуы үшін бір белгі, жіңішке айтылуы үшін бір белгі 

керек десек, .. онда 19 дыбысқа 38 белгі керек болар еді. Бұған дайым жуан 

айтылатын «қ» мен «ғ-ны қосқанда, дайым жіңішке айтылатын «к» мен «г», «е»-

лерді қосқанда, бәріне 43 белгі (харіп) керек», - деп анықтай келе, араб 

таңбасының қазақ дыбыстарына жеткіліксіздігіне байланысты 38 белгі қажет 

ететін жуанды-жіңішкелі 19 дыбысқа айырымдық дәйекші белгісін қолдана 

отырып, 19 таңба үнемдейді. 

Сөйтіп, «жіңішкелік үшін жалғыз ғана белгі алып, 43 түрлі дыбысты 25 белгімен 

дұрыстап жазуға болады», - деген қорытындыға келіп, осы негізде тұңғыш қазақ 

әліпбиін жасайды. 



            Үстіміздегі ғасырдың 1910 жылдарынан бастап қазақ қоғамында оқу-

ағарту идеясының жандануына байланысты балалардың сауатын ашатын әліппе 

құралдарын жасау қолға алына бастады. Уфа, Орынбор қалаларының 

баспаханаларында бірқатар авторлардың қазақша әліппелері жарық көрді. Бірақ 

бұлардың көбі бірер басылымнан артық жарияланбай, кеңінен қолданыс таба 

алмады. Солардың қатарында шыққан Ахмет Байтұрсынұлының әліппесі – «Оқу 

құралы» 1912-1925 жылдар арасында 7 рет қайта басылып, оқу-ағарту 

жұмысында ұзағырақ әрі кеңірек пайдаланылады. 

             Қазақ әліпбиі осы таңбада 1912 жылдан бастап 1929 жылы бопсамен 

латын таңбасына көшкенше қазақ тіліндегі барлық оқу орындарында, газет, 

жорнал, кітап шығару һәм кеңселік ресми жазуларда ұлттық тұтастықта 

қолданыста болды. 

            Жалпы Ахмет Байтұрсынұлының «Әліпбиді» шығаруда жарғақ құлағы 

жастыққа тимей жүргендегі мақсаты: қайсысымен оқытқанда балалар оқу мен 

жазуды тез үйренетінін анықтау, осы жағынан тәжірибе түю. Мақсат үрдісінен 

шығу үшін Ахаң әліппелерінде қандай принцип ұстанса да, әдіс-тәсіл қолданса 

да ұғымды да, жұғымды, нақты да дәл болуын көздеген. Біздің 

пайымдауымызша, Ахаң әліппелері арқылы мынадай мақсатты шешуге әрекет 

ұстаған: 1) ана тілінде сауат аштыру; 2) шәкірттің көркем талғамын 

қалыптастыру; 3) табиғат құбылысы мен адам тұрмысының әр қырымен 

таныстыра отырып практикалық білім беру; 4) оқыта отырып тәрбиелеу, 

адамгершілік тәрбиесін беру. 

             Осы бағыттағы шәкірттердің сауатын ашуды, ана тілінен тиянақты білім 

беруде белгілі бір жалпы дидактикалық принциптерін басшылыққа алған және 

осы үрдістен біршама шыға білген дер едік. Аталған принциптердің сақталуы 

әліппелерінде алынған жадығаттардан (материал), олардың орналасуынан да 

анық байқалады. Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлы «Оқу құралы» (Орынбор, 1912) 

арқылы қазақ тіліндегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды, олардың таңбасын 

меңгертуді көздеген. «Оқу құралы» Ахаң өзі түрлеген араб шрифтісіне 

негізделген қазақ алфавитімен жазылған. Әліпби қазақтың төл дыбыстық 

артикуляциясына дәл келтіре тұжырымдалған. 

             Ахаңның қазақ әліпбиін түзу тұсында таңба таңдау мүмкіндігі болды. 

Латын да, кирилше де оған таныс-ты. Таңдаудың арабы таңбаға түсуін оның 

қазақ арасына ертеден етене жақындығына, әсіресе дінге де қатыстылығына 

байланыстырды. Әлбетте, сол тұста да қазақ азаттығын ойға алған ағартушының 

ұлттық әліпбидің бопсамен кеулеп бара жатқан орыс жазуынан аулақ болуын да 

ойламауы мүмкін емес. Ал, жазғанда бір түрлі, оқылуда басқаша дыбысталатын 

қосар таңбалары көп латын жазуына мүлде қарсы болғаны мәлім. Мұнда да 

латынды бейімдеуді қиынсыну емес, халықтың ғасырлар бойы көзі үйреніп, 

санасына орнығып қалған араб таңбасынан қолүздірмей, жалғасты сауаттандыру 

мақсаты алға қойылғаны анық. 

                Ахмет Байтұрсынұлы әліппелерінде сөйлемдер, мәтіндер не өзге 

жадығаттар шәкірт ұғымына шақталып, ой елегінен өткізілген шығармалардан 

(ауыз әдебиеті) алынған, оқытудағы негізгі мақсатқа сәйкес арнайы жазылған, 

өзге тілдердегі жадығаттардан аударылған. Түрлі сүгіретті 20 мың таралыммен 



басылған «Әліпби» атты жаңа құралы да жаңалығы мол, берері көп құнды әліппе. 

Еңбекте берілген практикалық дағдыларды «Ермек-еңбек», «Ойнаңдар, 

ойлаңдар!» қалпында ұсынуы үлкен әдіскерлікті көрсетеді. Сонда іс, жаттығу 

тақырыбы ретінде алынған сөздердің өзі ойлылықты сездіріп тұр. 

              Ахмет Байтұрсынұлы әліппе арқылы тек сауат ашқызып оқытып қана 

қоймай, өз ой-пікірін де қоса білдіргендігіне көз жеткізу қиындық туғызбайды. 

Бұдан шығар түйін әліппе оқыту құралы ғана емес бүлдіршіннің сана-сезімін 

оятушы, өмірге көзқарасын, көркем талғамын қалыптастырушы тәрбие құралы 

да. Үңіле көз жүгіртсек, Ахаң әліппесінде мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар, 

жұмбақтар молынан кездеседі. Әдіскер ағартушы бұларды ел өмірінен ала 

отырып, рет-ретімен, тіл дамыту, тәрбиелеу құралы ретінде пайдаланған. 

Балғындардың жас мөлшеріне сәйкес тіл дамытуда, ой ширатуда таптырмас 

құрал әрі қажетті тәсіл екенін жоғары бағалай білген деп түйеміз. Сол себептен 

де бұндай жадығаттардың кез-келгенін жүрдім-бардым алмай, қалай-солай 

әліппеге енгізе салмай мақалдарды белгілі бір жүйелілікпен, бірізділікпен 

орналастырған. 

                Ахаң қолданған мәтіндердің де артық-кемі жоқ деп білеміз. Әрқайсысы 

өзіндік бір қызмет атқарып тұр. Белгілі бір тәрбиелік мәнге ие. Ағартушы 

мәтіндер арқылы балалар бойына белгілі бір практикалық дағдыларды 

қалыптастыруды, қоғамдық өмірдің әрбір тармағынан мәлімет беруді 

нысаналаған. Ұсынылған мәтіндер арқылы балалар бойына туған еліне, 

отбасына, табиғатқа, ел тарихына деген сүйіспеншілікті сіңіруді мақсаттанған. 

Шәкіртті адамгершілікке, еңбекқорлыққа, достыққа, имандылыққа үйірген. 

               Тұжыра келгенде Ахмет Байтұрсынұлы әліппелерінен жоғарыдағыдай 

әдістемелік иірімдерді молынан келтіре беруге болады. Бұлардың бүгінгі оқыту 

ісімізде пайдасы шексіз. Оқу құралдарының өміршеңдігі де осында болса керек. 

Мұның бәрі айналып келгенде тілді оқыту әдістемесі тарихынан бастау 

алатындығына толық айғақ. Және бір қосымша айтарымыз, Ахаңның «Оқу 

құралының», «Әліпбиінің» титул беттерінде жазылған «Балаларға тарту» 

тармақтары (Балалар! Бұл жол басы даналыққа. Келіңдер, түсіп, байқап қаралық 

та! Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалық па? Даналық 

– өшпес жарық, кетпес байлық, Жүріңдер іздеп тауып алалық та) 

Ы.Алтынсарыұлының әйгілі «Кел, балалар, оқылық» атты классикалық өлеңімен 

қатар тұратын, иықтас, үзеңгілес дүние дер едік. 

              Ал енді, Ахмет Байтұрсынұлы жасап кеткен қазақ әліпбиінің 

болашағына келетін болсақ, тіл ғылымына қатысты арнаулы орындар нақты 

зерттеулер жасап, ғылым, өндіріс, кеңсе қолданыстарындағы сөздерді зерделеп, 

қазіргі қазақ әліпбиіндегі дыбыстардың бүгінгі сөз қолданысына қатыстылығын 

анықтаулары керек. 

             Қазақ тілінің қолданыс аясының тарылып, заң жүзіндегі мемлекеттік тіл 

деген өз мәртебесіне ие бола алмай отырғандығы бір болса, оның тынысын бұдан 

да әрі тарылтып, тұншықтырудың тағы бір амалы – латын таңбасына қайта таңу 

әрекеті болып отыр. Бұл – маңдайға соққан тырманың сабын ұмытып, оның 

басын қайыра басу есепті. Ұлтымызға құт болмай, жұт болған қайырсыз таңба 



еді ғой! – деген ұлт жанашырларының жанайғайы да бәрімізді ойландырмай 

қоймайды. 

               Дегенмен, осы күнге дейін жазылған ғылыми зерттеулер Ахмет 

Байтұрсыновтың отаршылдыққа қарсы, еліміздің тәуелсіздігі үшін күрескен ұлт 

қайраткерлері, ақын, қазақ әліппесі мен грамматикасының,терминологиясының 

және әдебиет теориясының негізін қалаушы ұлы ғалым,аудармашы, 

фольклорист,журналист публицист, сондай-ақ, композитор екендігін дәлелдеп 

шықты. Міне осы орайда А.Байтұрсынов қазақ мәдениеті көгінде жалаң 

ағартушы болып қана емес, ғалым-ағартушы болып та көрінеді. Ахмет 

Байтұрсынұлының «Білім – бір құрал. Білімі көп адам құралы сай ұста сықылды, 

не істесе де келістіріп істейді.» деген нақыл сөзімен аяқтасақ. Білім алудан, 

үйренуден, ізденуден еш уақытта жалықпаңдар. Білімді ұрпақ, бәсекеге қабілетті 

ұрпақ – ұлт келешегі. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ҚАЛДЫРҒАН РУХАНИ МҰРАЛАР 

 

Шауенова Эльмира Сапаровна 

Қостанай қаласындағы С.Мәуленов атындағы гимназия  

 

Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми-шығармашылық мұрасын негізінен үш 

үлкен салаға бөліп қарауға болады. Олар: автордың ағартушы, ғалым, тілтану, 

әдебиеттанудың алғашқы іргесін қалаушы ретіндегі еңбегі, ақындық және 

аудармашылық шығармашылығы. 

 Ахмет Байтұрсынов өзінің саналы өмірін қазақ қоғамында білім-

ғылымның жоғары бағаланып, ағартушылық бағыт әбден қалыптасқан кезде 

бастады. Ол ауыл мектептерінде, семинарияларда халыққа білім беру, оны 

жетілдіру саласында көп ізденді, көптеген мақалалар, еңбектер жазды. «Әліп-

би», «Тіл құралы», «Әдебиет танытқыш» атты кітаптар, қазақ тілінің табиғаты, 

өзгешеліктері, араб алфавитінің жайы, терминдер, қазақ тілін оқытудың 

методикасы жайлы көптеген мақалалар жазуы, 1926 жылы Бакуда болған 

тюркологтардың Бүкілодақтық І съезіне қатысуы, Қазақстанның ағарту 

комиссариатындағы жұмысы – осының бәрі оның қоғамдық, мәдени, 

ағартушылық, ғылымдық қызметінің қомақтылығын аңғартып, рухани құнды 

дүниелермен айналысқанын көрсетеді. 

 Белгілі кеңес тюркологы академик А.Н.Кононовтың А.Байтұрсыновты 

көрнекті тюркологтардың қатарында еске алып, оның қазақ әліпбиін жүйелеу, 
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оқу құралдарын жасау фонетика мен грамматика саласындағы қазақ мәдениеті 

мен әдебиеті туралы зерттеулерінің маңызы туралы жазуы да тектен-тек емес. 

 Әдебиеттану ісіне Ахмет Байтұрсынұлының қосқан үлесі аса зор. Қазақ 

тілі мен көркем сөзі, сана-салты, дүниетанымы А.Байтұрсыновты семинарияда 

оқып жүрген кезінен бастап қатты қызықтырғанға ұқсайды, өйткені ол 

Орынбордағы мұғалімдер дайындайтын семинарияны бітірген 1895 жылдың 

өзінде «Тургайская газетаның» 39-санында «Казахские приметы и пословицы» 

деген мақала жариялаған. Бұл – оның баспа бетін көрген алғашқы еңбегі.  Бұдан 

кейін де шығармалар жазып, басқа халықтар қазынасының үлгілерін туған 

халқына жеткізу мақсатында аудармалар жасады. Көп ұзамай «Қырық мысал», 

«Маса» жарияланды. Осы жылдары Ахмет Байтұрсынов әдебиет тарихын 

зерттеумен шұғылданды. Оның  «Қазақ» газетінің 1913 жылғы үшінші санында 

шыққан «Қазақтың бас ақыны» деген көлемді мақаласы әдебиеттану 

саласындағы алғашқы зерттеуі еді. Оның қазақ халқының рухани өмірінде  

Абайдың аса ірі тұлға екені, өмірбаяны, шығармаларының мазмұн тереңдігі мен 

ақындық шеберлігі мен поэтикасы, орыс әдебиеттерімен байланысы туралы 

ойлы пікірлер айтылған. Ақын мұрасының эстетикалық қадір-қасиеттері 

ашылған.  

 Кейінгі қоғамдық және басшылық қызметтер атқарған кездерінде де Ахмет 

ғылым саласындағы жұмыстарын тоқтатпады. Ол 1923 жылы Мәскеуде қазақтың 

эпостық жыры «Ер Сайынды» алғы сөзбен, ғылыми түсініктемелермен бастырып 

шығарған. 

 1926 жылы Ахмет «Жоқтау» деп аталатын жинақ жариялады. Қайғылы 

оқиғаларға байланысты шыққан жоқтау жырлар қазақ халқының бай ауыз 

әдебиетінде молынан сақталғанмен,оларды арнайы жүйелеп, сұрыптап, оның 

қоғамдық мәнін айқындау бұрын қолға алынбаған іс еді. Ахаңның жинағы 

осыған бастама болды. Бұл жинаққа енген «23 жоқтауда» халық басынан кешкен 

маңызды оқиғалар, елдің ер жүрек батырлары, көпшілік үміт артқан адамдары, 

басшылары туралы айтылған.  

 Қазақ филологиясының әдебиеттану саласында А.Байтұрсыновтың 

«Әдебиет танытқыш» (1926) атты кітабының ерекше маңызы бар. Бұл -  

әдебиеттің тарихы мен теориясы туралы қазақ тіліндегі тұңғыш көлемді де 

салмақты еңбек. Ол бірнеше жылдар бойы оқу құралы ретінде пайдаланылған. 

«Әдебиет танытқыш» деп атының өзі әйгілеп тұрғандай, кітап әдебиет әлемін, 

көркем сөз табиғатын, сырын, мазмұнын, ерекшеліктерін, жанрларын, 

дүниетаным мен қоғамдағы ролін қыруар мысалдармен дәлелдеп, байсалды, 

ғылыми түрде түсіндіруге арналған алғашқы тәжірибе, тұңғыш зерттеу 

болуымен құнды. 

 А. Байтұрсыновтың өмірі мен қызметінің тағы бір салмақты саласы – оның 

ақындық, аудармашылық еңбегі. Ол бала кезінен қазақ ішінде көркем сөз 

құдіреті жоғары саналатынын көріп, естіп, сезініп, ойланып өскенге ұқсайды. 

Саналы өмірге аяқ басқан кезде халық поэзиясы мен Абай Құнанбаев, Ыбырай 

Алтынсарин шығармаларын, орыс әдебиетін оқиды.  Мұның бәрі қоғамдық ой-

пікірде тынымсыз ізденген, өмірге құштар жас Ахмет үшін текке кетуі мүмкін 

емес еді. Сондықтан ол айналаны тану, білу, сезіну қалпын поэзия тілімен, 



өлеңмен жеткізуге ден қояды. Өлеңді өзінің ағартушылық идеясына 

пайдалануды көздейді. Ақын «Маса» деген атпен Орынборда 1911 жылы 

басылған өлеңдер жинағының атына да едәуір ой, салмақты жүк артқан деуге 

болады.  

                                 Ызыңдап ұшқан мынау біздің маса, 

                                 Сап-сары аяқтары ұзын маса. 

                                 Өзіне біткен түсі өзгерілмес, 

                                 Дегенмен, қара яки қызыл маса. 

                                 Үстінде ұйықтағанның айнала ұшып, 

                                 Қаққы жеп қанаттары бұзылғанша. 

                                 Ұйқысын аз да болса бөлмес пе екен, 

                                 Қоймастан құлағына ызыңдаса? 

 Осы жолдардан «ызыңдап ұшқан мынау біздің маса» - сергектікті, 

қозғалыс күйді, серпіліс пен ізденісті сәулелейтін астарлы бейне екені көрінеді. 

Ол «үстіне ұйықтағанның айнала ұшып» деп, қоғамның енжар, жалқау, 

ұйқыдағы күйден оянуына қызмет етеді. Осы ағартушылық ойды ақын басқа да 

шығармаларында әрі қарай дамыта түседі. «Масаның» негізгі идеялық қазығы – 

жұртшылықты оқуға, өнер-білімге, рухани көтерілуге шақыру, адамгершілікті, 

мәдениетті уағыздау, еңбек етуге үндеу. Ақын өлеңдері жалпы, сол кездегі 

ағартушылық бағытпен үндес. Ақын өз өлеңдерінде көбіне Шоқан, Ыбырай, 

Абай қалыптастырып дамытқан өрісті ойды, гуманистік әуендерді, демократтық 

бағыттарды жаңа жағдайда өзінше жалғастырушы ретінде көрінеді. Солар 

сияқты айнала қоршаған ортаға ойлана, сын көзімен қарайды, қоғамның қалпына 

көңілі толмайды. «Қазақ салты», «Қазақ қалпы», «Досыма хат», «Жиған-терген», 

«Тілек батам», «Жауға түскен жан сөзі», «Бақ» сияқты өлеңдерінің мазмұны 

осыны танытады. 

 Қорыта айтқанда, Ахмет Байтұрсыновтың қалдырған рухани мұралары  - 

қазақтың көзі ашық халық болып қалыптасып, көкірегі ояу рухани бай ел болуы 

үшін жазылған деңгейі жоғары туындылар. 1923 жылы Ахаңның 50 жылдығында 

көсем сөз шебері М.Әуезов сөз алып, «Айналып келіп таразыға тартылған, 

сыннан өткен деп Ахаңның ғана ардақты атын айтамыз. Одан басқа жалпақ елдің 

сынына толып, мейірін қандырған кісілер санаулы. Қаламынан тамған бал ем 

болудан айнымайды. Әлі де болса өмірінің ұзақ болып, еңбегінің өнімді болуын 

тілеуден қазақ баласы қайтпайды»,- деген екен. Шынымен де, Ахмет атамыздың 

шығармалары туған әдебиетіміздің жалпы адамзаттық, гуманистік, демократтық, 

тәрбиелік сипаттарын айқындап аша түсетін рухани мұра болып қала бермек. 
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ІІІ. АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 

МЕН ТӘСІЛДЕРІ 

 

ҰСТАЗ ЖОЛЫ: БЕСТАМАҚҚАРҚАРАЛЫ КЕЗЕҢІ (1895-1909) 

 

Алмасбек Ахметұлы Әбсадық 

Ахмет Байтұрсынов атындағы өңірлік университеті 

Арықбаев  Жәмиля 

Қостанай қаласындағы С.Мәуленов атындағы гимназия  

 

ЖОЛ БАСТАУЫ – БЕСТАМАҚ. Орынбор мұғалімдер мектебін аяқтаған 

түлектерге қоғамға қызмет етудің екі жолы түсетін. Бірі – «жан бағып, шен 

тағуға» кең мүмкіндік беретін үкімет органдарының кеңсесіндегі шенеунік, 

екіншісі – қырдағы қазақ балаларын оқытатын бейнеті көп, зейнеті аз «ауыл 

мұғалімі» қызметі. Ел арасында бұл мамандықты «народный учитель», яғни 

«халық мұғалімі» деп атады. А.Байтұрсынұлы екіншісі жолды таңдап, 

мұғалімдік қызметке аттанып, «халық мұғалімі» кәсібімен 1895-1909 жылдар 

арасында ол бұрынғы Торғай облысының Ақтөбе, Қостанай, Меңдіқара 

уездерінде, Семей облысының Қарқаралы уездеріндегі ауылдық мектептерде 

ұстаздық қызмет атқарады. Ағартушының қырдағы ұстаздық қызметінің 

хронологиялық кезеңдерін былайша белгілеуге болады: 

1. Ақтөбе уезі Бестамақ болысы Арынғазиев мектебінде 1895 жылдан басталған 

(шамамен 1897-98 жылдарға дейін) ұстаздық қызмет; 

2. Қостанай уезі Аманқарғай болысы Әулиекөл болыстық мектебі (шамамен 

1898-1900 жылдар); 

3. Қостанай уезі Меңдіқара болысы Орынбаев мектебі (шамамен 1900 

жылдардан 1902 жыл аралығы); 

4 Қостанай педагогикалық сыныбы (шамамен 1900 жылдардан 1902 жыл 

аралығы); 

5. 1902-1904 жылдары Ақмола, Семей облыстары халық мектептері 

директорының ісжүргізушісі қызметі; 

6. 1904-1909 жылдардағы Қарқаралы уездік орыс-қазақ мектебі. 

1923 жылы А.Байтұрсынұлының 50 жасқа толуына орай «Ақ жол» газеті: 

«Орысқа жақындасып, Еуропа тәрбиесін алған қазақ оқығандары өз халқына 

қарамай, жан бағу дегенді жеңіл көріп, шен қуып, кеңсеге кіріп, хүкіметке 

жағынып, «жақсы адам» атанып жүргенде, оқудан шығысымен қырдағы қалың 

қазақтың ішіне барып, бар білгенін қазақ балаларына үйретуге ынта қылып, 

қазақтың қара тіліне шыр кіргізбей сақтап, қайта түзей беруге қам қылған Ақаң 

еді» (Байтұрсынов, 1991: 15),- деп жазуы ағартушының қырдағы (қазақ 

арасындағы) ұстаздық қызметінің негізгі мазмұнын ашқан  тұжырым еді. 

Оқу-ағарту істерінің әкімшілігі мұғалімдік мамандық игерген жас ұстазды 

Торғай облысы Ақтөбе уезінің Бестамақ болысына ұстаздық қызметке 

аттандырады. Ол 1893 жылдың 2 қаңтарында Ақтөбе болысының №2 ауылында 

ашылып, 1894 жылдың 13 ақпанында Бестамақ болысына көшірілген 

«Арынғазиев мектебінде» (1 сурет) жұмыс жасайды (Васильев, 1896: 160).  



 
1 сурет. 1896 жылы Ақтөбе уезінде жұмыс жасаған ауыл мектептері 

А.Байтұрсынұлы Ақтөбе уезі Бестамақ болысындағы Арынғазиев 

мектебінен соң, одан соң Қостанай уезі Аманқарағай болысының Әулиекөл 

болыстық мектебінде бірнеше жыл ұстаздық ете келе Қостанай қаласына 

ауысады. М. Әуезовтің «…Қостанай уезіндегі Әулиекөл деген жерде екінші рет 

оқытушы болған. Әулиекөлден үшінші рет ауысып барған школы Қостанай 

қаласы…» (Әуезов, 1991: 18) деген ақпараты – осы ауыс-түйіске байланысты 

жазылған болса керек. Бірақ ұстаздың қай жылы Қостанайға ауысқанын нақты 

айту қиын. 1902 жылы арналған «Адрес-календарь Тургайской области на 1902 

год» атты статистикалық анықтамалықтағы деректерден оның Қостанай уезі 

Меңдіқара болысының №4 аулында орналасқан «Орынбаев (Урунбаев) 

мектебінде» және Қостанай педагогикалық сыныбында мұғалім болып қызмет 

атқарғанын көреміз (Адрес-календарь, 1902: 76; 80). Аталмыш оқу мекемелері 

туралы, яғни Қостанай педагогикалық сыныбы мен  Орынбаев (Урумбаев) 

мектептері туралы ақпарат Ахметтанушыларға бұрын-соңды белгісіз болып 

келді.  

Қостанай педагогикалық сыныбының ашылу оқиғасының қысқаша тарихы 

мынадай: 1892 жылдан бастап Торғай облысы көлемінде тез көбейіп жатқан 

бастауыш мектептерді мұғалімдермен қамтамасыз ету мақсатында облыстық 

әкімшілік 1894 жылы Қостанай қаласынан екі жылдық Педагогикалық класс ашу 

мәселесін көтереді (Васильев, 1896: 157-158). 1897 жылы аталмыш 

Педагогикалық класс Ы.Алтынсаринның басшылығымен 1884 жылы Троицк 

қаласынан Қостанай уезінің жаңа орталығы Новониколаевскіге көшірілген 2 

сыныптық орыс-қазақ мектебі жанынан ашылады. Сыныптың ашылуы туралы 

«Тургайская газета» 1897 жылдың №108 санында арнайы хабарлама жазады. 

Онда Орынбор мұғалімдер мектебіне бөлінген 17 стипендияны Қостанайдағы 

Педагогикалық курсқа ауыстыру мәселесі көтеріледі (ТОВ, 1897: №108). 1902 

жылдың анықтамалық ақпаратында Педагогикалық сыныптың меңгерушісі 

болып М.Н.Греховодов деген ұстаз қызмет атқарғандығы тіркелген. Сонымен 

қатар сыныпта дін сабағын жүргізушіден бөлек, екі мұғалім қызмет атқарған. 

Бірі – Василий Иванович Гурылев, екіншісі - А.Байтұрсынұлы (Адрес-календарь, 



1902: 76). Қостанай Педагогикалық сыныбының айтулы түлектері ретінде 

С.Көбеев, М.Дулатұлын атауға болады.  

ҚОСТАНАЙДАН ОМБЫҒА. А.Байтұрсынұлының Қостанай 

педагогикалық сыныбында мұғалім болған кезеңінде оның кейінгі өмірбаянына 

үлкен өзгеріс жасаған бетбұрыс болады. Оның мазмұндық сипаты мынадай: 

Қостанай қаласында А.Байтұрсынұлы Торғай облысы халық мектептерінің 

инспекторы (1894-1902) атақты А.Е.Алекторовпен жақынырақ танысып, тамыр, 

жолдас-жора болады. М.Әуезов А.Байтұрсынұлы «Омбыда Ақмола, Семей 

школдарын басқарып тұрған Алекторовпен хабарласып» (Әуезов, 1991: 18), 

көрісуге барды деп жазады. Шындығында, ол онымен Қостанайда танысып-

білісіп, онымен бірге Омбыға жаңа қызметке аттанады. А.Алекторов Торғай 

облысы халық мектептерінің инспекторы қызметін атқарған тұста Қостанай 

қаласын тұрақты мекен етеді. Бұл дәстүрдің бастауы тұңғыш инспектор 

Ы.Алтынсарин қызметі кезеңіне тіреледі. 

А. Алекторов көп жылдар бойы «Оренбургский листок», «Астраханский 

вестник», «Московские ведомости», «Тургайская газета» т.б. мерзімді 

баспаларда қазақ фольклоры мен этнографиясы, тарихы туралы көптеген 

мақалалар жариялап тұрды. А.Байтұрсынұлы мен А.Алекторовтың алғашқы 

таныстығы сол мерзімді баспа бетіндегі мақалалар арқылы басталған сынды. 

Себебі жас ұстаз А.Байтұрсынұлының «Киргизские приметы и пословицы» атты 

тырнақалды туындысы жарық көрген «Тургайская газета» бетінде 

А.Алекторовтың «Құрманбай» атты мақаласы да жарияланады (Алекторов, 1895, 

№39). Мақалада А.Алекторов Қостанай уезі Кеңарал болысының Қарағайлы 

орманын қыстайтын Құрманбай атты әнші-ақынның таланты туралы, әсіресе, 

оның «Өгіз» атты әнді жануарға тән түрлі дыбыстарды сала отырып  орындауын 

таңдана әрі тамсана жазады. 

Торғай облысының халық ағарту саласындағы қарқынды істері, әсіресе, 

көшпелі тұрмысқа қолайлы ауылдық мектептерді көптеп ашу тәжірибесі қазақ 

даласының өзге аймақтарының да назарын аударып, қызығушылығын тудыра 

бастайды. Ауыл мектептерінің жұмыс тәжірибесі мерзімді баспа бетінде де 

талқыланады. Облысқа тиісті «Тургайские областные ведомости» мен оның 

жексенбілік қосымшасы «Тургайская газетаны» былай қойғанда, Омбыдан 

шығатын Ақмола облыстық «Дала уалаяты газетасы» Торғай өңірінде оқу-ағарту 

ісінде атқарылып жатқан игі істі үлгі етіп жазады. Айталық, басылымның 1896 

жылғы №20 санында көшпелі ауыл мектептері қазақтың тұрмыс-тіршілігіне 

қолайлы екендігі ерекше ықыласпен аталып өтеді. «Бұрынғы уақытта, - дейді 

басылым, - қазақ балалары ауылдан, туысқанынан кетіп, отырықшы елді 

мекендердегі интернатта оқушы еді. Баратын жерлері үшеу-ақ (шамасы, Торғай, 

Ырғыз, Қостанай қалалары болса керек - автор), ал облыс көлеміне бес Франция 

сияды. Қазақтар мектепке үрке қарады. Оларды «Қасында туысқаны жоқ жас 

балалар орыс ішінде өсіп шоқынып кетеді ғой» деп молдалар да қорқытатын. 

Қазақтардың өтініші бойынша, бес жыл бұрын көшпелі мектептер ашылып еді, 

Торғай облысы оқу ісінде алға озып кетті. Қазақ қауымы медресе ұстап тұруына, 

салуына ақша шығарып, қайсы бір кісілер де көп-көп қылып өз жанынан қаражат 



беріп жатыр. Бұл күнде көшпелі медересе жоқ ауыл сирек кездеседі» (ДУГ, 1994: 

545).  

Жұрттың ықылас-пейілін аударған іске Дала губернаторы да көңіл 

аударып, Халық ағарту министрлігіне Ақмола, Семей облыстарындағы ауыл 

мектептерінің жұмыстарын ұйымдастырып, оны жолға қоятын лауазымдық штат 

ашуды сұрайды. Оның өтініші министрлік кеш болса да тарапынан қолдау тауып, 

Халық ағарту министрлігінің Бастауыш мектептер жұмыстары жөніндегі 

департаменті 1901 жылдың 16 қарашасында Батыс Сібір оқу округінің 

басшысына (попечителіне) арнайы хат жолдайды. Онда Ақмола және Семей 

облыстары ауыл мектептерінің жұмысын ұйымдастыру үшін халық мектептері 

директоры лауазымы штатын ашу мәселесі Мемлекеттік кеңесте 

қарастырылатынын және оған  кезінде Бөкей Ордасы, қазіргі таңда Торғай 

облысы халық мектептерінің инспекторы лауазымындағы Стас кеңесші 

А.Алекторовтың кандидатурасы ұсынылып отырғандығы туралы хабардар етеді 

(ТОМА, қор 126, тіз.4, іс 168, п.9 -9 п.с.ж.) 

1902 жылдың 4 наурызында А.Алекторов жаңа лауазымға бекітіледі. 

А.Байтұрсынұлы 1902 жылдың 1 сәуірі күні Ақмола және Семей облысы халық 

мектептері директоры А Алекторовтың атына директордың ісжүргізушісі 

қызметіне алу туралы өтінішін жазады. Өтініштің мазмұны екі бөліктен 

құралған. Бірінші бөлікте Орынбаев мектебі және Қостанай педагогикалық 

сыныбының мұғалімі А.Байтұрсынұлы директордан ісжүргізуші лауазымына өз 

кандидатурасын Батыс-Сібір оқу округінің басшысына ұсынуды өтінеді. Екінші 

бөлікте ол өзінің білімі туралы ақпарат береді және Торғай облысында 6 жылдық 

ұстаздық қызметті өтелгенін хабарлайды. Құжаттың соңына «Мұғалім Ахмет 

Байтұрсынов» деп қол қояды (ТОМА, қор 126, тіз.4, іс 385, п.2). Өз кезегінде 

А.Алекторов Батыс-Сібір оқу округінің басшысы растаған хабарды алысымен 

А.Байтұрсынұлының өтінішіндегі ақпараттарды тілге тиек ете отырып, оның 

кандидатурасын Батыс-Сібір оқу округінің басшысына ұсынады. Ұсыныстың 

хатталған мерзімі – 1902 жылдың 17 сәуірі, құжаттың жазылған мекені – 

Қостанай қаласы. Ұсыныста ол мұғалім А.Байтұрсынұлының басқа мамандыққа 

және басқа облысқа ауысуына ешқандай кедергі жоқ, себебі ол 6 жылдық 

мерзімді өтеген деп жазады: «К сему считаю долгом присовокупить, что 

обязательный срок на должности учителя им высмержен  и  прияпятствий к его 

перемешению не имеется» (ТОМА, қор 126, тіз.4, іс 385, п.1). 

1. Өтініш жазылған уақытта (1902 жылы) А.Байтұрсынұлы Орынбаев 

(Урумбаев) мектебінде және Қостанай педагогикалық класында мұғалімдік 

қызмет атқарып жүрген; 

2. А.Байтұрсынұлының Орынбор мұғалімдер мектебінің курсын аяқтаған туралы 

куәлігінің номерленген таңбасы - 260; 

3. 1902 жылдың 26 наурызда оның Торғай облысының территориясында 

атқарылуға тиісті  6 жылдық мұғалімдік қызметінің мерзімі өтелген. 

Торғай облысы халық мектептерінің инспекторы жұмысын тапсырған 

А.Алекторов Омбыға келіп, 1902 жылдың 2 мамыр күні Батыс Сібір оқу 

округінің басшысы Лавреньтевке ауденцияға рұқсат сұрап телеграмма жолдап, 

оған оң жауап алады (ТОМА, қор 126, тіз.4, іс.168, п.40). А.Алекторов жаңа 



қызметке жалғыз келмейді, оның қасында тамыр-досы, ісжүргізуші 

лауазымындағы А.Байтұрсынұлы болады.  

ОМБЫ КЕЗЕҢІ. А.Алекторовпен бірге Омбыға келген 

А.Байтұрсынұлының ғұмырнамасындағы жаңа кезең басталады. 1902 жылдың 

мамыр айынан бастап 1904 жылдың қыркүйек айына дейін ол Омбы қаласында 

тұрады. Мұнда ол Алаш қоғалысының көсемі Әлихан Бөкейханмен тығыз 

байланысып, бұдан кейінгі өз тағдырын саналы түрде Алаштың ағартушылық 

бағытындағы саяси күресінің шежіресіне байлайды. Алаш көсемінің қолындағы 

Абайдың өлеңдерін баспаға дайындап жүрген қолжазба «дәптерімен» танысады. 

«Ақмола, Семей облыстарында, - дейді А.Байтұрсынұлы 1913 жылы жазылған 

«Қазақтың бас ақыны»  атты мақаласында - Абайды білмейтін адам жоқ. 

Ақмоламен сыбайлас Торғай облысында Абайды білетін адам кем, құты, жоқ деп 

айтса да боларлық. Олай болуы сөзі басылмағандықтан, Абайдың сөздері кітап 

болып басылып шыққанша Абайдың аты да, сөзі де Торғай облысында 

естілмеуші еді. Ақмола, Семей облыстарында Абайдың атын, сөзін естімедім 

дегенге недәуір таңырқап қалады. Мен ең әуелі Ақмола облысына барғанымда 

Абайды білмегеніме, сөзін естіген жоқ дегеніме таңырқап қараушы еді. ...1903-

ші жылы қолыма Абай сөздері жазылған дәптер түсті» (Байтұрсынов, 1991:  216-

217).  

Ә.Бөкейхан Байтұрсынұлының ақындық талантына тәнті болып, оның 

И.Крыловтан аударған мысал өлеңдерін баспа бетінен жариялау жолдарына 

көмектеседі. 1904 жылдың мамыр айында ол Н.Потанинге хат жазып, мысал 

өлеңдерді баспа бетінен шығаруға көмек сұрайды1:  «Многоуважаемый 

Григорий Николаевич! Одинъ мой знакомый киргиз перевёл на киргизский язык 

чудными стихами 41 басню, преимущественно И.А Крылова. Автор перевода по 

общественному положению незначительный человек - только 

делопроизводитель директора народных училищ Акмолинской области. 

Намереваясь напечатат частями переводы в «Сельскохозяйственном Листке», 

издаваемом канцеляриею Ст[епного]. Ген[ерал].-губ[ернатора], автор Ахмет 

Байтурсунов обратился к своему начальству – директору г. Алекторову. Он, 

продержав рукопись ½ года, вернул её автору и сказал ему, что г. Сухотин  не 

разрешил печатать в «Сельскохозяйственном листке». Мы, я и Ахмет 

Б[айтурсунов], решили печатать его перевод отдельною брошюрою, но не знаем, 

как получит разрешение специальнаго цензора книг, выходящих на татарско-

тюркском языках. Не укажете ли способы, как и куда нужно обратиться? Не 

взяли ли вы сами на себя, через петербургских знакомых, представления в 

цензуру перевода А. Байтурсунова?»  (ҚӨМ,  қор 7928, тіз. 116,  іс -1315. П. 116.). 

Хатта Ә.Бөкейхан А.Байтұрсынұлының бойында ақындықпен қоса 

суретшілік талант бар екендігін атап өтеді: «Он талантливый молодой киргиз, к 

сожалению, не получивший даже среднего школьного образования и 

вынужденный ныне посвящать всё время на добывание средств к жизни. При 

других условиях из него вышел бы полезный и заметный общественный деятель. 

Ахмет Б[айтурсунов] недурно рисует, что среди киргиз большая редкость, 

                                                           
1 Ә.Бөкейханның Н.Потанинге жазған хатын белгілі алаштанушы ғалым Сұлтан-хан Аққұлы ұсынды 



пытался поступить в какую-то в Казани художественную школу, но за 

неимением средств, вынужден был расстаться с мечтою» (ҚӨМ, қор 7928, тіз. 

116, іс 1315, п. 116.). 

Бүгінгі руханият тұрғысынан қарағанда, хаттың мынадай маңызы бар. 

Біріншіден, Алаш көсемі А.Байтұрсынұлын «жас талантты ақын», «қазақ 

арасында сирек кездесетін тым жақсы суретші» деп оның қадір-қасиетін жоғары 

бағалаған. Абайдың шығармашылығымен жақсы таныс, білім-зердемен 

шыңдалған сыншылдық көзқарасы терең Ә.Бөкейхан А.Байтұрсынұлының 

аудармаларын «ғажайып өлеңдер» деп таңданады. Екіншіден, егер жас ақынның 

материалдық жағдайы жоғары болғанда, одан белгілі әрі пайдалы қоғам 

қайраткері шығар еді деген пікір білдіреді. Кейінгі уақыттарда ол оның 

бойындағы ақындық, күрескерлік қадір-қасиетті дамыту, жетілдіру жолына көп 

қамқорлық жасап, үздіксіз қолдау көрсетеді. Үшіншіден, А.Байтұрсынұлының 

И.Крыловтан аударған өлеңдерінің алғашқы атауы - «Қырық бір мысал». 

Төртіншіден, хаттың мазмұнынан А.Байтұрсынұлының аудармалары 1904 

жылға дейін, яғни 1903 жылдары-ақ баспа бетінде жариялауға дайын болған. 

1904 жылдан бастап А.Байтұрсынұлының «Қырық бір мысал» өлеңдер 

жинағын баспа бетінен басып шығаруға атсалысқан Ә.Бөкейханның ұмтылысы 

1909 жылы нақты жүзеге асып, А.Байтұрсынұлының И.Крыловтан аударған 

аудармалары «Қырық мысал» атты атаумен Петерборда жарияланады. Сол жылы 

Абай Құнанбаевтың тұңғыш рет өлеңдер жинағы, М.Дулатұлының «Оян, қазақ» 

кітабы жарыққа шығады. Аталмыш туындыларды баспа бетінен жариялау 

арқылы Ә.Бөкейхан қазақ халқын рухани түлеу, өрлеу жолына қарқынмен 

түсіруді қалағаны анық. А.Байтұрсынұлының 1911 жылы Орынборда 

жариялаған «Маса» өлеңдер жинағындағы «Достыма хат» өлеңінің жыр 

жолдары Алаш көсемінің жанқиярлық еңбегінің бағасы ретінде суреттелгені 

сөзсіз. 

ҚАРҚАРАЛЫ. 1904 жылдың қыркүйек айында А.Байтұрсынұлы 

Қарқаралы уездік мектебіне ұстаз әрі меңгеруші болып тағайындалады. Оның 

Қарақаралыдағы ұстаздық қызметі Ресей империясы аумағында болған үлкен 

тарихи оқиғамен тұспа-тұс келеді. 1905 жылы Ресей патшалығында тарихта 

«Қанды жексенбі» деп атанып кеткен бірінші орыс революциясы орын алады. 

Толқудың туындауына сыртқы және ішкі факторлар әсер етеді. Ішкі фактор 

қатарына монорхиялық режимнің қыспағынан туындаған әлеуметтік-

экономикалық жағдайлардың күрделенуі себеп болса, сыртқы факторда Ресей 

империясының Жапон соғысында әбден титықтап, тиімсіз бейбіт келісім жасауы 

отқа май құйңандай болады. Толқуды күшпен, зорлықпен басқан патша 

әлеуметтің көңілін аулау, қоғамның талабын орындау мақсатында «17 қазан» 

манифестін жариялап, заң қабылдайтын парламент институтын құру, 

азаматтарға саяси құқық пен еркіндік, атап айтқанда, сөз, ар-ұят, жиналыс, жеке 

тұлға еркіндігі мәселеріне рұқсат беріледі.  

Ә.Бөкейхан бастаған Алаш азаматтары «17 қазан» манифестін үлкен 

үмітпен қабылдайды. Белгілі Алаштанушы С. Аққұлының жазуынша, қазақ 

зиялылары манифесті қазақ арасына таратуда белсенділік пен шапшаңдылық 

танытады. Құжаттың мазмұнын қалың қазақтың ортасына жеткізу үшін 



Ә.Бөкейхан мен Райымжан Мәрсекұлы оны қазақ тіліне аударып, оны 10 000 

дана етіп типографиядан басып шығарады. Тираждың барлығы қазақ даласына 

таратылады. Мұнымен қатар олар манифестің қазақ тіліндегі аударма нұсқасын 

облыстық «Акмолинские областные ведомости» газетінің қазақша қосымшасы 

«Дала уалаятының газетінде» жариялайды (Аккулы, 2016: 403). 

Қарқаралы уездік мектебінің меңгерушісі А.Байтұрсынұлы империя 

кеңістігінде орын алған аталмыш саяси өзгерістерге байланысты қоғамдық ашық 

қайраткерлік қызметке  көшеді. Ол Қарақаралы құзырхатын 

ұйымдастырушылардың бірі болады. Оның Қарақаралы кезеңіндегі күрескерлік 

қызметі М.Дулатовтың еңбегінде былайша баяндалады: «В начале ХХ в. живя в 

Каркаралах А.Б. принимает участие в революционных движениях: работая в 

первое время нелегально, а затем после обнародования манифеста 17 октября 

1905 г. являась одним из видных и активных руководителей киргизских масс. 

Вскоре наступает реакция, революция уходит в подполье, а А.Б. продолжает 

работу в подпольных организациях. Однако подходит расплата: среди  

товарищей оказывается провокатор (Т.Чингисов), который и выдает А.Б. и 

других» (Дулатов, 1922: 20). 

