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Dear participants and guests,

Welcome, all of you at the International Forum «ABAI AND HUMANISM», dedicated to the 175th anniversary of
the great Kazakh poet Abai Qunanbaiuly!

2020 has become the year of Abai. At the initiative of the President of Kazakhstan Kassym-Zhomart Tokayev and

with the support of UNESCO, the 175th anniversary of the great poet is celebrating all over the world. Moreover,

Abai’s birthday, August 10, was named «Abai’s Day» by the Presidential Decree and is included in the list of

holidays of Kazakhstan. Now events dedicated to the heritage of Abai will be held not only for anniversaries but

also annually. For twenty-nine years of independence, Kazakhstan has overcome centuries-old milestones, and

thanks to the political will of the First President Nursultan Nazarbayev, the country’s borders were defined and

fixed. The capital city Nur-Sultan has turned into a large metropolis of a new type. Nazarbayev University, which

prepares the leaders of our country and provides world-class education, is also a national project and forward-

looking idea of the First President. This year the University is celebrating its 10th anniversary. During these years,

great events have been held at the University. One of such events is today’s International Forum.

It seems that Abai’s wisdom has become a powerful source of unity and humanism. This is evidenced by the

content of this forum. The topic of the articles of foreign scholars participating in the forum proves that Abai is not

only a Kazakh poet but also a poet of humanity. For the youth of Abai’s legacy is an unmistakable bright star,

leading to wisdom, and to becoming an intelligent person.

Dear participants of the Forum, I wish you all the best. Good luck!

Kadisha Dairova

Vice-President for Student Affairs and International Cooperation

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған«АБАЙ

ЖӘНЕ АДАМЗАТТЫҚ ГУМАНИЗМ» атты халықаралық форумға қатысушылар, қонақтар, қош

келдіңіздер!

2020 жыл халықаралық Абай жылына айналды. Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың

бастамасымен және ЮНЕСКО-ның қолдауымен ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойы жаһандық деңгейде
аталып өтуде. Тағы да үлкен қуаныш Абайдың туған күні 10-тамыз Президенттің жарлығымен

«Абай күні» деп аталып, Қазақстанның мерекелер тізбесіне енгізілді. Ендігі жерде Абай мұрасын

ұлықтауға арналған іс-шаралар тек мерейтойларында ғана емес, жыл сайын өткізіліп тұрады. Қазақстан

Тәуелсіздікке қол жеткізген жиырма тоғыз жыл ішінде ғасырлық белестерді бағындырды, тұңғыш

Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың саяси алғырлығының арқасында ел шекарасы мәңгілікке

анықталып бекітілді. Қазақстанның астанасы Сарыарқаның төріне келіп, жаңа тұрпаттағы ірі мегаполиске

айналды. Бүгінгі таңда әлемде орны бар Нұр-Cұлтан қаласы болды. Біздің елдің көшбасшыларын

даярлайтын, әлемдік деңгейде білім беретін Назарбаев Университеті де Елбасының көреген идеясы,

ұлттық жобасы. Университет биылғы жылы 10 жылдық мерейтойын атап өтті. Осы жылдар ішінде

Университетте көптеген игі шаралар өтті. Сол шаралардың бірі - бүгінгі халықаралық Форум.

Абай даналығы адамзатты бірлікке, гуманизмге шақыратын қуатты көзге айналғандай. Оның куәсін осы

форум мазмұны да көрсетіп отыр. Форумға шетелдерден қатысып отырған ғалымдардың мақалаларының

тақырыптарының өзі - Абайдың тек қазақ халқының ақыны емес, адамзаттың ақыны екеніне дәлел. Ал

жастар үшін, Абай мұрасы даналыққа жетелейтін, интеллектуалдық тұлға болуға бағыт беретін,

адастырмас жарық жұлдыз.