ҚР мемлекеттік орталық архивінде М.Дулатов «арандатушы Т. Чингизов» 

деп атаған кісінің «Жеке ісі» сақталған. Онда Қарқаралы уезі Ақсары болысының 

Итаяқ Саптыаяқов деген кісінің Семей губернаторына 1911 жылдың 20 

қазанында жазған домалақ арызы тіркелген. Онда Қарақарлы қаласының 

фельдшері Татимбет Чингисовті алаяқ, арандатушы, үкіметке қарсы кісі деп 

көптеген дәлелдер келтіре отырып, фельдшерлік қызметке Ж.Ақбаевтың2 

көмегімен орналасқанын, оның 1904 жылы мұғалім А.Байтұрсынұлымен жақын 

қарым-қатынас орнатып, үкіметке қарсы насихат жүргізу үшін  қаржы 

жинағанын, министр Булыгинның атына арыз жазғанын айтады» (ҚР МОА, 

қор.15, тіз.3, іс 410, п.122 п.с.ж.). Арызға қол қоюшының аты-жөніне қарап 

арыздың анонимдік екенін болжауға болады. Қалай болғанда да, арандатушы 

Т.Чингисов өзі жасаған арамдық ісіне ұқсас әрекеттің құрбаны болған сынды.  

1909 жылдың 1 шілдесінде А.Байтұрсынұлы Семей түрмесіне жабылып, 

онда тоғыз ай бойы жазықсыз отырады (Имаханбет, 2010, 41). А.Байтұрсынұлын 

арашалауға Алаш азаматтары араласады. Кадет партиясының мүшесі, І Думаның 

депутаты Ә.Бөкейхан Санкт-Петербургтегі «Речь» газетінде «Киргизский 

народный поэт в тюрьме. Из Семипалатинска.» атты шағын мақала жариялауды 

ұйымдастырады. Мақала басылымның 1909 жылғы 19 қарашасындағы №318 

санында жарияланады. Онда. «Вздешней тюрьме томится 5-й месяц Ахмед 

Байтурсунов, талантливый киргизский поэт. В 1909 году он издал книгу «Крык 

Мысал – Сорок басен», перевод в стиках 40 басен Крылова»,- деп басталған 

мақала түрмедедегі А.Байтұрсынұлына айып тағылмағанын, оны босату жөнінде 

жазылған арыздар губернатор тарапынан жауапсыз қалып отырғанын 

хабарлаумен аяқталады (Речь, 1909, №318). 

                                                           
2 Ж.Ақбаев – Қарақаралы петициясын ұйымдастырған кісі ретінде патша үкіметінен тарапынан қудалауға 
ұшыраған қайраткер. 



А.Байтұрсынұлын арашалауға дос-жарандарымен қатар жары Бадрисафа 

Байтұрсынова да белсене араласады. Оның билік органдарына жазған 

шағымдары архивтік мұрағаттарда сақталған. 1910 жылдың 21 ақпанындағы 

Ішкі істер министрлігінің қаулысымен оны қазақ даласынан тыс жерге 2 жыл 

мерзімге жер аударылсын әкімшілік жаза шығарылады (ООМА, қор 21, тіз.9, іс4, 

п.70-71п.с.ж.). Жазаны өтейтін мекен ретінде А.Байтұрсынұлы Орынбор қаласын 

таңдайды. Семей облысының губернаторы Тройницкий жасырын, жала 

шағымды жалау етіп А.Байтұрсынұлын қазақ даласынан сыртқы кетуге 

мәжбүрлейді. Губернатордың қыспағымен қоныс аударған А.Байтұрсынұлының 

жаңа мекенде жұртына жасар қызметтің кең арнасы ашылады.  1914 жылы Семей 

губернаторы Тройницкий мырза қызметтен кеткенде  А.Байтұрсынұлы былай 

деп жазды: «Өз басым Тройнитскиге алғыстан басқа һеш нәрсе айтпаймын. 

Өйткені жалған жала, жасырын шағымға инабат етіп, бұлдаушы болмаса, менің 

үстімнен жасырын шағым болмас еді. Жасырын шағым болмаса, мен 

Қарқаралыдан Оренбургқа қуылмас едім. Оренбургқа қуылмасам, Қарқаралыда 

тұрып, осы істеп отырған ісімді істей алмас едім. Елу-алпыс балаға ғана арнап 

берген сабақтан алты миллион қазақты алаламай істеп отырған ісімді артығырақ 

көремін» (Қазақ газеті, 2018: 61). 

Түйіндей келгенде, 1905 жылғы бірінші орыс революциясының әсері және 

патшаның «17 қазан»  манифесі арқылы патшалық үкіметтің империя 

құрамындағы ұлт мәселесіне көңіл аударуы қазақ оқығандарына үміт отын 

жағады.  А.Байтұрсынұлы Омбы-Қарқаралы кезеңінде ағартушылық майданда, 

азаттық күрес жолында шығармашылық та, саяси күрескерлік тұрғысынан да 

шыңдалып шығады.  
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AХМЕТ БAЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ГРAММAТИКAЛЫҚ 

ЗЕРТТЕУЛЕРIНIҢ ЖAҢAШЫЛДЫҒЫ 

 

Бекбергенова Салтанат Жакиевна 

Қостанай облысы әкімдігі Білім басқармасының 

«Қостанай қаласы бiлiм бөлiмiнiң №11 жалпы білім беретін мектебi» КММ 

 

Ахмет Бaйтұрсынұлы – өзiнiң бүкiл сaнaлы өмiрiн қaзaқ тiлiндегi 

дыбыстaр жүйесiн aрнaйы зерттеп, қaзaқ жaзбa тiлiн лексикaлық шұбaрлықтaн, 

бaсқa тiлдердiң синтaксистiк ықпaлынaн тaзaртумен aйнaлысып, қaзaқ тiлi 

ғылымын дaмытқaн iрi ғұлaмa. 

A.Бaйтұрсынұлы қoғaм, ғылым және мәдениеттiң өркендеуi жaзу aрқылы 

iске aсaтынын жaқсы түсiндi. Ғaлым сaуaтсыздықты жoю үшiн әрiп, oқулық 

мәселесiн кезек күттiрмейтiн мәселе екенiн бiлiп, 1910 жылдaн бaстaп, aрaб 

жaзуының қaзaқ тiлi үшiн қoлaйлы емес жaқтaрын түзеп, oны тiлдiң дыбыстық 

ерекшелiктерiне сaй етiп, сингaрмoниялық ұлттық әлiпби түзедi. Бұғaн дейiн, Х 

ғaсырдaн берi пaрсы-aрaб жaзуын өзгерiссiз қoлдaнып келгенбiз. Сөйтiп, 

А.Бaйтұрсынұлы пoлигрaфиялық жaғынaн қoлaйлы-қoлaйсыз жерлерiн, oқыту 

процесiндегi тиiмдi-тиiмсiз жaқтaрын тaрaзылaй oтырып, қaзaқ тiлiнiң төл 

дыбыстaрынa ғaнa тән 28 әрiптен тұрaтын әлiпби құрaстырды. Нaқтысындa, 

әлiпби 24 тaңбaдaн және дәйекшеден тұрaды.  

Ахмет Бaйтұрсынұлының әлiппе жүйесi өте керемет. Сoл кездiң өзiнде әрiп 

үйретудiң неше түрлi жaңa әдiстерi бoлғaн. Oл жүйе бoйыншa бaстaпқыдa мысaл 

ретiнде aйтaйын, «А», «Р», «З» әрiптерiн үйреткен. Сoсын «aрaз», «oрaз» деген 

сияқты бiрден үйрене бaстaғaн. 

Aхмет Бaйтұрсынұлы жүйесi бoйыншa бaстaпқыдa үйренген әрiптерге 

жaңa әрiптердi қoсып oтырып әрiп үйреткен. Сөйтiп бaлa жaңa сөздер қoрын 

ұлғaйтып oтырғaн. «Қaзiргiдей ретiмен «А», «Ә», «Б» деп үйретiп oтырмaғaн. 

Себебi бұлaй тiзе берсе бaлa сөз үйренбейдi. Ал бұрынғы жүйедi бiрден сөз 



құрaстырaтындaй әрiптердi aлып үйретiп отырғaн. Сөйтiп бaлa oйнaп oтырып-ақ 

үйренiп aлғaн. 

Қaзaқ қoғaмынa жaңaшa oқыту жүйесiн енгiзе oтырып, ежелеусiз төте жaзу 

мен oқуды қaлыптaстырғaн қaзaқтың ғұлaмaсы А.Бaйтұрсынұлы: «Қaзaқшa oқу 

дегенде мен oсы күнгi мұсылмaншa oқып жүрген жoлмен oқуды aйтпaймын, 

қaзaқтың тiлiменен oқуды айтaмын», — деген бoлaтын. Мұсылмaншa, яғни ескi 

oқу жoлы былaй бoлғaны белгiлi: «Әуелi әлiптi тегiс жaтқa oқытaды және де 

oқытқaндa әрбiр хaрфтiң өз үнiмен oқытпaй, әлiпбиде қaлaй aтaлсa, сoл aтымен 

әлiп, би, ти, си, мим, хa, дaл дегiзiп oқытaды. Сoны oқып бoлған сoң астын, үстiн, 

үтiрiн oқытады. Мұны oқытқaндa дa хaрфтiң өз дaуысын oқытпaй бисын бa, 

тисын та, сисын сa дегізген сoң хaрфтің aнық дaуысы қaлaй екенін білмей 

бaлaның бaсы қaтaды». Мiне oсы себептен А.Бaйтұрсынұлы 1910 жылдaрдaн 

бaстaп aрaб әлiпбиiн қaзaқ тiлiнiң дыбыстық жүйесiне икемдеп, ыңғaйлaстыруды 

қoлғa aлғaны белгiлi және әлiпби 1912 жылдaрдaн бaстaп қoлдaнысқa ендi. Сoл 

әлiпби негiзiнде тұңғыш «Әліппе» oқулығы жaрыққa шықты.  

Aхмет Бaйтұрсын - ұлының қaзaқ бaлaлaрының aнa тiлiнде сaуaт aшуынa 

көп күш жұмсaғaн тұлғa бoлғaндығын oның қaлaмынaн шыққaн қыруaр 

еңбектерi дәлел бoлaды. «Oқу құрaлы» атты кiтaбы aлғаш рет 1912 жылы 

Oрынбoрдa жaрыққa шықты. Бұл еңбегi 1912-1925 жылдар aрaлығындa 9 рет 

қaйта бaсылып, қaзaқ қoғaмында ұзaқ қoлдaныстa бoлды. Сoнымен қатар, 1913 

жылы жaрық көрген «Oқу құрaлының» 2 кiтaбы, 1924 жылғa дейiн 4 рет бaсылып 

шығaды. 1913-1921 жылдaр aрaлығында 2 рет жaрық көрген «Oқу құрaлының» 3 

кiтабы.  

Aхмет Бaйтұрсынұлы сөздiң мәндiк, грaммaтикaлық сырын, сипaтын өте 

терең де нәзiк бiлiп, зерттеген. Тiлдiң жалпы қасиеттерi туралы oл: “Сөз өнерiнде 

жұмсaлaтын зaт – сөз”, – дейдi. Сөздiң мaғынaсы өте күрделi, көп екенiн былaй 

бaяндaйды: “Қазақ тiлi қaзaқ oртaсындaғы бәрiне бiрдей oртaқ мүлiк 

бoлғaнымен, бәрi бiрдей пaйдaлaнбaйды. Әркiм әр сөздi өзiнше қoлдaнaды, 

өзiнше тұтынaды”, – дегендi aйтaды. Сoндa, тiлдiң құрылымын зерттегенде 

“Дыбыс зaңы”, “Сөз жүйесi”, “Сөйлем жүйесi” деп бөлiп, тiлге тaң қaлaрлықтaй 

жүйелi түрде қaрaғaн, қaзiргi лингвистикaлық түсiнiктердi aлдын aлa бaлжaй 

бiлген. Aхмет Бaйтұрсынұлының қaзaқ, түрiк ғылымы үшiн aсa бaғaлы еңбектерi 

– “Тiл құрал” деген кiтaптaры. “Тiл құрaл” деуде түзушi тiлдiң құрaлдық 

қызметiн жoғaры қoйғaн. Мaқсaт – aнa тiлiнде зерттеу керек екенiн Aхмет 

Бaйтұрсынұлы жaқсы бiлген. Сoндықтaн дa, “Тiл құрaлдaры” тек oқулық емес, 

ғылыми еңбек дәрежесiнде жaзылғaн, өз зaмaнындaғы теңдесi жoқ еңбектердiң 

бiрi бoлды. 

Ахмет Бaйтұрсынұлы: “өз тiлiне ерекше мән берген: “...һәр жұрт бaлaсын 

әуелi өз тiлiнде oқытып, өз тiлiнде жaзу-сызу үйретiп, өз тiлiнiң жүйесiн бiлдiрiп, 

жoлын тaнытып, бaлaлaр әбден дaғдылaнғaннaн кейiн бaсқaшa oқытa бaстaйды. 

Бiз де тiлiмiз бұзылмaй сaқтaлуын тiлесек, өзгелерше әуелi өз тiлiмiзбен oқытып, 

oнaн сoң бaсқaшa oқытуға тиiспiз” Бaқытжaн Хaсaнұлы: “Ахaң aнa тiлiнде oқыту 

үшiн бел шешiп күрестi”. “Бiздiң қaзiргi ел iшiндегi мектептерiмiзде жoғaрыдa 

aйтылғaн шaрттaрдың бiреуi-aқ бaр, oл бaр дегенiмiз – aнa тiлмен oқыту” – деп 

қaзaқтaн өзге ұлттaрды дa aнa тiлiнде oқытуғa шaқырaды. 



Aхмет Бaйтұрсынұлы тiл дaмытaрлық 3 бағыттa бiрдей қaлaм тaртты. 

Олaр: тiлдiң тaңбaлaнуы, тілдiң жaңaруы және тiлдiң қaлыпқa түсуi, яғни 

нормaлaнуы. Ендi осы принциптерге қысқaшa тоқтaлып кетсек, тiлдi жазу тiлiне 

aйнaлдыру, жaзуды жетiлдiру – aдaмдaрдың тiлдi сaнaлы түрде дaмытуының 

бiрден-бiр көрiнiсi. Ахмет Бaйтұрсынұлы “Тiл – құрaл” aтты еңбегiнде жaзудың 

мaңызын былайшa бaяндaйды: “Oсы күнi aдaмдар жaзудaн aйырылып, жaзa 

aлмaйтын күйге ұшырaсa, oндaғы күйi де тiлiнен aйрылғaннaн жеңiл бoлмaс едi. 

Бiздiң зaмaнымыз – жaзу зaмaны: жaзумен сөйлесу aуызбен сөйлесуден артық 

дәрежеге жеткен заман. Алыстан уақытпен сөйлесуге бoлмайды: жaзумен 

дүниенiң бiр шетiндегi aдaм екiншi шетiндегi aдaммен сөйлеседi, сoндықтaн 

сөйлей бiлу қaндaй керек бoлсa, жaзa бiлудiң керектiгi oдaн дa aртық. Сөйлегенде 

сөздiң жүйесiн, қисынын келтiрiп сөйлеу қaндaй керек бoлсa, жaзғaндa дa сөздiң 

кестесiн келтiрiп жaзу сoндaй керек. Сөздiң жүйесiн, қисынын келтiрiп жaзa 

бiлуге: қaй сөз қaндaй орынды қaлaй өзгерiп, қaлaйшa бiр-бiрiне қиындaсып, 

жaлғaсaтын дaғдысын бiлу керек”. 

Сoнымен, Ахмет Бaйтұрсынұлы: “Қaзaққa керек oқу екi түрлi: бiрi – 

мұсылмaнша oқу, бiрi – русшa oқу”, – дейді. Мұсылмaнша бoлғaнда oл қaзaқшa 

oқуды aйтaды. Ғaлым: “Қaзaқшa oқу дегенде мен oсы күнгi мұсылмaншa жүрген 

жoлмен oқуды aйтпaймын, қaзaқтың тiлiменен oқуды aйтaмын” – деп 

нaқтылaйды. Ахaңшa “Oрысшa oқу қaзaқшa oқығaнның үстiне керек”. Oсыдaн 

бiз Ахмет Бaйтұрсынұлының oйын тұжырымдaсaқ, oрыс тiлi бiзге әлi керек, 

керек бoлғaндa aнa тiлiмiзден кейiнгi екiншi тiл ретiнде керек.  

Aхмет Бaйтұрсынұлы І Бүкiлoдақтық түркiшелдер құрылтайында былай дейдi: 

“... Мы все инoстранные слoва будем брать в такoм виде, чтoбы этo былo легкo 

для прoизнoшения казакoв”. Oсыдaн-aқ, Ахмет Бaйтұрсынұлының aстaрлы 

сaясaтын көремiз.  

Aхмет Бaйтұрсынұлы өз еңбектерiнде тек тiлдi оқыту әдiстемесiнiң 

мәселелерi мен тiл тaрихы мәселелерiн ғaнa зерттеген жoқ. Oның 

шығaрмaлaрында, бiздiңше, бiрiншi қaтaрдa тiл теoриясының мәселелерi тұрды. 

Сoлaрдың бiр қaтaрының ғылыми шешiмiн Ахмет Байтұрсынұлы лингвистикaдa 

бiрiншi бoлып тaпты, ғылыми шешiм тaбуға бiрiншi бoлып әрекет жaсaды. ХХ 

ғaсырдың бaсында Ахмет Бaйтұрсынұлы қaзaқ тiлiнiң мaтериaлындa терең және 

кең лингвистикaлық, метoдикaлық зерттеулер жүргiздi.  

Aхмет Бaйтұрсынұлы мұрaсы – бaрлық түркі хaлықтaрын 

бaйлaныстырaтын aлтын өткел. Оның әрaлуaн ғылым сaлaсындa көп оқып, 

бaтыс, орыс әдебиетін жaқсы білгендігі бaрлық еңбектерінде aйқын көрініп 

тұрaды. Aхмет Бaйтұрсынұлы – ең бірінші болып тіл біліміндегі өзекті 

мәселелерді ғылыми тұжырым жaсaғaн тілтaнушы ғaлым. 

Aхмет Бaйтұрсынұлы реформaлaғaн қaзaқ жaзуы өз кезiнде қaзaқ 

хaлқының өмiрiнде, oның мәдениетi мен ғылымындa үлкен рoль aтқaрды. 

Жaппaй көпшiлiк қaуымды сaуaттaндырғaн, жaзу мәдениетi мен жaзбa әдеби 

тiлiнiң дaмуынa әсер еткен, мәнi мен мaңызы зoр құбылыс бoлды. Oның қaзaқ 

тiлiнiң дыбыстық жүйесiне сәйкестендiрiп жaсaғaн әлiппесi, oның емлесiн туғaн 

тілiмiзде дұрыс беруi қaзaқ фoнетикa ғылымындa тұңғыш рет iс жүзiнде жүзеге 

aсқaн еңбек бoлды. Oл қaзaқтың дыбысынa, сөзiне, aрнaп әрiп шығaрды, әрiптен 



әлiпби түзедi, oқу құрaлдaрын жaзды, қaзaқ хaлқын бoстaндыққa, жaрқын өмiрге 

бaстaды, жoл көрсеттi. Бұрынғы қaрaпaйым қaрa сөздердi жaңғыртып, хaлық 

сaнaсынa қaлыптaстыру бaсты мaқсaттaрының бiрi. Көкейiндегi түйiлген oйды 

aнa тiлiндегi aсыл, ұтқыр сөздермен жеткiзе бiлген. Өлеңдерiндегi сөздердiң өзi 

aдaм көңiлiне тaлпыныс, aлғa қaрaй жoл бaстaп көш aртындa қaлып қoймaуғa 

себепшi бoлғaн. Қазақ тiлiн бoлaшaқ ұрпaқтaрғa дaмытa түскен қaлпындa бaсқa 

тiлдерден биiгiрек ұстaп, тaзaлығын сaқтaуғa демеу бoлaды. Қaзaқ тiлiнiң 

тaбиғaтын, құрылымын тaнудaғы қызметi қaзiргi мектептерде қaзaқ тiлiн пән 

ретiнде үйрететiн oқулықтaр жaзумен ұлaсaды. 

Қoрытындылaй келе Aхмет Бaйтұрсынұлының қaлыптaстырғaн әдеби-

теoриялық терминдер oсы күнге дейiн өмiрiн жaлғaстырудa. Бұның бәрiн 

әдебиетшi Aхмет Бaйтұрсынұлының қымбaт, aлтын, гaуһaрдaй aсыл сөздерi мен 

тәлiм-тәрбиеге тoлы aдaмдық қaсиеттердi сипaттaп жaзғaн өлеңдерi бәрi-бәрi 

болaшaқ ұрпaққa келешегiне керек нұсқaу болaтын түзу жoл емес пе!? Қaзaқ 

тiлiн әсем әшекейлей бiлген Aхмет өз еңбектерiмен бaсқa дa елдерге тaнымaл 

бoлa бiлдi. Өзi де бaсқa хaлық ақындaры мен жaзушыларының жaқсы деген 

өлеңдерi мен мысaлдaрын өз aнa тiлiмiзге aудaрып кеттi. Aртынa өшпес iз 

қaлдырды. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ОҚУ АҒАРТУ САЛАСЫНДАҒЫ 

ӘДІСТЕРІНІҢ ӨМІРШЕҢДІГІ 

Бекентаев Жаслан Қабыкенұлы 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының  

«Қостанай қаласы білім бөлімінің №27 жалпы білім беретін мектебі» 

КММ 

 

         Жиырмасыншы ғасырдың басында қазақ халқы аса ірі қоғамдық – саяси 

өзгерістермен қатар ауқымды рухани жаңғыруларды да бастан кешірді. Ұлттық 

мәдениет пен әдебиеттің білім мен ғылымның туын көтерген, жұртшылықтың 

санасына демократиялық ойлар сіңіріп, алға жетелеуге ұмтылған зиялы топ 

қалыптасты. Халықтың зердесіне сәуле түсіріп, санасын оятқан осы топтың 

рухани көсемі болып, болашақтың жарық, тыныш, көк аспан астында өмір 

сүруіне өзінің ақылын арқау еткен тұлғаларымыз көп болды.                              



Солардың бірі –  Ахмет Байтұрсынұлының еңбегі зор деуге болады. Халықты 

ағарту баладан, мектептен бастау алады. Ең алғаш қазақ тілінде «Әліппе» 

кітабын жинақтаған Ахмет еді. Қазақ балаларының көзі ашық, сауатты азамат 

болып шығуына септігін тигізген. Қазақ әдебиетінің атасы Ахмет Байтұрсынұлы 

ілімдері – әлі де зерттелетін үлкен ғылым. Ахметтің «ұлтым» деп соққан жүрегі, 

үлгі – өнегесі – қазіргі жаңа заманға өте қажет. Мақаланың негізгі мақсаты – 

Ахмет Байтұрсынұлының оқу – ағарту саласындағы өміршеңдігі екенін баяндап, 

бүгінгі күндері кәдемізге жаратуға болатын әдіс – тәсілдеріне тоқталып өту. 

Бүкіл саналы өмірін қазақ халқының бақытты, берекелі, бірлікшіл ел болуын 

аңсаған, сол жолда еңбек еткен ғалым – ағартушы, лингвист Ахмет 

Байтұрсынұлы пәндерді оқытудың әдістемесімен де айналысқан жан.1928 жылы 

«Жаңа мектеп» журналының 8 – санында жарияланған «Қай әдіс жақсы?» деген 

көлемді мақаласында ұлы педагог Л.Н.Толстойдың «Үйрету әдістері туралы» 

деген еңбегіне талдау жасай отырып, «әдіс деген қатып қалған – семіп қалған 

догма емес... жақсы дерлікте, жаман дерлік те бір әдіс жоқ. Олқылықтың белгісі 

бір ғана әдіспен болу. Шеберліктің белгісі – түрлі әдісті болу» деп ойын 

тұжырымдайды. Ол сауаттылықты негізі жазуға жаттықтыру деп қарады. Жазу 

дегенін салу, ал оқу дегеніміз – суреті салынған әріптердің дыбысын дұрыс айту. 

Балалар дыбысты ажыратып үйренген соң, сол дыбыстың таңбасы – қаріпті 

көрсетуі керек. Оны меңгергеннен кейін оқу, жазу жұмыстарының бәріне сол 

тіреу болады деп балаларды оқуға, жазуға үйретудің әдіс – тәсілдерін сөз етті.                                                          

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы балалардың сауатын ашуда қандай әдіс 

– тәсілдер дұрыс екенін ерте айқындап беріп кеткен ұлы тұлғаларымыздың бірі. 

Оның барлық әдістемелік ұстанымдары оқушының оқу және функционалдық 

сауаттылығын арттыруға бағытталады. Ахмет Байтұрсынұлы 1913 жылы 

«Қазақша оқу жайынан» деген мақаласында «Бала оқытуды жақсы білейін деген 

адам, әуелі балаға үйрететін нәрселерін өте жақсы білерге керек, екінші баланың 

табиғатын біліп, көңіл сарайын танитын адам боларға керек» деп жазғаны 

ұстаздарға айтылған ғибрат. Тілші ғалым Айнұр Сейтбекова атап көрсеткендей, 

«Қазір жаңа деп танылған әдістемелердің, бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту 

технологияларының көпшілігі Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінен бастау 

алады». Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығының Әдістеме басқармасының басшысы, филология ғылымдарының 

кандидаты Айнұр Сейітбекованың мақаласында жарияланған  Ахаңның 

әдістемелік мұраларынан өз заманында қарапайым қазақтың сауатын ашқан 

«Әліппе», «Сауат ашу», «Тілашар» т.б. оқу-құралдары күні бүгінге дейін 

әдістемелік және тілтанымдық тұрғыдан өз мәнін жоймаған құнды еңбектер 

екенін білуге болады. Бүгінгі білім беру кеңістігінде шетелдік және отандық 

әдіскерлер «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы, «Инсерт» стратегиясы, Блум 

таксономиясы, сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі (жазылым, оқылым, айтылым, 

тыңдалым) арқылы тілді меңгертудің әдістері сияқты тағы басқа оқытудың түрлі 

әдістері өткенге барлап қарасақ, бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту 

технологиялары Ахмет Байтұрсынұлының еңбектерінен бастау алады. Бұны біз 

ғалымның өз заманындағы балалар мен ересектердің сауатын ашуға арналған 

оқу құралдарынан да, шағын мақаларынан да аңғарамыз деген тілші ғалым 



Айнұр Сейтбекова. Ахмет Байтұрсынұлының бастауыш мектептеріне 

арналған «Әліпбиі» (Жаңа құрал) оқулығын жазуда көрнекілік, түсініктілік, 

жүйелілік, өмірмен байланыстылық, т.б. дидактикалық ұстанымдарды, дамыта 

оқыту идеясын басшылыққа алғанын анық аңғаруға болады. Себебі, Ахмет 

Байтұрсынұлы бұл еңбегінде білім белгілі бір жүйемен, ретпен берілуін ескеріп, 

балаға әлі келетін білімді ғана ұсынған. Ауызша тіл мен жазба тілдегі норманың 

арақатынасы жайында Ахмет Байтұрсынұлының екі бөлімнен тұратын «Тіл 

жұмсары» мен «Оқу құралында» баяндалған. Әдіскер-ғалым өтілген 

мағлұматтарды ауызекі тіліне жеңіл де қысқа ауызша сауалдармен бекітуді де 

естен шығармаған.  

Мысалы,1) әріп пен дыбыс бір ме? 2) қайсысы көрінеді, қайсысы естіледі? 

3) ұқсас дыбыстардың әріптері ұқсас бола ма? 

Ғалым «Жаза білу үшін тілдегі дыбыстарды тани білу керек. Ол дыбыстарға 

арналған әріптерін тани білу керек. Таныған әріптерін жаза білу керек. Жазған 

әріптерін дыбысымен атай білу керек» деп әріп пен дыбысты айырудың әдіс-

тәсілдерін нақты мысалдармен көрсетеді. 

Әдіскер тіл үйретуге мыналарды жатқызады:  

1) оқылым – оқу үйрету; 2) жазылым – жазу үйрету; 3) айтылым – сөйлеу үйрету. 

Сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» өн 

бойында кездеседі. Мәселен, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу 

арқылы; жазылым әрекеті сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, 

сөзден сөз тудыру арқылы; айтылым әрекеті сұрақтарға жауап беру 

арқылы; тыңдалым әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа жазу арқылы 

жүзеге асырылады. 

Баланың ойлау қабілетін дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке жаттықтыру 

қажеттігін де ескерген. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ әліппесі мен қазақ тілі 

оқулықтарын жазуды 1910 жылдардан бастап қолға алады. Онымен қоса қазақ 

графикасын жасауға кіріседі. Қазақ графикасының негізіне қазақтың мәдени 

дүниесінде көп ғасырлық дәстүрі бар, өзге түркі халықтарды да пайдаланып 

отырғандықтан, туыстық, жақындық сипаты бар араб таңбаларын алады. Оны 

қазақ фонетикасына икемдейді, ол үшін қазақ дыбыстары жоқ таңбаларды 

алфавиттен шығарады, арабша таңбасы жоқ дыбыстарына таңба қосады, қазақ 

тілінің жуанды - жіңішкелі үндестік заңына сай жазуға ыңғайлы дәйекші белгі 

жасайды. Сөйтіп, 24 таңбадан тұратын өзі «қазақ жазуы» деп, өзгелер 

«Байтұрсынов жазуы» деп атаған қазақтың ұлттық графикасын түзеді. Одан осы 

жазуды үйрететін әліппе жазады.Сөйтіп, оқу- ағарту идеясына сол кезіндегі 

интелегенциясы жаппай мойын бұрды. Әрбір зиялы азамат халқына қара 

танытып, сауатын ашуды, ол әрекетті «Әліппе» құралдарын жазудан бастауды 

мақсат етті. Сол 1911-1912 жылдары жасалып, Уфа, Орынбор қалаларының 

баспаханаларында жарық көрген.                                                  

Ахмет Байтұрсынұлының әліппесі «Оқу құралы» деген атпен 1912-1925 

жылдары арасында 7 рет қайта басылып, оқыту ісінде ұзақ әрі кең 

пайдаланылды. 1926 жылы ғалым «Әліп-бидің» жаңа түрін жазды. Ахмет 

Байтұрсынұлының қазақ тілінің табиғатын, құрылымын танып-танытудағы 

қызметі енді мектепте қазақ тілін пән ретінде үйрететін оқулықтар жазумен 



ұласады. Осы тұста оның атақты «Тіл – құрал» атты үш бөлімнен тұратын, үш 

шағын кітап болып жарияланған оқулықтар жазылды. «Тіл-құрал» тек мектеп 

оқулықтарының басы емес, қазақ тілін ана тілімізде танудың басы болды, қазіргі 

қазақ тілі атты ғылым саласының, іргетасы болып қаланды. Жалпы қазақ тіл 

білімін қалыптастырып, зерттеп, танып-білу тарихымызда Ахмет 

Байтұрсынұлының «Оқу құралы» мен «Тіл құралдарының» орны айрықша. Қазақ 

тіл білімінің ана тіліміздегі іргетас қалаудағы Ахметтің тағы бір зор еңбегі - 

ғылымының осы саласының терминдерін жасауы. Ғалым қазақ тілі 

грамматикасына қатысты категориялардың әрқайсысына қазақша атау ұсынды. 

Осы күні қолданылып жүрген зат есім, сын есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, 

шылау, бастауыш, баяндауыш, жай сөйлем, құрмалас сөйлем, қаратпа сөз деген 

сияқты сан алуан лингвистикалық атаулардың баршасы Ахмет 

Байтұрсынұлынікі. 

Қазақ әліпбиі немесе Байтұрсынұлы емлесі. 

 Әліпби – тек сауат ашу ғана емес, ілім-білім үйренудің бастау көзі, ғылымға 

апаратын сара жол. М.Әуезовше айтсақ, «Ақаң ашқан қазақ мектебінің» 

ұстанымы – қазақ баласын ана тілінде сауатын аштырып қана қоймай, оның 

әлеуметтік ортада ой-танымы мен талғамын қазақша қалыптастыру болған. 

Өйткені, сол тұстағы қазақ арасынан оқыған, сауатты жандардың басым 

көпшілігінің тілі не татарша, не орысша шыққаны және сол тілдермен ана тілін 

араластырып, «қойыртпақ тіл» жасағаны тарихтан белгілі. Сондықтан да 

А.Байтұрсынұлы қазақ ұлтының табиғи қалпын сақтау мақсатында, 

кемшіліктерді болдыртпау үшін өзінің білім беру жүйесінде ана тілмен оқыту 

тәсілін ұстанды. 

Әрі осы жолда қазақ баласы үшін түрен жол салып берді. «...Қазақша 

дұрыстап қат жаза білуге бір-екі-ақ жыл керек. Қазақша оқу дегенде мен осы 

күнгі мұсылманша оқып жүрген жолменен оқуды айтпаймын, қазақтың 

тіліменен оқуды айтамын. Бұл күнгі мұсылманша оқып жүрген жолдың 

бұлғалақ-жырғалағы көп, оныменен жүріп қат жаза білуге жеткенше русша 

білуден уақыт кем кетпейді. Себебі, қазақ тіліменен оқытпай, ноғай, түрік, 

парсы, араб тілінде жазылған кітаптар араласып бас қатып, мый 

ашып, балалар әуре-тәуре болады. Сондықтан оқу керектігі даусыз болса, оқуға 

керек құралдарды сайлау керектігі де даусыз. Жақсы құралменен іс істегенде 

көпке тиіп жанды қинамайды. Оқу құралы да сондай, жан қинамайтұғын болса, 

жақсы болады. Әр істің басы қиын. Басында қиналмай кетсе, онан әрі тың 

кетеді. Бұлай болған соң әуелі оқу құралы жақсы болып жан қинамасына не 

керек?» - деп, «ана тіл» деген пәнсөздің негізгі мәні атау тұлғадағы ұғым екеніне 

үлкен салмақ салып, әрі төл тілдің бастау көзін ашып алады. Осы мақаладағы 

асты сызылған тіркестердің мән-мағынасын ашып жатудың өзі артық, бірақ осы 

«Қазақша оқу дегенде мен осы күнгі мұсылманша оқып жүрген жолменен оқуды 

айтпаймын, қазақтың тіліменен оқуды айтамын» деп, таза арабшамен тіл 

сындырушылардың да төл тілінен ажырайтынын, қазақша қалпын 

жоғалтатынын айтып отыр.«Қазақтың тіліменен оқытуды» көксейді, сол қазақ 

тілінде оқытудың амал-тәсілдерін, «соқырға таяқ ұстатқандай» көрсетіп те берді. 



Ең бастысы «әліпби түзелмей, іс оңалмайтынын» білген ағартушы қазақ әрпін 

әрлеуді қолға алады. Ахаң түзген әліпбидің кестесін слайдттан  көруге болады.  

Сонымен реформатор-ғалым әліпбидің ғылыми сипаттамасын: «Қазақ 

тіліндегі дыбыстар һәм олардың жазу белгілері (харіфлері). Қазақ тілінде 24 

дыбыс бар. Оның бесеуі дауысты, он жетісі дауыссыз, екеуі жарты 

дауысты» деп жіктеп жүйелейді. Дауысты дыбыстар: ا(а), و(о), ؤ(у), ى(ы), ه(е). 

Дауыссызды быстар: ب(б), پ(п), ت(т), ج(ж), چ(ш), د(д), ر(р), ز(з), س(с), غ(ғ), ق(қ), 

,(г)گ ,(к)ڭ ك(ң), ل(л), م(м), ن(н). Жарты дауысты дыбыстар: ؤ(у)±, ى(й)±. Бұл 

дыбыстардың ішінде қ һәм ғ дәйім жуан айтылады, г, к, һәм е дәйім жіңішке 

айтылады. Өзге 19 дыбыстың һ әр қайсысы екі түрлі айтылады: бірде жуан 

айтылады, бірде жіңішке. Егерде «...бұл 19 дыбыстың жуан айтылғанына бір 

харіф, жіңішке айтылғанына бір харіф керек десек, мысалы: «ـس، ـت»сықылды, 

онда 19 дыбысқа 38 харіф керек болар еді, бұған дәйім жуан айтыла 

тұғынقмененغ-ларды, дәйім жіңішке айтылатұғын«گ ,ك»һәм харіптерді 

қосқанда, һәммасына 43 харіф керек болар еді» деп жазған алғашқы ана тілінің 

жүйесін салушы. Міне, осы қазақ тілінің табиғатына қарай оның дыбысталу 

жүйесін басшылыққа алған Байтұрсынұлы пайымын кейбір жазушылар «42 

әріпті түзген» деп бұра тартып жарнамалап жүр. Оның бір жолата ғылыми 

жұмыстармен айналысуына «қуғындалу» кесірін тигізді.  

Бізге жеткен мынадай ғылыми еңбектері мәлім: 1) Тіл құралы, 1-бөлім. 

Фонетика;2) Тіл құралы, 2-бөлім. Морфология; 3) Тіл құралы, 3-бөлім. 

Синтаксис; 4) Әдебиет танытқыш; 5) Баяншы, методологиялық жазбалар; т.б. [5, 

с.19,20].  

Ахметтің қолжазбаларының біршамасы тінту барысында немесе дүрбелең 

кезеңдерде жоғалып, қолды болып кетті. Бізді әдебиет теориясымен тұңғыш 

таныстырған адам – Ахмет Байтұрсынұлы. Оның жазған әдебиет теориясы, 

«Әдебиет танытқыш» деп аталатын екі кітабы болатын. Бірінші кітапта әдеби 

терминдермен таныстырып, әрбір термин сөздің мән-мағынасын ұғындырып, 

бірнеше мысал келтіріп, қалған мысалдарды екінші кітаптан оқып, танысуға 

сілтеме жасап отыратын. Өнердің түр-түрімен таныстыратын. Мысалы, 

«архитектура» деген сөзді – сәулет өнері, «скульптура» дегенді – сымбат өнері 

деп атап, түсіндіріп беретін. Орыс ғалымдарының Ахмет Байтұрсынұлы: 

«Основатель теории казахской литературы» — деп және қазақтың ең тұңғыш әрі 

аса ірі лингвист-ғалымы, қазақ тілінің емлесін жасап берген реформатор, қазақ 

тілі грамматикасының негізін салып, қалыптастырушы деп атап көрсеткен. 

Байтұрсыновтың осындай баға жетпес, тарихи ерекше еңбегін терең зерттеп, 

талдап жазып, қалың жұртшылыққа ұғындырып беру қазақтың оқымысты, тілші, 

әдебиетші мамандарының абыройлы борышы. 

Елдің бәріне түсінікті, қарапайым мысал ретінде айтсақ: зат есім, сын есім, сан 

есім, есімдік, етістік,, үстеу, демеу, жалғау, септеу … дегендерді Ахмет 

Байтұрсынұлына дейін кім білуші еді?! 

Ұлы ағартушы Алтынсариннің бастамасын ілгері дамытып, нағыз ғылымдық 

дәрежеге көтеріп, жетер жеріне жеткізіп берген – Ахмет Байтұрсынұлы. 

Пайдаланған әдебиеттер: 



1.  Ш. Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығының Әдістеме басқармасының басшысы, филология ғылымдарының 

кандидаты Айнұр Сейітбекова «Тіл әлемі» сайты,2019 ж,6 қыркүйек   

2.     “Қазақстан”: Ұлттық энцклопедия/Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы 

“Қазақ энциклопедиясы” Бас редакциясы, 1998  Қазақстанның қазіргі заман 

тарихы.                                                                             

3. Жалпы білім беретін мектептің 9-сыныбына арналған окулық. 2-басылымы, 

өңделген. Жалпы редакциясын басқарған тарих ғылымының докторы, профессор 

Б. Ғ. Аяған. Алматы: Атамұра, 2009.  

4. Райхан Сахыбекқызы имаханбет, А.Байтұрсынұлы мұражай – үйінің 

жетекшісі,Әл – Фараби атындағы ҚазҰУ доценті, филология ғылымдарының 

кандидаты. Тіл әлемі,06.09.2019 ж 

5. Ахмет Байтұрсынұлы және «Қазақ» газеті 

Источник: https://www.tarbie.kz/17925 

6. Ахмет Байтұрсынұлының ғалымдық еңбектері.  

 

 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ  

ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ 

 

Бердыгужинова Акмарал Кенжебековна 

 «Қостанай қаласы білім бөлімінің 

№4 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

           Ахмет  Байтұрсынұлы – ұлт ұстазы, халқымыздың рухани көсемі. Ол 

талантты әдебиеттанушы, әдіскер, терең ойшыл, публицист, саясаткер, ғалым, 

қоғам қайраткері болды.  Қазақ мектептерінің мұқтаждығын өтеу мақсатында 

қазақ тілін пән ретінде үйрететін тұңғыш оқулықтар жазды. 

          Блум таксономиясындағы  танымдық  үдерісінің  ең қарапайымнан  бастап  

күрделіге  біртіндеп  өту барысы жайында  өз заманында сан  жылдар   бұрын  

айтылып  кеткен  А.Байтұрсынұлының  еңбектерінен  бастау  алады. 

           Биыл еліміз Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығын атап өтуде. Сол  

себепті  де біздің  өлкемізде көптеген  іс-шаралар өтіп  жатыр. Менің  Ахмет  

атамыздың шығармашылығына  қызығушылығым оянып  осы мақаланы  жазып 

отырмын. Ахмет Байтұрсынұлы өз ұлтының бағы жану үшін өмірдің барлық 

саласына араласты. Бұған оның атақ – даңқы дәлел. Қазақ  халқының  осындай 

біртуар азаматы қазіргі Қостанай облысында туғанына  мен мақтанамын. Ахмет  

Байтұрсынұлына Мұхтар  Әуезов былай баға берген: "Бір басында сан салалы өнер 

тоғысқан, телегей – теңіз энциклопедиялық білім иесі, қайшылығы мол тартысты 

ғұмырында қараңғы қалың елін жарқын болашаққа сүйреуден басқа бақыт бар деп 

білмеген ірі тұлға, халықтың "рухани көсемі” деген. Мен осы  сөздерге  толықтай 

келісемін, өйткені қазақ халқы біртуар перзентін қоғам және мемлекет қайраткері, 
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ақын, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, 

ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы ретінде жақсы біледі.   Ол ұлтына, қазақ 

халқына қызмет етті. Бұл туралы Сәкен Сейфуллин кезінде былай деген болатын: 

«…Ахмет халықтың арын іздеп, өзінің ойға алған ісі үшін бір басын бәйгеге тіккен, 

Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын шын сүйетін шын ұлтшыл». 

            Ол шын мәнінде ұлт ұстазы, халқымыздың рухани көсемі бола білді. Оны 

қазақ даласының "Сегіз қырлы, бір сырлы" деп аталатын атақты адамдарына 

жатқызуға болады. Ол энциклопедиялық ақыл мен ерекше қабілеті бар, өмірді 

жақсы көретін және айналасындағы адамдардың тағдырына бейжай қарамайтын 

адам. Ол қасындағы барлығын өзінің таусылмайтын  қуатымен терең мағыналы 

тіршілігімен тарта білді. Ахмет Байтұрсынұлының сан қилы оқиғаға толы өмірі 

бүгінгі күні де адамдарды таңғалдырады және өмір сүруге, жасампаздыққа деген 

ұмтылысын оятады! 

      Халқымыздың өмірінде және бүкіл Еуразия кеңістігінде болып жатқан 

"өзгерістер дәуірінің" драмалық оқиғаларына қарамастан, ол әрқашан ең өзекті 

әлеуметтік проблемалардың басында жүрді. Сонымен қатар, оның қоғамдық 

өмірге ат салысуындағы әрекетін өте дәйекті және мұқият деп айта аламын.  

            Ахаңның өміріндегі ең маңызды істер қатарына үш ірі бастамасын 

жатқызуға болады: Әлихан Бөкейханов және Міржақып Дулатовпен бірлесе 

отырып, өз заманы мен бүкіл қазақ халқы үшін тұтас ұлттың сауаты мен білім 

айнасына айналған "Қазақ" газетін басып шығару; Араб графикасын 

қолдану  арқылы "Төте жазу" жасау және "Алаш-Орда" үкіметінің қызметіне 

қатысу. Әрине, Ахмет Байтұрсыновтың өмірінде өзгеде айтулы оқиғалар болды, 

алайда дәл осы оқиғалар қазақ халқының өмірінде терең із қалдырды, оны өз елінің 

көрнекті ұлы етті, оның тәуелсіздігі туралы арманын асқақ етті.  Ахметтің ілімдері 

– әлі зерттелетін үлкен ғылым. Ахмет Байтұрсыновтың ұлтым деп соққан жүрегі, 

үлгі-өнегесі – қазіргі жаңа заманға өте керек.  Ахмет   Байтұрсынұлы   айтып    

кеткендей,  «Ұлттың    сақталуына   да,  жоғалуына  да  себеп   болатын   нәрсенің   

ең   қуаттысы  – тілі»   деген. А.Байтұрсыновтың қазақ тілінің дамуына, тіл 

тазалығына қосқан үлесін айтпай кетуіміз  мүмкін емес. А. Байтұрсынов – өнердің  

ішінде сөз өнерінің аса құдіретті екенін айтқан. Қандай сәулетті  сарайлар  болсын, 

қандай әдемі ән-күй болсын - сөзбен сөйлеп, суреттеп көрсетуге, танытуға болады. 

Қазақ  тіл   тілдің  мәселелеріне  келгенде  өте жүйрік. «Тіл  қасиеті», «Тіл  

әуезділігі» сияқты көлемді еңбектері көркем сөздің құпия сырларын  түсіндіруге  

арналған. Тіл  тазалығын  қатаң  сақтауды  талап  етеді. «Тіл тазалығы дейтініміз - 

ана  тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен шұбарламау»- деп, оған ерекше мән берген.  

А. Байтұрсыновтың  мына бір пікірі тіл тазалығын сақтаудың аса маңыздылығын  

күні бүгін де ескертіп тұрғандай: «Жалғыз-ақ қашатынымыз – жат сөзділік. Біз  

сияқты  мәдениет жемісіне жаңа аузы тиген жұрт өз тілінде жоқ басқа сөздермен 

араластыра берсе, ақырында ана тілінің қайда кеткенін білмей, ана тілінен 

айрылып қалуы әбден мүмкін».  



          Ахмет Байтұрсынов қазақ тілінің реформаторы, теоретигі әрі қазақ тіл 

білімінің атасы. Ол араб әріптерінің негізінде қазақтың төл әліпбиін жасады. 

Өзінің "Оқу құралы" (1912), "Тіл құралы" (1914), "Әліпби" (1924), "Жаңа әліпби" 

(1926) атты кітаптарында қазақ тілінің мәселелерін қарастырды. Қазақ 

мектептерінің мұқтаждығын өтеу мақсатында қазақ тілін пән ретінде үйрететін 

тұңғыш оқулықтар жазды. Оның үш бөлімнен тұратын «Тіл – құрал» атты 

оқулығының морфологияға арналған бөлімі 1914 ж., фонетикаға арналған бөлімі 

1915 жылы,   синтаксис бөлімі 1916 жылдан бастап жарық көрді. «Тіл – құрал» – 

қазақ тілінің тұңғыш оқулығы. Оқулық қазіргі қазақ тілі оқулықтарының негізі 

болып қаланды. «Тіл – құрал» қазақ тіл білімінің тарау-тарау салаларының 

құрылымын жүйелеп, ғылыми негізін салған зерттеу. Оның тілдік ұғымдарға 

берген анықтамаларының ғылыми тереңдігі, дәлдігі қазіргі ғылым үшін өте 

маңызды. Ол тұңғыш төл грамматикалық терминдерді қалыптастырды. Мысалы, 

зат есім, сын есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, бастауыш, баяндауыш, 

пысықтауыш, шылау, сөз таптары, сөйлем, құрмалас сөйлем, қаратпа сөз, т.б. 

жүздеген ұлттық терминдерді түзді.                                                                                                                             

           Қазақ тілі грамматикасындағы ұғымдарға анықтамалар берді. Ахмет 

Байтұрсынұлы – қазақ әліпбиінің алғашқы авторы. Ол «Тіл жұмсар», «Баяншы»  

сияқты еңбектер мен түрлі хрестоматияларды жазған. Әдістемелік бұл құралдар 

әлі күнге дейін қазақ тілі білімі мен тіл оқыту әдістемесі саласындағы 

ғалымдардың қолданысына ие. 1921–1925 жылы Орынбордағы, 1926–1928 жылы 

Ташкенттегі Қазақ халық ағарту институттарында қазақ тілі мен әдебиеті, 

мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда Қазақ мемлекеттік 

педагогика институтының ашылуына байланысты ректордың шақыруымен осы 

оқу орнына профессор қызметіне ауысты.  

           Оның атымен аталған Байтұрсынұлы әліпбиі қазақ тілінің табиғатына 

бейімделген араб жазуы негізінде жасалды. Кезінде қазақ халқын сауатсыздықтан 

арылтқан «Жаңа Емле» төте жазуын бүгінде Қытай, Ауғанстан, Иран елдерінде 

тұратын қандастарымыз әлі де пайдаланады.      

           Ғалымның «Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман 

болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына қарай» деген сөздері әрбір 

педагогқа бұлжымас қағида болары сөзсіз. Бүгінгі білім беру кеңістігінде шетелдік 

және отандық әдіскерлер «Балық қаңқасы», «Инсерт», «Сын тұрғысынан ойлау» 

технологиясы  сияқты тағы басқа оқытудың түрлі әдістерінің ерекшеліктері мен 

ұстанымдарын айқындап көтеріп жүр. Өткенге оралсақ, бүгінгі жаңашыл деп 

табылған оқыту технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда аталған 

еңбектерінен бастау алатынын байқауға болады. Бұны ғалымның сауатын ашуға 

арналған оқу құралдарынан да, шағын мақаларынан да аңғаруға болады. Мысалы, 

Ахмет Байтұрсынұлының бастауыш мектептеріне арналған «Әліпбиі» оқулығын 

жазуда көрнекілік, түсініктілік, жүйелілік, өмірмен байланыстылық, т.б. 

дидактикалық ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғанын анық 



көрініп тұр. Себебі, автор бұл еңбекте білім белгілі бір жүйемен, ретпен берілуін 

ескеріп, баланың жас ерекшеліктеріне сай білімді ғана ұсынған. Баланың ойлау 

қабілетін дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке  жаттықтыру  қажеттігін де 

ескерген. 

         Қазіргі таңда ересектерді оқытатын оқытушылар мен мектеп мұғалімдері 

жалпы білім берудің ең ұтымды тәсілі ретінде Блум таксомониясын басшылыққа 

алып жүр. Блум таксомониясының 6 түрлі ережесі кез келген ақпаратты үйретудің 

ең ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде дәлелденіп жүр. Себебі Блум 

таксомониясының  білу – мағлұматтар  мен ақпараттарды  еске  түсіру; түсіну – 

жаңа  идеяны  түсіну, ондағы негізгі  идеяларды салыстыру; қолдану – жаңа  білімді  

түрлі  нұсқада  пайдалану;  талдау – дәйектер  мен  себептерге  байланысты  

ақпаратты  тексеру  және жіктеу;  жинақтау –  ақпараттарды   жүйелеу;   бағалау – 

ақпарат   бойынша   қорытынды   жасау   және  жұмыс  сапасын  бағалау» сияқты 

6 ережесі сын тұрғысынан  ойлауда, яғни  ойлау  дағдыларын  қылыптастыруда,  

жетілдіруде  соны  әдістемелердің  бірі  делінеді. 

           Бір  қызығы, осы  Блум таксономиясындағы  танымдық үдерісінің  ең 

қарапайымнан  бастап  күрделіге  біртіндеп  өту барысы жайында  өз заманында 

сан  жылдар   бұрын  айтылып  кеткен  А.Байтұрсынұлының  еңбектерінен  бастау  

алады. Ахмет Байтұрсынұлы «Ана тілінің әдісі» атты  мақаласында  ана тілін 

үйрету  әдістерін  былайша  бөледі: 

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді 

әдістер  жалпылау (синтез) немесе жиылыңқы  әдіс  теп  аталады. 

2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізгі әдістердің 

бірі   жалқылау  (анализ)  немесе   айырыңқы  әдіс  деп  аталады. 

3)  Кей әдістің  негізінде  қосу да, талдау  да  болады.Ондай әдістер    

жалқылаулы-жалпылаулы   немесе   айырыңқы-жиылыңқы   деп  аталады. 

Яғни, Ахмет Байтұрсынұлы  үйренушіге  дайын  ақпаратты  бергеннен гөрі, алдына 

қойылған  мәселені  зерттеуіне, талдауына   және  салыстыруына, ой толғауына  

және  бағалауына   мүмкіндік  беру аса маңызды деп  көрсетеді. Бұл категориялар  

қазақ тілін оқулықтарын құрастыруда да, сабақ әзірлемелерін жасауда да 

басшылыққа алған жөн. 

          Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынұлының  бұл еңбегінде қазіргі әдістемеде білім 

алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, дамыту мақсатында 

сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі (жазылым, оқылым, айтылым, тыңдалым) арқылы тілді 

меңгертудің әдістері  жайында ой-пікірлерін де табуға болады. Әдіскер тіл 

үйретуге мыналарды жатқызады: 1) оқылым – оқу үйрету; 2) жазылым – жазу 

үйрету;   3) айтылым – сөйлеу үйрету. 

         Сөйлеу  әрекетінің  төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» өн 

бойында кездеседі. Мәселен,  оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу 

арқылы; жазылым  әрекеті  сөздерді буындау, тасымалдау , көшіру, құрастыру, 

сөзден сөз тудыру арқылы; айтылым әрекеті сұрақтарға жауап беру арқылы; 



тыңдалым әрекеті  жаңылтпаштарды  есте  сақтап, жатқа  жазу  арқылы  жүзеге  

асырылады. 

         Бүгінгі таңда қазақ тілін оқытуда жазбаша тілдегі сөздердің ауызша тілдегі 

қатынасы ескерілмей  жатады. Білім алушылар әріп пен дыбысты ажырата алмай, 

бір үйлесіммен, бір ырғақпен айтылатын сөз тіркестерін жазба тілдегі нұсқамен 

айтатын дәрежеге  жеткен. Ауызша тіл мен жазба  тілдегі норманың арақатынасы 

жайында Ахмет Байтұрсынұлының екі бөлімнен тұратын «Тіл жұмсары» мен «Оқу 

құралында» баяндалған. Әдіскер-ғалым өтілген мағлұматтарды  ауызекі тіліне  

жеңіл де қысқа ауызша  сауалдармен  бекітуді де естен шығармаған. Мысалы, 1) 

әріп пен дыбыс бір ме? 2) қайсысы  көрінеді, қайсысы   естіледі ? 3) ұқсас   

дыбыстардың  әріптері  ұқсас  бола  ма? 

         Ғалым  «Жаза білу үшін тілдегі дыбыстарды тани білу керек.Ол дыбыстарға 

арналған әріптерін тани білу керек. Таныған әріптерін жаза білу керек. Жазған 

әріптерін дыбысымен  атай білу  керек» деп әріп пен дыбысты айырудың әдіс-

тәсілдерін  нақты  мысалдармен  көрсетеді. 

         Сонымен қатар қазіргі таңда дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім 

мазмұнына  ауысқан  білім беру жүйесінде «білім алушылардың алған білімдерін  

күнделікті  өмірде қолдану» қағидасы басшылыққа алынып жүр. Оқытудың бұл 

жүйесі де Ахмет Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты мақаласында» 

баяндалады: «Өлі оқудан» көрі «төте оқу» беретін білім  жандырақ.   

          «Төте оқудан» гөрі  «көрнекі  оқу» беретін білім жандырақ, «баулу» беретін 

білім бәрінен де жандырақ. «Баулу» асылында дағдылы шағындағы тіпті «бала 

оқыту» емес, тіршілік ісіне тігілей түсіру». Осылайша қазіргі жаңашыл деп 

танылып жүрген технологиялардың түр түрін ғұлама ағартушының еңбектерінде 

көрініс табады. Бұдан біз сан жылдар бойы жұртшылыққа ұсынылмай, әділ 

бағаланбай келген Ахмет Байтұрсынұлының оқу ағарту  саласындағы әдістерінің  

өміршеңдігіне  көз жеткізуімізге болады. 

         «Халық жауы» деп атылған Ахмет Байтұрсыновтың есімі де, шығармалары 

да көпке дейін жұртшылық үшін жабық болды. Тек еліміз тәуелсіздік алған соң 

ғана шығармалары жарық көрді, мұралары зерттеле бастады. 1988 жылы 

ақталғаннан  кейін А.Байтұрсынов шығармаларының жинағы (1989 ж.) шықты, 

«Ақ жол» кітабы 1991 жылы жарық көрді. 

         Ахаңның ісін ардақтауда қостанайлықтардың құлшынысы өте құптарлық. 

Университет Ахаңның атымен аталады. Бұл ердің де, жердің де ұлт тарихындағы 

орнын бағалау. Университетте Ахметтану сабағы  енгізілді.  «Білім жаршысы» 

атты таралымы көп басылым болып  шықты. Университетте Ахмет 

Байтұрсынұлына арнап үлкен мұражай ашылды. Тіпті, «Киелі оқу ордасы» атты 

ҚМУ-нің әнұраны бар. Сөзін жазған Ақылбек Шаяхметов, әнін шығарған оқушы 

Жансая Рысмағамбетова. Қостанайда Ахаң рухы жетпеген түкпір жоқ. Әр 

ауданда, қалада  үлкен бір көшенің аты беріліп, Әулиекөлде Ахмет 

Байтұрсынұлының  дәріс берген №3 мектептің қабырғасына ескерткіш тақта 

орнатылды. Өйткені, ұлы ғалым, қоғам қайраткері Қостанай өңірінде туды. 

Алғашқы тырнақалды еңбек жолын осы жерде бастады. Оның ата-баба 



топырағы, тербетілген бесігі осы жер. Біз осындай ұлыны туғызған топырақты 

мақтан етеміз. Бүкіл қазаққа күн болған перзент Қостанай өлкесінде туыпты. Біз 

үшін жер кіндігі – Қостанай. Қостанайда аяқ бассаң, Ахаң рухы кезігеді. Ахаң 

көшесі, Ахаң университеті, Ахаң мектебі, Ахаң ескерткіші... Елбасы 

кітапханасының кітап қорында 2004 жылы жарық көрген А.Байтұрсынұлы 

шығармалар жинағының үш томы сақтаулы. Оның алғашқы томы өлең-мысалдар 

мен әдеби-ғылыми зерттеу материалдарынан құрылған. Екінші том оқушы-

студенттер мен мұғалімдерге, сондай-ақ кең аудиторияға арналған оқу құралы 

болса, жинақтың соңғы томы – оқулықтар мен әдістемелік құралдардың толық 

жинағы  бар. 

        Ахмет Байтұрсыновты М.Әуезов «қазақтың «рухани көсемі» деп атағаны 

әрине, бекер емес. Халықтың рухани өміріне жанашырлық танытып, әрдайым 

елмен бірлікте болған рухани ұлттың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсыновтың өмірі 

мен шығармашылық қызметі ізгілікке толы болған. Ол атқарушылық қызметті де 

атқара жүріп, оқу-ағарту ісінен ешбір қол үзбеген қайраткер. Өзі үшін емес, 

халық үшін өмір сүрген рухани көшбасшы, өйткені Ахмет Байтұрсынов өз өмірін 

халық үшін құрбан еткен абзал азамат. Өз халқының өмірінің сан-саласына 

араласып, өз көзқарасын ашық ортаға салған қоғам қайраткері. Ахмет 

Байтұрсынұлының ойы, сөзі, ісі әрдайым бірлікте болған. Ахмет 

Байтұрсынұлының оның өмірі мен қызметі, рухани мұралары  бізге баға жетпес 

үлгі.  Біздің кім екенімізді, қайдан шыққанымызды, ана тіліміздің қай тілі екенін 

және осындай жаңа Тәуелсіз Қазақстандағы әл-ауқатымыз қандай тұлғалардың 

арқасында екенін мәңгі есте сақтауымыз керек. 

         Мұндай адам өлмейді, мәңгілік жасайды. Дүниеде қазақ халқы барда, қазақ 

мемлекеті өмір сүріп тұрғанда, Ахмет Байтұрсынұлы да бізбен бірге. Халықтың 

көсемі, елін сүйген нағыз ердің жаққан шырағы сөнбейді. Біз,  атамыз Ахмет 

Байтұрсынұлын ешқашан да ұмытпаймыз. Өйткені ол біздер үшін, біздің 

болашағымыз үшін жанын пида етті. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ МЕН 

ТӘСІЛДЕРІ 

Буркитбаева Айзада Маратовна 

Қостанай облысы Қостанай ауданы 

Тобыл қаласының Н. Наушабаев атындағы мектеп-гимназиясы 



 

Бүгінгі білім беру кеңістігінде шетелдік және отандық әдіскерлер «Сын 

тұрғысынан ойлау»технологиясы, «Инсерт» стратегиясы сияқты тағы 

басқаоқытудың түрлі әдістерінің ерекшеліктері мен ұстанымдарын айқындап 

көтеріп жүр. Өткенге барлап қарасақ,бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту 

технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда аталған еңбектерінен 

бастау алатынын атап өткен жөн болар. Бұны бізғалымның өз заманындағы 

балалар мен ересектердің сауатын ашуға арналған оқу құралдарынан да, шағын 

мақаларынан да аңғарамыз. Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлыныңбастауыш 

мектептеріне арналған «Әліпбиі» (Жаңа құрал) оқулығын жазуда көрнекілік, 

түсініктілік, жүйелілік, өмірмен байланыстылық, т.б. дидактикалық 

ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғанын анық аңғаруға 

болады. Себебі, автор бұл еңбекте білім белгілі бір жүйемен, ретпен берілуін 

ескеріп,балаға әлі келетін білімді ғана ұсынған. Баланың ойлау қабілетін 

дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке жаттықтыру қажеттігін де ескерген. 

Қазіргі таңда ересектерді оқытатын оқытушылар мен мектеп мұғалімдері 

жалпы білім берудің ең ұтымды тәсілі ретінде Блум таксомониясын басшылыққа 

алады. Блум таксомониясының 6 түрлі ережесі кез келген ақпаратты үйретудіңең 

ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде дәлелденіп жүр. Себебі Блум 

таксомониясының 

 білу – мағлұматтар мен ақпараттарды еске түсіру; 

 түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды салыстыру, 

сипаттау; 

 қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 

 талдау – дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және 

жіктеу; 

 жинақтау – ақпараттарды жүйелеу; 

 бағалау – ақпарат бойынша қорытынды жасау және жұмыс сапасын 

бағалау»сияқты 6 ережесі сын тұрғысынан ойлауда, яғни ойлау дағдыларын 

қылыптастыруда, жетілдірудесоны әдістемелердің бірі делінеді. 

«Блум түймедағы» 

Блум түймедағының алты күлтесі – сұрақтар типінің алты түрі. 

1. Қарапайым сұрақтар. Оларға жауап бере отырып, болған жайттар туралы 

әңгімелеп беруге болады. Дәстүрлі бақылау жұмыстарында, терминологиялық 

диктанттарда, т.б. қолданылады. 

2. Анықтаушы сұрақ. Әдетте, «Сонда сіз солай демекшісіз ғой ...?», «Менің 

түсінуімше, сіз …», «Менің қателесуім мүмкін, бірақ, меніңше, сіз былай айтқан 

сияқты болдыңыз…» деген сұрақтар болады. Бұл сұрақтар анықтау мақсатында 

жайдары көңілмен берілуі керек. 

3. Интерпретациялық (түсіндіруші) сұрақ. «Неліктен жапырақтар күз мезгілінде 

сарғаяды?» — деген сұрақтың жауабын оқушылар білетін болса, ол сұрақ жай 

сұраққа «айналады». 

4. Шығармашылық сұрақтар: «егер», «болса», «қалай болар еді» деген сияқты 

сөздермен келеді. 



5. Бағалау сұрақтары. «Неліктен бұл жақсы, басқасы жаман деген баға 

алды?», «Бір нәрсе екінші нәрседен несімен ерекшеленеді?» — деген сұрақтар 

бағалау критерийлерін түсіндіруге бағытталған. 

6. Тәжірибелік сұрақтар. «Күнделікті өмірде қай жерде байқайсыз?», 

«Кейіпкердің орында болсаңыз, не істер едіңіз?» — деген сипаттағы сұрақтар 

теория мен практиканы ұштастырады. 

 
Бір қызығы, осы Блум таксономиясындағы танымдық үдерісінің ең 

қарапайымнан бастап күрделіге біртіндеп өту барысы жайында өз заманындасан 

жылдар бұрын айтылып кеткен А.Байтұрсынұлының еңбектерінен бастау алады. 

Ағартушы әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты мақаласындаана тілін үйрету 

әдістерін былайша бөледі: 

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді 

әдістер жалпылау (синтез) немесе жиылыңқы әдіс теп аталады. 

2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізді әдістердің 

бірі жалқылау (анализ) немесе айырыңқы әдіс деп аталады. 

3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ондай 

әдістер жалқылаулы-жалпылаулы немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады. 

Яғни, ғалым үйренушіге дайын ақпаратты бергеннен гөрі, алдына қойылған 

мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой толғауына және 

бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды деп көрсетеді.Бұл категориялар қазақ 

тілін оқулықтарын құрастыруда да, сабақ әзірлемелерін жасауда да басшылыққа 

алған жөн. 

Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынұлының бұл еңбегінде қазіргі әдістемеде білім 

алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, дамыту мақсатында 

сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі (жазылым, оқылым, айтылым, тыңдалым) арқылы 

тілді меңгертудің әдістері жайында ой-пікірлерін де табуға болады.  Ғалым 

«үйретуді» өнер деп бағалайды. «Үйрету өнер болған соң, ана тілін үйрету – бұл 

да өнер. Олай болса өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» – дегені сөзсіз 

ақиқат.  

Әдіскер тіл үйретуге мыналарды жатқызады: 

1) оқылым – оқу үйрету;  

2) жазылым – жазу үйрету;  

3) айтылым– сөйлеу үйрету. 



Сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» өн 

бойында кездеседі. Мәселен, оқылым әрекетібуындап оқу, тұтас оқу 

арқылы; жазылым әрекеті сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, 

сөзден сөз тудыру арқылы; айтылымәрекеті сұрақтарға жауап беру арқылы; 

тыңдалым әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа жазу арқылы жүзеге 

асырылады. 

Бүгінгі таңда қазақ тілін оқытуда жазбаша тілдегі сөздердің ауызша тілдегі 

қатынасы ескерілмей жатады. Білім алушылар әріп пен дыбысты ажырата алмай, 

бір үйлесіммен, бір ырғақпен айтылатын сөз тіркестерін жазба тілдегі нұсқамен 

айтатын дәрежеге жеткен. Ауызша тіл мен жазба тілдегі норманың арақатынасы 

жайында Ахмет Байтұрсынұлының екі бөлімнен тұратын «Тіл жұмсары» мен 

«Оқу құралында» баяндалған. Әдіскер-ғалым өтілген мағлұматтарды ауызекі 

тіліне жеңіл де қысқа ауызша сауалдармен бекітуді де естен шығармаған.  

Мысалы, 1) әріп пен дыбыс бір ме? 2) қайсысы көрінеді, қайсысы естіледі?  

3) ұқсас дыбыстардың әріптері ұқсас бола ма? 

Ғалым «Жаза білу үшін тілдегі дыбыстарды тани білу керек. Ол дыбыстарға 

арналған әріптерін тани білу керек. Таныған әріптерін жаза білу керек. Жазған 

әріптерін дыбысымен атай білу керек» деп әріп пен дыбысты айырудың әдіс-

тәсілдерін нақты мысалдармен көрсетеді. 

Сонымен қатарқазіргі таңда дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім 

мазмұнына ауысқан білім беру жүйесінде «білім алушылардыңалған білімдерін 

күнделікті өмірде қолдану» қағидасы басшылыққа алынып жүр. Оқытудың бұл 

жүйесі де Ахмет Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты мақаласында» 

баяндалады: «Өлі оқудан» көрі «төте оқу» беретін білім жандырақ. «Төте 

оқудан» гөрі «көрнекі оқу» беретін білім жандырақ, «баулу» беретін білім 

бәрінен де жандырақ. «Баулу» асылында дағдылы 

шағындағы тіпті «бала оқыту» емес, тіршілік ісіне тігілей 

түсіру». Осылайша қазіргі жаңашыл деп танылып жүрген технологиялардың түр 

түрін ғұлама ағартушының еңбектерінде көрініс табады. Бұдан біз сан жылдар 

бойы жұртшылыққа ұсынылмай, әділ бағаланбай келген Ахмет 

Байтұрсынұлының оқу ағарту саласындағы әдістерінің өміршеңдігіне көз 

жеткізуімізге болады. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Ахмет Байтұрсынов «Тіл құралы», Қызылорда, 1927ж 

2. Ахмет Байтұрсынов шығармалары. Өлеңдер, аудармалар, зерттеулер. Алматы 

1989 ж. 

3. Ахмет Байтұрсынов «Ақ жол», Алматы, 1991ж 

4. Ахмет Байтұрсынов «Тіл тағылымы», Алматы, 1992 ж 

«Қазақ тілі мен әдебиет» журналы 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ  
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«Ұлт ұстазы» аталып, қазақ қоғамы мен мәдениетінің ілгерілей дамуына 

орасан зор үлес қосқан, көсемдеріміздің бірі Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ 

балаларының ана тілінде сауат ашуы үшін көп еңбек сіңірген қайраткер. Ахмет 

Байтұрсынұлы – қазақ тілін меңгертудің әдістемесінің негізін қалаған ғалым - 

әдіскер екендігін бүгінгі ұрпаққа қалдырған әдістемелік мұраларынан белгілі. 

Ұлы ұстазымыздың өз заманында қарапайым қазақтың сауатын ашқан «Әліппе», 

«Сауат ашу», «Тілашар» т.б. оқу-құралдары күні бүгінге дейін әдістемелік және 

тілтанымдық тұрғыдан өз мәнін жоймаған құнды еңбектер екені даусыз. 

Ғалымның «Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман болмағы 

жұмсалатын орнының керек қылуына қарай» деген сөздері әрбір педагогқа 

бұлжымас қағида болары сөзсіз. 

Бүгінгі білім беру кеңістігінде шетелдік және отандық әдіскерлер «Оқу мен 

жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы, «INCERT» 

стратегиясы сияқты тағы басқа оқытудың түрлі әдістерінің ерекшеліктері мен 

ұстанымдарын айқындап көтеріп жүр. «Сын тұрғысынан ойлау» 

технологиясының көптеген әдіс-тәсілдері, мысалы: «ББҮ» стратегиясы, 

«Ассоциация немесе топтастыру» стратегиясы, «Венн диаграммасы», «ЖИГСО-

1» және т.б. қолданылып келеді. Бірақ өткенге барлап қарасақ, бүгінгі жаңашыл 

деп табылған оқыту технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда 

аталған еңбектерінен бастау алатынын атап өткен жөн болар. Бұны біз ғалымның 

өз заманындағы балалар мен ересектердің сауатын ашуға арналған оқу 

құралдарынан да, шағын мақалаларынан да аңғарамыз. Мәселен, Ахмет 

Байтұрсынұлының бастауыш мектептеріне арналған «Әліпбиі» (Жаңа құрал) 

оқулығын жазуда көрнекілік, түсініктілік, жүйелілік, өмірмен байланыстылық, 

т.б. дидактикалық ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғанын 

анық аңғаруға болады. Себебі, автор бұл еңбекте білім белгілі бір жүйемен, 

ретпен берілуін ескеріп,  балаға әлі келетін білімді ғана ұсынған. Баланың ойлау 

қабілетін дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке жаттықтыру қажеттігін де 

ескерген. А.Байтұрсынұлының әліппесіндегі мәтіндер шәкірт ұғымына 

лайықталып, танымал жазбаша және ауызша әдеби шығармалардан алынған, 

кейде арнайы жазылып, не болмаса өзге тілдердегі жадағаттардан аударылған. 

Ахмет Байтұрсынұлының оқу-әдістемелік еңбектерінің бәрі де баланың 

қабылдау, есте сақтау мүмкіндіктеріне сай, қарапайым әрі түсінікті тілмен 

баяндалған. 

Қазіргі таңда ересектерді оқытатын оқытушылар мен мектеп мұғалімдері 

жалпы білім берудің ең ұтымды тәсілі ретінде Блум таксомониясын басшылыққа 

алады. Блум таксомониясының 6 түрлі ережесі кез келген ақпаратты үйретудің 

ең ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде дәлелденіп жүр. Себебі Блум 

таксомониясының 

білу – мағлұматтар мен ақпараттарды еске түсіру; 

түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды салыстыру, сипаттау; 

қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 

талдау – дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және жіктеу; 

жинақтау – ақпараттарды жүйелеу; 



бағалау – ақпарат бойынша қорытынды жасау және жұмыс сапасын бағалау» 

сияқты 6 ережесі сын тұрғысынан ойлауда, яғни ойлау дағдыларын 

қылыптастыруда, жетілдіруде қолданылатын әдістемелердің бірі делінеді. 

Бір қызығы, осы Блум таксономиясындағы танымдық үдерісінің ең 

қарапайымнан бастап күрделіге біртіндеп өту барысы жайында өз заманында сан 

жылдар бұрын айтылып кеткен А.Байтұрсынұлының еңбектерінен бастау алады. 

Ағартушы әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты мақаласында ана тілін үйрету 

әдістерін былайша бөледі: 

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді 

әдістер жалпылау (синтез) немесе жиылыңқы әдіс теп аталады. 

2) Кейбір әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізді әдістердің 

бірі жалқылау (анализ) немесе айырыңқы әдіс деп аталады. 

3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ондай әдістер жалқылаулы-

жалпылаулы немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады. 

Жалқылау әдісі – негізгі пікірді шығарманың басында айтып, оны 

қуаттайтын пікірді соңынан келтіру болып табылады. 

Жалпылау әдісі – әуелі бөлекей пікірлерді айтып, жалпы пікірді солардың 

дәлелдерімен қуаттап байымдау. 

Яғни, ғалым үйренушіге дайын ақпаратты бергеннен гөрі, алдына 

қойылған мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой толғауына 

және бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды деп көрсетеді. Бұл категориялар 

қазақ тілін оқулықтарын құрастыруда да, сабақ әзірлемелерін жасауда да 

басшылыққа алған жөн. 

Әлемдік тәжірибе бойынша тілді тиімді меңгерту төрт дағды арқылы 

жүзеге асырылады. Оқылым, тыңдалым, жазылым және айтылым дағдылары 

коммуникативтік дағдылар болып табылады. Аталған дағдылардың 

әрқайсысының өзіне тән ішкі дағдылары мен оны үйрету жолдары, яғни 

ерекшеліктері бар. Сабақты аталған дағдылар ерекшілігін ескеріп құру, тілді 

тиімді меңгеруге септігін тигізеді. 

Сонымен қатар, Ахмет Байтұрсынұлының «Ана тілінің әдісі» еңбегінде 

қазіргі әдістемеде білім алушының функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру, дамыту мақсатында сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі (жазылым, 

оқылым, айтылым, тыңдалым) арқылы тілді меңгертудің әдістері жайында ой-

пікірлерін де табуға болады. Ғалым «үйретуді» өнер деп бағалайды. «Үйрету 

өнер болған соң, ана тілін үйрету – бұл да өнер. Олай болса өнерлерде болған 

сындар мұнда болмақ» – дегені сөзсіз ақиқат. Әдіскер тіл үйретуге мыналарды 

жатқызады: 1)оқылым – оқу үйрету; 2) жазылым – жазу үйрету; 3) айтылым– 

сөйлеу үйрету. 

Сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» 

өн бойында кездеседі. Мәселен, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу 

арқылы; жазылым әрекеті сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, 

сөзден сөз тудыру арқылы; айтылым әрекеті сұрақтарға жауап беру арқылы; 

тыңдалым әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа жазу арқылы жүзеге 

асырылады. 



Бүгінгі таңда қазақ тілін оқытуда жазбаша тілдегі сөздердің ауызша тілдегі 

қатынасы ескерілмей жатады. Білім алушылар әріп пен дыбысты ажырата алмай, 

бір үйлесіммен, бір ырғақпен айтылатын сөз тіркестерін жазба тілдегі нұсқамен 

айтатын дәрежеге жеткен. Ауызша тіл мен жазба тілдегі норманың арақатынасы 

жайында Ахмет Байтұрсынұлының екі бөлімнен тұратын «Тіл жұмсары» мен 

«Оқу құралында» баяндалған. Әдіскер-ғалым өтілген мағлұматтарды ауызекі 

тіліне жеңіл де қысқа ауызша сауалдармен бекітуді де естен шығармаған. 

Мысалы, 1) әріп пен дыбыс бір ме? 2) қайсысы көрінеді, қайсысы естіледі ? 3) 

ұқсас дыбыстардың әріптері ұқсас бола ма? 

Ғалым «Жаза білу үшін тілдегі дыбыстарды тани білу керек. Ол 

дыбыстарға арналған әріптерін тани білу керек. Таныған әріптерін жаза білу 

керек. Жазған әріптерін дыбысымен атай білу керек» деп әріп пен дыбысты 

айырудың әдіс-тәсілдерін нақты мысалдармен көрсетеді. 

Сонымен қатар қазіргі таңда дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім 

мазмұнына ауысқан білім беру жүйесінде «білім алушылардың алған білімдерін 

күнделікті өмірде қолдану» қағидасы басшылыққа алынып жүр. Оқытудың бұл 

жүйесі деАхмет Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты мақаласында» 

баяндалады: «Өлі оқудан» көрі «төте оқу» беретін білім жандырақ. «төте оқудан» 

гөрі «көрнекі оқу» беретін білім жандырақ, «баулу» беретін білім бәрінен де 

жандырақ. «Баулу» асылында дағдылы шағындағы тіпті «бала оқыту» емес, 

тіршілік ісіне тігілей түсіру». 

Осылайша қазіргі жаңашыл деп танылып жүрген технологиялардың түр 

түрін ғұлама ағартушының еңбектерінде көрініс табады. Бұдан біз сан жылдар 

бойы жұртшылыққа ұсынылмай, әділ бағаланбай келген Ахмет 

Байтұрсынұлының оқу ағарту саласындағы әдістерінің өміршеңдігіне көз 

жеткізуімізге болады. 

       Ахмет Байтұрсынұлы араб таңбаларын қазақ тілінің заңдылықтарына 

бейімдей отырып,тұңғыш әліпбиін жасады. Себебі, әркімнің тіліне еріп, адасып 

жүрген жұртына «Қазақ әліпбиін» тайға таңба басқандай жасап берді. Қазақ елін 

сауаттандыруда тарихи рөл атқарған. Араб графикасына бейімделіп,бар болғаны 

28 әріптен тұратын бұл әліпби әдістемелік оқулығымен бірге 1912-жылы елдің 

қолына тиіп, ауылда балалардың сауатын ашу үшін сол жылдан бастап 

қолданыла бастады. Аталмыш оқулықта оқыту әдісі көрсетілгендіктен бір 

жағынан оқытушыларғада жеңіл болды, екінші жағынан оқушы балалар бір 

жылда хат тану мүмкіндігіне ие болды.Бұл оқулық 1912-1925 жылдар 

аралығында жеті рет басылып, оқу-ағартушылық салада біраз уақыт 

қолданылады. Әліппеде дыбыс пен әріпті оқыту дидактиканың «жеңілден 

қиынға қарай» қағидасы бойынша жеке сөздерді оқытудан басталады да кейін 

қысқа-қысқа мәтіндер алынады. Ал жеке сөздер алынғанда, екі дыбыстан 

тұратын қысқа, жеңіл сөздерден басталып, бірте-бірте күрделенеді. Мысалы, бал, 

бала, балалар, ас, аса, асар т.б. Бұл қағида оқушының оқуды, жазуды, сөйлеуді 

тез үйренуін қамтамасыз ету, оқыту үрдісін жеңілдету жолдарын іздеуден 

шыққан. Ахмет екі сөзден тұратын сөйлеммен жаттығулар беріп, оларды 

түрлендіріп, тіпті жаңылтпашқа айналдыру сияқты тапсырмалар арқылы бала 

тілін дамытудың түрлі әдістерін қолданған. Олар күрделене келе мәтіндерге 



айналған. Ол өте кіші мәтіннен басталып, ары қарай күрделене береді. Ахмет 

Байтұрсынұлы әдістемесінде аз дыбыстан тұратын сөзден бастау, жаттығуды аз 

сөйлемнен, мәтінді өте шағын түрінен бастау, оларды біртіндеп қана кеңейту, 

күрделендіру тәсілі айрықша орын алады. 

    Ахмет Байтұрсынов өмірінің соңғы сәтіне дейін, өзі түлеткен, өзі реформа 

жасап жетілдірген қазақтың жаңарған жазу үлгісін ғылыми негізде дәлелдеп, 

шырылдап қорғап өтті. 

    Қорыта айтқанда, Ахмет Байтұрсыновтың қазақ тіліне қатысты мәселелер- дің 

барлығы жағынан да сіңірген еңбегін айтып жеткізуге де жеткіліксіз. 

Пайдаланған әдебиеттер: 
1. Жанпейісов Е. Байтұрсынұлы бастаулары // Тілтаным №2, 2001., Б. 3-13. 

2. Жұбанов Қ. Қазақ тілінің ғылыми курсы // Политехникалық мектеп №7-8., 

1933., 35-б. 

3. Қ.Жұбановтың жеке папкісі. Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік 

мұрағаты. 81-қор, 3-тізбе, 68-ісі 103-105 п/п. 

4. Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалары. – Алматы: Ғылым, 1994.-288 б., Б. 

227-248. 

5. Байтұрсынұлы А. Оқу құралы. – Орынбор, 1912.-40 б.; Тіл тағылымы. – 

Алматы: Ана тілі, 1992.-448 б., Б. 160-166. 

6. Поливанов Е. Новая казак-киргизская (Байтурсыновская) орфография // 

Бюллетень Среднеазиатского государственного университета. Вып.7. – 

Ташкент, 1924., С.35-43; Казакский (Байтурсынов) алфавит // Литературная 

энциклопедия. – Москва, 1931., С. 23. 

7. Қыдыршаев А. Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы. – Орал, 1998.-

132 б. 

8. О.Жұбаева. Ахмет Байтұрсынұлының тілтанымдық мұрасы. – Астана, 2017.-

752б 

 

 

ЗАМАНУИ  ӘДІСТЕР  ЖӘНЕ АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ 

ЕҢБЕКТЕРІ 

 

Есмагамбетова Гульжан Бердибековна 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының  

«Қостанай қаласы білім бөлімінің №27 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

          

         "Мұғалім-мектептің жаны", - деді Ахмет Байтұрсынұлы. Және бұл 

шынымен де солай. Сапалы оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттер қанша болса 

да, білім беру стандарттары қалай жасалса да, мектептің материалдық базасы 

қандай болса да, мұғалім білім беру жүйесінде басты орын алады. Көптеген 

мұғалімдер бар, бірақ олардың ерекше кәсіби қабілеттерімен танымал адамдар 

аз.  Шынымды айтсам, бұл өте қарапайым және екі принциптен тұрады: 

біріншіден, балаларды сүю керек, әр баланы құрметке лайық адам деп санау 

керек. Екіншіден, сіз балаларды тәрбиелеудегі моральдық принциптердің 

маңыздылығын түсінетін, білім берудегі мәдениеттің маңыздылығын түсінетін, 



яғни педагогикалық технологиялар мен әдістердің артында адамның бет-әлпетін 

жоғалтпайтын жеке қасиеттерге ие болуыңыз керек.   

          А. Байтұрсынұлының педагогикалық қызметінің принциптерін қарастыра 

отырып, мұғалімнің күнделікті жұмысында іске асырылуы қажет үш бағытты 

ажыратуға болады. Бірінші бағыт-мұғалімнің өзі. Оның жеке қасиеттері біртұтас 

мақсатқа — халықтың өзіндік ерекшелігін сақтауға, ар-намыс пен қадір-қасиетті 

жариялауға, білімге бағынуы керек. Мұғалім балаға бір нәрсені үйрете алады. 

Ахмет Байтұрсынұлы осындай педагог болды: өзін, бостандығын, тіпті өмірін 

аямай, туған Қазақстанда әділдікті қалпына келтіруге ұмтылды. Ол өзінің 

мысалымен балаларға адамгершілікке, қадір-қасиетке қарсы шықпау, 

саясаткерлердің көзқарасын қабылдау, егер ол моральдық нормалардан 

алшақтап, халықтың мәдениетін жойып жібермеу керектігін көрсетті. 

          А. Байтұрсынұлының педагогикалық қызметінің екінші бағыты сапалы 

оқулықтар мен дидактикалық материалсыз білім беру мүмкін  еместігіне 

бағытталған. Дәл осы қағидаға сүйене отырып, мұғалім өзінің алғашқы "Қырық 

ертегі" кітабын жасады, онда Эзоптан бері белгілі дәстүрлі сюжеттер қайта 

түсіндіріліп, ХХ ғасырдың басындағы шындыққа ең көп жауап беретін түрде 

ұсынылды. Сонымен, үшінші бағыт — мұғалім, оқушы және оқулық арасындағы 

байланыс дамыған педагогикалық технология болуы керек . Бұл жоғарыда 

айтылғандардың барлығын жүйеге әкелетін, "сөрелерге қоюға" және барлық 

элементтердің тығыз байланысымен бүкіл процесті логикалық және мақсатты 

етуге мүмкіндік беретін технология.  

         Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық қызметі басталғаннан бері жүз 

жылға жуық уақыт өтті, бірақ бұл оның идеялары ескірген дегенді білдірмейді. 

Ал қазіргі білім беруде біз сол үш қағидаға сүйенеміз. Біріншіден, мұғалім-

педагогика мен психологияны білетін адамгершілігі жоғары адам. Екіншіден, 

оқулық-бұл оқу құралы, сондықтан ол мүмкіндігінше пысықталып, өз халқына 

және оның мәдениетіне деген сүйіспеншілікке толы болуы керек. Сонымен, білім 

беру процесінің барлық элементтерін біріктіретін іргетасын  рөлін алдын-ала 

белгілі нәтижеге әкелуі керек оқыту ережелерін белгілейтін педагогикалық 

технология атқарады. 

           Мұғалім – "мектептің жаны"деп айтқан. Жүз жыл бұрын өмір сүрген 

Ахмет Байтұрсынұлы  заманауи педагогиканың негізін қалады, сондықтан оны 

тек өткен мұғалім ғана емес, болашақ мұғалім деп те атауға болады. 

          Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тілін меңгертудің әдістемесінің негізін 

қалаған ғалым-әдіскер екендігін бүгінгі ұрпаққа қалдырған әдістемелік 

мұраларынан белгілі. Ұлы ұстазымыздың өз заманында қарапайым қазақтың 

сауатын ашқан «Әліппе», «Сауат ашу», «Тілашар» т.б. оқу-құралдары күні 

бүгінге дейін әдістемелік және тілтанымдық тұрғыдан өз мәнін жоймаған құнды 

еңбектер екені даусыз. Ғалымның «Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің 

жақсы-жаман болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына қарай» деген 

сөздері әрбір педагогқа бұлжымас қағида болары сөзсіз. 

           Ахмет Байтұрсынұлы-қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, әрі 

қарай қазақ тілінде оқуын жалғастыруға көп күш жұмсаған ағартушы 

қайраткер.Осы мақсатты орындау үстіне ол қазақ тілін, оның дыбыстық жүйесі 
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мен грамматикалық құрлысын баяндап, талдап-танытқан зерттеуші әрі ол 

зерттеулерінің негізінде Әліппе мен тұңғыш ана тілі оқулықтарын жазған автор. 

           Ахмет Байтұрсынұлы қалдырған мұра да  әр тектес.Олар: көркем дүние –

өлең жинақтары «Маса» мен «Қырық мысал», әдебиеттану саласынан жазылған 

ғылыми еңбек-әдебиет таңытқыш, қазақ тілін оқытып- үйретуге арналған 

оқулықтар мен хрестоматиялар; оқыту әдісіне арналған методикалық құралдар, 

оқу-ағарту проблемасын сөз ететін мақалалар, графика мен терминология 

мәселелерін әңгімелейтін мақалалар мен баяндамалар, ұсыныстар мен 

жобалар,саяси-әлеуметтік тақырыпты қамтитын публицистика. Ахмет 

Байтұрсынұлы өз қаламынан  15-16 кітап жарық көрген болса, солардың 11-12-

сі методикаға қатыстылары екен. 