Қымбатты Форумға қатысушы қонақтар, баршаларыңызға амандық, шығармашылық табыс тілеймін.
Форумның жұмысына сәттілік болсын!Құрметпен,

Қадиша Даирова

Назарбаев Университетінің Студенттік істер және халықаралық мәселелер

жөніндегі вице-президенті
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Organizing Committee:

Nazarbayev University Cultural Center  

“Rukhani Zhangyru”

Nazarbayev University Department of Kazakh  

Language and Turkic Studies,

International Association of Teachers of Kazakh  

Language

Ұйымдастыру комитеті:

Назарбаев Университетінің  

Рухани Жаңғыру мәдени орталығы мен  

Қазақтілі мен түркітану департаменті,

Қазақтілі оқытушыларының халықаралық  

бірлестігі
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PLENARY SESSION

ПЛЕНАРЛЫҚ ОТЫРЫС

ӘЛ-ФАРАБИ ЖӘНЕ АБАЙ ДАНАЛЫҒЫНЫҢ ҮНДЕСТІГІ

Жақыпбек Алтаев

Философия ғылымдарының докторы,

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры,фарабитанушы  

Алматы қ.

altaev.kaznu@gmail.com

Қазақ философиясында әл-Фараби мен Абайдың философиялық даналығы үлкен

маңызға ие. Әл-Фараби ислам философиясының тарихында үлкен еңбектер қалдырды. Ал

Абайдың по- эзиялық және қара сөздерінде қоғамдағы мәселелер сөз болып, оларды

шешудің философиялық мазмұны айтылады.

Философияда әл-Фараби иждихад дәрежесіне көтеріліп, фикх, қалам секілді ілімдер

бойынша өз ойын білдіріп, аталған мәселелер бойынша лайықты шешім қабылдаған. Бұл

маңызды айғақтар Әл-Фарабидің ішкі рухани дүниесін ислам философиясы тарихындағы

орны мен дәрежесін тереңнен аңғартады.

Ал қазақтың ұлы ақыны, әрі кемеңгер ойшылы Абай қазақ әдебиеті мен ғылымына

философиялық, әрі стилистикалық бағыттағы жаңа поэзия әкелді. Мақалада Абайың

философиялық толғаулары, оның өмірге деген көзқарасы, адамның тіршіліктегі позициясын

айқындауға бағытталған еңбектерінен мысалдар қарастырылған. Абай әлемі - этикалық

бағдар мен тағлым биігіне шақырады. Ақын адамды өлмімнен қорықпауға, өмір сырын

ұғынуға үндейді.

Әл-Фараби мен Абай да Платон мен Аристотель философиясын оқып, Сократ ілімі мен

данышпандығын жоғары бағалаған. Демек, қос ғұламаның рухани әлеміне антикалық

философияның ықпалы зор болғанын аңғаруға болады.

Тірек сөздер: Әл-Фараби, Абай, философия, ислам философиясы, қазақ философиясы,

адам концепциясы.

ABSTRACTS ТҮЙІНДЕМЕЛЕР
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HARMONY OF WISDOM OF AL-FARABI AND ABAI

Zhakypbek Altayev

Doctor of Philosophy

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University, reseacrher in Farabi studies  

Almaty

altaev.kaznu@gmail.com

The philosophical wisdom of Al-Farabi and Abai is of great importance in Kazakh philosophy.

Al-Farabi left great works on the history of Islamic philosophy. And Abai’s poetic and obscene

words speak of the problems of society and the philosophical content of their solution.

In philosophy, al-Farabi rose to the level of ijtihad, expressed his views on such teachings as

fiqh and kalam, and made appropriate decisions on these issues. These important testimonies

shed light on the place and status of the inner spiritual world of Al-Farabi in the history of Islamic

philosophy.

And the great Kazakh poet and brilliant thinker Abai introduced new philosophical and stylistic

poetry into Kazakh literature and science. The article provides examples of Abai’s philosophical

thoughts, his views on life, his work aimed at determining a person’s position in life. The world of

Abai requires ethical guidance and training. The poet urges people not to be afraid of death, to

understand the secret of life.

Al-Farabi and Abai also studied the philosophy of Plato and Aristotle and praised the teachings

and wisdom of Socrates. Thus, it can be seen that the spiritual world of the two scientists was

strongly influenced by ancient philosophy.

Keywords: Al-Farabi, Abai, philosophy, Islamic philosophy, Kazakh philosophy, the concept

of man.