          Ахмет Байтұрсынұлы-қазақ тілін оқыту методикасын ірге тасын қалаушы 

(сауаттандыру яғни дыбыс негізінде тілді оқыту әдісінің негізін қалаушы). 

Еңбектердің бүгінгі мектеп тәжірибесіне, оқушыларға ана тілін үйрету маңызы. 

Ол бұл салада 1910 жылдан бастап 1927-1928 жылдарға дейін бірнеше 

материалдар жариялаған.Жазу таңбаларын (әріптерді) түсіндіретін  «Баяншы» 

атты кітапташысы  1912 жылдан бастап жарық көрген. Бұл көлемі жағынан өте 

шағын  (не бары 15 беттік кітапша) бірақ нағыз  методикалық құрал.Сауат 

аштыру  әдістерінінің  жөн жобасын  Ахмет Байтұрсынов «Әліп-би  астары»  

атты еңбегінде де көрсетеді.1927-1928  жылдары  Жаңа мектеп  журналында ана 

тілінің әдісі, «Қай әдіс жақсы?» «Жалқылаулы-жалпылау әдісі» деген методика 

мәселелерін сөз ететін бірнеше мақала жариялайды. Мектеп балаларына  

арналған оқулықтарында болсын, үлкендерге арналған Сауат ашқышта болсын 

Ахмет Байтұрсынұлы-иллюстративтік материалдарды ұсынуда үлкен тәрбиелік 

әрі тіл ұстарту мүддесін көздегені байқалады. Автор жалпы оқулыққа тән 

жеңілден ауырға, оңайдан қиынға, жайдан күрделіге деген принципті ұстанған. 

           Бүгінгі білім беру кеңістігінде шетелдік және отандық әдіскерлер «Сын 

тұрғысынан ойлау» технологиясы, «Инсерт» стратегиясы сияқты тағы басқа 

оқытудың түрлі әдістерінің ерекшеліктері мен ұстанымдарын айқындап көтеріп 

жүр. Өткенге барлап қарасақ, бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту 

технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда аталған еңбектерінен 

бастау алатынын атап өткен жөн болар. Бұны біз ғалымның өз заманындағы 

балалар мен ересектердің сауатын ашуға арналған оқу құралдарынан да, шағын 

мақаларынан да аңғарамыз. Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлының бастауыш 

мектептеріне арналған «Әліпбиі» (Жаңа құрал) оқулығын жазуда көрнекілік, 

түсініктілік, жүйелілік, өмірмен байланыстылық, т.б. дидактикалық 

ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғанын анық аңғаруға 

болады. Баланың ойлау қабілетін дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке 

жаттықтыру қажеттігін де ескерген. 

         Қазіргі таңда ересектерді оқытатын оқытушылар мен мектеп мұғалімдері 

жалпы білім берудің ең ұтымды тәсілі ретінде Блум таксомониясын басшылыққа 

алады. Блум таксомониясының 6 түрлі ережесі кез келген ақпаратты үйретудің 

ең ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде дәлелденіп жүр. Себебі Блум 

таксомониясының 

· білу – мағлұматтар мен ақпараттарды еске түсіру; 



· түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды салыстыру, сипаттау; 

· қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 

· талдау – дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және жіктеу; 

· жинақтау – ақпараттарды жүйелеу; 

· бағалау – ақпарат бойынша қорытынды жасау және жұмыс сапасын бағалау» 

сияқты 6 ережесі сын тұрғысынан ойлауда, яғни ойлау дағдыларын 

қылыптастыруда, жетілдіруде соны әдістемелердің бірі делінеді. 

          Бір қызығы, осы Блум таксономиясындағы танымдық үдерісінің ең 

қарапайымнан бастап күрделіге біртіндеп өту барысы жайында өз заманында сан 

жылдар бұрын айтылып кеткен А.Байтұрсынұлының еңбектерінен бастау алады. 

Ағартушы әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты мақаласында ана тілін үйрету 

әдістерін былайша бөледі: 

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді әдістер жалпылау 

(синтез) немесе жиылыңқы әдіс теп аталады. 

2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізді әдістердің бірі 

жалқылау (анализ) немесе айырыңқы әдіс деп аталады. 

3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ондай әдістер жалқылаулы-

жалпылаулы немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады. 

Яғни, ғалым үйренушіге дайын ақпаратты бергеннен гөрі, алдына қойылған 

мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой толғауына және 

бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды деп көрсетеді. Бұл категориялар қазақ 

тілін оқулықтарын құрастыруда да, сабақ әзірлемелерін жасауда да басшылыққа 

алған жөн. 

           Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынұлының бұл еңбегінде қазіргі әдістемеде 

білім алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, дамыту 

мақсатында сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі (жазылым, оқылым, айтылым, 

тыңдалым) арқылы тілді меңгертудің әдістері жайында ой-пікірлерін де табуға 

болады. Ғалым «үйретуді» өнер деп бағалайды. «Үйрету өнер болған соң, ана 

тілін үйрету – бұл да өнер. Олай болса өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» 

– дегені сөзсіз ақиқат. Әдіскер тіл үйретуге мыналарды жатқызады:  

1) оқылым – оқу үйрету; 2) жазылым – жазу үйрету; 3) айтылым – сөйлеу үйрету. 

Сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» өн 

бойында. Олар : оқылым ; жазылым; айтылым; тыңдалым . 

          А. Байтұрсынұлы  болашақтың білім беру жүйесін болжап, сонымен бірге 

ХХ ғасырдың басындағы білім беру үшін үлкен жаңалық ашқан педагог болды. 

Мұғалім бір жерде тұрып қалмауы керек, ол өз оқушылары үшін жетекші жұлдыз 

бола отырып, үнемі жетілдіріліп отырады. Мұғалім, оның кез-келген оқушысы 

сияқты, өзінің шеберлігін, кәсібилігін, шығармашылығын арттыра отырып, 

үнемі өзі үйренуі керек. Мұғалім тек оқумен ғана емес, ең алдымен әдістемелік 

жұмыстармен де айналысуға міндетті. А. Байтұрсынұлының өзі үлгі болды: ол 

Қазақстанның мәдениетін жаңа саяси жүйе тарапынан қауіп төніп тұрғанын 

көріп, ойланбастан оны қорғау үшін күреске кірісті. Сондықтан ол қазақ әліпбиін 

құруға кірісті және қол жеткізген жетістіктерімен тоқтамай, грамматиканы 

пысықтады, әдебиеттанумен айналысты, ғылыми еңбектер жасады ("Ана тілі 

бойынша Оқу құралы", "Жаңа емле", "тіл білімі")   



          А.Байтұрсынұлының пікірінше, ана мәдениетін тек ана тілін сақтау 

арқылы ғана сақтауға болады. Мұғалімнің қызметі тек мектептегі жұмыс емес. 

Бұл әлдеқайда кең, өйткені кез — келген мұғалім әдіскер болуы керек, өйткені 

пәнді білуден, бір жағынан, педагогикалық технологиялардың мәнін түсінуден-

екінші жағынан, оқу процесі дамиды. Байтұрсынұлының шығармаларының 

толық жинағынан үш томның екеуі әдістемелік және оқу құралдарын алып 

жатқаны бекер емес. Балаларды мәдениеттің рөлін ескермей оқыту мүмкін емес. 

Бұл туралы Ахмет Байтұрсынұлы бірнеше рет айтады. Журналистік қызметпен 

айналыса отырып, ол оқытудың маңыздылығын насихаттайды:" билік, басқару, 

халық тек біліммен түзетіледі ". Неліктен? Себебі тек білімді адам ғана ұлттық 

сананың, ғылым мен мәдениеттің жетістіктерінің әр адамның өмірінде 

қаншалықты маңызды екенін түсіне алады. А. Байтұрсынұлы өзінің үлгісімен 

адамның өз мемлекетінде болып жатқан оқиғаларға бей-жай қарамайтынын 

көрсетті. Бүгін біз педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесіне қандай мән 

берілетінін көріп отырмыз. Бұл идеялар да жаңа емес.Сонымен қатар қазіргі 

таңда дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім мазмұнына ауысқан білім беру 

жүйесінде «білім алушылардың алған білімдерін күнделікті өмірде қолдану» 

қағидасы басшылыққа алынып жүр. Оқытудың бұл жүйесі де Ахмет 

Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты мақаласында» баяндалады.       

Осылайша қазіргі жаңашыл деп танылып жүрген технологиялардың түр түрін 

ғұлама ағартушының еңбектерінде көрініс табады. Бұдан біз сан жылдар бойы 

жұртшылыққа ұсынылмай, әділ бағаланбай келген Ахмет Байтұрсынұлының оқу 

ағарту саласындағы әдістерінің өміршеңдігіне көз жеткізуімізге болады.  

           Бүгін біз педагогтардың біліктілігін арттыру жүйесіне қандай мән 

берілетінін көріп отырмыз. Бұл идеялар да жаңа емес. А.Байтұрсынұлы өз 

еңбектерінде мектепке өз пәнін жақсы біліп қана қоймай, педагогикалық 

шеберлігі бар, сонымен қатар жаңасын үйренуге ұмтылатын жоғары білікті 

мамандар қажет екенін бірнеше рет атап өтті. Бұл өте маңызды, өйткені мұндай 

тәрбиешілер ғана жаңа ұрпақты оқытып, тәрбиелей алады білімге ұмтылу және 

оларды қажет нәрсе ретінде қабылдамау, бірақ пайдасыз. Сонымен қатар, 

дәстүрлі білім беруді сақтау және сонымен бірге оқытудың заманауи түрлерін 

дамыту маңызды деген ойға ерекше назар аударылды. Бұл тек пәндік білімі ғана 

емес, сонымен қатар кең мәдени және тарихи көкжиегі бар жан-жақты дамыған 

тұлғаны қалыптастыруға мүмкіндік береді. Бүгін көріп отырғанымыздай, бұл 

қазіргі білім берудің негізгі тенденцияларын болжаудың бір түрі болды. Міне, 

ХХІ ғасырдың бірінші ширегі келеді. Білім беруде қандай өзгерістер болып 

жатыр? Жүйелі-белсенділік тәсіліне, оқытуды дараландыруға көп көңіл бөлінеді. 

Мұғалімдер үнемі біліктілігін арттыруы керек. Әр түрлі әдістемелік әзірлемелер 

жоғары бағаланады. Мәдени даму, ұлттық сананы сақтау білім беруде үлкен рөл 

атқарады. Осы инновацияларды тізімдей отырып, біз Ахмет Байтұрсынұлының 

бір ғасыр бұрын дәл осылай айтқанын түсінеміз. Бұл оның айтқан идеялары 

данышпан екенін және оның өзі "халықтың ұлы ұстазы"деп аталуға лайық екенін 

білдіреді. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ МҰРАЛАРЫН  

ОҚЫТУ ТУРАЛЫ ОЙЛАР 

 

Жамбалина Нургуль Габдурахмановна 

Қостанай облысы Әулиекөл аудандық білім бөлімінің   

«№2 Құсмұрын жалпы білім беретін мектебінің» ҚММ 

      

    Білім беру - “инемен құдық қазғандай» сабырлылық пен саналылықты 

талап ететін қадірлі кезең. Ізденіс пен рухани дамуға бағытталған мұғалімнің әр 

еңбегін бағалау мен бағамдау оңай емес. Ал аталған конференция мақсаты- 

“қазақтың рухани көсемі» Ахмет Байтұрсынұлының мұраларын насихаттау мен 

оқыту барысындағы жетістіктеріміз  бен озық тәжірибелерімізді көрсету болмақ.  

     Саралы сөзімен, жанашыр ісімен барша түркі халықтарының түпкі 

тарихына, жазу реформасына батыл қадам жасаған Ахмет Байтұрсынұлының 

«Әліппе жасау» ісі 20-ғасырдың жиырмасыншы жылдары басталып, алғашқы 

әліппесін оқулық етіп енгізгенге дейін қазақ даласында мұсылманша сауат 

ашудың болғаны, қазақ даласына билік еткен патша үкіметінің қазақ халқын 

бодандықта ұстап, қараңғылық шырмауынан босатқысы келмеді. Отарлау 

саясатының салқынына ұшыраған қазақ халқына ағартушылық көзқарастарымен 

халық санасын оятуға талпынған Жәңгір ханнан бастап, оқыған молдалар, әйгілі 

білімдарлар, ағартушы тұлғалар қатарында: Сұлтанмахмұт Торыайғыров, 

Ыбырай Алтынсарин,Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы, Спандияр Көбеев, 

Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Қошке Кемеңгерұлы, Ахмет 

Байтұрсынұлы, Ахмет Бірімжановтар да бар болатын. Ағартушылық  ісінен 



тағылым алған қазақ зиялылары білім беру мен оның маңыздылығын терең 

ескеріп, оқулық пен бала оқыту істерін еуропалық және ығыстық білім беру 

дағдыларынан тәлім ала отырып жасады. Білім беруге құштар болған Ыбырай 

Алтынсариннің ізбасары атанған Ахмет Байтұрсынұлы «Қырық мысал», 

«Әліпби, «Әліппе», «Сауат ашқыш», «Сауат ашу» (ересектерге екі жылдық 

бағдарлама), «Тіл – құрал» еңбектері бұғаудан енді босаған қазақ қоғамы үшін 

жаңалықтың жаршысындай болып, білім алуға құмар қазақ баласына дәріс 

беруді бастап кетті. 1929 жылдан бастап  «Әліппемен» білім беру жүзеге аса 

бастады. Төменде Ахмет Байтұрсынұлының қазақтың төл жазуын қалыптастыру 

үшін бұл жұмысты 1910 жылдары-ақ жоспарлай бастағаны көрінеді. Кейін қазақ 

қоғамында бар мұсылмандық оқу сауаттылығына ыңғайлай отырып, білім 

беруде «Төте жазу» арқылы қара халықты сауаттандыру мәселесі өзекті екенін 

таныған лингвист-реформатор бұл іске белсене кірісіп кетті.               

     Білім берудегі құндылық – оқушыға тиісті әріптердің жазылуы мен 

салыстырмалы суретін қоса берген түсінікті «Әліппені» 2021 жылы қазіргі Білім 

және Ғылым министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетов 2021-2022 оқу жылында  

қайтадан қайтартып бергізді. Бұл  Ахмет Байтұрсынұлының мұрасы арқылы 

жасалған «Әліппеге» деген құрмет екенін ұғындық. Мәңгі өшпейтін жарық 

нұрдың қайта тұтанғанындай, даланың «рухани көсемі» қайта оралғандай әсерге 

бөледі. 

    Қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі ретінде «рухани тұлғаның»  

ағартушылық және ғылыми ізденістерін оқыту барысында  біраз зерттеп, 

зерделеп көрдім. Педагогикалық тәжірибелеріме пайдалану үшін жазған әрбір 

еңбегін, мақаласын, оқулықтарын ақтарып оқуыма тура келді. Оқып ізденудің 

нәтижесінде, қазіргі жаңартылған бағдарламалардың дәуірінде Ахмет 

Байтұрсынұлының жазған мұралары арқылы білім беру тәжірибемде өз 

ұстанымдарым мен ойларым пайда бола бастады.Сол ойлармен бөлісуді жөн 

санадым. 

     Қолыма алған Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралы» кітабын парақтап 

ашып отырмын. Автор еңбегін 1912 жылы жазып, Орынбордағы «Каримовтар» 

баспаханасынан жарыққа шығарған. Алғашқы оқулық болғандықтан, білім беру 

жүйесі «усул сотие»жолымен, төте жазу арқылы енгізілгендіктен, «Әліппенің» 

баспалдағы болған оқулықты төте жазуда  оқып-тануға қадам жасалды. Өйткені, 

әйгілі реформатордың мұраларын тану мен іздену сол жазудың қыр-сырына 

үңілуге алып келеді екен. Қош делік, ашып оқу арқылы қандай рухани 

қажеттіліктерді  керек екенін ұғындым. 

     Ағартушы тұлға, реформатор оқулығын жазу барысында қазақ тілінің 

қолданысы мен оның қазақы табиғилығын сақтауды және сөздік қорына жаңа 

сөздердің пайда болуына басты бағыт-бағдар ұстанғанымен қуантты. 

     Оқулық барысында білім берудегі қарапайым мысалдарды түсінікті 

баяндау тілі, мысалдарының, қысқа мәтіндер мен келтірілген жаттығулардың 

бала жасына, тіліне, ұғымына сай алынуымен  ерекшеленеді. 

     «Қазақ арасында оқу жұмыстарын қалай ұйымдастыру керек?», «Орысша 

оқушылар», «Оқу жайы», «Қазақша оқу жайы», «Бастауыш мектеп жайы», 

«Мектеп керектері» мақалалары арқылы бұрынғы қазақ қоғамның өзекті 



мәселелері жаңарған қазіргі 21 ғасырдың өзінде де өзектілігі мен маңызын 

жоймағанын аңғардым. «Халықтың өз тілімен, өз әрпімен оқыған оқыған әкімдер 

жақтырмайтын болған соң... заң қағаз жүзінде бар да, іс жүзінде жоқ».Қазіргі 

қазақ қоғамының қасіретті халін сол кезеңде бағамдағандай күй кешесіз.Өте 

өкінішті дерек. Ана тілінен айырылып бара жатқан қоғамдық қорқыныш 

болашақ ұрпақтың басты қасіреті болмасын деп тілейік. [Ахмет Байтұрсынұлы 

«Бастауыш мектеп» мақаласы, 1912 жыл]. 

        Білім беруде қайтарылған «Әліппеміздің» Ахмет Байтұрсынұлы жазған 

еңбегін қайтаруда Асхат Қанатұлының ұлт болашағына алаңдауына негіз болған 

тағы бір өзекті мәселе – әліппенің  бала тілін дамытуға қажетті тілдік қоры мен 

сөздегі ұқсастық пен бейнелі ұғымды (иллюстративтік) қатар алу, әріп тұлғасын 

жазуға баланың жазуға деген физикалық мүмкіндігін сараптай алу құзіретін 

бағалау арқылы игерту тәжірибесі мүмкіндік береді.  

        Алғашқы оқулық пен әліппе жасау тәжірибесінде сан салалы еңбек еткен 

Ахмет Байтұрсынұлы келесі «Әліп-бій” жаңа құралын Қызылорда қаласында 

1926 жылы жарыққа шығарды. Аталмыш оқулықтың алдыңғы 1912 жылы жарық 

көрген оқулықтан айырмашылығы жер мен көктей екені, оқулық жасаудағы сан 

жылдық тәжірибелердің толысуы, жаңа бағытқа негізделген рухани ізденіс 

екенін ұғынасыз. Оқулық барысы автордың өз тілімен жазғандай «Қазағыстан 

білім ордасы мектебте қолдануға ұйғарған» деген жазуға назар аударсаңыз, 

кемеңгер тұлға әліппе барысында қазақ  сөздерінің дыбысталуы мен жазылуына 

да қаншалықты назар аударуымызды ескертіп кеткендей. Бұл оқулықтан аларым 

да көп болды.Өйткені заман ағымына сай «Әліппенің «Сауат ашқыш» болып 

өзгеруі мен қайта оралып, елге қызмет етуі аралығында бастауыш мектептің ең 

негізгі білім мазмұны саналатын Ахмет Байтұрсынұлының  суретті әліппесі бала 

танымын тез жетілдіріп, ұғынықты жеткізу мен ойлау процесін жылдам 

дамытатын құрал екенін аңғарасыз. Бұл әдіс арқылы көру мен оны игеру 

аралығында мұғалімнің жеткізу мүмкіндігі оңай екенін білеміз. 

         Ахмет Байтұрсынұлы түзеген тағы бір оқлуықтың бірі  сауатсыздықты жою 

үшін үлкендерге арналған «Сауат ашқыш» екі жылдық оқыту әліппесі жоғарыда 

аталған 1926 жылы Қызылорда қаласында жарық көрді. Оқулық ерекшелігі  

автордың нұсқауымен «дыбыс әдіс жолымен тәртіптелген қазақша әліпби» деп 

ұсынылған. Яғни, қолданыстағы  дыбыстық ерекшелігіміз  туралы алғашқы 

пікірді де қолданысқа енгізген Ахмет Байтұрсынұлы болды. Осы тарапта 

ғалымның «Әдебиет танытқыш еңбегінде қазақ сөзінің дыбыстық қолданысы 

туралы мына бір пікірі көп нәрсеге айғақ бола алатындай: «...Тілінің ғылымы 

дыбыстардың, сөздердің, сөйлемдердің заңынан шығатын тіл өңінің жүйелерін 

танытады, ал түрінің ғылымы сөз өнерінен шыққан нәрселердің мазмұн  

жағынанжүйелерін танытады...». [Ахмет Байтұрсынұлы «Әдебиет танытқыш» 

еңбегі, 162-бет, Алматы, 2013  жылы, «Ел – шежіре баспасы»] 

     Ахмет Байтұрсынұлының мұраларының жан-жақтылығы туралы 

танымымыз оны оқып игертуге ғана емес, зерттеулер арқылы, қолданыс 

барысында кеңірек жүзеге асырылуы аманат мұралардың елге жету өресін кеңіту 

болып табылады. Әрбір туындысынан халқының болашағына деген қажеттілікті, 

сенімді, жанашырлықты танытқан рухани тұлға «Қазақ арасында оқу 



жұмыстарын қалай жүргізу керек?» деген мақаласында қазақ ауылдарының 

жағдайын терең зерттеп алғандығы және  оқытудағы қаражат мәселесінің 

тапшылығын шешу жолдары, интернаттық оқыту жүйесіне көзқарастары, мектеп 

ашуды ұйымдастырудағы қажетті міндеттерді жазуы арқылы сол заман үшін  өте 

өзекті мәселелерді уақытында жазуы публицист  ретіндегі қырын ғана көрсетіп 

қоймай, елінің шын жанашыры екенін аңғартып өтіп еді. [«Қызыл Қазақстан» 

журналы, 1923 жылы, ақпан, №14, 12-13-беттер]. Мақалалары арқылы қазақ 

қоғамына рухани қолдау жасап, саналы істердің бастамашысы бола алған 

тұлғаның әрбір мақаласынан қоғам қайраткерінің жарқын бейнесін аңғарып 

отырасыз.Жан-тәнімен елін сүйген ердің ендігі арманы - жеке автономды , 

тәуелсіз ел болу болатын. Қудалаудан – қудалауға түскен қаймана тағдырында 

қазақ баласына, жұртына деген адал махаббатын, адамдық тұлғасын сақтап өтті. 

Соңғы көзі жұмылғанша халқына қызмет етіп кеткен ардақты тұлғаның 

мұраларын  қай салада да тереңірек насихаттау туралы қазіргі Ахметтану 

ғылымы жүйелі жұмыс жасауға кіріскен секілді. Қазақ ғалымдары Ахмет 

шығармашылығының  айтар ойларын зерттеп тану, рухани әлемін жеткізу, 

аманатын орындауға тырысуда. Бұл да болса заңғар тұлғаның елге деген 

махаббатын танытатын басты парызымыз болатыны анық. 

     Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығындағы ең құнды мұралардың 

бірі - «Әдебиет танытқыш» еңбегі қазақ әдебиет теориясын тұңғыш зерттеуші 

ғана емес, қазақ терминологиясының тұңғыш қадамын жасаушы ретінде де 

танытып кетті.Сөзі мен тілін, дәстүрін бағалаған ардақты ер елдіктің басты 

мақсаты – әдебиетінің теориясын танудан бастады. Халық ауыз әдебиеті 

мұраларын жинақтап, тірнектеп жиғанды құрметтеп енгізген ғалым әдебиеттік 

ұғымдардың санамызға жақын, ұлттық танымымызды аңғартатын мәнісімен 

түсіндіруге ұмтылды. Сөз құдіретін қарапайым мысалдар арқылы жеткізу, сөздің 

ұлттық бояуын қолдану Ахметтей асыл тұлғаға ғана тән адами ұстанымды 

танытты. «...Сөзден құрастырып, пікірлі  әңгіме шығару үшін жұмсалатын зат - 

сөздер», - дей келе автор сөздің құрылымына терең түсінік бере кетеді. Оның 

топыраққа ұқсастырылған танымын, дыбыстан құралу ерекшелігін аса мән 

береді. Осы теориялық ғылым саласын қазіргі таңда игерту барысына ерекше 

мән беріліп келеді. Әрине, көбіне филология мен журналистика  салаларында 

жете таныс әдеби теориялық білімді беру қазіргі мектеп оқулықтарында 

қолданыс аясын Ахмет Байтұрсынұлы еңбегімен толықтырып жасауымыз қажет. 

Шындығы сол, қазіргі білім беруде қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінің 

бағдарламаларын енгізген жаңашыл оқулықтарда әдебиет теориясын жете 

меңгерту жағы кемшін түсіп жатыр десек, артық айтып жатпағанымыз болар. 

Осы олқылықтың орнын толтыру үшін, әрбір бесінші сыныптан бастап он 

бірінші сынып аралығында әдебиет теориясын тақырып мазмұны бойына 

лайықтап енгізіп, «сыналап» енгізуді жүзеге асыру қажет. Сыналап енгізу деген 

сөз, әрбір туындының әдеби ториялық мазмұнын,әдеби ұғымдарын, 

композициясын, сюжетін танытуда Ахмет Байтұрсынұлы қолданған қазақы 

терминдерге негізделген, қазақы ойлау мәдениетімен енгізу қажет. Қолданыс 

аясы кеңірек болған сайын, мұғалім танымы да осы тарапта арнаулы курстардан 

өтуі, әдеби теориялық білім негіздері терең қалыптасуы керек деп білемін. 



Осыған дейін Ахмет Байтұрсынұлы жасаған әдеби теориялық ұғымдары 

негізінде оның рухани мұраларын жаңаша сипатта түрлендіріп, қолданысқа 

енгізген Қажым Жұмалиев, Зейнолла Қабдолов, Серік Мақпыровтардың 

еңбектерін қазіргі таңда жоғары, арнаулы орта және орта, жалпы білім беретін 

мектептер өтіп келе жатқаны белгілі. Алайда соңғы кездегі білім беру 

форматының жаңартылған білім алу кезеңіне өту барысында оқушыға сөйлесім, 

жазылым, айтылым мен тыңдалым негіздерінде жұмыс жасау бағыты қойылып, 

тіл мен әдебиеттің практикалық, грамматикалық жақтарын беру, түсіндіру мен 

игерту сапасы төмендеп кеткенін аңғарғандаймыз. Білім беруде лексикалық 

тақырыптарға басымдық көп беріліп, гармматикалық тақырыптар ақсап жатады. 

Соның салдарынан облыстық, республикалық және халықаралық олимпиадаға 

қатысушы пәндер қатарынан қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқушыларын көре 

алмауымыз жиілеп барады. Салдары: біржақты ғана берілген білімнің нәтижесі 

білім берудегі грамматика, тілдің танымын игерте алмау болып отыр. Бұл - менің 

ғана пікірім деу де артығырақ болар. Өйткені бұл пікір қазіргі  заман ағымында 

көрініс тауып келеді. Қоғамда туындаған өзекті мәселелердің публицист – 

ғалымның мақалаларында көрініс табуы – әр қоғамда  пайда болатын өзекті 

кедергілер екенін аңдатады. Қазіргі таңда да белгілі мақалалардың астарындағы 

қазіргі кезеңдегі ең өзекті мәселелермен астасып жатқандығын байқай аласыз. 

Яғни, күн тәртібіндегі әрбір мәселеде Ахмет Байтұрсынұлының жазған 

публицистикалық туындылары қай қоғаммен де үндесім табады деген сөз.  

       Ұлты үшін отқа да, суға да түскен абзал жанның туындыларынан қорыққан 

патша үкіметі, Кеңестік қоғам, тіпті, бертінгі жиырмасыншы жылдардың екінші 

жартысына дейін «үркіп»  келген Қазақ қоғамы ақталғаннан кейін ғана 

туындыларына шынайы түрде ғана назар аудара бастады. Жалған жаланың 

құрбаны болған Ахмет Байтұрсынұлының  рухани ұстанымы – қазақ халқының 

болашағы, тілі, тәуелсіздігі болатын. Өзі жете алмаған мұрат-мүдделерге алдағы 

ұрпақ жетсе, басты мақсаты сол болмақ. 

         Сөз соңында, қазақ тілінің жанашыры болған асыл тұлға Ахмет 

Байтұрсынұлының мұраларын елге насихаттау мен қолданыс аясында дамыту, 

ел ішінде Ахмет Байтұрсынұлы шығармаларын насихаттайтын сайыстар, 

ғылыми зерттеу байқауларының аумағын кеңейту қажет.  

Ахмет Байтұрсынұлының рухани мұраларын Абай, Мұқағали оқулары 

деңгейінде республикалық деңгейге көтеру қажет.  

     Қазақтың рухани көсемі болған қазақ зиялысының биылғы жылы тойланып 

жатқан 150 жылдығы қарсаңы ардақты тұлғаны жан-жақты ашып көрсете 

алмады дер едім. Ол - алдағы уақытта қозғалар өзге тақырыптың бірі. Ол жағын 

терең байыптаған қазақ азаматы түсінер деген ойдамыз. Тек мерейтой ретінде 

қарайтын «рухани санамыз» мұраларын насихаттау мен ел арасына жеткізуде 

кемшін қалып келе жатқанымыз  өкінішті. Ендігі мақсат - елін шын сүйген алаш 

арысын бағалай алатын келешек ұрпақты тәрбиелей алуымыз қажет. Елім деп 

еңіреген азаматтың алдында оның әрбір сөзін кейінгі ұрпақ өсиеті мен үні 

ретінде оқып-үйренгені абзал.  

Пайдаланған әдебиеттер: 



1. Ахмет Байтұрсынұлының шығармалар жинағ, 2013 жылғы 8 томдық жинағы, 

«Алматы қаласы, «Ел-шежіре» баспасы; 

2. Ахмет Байтұрсынұлы «Әдебиет танытқыш» еңбегі,162-бет, Алматы, 2013  

жылы, «Ел – шежіре» баспасы; 

3. Ахмет Байтұрсынұлы «Бастауыш мектеп» мақаласы, 1912 жылы; 

4. «Қызыл Қазақстан» журналы,1923 жылы, ақпан, №14, 12-13-беттер; 

Әр жылдардағы баспасөз деректері. 
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Қазақ халқының тарихында, қазақ мемлекетінің ғұмырнамасында бүкіл 

өмірін ел бостандығы күресіне арнаған біртуар ұлдары аз болған жоқ. Елдің, ел 

сыйлаған жердің сый-қадірі осындай ерлердің еткен еңбегі, қалдырған ізімен 

өлшенеді. 

«Өлгеніміз – тіріліп өшкеніміз - жанған», сан ғасыр ата-бабаларымыз 

арман етіп көксеген, азатгыққа қолы жетпей болашақ үшін, бүгінгі тәуелсіз 

еліміздің тұғыры нық, берік болуына өз ғұмырларын арнаған – алты алаштың 

ардақтысы, халқымыздың рухани көсемі болған сан қырлы саңлақ дарын иесі, 

ұстаздардың ұстазы, ұлы тұлға А.Байтұрсынұлы. 

А.Байтұрсынов – адамзат баласына ұлылық ұлағатын төгіп аянбай еңбек 

еткен халқымыздың адал перзенті, теңдессіз бостандық күрескері, фольклоршы, 

ақын, публицист, аудармашы, қазақ тілі мен әдебиетінің негізін қалаушы, 

филолог-лингвист ғалым, түрколог, реформатор, ағартушы-демократ, педагог-

гуманист, тарихшы, журналист, тұңғыш редактор, заң білгірі, психолог, 

энциклопедист, озық ойлы дарын иесі болған – ғажап адам. 

 1913 жылы жазған «Оку жайынын» деген мақаласында: «Жастардың оқу - 

тәрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді. Жұрт ісінің бірі-оқу. Оқу 

жұмысының үш жағы үш нәрсеге тіреледі: бірі-ақшаға, бірі-құралға, бірі-

мұғалімге. Осы үш тіреу, бірдей тең болса, оқу ақсаңдамай, ауытқымай, түзу 

жүреді. Осы үшеуі тең болмағандағы оқу жұмысы аумалы жүк сияқты, 

орнықсыз. Жүгі ауған көштің жүрісі өнбейді. Орнықты оқу болмай, қалт-құлт 

етіп оқытқан оқу білім үйретіп жарытпайды»[1. 89-б.] - дейді. Өткен ғасыр 

басында айтылған сөз күні бүгінге өз мәнін жоймаған. Қарап, бақылып 

байқасаңыз өзекті мәселелерді саралаған, өз көңіл елегінен ой сәулесін 

түсірмеген саласы жоқ деуге болады. 

Сондай-ақ, «Бұл заманда қолы жетпегендерді теңдікке жеткізетін, 

әлсіздерге күш беретін өнер-білім сол өнер-білімге мезгілі өтпей тұрғанда 



үйренсек тұрмысымыз түзеліп басқалардың аяқ астында жаншылмас едік, біз де 

өз алдымызға бір жұрт екендігімізді білдірер едік» - деп армандайды. 

Данагөй А. Байтұрсынұлы жас ұрпақгы білім, ғылым, өнер ауқымына 

тартуды қазақтың болашақта тәуелсіз мемлекет, егеменді ел болу тағдырымен 

табиғи байланыста бір жүйелік болмыс деп танып, соған барынша үлкен сенім 

артқан. Сол көрегенділік сенім бүгінде толығымен орындалды. Оған егемен 

елдіміздің, халқымыздың бірлескен, салиқалы саясатының арқасында қол 

жеткізіп отырмыз. 

Уақыттың әділ қазысы әділеттілікті сүйеді. Әділетсіздіктен жазықсыз жапа 

шеккен тағдырдың тайғақ табалдырығынан тайып, тәлкекке ұшыраған А. 

Байтұрсынұлын халқымен қайта табыстырды, және мәңгілікке өлместей, 

ешпестей ұрпағына сеніммен табыстады. Қазіргі сәтте туған елі аспанында 

жалпы қазақ елі үшін ірілі-ұсақгы жұлдыздарының көшін бастап ғажайып «Құс-

жолы», «Ахмет жолы» жарқырайды.[3. 39-б.] 

Әр кезең сайын өмірге мүлдем жаңа ұрпақ келеді, жаңа қауым жасалады, 

сол кезеңдердің жалғастырушысы да үйретушісі де өмір ағымындағы жас буын, 

болашаққа сенім мен тағзым, тәлім мен тәрбиенің үйрену мен үйретудің 

мектебінен ұстаздар арқылы жалғасады емес пе? 

Ұстаздардың ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының өмірі мен творчествосы, 

еңбектерінің мәні туралы оның барлық қырынан саралау қадірін, тұлғасын, 

бекіте таныту ұстаздардың, оқытушылардың ең басты міндеті болмақ. 

Осыған орай А. Байтұрсынұлы туралы, көп жазылып та айтылып та жүр. 

Соны еңбектер де көптеп жариялануда, ізденістер мен зерттеулер де жыл сайын 

үсті-үстіне толықтырылуда. 

А.Байтұрсынұлы мысалдарындағы басты дидактикалық тақырып-оқу, 

білім, адалдық, ынтымақтастық, шешендік, тіл мен ой бірлігі, жақсыдан ғибрат 

алу, жаманнан жирену. Ахмет Байтұрсыновтың әрбір мысалындағы өсиеті-

жастарды қатыгездік, мақтаншақтық, бөспелік, жалқаулық, имансыздық т.б. 

сияқты жағымсыз қасиеттерден сақтау. Ғалым негізгі идеясын жастар тәрбиесін 

құрғақ сөзге, "таусылмайтын" ақыл-кеңеске емес, үлгі-өнегеге, ғибратқа 

негіздеген. Сондай-ақ, бүгінгі тіл туралы заң мазмұнынан А.Байтұрсыновтың 

ғасыр бұрын айтылған пікірлерінің көрінісін байқауға болады. Мәселен, заңның 

1 бабында: "осы занда мынадай ұғымдар пайдаланылады; диаспора – сөзінің 

тарихи шығу тегінен тысқары елде тұрып жатқан халықтың бір бөлігі; 

ономастика-тіл білімінің жалқы есімдерді, олардың пайда болуы мен өзгеруінің 

тарихын зерттейтін бөлімі; орфография - дұрыс жазу ережесі, сөйлеген сөзді 

жазбаша беру тәсілдерінің бірізділігін белгілейтін ережелер жүйесі, топонимика-

ономастикалық географиялық объектілердің атауларын, олардың пайда болу, 

өзгеру, қолданылу заңдылықтарын зерттейтін бөлімі; транслитерация - бір 

графикалық мәтіндер мен жекелеген сөздерді басқа графикалық жүйенің 

құралдарымен әліппе – әріп арқылы беру", - дейді. 

Демек, А.Байтұрсынов та осы негізгі ұгымдарды бір жүйеге келтіріп, 

реттеуге тырысты, ол үшін тіл тарихын, тіл тегін зерттеді. Өз шығармаларында, 

лауазымды қызметтерінде орыс жұртының қолтығында тұрған халық 

болғандықтан өз тілін таза меңгерген соң ғана орыс тілінде жақсы білсе жөн 



болады, онсыз жапырағынан айрылған ағаштай, туған тілімізден айрыламыз деп 

дабыл қақты, айтысты. Сондай-ақ, заңның 23 бабындағы «Мемлекетгік органдар 

бұл тілдердің қолданылуы мен дамуына қажетті жағдай жасайды. Тілдің дамуы 

мемлекеттік тілдің басымдығын және іс-қағаздарын жүргізуді қазақ тіліне 

көшіруді көздейтін мемлекеттік бағдарламамен қамтамасыз етіледі", - деген. Ал, 

бұл ағартушының ғана емес, бүгінгі қазақ қоғамының да жете алмай жүрген 

арманы болған еді. 

Ғұламаның ауыз әдебиетіндегі ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе 

жатқан ұлттық мұраны бір жүйеге келтіріп, ғылыми негіздеген "Әдебиет 

танытқыш", "23 жоқтау", "Ер Сайын" еңбектерінің тәлімдік-тәрбиелік мәні өте 

зор. Бұл шығармаларында ол өнер түрлеріне, соның ішінде сөз өнеріне кеңінен 

тоқталып, таратып, жіктеп, ғылыми негіздеп берген. Ауыз әдебиетінің мән-

маңызын терең түсіндіріп, тәрбие құралы етуді көздеген. Ол өзінің "23 жоқтау" 

еңбегінің алғы сөзінде: "дүниеде еш бір тіл өз-өзінен шықпайды. Тіл деген нәрсе 

қалың елдің күндегі тұрмыс қазанында қайнап, пісіп дүниеге келеді. Әдебиет 

тіліне негіз етіп ел аузындағы тіл алынбаса, ол әдебиет адасып кетпек, енді ғана 

өсіп-өне бастаған қазақ әдебиетін алғанда мұны естен шығармау керек. Ел 

аузындағы тіл дегенімізде нені үлгі-өрнек етіп аламыз? Әрине, осындай 

жоқтауларды, мақалдарды, ертегілерді, өлеңдерді тағысын тағы осындайларды", 

- деп мақтаныш сезімін білдіреді. Сонымен қатар, А.Байтұрсыновтың ұрпақтан-

ұрпаққа жалғасқан ұлттық салт-дәстүр, әдет ғұрыпты зерттеуші ретінде ғана 

емес, артына ұрпақ тәрбиесіне берері мол өлең-жырымен өзіндік өшпес мұра 

қалдырған және қазақ музыкасы мен ән-күй өнеріне терең ой жіберген ғалым 

ретінде де танимыз. 

 А.В.Затаевичтің: "... тамаша орындайды, ол жақсы домбырашы. Қазақ 

халқының тарихын, этнографиясын, тұрмысы мен әдет- ғұрыптарын терең 

білгендіктен А.Байтұрсынов Торғай, Ақтөбе, Бөкей ордасы, Қарқаралы өлкесінің 

әндерін жазғанда маған көп жәрдемдесті, тамаша екі күйді тіпті өзі орындады", - 

деген пікірінен және қызы Шолпанның естеліктерінен А.Байтұрсыновтың 

тамаша өнер иесі екенін, мұрағаттық деректерінен оның ұлттық мәдениет пен 

өнердің тек жинақтаушысы ғана емес, жанашыры да болғанын көреміз. Ол халық 

ағарту комиссары болып тұрған кезінде А.В.Затаевичке шығармашылық 

жұмыспен айналысуына қолайлы жағдайлар жасап, қолынан келер көмегін 

аямаған. Орталық мұражайда ғылыми кеңесші кезінде Хлудовтың көптеген 

шығармаларында ақылға сыймайтын өрескел қателер болғандықтан қайта қарап, 

түзетуін талап еткен. Ол мұндай ұсынысты суретшінің еңбегін жоққа шығару 

үшін емес, ұлтының намысы үшін жасаған. Себебі, мұндай өнер туындылары қай 

халықтың болмасын мәдениеті, тұрмыс-тіршілігі мен әлеуметтік жағдайынан 

хабар береді, сондықтан шындыққа сәйкес болуы қажет деп есептеген. 

Нәтижесінде қазақ тілін жақсы білмегендіктен, халықтың тұрмысымен терең 

таныса алмағанын Хлудовтың өзі мойындап, шығармаларын қайта өңдеуді 

Ә.Қастеевке жүктеуді сұраған. А.Байтұрсынов оның: "Көші-қон", "Қой сауу", 

"Бие сауу", "Қой қырқу", "Қазақ әйелдері жүн түтуде", "Сабын жасау", "Үй 

диірмені", "От алу", "Түнгі барымта", "Қаралы көш", т.с.с. басқа да көптеген 

суреттеріне талдау жасаған. Барлығы 16 суретінің өрескел қателерін көрсеткен. 



Ол 13 жасар қыз баланы жалаңаш бейнелеу, жүн түтуші әйелдердің жалаңбас 

отыруы, байдың көшінің кедейдікіндей болып бейнеленуі, түнгі барымтада 

барымташылардың қару-жарақсыз, жалғыз жарым бейнеленуі, әйелдердің қой 

қырқуы, кәртамыс әйелдердің ер адамдар арасында бәс тігіп жалаңаштануы, 

т.с.с. қателерді өрескел деп есептейді. Бүкіл бір халықтың тұрмыс-тіршілігін 

бейнелейтін туындының терең ой қозғайтын, шындыққа жанасатын, ұлт 

намысына тимейтін болуын талап етуінен, оның өз халқының тарихын, салт-

дәстүрін, әдет-ғұрпын жақсы меңгерген және терең философиялық мән берген, 

ұлттық тәлім-тәрбие өнегесін мақтан тұтқан ұлтжанды, зерделі ғалым екенін 

мойындаймыз. 

А.Байтұрсыновтың мақсаты – қоғам өміріндегі зиянды 

жексұрын қылықтарды әшкерелей отырып халықты содан жиренуге, адалдық 

пен адамгершілікке, қайырымдылыққа еңбек сүйгіштік пен өнер-білімге 

тәрбиелеу еді. 

....Біреуді білмес адам табалайды, 

Бақ көшсе, ақылыңа қарамайды. 

Ісіңнен бір істеген жазым тайсаң 

Болад деп білмегеннен шамалайды - деп ой түйеді. Дәл қазіргі заманмен ойы нық, 

дәлме-дәл үндеседі. 

А.Байтұрсыновтың халқына еткен еңбегі ұшан теңіз. Оның еңбектері туралы бір 

мақала ғана жазу теңізге тамған бір тамшыдай-ақ болады. 

Сан қырлы саңлақ дарын иесінің зерттеу жүргізілмеген көптеген ғылыми 

бағыттағы түрлі салаларына катысты ұлттық өркениеттің дамуы барысында 

Ахмет мұраларының табиғатын когнетивтік – қатысымдық тұрғыдан зерделеу 

сондай-ақ методологиялық және ғылыми – теориялық негіздерін заманауи тіл 

мен мәдениетінің даму жағдайындағы сипатына лайықты талдау, жүйелеу, жаңа 

ғылыми бағыттарын таныту, салыстыру нәтижелерінің көрсеткішін жариялау 

бүгінгі ұрпақтың басты міндеті және азаматтық борышы болып табылады. 

«Мен бұқтым, жаттым, Сен бұқтың, жаттың,Кім істейді қызмет?![2. 23-б.] 