***
ABAI’S POEM ON WOMAN ISSUE: “A GIRL IN THE HAND  

OF THE HAN”

Orhan Soylemez

Doctor of Philosophy, Professor  

Kastamonu University  

Kastamonu, Turkey

soylemezo@yahoo.com

The poet and thinker whose real name was Ibrahim was known in this way because his mother

used the name Abai, which means “greedy, intermittent”. He took lessons from Tatar mullah

named Gabitcan. His father, Kunanbay, dedicated himself exclusively to religious affairs and

was preparing to go on a pilgrimage. He was only thirteen years old when he appointed his son

Abai as the village administrator. He was young, but the mind was not in an age, but in the head.

Abai, who also started to learn management affairs, frequently came together with talented

people such as scholars, poets, storytellers, riddlers, comedians, instrumentalists and singers.

Thus, he had the opportunity to get to know the spiritual civil intention of Kazakh people closely.

He began to say words full of wisdom before people. His words were powerful and effective, his

solutions reasonable and true.
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He wrote “forty-five short stories known as black words with the meaning of “words of

wisdom” among the Kazakhs. He explained his ideas on history, society, agriculture, religion and

civilization. He supported some of his ideas with his poems.

One of the most serious issues of the Kazakh society at the time of Abai was the “woman”

issue. Because of an unknown tradition from centuries ago to Abai’s time, the family of the girl

was given a kind of “money” called “kalın mal” to marry. Very rich people would pay the title

money and take more than one woman. Seeing this bad fate of Kazakh women closely, Abai

could not stay away from this issue and watched with interest. In his own work he was absolutely

opposed to the inequality of women. In this poem, “A beautiful girl would stand in the Han’s arm”,

he criticized an old man who married a very young girl.

Keywords: Abai, women, Han, Kazakh culture, Kazakh traditions, marriage

АБАЙДЫҢ ӘЙЕЛ МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ ПОЭМАСЫ:

«БІР СҰЛУ ҚЫЗ ТҰРЫПТЫ ХАН ҚОЛЫНДА»

Орхан Сөйлемез

Философия ғылымдарының докторы, профессор  

Кастамону университеті

Кастамону қ., Түркия

soylemezo@yahoo.com

Шын аты Ибрахим болған ақын және ойшыл анасы атаған Абай есімімен белгілі. Абай,

татар молдасы Ғабитханнан сабақ алды. Әкесі Құнанбай өзін тек діни істерге арнап,

қажылық етуді ниет еткен. Ол өзінің ұлы Абайды ауылдың әкімшісі етіп тағайындағанда,

ол он үш жаста еді. Ол жас болды, бірақ ақылы жасына сай емес еді. Басқару мәселелерін

зерттей бастаған Абай ғалымдар, ақындар, әңгімешілер, жұмбақ кейіпкерлер, аспапшылар

мен әншілер сияқты талантты адамдармен жиі кездесетін. Осылайша, ол қазақ халқының

рухани-азаматтық ниетімен жақынырақ танысуға мүмкіндік алды. Ол адамдардың

алдында даналыққа толы сөздер айта бастады. Оның сөздері күшті және тиімді болды,

оның шешімдері ақылға қонымды және шыншылболды.

Ол «даналық сөздері» мағынасында қазақтарда «Қара сөздер» деп аталатын қырық бес

әңгіме жазды. Ол тарих, қоғам, ауыл шаруашылығы, дін және өркениет туралы идеяларын

түсіндірді. Ол өзінің кейбір идеяларын өлеңмен қолдады.

Абайдың заманында қазақстандық қоғамның ең маңызды мәселелерінің бірі «әйел»

мәселесі болды. Көптеген ғасырлар бұрын Абай заманына дейін болған белгісіз дәстүр

бойынша қыздың отбасына неке қию үшін “калың мал” деген атпен “ақша” берілді. Өте бай

адамдар ақша төлеп, бірнеше әйел ала алатын. Қазақ әйелдерінің осындай тағдырына

мұқият қарап, Абай бұл мәселеден тыс қала алмады. Өз жұмысында ол әйелдердің

теңсіздігіне қатты қарсылық білдірді. Өзінің «Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында» өлеңінде,

ол өте жас қызға үйленген қартты сынғаалды.

Түйін сөздер: Абай, әйелдер, хан, қазақ мәдениеті, қазақ дәстүрлері, неке
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА В  

ПРОИЗВЕДЕНИИ АБАЯ «СЛОВА НАЗИДАНИЯ»

Фируза Абдуллакызы Агаева

Профессор кафедры Тюркологии Бакинского Государственного Университета  

г.Баку, Азербайджан

firuza.agayeva@mail.ru

Мысли, содержащиеся в «Слова Назидания» Абая, являются прямым обращением к

читателю, это произведение отражает жизненную философию на примере одной

человеческой судьбы. Поэтому это произведение воспринимается не как выражение

морального потрясения одной личности, а как жизненная драма целого народа. Все эти

проблемы нашли отражение в статье.

Ключевые слова: слово, народ, наука, сфера невежества, общество, интеллигенция,

время

HUMANITY AND SOCIETY IN “ABAI’S BLACK WORDS”

Firuza Abdullakyzy Agaeva

Professor of the Department of Turkology,  

Baku State University

Baku, Azerbaijan

firuza.agayeva@mail.ru

The thoughts are being described in Abai’s “Black Words” is directly appealed to the readers,

and it is conversation without interruptions. This work reflects philosophy of life on the background

of person. That’s why Abai’s work are perceived as not as personal moral shock, but also as a

drama of people`s fate. These problems are reflected in this article.

Keywords: words, people, science, society, time, illiteracy period, educated person.

***
ШАҺАБУТДИН МАРЖАНИ (1818-1889) ЖӘНЕ АБАЙ

Тұрсын Жұртбай

филология ғылымдарының докторы  Л.Н. 

Гумилев атындағы ЕҰУ профессоры,  

Нұр-Сұлтан қ.

Шаһабутдин Маржани – исі мұсылман қауымы мен түркі жұрты әлемінің танымы мен

ойлау жүйесіне өзгеріс әкелген ғалами ғұлама. Оның ілімі Абайдың көркем танымының

тамырына нәр, ойына қуат, өнеріне өріс берді. Шаһабутдин Маржанидің «Өткендерге

салауат, ұрпақтарға аманат» атты «өсиет кітабы» ХІХ ғасырдағы мұсылман мен түркі

әлемінің танымдық және тарихи жадын аудара төңкеріп жаңғыртқан, рухани және ұлттық

сана азаттығы бағытын қалыптастырған жадидтік –құбылысты еңбек.

***
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Шаһабутдин Маржани – «тек қана бұлғар-татар ұлтының ұлттық мәдениетін зерттеген

ғалым-тарихшы ғана емес, шындығына келгенде, одан гөрі жоғары дара данышпан»

[Ю.Юсупов]. Ол шығармаларының дерлігін араб тілінде жазған, шығыстанушы, ислами

танымның тәфсіріне өзгеріс жасаған фәлсафа хакімі, тарихшы, ағартушы. Ғылыми

пайымдаулары арқылы мәдениет пен әдебиет тарихы, деректану, жағырафия, логика,

математика, астрономия, музыка, медицина, ғылым тарихы, этногенез, эпиграфика,

нумизматика ілімдері қақында пікір қорытқан ғалами ғұлама, «бұлғар топырағында туған ең

ірі ғалым», «өз заманының Платоны», «татардың Геродоты», «ұлттық тарихтың негізін қалап,

дамытушы», «ұлттық тарихты аңыздан ажыратып берген» ғалым ретінде мойындалды.

Жадидтік-жаңашылдық-реформаторлық бағыт, яғни, «екінші ислами ояну» дәуірі Абай,

сияқты ұлттық сыншыл ой иелері мен ағартушыларды мағрифат сақнасына шығарды.

Мұхтар Әуезов: «Шаһабутдин Маржанидің рационалшылдық пен салт-сана, ой-өнер

жүзіндегі жаратылған жаңашылдыққа бейім болмаса, Абайдың Еуропа жағасының белгісін

көре алмас едік», – деуінде сондай парасат емеуіріні жатыр.