– деп, ұлтына қызмет істер перзент іздеуі, «Ұл туып, ұлы жолда қызмет етсе, онан 

зор ұлтқа бар ма ырыс деген», - деп үндеуі осыдан болар дейміз. Міне, осылай 

өмірде жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығады. Дүлдүл дара келеді, дана 

аталады. Дана өз заманасынан озып туады, тозық елді озық еменін деп замана 

кесепаттарымен белдеседі, ойымен, ісімен, қалдырып кеткен үлгісімен 

алыптармен тендеседі. Сондай дана тұлғаладрың бірі – Ахмет Байтұрсынұлы. 

Осыған орай А.Байтұрсыновтың мұраларын топтастырып өз мақаламызда 

жүйелеген кескіндеме (схема) оның әр қырын таныта жүйелеуге негіз болады 

деген ойдамыз. 



 
 Тіл жүйелікті қажет етеді. Кескіндемені ұсынудағы басты мақсат – шағын 

көлемде көбірек мәлімет беру, төкпей – шашпай нақты, дәлелді деректер беруде 

ғұламаның сан қырларын ашуды көздейді. Мұндағы әрбір бөлінген бөліктер өз 

ішінен жіктеледі, құнды–құнды өз алдына жеке, дара салалар. Біз Ахмет 

Байтұрсынұлы атындағы бірден бір университетпіз. Жаңалыққа жаны құштар 

жастарды тәрбиелеудегі «Ахмет ұрпақтары» соның заңды жалғасы іспеттес. 

Ахмет Байтұрсыновтың әлі таныла қоймаған қырлары – исламтанушылық, 

заңгерлік, қазақ демографиясының бастауы болуы, әдіскер математик деп 

тануымыз әлі де ашылмаған қырлары десек болғандай. 

 Жуырда бір мақалада Ахмет Байтұрсынұлы мен Телжан Шонанұлы бірігіп 

жазған оқу құралы туралы: «Оқу құралы»қазақ оқу-ағарту саласындағы мүлде 

соңғы дүние болды, ол тек қазақ мәдениетінде емес, жалпы мазмұны мен 

мақсаты, құрылымы менәдістемесі жағынан тіпті орыстарда жоқ еңбек болып 

шықты. «Кітаптың жүйесі орыс мектептеріндегі жүйеден өзгеше, мұндай 

жаңа жолмен жазылған кітап әлі орыс тілінде жоқ» дейді Р.Сыздықова. 

(http://dmk.kz/birtuar/ahmet-baytyrsyinylyi-telzhan-shonanylyi.html қараңыз) 

 Қазақта ”Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді” деген аталы сөз 

А.Байтұрсынұлына арналған. Жұмысымыздың арнасын жалынды жанашыр 

ұрпақтары барында, олардың ізбасар ұрпақтары ізденіп жүрген іздерін аршып 

алып, таразы салмағына салатын, мән беріп, ұлылығына табынатын, жарқын 

болашақтың жастары болатындығына сенімдіміз. Сондықтан да, жерлесіміз, 

ақын Ақылбек Шаяхмет ағамыздың: 

...Өкінішім, Ақа , сенің көре алмадым, жүзіңді, 

Келер ұрпақ аршып алар, жүріп өткен ізінді... деген сөзінің мәні осы тұста дәл 

айтылады. Ғұлама ғалым, халқымыздың парасатты патриот ұлының 

ғұмырымызға азық болар жинақтаған бай мұраларын жүйелеп, екшелеп ұрпаққа 

зерттеулермен толықтырып, сабақтастыра отырып, жастарға жан-жақты тәлім 

http://dmk.kz/birtuar/ahmet-baytyrsyinylyi-telzhan-shonanylyi.html
http://dmk.kz/birtuar/ahmet-baytyrsyinylyi-telzhan-shonanylyi.html


мен тәрбиені біліммен ұштастыра бере білсек, көркемдік көкжиегіне ұлылық 

тұнған, рухани көсемнің сөзімен: «Ел бүгіншіл, менікі – ертеңгі үшін» (Ахмет 

Байтұрсынов) деп айтқандай, болашақта да нұр үстіне нұр болары сөзсіз. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВ ӘДІСНАМАСЫНДАҒЫ ТІЛ МӘДЕНИЕТІ 

ЖАҢА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫНДА  

 

Ибраева Нургуль Куантаевна 

Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының 

«Рудный қаласы білім бөлімінің Бейімбет Майлин атындағы 

№7 мектеп-гимназиясы» КММ  

 

Адам өмірінде тіл мәдениетінің рөлі өте зор. «Ана тілін жақсы білу - 

әркімнің азаматтық борышы. Егер әрбір сөзді орнымен жұмсай біліп, айтқан ойы 

мазмұнды, нысанаға дәл тиетіндей ұғымды шығып, тыңдаушысын баурап 

алардай әсерлі болса, ана тілінің құдіреті сонда ғана сезілер еді. Ал мұндай 

шеберлік тіл мәдениеті жоғары адамдардың ғана қолынан келер жайт»-деп 

тұжырымдайды М.Балақаев.  Тіл – тек адамға ғана тән, аса құдіретті құрал. 

Сондықтан тілді қадірлеудің, әрбір сөздің мағынасын, мәнін ұғып, оны орынды 

пайдалана білудің мәні зор.[1,79] Бүгінгі күні қоғамдағы тіл мәдениетінің нақты 

шарттары: сөзді таза, дұрыс, анық, дәл, көрнекті қолданбау, тілді шұбарлау, 

ауызша және жазбаша тілдің жұтаңдау мәселелері қай қоғам мүшесін алаңдатпай 

қойғаны һақ. Жазушы Ә.Әбішев бұл туралы былай дейді: «Жастар ізденбейді, 

ағаларын оқымайды, олар қазақ әдебиетін оқымайды... Жастар сөйлемді әдейі 

бұзып жазады, олар ерекшеліктің белгісі түсініксіз жазу деп ойлайды... Тіл 

мәдениетінің төмен болуына ғылыми – техникалық прогрестің де әсері бар», - 

дейді. Ы. Маманов: Тіл мәдениетінің басты белгісі - оның тазалығы. Әрбір 

білімді, зиялы адам тіл байлығын дұрыс пайдаланып, жалпы халықтық әдеби 

нормада сөйлеуге тиіс. Сөйлеу тілінде, баспасөз тілдерінде сәтсіз аударылған 

аудармалар, аймақтық тіл ерекшеліктерінің әдеби тіл нормасы, тіл мәдениетіне 



көп мән бермейтін қалам иелерінің еңбектерін атап өтеді. [2,538] Р.Сыздықова 

«Сөз құдыреті» еңбегінде «Сөз таңдау» бөлімінде сөзді өз орнында жұмсамау 

фактілерін келтіреді.[3,285]  «Жалпы тіл мәдениеті қалай қалыптасады, 

қойылатын талаптары қандай?» деген сұрақтар туындайды.  Тіл жанашыры  

Ахмет Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» зерттеу еңбегінде: Сөз өнері адам 

санасының үш негізіне тіреледі: 1.Ақылға. 2.Қиялға 3.Көңілге.  

Ақыл ісі – аңдау, яғни нәрселердің жайын ұғу, тану, ақылға салып ойлау, 

қиял ісі – меңзеу, яғни, ойдағы нәрселерді белгілі нәрселердің тұрпатына, 

бейнесіне ұқсату, бейнелеу суреттеп ойлау, көңіл ісі – түю, талғау. Тілдің міндеті 

– ақылдың аңдауын аңдағанынша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, көңілдің 

түюін түйгенінше айтуға жарау. Мұның бәріне жұмсай білетін адамы табылса, 

тіл шама қадарынша жарайды. Айтушы ойын өзі үшін айтпайды. Өзге үшін 

айтады. Сондықтан ол ойын өзгелер қиналмай түсінетін қылып айту керек. 

Сондықтан сөз шығарушылар бәрінен бұрын лебіз заңынан шыққан сөздің асыл 

болуының жалпы шарттарын білуі керек.  

Сөз талғау. Шығарма тілі екі түрлі болады: 1.Ақын тілі.2.Әншейін тіл. Бұл екі 

тілдің арасындағы айырмасы мынау: әншейін тіл көбінесе сөздің дұрыстығын, 

анықтығын, тазалығын, дәлдігінің үстіне көрнекі, әуезді болу жағын талғайды. 

Шығарма сөз өңді, ұнамды болу туралы талғаудың қоятын жалпы шарттары 

мынау: 

1. Сөз дұрыстығы. Сөз дұрыс айтылуы деп әр сөздің, әр сөйлемнің дұрыс күйінде 

жұмсалуы айтылады. Олай болу үшін керек: 

1.Сөздердің тұлғасын, мағынасын өзгертетін түрлі жалғау, жұрнақ, жалғаулық 

сияқты нәрселерді біліп, әрқайсысын өз орнына тұтыну. 

2.Сөйлем ішіндегі сөзді дұрыс септеп, дұрыс көптеп, дұрыс ымыраластыру. 

3.Сөйлемдерді бір-біріне дұрыс ойластырып, дұрыс құрмаластырып, дұрыс 

орындастыру. 

2. Тіл тазалығы. Тіл тазалығы дейтініміз – ана тілдің басқа сөзімен шұбарламау. 

Басқа тілден сөз тұтыну қажет болса, жұртқа сіңіп, құлақтарына үйір болған, 

мағынасы халыққа түсінікті сөздерді алу. Орыстың жақсы жазушыларын алсақ, 

олар көбінесе мынау түрлі сөздерден қашқан: а.Ескірген сөздерге жоламаған; 

ә.Жаңадан шыққан сөздерден қашқан; б.Өз тілінде бар сөздің орнына басқа 

жұрттан сөз алудан қашқан; в.Жергілікті сөздерге, яғни бір жерде айтылып, бір 

жерде айтылмайтын сөздерге жоламаған. 

3. Тіл анықтығы. Айтылған лебіз ашық мағыналы, түсінуге жеңіл, көңілді 

күдіктендірмейтін болса, тіл анықтығы дегеніміз сол болады. Лебіз ашық 

мағыналы болу үшін айтушы айтатын нәрсесін анықтайды да, көмескі, күңгірт 

айтады. Сондықтан біреудің айтқан сөзін анық түсінеміз де, біреудің сөзін анық 

түсінбей, жорамалдап, жорып, ұйғарып қана қоямыз. 

4. Тіл дәлдігі. Тіл дәлдігі деп ойлаған ұғымға сөз мағынасы сәйкес келуі 

айтылады. Ұғымға сөз дәл келу үшін сөздің мағынасын дұрыс айыра білуі керек. 

Тіл дәлдігін бұзатын көбінесе мәндес сөздер. Мәндес сөздер деп мағынасы 

жақын сөздер аталады. Мәселен: батырлық, ерлік, батылдық, өткірлік, өжеттік 

деген сияқты сөздер. Мұның бәрі жүректілікті көрсеткенмен әрқайсысының өз 



алдында өңі бар. Өңін танымай яки аңғармай бірін-бірінің орнына айтса, лұғат 

дәлдігіне кемшілік келтіреді.  

5. Тіл көрнектілігі. Сөздің дұрыс, таза анық, дәл айтылуының үстінде талғау 

сөздің көрнекі болуын да керек қылады. Адамға дерексіз заттан гөрі деректі зат 

түсініктірек, жансыз заттың күйінен жанды заттың күйі танысырақ. [4,19] Тіл 

мәдениетін дамыту жолына үш  негізгі фактор әсер етеді. Біріншісі: оқу – ағарту 

мекемелері, екіншісі: қоршаған орта және үшіншісі: ата – ана. 

Ахмет әдіснамасын заманауи форматқа салып, жаңа үлгіде оқыту- бүгінгі 

күннің ғылымының қалауындағы қажеттілік. Ал өркениетке ұлттық болмыспен 

ену – дербес мемлекет болуымыздың тетігі. «Тіл жұмсарын» алсаңыз, онда ана 

тілін дұрыс қолданып, дұрыс тұтынудың жолдарын қарастырады. «Баяншыны» 

оқысаңыз, тіл үйретудің жүйелі әдістері баяндалады. [5,20].  Ал, «Әдебиет 

танытқыш» зерттеу еңбегі тіл мәдениеті мен сөз өнерінің әліппесі.  

«Қазақ тілі» пәнін оқытудың мақсаты - ана тілінде шебер сөйлеуді 

дамытуға мүмкіндік жасау, әртүрлі тақырыптарда өз ойыңды  жүйелі, дәйекті, 

нанымды етіп жеткізу дағдыларын жетілдіру.  Ал міндеті - шешен сөйлеудің, 

дұрыс сөйлеудің талаптарын, сөз саптау тәсілдерін меңгерту. Ал, пән 

мұғалімдері осы мақсат пен міндетті қалай іске асырып жүрміз? Неге сүйеніп 

оқытамыз? Әрине, осы жерде Ахмет Байтұрсыновтың тіл мәдениетінің негізгі 

шарттары таптырмас әдіснама. Қазіргі таңда жаңартылған білім шеңберінде 

педагогикалық идеясын жаңа білім беру үрдісімен сабақтастығын өз 

тәжірибемде қолданып жүрмін. Осы әдіснаманы негізге ала отырып, жаңа білім 

беру мазмұнындағы оқу стратегияларымен бөліскем келеді. Мәтінмен жұмыс 

барысында тіл мәдениетінің шарттары 1.Сөз дұрыстығы шартын «Детальді түрде 

оқу» әрбір сөздің, әр сөйлемнің дұрыс күйінде жұмсалу мағынасын түсіну үшін 

мәтінді сөзбе-сөз оқу; Тіл тазалығы шартын «Шолып оқу» мәтіндегі  сөздердің 

басқа тілдерден шұбарламау, артық, қажетсіз т.б. сөздерді белгілеп,  шолу; Тіл 

анықтығы шартын  «Анықтап оқу» мәтіннің құрылымдық бөліктерін жекелеп 

оқып, ойдың нақты, түсінікті формада (дұрыс, дұрыс емес) белгілерін қойып, 

анықтап оқу; Тіл дәлдігі шартын «Жұптасып оқу» стратегиясы мәтіндегі тіл 

дәлдігін бұзатын сөздерді тауып, мәндес сөздермен мысалдар келтіріп оқу; Тіл 

көрнектілігі «Комментарий жасап оқу» стратегиясы мәтіндегі дұрыс, анық, дәл 

айтылған сөздерді анықтап, комментарий жасап оқу т.б. белсенді оқу әдістері 

дұрыс оқу әрекеті мен оқу қабілеттерін ғана қалыптастырып қана қоймай, сөз 

саптау тәсілдерін меңгертеді. Тыңдалым мәтіні бойынша мәтінді талдау 

барысында тақырыбы (не туралы), негізгі ой( автор не айтқысы келді?), тірек 

сөздерді тапқызу арқылы ойды, сөзді нақты жұмсауға үйрету, ал «Автордың 

ойын қолдайсың ба?», «Қандай сөздер мен ойлар артық деп ойлайсың?» деген 

т.б. мен «Мәтінге тіл мәдениеті шарттары мен талаптары тұрғысынан баға бер»  

рефлексиялық сұрақтары оқушыларды тіл дәлдігі мен тазалығына үйретеді. 11-

сыныпта 11.4.3.1 - белгілі бір тақырып аясында тілдегі көркемдік құралдарды 

орынды пайдалану: көркемдеу, айшықтау, дәлелдеу, сөздерді сұрыптай білу; 

11.3.6.1 - жазба жұмысын абзац пен бөліктерге бөлу, ойын (ақпарат, идея) дұрыс 

жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізу, редакциялау); 11.1.3.1 - 

мәтінде көтерілген мәселені (қоғамдық-саяси, ғылыми) талдай отырып, негізі 



ойды анықтау және ғаламдық мәселелермен салыстыру; 11.3.5.1 - әртүрлі 

тақырып бойынша көркемдегіш құралдарды ұтымды қолданып, шығармашылық 

жұмыстар (өлең, әңгіме, естелік, шығарма) ұсына білу оқу мақсаттарын іске 

асыру мақсатында белгілі бір тақырып аясында «Ойталқы» өзекті мәселе 

төңірегінде әртүрлі көзқарастарды талқылай отырып, сол мәселені шешу 

мүмкіндіктерін қарастырады, талқылауға қатысқан адамдардың сөздері 

қаншалықты өңді,ұнамды болғаны туралы   төраға түйінді сөзді айтады. «Дұрыс 

және дұрыс емес» кері байланыс арқылы қатемен жұмыс жүргізіледі, 

«Сөзталас», «TEDx» конференция, сабақта дебат элементтерін қолдану арқылы 

сөзді дұрыс, анық, көрнекті, талғап қолдану шарттарын меңгертеді. Ахмет 

Байтұрсыновтың тіл мәдениетінің шарттарын ой елегінен өткізіп, өз 

топшылауыңызбен тіл мәдениетіндегі бүгінгі көзқарас тұрғысынан талдау 

жасау, түсіндіру мақсатында сабақта «Екі жақты күнделік», «Ментальді карта», 

«Сана туннелі», «Тұжырым кестесі» т.б. әдістерін  қолданамын. 

 Мәтінмен жұмыс түрлері: мәтіннің сөйлеу формасын ажырату, мәтінге 

тілдік-эстетикалық тұрғыда талдау, мәтіннің фонетикалық-интонациялық 

ерекшелігін талдау, автордың жеке қолданысына  жататын тілдік бірліктерді 

талдау т.б. талдау жұмыстары арқылы тіл мәдениетінің шарттарын меңгертуге 

болады.  

Тіл мәдениетінің шыңына жету жолы ұзақ, әрі қиын. Осы жолда Ахмет 

Байтұрсынов әдістемесі – ең мықты құрал, ең басты мүмкіндік. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАЛАРЫ 

 

Калиева Гульзира Кенесбаевна 

Қостанай облысы әкімдігі білім басқармасының 

«Федоров ауданы білім бөлімінің Абай атындағы жалпы білім беретін мектебі» 

КММ 

 

А.Байтұрсынұлы – қазақ балаларының өз ана тілінде сауат ашуына нақты 

мүмкіндіктер туғызған бірегей ғалым. «Ана тілі» деген терминді де өзі 

ұсынғанын біз естен шығармағанымыз жөн. А.Байтұрсынұлының «Әліпбиі» мен 

«Оқу құралы» тұңғыш әліппеміз болса, оның бірнеше рет қайта басылуы сол 

кездегі білім беру жүйесі үшін ауадай қажетті құндылыққа айналғаны. Ғұмырын 

ғылым мен білімнің дамуына жұмсай отырып, білім саласына үлкен үлес қосты. 



        Теоретик А.Байтұрсынұлының ғылыми зерттеулер ғана емес, сол кезеңдегі 

сұранысты өтейтін өміршең оқулықтарының қалың бұқара игілігіне айналуы – 

білім беру саласындағы тамаша іскерліктің үлгісі. Одан қалды, 2021 жылы «Ұлт 

ұстазы» киносы бұқара халыққа жол тарта отырып, барша халықтың ықыласына 

бөленді. Оқушыларымыздың өзі отбасымен көре отырып, көкейдегі сауалдарын 

сабақ арасында қоя отырып, үлкен талқылауға ие болды. Бұл еңбектің барлығы 

«ғалымның хаты өлмес» деген нақылмен пара пар. 

ХХ ғасыр басында қазақ жастары Петербор, Омбы, Қазан, Уфа, Орынбор, 

Троицк, т. б. қалаларда оқып, мұсылманша, орысша білім алды. Ахмет 

Байтұрсынұлының өз тілімен айтқанда, «байға мал, оқығанға шен мақсат боп, 

жұрттың қамын ойлайтын адам аз боп» тұрғанда, оқу-білімнен кенде, қараңғы 

қазақ қауымының сауатын ашып, білім беру жолын қалап алғандардың бірегейі 

Ахмет Байтұрсынұлы болды. Ағартушылық – сол кезеңдегі қазақтың әлеуметтік 

тіршілігінде ең қажет, ең игілікті іс еді[1]. 

Ұлт тіліне лайықталып реформаланған араб таңбаларын латыншаға 

ауыстырудың тиімділігі жоқ деген пікір айтқан А.Байтұрсынұлы бастаған зиялы 

топқа «ұлтшыл», «пантюркист», «панисламист», «советке қарсы» деген айыптар 

тағылды. Араб жазуы тікелей ислам дінімен байланыстырылып, ғалымның сан 

жылғы еңбегі жоққа шығарылды. Уақыт көрсеткендей, латын жазуының да өмірі 

келте болды. 

Қазақ тіл ғылымының теориялық негізін орнықтырған А.Байтұрсынұлы – 

қазақ әдебиеттануының да дамуына мұрындық болған іргелі ғылыми 

зерттеулердің авторы. Осы тұста ең алдымен ауызға алынатыны – «Әдебиет 

танытқыш». 

А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқышта» қалыптастырған кәсіби «пән 

сөздері» қазақтың асыл сөз өнерінің жанрлық, стильдік ерекшеліктері мен 

артықшылығын нақты сараптаулар арқылы жан-жақты танытты. 

Ғалым осы іргелі зерттеуінде ежелгі әдеби мұраға және түркі әдеби 

ескерткіштеріне қатысты пайымдаған теориялық тұжырымдары мен өзі жетік 

талдап, таныған «пән сөздерін» ғылыми айналымға енгізді. Олар: «тірнек өнері», 

«көрнек өнері», «тиіс ғалам», «түйіс ғалам», «арамтер», «мерт», «сергелдең», 

«сауықтама», «сарындама», «салт сөзі», «ғұрып сөзі», «діндар дәуір», «сындар 

дәуір», «ділмар сөз», «билік сөз», «уағыз», «хикаят», «қисса», «жад дерек», 

«мінәжат», «шежіре», «заманхат», т.б. «пән сөздері» ежелгі мұралар мен 

классикалық қазақ әдеби мәтіндер арасындағы дәстүрлі ұластықты, үндестікті 

аңғартады. 

А.Байтұрсынұлының қазақ халқына сіңірген «біз ұмытсақ та, тарих 

ұмытпайтын» (М.Әуезов) таудай еңбегін ХХ ғасыр басында ресей академиктері 

А.Н.Самойлович («Байтұрсынов Ахмет Байтұрсынұлы», 1919; «Түрік 

халықтарының әдебиеті», 1919), Е.Д.Поливанов («Қырғыз-қазақ жаңа 

(Байтұрсынов) орфографиясы», 1924), Н.Ф.Яковлев («Әліпби құрылымының 

математикалық жүйесі», 1928), А.Н.Кононов («Байтұрсынов Ахмет 

Байтұрсынұлы», 1974) өз зерттеулерінде атап өткен. Ал, 1923 жылы ғалымның 

50 жылдық мерейтойына орай Алаш қайраткерлері М.Әуезов, С.Сейфуллин, 

Е.Омарұлы, М.Дулатұлы, Т.Шонанұлы арнайы мақалалар жазды. Совет кезінде 



1977 жылы филология ғылымдарының докторы, академик Р.Сыздықова алғаш 

атын атап, кітаптарын шығаруды сөз еткені үшін біраз сұрауға алынған. 

А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» пен «Қазақтың Бас ақыны» 

және өлеңдері мен мысалдарын тұңғыш рет төте жазудан қазіргі қазақ әрпіне 

түсірген филология ғылымдарының докторы С.Дәуітұлы болған. Бұл ғылыми 

еңбектердің барлығы "ХХ ғасыр басындағы Алаш әдебиеттануы". Классикалық 

зерттеулер 9-томында толық талданып көрсетілген.[2] 

Академик Р.Нұрғали 1991 жылы «Ақ жол» деген атпен 

А.Байтұрсынұлының өлеңдерін, тәржімалары мен публицистикалық 

мақалаларын және әдеби зерттеулерін құрастырды. Бұл еңбектердің барлығы 

соңғы ғылыми зерттеулердің нәтежиесі. 

     Сөз өнерінен жасалып шығатын нәрсенің жалпы аты шығарма сөз, ол аты 

қысқартылып, көбінесе шығарма деп айтылады. Ауызша шығарылған сөз 

болсын, жазып шығарған сөз болсын бәрі шығарма сөз болады. Шығарманың 

түрлері толып жатыр, оның бәрін шумақтап бір-ақ атағанда, арабша әдебиет, 

қазақша асыл сөз дейміз. 

Шығарма сөздің бәрінен бұрын байқалатын тысқы нәрселері: 1) тақырыбы; 

2) жоспары; 3) мазмұны; 4) түрлері деген анықтама береді, еңгізеді. Сол кездің 

өзінде шығарма жазғызу білім сапасының көрсеткіші ретінде ой жазылып, әр 

тарауына жеке жеке түсіндірме жүргізеді.Бұның өзі қоғам мен сананы  білімге 

баулып, оны қазақыландыру. Осы тұста тағы тілге тиек етіп айта кететін жайт 

қазіргі білім беру жүйесіне де әдебиет сабағынан шығарма жазғызуды қайта еңгіз 

қажет деп ойлаймыз. Ұлт ұстазы бекер бұл термендермен жұмыс жасай отырып, 

әдістемесін жасамаса керек. Сауаттылықтың көрінісі ол жазба жұмыстары 

арқылы қалыптасары сөзсіз. 

Ахмет Байтұрсынұлы алғаш рет қазақ тілінде ғылыми-теориялық 

терминдер жүйесін жасай отырып, қазақ әдеби тілінің тазалығына да қатты көңіл 

бөліп, орыстың классик жазушыларының талаптарын үлгі ретінде ұсынады. Ол 

талаптары мынадай: 

1) ескірген сөздерді ретіне қарай қолдану;  

2) өз тілінде бар сөздің орнына басқа жұрттан сөз алудан яғни шет сөздерден 

қашу;  

3) қазақ тілінің бай мүмкіндігін пайдалана отырып, ұғымның мәнін ашатын жаңа 

пән сөздер ойлап табу керек. Біз сияқты мәдениет жемісіне жаңа аузы тиген жұрт 

өз тілінде жоқ деп мәдени жұрттардың тіліндегі даяр сөздерді алғыштап, ана тілі 

мен жат тілдің сөздерін араластыра-араластыра ақырында ана тілінің қайда 

кеткенін білмей айырылып қалуы ықтимал. Сондықтан мәдени жұрттардың 

тіліндегі әдебиеттерін, ғылыми кітаптарын қазақ тіліне аударғанда, пән 

сөздерінің даярлығына қызықпай, ана тілімізден қарастырып сөз табуымыз 

керек» [3; 179-180 б.] деген талабын ғалым нақты іске асыра білді. Оған 

ғалымның тіл білімі, әдебиет, мәдениет, өнер салаларына қатысты жазған 

мақалалары, еңбектері дәлел. 

Қорытындылай келе, қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі ретінде 

А.Байтұрсынов еңбектері бізге мәңгілік бағдаршам. Ғалымның еңбектеріне шолу 

жасар болсақ, тіл тазалығы дейтініміз – ана тілдің сөзін басқа тілдің сөзімен 



шұбарламау. Басқа тілден сөз тұтыну қажет болса, жұртқа сіңісіп, құлақтарына 

үйір болған, мағынасы халыққа түсінікті сөздерді алу деп анықтама берген 

болатын. Бұл еңбектің жария болған жылы баршамызға аян. Ал, бұл анықтама, 

бұл тақырып әлі күнге күн тәртібінде.Біз өз ғалымдарымыдзы толық танып, 

зерттеп бітпедік. Шетелдік тәжірибелерге сүйену әрине озат, озы болуға ұмтылу. 

Бірақ, сол ғылыми пікірлер мен еңбектер өзімізде болған сәтте толық танып, 

зерттемеу өзгенің тәжірибесіне ұмтылу қажет емес секілді. 

Ұлт ұстазының еңбектерін ұлықтап, өз деңгейінде зерттеу және сол еңбекті 

сабақ барысында пайдалана отырып, жемісін көру біздің аға буын алдындағы 

парызымыз деп білеміз. Педагогика саласы, ұстаз болу әрдайым ізденіс, оқу, 

жаңашылдықты талап етілеті жасырын емес. Ғалым еңбектерінде сол 

жаңашылдықтың барлығын табуға болады. Тек ізденіс пен шеберілік қажет. 
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БАСТАМАЛАРЫНЫҢ ӨМІРШЕҢДІГІ 

 

Каналина Гаухар Мурзабаевна 

«Қостанай облысы әкімдігінің  

Алтынсарин ауданы білім беру бөлімінің  

Больше-Чураков жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

         Білім беру мазмұны заманының сұранысын өтей алатын жағдайда ғана 

өміршең болатыны сөзсіз. Ендеше Ахмет Байтұрсынұлы еңбектерінің ХХІ ғасыр 

талаптарымен үндесуі – ғалым еңбектерінің жоғары кәсібилігін танытады. Яғни 

бүгінгі технологияның көз ілестірмес қарқынмен дамуына қарамастан, өткен 

заман тұлғасының туындысымен қалайша тұтастық табады деген ой келеді? 

Оның жауабы біреу ғана – ғалым өзінің өңген-өскен ортасы мен халқының 

болмысын тереңінен түсініп, барлық жаңалықты сол топыраққа бейімдеп, 

қажетіне лайықтап жеткізе білгенінде. Тың топыраққа қандай жаңалықты 

таныстырса да, ол тез арада сіңіп, тиімділігін таныта алды. Себебі, ұлт ұстанымы 

мен табиғанына етене жақын әрі одан еш жатттық байқалмайтын. Сондықтан сол 

топырақ иесі жоғалмайынша, оның еңбектері маңызын жоймасы анық. Бұған кез 



келген саладағы еңбегі дәлел бола алады, мысалы, аудармашылық еңбектерін 

тілге тиек етсек, аударма деуге ауыз бармайды. Халқымыздың таным түсінігіне, 

құлағына жағымды, өз топырағымызда туған туынды дерсіз.  

         Өз заманының озық тұлғасы халық қамы үшін еш аянбаған, ағартушылық 

саласында ақсап тұрған бағыттың бәрінде ізденіп, тер төккен. Оқыту 

дидактикасында жеңілден ауырға, қарапайымнан күрделіге принципі Ахмет 

Байтұрсынұлының қазақ даласына арнайы құрастырған оқу құралдарында 

көрініс тапса, бүгінгінің оқулықтары да осы ұстанымнан қол үзген жоқ. Себебі 

білім алушының қабылдау, игеру психологиясына сай дұрыс таңдалған жүйе 

болатын. Телжан Шонанұлының Ахмет Байтұрсынұлының ұстаздық еңбегін 

ерекше бағалап: «Болашақ ұрпақты молдалардың дүлше, дым білместігінен, сол 

секілді миссионерлердің жаңашылдығынан құтқару үшін Ахаң жалғыз күресті. 

Бұл жолда Ахаң жалғыз да алғашқы ағартушы болды».[1, 12-бет] Әсіресе, 

дүниетанымдық, елтанымдық, ұлттанымдық мәні бар мысалдарды еңбектерінде 

өз орындарына келтіруі –бүгінгі оқулық авторларына да үлкен өнеге. Ахмет 

Байтұрсынұлының кемеңгерлігі қолына алған әр салада аңғарылады. Терең 

ойлылықпен талдауының түбінде халқына деген шынайы сезімі, ұлтына 

қамқорлығы көрініп тұрады. Елге деген адалдық осындай болу керек шығар?! 

Еңбегімнің ақысы, қайтарымы бола ма деп еш басын ауыртпағаны байқалады. 

«Шора» журналының 1913 жылғы 4-санында Ахмет Байтұрсынұлының «Асыл 

тіл, түзу емле қазақта болуға тиісті» деген ойы келтірілген екен. Мұның өзі ана 

тілін жан-тәнімен құлай сүйген, зерттеу нысанына немқұрайлы қарай алмайтын 

үлкен жүректі адамның ұшқыр қаламынан құйыларына дәлел.  

          Жаңарған білім мазмұнында да Ахмет ұстаздың еңбектеріне жүгінуіміздің 

бірден бір себебі, оның еңбектерінен ағартушылықтың іргетасын көруімізде. 

Мәселен, «Оқу құралы» (1912 жылы жарық көрген), «Тіл құрал» (1918 жылы 

бірінші Ташкентте басылып шыққан), «Әдебиет танытқыш» (1926 жылы жарық 

көрген) және осы ағартушылық саласына қатысты жазған барлық еңбектеріндегі 

салған тың жолдары бүгін де құнды идеялар. Ол жөнінде тілші ғалым 

М.Серғалиевтің «А.Байтұрсынов -дара бастамашы» атты мақаласында: Ахаңның 

«Әліппелері» мен «Сауат ашқышы» қазақ тілін оқып үйренушілер үшін 

таптырмас құралдар деуге әбден болады. Оның бірнеше себептері бар: 

біріншіден, ережелері қысқа-қысқа, демек, ондай тұжырымдар ойда оңай 

сақталады; екіншіден, көрнекі мысалдары да күнделікті тіршілікке байланысты 

тез жаттап алуға оңтайлы ыңғайластырылған; үшіншіден, жекелеген 

материалдардың да көлемі шағын» деп шегелейді.[2, 230-бет]. Яғни Ахмет 

Байтұрсынұлының әдістемесі бүгінгі жаңа мазмұндағы жаңа заман білімінің 

сұранысымен сабақтасып, кеңейтіліп келеді деуге толық негіз бар. Бүгінгі 

ғалымдардың тіл меңгерудегі жаңашылдығын Ахмет еңбектерінде молынан 

кездестіруге болады. Айталық, бүгінгі ғалымдардың шет тіл меңгеруде сөздік 

жаттауда түрлі-түсті бояумен жазылған сөздер адамның жадында тез әрі ұзаққа 

жатталатыны жөнінде дәлелдері бар. Осыған ұқсас «лайфхакты» Ахмет 

Байтұрсынұлы өз заманында «Әліппе –таңбалар жұмбағы» деген еңбегінде не 

себепті өзінің алфабитінде араб әрпін қолдануды ұсынатынына түсінік ретінде  

талдауында көпшіліктің көңіліне қонымды тілде жеткізген. Оның пікірінше, 



«сауаты ашылған адам жазылған, я басылған сөзді әрпіне қарап оқымайды, бүтін 

тұрған суретін танып оқиды. Таныс адамды көргенде мынау пәленше деген 

сияқты әр сөзді тұрпатына қарап танып айтады. Неғұрлым сөз суреті көзге 

елеулірек болса, соғұрлым жылдам танылып, шапшаң оқылмақшы...» [3,918-бет]  

А.Байтұрсынұлы араб әріптері бірі биік, бірі аласа, бірі ұзын, бірі қысқа келіп, 

екінші жағынан қосымша таңбалары сеп болып, сөз суретін тез тануға көмегі 

барын тілге тиек етеді.  

        Білім алушыны оқыту мақсатында педагогтың бірінші мәселесі сабақтың 

мақсатын дұрыс анықтау болса, оны да өз кезегінде Ахмет Байтұрсынұлы сөз 

еткен. Бүгінгі оқулықтардағы жаттығу жұмыстары Ахмет Байтұрсынұлының 

«Тіл құралы» оқулығында ұсынылған жаттығу жұмыстарының түрлерімен 

сабақтаса құрылған. Әдіскер ғалым әрбір тілдік тақырып өтілгеннен кейін 

тақырыпқа орай тапсырмалар беріп отырады. Ол жаттығулар өтілген 

тақырыптың мақсаты мен міндетіне сай құрастырылған. Бұл талаптар 

оқулықтың әрбір тарауы мен тақырыптарында сақталған.  

Халқының болашақ қамы үшін жан дүниесі, оқып-түйгенімен қоса, тұтас 

ғұмырын арнап, «білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар» деген аталы сөзді 

әріден ұғынған, білімнің ерекше күшке ие екенін ертеден білген  ұлт ұстазы 

Ахмет Байтұрсынұлы, өз кезегінде, ағартушылық идеяны басты орынға 

шығарды. Себебі көкірегі ояу, көзі ашық еді, келешекке көрегенділік таныта 

алды. Өз ісінің туралығына риясыз сеніммен қажырлы еңбек жасады, 

ағартушылық саласында қолға алған әр бастамасында онысы анық көрініп 

тұрды. Білім – бар байлықтың, бостандықтың қайнары екенін дәлелдеуде 

шаршамады, керісінше,  жыл өткен сайын жандана жалғастыра түсті. Бүгінгі 

тілмен айтқанда, инновацияны, озық тәжірибені өзі үшін емес, халқы үшін 

игеріп, мейілінше көптің көңіліне қонымды әрі таным-табиғатына бейімдеп   

енгізуге тырысты. Сондықтан да бізге жеткен әр еңбегі баға жетпес байлық, әр 

кез көштің ағымына ілісе алар қауқарлы қазына.  

        Қорыта айтқанда, дәуірінің дара тұлғасы,  жан-жақты сауатты, озық білім 

иесі, халқының адал перзенті – Ахмет Байтұрсынұлы еңбектері, әсіресе, 

педагогикалық бастамалары болашақтың сұранысына үн қоса алатын 

идеялардың үзілмес сабақтастығы. Бүгінгі ақпарат заманында шеттен ағылатын 

инновацияны сол қалпында елімізге енгізе салмай, ұлт ұстазы Ахмет 

Байтұрсынұлының нық ұстаған ұстанымын назардан тыс қалдырмауға 

шақырамын. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – ҚАЗАҚ ТІЛІН МЕҢГЕРТУДІҢ 

ӘДІСТЕМЕСІНІҢ НЕГІЗІН ҚАЛАҒАН ҒАЛЫМ-ӘДІСКЕР 

 

Қожахметова Ботакөз Қуанышқызы 

Қостанай облысы Қарабалық ауданы 

Станционный жалпы білім беретін мектебі 

 

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тілiн меңгертудің әдістемесінің негізін 

қалаған ғалым-әдіскер екендігін бүгінгі ұрпаққа қалдырған әдістемелік 

мұраларынан белгілі болып табылады. Ұлы ұстазымыздың өз заманында 

қарапайым қазақтың сауатын ашқан «Әліппе», «Сауат ашу», «Тілашар» т.б. оқу-

құралдары күнi бүгінге дейін әдістемелік және тілтанымдық тұрғыдан өз мәнін 

жоймаған құнды еңбектер екені даусыз болып табылады.  

   Бүгінгі білім беру кеңістігінде шетелдік және отандық әдiскерлер «Сын 

тұрғысынан ойлау» технологиясы, «Инсерт» стратегиясы сияқты тағы басқа 

оқытудың түрлі әдістерінің ерекшеліктері мен ұстанымдарын айқындап көтеріп 

жүр. Өткенге барлап қарайтын болсақ, бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту 

технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда аталған еңбектерінен 

бастау алатынын атап өткен жөн болады. Бұны біз ғалымның өз заманындағы 

балалар мен ересектердің сауатын ашуға арналған оқу құралдарынан да, шағын 

мақаларынан да аңғарамыз. Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлының бастауыш 

мектептеріне арналған «Әліпбиі» (Жаңа құрал) оқулығын жазуда көрнекілік, 

түсініктілік, жүйелілік, өмірмен байланыстылық, тағы басқа  дидактикалық 

ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғанын анық аңғаруға 

болады. Себебі, автор бұл еңбекте білім белгілі бір жүйемен, ретпен берілуін 

ескеріп, балаға әлi келетін білімді ғана ұсынған. Баланың ойлау қабілетін 

дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке жаттықтырy қажеттігін де ескерген. 

Қазіргі таңда ересектерді оқытатын оқытушылар мен мектеп мұғалімдері 

жалпы білім берудің ең ұтымды тәсілі ретінде Блум таксомониясын басшылыққа 

алады. Блум таксомониясының 6 түрлі ережесі кез келген ақпаратты үйретудің 

ең ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде  де дәлелденіп жүр. Себебі Блyм 

таксомониясының 

· білу – мағлұматтар мен ақпараттарды еске түсіру; 

· түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды салыстыру, сипаттау; 

· қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 

· талдау – дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және жіктеу; 

· жинақтау – ақпараттаpды жүйелеу; 

· бағалау – ақпарат бойынша  қорытынды жасау және жұмыс сапасын бағалау»       

Осы ережелер  сын тұрғысынан ойлауда, яғни ойлау дағдыларын 

қалыптастыруда, жетілдіруде тиімді әдістемелердің бірі делінеді. Бір қызығы, 

осы Блум таксономиясындағы танымдық үдерісінің ең қарапайымнан бастап 

күрделіге біртіндеп өту барысы жайында өз заманында сан жылдар бұрын 

айтылып кеткен А.Байтұpсынұлының еңбектерінен бастау алады. Ағартушы 



әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты мақаласында ана тілін үйрету әдістерін былайша 

3 топқа бөледі: 

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді әдістер жалпылау 

(синтез) немесе жиылыңқы әдіс теп аталады. 

2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізді әдістердің бірі 

жалқылау (анализ)  немесе  айырыңқы  әдіс деп аталады. 

3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ондай  әдістер жалқылаулы-

жалпылаулы немесе айырыңқы-жиылыңқы  деп аталады. 

Яғни, ғалым үйренушіге дайын  ақпаратты бергеннен гөрі,  алдына қойылған 

мәселені зерттеуіне, талдауына және cалыстырyына, ой толғауына және 

бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды деп көрсетеді. Бұл категориялар қазақ 

тілін оқулықтарын құрастыруда  сонымен қатар  сабақ әзірлемелерін жасауда да 

басшылыққа алған жөн. 

        Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынұлының бұл еңбегінде қазіргі әдістемеде білім 

алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру мен дамыту 

мақсатында сөйлеу әрекеттерінің 4 түpі (жазылым, оқылым, айтылым, 

тыңдалым) арқылы тілді меңгертудің әдістері жайында ой-пікірлерін де табуға 

болады. Ғалым «үйретуді» өнер деп бағалайды.  

«Үйрету өнер болған соң,  ана  тілін үйрету – бұл да өнер. Олай болса 

өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» – дегені сөзсіз ақиқат. Әдіскер тіл 

үйретуге мыналарды жатқызады:  

1) оқылым – оқу үйрету;  

2) жазылым – жазу үйрету;  

3) айтылым – сөйлеу үйрету. 

Сөйлеу әрекетінің төрт түрі  де Ахмет Байтұрсынұлының ең таңдаулы  

«Оқу құралының» өн бойында  көптеп кездеседі. 

Мәселен, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу арқылы;  

жазылым әрекеті сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, сөзден сөз 

тудыру арқылы;  

айтылым әрекеті сұрақтарға жауап беру арқылы;  

тыңдалым әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа жазу арқылы жүзеге 

асырылады. 

       Бүгінгі таңда қазақ тілін оқытуда жазбаша тілдегі сөздердің ауызша тілдегі 

қатынасы ескерілмей жатады. Білім алушылар  әріп пен дыбысты ажырата алмай, 

бір үйлесіммен, бір ырғақпен айтылатын сөз тіркестерін жазба тілдегі нұсқамен 

айтатын дәрежеге жеткен. Ауызша тіл мен жазба тілдегі норманың  арақатынасы 

жайында Ахмет Байтұрсынұлының екі бөлімнен тұратын «Тіл жұмсары» мен 

«Оқу құралында» баяндалған.  

Әдіскер-ғалым өтілген мағлұматтарды ауызекі тіліне жеңіл де қысқа ауызша 

сауалдармен бекітуді де естен шығармаған. 

Мысалы, 1) әріп пен дыбыс бір ме? 

                  2) қайсысы көрінеді, қайсысы естіледі ?  

                  3) ұқсас дыбыстардың әріптері ұқсас бола ма? 

Ғалым «Жаза білу үшін тілдегі дыбыстарды тани білу керек. Ол 

дыбыcтарға арналған әріптерін тани білу керек. Әрбір оқушы таныған әріптерін 



жаза білу керек. Жазған әріптерін дыбысымен  атай  білу керек» деп әріп. пен 

дыбысты айырудың әдіс-тәсілдерін нақты мысалдармен атап  көрсетеді. 

       Сонымен қатар қазіргі таңда дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім 

мазмұнына ауысқан білім беру жүйесінде «білім алyшылардың алған білімдерін 

күнделікті өмірде қолдану» қағидасы басшылыққа алынып жүр. Оқытудың бұл 

жүйесі де Ахмет Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты мақаласында  

баяндалады: «Өлі оқудaн» гөрі «төте оқу» беретін білім жандырақ болып 

табылады. «Төте оқудан» гөрі «көрнекі оқу» беретін білім  бәрінен де жандырақ. 

Осылайша қазіргі жаңашыл деп танылып жүрген технологиялардың түр 

түрін ғұлама ағaртyшының еңбектерінде көрініс табады. Бұдан біз сан жылдар 

бойы жұртшылыққа  ұсынылмай, әділ бағаланбай келген Ахмет 

Байтұрсынұлының оқу ағарту саласындағы әдicтерінің өміршеңдігіне көз 

жеткізуімізге болады. 
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БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ АХМЕТ 

БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  ИДЕЯЛАРЫНЫҢ 

САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Мирманова Гульсум Казымбековна 

Қостанай облысы әкімдігі Білім басқармасының 

«Қостанай қаласы бiлiм бөлiмiнiң №11 жалпы білім беретін мектебi» КММ 

 

         А.Байтұрсынов 1873 жылы 28 қаңтарда Торғай уезінің Сартүбек трактында 

қарапайым шаруаның отбасында дүниеге келген. Халық батыры Үмбетайдың 

ұрпағы саналатын әкесі Байтұрсын қазақ ауылындағы өндіріс пен құқсыздыққа 

шыдамаған, өз намысын сезінген ержүрек, ақылды адам болған. Жергілікті 

феодалдармен және корольдік билікпен қақтығыс кезінде 1885 жылы Байтұрсын 

мен оның ағасы уезд бастығына қарсы шыққаны үшін 15 жылға сотталып, 

Сібірге жер аударылады. Биліктің әкесін, туған-туыстарын, ауылдастарын 

қолдаған қырғыны болашақ ақынға ащы әсер қалдырды. 

         Кез келген орта сияқты қазақ даласы да ғасырлар бойы өз ұлдарын дүниеге 

әкелді, бірақ дала табиғатына тән ерекшеліктері бар. Еуропаның алуан түрлі 

және сұлу табиғаты Ньютон, Маркс, Толстой, Рафаэль, т.б. сияқты ұлы 

тұлғаларды, ғылым мен өнер адамдарын дүниеге әкелсе, Азияның дала табиғаты 

Темучин, Темірлан, Т. Кенесары, Сырым, т.б.Ұлылардың қатарында болмаса, 

әйтеуір мықтылар – ардақты Ахмет Байтұрсыновтың әкесі болған.   



        А.Байтұрсынов 1909 жылы Семей түрмесінен жазған «Анаға хатында» бұл 

оқиғаларды былай деп жазады: 13 жасында соққан жүрегім жазылмас жара, 

терең із қалдырды. Ахмет ауыл молдасынан сауат алды. А.Байтұрсынов Торғай 

мектебінің курсын үлкен қиындықтармен, қиыншылықтармен бітіріп, білімін 

жалғастыру үшін 1891 жылы Орынборға баруды жоспарлайды. Ол  Ломоносов 

сияқты кездейсоқ жолдастарымен бірге Орынборға жетіп, қазақ мұғалімдер 

мектебіне түседі. Орынборда төрт жыл болу және жыл сайынғы демалыс үшін 

Торғай уезіне және Орынборға қайтуға бару ол үшін аса қиын жағдайда болып,  

үлкен материалдық мұқтаждықпен қатар жүрсе де, А.Байтұрсыновтың табанды 

мінезі кездескен қиыншылықтарға төзе білді.Әбден қиыншылық көргенАхмет 

1895 жылы мұғалімдер мектебінің курсын бітірді. 

         Осымен А.Байтұрсыновтың мектептегі білімі аяқталды. Одан кейін ол 

еуропалық әдебиетті оқи отырып, өзін-өзі тәрбиелеумен айналысады. 

Ахметтің педагогикалық өмірі 1895 жылдан басталады. 1895-1909 жылдары 

Ақтөбе, Қостанай, Қарқаралы уездеріндегі ауылдық, болыс және екі жылдық 

мектептерде сабақ берді. 

        Ахмет Байтұрсынов – ағартушылық пен білімнің халыққа еркіндік пен 

қоғамдық өзгерістер жағдайында ғана нақты игілік әкелетінін түсінген алғашқы 

қазақ ағартушылардың бірі. Ол жергілікті билеушілердің озбырлығын, патша 

самодержавиесінің отарлау саясатын жиі әшкереледі. 

        Қазақ тілінің табиғатын зерттей отырып, тіл білімі бойынша мақалалар, 

оқулықтар жазады, кейін тіл білімі туралы ғылыми ізденістері пайда болады. 

Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми-педагогикалық еңбектерінің нәтижесінде бізде 

қазақ әліпбиі, қазақ тілінің фонетикасы, синтаксисі мен этимологиясы, әдебиет 

теориясы мен мәдениет тарихы бар. Ахмет Байтұрсынов осы тынымсыз 

еңбегімен қазақ әдебиетін биік деңгейге көтеріп, ұлттық мектеп пен төл 

әдебиеттің берік негізін қалады. 

          Қиын-қыстау күндерде үш он шақты мемлекет және мәдениет 

қайраткерлерінің арасында 1929 жылы А.Байтұрсынов еш себепсіз 

тұтқындалып, түрмеге жабылып, кейін Архангельскіге жер аударылды. 1934 

жылы М.Горький мен оның зайыбы Е.П.Пешкованың араласуының арқасында 

Халықаралық Қызыл Крест ұйымының көмегімен бостандыққа шықты, бірақ 

бостандық ұзаққа бармады, 1937 жылы А.Байтұрсынов тағы да тұтқындалып, 

көп ұзамай ату жазасына кесілді. . Жарты ғасырдан кейін ғана әділдік орнады, 

1988 жылы Кеңес соты қылмыс құрамының жоқтығы үшін оны қайтыс 

болғаннан кейін ақтады. Қазақ халқы мәдениетінің жарқын өкілдерінің бірінің 

ауыр тағдыры осындай болды. 

         А.Байтұрсынұлы ұстаздық-ғылыми еңбегімен, белсенді қоғамдық 

қызметімен қатар көркем сөз өнерінде жемісті еңбек етті, 20 ғасырдағы қазақ 

әдебиетінің реалистік, гуманистік, тәрбиелік дәстүрлерін дамытуға атсалысты. 

19-20 ғасырлар тоғысында қазақ әдебиетінің басты мәселелерінің бірі ұлттық 

мәселе, қазақ қоғамының жағдайы, оның даму жолдары болды. 

А.Байтұрсынов «Қырық мысал», «Маса» жыр жинақтары мен аудармаларымен, 

фольклор үлгілерін шығарумен, қазақ әдебиетінің тарихы мен теориясының 



мәселелерін ғылыми-танымдық тұрғыдан дамытумен әдеби процеске белсене 

араласты.  

        Ұлы ағартушы-ақын қазаққа білімсіздіктің, қараңғылықтың қаншалықты 

ауыр кесел екендігін барынша ұғындыра түсу үшін аударманы мақсатты 

қолданғаны көрініп тұр. Ол орыс мысалшысының өлеңіндегі маймылдың 

надандығын, қараңғылығын қазаққа кемтар, ештеңеге жарамсыз, масыл 

бейнесінде жеткізеді. С.Торайғыров қараңғылықпен «Қараңғы қазақ көгіне 

өрмелеп шығып күн болам» деп күрессе, ағартушы-ұстаз Ахаң халқына 

білімсіздіктің нағыз кемтарлық екенін мықтап ұғындырғысы келеді. Өз 

қаламынан туған шығармасы, аудармасы арқылы мәселені бұлай қоюы, елді 

білім алуға үндеуі – ұлы ағартушының өмірлік мақсатына, азаматтық 

ұстанымына, ұлт ұстазының міндетіне толық сәйкес келеді. 
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ҒАСЫР САҢЛАҒЫ – АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ БІР ЖҰМБАҒЫ 

 

Молдахметова Кенжегүл Бейсенбаевна 

Қостанай облысы әкімдігі Білім басқармасының  

«Қостанай қаласы бiлiм бөлiмiнiң №11 жалпы білім беретін мектебi» КММ 

 

        Біз Ахмет Байтұрсынұлын лингвист ғалым, әдебиет зерттеушісі, тілші, 

аудармашы ретінде білеміз, шығармаларын оқимыз. Ұлт ұстазының қазақ 

халқының болашағы үшін масадай ызыңдап халқын оятып, қазақтың сауатты 

болуы үшін, елінің ертеңі үшін елеңдеген ер азамат – Ахмет Байтұрсынұлының 

барлық шығармалары зерттеліп, қазіргі таңда жас ұрпаққа асыл мұра екендігі 

мәлім. Алайда, жауабы шешілместей жұмбақ болып тұрған қыры оның асыл 

жары Бадрисафа апамыз туралы нақты бір деректің жоқтығы кімде-кімді 

ойландыратыны анық. Ахмет Байтұрсынұлындай биік тұлғаның өміржолы мен 

оның отбасы туралы ақпараттар да келешек ұрпаққа дұрыс жеткені жөн деп 

ойлаймын. 2009 жылы Қостанай қаласында құрылған «Бадрисафа» 

экспедициясы аясында біршама зерттеу жұмыстары жүргізілді. Дегенмен де, 

қазақ тарихындағы Бадрисафа апамыздай өмірі өнегелі жандардың 



өмірдеректері келешек ұрпаққа анық жеткізілгені дұрыс. Аяулы апамыз жайында 

әртүрлі жаңсақ пікірлердің болмағаны жөн.   

        XX ғасырдың бас кезі қазақ қоғамы үшін түрлі ағымдардың өзара қақтығыс, 

күрес кезеңі болды. Еліміздің тәуелсіздігінің бізге қалайша нәсіп еткендігі 

ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан күрестің арқасында екені айдай анық. Осы арада 

1988 жылы «қылмысы жоқ» деп ақталған алты алаштың арысы, ағартушы  

ғалым, қоғам қайраткері, қазақтың рухани көсемі – Ахмет Байтұрсынұлы туралы 

айтпау мүмкін емес. Себебі, еліміздің тәуелсіздігін аңсап, сол үшін күрес 

жолында құрбандыққа барған үркердей алаш азаматтарының арасында Ахмет 

Байтұрсынұлының есімі аса құрметпен тілге алынады. Қазақ зиялыларының 

басына дес бермес қара дауылдың келіп, тамырымен қопарған емендей алдымен 

Ахметті ұшырып әкеткені бізге белгілі жәйт. «Халық  жауы» деген айып 

тағылған азаматтардың қай-қайсысының да отбасы да, бала-шағасы да қорлықты 

көресідей көрді. Соның ішінде Ахметтің отбасы мен туыстары шеккен зәбірдің 

жөні бөлек. Бірақ Ахмет ақталған жылдары оның аяулы жарын тани қойған 

ешкім жоқ. Ахмет тартқан азаптан оның асыл жары Бадрисафа да тыс қалмады. 

Көзінің тірісінде де, өлгеннен кейін де жолы болмаған Бадрисафа апамыз  Ахмет 

өмірінің ажырамас бөлігі-оның асыл жары, ниеттес серігі, ол үшін құрбан болған 

ардақты жан өзінің сүйген жарына адал болды. Ахметпен қатар олда Томға 

айдалды,  аштық пен суық, жүректі елжіреткен қорқыныш бәрі қосылып 

ақырында талма ауруына ұшырады.  

         Адам жүрегін сыздатар жәйттардың бірі – Ахметке адал жар, мұңдасы мен  

сырласы болған Бадрисафаның осы күнге дейін қайда туғаны да, оның өмірдерегі 

туралы да нақты деректер аз. Бүгінгі ұрпаққа аяулы Бадрисафа апамыздың өмір 

деректері де анық жетпеген. Соңғы жылдарға дейін Бадрисафа өмірінің ақырғы 

мезеттері қайда өтіп, оның сүйегінің қай сайда қалғандығы да белгісіз болып 

келеді. Ахметтің әлі бізге беймәлімдеу жұмбағы бұл – Бадрисафа. Оның туған 

жері, болашақ жарына кездесуі, жалпы адамдық келбет-кескіні, қадір-қасиеті 

туралы бірнеше нұсқа жазылып жүр, бірақ нақтылық аз.  

        Өзінің ақыл-ойын да, күрескер қайсар рухын да елінің ертеңіне бағыштаған 

Ахмет атамыз өмірі барысында бес рет түрмеге қамалған және екі рет жер 

аударылып кеткен. Сондай қиын күндерде Ахметтің жанына жалау болып, ізінен 

тамақ тасып қамқоршы болған Бадрисафа апамыз өмірінің соңына дейін өз 

жарына адал болған.  

        Ахмет Байтұрсынұлы Қарқаралыда мұғалімдік қызметте жүргенде 

Александра есімді орыс қызымен танысады. Жас мұғалім Ахмет пен Александра 

Әулиекөлдің жеті көлінің  бірі Мұғалімкөлдің (Учительское озеро) жағасында 

кездеседі. Болашақ жас жұбайлардың бір-біріне деген ыстық махаббаты да осы 

көлдің жағасынан басталған көрінеді. Әулиекөл елдімекені-бозбала Ахметтiң 

балалықпен қоштасып, жігіт болып, қосағы Александрамен кездескен жерi. 

       Мұғалімдік қызметте жүрген Ахметті нақақтан нақақ «ұлтшыл» деген 

жаламен түрмеге отырғызады. Сонда орманшының қызы Александра оны 

Семейге іздеп барып, темір тордың артынан табады. Ахметке ізінен тамақ тасып, 

қамқор болып жүреді. Бұл жайында академикРабиға Сыздық: «-Ахмет түрмеде 

жатқанда, тамақ тасып, кiр-қоңын жуып оған қызмет көрсетедi.Ар-ұяты, 



адамгершiлiгi зор азамат мұндай қайырымдылықты, адал көңiлдi аттап кетудi ар 

санап, түрмеден шыққан соң, сол жетiм қызға үйленедi. Ол кезде өзге дiндегi 

әйелмен мұсылманның некесiн киғызу қиын iс болғандықтан, Александраға 

Бадрисафа деген мұсылманша ат берiп, татар қызы едi деп некеге отырады»-деп 

жазған.Арабшада «бадрун» сөзінің «толық ай», ал «сафа» сөзінің «кіршіксіз 

таза» деген мағына беретінін білетін Ахмет атамыз болашақ жарына тек осы 

сұлу есімді ылайық деп санаған екен. 

         Ал, Ахмет пен Бадрисафаның тәрбиесінде болған Шолпан Байсалова өз 

сөзінде Бадрисафа туралы:«-Көйлегiнiң етегiне бiр белдеу бүрме салатын. 

Басына ылғи шет-шетiн суыртпақтап кесте жүргiзген мережкелi ақ бәтес орамал 

салатын. Орамалы мен көйлегiнiң омырауына жiбек жiптен өрнек жүргiзiп 

қоятын iсмер кiсi едi. Бiзге кесте тiгудi, мережке салуды үйрететiн. Гүлнар 

екеумiзге (Мiржақыптың қызы) ине-жiптi қалай ұстауды сол Бадрисафа апам 

үйреттi»-деген. Сонымен қатар: «-Бал қосып пiсiрген шакшагiн әкем ылғи 

мақтап: «Бiздiң Сафа сұлу пiсiрген»,–деп ауызына шымшып салып, шайды 

сораптап отыратын. Апам әкемдi қатты сыйлап «Төре» деп отыратын... Төре 

демалып жатыр... Төре жазу жазып отыр деп аяғымыздың ұшымен жүргiзiп, 

үстiне кiргiзе бермейтiн.Өзi де алдынан кесе-көлденең өтпеушi едi»-деп көңілге 

қонымды сөздер айтқан.Шолпан апай бір сөзінде:«Әкемдi 1937 жылғы 8 тамызда 

iшкi iстер наркомының қызметкерлерi келiп ұстап алып кеттi. Үш күннен кейiн, 

яғни 11-шi тамызда Бадрисафа шешемдi ұстады. Шешемдi қамауға алып кеткен 

кезде мен перзентханада едiм, Болат есiмдi ұлымды босанып жатқанмын. Әкем 

мен шешемнiң ең соңғы сапарларын көре алмадым. Кейiн әкемнiң «атылды» 

деген қағазын алдым. Шешем туралы ешқандай дерек жоқ, әлде атып тастады 

ма, әлде көз көрмес, құлақ естiмес жаққа айдап жiбердi ме, ешқандай дерегiн 

бiлмеймiн»-дейді. 

         Қостанайлық жорналшы әрі жазушы Байтұрсын Ілияс 1998-жі жылы 

ғұламаның 125 жылдық мерейтойына орай жарық көрген «Алтын бесік» 

кітабында Ахметтің жұбайы жөнінде мынадай деректі оқиғаны баяндайды: 

«...Нұртаза ақынның баласы, атақты Әбіқай ақынның туған бауыры Нәуен молда 

Орынбордан келе жатқан Ахаңды үйіне құрметпен қарсы алып енгізеді. 

Бұрыннан Ахаңа іші бұратын, қадір тұтатын, әзіл-қалжыңы жарасқан достығы 

болыпты. Нәуекең Ахаңа әзілін қыстырып жібереді: «-Аха, мына қасыңыздағы 

тым сымбатты асыл перизатыңыз, өзінің көзі де әдемі келісті, есімі кім болар 

екен?» -дейді. Сонда Ахаң мүдірместен: 

Есімі – Александра Ивановна, 

Құдайдың ризамын қиғанына, 

Бір кәпірді мұсылман қып сауаптасам,  

Тұрмай ма он молданың иманына»-деп жауап қайырған екен. 

Қорыта келгенде, ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлының асыл жары, аяулы апамыз 

Бадрисафадай жанның өмірдеректері туралы нақты мәліметтердің жоқтығы адам 

жанына батады. Бірақ, қазіргі таңда «Бадрисафа» экспедициясының зерттеу 

жұмыстары нәтижесінде біршама зерттеу жұмыстары жүргізілді. Атап айтсақ, 

«Бадрисафа» би ансамблі құрылды. «Ақ келіннің махаббаты және ажалы» атты 

қойылым қойылды. Аяулы апамызға арнап Қостанай облысы Меңдіғара ауданы 



Қасқат ауылында ескерткіш белгі орнатылды. Ескерткіш белгінің екі жағына 

ғалымның жарына арнаған әлгі өлеңінің соңғы екі жолы және «Рух-халықтың 

жаны. Рухты жан - азамат адам, рухсыз жан - надан, есалаң» - деген сөздер 

жазылған.  

        Еліміздің мұрағаттарынан табылмаған деректерді үш тұғырлы тіл аясында 

шет мемлекеттерден іздеп табу - ұрпақ парызы. Біз жастар тарихымыздағы өмірі 

өнегелі тұлғалардың өмірін зерттеп, келешек ұрпаққа жеткізуіміз керек. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ТІЛДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІНЕ 

ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

Мурзагалиева Динара Кенжехановна 

Қостанай облысы «Тобыл қаласының №2 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

Мақаламда ХІХ ғасырдың жарық жұлдызы, дарынды ақын, ғалым, 

ағартушы  Ахмет атамыз туралы сөз қозғамақпын. Ол нағыз күрескер 

демократтық поэзия негізін қалап азаттыққа ұмытылған ағартушы. Алға қойған 

мақсаты –халықты мәдениетке, сауат ашуға шақыру мақсатын көздеген.  

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тілін меңгертудің әдістемесінің негізін 

қалаған ғалым. А.Байтұрсынов еңбек жолын ұстаздық етуден бастаған. Бала 

оқытып жүріп, сол оқыту ісіндегі кемшіліктерге аса қынжылады, ол 

кемшіліктер: қазақ балаларының сауатын қазақша ашатын ұлттық графикасын 

және қазақ тіліндегі әліппе мен оқулықтардың жоқтығы болатын. 

 Бүгінгі ұрпаққа қалдырған әдістемелік мұраларынан  оның әдіскер екені белгілі. 

Ұлы ұстазымыздың өз заманында қарапайым қазақтың сауатын ашқан «Әліппе», 

«Сауат ашу», «Тілашар» т.б. оқу-құралдары күні бүгінге дейін әдістемелік  

құнды еңбектері құнын жойған жоқ.  Қазіргі білім беру жүйесінде шетелдік және 

отандық әдіскерлер «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы, «Инсерт» 

стратегиясы секілді оқытудың әртүрлі әдістерінің ерекшеліктерін ұсынып жүр.  

Өткенге саралап қарайтын болсақ,  Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда аталған  

оқыту еңбектерінен осы аталған технологиялар бастау алған.  

Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік мұралары әдістеме оқулықтары: Қазақша 

әліпбидің дыбыстың негізнде сауат ашу  әдісін іске асыратын  еңбектер: «Тіл 

жұмсар», «Сауаташқыш» [1.3-13] 



Ана тілін оқытудың әдістерін баяндайтын еңбектері  баяндайтын әдістер  

«Ана тілінің  әдісі»,  «Тіл құралы». Олай дейтін себебім, осы уақытқа  дейін 

қырық түрлі «Әліппе» шыққаны белгілі. Бірақ, қазіргі уақытта А. 

Байтұрсынұлының «Әліппесіне» қайта оралып, 1 сыныптан бастап «Әліппе» 

оқытылып жатыр.  Бұны біз ғалымның өз заманындағы балалар мен ересектердің 

сауатын ашуға арналған оқу құралдарынан  аңғарамыз. Мысалы, Ахмет 

Байтұрсынұлы бастауыш мектептеріне арналған «Әліпбиі» (Жаңа құрал) 

оқулығын жазуда көрнекілік, түсініктілік, жүйелілік т.б. дидактикалық 

ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғанын  байқауға болады. 

Өйткені, Ахмет  «Әліпби» оқулығында білімді белгілі бір жүйемен, ретпен 

берілуін  қадағалап, балаға  жеңіл берілетін әдістерді қолданып білім беруді 

ұсынған.  Баланың ойлау қабілетінің  дамуымен қосы, оларды іс-әрекетке 

жаттықтыруы керек екенін ескерген. 

  Ахмет Байтұрсынұлының «Әліпбиді» шығаруда мақсаты: қайсысымен 

оқытқанда балалар оқу мен жазуды тез үйренетінін анықтау болды. Мақсат 

үрдісінен шығу үшін Ахаң әліппелерінде қандай принцип ұстанса да, әдіс-тәсіл 

қолданса да дәл нақты болуын көздеген. Біздің пайымдауымызша, Ахаң 

әліппелері арқылы мынадай мақсатты шешуге әрекет ұстаған:  

1) ана тілінде сауат аштыру;  

2) шәкірттің көркем талғамын қалыптастыру;  

3) табиғат құбылысы мен адам тұрмысының әр қырымен таныстыра отырып 

практикалық білім беру;  

4) оқыта отырып тәрбиелеу, адамгершілік тәрбиесін беру [2.35] 

Ахмет Байтұрсынұлы әліппе арқылы тек сауат ашқызып оқытып қана 

қоймайды. Бұдағы түйін әліппе оқыту құралы ғана емес бүлдіршіннің сана-

сезімін оятушы, өмірге көзқарасын, көркем талғамын қалыптастырушы тәрбие 

құралы. Үңіле көз жүгіртсек, Ахаң әліппесінде мақал-мәтелдер, жаңылтпаштар,  

жұмбақтар молынан кездеседі. Әдіскер ағартушы бұларды ел өмірінен ала 

отырып, рет-ретімен, тіл дамыту, тәрбиелеу құралы ретінде пайдаланған. 

Балғындардың жас мөлшеріне сәйкес тіл дамытуда, ой ширатуда таптырмас 

құрал әрі қажетті тәсіл екенін жоғары бағалай білген деп түйемін.  

Қазіргі уақытта жоғары оқу орындарының  оқытушылары мен мектеп 

мұғалімдері жалпы білім беруде ең  тиімді тәсілі ретінде Блум таксомониясын 

басшылыққа алып оықтып жүргені белгілі. 

Блум таксомониясының 6 түрі  бар. Олар:  

білу – мағлұматтар мен ақпараттарды еске түсіру; 

түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды салыстыру, сипаттау; 

қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 

талдау – дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және жіктеу; 

жинақтау – ақпараттарды жүйелеу; 

бағалау – ақпарат бойынша қорытынды жасау . 

Бір қызығы, осы Блум таксономиясындағы  ең қарапайымнан күрделіге 

біртіндеп өту туралы А.Байтұрсынұлының еңбектерінен бұрынырақ бастау 

алған. Оған дәлел, ағартушы әдіскер Ахмет «Ана тілінің әдісі» атты мақаласында 

ана тілін үйретуді мынадай  әдістерге жіктейді: 



1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді 

әдістер жалпылау (синтез) немесе жиылыңқы әдіс  теп аталады. 

2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізді әдістердің 

бірі жалқылау  (анализ) немесе айырыңқы әдіс деп аталады. 

3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ондай әдістер жалқылаулы-

жалпылаулы  немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады. 

Яғни, бұл аталған әдістер қазіргі Блум таксономиясының әдістерімен сай 

келеді.  Ғалым  білім алушыларға  дайын ақпаратты  беріп қоймай, алдына 

қойылған мәселені зерттеуге, талдауға және салыстыруға, бағалауға мүмкіндік 

берген дұрыс деп санайды. [3.160-166] 

Сонымен қатар, қазір қазақ тілін оқытуда пайдаланып жүрген 4 дағдымыз 

да Ахмет атамыздың еңбектерінен бастау алған екен. Оған дәлел, сөйлеу 

әрекетінің 4 түрі «Оқу құралы» оқулығында кездеседі.  Ахмет Байтұрсынұлының 

еңбегінде қазіргі әдістемеде білім алушының функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру, дамыту мақсатында сөйлеу әрекеттерінің 4 түрін (жазылым, 

оқылым, айтылым, тыңдалым) арқылы тілді меңгертудің әдістері жайында 

еңбектерінде жазылғанын байқауға болады.  

Ғалым «үйретуді» өнер деп санағандықтан, ана тілін үйрету – бұл да өнер 

деп бағалайды. Әдіскер Ахмет тілді үйретуде мыналарды  басшылыққа алады:  

1)оқылым – оқу үйрету;  

2) жазылым – жазу үйрету;  

3) айтылым – сөйлеу үйрету. 

Әсіресе, А.Байтұрсынұлының қазақ тілін оқыту, үйрету, дамыту 

тұрғысында «Оқу құралы», «Тіл – құрал», «Методика мәселелері», «Баяншы», 

«Тіл – жұмсар», «Қай әдіс жақсы» т.б. еңбектері бар. Бұл мұраларын қазіргі 

кездегі жаңартылған білім жүйесінде қолдануға болады. Әдіскер ұстаздың 

«Баяншы» әдістемелік құралы мектеп мұғалімдері үшін жазылған қажетті құрал. 

Кітап 1920 жылы жарық көрген болатын. Аталған әдістемелік еңбегі 2 бөлімнен 

тұрады. І бөлім «Қазақ тіліндегі дыбыстар мен  Һәм олардың жазу белгілері» деп 

аталады. Бұнда қазақ тілінің дыбыстық құрамы туралы жазылады. ІІ бөлімінде 

«Дыбыстық жаттығу» деп аталады. Бұл бөлімінде әрбір дыбыстың қалай 

таңбалану керек, қалай жазу керек екенін түсіндіріп айтады. [4.26] 

Ахмет Байтұрсынұлының «Баяншы» атты еңбегінде бастауыш сыныпта 

қазақ тілін оқыту әдістемесінің ең тұңғыш кітабы. Осы оқулығының алғы сөзінде  

тілді оқытуда баланың шамасы жететін нәрсеге үйрету қажет. Оқуға ынтасын, 

қызығушылығы арттыру керек деп айтқан.  Бұғал  ағартушы-ұстаз өзінің 14 жыл 

бала оқытқан тәжірибесіне сүйеніп, жаңа оқу жолымен (усул сотие) қалай оқыту 

керектігіне: «Қазақ тіліндегі дыбыстар һәм олардың жазылу белгілері», 

«Дыбыспен жаттығу» деген аңдатпалық мағлұмат береді. Мұнан басқа «Тіл – 

жұмсар» атты екі бөлімнен тұратын әдістемелік көмекші құралын да  жазған. 1-

ші кітап 46 бет (1928), екіншісі 90 бет (1929) тұрады.  

Ахмет Байтұрсынұлы әліппелерінен жоғарыдағы аталған әдістемелік 

оқулықтарды  көбірек   ашып жазуға да болатын еді. Себебі, бұлардың бүгінгі 

оқыту  жүйесінде пайдасы  зор. Оқу құралдарының өміршеңдігі де осында 

болмақ.  Мұның бәрі тілді оқыту әдістемесі тарихынан бастау алатындығы 



белгілі.  Тағы бір айтарым Ахаңның «Оқу құралының», «Әліпбиінің» титул 

беттерінде жазылған «Балаларға тарту» тармақтары:  

Балалар! Бұл жол басы даналыққа.   

Келіңдер, түсіп, байқап қаралық та!  

Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалық па?  

Даналық – өшпес жарық, кетпес байлық,  

Жүріңдер іздеп тауып алалық та – Ы.Алтынсарыұлының әйгілі «Кел, балалар, 

оқылық» атты классикалық өлеңімен қатар  келеді.  

А.Байтұрсынов қазақтың ағартушы педагогы Ы.Алтынсариннің тікелей 

ізбасар-мұрагері. Оның идеясын жалпақ қазақ даласында іске асырушы 

қайраткер болғандықтан, оның педагогикалық мұраларын Ыбырай еңбектерінен 

бөліп қарауға болмас. [5.15] 

Енді Ахмет Байтұрсынұлы қалдырып  кеткен қазақ әліпбиінің болашағын 

айтар болсам,  тіл ғылымына қатысты нақты зерттеулер жасап, ғылым, өндіріс, 

кеңсе қолданыстарындағы сөздерді зерделеген. Қазіргі қазақ әліпбиіндегі 

дыбыстардың бүгінгі сөз қолданысына қатыстылығын  анықталған.  

Сөзімді қорыта келе айтар болсам, ақынның  оқытуда озық әдіс – тәсілдерді 

қолдану – заман талабы болып табылады. Біз қазіргі уақыттағы жаңашыл деп 

танып жүрген әдіс-тәсілдеріміздің түрі ғұлама ағартушы Ахмет атамыздың  

еңбектерінде көрініс табатынын байқадық.  

Сонымен қатар, қазіргі кезде дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім мазмұнына  

ауысып «білім алушылардың алған білімдерін күнделікті өмірде қолдану» 

қағидасы басшылыққа алынып  отыр. Оқытудың бұл жүйесі де Ахмет 

Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты мақаласында» баяндалады: «Өлі 

оқудан» көрі «төте оқу» беретін білім жандырақ. «төте оқудан» гөрі «көрнекі 

оқу» беретін білім жандырақ, «баулу» беретін білім бәрінен де жандырақ. 

«Баулу» асылында дағдылы шағындағы тіпті «бала оқыту» емес, тіршілік ісіне 

тігілей түсіру». [6.120] 

Ахмет Байтұрсынұлындай қолымен жазған оқыту әдістеме оқулықтарын 

назардан тыс қалдыруға құқығымыз жоқ. Тарихи маңызы зор мәліметтерді 

зерттеп жүрген арнайы мамандар ғана білетін болар. Алаш арысының айтқан 

әрбір сөзін жалпы алаш – білуі парыз. Бұл келешек ұрпақ үшін қажет. Қазақ 

әліпбиінің атасы – Ахмет Байтұрсынұлы.  Ұлт әліпбиін негіздегенде  ең бірінші 

оның дыбыс өлшемін, яғни қазақтың сөйлеу мақамындағы дыбыс санын 

анықтаған.  Сонымен, «жіңішкелік белгі алып, 43 түрлі дыбысты 25 белгімен 

дұрыстап жазуға болады», - деп қорытынды айтқан. Сөйтіп, осы негізде тұңғыш 

қазақ әліпбиін жазады. [7.10] 

Ы.Алтынсарин мен А.Байтұрсыновтың ағартушылық-педагогикалық 

мұраларында ұқсатық бар.   

Біріншіден, екеуі де бар ғұмырларын ұлттық мектеп ашуға, қазақ 

балаларына дүниежүзілік білімді терең меңгеруге, өнерге, мәдениетке тартуға 

күш жұмсаған.  

Екіншіден, білім берегін төл оқу-құралдарын, ғылыми-әдістемелік 

құралдар жазды.  



Үшіншіден, болашақ маман даярлау үшін  мектептер ашу,  оқу-білім 

арқылы қоғамдағы саяси-әлеуметтік мәселелерді түсіндіріп ұлттық сананы ояту 

үшін ұлттық баспасөзді насихаттау құралы ретінде пайдаланған. 

Қазақ ұлтының  мақтанышына айналған тұлға. Зерттеуші еңбегінде 

«Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тілін оқыту» әдістемесінің  іргетасын қалаушысы.  

Ғылыми тұрғыдан ағартушының әдістемелік оқулықтарының бүгінгі қазақ тілін 

оқыту ісімен сабақтастығы бар екені дәлел. Ахмет заманның әдістемелік 

теорияларын өте жақсы меңгерген ғалым. Озық елдердің тіл оқыту әдістемелік 

ілімін жетік біліп,  қазақ тілін оқытуға әдістемелік еңбектер жазған. Себебі,   

"Баяншы", "Әліппе астары", "Нұсқаушы" (қай жылы жазылғаны белгісіз), "Тіл 

жұмсар" сияқты әдістемелік еңбектерін атауға болады.  

А.Байтұрсыновтың өзі - ұлт тілін оқыту әдістемесінің ірге тасын қалаушы, 

оқулық жазудың білгір маманы. «Оқу құралы»,"Әліп-би", "Сауат ашқыш", «Тіл 

құрал» сияқты әліппе мен окулықтарының жазылуы құрылымыңдағы әдіс 

тәсілдерді саралаудан көптеген әдістемелік мағлұмат береді. Ғұлама әдіскер өзі  

жазған  Әліпбимен  оқу құралын жазып қана қойған жоқ, оны қалай оқытудың 

әдістемелік нұсқауларын да ұсынды.  

Осылайша қазіргі жаңашыл деп танылып жүрген технологиялардың түр- 

түрін ғұлама ағартушының еңбектерінде көрініс табады. Бұдан біз сан жылдар 

бойы жұртшылыққа ұсынылмай, әділ бағаланбай келген Ахмет 

Байтұрсынұлының оқу ағарту саласындағы әдістерінің өміршеңдігіне көз 

жеткізе аламыз.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ОҚУ-АҒАРТУ САЛАСЫНДАҒЫ 

ӘДІСТЕРІНІҢ ӨМІРШЕҢДІГІ 

 

Нысамбаева Перизат Ерболовна 

 «Қостанай қаласы білім бөлімінің №17 жалпы білім беретін мектебі» КММ 

 

Ахмет Байтұрсынов демократтық-ағартушылық қызметті өзінің азаматтық 

борышы және ұстаған жолының негізі санаған. Ол білім-ғылымнан кенже қалған, 



малын бағып, марғау жатқан қазақ халқын сол қараңғылықтан, сол марғаулықтан 

маса болып ызыңдап оятып, алып шығуды өмірінің мақсаты етіп қояды[1,18]. 

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тілін меңгертудің әдістемесінің негізін 

қалаған, бүгінгі ұрпаққа қалдырған әдістемелік мұра қалдырған ғалым-әдіскер. 

Ұлы ұстазымыздың өз заманында қарапайым қазақтың сауатын ашқан, оқу-

құралдары күні бүгінге дейін әдістемелік және тілтанымдық тұрғыдан өз мәнін 

жоймаған «Әліппе», «Сауат ашу», «Тілашар» т.б. құнды еңбектері екені даусыз. 

Ғалымның «Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман болмағы 

жұмсалатын орнының керек қылуына қарай»[2, 3] деген сөздері әрбір педагогқа 

бұлжымас қағида екені сөзсіз. 

Білім беру кеңістігінде шетелдік және отандық әдіскерлер «Сын 

тұрғысынан ойлау» технологиясы, «Инсерт» стратегиясы сияқты тағы басқа 

оқытудың түрлі әдістерінің ерекшеліктері мен ұстанымдарын айқындап, көтеріп 

жүр. Өткенге барлап қарасақ, бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту 

технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда аталған еңбектерінен 

бастау алады. Бұны біз ғалымның өз заманындағы балалар мен ересектердің 

сауатын ашуға арналған оқу құралдарынан да, шағын мақаларынан да аңғара 

аламыз. Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлының бастауыш мектептеріне арналған 

«Әліпбиі» (Жаңа құрал) оқулығын жазуда көрнекілік, түсініктілік, жүйелілік, 

өмірмен байланыстылық, т.б. дидактикалық ұстанымдарды, дамыта оқыту 

идеясын басшылыққа алғанын анық аңғаруға болады. Себебі, автор бұл еңбекте 

білім белгілі бір жүйемен, ретпен берілуін ескеріп, балаға әлі келетін білімді ғана 

ұсынған. Баланың ойлау қабілетін дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке 

жаттықтыру қажеттігін де ескерген[3, 14]. 

«Әліп-би» жаңа құралында (Кзыл-Орда, 1928ж.) фонетика мен 

лексикология тоғысқан, халық ауыз әдебиеті жанрларынан мақал, жұмбақ, 

жаңылтпаштар, оған қоса ережелер мен жаттығуларды орындауға бағыттаған 

әдістерді(сәйкестендіру, сыни ойлау страегиясы, шығармашылық жұмыс, рөлдік 

ойындар) көруге болады. 

«Тіл - құрал» (1,2-тіл танытқыш кітап) еңбегінде жүйелілік, бірізділікті 

байқауға болады. Дыбыстар жүйесінен бастап, синтаксиске жеткен. Ережемен 

басталып, ескертулер көрсетіліп, дағдыландыруды жүзеге асырып барып, 

сынақ(жаттығулар) берілген, соңында қорыту (ереженің схема түрі) берілген. 

Оқытушылар мен мектеп мұғалімдері жалпы білім беруде, жаңартылған білім 

беруде Блум таксомониясын басшылыққа алады. Блум таксомониясының 6 түрлі 

ережесі кез келген ақпаратты үйретудің ең ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде 

дәлелденген. Себебі Блум таксомониясының 

· «білу – мағлұматтар мен ақпараттарды еске түсіру; 

· түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды салыстыру, сипаттау; 

· қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 

· талдау – дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және жіктеу; 

· жинақтау – ақпараттарды жүйелеу; 

· бағалау – ақпарат бойынша қорытынды жасау және жұмыс сапасын бағалау» 

[2, 4]  сияқты 6 ережесі сын тұрғысынан ойлауда, яғни ойлау дағдыларын 

қалыптастыратын, жетілдіретін әдістемелердің бірі делінеді. 



Өз заманында сан жылдар бұрын айтылып кеткен А.Байтұрсынұлының 

еңбектерінен Блум таксономиясындағы танымдық үдерісінің ең қарапайымнан 

бастап күрделіге біртіндеп өту барысын көруге болады.  

Ағартушы әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты мақаласында ана тілін үйрету 

әдістерін былайша бөледі: 

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді әдістер жалпылау 

(синтез) немесе жиылыңқы әдіс теп аталады. 

2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Ол негізді әдістердің бірі 

жалқылау (анализ) немесе айырыңқы әдіс деп аталады. 

3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ондай әдістер жалқылаулы-

жалпылаулы немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады. 

Яғни, ғалым үйренушіге дайын ақпаратты бергеннен гөрі, алдына 

қойылған мәселені зерттеуіне, талдауына және салыстыруына, ой толғауына 

және бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды деп көрсетеді. Бұл категориялар 

қазақ тілін оқулықтарын құрастыруда да, сабақ әзірлемелерін жасауда да 

басшылыққа алған жөн. 

Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынұлының бұл еңбегінде қазіргі әдістемеде 

білім алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, дамыту 

мақсатында сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі (жазылым, оқылым, айтылым, 

тыңдалым) арқылы тілді меңгертудің әдістері жайында ой-пікірлерін де табуға 

болады. Ғалым «үйретуді» өнер деп бағалайды. «Үйрету өнер болған соң, ана 

тілін үйрету – бұл да өнер. Олай болса өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» 

– дегені сөзсіз ақиқат. Әдіскер тіл үйретуге мыналарды жатқызады: 1) оқылым – 

оқу үйрету; 2) жазылым – жазу үйрету; 3) айтылым – сөйлеу үйрету. 

Сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» 

өн бойында кездеседі. Мәселен, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу арқылы; 

жазылым әрекеті сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, сөзден сөз 

тудыру арқылы; айтылым әрекеті сұрақтарға жауап беру арқылы; тыңдалым 

әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа жазу арқылы жүзеге асырылады. 

Әліп-би жаңа құралына қайта оралып, тоқталсақ. Бұл кітапта ғалым бұған 

дейінгі «Әліппесі» тек дыбыстық әдіске негізделгенін, кейінгі кезде дыбыс 

әдісімен қатар сөз негізді тұтас оқу әдісі шыққанын, сондықтан бұл жаңа құралда 

дыбыс әдісі мен тұтас оқу әдісі қатар берілгенін айта отырып, «Әліппе» мен бұл 

жаңа құралдың қайсысы үйретуге жеңіл, қайсысымен оқытқанда балалар оқу мен 

жазуды тез үйренеді, осы жағынан тәжірибе түйілсе екен, деп мұғалімдерге 

өтініш білдіреді[3, 49]. 

Бұл жаңа құралда сөйлеу әрекеттерінің жазылым, айтылым, оқылым 

түрлеріне әртүрлі тапсырмалар берілген, тыңдалым әрекеті «Дыбыстық әдіске» 

негізделген. «Тұтас сөз әдісін» қолданғанда өтпеген әріптер бойынша мысалдар 

алынбаған. Бұдан А.Байтұрсынұлының бұл әдісті тек керек жерінде ғана 

қолданып отырғанын аңғарамыз. Бұл оқулықта балалар қызығатындай суреттер, 

әртүрлі ойын түріндегі топтық, жұптық тапсырмалар, балалардың логикалық 

дағдысын жетілдіруге бағытталған сұрақтар берілген. Мәселен: 

Жазылым бойынша:  



«Шыққанын шырпыдан жасау» (ермек-еңбек). Карта үлестіріледі, сонда 

жазылған сөзді балалар шырпы арқылы жазып шығады. 

Алғанын жазу (ермек-еңбек). Сөз жазылған картаны екі баладан немесе үш 

баладан алады. Сөздің әріптерін санайды. Әрпі көп шыққан жақ ол сөздерді 

жазады. 

Қисындау (ермек-еңбек). Алты сөзді бөлек-бөлек кесіп, екеу-екеуден 

қосып сөйлем құрайды, сөйлемдерін жазып отырады. 

Ақыл хат жасау. Оқулықта суреттер берілген, сол бойынша оқушылар хат 

жазады. 

Ермек-еңбек. Таблицада тоғыз сөз берілген. Тоғыз сөзден сөйлемдер құрап 

жазады. 

Сын атына зат аты. Берілген сын есімдердің қасына зат есімді 

сәйкестендіріп жазады. 

Топ хабары. Топтық жұмыс. Бір бала жасауыл болып ойынды басқарады. 

Тоғыз сөз жазылған картаны үлестіреді, соның ішінде не жазылғанын алған бала 

табуы керек, таппаса сөзді жазады, тапса жазбайды. 

Қайсысын қайда қою. Бұл мәтінмен жұмыс істеу тәсіліне арналған 

тапсырма түрі. Мәселен, бір мәтінді береді, оны балалар оқиды, оқыған соң 

мұғалім балаларға карта таратады. Әр картада сөйлем жазылады. Сол 

сөйлемдерді мәтіндегі орнымен дұрыс қою керек. Дұрыс қойса бала жазбайды, 

дұрыс қоя алмаса төрт сөйлемді жазады. Бұл тапсырма аясында өлең мәтіндері 

де берілген. Өлең жолдарын ұйқасына қарай қос-қостап қойып, дұрыс құрап 

шығу керек. 

Суретпен жұмыс. Жеке-жеке суреттер беріледі. Мысалы қазы, қасық, 

тарының суреті беріледі, бала соған қарап сөйлем құрауы керек. Сонымен қатар 

суреттер мен оның аттары бөлек-бөлек балаларға таратылады, соны 

сәйкестендірулері керек. 

Айтылым бойынша: 

Сөйлемдер жасату. Сөздерден ауызша сөйлем құрау. 

Сөйлеммен лепес жасату. Берілген сөйлемдерден ауызша мәтін құрау. 

Жаңылтпаш жасату. Берілген сөйлемдерді үш қайтара шапшаң-шапшаң айту. 

Оқылым бойынша: 

Қате оқыған жақ қайта оқиды. Алты сөйлемді мәтін беріледі. Алты баладан 

топтасып сол мәтіндегі 6 сөйлемді кітаптағы мәтінге қарамай қолдарындағы 

карта бойынша ретімен оқу керек. Қателессе дұрыс оқығанға дейін оқиды. 

Ойнаңдар! Ойлаңдар! Балалардың логикалық ойлау дағдысын жетілдіруге 

бағытталған тапсырмалар. Мысалы: 

Тайға мінген балалар жарысып келеді екен. 