Маржанидің мектептер мен медіреселердегі оқу жүйесіне енгізген усусул жәдит

бағыты, негізінен, бес ірі ұстанымға: а) Әр адам өзінің «Құраннан» алған түсінігін негізге

ала отырып кез-келген діни мәселеге байланысты жауапты өзі табуы тиіс; ә) Өзгенің

пікіріне көзсіз бағынуды үзілді-кесілді доғару керек; б) мазмұны нақыли (яғни жаттанды)

баяндауға құрылған ескі діни кітаптарды медіреселерде оқытудан алып тастау қажет; в)

Медіреселерде «Құран», хадис және ислам тарихы міндетті түрде оқытылуы тиіс; г)

медіреселерде жалпы (жаратылыстану) ғылым салалары мен орыс тілін (еуропа тілін)

оқытуға қарсылық көрсетпеу керек; е) Мұсылмандар Мұхаммед пайғамбар заманындағы

ежелгі ислам мәдениетін ұстануға қайтып оралуы тиіс – дегенге негізделді. Міне,Абайдың

«батысым – шығыс, шығысым – батыс болды» – дейтіні де осы Маржани тәлімінің тағылымы.

Камарддин хазірет қудалауға ұшырап, Баянауылға қоныс аударуға мәжбүр болды. Ол

оқытқан медіреседен Машһүр Жүсіп бастаған Жүсіпбек Аймауытов, Қаныш Сәтбаев, Әлкей

Марғұлан қостап, Ақжан Машани мен Шафик Шокинге дейінгі аралықтағы отыздан астам

академик тәрбиеленіп шықты. Сондықтан да, қазақ ұлты үшін Маржани ілімінің тәлімі

ерекше маңызға ие. Ал оның Абайға, сол арқылы исі қазақтың санасына ықпалы жеке

тақырыптың арқауы.

Тірек сөздер: Шаһабутдин Маржани, түркі жұрты, Абай, медіресе, ислами тану

SHAKHABUTDIN MARZHANI (1818-1889) AND ABAI

Tursyn Zhurtbay

Doctor of Philological Sciences

professor of L.N. Gumilyov ENU

Nur-Sultan

Shahabutdin Marzhani is an outstanding thinker known throughout the Muslim and Turkic

world. His knowledge influenced Abai’s artistic knowledge and power of thought. His book «Praise

to the Past and Promise to Generation» is a Jadid work that influenced the spiritual and national

outlook of the Muslim and Turkic worlds of the 19th century.

Marzhani is a scientist-historian who studied the national culture not only of the Bulgars-

Tatars, in fact, he is recognized as a towering genius (Yu. Yusupov). He wrote his works in Arabic.

He is also considered an educational historian who made changes in the understanding of

Islam. The scientist’s philosophical views also contributed to the study of the history of culture

and literature, records management, geography, logic and mathematics, astronomy and music,

medicine and the history of science, ethnogenesis, epigraphy and numismatics. He is appreciated

as “a strong scientist who was born on the land of the Bulgars”, as “Plato of his era”, as “Herodot
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of the Tatars”, as “a scientist who laid the foundation for the development of national history,

separating science from legend”.

Jadidism as a new reform direction, which founded the “second revival of Islam”, contributed

to the appearance on the stage of such thinkers and enlighteners like Abai. Mukhtar Auezov also

wrote that thanks to the rational innovation of Marzhani, Abai got to know the shores of Europe.

The Usus ul-Jadid studies of Marzhani, introduced into the educational process of schools

and mosques, are based on several important principles. For example: 1) each person, on the

basis of explanations through the Koran, in any religious questions must find the answer himself;

2) we must completely stop relying on the views of others; 3) it is necessary to exclude from the

educational process of mosques ancient religious textbooks that do not tell the truths learned

by heart; 4) in mosques it is necessary to study the Koran, hadith and the history of Islam; 5)

one must not contradict the study of natural sciences and the Russian (European) language in

mosques; 6) Muslims must return to the study of the ancient Islamic culture of the time of the

Prophet Muhammad. As a result of the life lessons of Marzhani, Abai wrote: “my west became

east, and east became west”.

Khaziret Kamareddin was expelled and forced to settle in Bayanaul. In the mosque where

he taught, more than thirty academicians were educated among them were Mashhur Zhusip,

Zhusipbek Aymauytov, Kanysh Satbaev, Alkey Margulan, Akzhan Mashani, Shafik Shokin and

others. Therefore, the studies of Marzhani have a great importance for the Kazakh people, and

his influence on Abai becomes the object of a separate study.

Keywords: Shakhabutdin Marzhani, Turkic people, Abai, madrasah, Islamic studies

***
АБАЙ ЖАНА АЙТМАТОВ: АДАМКЕРЧИЛИКТИН УЛУУ  

АГАРТУУЧУЛАРЫ

Миргуль Текешова

Ж.Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Эл аралык мамилелер  

жана чыгыш таануу факультети, доценттин милдетин аткаруучу

Бишкек, Кыргызстан

Казак калкынын гана эмес, түрк тектүү калктардын сыймыгы, келечекти көрө билген

көсөм акыны Абай Кунанбай уулунун мурасы – бул бүтүндөй адамзаттын рухий

казынасына кошулган кундуу табылга. Абай Кунанбай уулу өз доорунун оош-кыйышын

чыгармаларында чагылдырып гана тим болбостон, адамдын адамдык насилин ачып

берүүдө, мезгил менен мейкиндик тааныбай алга өзуп кеткен. Анын адам дүйнөсүн аңтарып

көрө билүү чеберчилиги таң калтырбай койбойт. Абайдын ырдарын окуп отуруп эрксизден

Айтматовдун каармандары эске түшөт. Адамкерчилик, адамдык касиет сапаттар, кандай

гана жагдай шарт болбосун адамдык бийик баалуулуктарды коргой билүү, адамды сыйлоо

сыйактуу темаларда эки улуу гуманистин орток ой тогоолорун көрүүгө болот.

Абай Кунанбай уулу өз доорунун адамдарындагы жакшы-жаман, оң-терс сапаттарды

кылдат байкап, ырга айландырган болсо, Айтматов да өз мезгилинин адамдарын

адамкерчиликтин бийик таразасына салып, андан соң “Адам уулу канткенде адам болот?”

– деген сурак койгонун жакшыбилебиз.

Абай: “Атымды адам койгон соң,

Кантип наадан болоюн?

Калкым наадан болгон соң,

Кайда барып оңоюн?!” – десе, (А.Кунанбаев. Сочинения в двух томах. 1том. На каз.языке.

“Жазушы” 1968. 267-б.)
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Айтматов: “Түбөлүк чечилбеген улуу талаш, -

Канткенде адам уулу адам болот?

Адамзат качан чечет, качан коёт,-

Канткенде адам уулу адам болот?” – дейт. (Айтматов.Ч Чыгармаларынын

жыйнагы: 3-том. “Бийиктик”, 2008. 445-б.)

Абай : “...Кече бала элең, келдиң го далайжашка,  

Көз жетти бир калыпта тура албаска.

Адамды сүй, алланын хикметин сез,  

Не кызык бар өмүрдө анданбашка”

(А.Кунанбаев. Сочинения в двух томах. 1том. На каз.языке. “Жазушы” 1968.273-б.)

Айтматов: “Мен үчүн биздин учурдун искусствосундагы эң башкы маселе – бул чыныгы

гуманизм. ...Адамды рухий дүйнөдөн, кубануу же бирөөлөрдү кубантуу, бирөөлөр үчүн күйүү

сезиминен ажыратуу – бул баарынан коркунучтуу нерсе...” – дейт жазуучу. (Айтматов.Ч.

Чыгармаларынын жыйнагы: 8-том. “Бийиктик”, 2008. 41-43-б.)

Эки калемгердин эки башка доордо жашагандарына карабастан алардын адам жана

анын адамдык насили жөнүндөгү ой толгоолорун карап отуруп, эки калктын адамга карата

болгон мамилелерин, адам атана турган кишинин кандай касиет сапаттарга ээ болуусу

керек экендигин аңдап түшүнсөк болот. Эки талант тең калкынын кастарлап келген улуу

салттарына, адамдык бийик баалуулуктарга тайанат. Абай Кунанбай уулу менен Ауэзовго

андан Айтматовго жеткен адам рухун аруулатуу озуйпасы уланып отурганын көрүүгө болот.

Ачкыч сөздөр: Абай Кунанбай уулу, Ч.Айтматов, адамкерчилик, гуманизм.