Бір бала екі баланың алдында келе жатыр. 

Бір бала екі баланың ортасында келе жатыр. 

Бір бала екі баланың артында келе жатыр. 

Неше бала жарысып келеді екен? Санаңдаршы! 

А.Байтұрсынұлының 1912-1925 жылдар аралығында қолданылған 

«Әліппесі» дыбыстық әдіспен оқытуға негізделсе, 1926 жылы шыққан бұл 

«Әліппесінде» оқыту әдістерін әртүрлі қызықты тапсырмалар арқылы барынша 



толықтырды, яғни оқыту тәсілдерін «Әліппенің» ішіндегі тапсырмалар арқылы 

бірге беру мәселесін 1925 жылдан бастап қолға алды. Осылайша қазіргі жаңашыл 

деп танылып жүрген технологиялардың түр түрін ғұлама ағартушының 

еңбектерінде көрініс табады. Бұдан біз сан жылдар бойы жұртшылыққа 

ұсынылмай келген Ахмет Байтұрсынұлының оқу ағарту саласындағы әдістерінің 

өміршеңдігіне көз жеткізуімізге болады. 

«Жалғыз әліпбиді үйретудің өзінде толып жатқан әдіс бар. Сол әдістерді әр 

әдісқой өзінше өзгертіп қолданған түрлерін сөз қылсақ, әдіс түрлерін айтып 

түгесе алмас едік. Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-жаман 

болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына қарай»[3, 10] деген қазақ тіл 

білімінің атасы әрі реформаторының, Ахаңның еңбектері, әдістемесі өзектілігін 

еш уақытта жоғалтпайды. 
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ҰЛТ ҰСТАЗЫ – АХМЕТ БАЙТҰРСЫНОВТЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК 

МҰРАСЫН ЗАМАНАУИ ОҚЫТУ 

 

Оспанова Гулжайна Абдикалиевна 

Қостанай облысы Қарабалық ауданы 

Новострой жалпы білім беретін мектебі 

 

      Қазақ тіл білімі мен әдебиеттану ғылымы саласында ұлт тілін «пән» 

ретінде оқытып, оны оқытуды ғылыми жүйеде қалыптастыруды негіздеуші – 

Ахмет Байтұрсынұлы. Жалпы, қазақ тілі мен әдебиетiн оқытуда Алаш 

зиялыларының: Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Халел 

Досмұхамедұлы, Телжан Шонанұлы, Қошке Кемеңгерұлы т.б қазақ тілі мен 

әдебиетін дамытып, оқытып-үйретудегі көрсеткен негізгі ұстанымдары әлі күнге 

нақты қолға алынған жоқ. Тек, қазақ тіл білімі мен әдебиеттануды оқыту, 

меңгерту тақырыбындағы бүгінгі тәуелсіздік кезеңдегі ғалымдaр мен әдіс-

керлердің өзіндік ой-пікірлерін дамытудағы зерттеу нысаны ретінде 

қарастырылып келеді. Бұл ғылыми тұрғыдан алғанда қисынды, әрі дұрыс. 

Дегенмен, мұны өмір тәжірибесінде де қолдана білсек, ол нәтижелі болар еді. 

Әсіресе, А.Байтұрсынұлының қазақ тілiн оқытy, үйрету, дамыту тұрғысындағы 

«Оқу құралы», «Тіл – құрал», «Методика мәселелері», «Баяншы», «Тіл – 



жұмсар», «Қай әдiс жақсы» т.б. толып жатқан мұрасын бүгінгі күн талабына сай, 

жаңартылған үлгіде толығынан пайдалануға әбден болады. Ағартушы-ғалым 

қазақ тілінің грамматикасы – фонетика, морфология, синтаксис салаларын бүтін 

бірлікте алып, ұлттық тіл ғылымын жасады. Әлбетте, бұл күні әбден қалыптасқан 

қазақ тіл білімiнің ғылымы аз ғана уақытта қаланған жоқ. Ол талай жылғы, талай 

майталмандардың көз майы жегілген жұмыстардың нәтижелері арқылы 

жинақталды. Ғалымның өзі айтқандай, тілдің әуелі грамматикалық ілімін 

қалыптастырудан, сонан соң грамматикалық құрылымын зерттеп-зерделеуден 

басталған.  

Әдіскер ұстаздың «Баяншы» әдістемелік құралы мектеп мұғалімдері 

үшін жазған нұсқаулығы болып табылады.Кітап негізі  1920 жылы жарық 

көрген. Ағартушы ұстаз өзінің 14 жыл бойы бала оқытқан тәжірибесіне сүйене 

отырып, сол тұстағы заман талабы жаңа оқу жолымен (усул сотие) қалай оқыту 

керектігіне: «Қазақ тіліндегі дыбыстар һәм олардың жазылу белгілері», 

«Дыбыспен жаттығу» деген аңдатпалық мағлұмат береді. Мұнан басқа «Тіл – 

жұмсар» атты екі бөлімнен тұратын әдістемелік көмекші құрал жазған. 1-ші 

кітап 46 бет (1928), екіншісі 90 бет (1929). Нұсқаулықтың кіріспе орнына 

берілген «Дәйектемесінде» құралдың қажеттілігі туралы, бұрынғы құралдардан 

айырмашылығы жаңа жолмен үйретyге ыңғайланып шығарылғанын айтып 

кеткен. Бұл кітаптың басты мақсаты – баланы сауатты сөйлеуге, оқуға, жазуға, 

жаңа емлені қиындықсыз қабылдауға дағдыландыру. Яғни, сөйлеу, оқу, жазу 

тілін жұмыс тәжірибесі арқылы таныту, үйретy. Бұл кітаптың 1-бөлімінде 

көбінесе, әріптер мен әріп таңбаларын түрлі орында жұмсалатын сөз бен сөйлем 

белгілерін жаза білуге үйрету болса, 2-бөлімінде осы өткендердің ауқымын 

кеңейте отырып, пысықтаy мен бақылау жұмыстарын қатар атқару 

қарастырылған. 

  Сонымен қатар А.Байтұрсынов пен Н.Құлжанованың бала тәрбиесi туралы 

көзқарастарыңдағы ортақ ой, нақты мақсат- бала тәрбиесін салауатты өмір 

салтына негіздеп ұйымдастыру. Баланың дамуына негізгі әсер ететін ойын 

әрекеті екендігіне тоқтала отырып: "Баланың ойыны қайсы "жұмысы" қайсы, 

айыруға болмайды. Ойыны да ойын, "жұмысы" да ойын, бәрін де ойын үстінде, 

ойын үшін істейді... Жас балаларға жақсы іс, дұрыс білім үйрету дегенде мектеп 

балаларына сабақ үйрету үлкендерге іс үйрету сияқты  емес, әлгі айтылған 

сияқты балалар табиғаты тiлейтін жолмен үйрету айтылады. Яғни баланы ойынға 

үйрету, қатыстыру арқылы ойыны қайсы, үйретуі қайсы екенін балалар 

айырмастай, сезбестей етіп үйрету деп білу керек",-деп А.Байтұрсынов мектепке 

дейінгі тәрбиенiң өзіңдік ерекшелігін және жүргізілу тәсілін сөз етеді. 

      Ол "Мектеп керектері" атты мақаласында "мектептің жаны - мұғалім" десе, 

Н. Құлжанова "балаға жұмсалатын тәрбие құралдарының ең күштісі - алдындағы 

үлкеннің өз үлгісі. 

  Сондықтан, бaла тәрбиешiсі – жылы шырайлы -, сабырлы, шыншыл болуы 

керек. Бір сөзді де, жұмсақ та болғаны дұрыс",- дейді. Демек, олар тәрбиеші 

тұлғасының жaс ұрпақ тәрбиесіне ықпалы мол деген пікір білдіреді. Ахмет пен 

Нәзипaның артына қалдырған мұрасын бүгінгі педагогикалық колледждердің 

баcтауыш сыныпта оқыту, мектепке дейінгі тәрбие, отбасында білім беру 



бөлімдеріңде пайдалаңу арқылы қос ағартушы қалағаңдай мұғалім мен тәрбиешi 

дайыңдауға болады. 

  Дегенмен де, А.Байтұрсыновтың халық ағарту, ұлттық мәдениетіміз бен 

өнеріміздің дамуына қосқан үлесі, педагогикалық ой-пікірлері әлі де болса талай 

ғылыми-зерттеy жұмысына арқау болары сөзсіз. 

     Соңдай-ақ, ағартушының еңбектерімен бүгінгі танда жалпы орта білім 

беру саласындағы іс-шараларды, өзара сабақтастыра отырып жүргізу қажет. 

     Сәбит Мұқанов айтқандай, Ахмет Октябрь төңкерісіне шейін қазақ халқын 

ояту ретінде көп еңбегі сіңді. Қазақ мектебі, қазақ тілі сықылды орындарда оның 

еңбегі мол. Әр тілдің айдаyында жүрген қазақ балаларына қазақ тілімен кітап 

жазған, қазақ тілінің негізін жасап, қазақ мектебінің іргесін қалаған алғашқы 

адам -Ахмет. Ахметтің бұл тарихи еңбегі бағаланбай қалмақ емес  дегендей 

Ахмет Байтұрcыновтың ұланғайыр еңбегі сан саладан көрінеді. 

     Ол – ең алдымен, қазақ балаларының ана тілінде сауатын ашып, әрі қарай 

қазақ тілінде оқуын жалғастырyға көп күш жұмсаған ағартушы қайраткер. Осы 

мақсатты орындау үстінде ол қазақ тілін, оның дыбыстық жүйесі мен 

грамматикалық құрылысын баяндап, тaлдап-танытқан зерттеуші. Әрі сол 

зерттеулерінің негізінде "әліппе" мен тұңғыш анa тілi оқулықтарын жазған автор. 

Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынов - өз халқының саяси, мәдени, рухани және 

әлеуметтік өмірінің сан саласына көз тігіп, тікелей араласқан ірі публицист, 

қоғам қайраткері. 

     Өйткені, XX ғасырдың басындағы педагогикалық ой-пікірлердің даму 

тарихы және олардың бір-бірімен үндестігінің таpихи мәні зор, әрі жас ұрпақ 

тәрбиесіне берері мол. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. – 22 қыркүйек 1989 жыл. 

2. Жанпейісов Е. Байтұрсынұлы бастаулары // Тілтаным – 2001. – №2. – Б. 3-13. 

3. Жұбанов Қ. Қазақ тілінің ғылыми курсы // Политехникалық мектеп 1933. – 

№7-8. – 35 б. 

4. Қ.Жұбановтың жеке папкісі. Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік 

мұрағаты. 81-қор, 3-тізбе, 68-ісі 103105 п/п. 

5. Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалары. – Алматы: Ғылым, 1994. – 288 б. – 

Б. 227-248. 

 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕРІ  МЕН ТӘСІЛДЕРІ 

 

Серкебаева Санимкуль Туяковна 

Қостанай облысы Қарасу ауданы  

«Ключевой жалпы білім беретін мектебі» КММ 

         

         Ахмет Байтұрсынұлы көрнекті ғалым ретінде ғана емес, әдіскер ретінде де 

көп еңбек еткен. Алғашқы әліппе, оқулық, тіл құралдарын жазумен қатар, осы 

оқу құралдарын тәжірибе жүзінде қалай пайдалану қажеттігі жөнінде де ғылыми 



тұрғыдан терең талдаулар жасайды. Бұл тұрғыдан Ахмет Байтұрсынұлы қазақ 

әдістемелік ғылымның да алғашқы бастаушысы бола алды. «Баяншы», «Әліппе 

астары», «Нұсқаушы», «Тіл жұмсар» әдістемелік еңбектері мен «Баулу мектебі», 

«Жалқылау», «Қай әдіс жақсы», «Дыбыстарды жіктеу» атты мақалалары осының 

айғағы болса керек. Ғалым өзінің оқулықтарында әріптерді балаларға тез әрі 

үйрету үшін көптеген әдістерді пайдаланған. Ол өзі жасаған әліпбидегі әріптерді 

үйрету үшін, ең алдымен, оны жазып үйрену үшін, тілдегі дыбыстарды тани 

керектігіне назар аударады. «Әріптерді тани білуді» мақсат ету- таңбаның негізгі 

белгілерін бағамдауға үйрету. Таңбаның негізгі екі белгісі бар. Бірі – сыртқы 

тұлғасы да, екіншісі оның мағынасы. Ахмет Байтұрсынұлы осының екі 

жақтылық белгісін балаға дұрыс пайымдатуға көңіл бөлген. Дыбысты меңгертіп, 

оның әріптік таңбасын таңбалайды. Ахмет Байтұрсынұлының әдістемелік 

бағытта жазылған «Тіл жұмсар» атты еңбегінің мәні зор. Тіл – құралдың жеке 

бөлшектерін түсіндіру жолын белгілеп берген бұл еңбектің қазақ тілінің 

әдістемесі пәнінде алатын рөлі мен маңызы ерекше болмақ. «Тіл жұмсар» - қазақ 

тілін оқыту әдістемесінің басы. Ғалымның өзі көрсетіп бергендей, тіл туралы 

еңбек жазу бар да, оны балаға оқыту жүйесі бар: «Тіл құрал» қазақ тілі қандай 

құрал екендігін тұтас түрінде таныту үшін түрлі бөлшектерін, тетіктерін ұсағын 

ұсағынша, ірісін ірісінше жүйелі тұрған орнында алып көрсетіп танытады. «Тіл 

жұмсар» сол үлкен құралдың бөлшектерін, тетіктерін балаға шағындап бөлек- 

бөлек ойыншық сияқты құрал жасап, соларды танытып, соларды жұмсату 

арқылы барып үлкен құралды танытады» ( 1992, 336). 

          Әдіскер-ғалым оқытудың дұрыс жолға қойылуы үшін мынадай әдістемелік 

қағидаларды ұсынады: 

1) Жаңа берілетін сабақты баланың білетін мағлұматтарымен ұштастыру; 

2) Тиісті таныстыру арқылы сабақтың мазмұнына ынталандырып, ілтипат 

аудару; 

3) Сабақты алдын-ала даярлайтын сұраулар қою арқылы ынтасын арттыру; 

4) Қажетсіз мағлұматтардан сақтану, баланың ілтипатын қоздыратын қызықты 

нәрселерді ғана сөйлеп, үйрету; 

5) Баланың ішін пыстыртатын біркелкі мағлұматтардан сақтану, лайықты 

салыстыру, теңестіру, ұқсастыру, түрлі әдісті оңтаймен оқытуға, жандандыруға 

тырысу; 

6) Алғашқы кездегі оқыту деректің көрнекі болуы. Оған сай жобаларды дұрыс 

қолдану; 

7) Өзгелерді ынталандыру үшін оқытушы үйрететін нәрсесіне өзі де жақсы көру, 

оқытушы сүйген нәрселерді оқушы да сүйеді. 

         Ғалым ұсынып отырған қағиданың қай-қайсысы болса да балаға дәріс беру 

жүйесінде ешқашан ескермек емес. Мектеп мұғалімі үшін үнемі есте болатын 

негізгі ұстанымдар деп білеміз. 

         А.Байтұрсынұлы хат таныту, сауаттандыру әдістемесін жетік білген. Бұған 

еңбекте талданған Ахаң әліппелерінің құрылымы, ондағы қолданған әдіс-

тәсілдері, сүйенген ұстанымдары дәлел бола алады. Жинақтай айтсақ, Абат 

Саттыбайұлының «А.Байтұрсынұлының әдістемелік мұрасы» зерттеу еңбегі 

арқылы қазақ ғұламасының әліппе, оқулықтарының сан алуан әдістемелік 



иірімдерге толы екенін байқаймыз. Байқаймыз да, қайран қаламыз. Көз 

алдымызда Ахмет ата бейнесі бұрынғыдан да биіктей, тереңдей түскендей. Оқу 

құралының авторы да: «Бұлардың бүгінгі оқыту ісімізде пайдасы шексіз. Оқу 

құралдарының өміршеңдігі де осында. Мұның бәрі, айналып келгенде, тілді 

оқыту әдістемесі тарихының бастау көзі осы іспеттес оқу құралдарында 

жатқанына, олардан бастау алатынына толық айғақ» деп түйіндейді. Иә, авторға 

сүйене айтсақ, А.Байтұрсынұлының әліппе, оқулықтары кейінгілерге үлгі болып 

қана қоймай, әдістемелік зерттеулерге ой салды, қорытынды теориялық 

тұжырым жасауға негіз болды. А.Байтұрсынұлынан кейінгі әдіскер 

ғалымдардың ешқайсысы да өз зерттеулерінде А.Байтұрсынұлының 

әліппелерінде, оқулықтарында көрінген, жүзеге асқан әдістемелік идеяларына 

соқпай өте алған жоқ. А.Байтұрсынұлы теориялық тұрғыда дәлелдемегенімен, 

тәжірибеде әліппе, оқулықтары арқылы іс жүзінде көрсеткен әдістемелік 

ойларын, пікірлерін қазіргі ғалымдар дамытып жатқанына ешбір күмән жоқ. 

         1912 жылы Орынборда шыққан «Оқу құралында» дыбыс пен әріпті оқыту 

дидактиканың «жеңілден ауырға» ұстанымы бойынша бірте-бірте 

күрделендіріледі. Онда тақырып бойынша бала өмірде күнделікті қолданатын, 

кездесетін сөздермен таныстыру ұстанымы сақталған. Әрі қарай баланы 

қызықтыратын жаңылтпаш, жұмбақтар және мақал-мәтелдер берілген. Одан 

кейін ғана қысқа мәтіндер мен өлең шумақтарын береді. 

        «Әліп-би» деп аталатын оқулығында негізінен мәтінді қолданып, түрлі 

ойындарды ұсынады. Ол ойындар дыбыстық әдіс жолымен сөздерді түрлендіру 

арқылы сөздер, сөйлемдер жасауға арналған. Әрі қарай жаттығулар беріп, 

оларды өзгертіп, жаңылтпашқа айналдыру тапсырмалары күрделендіріліп 

беріледі. Мұның өзі Ахмет Байтұрсынұлы әдістемесінде күрделендіру ерекше 

орын алатыны көрінеді. Сонымен қатар баланың тілін дамытуда, оқығанды есте 

сақтауда қайталаудың маңызды екені ескеріледі. 

         «Қай әдіс жақсы», «Жалқылау /айырыңқы/ әдіс», «Жалқылауды жалпылау 

әдісі» деген еңбектерінде «Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын орнының 

керек қылуына қарай» дейді. Мәселен, сауаттау әдісі дегеніміз – соны білдіруге 

жұмсалатын түрлі әдістердің шумағы. Жазу - әріптердің дыбыстарын айта сала 

тізу; оқу - әріптердің дыбыстарын айта тізу. Сондықтан да ғалым мынадай 

заңдылықтарды түсіндіреді: «Әдісін алғанша қай істе болса, қиын болады. Әдісін 

алған соң, қайсысы болса да оңайлайды. Істің шапшаң істеліп күйге жетуі, қайта-

қайта істеліп, дағдыға айналған кезде болады... Әдісін алғаннан кейін... 

қиындығы жоғалады. Одан әрі тек жаттығу, төселу үшін істің қайта-қайта істелуі 

шарт».  

          Қандай әдісті пайдалансақ та, ол әдіс оқыту үрдісінің алдында тұрған 

дидактикалық міндетті шешуі керек. Оқу іс-әрекетінің тиімді болуы үшін, 

мұғалім белгілі бір нәтижеге қол жеткізу үшін өзі төселген бір әдіс болуы қажет. 

Бір әдістің өзін бірнеше мақсатқа пайдалануы мүмкін. Ол арқылы білімді де 

меңгертеміз, тексертеміз, дағдыны қалыптастырамыз, т.б. Бірақ, бір әдісті білу 

жұмыстың нәтижелігін аңғартпайды. Мұғалім қай әдісті таңдамасын, оқушы 

қабылдауына жеңіл, тиімділігі мол, нәтижелі, ең негізгісі дидактикалық мақсат 

пен міндеттерге сәйкестігі ескерілуі қажет. Сонымен қатар мұғалім жұмысқа 



төселу үшін істің тиянақты, жауапты түрде істелуін көздеп, оқушыға меңгертетін 

білім жан-жақты жетілдірілген, білімдік мағлұматтар мол болуымен бірге, оны 

игерудің әдістемелік жолдарына назар аударуы керек. Сондықтан «Оқу 

мектептерінен шыққандарында мәніс білім мол болғанымен, әдіс білім аз 

болады» дейді. Яғни сабақта берілетін білімнің мазмұны ғана емес, оны 

игертудің әдісін де білгізу керектігін баса айтады. Және де «... әдісті үйрету де, 

үйрену де қиын... істің істеу мәнісін білгенмен, істеу әдісін білмей, ... істі 

дұрыстап істеуге болар ма?» деген пайымдау жасайды. 

         «Тіл жұмсар» кітабында оқытуға қойылатын талапты былай 

тұжырымдайды: «Бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алу керек. Мұғалімнің 

қызметі – оның білімнің ұзақ жолын қысқарту, қиналмай оңай оқу, керек білімін 

кешікпей, дер негізінде алып отыру үшін балаға жұмысты әліне шағындап беру 

және баланың бетін белгілеген мақсатқа қарай түзеп отыру» деп есептейді. Қай 

пәнде болсын баланың алған білімін тәжірибеде қолдануы барлық сабақтарда 

нақты тапсырмалар, өздігінен байқау, зерттеу жұмыстары арқылы жүзеге 

асырылады. Сондықтан оқушы ережелерді, теориялық мағлұматтарды тәжірибе 

жүзінде қолдана алса ғана білім сапалы, тиянақты болып, дағдыға айналады. 

Сыныптағы оқушылардың қабілеті түрліше дамиды. Көп балалардың қабілеті бір 

деңгейде орташа қалыпта, кейбіреуінің арнайы мүмкіндігі мол, қабылдау қасиеті 

ерекше болады. Сондықтан мұғалімдер осыған қарап материалды меңгерту 

жұмысын түрлендіріп береді. Әр оқушының қабылдау, тапсырманы орындау 

қабілетіне қарап, белгілі бір мақсатты білімге ұмтылдырып отырады. 

Мұғалімдер әр оқушыға дербес тапсырма беріп, өз бетімен іздендіруге 

бағытталған жұмыс түрлерін жүргізеді. 

          Ахмет Байтұрсынұлы тіл мен әдебиет пәні арқылы дидактикалық 

заңдылықтарға, өзі негізге алған оқыту ұстанымдарына /«жеңілден ауырға», 

«оңайдан қиынға», «қарапайымнан күрделіге», «білім мөлшерінің баланың жас 

және дара ерекшелігіне қарай берілу» ұстанымы/ сүйене отырып оқытудың 

мақсатын, білімнің мазмұнын, сабақ беру ісін ұйымдастыру және оның әдістері 

мен әдістемесін ашып көрсетеді. Ендеше А.Байтұрсынұлы мұраларындағы 

дидактикалық ұстанымдарды қоғам талаптарына сай қазіргі заманғы оқыту 

әдістемесінде қолдану оқушылардың ғылыми дүниетанымын, өмірлік 

көзқарастарын қалыптастыруда, белсенді, дербес тұлғаны тәрбиелеуде аса қажет 

деп санаймыз. 

        Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тілін меңгертудің әдістемесінің негізін қалаған 

ғалым-әдіскер екендігін бүгінгі ұрпаққа қалдырған әдістемелік мұраларынан 

белгілі. Ұлы ұстазымыздың өз заманында қарапайым қазақтың сауатын ашқан 

«Әліппе», «Сауат ашу», «Тілашар» т.б. оқу-құралдары күні бүгінге дейін 

әдістемелік және тілтанымдық тұрғыдан өз мәнін жоймаған құнды еңбектер 

екені даусыз. Ғалымның «Әдіс – керекшіліктен шығатын нәрсе. Әдістің жақсы-

жаман болмағы жұмсалатын орнының керек қылуына қарай» деген сөздері әрбір 

педагогқа бұлжымас қағида болары сөзсіз. 

          Бүгінгі білім беру кеңістігінде шетелдік және отандық әдіскерлер «Сын 

тұрғысынан ойлау» технологиясы, «Инсерт» стратегиясы сияқты тағы басқа 

оқытудың түрлі әдістерінің ерекшеліктері мен ұстанымдарын айқындап көтеріп 
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жүр. Өткенге барлап қарасақ, бүгінгі жаңашыл деп табылған оқыту 

технологияларының Ахмет Байтұрсынұлының жоғарыда аталған еңбектерінен 

бастау алатынын атап өткен жөн болар. Бұны біз ғалымның өз заманындағы 

балалар мен ересектердің сауатын ашуға арналған оқу құралдарынан да, шағын 

мақаларынан да аңғарамыз. Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлының бастауыш 

мектептеріне арналған «Әліпбиі» (Жаңа құрал) оқулығын жазуда көрнекілік, 

түсініктілік, жүйелілік, өмірмен байланыстылық, т.б. дидактикалық 

ұстанымдарды, дамыта оқыту идеясын басшылыққа алғанын анық аңғаруға 

болады. Себебі, автор бұл еңбекте білім белгілі бір жүйемен, ретпен берілуін 

ескеріп, балаға әлі келетін білімді ғана ұсынған. Баланың ойлау қабілетін 

дамытумен қатар, оларды іс-әрекетке жаттықтыру қажеттігін де ескерген. 

Қазіргі таңда ересектерді оқытатын оқытушылар мен мектеп мұғалімдері жалпы 

білім берудің ең ұтымды тәсілі ретінде Блум таксомониясын басшылыққа алады. 

Блум таксомониясының 6 түрлі ережесі кез келген ақпаратты үйретудің ең 

ұтымды тәсілдері ретінде тәжірибеде дәлелденіп жүр. Себебі Блум 

таксомониясының 

· білу – мағлұматтар мен ақпараттарды еске түсіру; 

· түсіну – жаңа идеяны түсіну, ондағы негізгі идеяларды салыстыру, сипаттау; 

· қолдану – жаңа білімді түрлі нұсқада пайдалану; 

· талдау– дәйектер мен себептерге байланысты ақпаратты тексеру және жіктеу; 

· жинақтау – ақпараттарды жүйелеу; 

· бағалау – ақпарат бойынша қорытынды жасау және жұмыс сапасын бағалау» 

сияқты 6 ережесі сын тұрғысынан ойлауда, яғни ойлау дағдыларын 

қылыптастыруда, жетілдіруде соны әдістемелердің бірі делінеді. 

Бір қызығы, осы Блум таксономиясындағы танымдық үдерісінің ең 

қарапайымнан бастап күрделіге біртіндеп өту барысы жайында өз заманында сан 

жылдар бұрын айтылып кеткен А.Байтұрсынұлының еңбектерінен бастау алады. 

Ағартушы әдіскер «Ана тілінің әдісі» атты мақаласында ана тілін үйрету 

әдістерін былайша бөледі: 

1) Кей әдістердің негізі қосу, жинау болады, барша ол негізді әдістер жалпылау 

(синтез) немесе жиылыңқы әдіс теп аталады. 

2) Кей әдістердің негізі талдау, айыру болады. Олнегізді әдістердің бірі 

жалқылау (анализ) немесе айырыңқы әдіс деп аталады. 

3) Кей әдістің негізінде қосу да, талдау да болады. Ос ындай  әдістер 

жалқылаулы-жалпылаулы немесе айырыңқы-жиылыңқы деп аталады. 

          Яғни, ғалым үйренушіге дайын ақпаратты бергеннен гөрі, алдына 

қойылған мәселені зерттеуіне, талдауына  және салыстыруына, ой толғауына 

және бағалауына мүмкіндік беру аса маңызды деп көрсетеді. Бұл категориялар 

қазақ тілін оқулықтарын құрастыруда да, сабақ әзірлемелерін жасауда да 

басшылыққа алған жөн. 

           Сондай-ақ, Ахмет Байтұрсынұлының бұл еңбегінде қазіргі әдістемеде 

білім алушының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру, дамыту 

мақсатында сөйлеу әрекеттерінің 4 түрі (жазылым, оқылым, айтылым, 

тыңдалым) арқылы тілді меңгертудің әдістері жайында ой-пікірлерін де табуға 

болады. Ғалым «үйретуді» өнер деп бағалайды. «Үйрету өнер болған соң, ана 



тілін үйрету – бұл да өнер. Олай болса өнерлерде болған сындар мұнда болмақ» 

– дегені сөзсіз ақиқат. Әдіскер тіл үйретуге мыналарды жатқызады: 1) оқылым – 

оқу үйрету; 2) жазылым – жазу үйрету; 3) айтылым – сөйлеу үйрету. 

          Сөйлеу әрекетінің төрт түрі Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құралының» 

өн бойында кездеседі. Мәселен, оқылым әрекеті буындап оқу, тұтас оқу 

арқылы; жазылым әрекеті сөздерді буындау, тасымалдау, көшіру, құрастыру, 

сөзден сөз тудыру арқылы; айтылым әрекеті сұрақтарға жауап беру 

арқылы; тыңдалым әрекеті жаңылтпаштарды есте сақтап, жатқа жазу арқылы 

жүзеге асырылады. 

          Бүгінгі таңда қазақ тілін оқытуда жазбаша тілдегі сөздердің ауызша тілдегі 

қатынасы ескерілмей жатады. Білім алушылар әріп пен дыбысты ажырата алмай, 

бір үйлесіммен, бір ырғақпен айтылатын сөз тіркестерін жазба тілдегі нұсқамен 

айтатын дәрежеге жеткен. Ауызша тіл мен жазба тілдегі норманың арақатынасы 

жайында Ахмет Байтұрсынұлының екі бөлімнен тұратын «Тіл жұмсары» мен 

«Оқу құралында» баяндалған. Әдіскер-ғалым өтілген мағлұматтарды ауызекі 

тіліне жеңіл де қысқа ауызша сауалдармен бекітуді де естен шығармаған. 

Мысалы, 1) әріп пен дыбыс бір ме? 2) қайсысы көрінеді, қайсысы естіледі ? 3) 

ұқсас дыбыстардың әріптері ұқсас бола ма? 

          Ғалым «Жаза білу үшін тілдегі дыбыстарды тани білу керек. Ол 

дыбыстарға арналған әріптерін тани білу керек. Таныған әріптерін  жаза білу 

керек. Жазған әріптерін дыбысымен атай білу керек» деп әріп пен 

дыбыстыайырудың әдіс-тәсілдерін нақты мысалдармен көрсетеді. 

           Сонымен қатар қазіргі таңда дәстүрлі оқытудан жаңартылған білім 

мазмұнына ауысқан білім беру жүйесінде «білім алушылардың алған білімдерін  

күнделікті өмірде қолдану» қағидасы басшылыққа алынып жүр. Оқытудың бұл 

жүйесі де Ахмет Байтұрсынұлының «Баулу мектебі» атты мақаласында» 

айтылады: «Өлі оқудан» гөрі «төте оқу» беретін білім жандырақ, «төте оқудан» 

гөрі «көрнекі оқу» беретін білім жандырақ, «баулу» беретін білім бәрінен де 

жандырақ. «Баулу» аясында дағдылы 

шағындағы тіпті «бала оқыту» емес тіршілік ісіне тікелей 

түсіру». 

           Осылайша  қазіргі жаңашыл деп танылып жүрген технологиялардың түр 

түрін ғұлама ағартушының еңбектерінде көрініс табады. Бұдан біз бірнеше 

жылдар бойғы жұртшылыққа ұсынылмай, әділ бағаланбай келген Ахмет 

Байтұрсынұлының оқу ағарту саласындағы әдістерінің өміршеңдігіне көз 

жеткізуімізге болады. 

          Ахмет екі сөзден тұратын сөйлеммен жаттығулар беріп,оларды 

түрлендіріп, тіпті жаңылтпашқа айналдыру сияқты тапсырмалар арқылы бала 

тілін дамытудың түрлі әдістерін қолданған. Олар күрделене келе мәтіндерге 

айналған. Ол өте кіші мәтіннен басталып, ары қарай күрделене береді. Ахмет 

Байтұрсынұлы әдістемесінде аз дыбыстан тұратын сөзден бастау, жаттығудыаз 

сөйлемнен, мәтінді өте шағын түрінен бастау,оларды біртіндеп қана кеңейту, 

күрделендіру тәсілі айрықша орын алады. 



        Ахмет Байтұрсыновтың еңбектерінде оқушылардың сөз байлығын молайту 

мәселесі арнайы сөз барысында, оқушылардың сөздік қорын жетілдіруге арнайы 

бірнеше жұмыстарды жүргізгені байқалды. 

        Ә.Садуақасовтың: «Адамды  бір-бірімен қоғамдастыратын басты құрал –тіл 

болып табылады» -, деген. Бастауыш  сыныптарда  балаға тілдің фонетикалық 

құбылыстары, лексикалық ерекшеліктері, грамматикалық заңдылықтары 

үйретіледі. Мұнда мұғалімдердің алдында екі міндет тұрады. Бірі – оқушыға 

сөздің дұрыс айтылуы мен дұрыс жазылуын үйрету. Екіншісі – сөздік қорын 

молайту, оларды дұрыс қолдану. 

        Ахмет  Байтұрсынұлының қазақ тілінің оқулығын жазуы – қазақ тілінде 

қазақша жазылған оқулықтың алғашқы бастамасы болды. Автор 1912 жылы 

мектеп балаларына  арнап қазақша сауаттандыратын – әліппені «Оқу құралын» 

жазғаннан кейін, мектепте қазақ тілін пән ретінде оқытатын оқу құралын жазуға 

кіріседі. «Біздің заманымыз – жазу заманы: жазумен сөйлесу – ауызбен 

сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман. Алыстан  ауызбен сөйлесуге 

болмайды. Жазумен  дүниенің бір  шетіндегі адам екінші шетіндегі адаммен 

сөйлеседі. Сөйлегенде сөздің қисыны келтіріп сөйлеу қандай керек болса, 

жазғанда да сөздің кестесін келтіріп жаза білуге, қай сөз қандай орында қалай 

өзгеріліп, қалайша біріне-бірі қиындасып жалғасатын жүйесін білу керек», деп 

жазады ұлы ғалым (Тіл құрал, 173-бет). 

           «Қай әдіс жақсы», «Жалқылау /айырыңқы/ әдіс», «Жалқылауды жалпылау 

әдісі» деген еңбектерінде «Әдістің жақсы-жаман болмағы жұмсалатын орнының 

керек қылуына қарай» дейді. Мәселен, сауаттау  әдісі дегеніміз – соны білдіруге 

жұмсалатын түрлі әдістердің шумағы. Жазу  - әріптердің дыбыстарын айта сала 

тізу; оқу - әріптердің дыбыстарын айта тізу. Сондықтан да ғалым мынадай  

заңдылықтарды түсіндіреді: «Әдісін алғанша қай істе болса, қиын болады. Әдісін 

алған соң, қайсысы болса да оңайлайды. Істің шапшаң істеліп күйге жетуі, қайта-

қайта істеліп, дағдыға айналған кезде болады... Әдісін алғаннан кейін... 

қиындығы жоғалады. Одан әрі тек жаттығу, төселу үшін істің қайта-қайта істелуі 

шарт».  

          Қандай әдісті пайдалансақ та, ол әдіс оқыту үрдісінің алдында тұрған 

дидактикалық міндетті шешуі керек. Оқу іс-әрекетінің тиімді  болуы  үшін, 

мұғалім белгілі бір нәтижеге қол жеткізу үшін өзі төселген бір әдіс болуы қажет. 

Бір әдістің өзін бірнеше  мақсатқа пайдалануы  мүмкін. Ол арқылы білімді де 

меңгертеміз, тексертеміз, дағдыны қалыптастырамыз. Бірақ, бір әдісті білу 

жұмыстың нәтижелігін аңғартпайды. Мұғалім қай әдісті таңдамасын, оқушы 

қабылдауына жеңіл, тиімділігі мол, нәтижелі, ең негізгісі дидактикалық мақсат 

пен міндеттерге сәйкестігі ескерілуі қажет. Сонымен қатар мұғалім жұмысқа 

кірісу үшін істің тиянақты, жауапты  түрде істелуін көздеп, оқушыға меңгертетін 

білім жан-жақты жетілдірілген, білімдік мағлұматтар мол болуымен бірге, оны 

игерудің әдістемелік жолдарына назар аударуы керек.  
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ 

МЕН ТӘСІЛДЕРІ 

  

Сомтемирова Шынар Тойкеновна 

Қостанай облысы «Тобыл қаласының мектеп-гимназиясы» КММ 

                                                           

         Қазақтың бас ақыны, ғалым, публицист – Ахмет Байтұрсынұлының  оқыту 

әдістері жөнінде жинақтаған ақпараттарға негізделген  баяндаманың  алғашқы  

беттерін  Ұлы ұстаздың Әліп-би  кітабында жазылған оқыту әдістерін 

баяндаудан бастағанды жөн көрдім. Бұл кітапта әріптер бастап, дыбыс,  сөз 

тіркес, сөйлем құрастырып үйрету және көптеген тапсырма түрлерін ұсынған.    

Әдістертердің  түрлері және олардың қолданылуы жайында  түсіндіріп  айтқан.           

        Жалғыз  әліп-би  үйретудің  өзінде  толып  жатқан әдіс бар. Сол  әдістерді  

әр әдісқой өзінше өзгертіп қолданған түрлерін  сөз қылсақ,  әдіс түрлерін айтып 

түгесе  алмас едік. Бұған дейін сөз болған әліп үйрету жүзіндегі  әдістердің  

негізгі түрлерін  алып, солардың  қайсысы жақсы  деп сауал  қояр болсақ,  оған 

ешкім  мынасы жақсы,  мынасы  жаман деп кесіп  айтып, тура   жауап  бере  

алмайды.  

       Орыс данасы Лев Толстой (бала  оқытып тәжірибе жасаған адам): «Жақсы 

дерлік те, жаман дерлік те бір әдіс жоқ.  Олақтың  белгісі – бір  ғана   әдісті  болу, 

шеберліктің белгісі – түрлі әдісті болу. Керек  орында жоқ әдісті табу да  қолынан 

келу. Мұғалім  әдісті  көп  білуге тырысу керек: оларды өзіне сүйеніш  қолғабыс 

нәрсе  есебінде  қолдану керек». (Лев Толстой «Үйрету әдістері туралы» ) 

        Толстой олай  десе, өзгелердің де тәжірибе жасағаннан  кейін  келген қарары 

онан алыс емес. Әдіс турасындағы басқалардың да пікірлерін қорытып, 

қысқасынан айтқанда, әр әдіс өз  орнында  жақсы  деген пікір болып шығады. 

         Әдіс – керекшіліктен  шығатын  нәрсе. Әдістің  жақсы – жаман болмағы 

жұмсалатын  орнының  керек  қылуына  қарай.  Мәселен, сауаттау әдісін  алсақ, 

бір жұрттың сауаттау ісіне қолайлы болған әдіс екінші жұрттың  да  сауаттау 

ісіне  қолайлы  боларға тиіс  деп айтуға  болмайды. Екеуінің тілінің заңы, 

емлесінің  жүйесі бірдей болса, біріне қолайлы  болған әдіс, екіншісіне немесе 

әріпінің жүйесі басқа болса,  онда біріне жақсы  болған сауаттау  әдісі  екіншісіне 

де  жақсы  болады деп  ешкім  айта  алмайды. [2, 357-бет ]  

         Мектеп оқушыларына жылдамдығын арттыру қай уақытта да өзекті мәселе 

болған. Бұндай  мәселе қазіргі кезеңдегі оқыту үрдісінде де бар. Әр мұғалім 

жылдам оқытудың түрлі әдіс-тәсілдерін қолданып жүр. Менің байқағаным, 

Ахмет Байтұрсынұлының Әліп би кітабында жылдам оқуға қатысты тиімді 



әдістер көрсетілген екен. Ол әдіс – дыбыс әдісі. Жылдам оқытуға арналған Ахмет 

Байтұрсыновұлының «Дыбыс әдісі» деп  атап айтсақ және оны қазіргі оқу 

үрдісінде қолдануға болар еді. 

         Бұл әліп-би кітабы жаңа әдіске көшу жүзіндегі көңіл тілегі мен қол 

қысқалығын  бір-біріне жанастырып  жақындату шарасын табу түрінде  

шығарылып тұр. Үйрету жағынан «дыбыс әдісі» мен  «тұтас оқу» әдісінің  

екеуіне бірдей  жарарлығы  көзделді.  Мазмұн жағынан қазақ жағдайына  

жанастырылып, жаңа  програмша (Гувс програмынша)  болуы көзделген.  

         Қазақтан сүргітші болмағандықтан, қазақ  тұрмысына лайық даяр  сүргіттер 

табылмағандықтан, бұл  әліп-би кітабында да сүгірет жағынан  кемшілік көп. 

Онысы оңдала жатар. Мұғалімдерден өтінеміз:  бұрынғы  «Оқу құралы» мен  бұл 

«Жаңа құрал»  екеуінің  қайсысы үйретуге жеңіл? Екінші сөзбен айтқанда, 

қайсысымен оқытқанда балалар  оқу мен жазуды  тез  үйренеді? Осы жағынан  

тәжірибе  түйілсе  екен. 90 % - і  хат  білмейтін жұртқа оқу мен жазуды  оңай  

үйрететін Әліп-би  кітабынан  артығы жоқ. [1, 50-бет ] 

Ахмет Байтұрсынұлының Әліп би кітабының алғашқы бетінде: 

                 «Балаларға тару» 

                 Балалар, бұл – жол басы даналыққа, 

                 Келіңдер,  түсіп, байқап қаралық  тез! 

                 Бұл жолмен бара жатқан  өзіңдей көп, 

                 Соларды көре тұра қалалық па? 

                 Даналық – өшпес  жарық , кетпес байлық. 

                 Жүріңдер! Іздеп тауып  алалық та!       

                                                                                               Шығарушы. 

       Балаларды білімге шақыруға арналған осы өлең жолдарынан басталған оқу 

құралының іші толған әдіс-тәсілдер. Оның көбі жылдам оқуға, логикалық 

ойлауға, сөз тіркестер жасауға, сөйлемдер құруға, суреттер арқылы сөйлем 

құруға, карточкалар қолдануға және жаңа сөздерден жаңылпаштар жасау 

арқылы оқушының сөйлеу тілін дамытуға арналған әдістері  енгізілген. 

Онымен қоса, жұптық жұмыс пен топтық жұмыстарда ұсынылған. Әліп-би 

кітабында топтық жұмыс «одақтар» деп жазылған. 

     «А» әріпін үйретуге қатысты келесідей карточкалар жасалған. Оқушы өз 

қолымен сөздерді құрастыруы үшін шырпы (оттық)  қолданылады. 

                Аралар көбелектер (суреттерімен) 

                Шыққанын шырпыдан жасау (ермек – еңбек ) 

       ар        ара       азар 

       аз        аза       араз 

        Бұлар  бөлек-бөлек сызық  бойымен кесіліб, қарташа үлестіріледі.Әркім 

өзіне шыққанын  шырпыдан  (оттықтан) жасайды.   [1, 10-бет ] Әліп-би кітабында  

көрсетілген әдістерден  байқағаным, тақырыпқа сай сөздерді қолданып жүйелі 

түрде  жұмысты толықтырып отыру  ұсынылған. Карточкамен жасалатын әдістер 

Әліп-би кітабының келесі беттерінде сөз тіркестерін жасап үйрету, одан кейін 

осы сөздерді қолданып, сөйлемдер жасауға болатын әдістері көрсетілген. 



        Сабақта қолданатын әдістердің бірі – жұптық жұмысы ұсынылған. Карточка 

беріледі. Сызық бойымен кесіп, екі топқа бөліп беру керек. Әр топ алған 

сөздерінің әріптерін санайды. Көп әріп түскен топ ұпай саны көп деп есептеледі.  

Ұпай түскен жақ алған сөздерінің бәрін жазады. Әріп еш жағынан  артық  

шықпаса, әр  қайсысы  алған сөздерін  жазады. [1, 11- бет ]  

       Осы алты сөзді бөлек-бөлек кескеннен  кейін екеу-екеуден қосыб, қыйсынын 

келтіріб, балалар сөйлем жасаулары керек.  Жасаған  сөйлемдерін  жазыб 

отырады. Екі-екіден, артын-алдын  алмастырыб қосыб, осы сөздерден оннан 

асыу сөйлем мен лепес жасауға болады.   [1, 12 - бет ] 

       Ахмет Байтұрсынұлының оқытудағы бұл әдісінен  оқушының өзі 

құрастыруы арқылы еңбек жасауы әрі саусаққа қимыл жаттығуы сонымен қатар, 

өз қолымен жасағандықтан есте сақтауы жақсы болады деген тұжырымын 

байқадым. Ара, көбелектер сөздері мен суретін қолдануы «А» әріпі жуан дыбыс 

екенін көрсетуі.    

       Әрбір әріпке қатысты суреті көрсетілген. Мысалы: «О» дыбысын балаға 

үйреткенде: «О» дыбыстаған адамның еріні дөңгеленіп  тұратыны көрсетілген. 

Қимыл арқылы көрсеткенде  «Саусаққа жіп орап жатыр» суреті берілген.           

Астық шөмелесі (үйілген шөп) суреті бар. «О» дыбысы бар  1-2 буынды сөздер 

жазылған: «О»  ор, оз, ора, ораз, зор, Ораз.   [1, 13 - бет ] 

                                     Кім жаңылтпаш жасайды?  

             аз                9      қабат 

    қара   ала  ат    торы  ала  қаз       қаралады 

Осы  тұрған  алты  бөлек  сөздерден  екі  ауыз  жаңылтпаш жасату. Жаңылтпаш 

жасату үшін бөлек-бөлек кесу керек. [1,37-бет]                

Жылдам оқуға қажетті әдістері ретінде Ахмет Байтұрсынұлы сөз тіркестері мен 

сөйлемдер  жасау  және оны  шапшаң  оқуды  ұсынған. 

Карточкада жазылған: он, назар, аз, нан, арзан, зор, нар, онан, Ораз сөздерінен  

1) он  нан, 2) нан арзан, 3) Он нан  арзан  т . б. [1,  17-бет]                                        

Осы жүйеде сөз тіркестер мен сөйлемдер жасатып, оларды шапшаң оқытуы бар. 

Осы сөйлемдерден жаңылтпаш жасатуға да  болады. Мәселен, мынау төмендегі 

сөйлемдерден  үш қайтара  шабшаң-шабшаң айтса,  жаңытпаш болыб шығады. 

Зор Ораз, ор Ораз !                    3) Ораз орар, аз орар, 

Ора Ораз, зор Ораз!                   4) Ораз озар, аз озар.                   [1, 15-бет] 

         Ахмет Байтұрсынұлының оқыту әдістерінде дыбысқа басты назар 

аударылған. Оқушы әріптің дыбысталуын есту арқылы буынға бөле білуі қажет 

екені айтылған. Бұл туралы кітапта тапсырмалары берілген.  

Буындау: сайын, дәйім, уайым, қойып, жуып, қояды. 

Көшіру. (сөздерді  көшіріп жазу), Жұмыс (сөйлемді толықтыру) Оқушының 

сөздік қорын молайту мақсатында қазақ халқының мақалдары мен жұмбақтарын 

сабақтағы  әдістерге қолдану ұсынылған. Сонымен қатар, Ұлы ұстаз  оқытуда  

нәтиже сабақ ретінде  әр оқушының  ойын жинақтауы мен үйренген, 

түсінгендерін  бақылау, бағалауға қорытынды әдісін қолданған. 

Жұмыс. Өз бөлімінің түгендеуішін жасау.  

Қата оқыған жақ қайта оқиды.  Осылай аталатын тәсілде ұстаз 8 сөйлем сөзді 8 

баладан  одақтасыб  бәске оқиды. Яғни, сайыс түрінде деп түсіндірген. Бұдан әрі 



осы тәсілдің тәртібі туралы айтылған. Менің байқағаным, ұстаз балалардың 

көңіл-күйіне қарай сабақтың сайыс, жарыс, топтық немес жұп түрінде 

жүргізілуін дұрыс деп санаған. Карточка тапсырмалары да  оңай әрі қызықты. 

Ұстаз балалардың логикасын дамытуға да бірнеше тапсырмалар жасаған. 

                                        7) Ойнаңдар!  Ойлаңдар! 

                                            Бір үйдің 4 аты бар еді. 

                                            Еркек жаны 2 әке,  2 ұл еді. 

                                            Еркектер кісі басы бір аттан мінгенде, 

                                            Бір ат артық болып шықты. Бұ қалай?      [1, 81-бет]    

         Ахмет Байтұрсынұлының «Тіл тағылымы» кітабында да оқыту әдісінде 

оның ішінде алғашқы әріп тану кезеңінде  «дыбыс әдісі» тиімді екені айтылған.   

Оқуға даярлық істер. Бұл – әуелі, «сөз» деген ұғым мен «дыбыс» деген не 

нәрселер екенін білдіру. Екінші, сөздің ішіндегі дыбыстарды айырту. 

«Дыбыс»  ұғымын  таныту үшін істелетін  тәсіл екі  түрлі болады. Біреуі былай: 

Оқытушы бір  дыбысты  айтады. Тағы бір дыбысты айтып, тағы  солай сұрайды, 

балалар сұрағанын  айтып береді. Солай  бірнеше рет істегеннен кейін  балалар 

«дыбыс» деген нәрсенің не екенін  ұғады. [2,  326-бет]                                        

 «Дыбысты әдіс». Дыбысты әдіспен үйренгендегі істелетін істің негізі                     

бес түрлі: 1) Балалармен әңгімелесі. 

                  2) Оқу  үйретуге  даярлайтын жұмыстар. 

                  3) Сөзден  дыбыстарды  айырып шығару. 

                  4) Әріптермен таныстыру. 

                  5) Білген әріптерінен сөз құрау, соны оқу. 

          Әңгімелесу. Бұл балалардың бойын үйрету үшін істеледі. Әңгімелескеннен 

кейін балалар оқытушыға үйір болады, оқытушы балалардың жайларын біледі. 

Әңгіме арқылы балалар мектептегі нәрселердің аттарымен, жүру-тұру жүгіндегі 

тәртіптерімен танысады. [2,  325-326-беттер]. Осылайша ұстаз «Дыбысты әдіс»  

түрлерінің әрбір кезеңіндегі жасалатын жұмыстарды жіктеп түсіндіріп жазған. 

Негізгі  5  түрін жекелеп түсіндіріген. 

         Ахмет Байтұрсынұлының  оқытудағы тәсілдерінің бірі – суреттар арқылы 

жазуға үйрету, оқыту және қолдарын жаттықтыру. Сондай-ақ, баланың  көңіл-

күйіне де басты назар аударғаны келесі жолдардан байқалды. 

        Салынған суреттерді балалар дәптерлеріне көшіреді. Бұл көшіру  балаларды  

сүгірет салуға үйрету емес, салғандары ұқсасын, ұқсамасын  әркім  әлінше салса 

болғаны. Мұның пайдасы – сүгірет  салуға  балалар әуес болғандықтан, сүгірет 

салғандарына мәз болып өздері рақаттанады, қарандаш ұстауға қолдары 

үйренеді.  [2,  324-бет ] 

        Балаларға  оқу мен жазуды қатар  үйрету  үшін Ахмет Байтұрсынұлы  

«Жазу-оқу» тәсілін  қолдануды қарастырған екен. Бұл туралы келесідей айтқан. 

Әдістің  затына  соңғы  мағынада  айтулары дұрыс келеді. Үйткені – бұл  әдісті 

қолданушылар  оқу  үйретуді  оқудан  бастау  дұрыс  емес, жазудан бастау дұрыс 

дейді. Оқытушылар үйретуді оқудан  бастаса, әдістер оқытқанын  жаздырып 

отыратын болды. Жазудан бастаса жаздырғанын, не жазғанын оқытып отыратын  

болды. [2,  325-бет ] 



        Ахмет Байтұрсынұлы балаларды  оқытуда  неміс оқытушылары қолданған 

әдістерден  әркім өзіне қажетті де ыңғайлы, тиімді түрде қолданған әдістің бірі 

«Шағын сөзді» әдісі.  Мұның асылы  балаларға  шағындап алған әр сөздің оқуы 

мен жазуын білдіру. Мұны әуелі қолданушылар: Погел, Томас, Белме деген неміс 

оқытушылары, сонан басқалар алып түрліше қолданады. [2,  325-бет ] 

         Келесі әңгімелеріміз қазақша сауаттау әдісі туралы  болмақшы. Басқарма. 

Жазушының дыбыс әдісі мен тұтас сөз әдісін сынаған ойланына, көзқарасына 

басқарма қосылмайды. Ол ойларын бір  жақты жаңылысы  бар деп біледі. 

Мұндай мәселе әлі қазақ оқытушыларына соны болғандықтан, бұл мақала пікір  

алысу  ретінде басылып отыр. Әдіс жұмысымен таныс  адамдар, педагогтар  бұл 

туралы пікірін жазуын өтінеміз. Басқарма соңғы нөмірлердің бірінде  өз ойын да 

жазбақшы. [2,  318-бет ] 

          Осы баяндаманың жоғары жағында  аталған әдістердің бірі «Дыбыс әдісі» 

жөнінде Ахмет Байтұрсынұлы «Қазақ» газетінің №4 номерінде айтып 

түсіндірген екен. Негізі, «дыбыс әдісі» баланың әріптерді тани бастауындағы 

алғашқы кезеңдерде жиі қолданатын әдіс деп ойлаймын.  Бұл  әдіс өте тиімді. 

Дыбыспен балаларды жаттықтыру – оқу мен жазу үйретудің негізі. Істің басы 

түзу басталса, барысы да түзу  болмақшы. Қазақ тіліндеге дыбысты қазақ 

сөздерінің ішіндегі дыбыстарды айырып байқаумен білуге болады.  Дыбыспен 

жаттықтыруды олай оқыта білетін адамдардың оқытқанда істеген ісінен көріп 

үйренуге болады иә білетін адамдардан 10-15 күн сабақ алып үйренуге болады. 

Бұлардың бәрі  де балаларды  қинамай оңай оқытуға керек нәрселер. Қиналмай 

оқыса, оқуға  балалар  қызықпақшы, балалары тез хат білсе,  ата – аналары 

балаларын оқытуға  ықыластанбақшы, оның  оқуына  керек  расходты  шығын 

сынбас еді. Сүйтіп, мұғалім жақсы оқыта білгені қазақ ішіндегі оқушыларды 

көбейтіп, оқу ісінің шапшаңырақ ілгері бастауына күш берер еді. [3,  606-бет ] 

         Қорытынды. Баяндаманың соңында өз ойымды айтар болса, Ұлы ұстаздың 

қазақ ұлтына шын жүрекпен жаны ашып, өмірінің барлық күндерін арнағанын 

көремін.  Қазақ балаларының білім алуын тілеп қажырлы еңбек еткен ұлт 

жанашырының   және  педагогика  саласында  жасаған  әдістерімен  таныстым. 

Ахмет Байтұрсынұлы оқыту әдістерін жасау еңбектерінде шет елдік 

оқытушылардың  әдістерін зерттеген екен. Ол әдістердің ең тиімді тәсілдерін 

және оны қалай қолданғаны туралы да айтып өткен. Өзі жасаған оқыту әдістерін 

басынан соңына дейінгі баланың білім алу нәтижесіне дейін толық баяндап 

жазып шыққан қажырлы еңбек. Педагогика саласында оқыту әдісінің тиімді 

әдістерін қолдану қай  кезеңде  де өзекті мәселелердің бірі болған. Ұлы ұстаз  

Ахмет Байтұрсынұлының  әзірлеп, кеңінен түсіндіріп өткен әдістері менің 

ойымша, қазіргі кезеңде қолдануға тиімді. Оның ішінде, жылдам оқуға қатысты 

«дыбысты әдісін»  бастауыш  сынып оқушылары үшін қажет болып табылады. 

Әріптердің тек жазып үйрену ғана емес, «жазу-оқу» әдісін оқуда қолдансақ 

жақсы. Балалар әріптердің барлығын да оқып біліп, еркін жаза алу кезеңінен 

кейінгі «көшіру диктанты», «көру диктанты» т.б. осы аталған «дыбысты әдіс» 

өте көп көмегін тигізер еді. 
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Қостанай педагогикалық колледжі  

                                                                        

           Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 

бағдарламалық мақаласында: «Біз кезінде елге қызмет етудің озық үлгісін 

көрсеткен Алаш арыстарынан тағылым аламыз. Олар өткен ғасырдың басында 

тәуелсіздік идеяларын  халық арасында дәріптеуге зор еңбек сіңіріп, азаттық 

жолында құрбан болды. Біз біртуар тұлғаларды еске алып, олардың мұрасын 

жастарымызға және бүкіл әлемге паш етуіміз керек» деген болатын[1,2]. Біртуар 

тұлғалар мұрасы, әсіресе, олардың мерейтойы тойланатын жылдары әдеттегіден 

жиі назарға алынады. Айталық, Алаш арыстарының бірі де бірегейі  саналатын 

Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойы бүгінде  ЮНЕСКО көлемінде 

кеңінен аталып, тойланып жатқаны баршаға аян. Осыған орай  ұлт ұстазын ардақ 

тұтатын адам ретінде ұлы тұлғаның ұлттың жаңа болмысын қалыптастырудағы 

өнегесі турасында аз-кем сөз қозғамақшымын. 

            Бұл тақырыпқа келуіме сондай-ақ  тағы да Президентіміз Қасым-Жомарт  

Кемелұлының: «Біздің мақсат – қуатты елдің иесі және кемел халық болу. Бұл 

жолда саяси-экономикалық реформаларды және сананы жаңғырту үдерісін 

жалғастырып, заман талабына бейімделген ұлттың жаңа болмысын 

қалыптастыруымыз қажет» деген сөздерінен туындаған заман талабы да түрткі 

болғанын айтып өткен абзал. 

          «Болмыс» ұғымына түсіндірме сөздікте: «...тұла бой, тұтас кейіп» деген 

шағын ғана анықтама беріліпті. Ал «ұлттық болмыс» деген тіркес қандай да бір 

ұлтқа тән болуы тиіс түпкі белгілерді қамтыса керек. Осы түсінікке қатысты жеке 

тұжырым жасар болсақ, ұлттық болмыс дегеніміз  – тұла бойында ұлтқа тән 

ерекшеліктермен қатар, ұлтжандылық, мемлекетшілдік сынды қоғами қасиеттер  

тоғысқан қалып. Қазақ ұлтына тән басты ерекшеліктер – оның туған тілі,  

қонақжайлылық, мейірбандық, өзгелерге жанашырлық сынды ерекшеліктер деп 

жатамыз. Десек те, ұлттық болмысты айқындайтын ең басты көрсеткіш – ол ана 

тілі, ана тілімен жеткізілетін ұлттық құндылықтарға көзқарасы. Қазақы болмыс 

алдымен ана  тілімен дараланады. Неге десеңіз, ұлт өзінің төл тілімен ғана 

мәңгілік жасайды. Бұл ретте А.Байтұрсынұлының «Тіл - адамның адамдық 

белгісінің зоры, жұмсайтын қаруының бірі... Біздің заманымыз  -жазу заманы, 

жазу мен сөйлесу  ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман» деген 

сөздері тілге оралады. Сәл өзгертіп айтар болсақ, АНА ТІЛ – АДАМНЫҢ 

ҰЛТТЫҚ БЕЛГІСІНІҢ ЗОРЫ.  

            Әр азамат үшін ұлттық болмыстың қалыптасуы алдымен оның - өзін  ұлт 

өкілі ретінде сезінуінен, ұлттың болашағы әр азаматтың өзіне де байланысты 

екенін жүрегімен қабылдауынан басталып, одан әрі елге  қызмет етуді мұрат 



тұтып, осы жолда талмай іс-әрекет жасай беруімен беки түседі. Олай болса, 

ұлттық болмысты қалыптастыруда маңызы зор  ҰЛТ ҰСТАЗЫНЫҢ  ЕҢБЕГІ 

МЕН ТАҒЫЛЫМЫН тарқатып көрелік: 

- балаға алдымен ана тілінде білім берілуін ұстануы;  

- қазақ тіл білімінің ана тілімізде зерттелуіне жол ашуы;   

- ұлт тілінде «Қазақ» газетін ұйымдастырып, қазақ халқының көкейкесті 

мәселелерін көтеруі;  

- ана тіліндегі оқулықтардың авторы, қазақ тілін оқыту әдістемесінің негізін 

қалаушы; 

- қазақ тіл білімі мен ұлттық әдебиеттану ғылымын негізін салушы. 

            Осылардың бәрі, түптеп келгенде, А.Байтұрсынұлының ұлтқа қызмет 

етуінің айқын дәлелдері  болып саналады. Ал, ұлтқа мінсіз қызмет етуге ұлттық 

болмысы  қалыптасқан тұлға ғана пәрменді болмақ.              

           Қазіргі жаһандану үрдісінде қай ел болсын өзіндік бет-бейнесін айқындап, 

күш-қуатын, даму деңгейін ілгерілетуді көздейді. Сондықтан өркениет көшінде 

алдыңғы  шептен көрінуге, жаңа Қазақстан құруға ұмтылыс жасап жатқан қазіргі 

кезеңде ұлттық құндылықтарымыздың құлдырамай, заман талабына сай 

жаңғырып, жандануына атсалысу – ұлтымыздың  ұлы мақсаттарының бірі.  

           Бұл орайда, жоғарыда айтқанымыздай, Ахаңның өнегесіне жүгінген абзал. 

Неге десеңіз, қазақтың ұлттығын сақтауда Ахмет Байтұрсынұлындай еңбек 

сіңірген  тұлға ел тарихында кемде-кем. Елге қызмет етудің озық үлгісін 

танытқан тау тұлға ұлт руханиятының алтын діңгегі – туған тілі деп санап, өз 

ұлтының тілі мен әдебиетіне зор еңбек сіңірді.  Ол жас кезінен-ақ туған 

халқының құндылықтарына, білім-ғылымға қызығушылық танытып, осыған 

қатысты түрлі  тақырыптарды қаузап, жаза бастады. Болашақ ғалымның 

тырнақалды  мақаласы  «Қазақтың ырымдары мен мақалдары» деген 

тақырыппен 23 жасында жарық көрді («Тургайская газетаның» 1895 жылдың 24 

қыркүйегіндегі нөмірінде).Ұлтқа деген құрметі, сүйіспеншілігі Ахаңның барлық 

іс-әрекетінен аңғарылып тұрды.  Айталы, әдейі бұрмаланып, «қырғыз» аталып 

келген  халқына төл атауын  қайтаруды көздеген көсемсөзші өзі ашқан газеттің 

атын «Қазақ» леп қойды.   Қазақ тілін оқыту әдістемесі ілімінің іргетасын қалаған 

да А.Байтұрсынұлы. 

             А.Байтұрсынұлының  ана тіліне қатысты зерттеулерінің, ұстанымдары 

мен тұжырымдарының өміршеңдігі, қазіргі талаптармен үндестігі, мәңгілік 

мәнділігі мен маңыздылығы уақыт озған сайын айқындала түсуде. Сондай-ақ 

оның қоғам қайраткері ретінде көтерген  мәселелері баспасөз бетінде үздіксіз 

жарияланып тұрғаны, басы бәйгеге тігілсе де, ұлт мүддесі жолында   тынымсыз 

күресіп өткені  баршаға аян. Өкінішке қарай, кейбірінің бүгінгі таңда да шешімін 

таппай келе жатқаны – ащы да болса, шындық. 

           Ұлттық болмыстың қалыптасуының, сақталуының ең маңызды шарты- 

ана тілі.  Ана тілінде оқытудың қажеттігін Ахаң  «Әр халыққа керегі- өз діні, тілі, 

жазуының сақталуы» деген сөзімен аңғартып,  ол үшін «...Мектептерімізді 

тәртіпке қою, қазақша оқуды халыққа тарату – өз міндетіміз»,- деп түйіндейді 

(Ахмет Байтұрсынов[2,255]. Ана тілінде оқытуды көпшілік қуаттайтынын мына 

сөздері арқылы жеткізеді:  «Ана тілімен оқытамыз деген пікір - кім орыстан тегі 



басқа, тілі басқа жұрттың бәрі қуаттайтын пікір. Ана тілімен оқу бізге де керек 

екендігінде еш  талас болмасқа керек» [3,271]. 

           Ұлтжанды тұлға әйтсе де ана тілінде білім алуды бәрі бірдей 

қолдамайтынына да қынжылыс білдіріп, былайша жазады:  «Қазақ тілі мен қазақ 

қарпімен оқыт деп отырған балалардың ата-анасы жоқ. Халықтың өз тілімен, өз 

қарпімен оқығанын хакімдер жақтамайтын болған соң, мұғалімдер өз беттерінен 

ана тілімен, ұлт қарпінен бастап оқытамыз дей қоймайды» [3,268].  

          Бұл сөздерді Ахаң дәл бүгін айтып отырғандай әсер қалдырады. Неге 

десеңіз, балалардың қай мектепке баратынын шешетін, негізінен, ата-аналар. Ал 

олардың көпшілігінің өз балаларын ұлттық мектептерге оқуға беруден  

қашқақтайтыны жасырын емес. Еліміз тәуелсіздік алғалы 30 жылдан асса да,  

Ахаң айтқандай, қазақтар әлі күнге ана тілімен оқытамыз дей қоймайды!  

Ахаңның «Ұлт жұмысы – үлкен жұмыс, үлкен жұмысқа көп жұмысшы керек» 

деуі тегін емес.[3,268].  Шынында да, ана тілінде оқыту – ұлт жұмысы екенінде 

дау жоқ. Демек, бұл жұмысқа ұлт болып ұйыса, жұмыла кірісер болсақ, кәнеки.  

          А.Байтұрсынұлы алдымен қазақша сауат аштыруды мұрат тұтып, бұл 

жолда тұңғыш әліппе – «Оқу құралды»  жазды, одан соң қазақ тілінің 

фонетикасы мен грамматикалық құрылымын, ана тілінің төл заңдылықтарын 

талдап, пән ретінде оқытып, үйретуді жолға қойды, сөйтіп, үш бөлімнен тұратын 

«Тіл құралды» дүниеге келтірді. 

          Ұлт ұстазының «...Қазақша дұрыстап хат жаза білуге 1-2-ақ жыл керек. 

Қазақша оқу дегенде мен осы күнгі мұсылманша оқып жүрген жолменен оқуды 

айтпаймын, қазақтың тіліменен оқуды айтамын»  деуінде үлкен мән жатыр. 

Сондай-ақ  «Бастауыш мектеп»  мақаласындағы: «...біздің ойымызша, бастауыш 

мектептер оқуы қазақ үшін 5 жылдық болуы керек. Әуелгі 3 жылда балалар кілең 

қазақша, соңғы екі жылда кілең орысша оқуы керек» деген сөздері [3,268] 

бүгінде де өзекті, неге десеңіз, ұлттық болмыстың қалыптасуында ана тілінде 

толыққанды, тиянақты білім алудың маңызы зор. 

         Ахаңа дейін қазақ тілі мәселелері өзге тілдерде сөз болып келсе,  

А.Байтұрсынұлы  ана тілі мәселелерін туған тілімізде зерттеп, қазақ тіл білімін 

қалыптастыруға үлкен еңбек сіңірді.  Ол ұлт тілінің табиғи қалпын, дыбыстық 

ерекшеліктерін сақтауды көздеді. Бұл бағыттағы алғашқы қадамын тіліміздің 

дыбыстық жүйесін зерттеуден, дыбысқа сәйкес әліппе жасаудан бастады. Оның 

мұрасына жүгінер болсақ, қазақ тілінде 24 дыбыс бар. Оның 5-уі дауысты, 17-сі 

дауыссыз, екеуі жарты дауысты: у, й. Бұл дыбыстардың ішінде үнемі жуан: ғ 

және қ, үнемі жіңішке: г және к. Өзге 19 дыбыс бірде жуан, бірде жіңішке 

айтылады. А.Б.: «Дауысты дыбыстарға дауыссыз дыбыстар бағынбақшы»!!! 

А.Байтұрсынұлы сауатты жазуға  ерекше көңіл бөлді. Жазу ережелерінің таласты 

мәселелеріне қатысты жайттарды қайта қарап, дұрыс шешімге келу үшін, 1924 

жылы Ахаңның ұсынысымен арнайы комиссия құрылып, комиссия төрағасы 

болып А.Байтұрсынұлы сайланды.     

        Ахмет бастауыш мектепке арналған негізгі және көмекші оқу құралдарын 

жазды. Ол ұлт мектебінің негізгі құралы болып табылатын қазақ тілі пәнінің 

арнайы оқулықтарын кезең-кезеңге бөле отырып, сатылай жасайды.  Оларды 

«Дыбыс жүйесі және оның түрлері», екіншісін «Сөз жүйесі және оның түрлері» 



және «Сөйлем жүйесі және оның түрлері» деп атады. Бұл оқулықтарында тілдің 

анықтамасы, ережелері, оны тәжірибеде қолдануға  дағдыландыратын 

жаттығулар берілді.  

          Ұлт ұстазы бір тілмен шектелмей, өзге тілді білуді де қолдады, бұл 

турасындағы ойын былайша білдіреді:  «Орысша оқу – орыс қолтығында тұрған 

жұртқа керек, керек болғанда, қазақша оқығанның үстіне керек. Қазақша оқи, 

жаза білген соң, шама келсе, орысша да білу қажет [3,252].Осы орайда ұлт ұстазы 

пікірінің білім саласындағы қазіргі реформалармен үндесетінін айтып өтпеске 

болмайды. Сөзіміз дәлелді болуы үшін, Президент Қ.Тоқаевтың «Ана тілі» 

газетіне берген сұхбатынан мына бір жолдарды келтірелік:  «Біздің өскелең ұрпақ 

қазақ тілімен қатар,  орыс тілін де еркін меңгеруі керек. Бұл-уақыт талабы. 

Мектептердің бастауыш сыныптарында қазақ тіліне басымдық берілгені 

дұрыс. Орыс тілін де оқыту керек. Ал ағылшын тілін 5-6 сыныптардан бастап 

мектеп бағдарламасына енгізген абзал. [2,2].  Дамыған елдердің бірі –

Жапонияда балаларды 5-сыныпқа дейін тек өз тілінде оқытады, ал шет тілін 12 

жастан меңгере бастайды. 

            Бұл айтылғандар толық болмаса да, жүзеге асырыла бастады: биылғы оқу 

жылынан бастап қазақ тілінде оқитын мектептерде 1-сынып оқушысы бір ғана 

тілді, яғни қазақ тілін меңгереді. Орыс тілін 2-сыныптан, ағылшын тілін 

сыныптан бастап оқытады. 1-сыныпта 3 тілден бірден меңгеру қиын. Орыс 

тілінде оқитын мектептерде 1-сыныпта орыс тілі мен мемлекеттік  тіл, ал 3-

сыныптан бастап ағылшын тілі оқытылады.  

           Ұлт ұстазы білім сапасы мұғалімнің кәіби шеберлігіне байланысты 

екендігін мына сөздерімен аңғартады: «Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді. 

Тәртіппен жасалған оқу құралдарымен оқытуға тәртіппен оқыта білетін мұғалім 

керек»[3,262]. Өкінішке қарай, негізін А.Байтұрсынұлы қалаған қазақ тілін 

оқыту әдістемесі көңілден шықпай келеді. Бұл турасында академик 

А.Құсайынов былай дейді: «Қазақ тілін оқыту теориясы мен әдістемесі 

мамандығы бойынша көптеген диссертация қорғалды. Қазақ тілін оқыту 

әдіснамасын жасауға арналған бірде-бір жұмыс жоқ. Қазақ тілін лингвистика  

тұрғысынан оқыту, фонетиканы, орфографияны оқыту бойынша жұмыс өте 

аз. Қазақ тілін оқыту әдістері мен принциптері, тіл оқытуда жаңа құралдарды 

пайдалану жолдарын түзу және т.б. мәселелерге  тиісті көңіл бөлінбей 

келеді»[4,176].  

             Ахметтанушы ғалымдар Ахаңның ұлт руханиятына қосқан үлесін әділ 

бағалады. Айталық, ғалым, филология ғылымның докторы Өмірхан 

Әбдиманұлы:  «Ахаң атқарған ұшан-теңіз руханият істерінің ең зоры- тұңғыш 

тілші-ғалым ретіндегі қазақ тіл білімін дамытуға қосқан үлесі» деп 

жазса[5,174], ұлт ұстазын ұлықтаушы Райхан Имаханбет: «Ахмет Байтұрсынұлы 

– қазақ тіл білімі мен ұлттық әдебиеттану ғылымының негізін салушы теоретик 

ғалым»деп бағалапты»[6,193].  

             А.Байтұрсынұлы қазақ тіл білімін қалыптастыруға зор еңбек сіңірді. 

Бүгінде Алматыдағы Тіл білімі институты А.Байтұрсынұлы атында екені 

көпшілікке мәлім. Бар болмысымен ұлтқа қызмет етудің үздік үлгісін Ахаң білім 

беру, ұлттық тіл ғылымы мен әдебиеті салаларын қалыптастыруда таныта білді. 
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АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІ МЕН 

ТӘСІЛДЕРІ 

 

Шакенова Ардак Рахимовна 

Астана қаласындағы Төлеген Айбергенов атындағы №16 орта мектебі 

 

  Қазақ тілі мәселелері мен оларды оқыту үлгілеріне ерекше мән беріп, көп 

еңбек сіңірген тілші-ғалымдардың ең көрнектісі – Ахмет Байтұрсынов.  

Ахмет Байтұрсынов – қазақ тіл білімінің қай саласында болсын із 

қалдырған, оқулықтар жазған, тілдік мәселелер жөнінде өзіндік пікір айтып қана 

қоймай, ғылыми жаңалықтар ашқан әйгілі ғалым-тілші. Сондықтан ұлт ұстазы 

Ахмет Байтұрсыновты ұлт тілінің ғылыми негізін салушы, оқыту әдістемесінің 

іргетасын қалаушы деп танимыз. 

Көрнекті ғалымдардың қазақ тілін оқыту, оның әдіс-тәсілдерін меңгеру, 

оқу жүйесінде әдістеменің алатын орны туралы жазған мақалалары, шығарған 

оқулықтары, ұлағат пікірлері мен тағылымдық көзқарастары ұшан-теңіз. 

Тіл білімінің әр саласына қатысты нақтылы мәселелерді сөз еткен 

А.Байтұрсыновтың зерттеу еңбектерін былай қойғанда, «Оқу құралы», «Сауат 

ашқыш», «Тіл-құрал» сияқты оқулықтарында қолданылатын әдіс-тәсілдердің 

ерекшелігі – өз алдына арнайы қарастыруды қажет ететін өзекті мәселе. Кез 

келген әдіскер мұғалім тілшінің еңбектерін оқу арқылы тілдік материалдармен 

танысып қана қоймайды, сонымен қатар оқулықтарда берілген тақырыптарды 

оқытудың әдістемелерін де үйренеді.[1] 

Тілшінің оқулықтары оны оқытудың, үйретудің әдістемелік 

нұсқауларымен жазылып, көрсетілген нақтылы үлгілерімен қатар ұсынылады. 

Осының өзі-ақ ұстаздың оқу мен оқыту ісінің шебері екенін көрсетеді. 

«Қай әдіс жақсы», «Нұсқаушы», «Баяншы», «Әліппе астары» тәрізді 

еңбектер қалай оқыту қажеттігін, оқытудың әдістемелері мен тәсілдерін 

баяндайды. Жалпы бұл зерттеулердің қай-қайсысы да әдістеме-тәжірибелер 

туралы кең мағлұмат береді. Ғалым ұсынған әліпби мен оны үйрету әдіс-

тәсілдері осы уақытқа дейін өз мәнін жоғалтқан жоқ. Мысалы, А. Байтұрсынов: 

«Үйрену һәм үйрету ең басында қиын. Балалар оқудың басында қиналмаса, 



оқудан тауы шағылмай, көңілі қайтып мұқалмайды, оқуға ықыластанып, оқыған 

сайын қызығады. 

  «Бала білімді тәжірибе арқылы өздігінен алу керек. Мұғалімнің қызметі 

оның білімінің, шеберлігінің керек орны өздігінен алатын тәжірибелі білімінің 

ұзақ жолын қысқарту үшін, ол жолдан балалар қиналмай оңай оқу үшін, керек 

білімін кешікпей кезінде алып отыру үшін, балаға жұмысты әліне шағындап 

берумен бетін белгілеген мақсатқа қарай түзеп отыру»- деп оқытуға, үйретуге 

қатысты ең маңызды белгілерді анықтап береді .Сөйтіп, оқытудың әлеуметтік 

мәніне ерекше көңіл бөлуді сұрайды: «Әуелі біз елді түзетуді бала оқыту ісін 

түзетуден бастау керек» деген тұжырымды баса айтады.[2] 

А.Байтұрсыновтың, әсіресе, әдістеме жөніндегі пікірлері мен жазғандары 

– арнайы талдауды, саралап зерттеуді қажет етеді. 

Ғалым-тілшінің сапалы оқытудың кілті – іздену, тиімді әдістерді тауып, 

пайдалана білу, сабақ барысында үнемі түрліше әдістерге сүйеніп отыру керек 

деген ой-пікірі кез келген әдіскерге қажет. Бұл көзқарастар, әсіресе, қазіргі 

уақытта қазақ тілін қалайда мемлекеттік тіл есебінде барлық осында тұратын 

халықтардың, ұлттардың қарым-қатынас құралына айналдырамыз, басқа ұлт 

өкілдеріне жедел үйретудің тиімді жолдарын табамыз деп сан-сала 

бағдарламалар, оқу-құралдары, кітапшалар шығып жатқан кезде пайдалы-ақ. 

Тілшінің пікірінше, жақсы мұғалім деген атқа түрлі әдістерді меңгеріп, соларды 

оқытуда қолдана білу арқылы ғана жетуге болады. Бұл да – әділетті тұжырым. 

Оны бүгінгі өмірдің өзі дәлелдеп отыр. 

А.Байтұрсыновтың әдістемеге қатысты еңбектерін және ондағы айтылған 

мәселелерді бірнеше топқа бөлуге болады: 

1. Оқулықпен қатар жазылған, оқытудың әдістемесін көрсететін еңбектер. 

2. Қазақша әліпбидің, дыбыстық негізінде сауат ашу әдісін іске асыратын 

еңбектер. 

3. Ана тілін оқытудың әдістерін баяндайтын еңбектер. 

4. Тіл ұстартуды көрнекілік әдіс арқылы дамытуды көздейтін еңбектер. 

5. Қазақша сауатты сөйлеудің, оқудың, жазудың әдістерін қарастыратын 

еңбектер. 

6. Әдістің түрлерін жіктеп көрсететін еңбектер. 

А. Байтұрсынов 1912 ж. мектеп балаларына арнап қазақша «Оқу құралын» 

жазып, шығарғаннан кейін, енді бірден осы оқулықты қалай оқытудың 

әдістемесін көрсететін «Баяншы» атты әдістемелік еңбегін жарыққа шығарды. 

Сол сияқты оқулықтарға қосымша әдістемелік құрал болып табылатын 

«Нұсқаушы» атты кітабы да осындай мақсатты көздеген еңбек. 

Автор бұл еңбектерін мүмкіндігінше өзі жазған оқулықтармен бірге, сол 

жылдары қатар жазып, шығарып отыруды мақсат еткен. Өйткені тілші оқу 

құралдары бар болғанымен, енді сол оқу құралдарын тұтыну жолдарын 

көрсететін әдістемелік еңбектер болмаса, бұл оқу құралдарының тигізер пайдасы 

шамалы деп есептеген.Осы саладағы А. Байтұрсынов еңбектерінің қай-қайсысы 

да таза мәтіндегі әдістемелік құралдар, маңызы зор пайдалы материалдар. 

Жоғарыда аталған еңбектерінің ішіндегі «Оқу құралы» мен «Баяншы» мектеп 



оқушыларына қазақша әліппені үйреткен қажетті басылымдар болды. Бұл оқу 

құралы бірнеше рет басылып шықты.[3] 

  А.Байтұрсынов 1910-1928 жылдар аралығында қазақша дыбыстың, 

әліпбидің негізінде оқыту әдісін іске асыратын бірнеше еңбектер жариялаған. 

Бұған тілшінің жоғарыда айтылған «Оқу құралы» мен «Баяншыдан» басқа 

«Әліппе» және «Әліп-би астары» атты кітапшалары куә. 

Автор оқытудың, білім берудің ең тиімді де керек жолы қазақша 

«қарыптарды» (әріптерді) дұрыс үйрету, дыбыстарды сауатты жазу, оқу дейді. 

Сол себепті ғалым тілдің дамуы мен өзгеруіне аса мән беріп отырған. Ол: «Тілдің 

ғұмыры ұзақ. Оның жолы жылдап емес, жүз жылдап емес, мың жылдап 

саналады. Сондай ұзын ғұмырының ішінде түрлі нәрселер себеп болып, 

өзгертілмеген тіл жоқ» - дей отырып, 1916 жылы әліппенің жаңа түрін жазады. 

Бұл еңбек «Жаңа әліп-би» (Қызыл-Орда, 1926) деп атала келіп, қазақ тіліндегі 

басылған кітаптардың көрсеткішінде: 

«Жаңа құрал. Емлесі жаңа. Қазақстан Білім ордасы мектептерде қолдануға 

ұйғарды»,- деп бағаланған («Шора» журналы, 1913). 

  Ғалымның бірқатар еңбектері ана тілін оқытудың тиімді әдістерін 

қарастырады. Бұл ретте А.Байтұрсынов оқыту сапалы болу үшін жаңалыққа 

құштар, ізденімпаз ғалым-тілші екенін көрсетеді. Оның «Ана тілінің әдісі», «Тіл-

құрал» атты еңбектері – мектеп оқушылары мен мұғалімдерге қазақ тілінің 

түбегейлі ерекшеліктерін танытқан, үйреткен басылымдар. А. Байтұрсынов 

қазақша «Әліппені» жазып шығарған соң, қазақ тілін арнаулы пән ретінде оқуға 

мүмкіндік беретін жаңа оқулық жазуды ойлайды. Сөйтіп, үш бөлімнен тұратын 

«Тіл-құрал» атты кітап жазды да, әрқайсысын І-тіл танытқыш, II-тіл танытқыш, 

ІІІ-тіл танытқыш деп бөліп, қазақ тілінің фонетикасын, морфологиясын, 

синтаксисін талдап, жүйелеп көрсетті. 

Бұл еңбектің бірінші бөлімі алғаш рет 1915 жылы жарыққа шығып, содан 

кейін бірнеше рет қайта басылған.Әдіскер ғалым қазақ тілін оқытуда көрнекілік 

әдіске ерекше мән берген. Тілшінің мектеп оқушыларына арналған 

оқулықтарында да, үлкендерге арналған кітаптарында да сөйлеуге үйретудің, тіл 

ұстартудың бірден-бір жолы ретінде суреттерге көп көңіл бөлінеді. Ол 

иллюстративтік құралдарды пайдаланудың, оқулықтарды түрлі-түрлі 

суреттермен жабдықтаудың үлкен тәрбиелік және тіл дамытушылық қасиеті бар 

деп біледі. Сол себепті А.Байтұрсыновтың 1926 жылы шыққан «Әліппесінің» 

жаңа түрі көптеген суреттерді қамтыған. Сол сияқты үлкендерге арналған «Сауат 

ашқышта» да түрлі иллюстративтік материалдар маңызды орын алған. Сонымен 

қатар тілші «Зерттеу мен сүгіретшілік әдісі туралы» деген мақаласында да осы 

мәселелер жөнінде пікір айтып, ой тұжырымдайды. А. Байтұрсыновтың қазақша 

дұрыс сөйлеп, дұрыс оқып, дұрыс жазудың, сауатты болудың амалдарын 

баяндайтын көрнекті еңбектері – «Тіл жұмсар» мен «Сауат ашқыш».[4] 

«Тіл жұмсар» – тіл үйретуге байланысты жазылған жаңаша еңбек. Ол екі 

бөлімнен тұрады. Оның бірінші бөлімі «Сөйлеу, оқу, жазу тілін жұмыс 

тәжірибесі арқылы танытатын кітап» (Байтұрсынұлы, 1928б: 5) деп аталған. Ал 

екінші бөлімі алғашқы бөлімдегі материалдарды тереңдетіп меңгеруге арналған 

жаттығу-тапсырмалардан тұрады. Бұл кітаптың өзі әдістемелік жағынан бірін-



бірі толықтыра келіп, автордың өзі атап өткендей: «әріптер мен әріп белгілерін, 

түрлі орында көбірек жұмсалатын сөз бөлшектері мен сөйлем бөлшектерін жаза 

білуді тәжірибе арқылы жұмыс істеп үйретуді көздеген». Қалай болғанда да, «Тіл 

жұмсардың» әдістемелік негізі мен ерекшелігі – арнайы зерттеуді қажет ететін 

тың тақырып. Сондықтан да автор: «Мұндағы білім – «Тіл-құралдағы» білім, 

бірақ сол білімді үйрету жолы басқа» (Байтұрсынұлы, 1928б: 5) - деп, Тіл 

жұмсарды?» өзгешелігін арнайы атап өтеді.«Сауат ашқыш»– әдістемелік 

жағынан әр түрлі тақырыпта кеңінен берілген дидактикалық материалдарымен 

көзге түсетін еңбек. Мұнда автордың нақтылы көздеген мақсаты өзіндік сөз 

жүйесінен, тапсырмалардың берілу амал-тәсілдерінен байқалады. Ғалымның 

әдістің түрлерін баяндайтын еңбектеріне «Қай әдіс жақсы?», «Жалқылау 

(айырыңқы) әдіс», «Жалқылаулы – жалпылау әдіс» атты мақалалары жатады. 

Бұл айтылғандар А.Байтұрсыновтың әдістемелік еңбектеріне берілген 

қысқаша шолу ғана. А.Байтұрсыновтың тілдік мұрасын ғалым-тілшілер 

Ә.Қайдаров («Соц. Қаз.», 1989) Р.Сыздықова (1990, 1991), т.б. көптеген адамдар 

зерттеген. Сонымен қатар көрнекті ұстаз, талантты ғалымның әдістемелік 

мұрасын арнайы қарастырған тілшілер де бар. 

А.Байтұрсыновтың құнды пікірлері тілдегі әдістеме мәселесіне ғана 

қатысты айтылып қойған жоқ. Сонымен қатар тілдің теориясына, оқу, жазу, 

сөйлеу жүйесіне байланысты ойлары да, сөйлемнің құрылысы мен 

ерекшеліктерін тұжырымдайтын көзқарастары да қазіргі тіл білімінде ерекше 

орын алады. 

А.Байтұрсынов тілдің қатысымдық табиғатын өте қарапайым сөзбен 

түсіндіреді. Тілшінің айтуынша, «дүниеде өзгермейтін нәрсе жоқ. Ғылым да, тіл 

де, табиғат та дамиды. Дүниенің өзгеруін «эволюция» дей келіп, ғалым оны 

«табиғат тағдыры» деп айтады. А.Байтұрсынов тілді «Тіл – адамдық белгісінің 

зоры, жұмсайтын қаруының бірі»,- дей келіп, сол тілдік қарумен қарым-қатынас 

екі түрлі болады деп көрсетеді: жазумен сөйлесу, ауызбен сөйлесу  

Ғалым сөйлесім әрекетінің әрқайсысының мәнін ескере келіп, олардың 

өмірдегі алатын орнын атап өтеді. Тілдік қарым-қатынасты, сөйлесуді 

меңгерудің нақты жолын айтады. Тілші сонымен қатар тіл үйренудің қандай 

дағдыларға байланысты екенін атай келіп, ауызша сөйлеу мен ереженің қатысын 

анықтайды: «...әр халықтың дағдылы тұтынып келе жатқан сөздері, ол сөздерінің 

біріне-бірі жалғасып тізілетін дағдылы жолы, жүйесі, қисыны болады. 

...Мұғалім балалардың үйренген қағидасы, ережесі келетін сөздерді 

ауыздан жаздыру тиіс. Яки кітапшадағы жорта қате жазып қойған сөздерді дұрыс 

жаздыру тиіс. Бір қағида, я ережені балалар әбден үйреніп, тиісті орнында 

жұмсай білгеннен кейін ғана келесі қағида я ережені үйрету керек»  

Осыдан-ақ білгір ұстаздың қазақ тілін сапалы үйрету үшін қандай 

мәселелерге көңіл бөлу керектігін анықтап айтып, нақтылап көрсеткенін 

аңғаруға болады. Тілшінің ертеректе айтқан пікірлерінің қай-қайсысы да әлі 

күнге дейін толық шешімін таппағандықтан, өзектілігін жоғалтқан жоқ.[5] 
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