ABAI AND AYTMATOV: GREAT EDUCATORS  

OF HUMANISM

Mirgul Tekeshova

Acting Associate Professor of Kyrgyz National University named after J.Balasagyn,  

Faculty of International Relations and OrientalStudies

Bishkek, Kyrgyzstan

The pride of not only the Kazakh people, but also of the Turkic peoples, the legacy of the

visionary poet Abai Kunanbaiuly is a valuable achievement that is added to the spiritual treasures

of all mankind. Abai Kunanbaiuly not only reflects the twists and turns of his time in his works,

but also reveals the human race, advancing beyond recognition of time and space. His ability to

see the human world is astonishing. As you read Abai’s poems, you inevitably think of Aitmatov’s

characters. The common thoughts of the two great humanists can be seen in such topics as

humanity, human qualities, the ability to protect the highest human values in any situation, and

respect for human beings.

While Abai Kunanbaiuly carefully observed the good and bad, positive and negative qualities

of the people of his time and turned them into a song, Aitmatov also put the people of his time

on the high scales of humanity.

Despite the fact that they lived in two different eras, by looking at their reflections on man

and their human lineage, we can understand the relationship between the two peoples and the

qualities that a person should have. Both talents are based on the great traditions and high

human values of the people.

Keywords: Abai Kunanbaiuly, Ch. Aitmatov, humanity, artistic works.
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АЛАШ АБАЙТАНУЫ

Айгүл Ісімақова

филология ғылымдарының докторы, Назарбаев университетінің профессоры 

Алматы қ.

aigul.ismakova@nu.edu.kz

1988 жылдан бастап ғылыми айналымға қайта оралған советтік репрессияға ұшыраған

Алаш әдебиеті мен Алаш әдебиеттануы Абайтанудың бастауы болып мойындалып одан

кейінгі кезеңдерінің реттелуіне негіз болды. Әлихан Бөкейханның Ресей географиялық

қоғамының Семипалатинский листок газетінде шыққан «Абай / Ибрагим/ Кунанбаев»

атты мақаласында (1905) тұңғыш рет Абайдың ата тегі, алған білімі, өмірбаяны мен

шығармашылығы сол кездегі саяси әлеуметтік контексте толық қамтылған. Ахмет

Байтұрсынұлының «Қазақтың бас ақыны» мақаласында /Қазақ,1913,43/ Ә.Бөкейханның

аталған зерттеуінде анықталған әдеби мағлұматтардың теориялық негіздері тарқатылып

қарастырылған. Алаш Абайтануының негізі осы екі зерттеуден басталды.А.Байтұрсынұлы

алғаш Абай мәтіндері жазылған дәптермен 1903 жылы танысқанын айта келе, Абай неге

қазақтың басты ақыны екенін 5 кәсіби әдебиеттанулық дискурстық қағидалармен айғақтап

берген: 1. «Не нәрсе жайынан жазса да Абай түбірін, тамырын, ішкі сырын, қасиетін

қармап жазады. Нәрсенің сырын, қасиетін біліп жазған соң, сөзінің бәрі де халыққа тіреліп

оқушылардың біліміне сын болып, емтихан болып табылады». 2. «Заман бұрыңғыдай болса,

Абай Алаштың атақты билерінің бірі болуы шүбәсіз. Біліммен би болып, жұрт билейтін заман

өтіп, тасың би болатын заманға қарсы туған. Білімі көптер жұрт билемей, малы көптер жұрт

билейтін заманға қарсы туған». 3.«Сөз жазатын адам әрі жазушы, әрі сыншы боларға керек.

Сөздің шырайлы, ажарлы болуына ойдың шеберлігі керек. Ұнамды, орынды, дәмді болуына

сыншылық керек. Мағыналы, маңызды болуына білім керек. Абайда осы үшеуі де болған».

4.«Абай сөздің ажарына қарамай, сыпайылығына қарамай, әр нәрсенің бар қалыбын сол

қалыбынша дұрыс айтуды сүйген». 5. «Абай Хақиқатты хақиқат қалыбында, тереңді терең

қалыбында жазған». Қазақ әдебиеттануында тұңғыш рет Абайдың ақындық дискурсының

теориялық негізі осылай анықталған еді. Қазіргі абайтану заманауи сұранысына сай

жаңаша дамуды қажет етеді. Біз бұл мақаламызда Алаш қайраткерлерінің Абай мұрасын

танытуда сіңірген еңбектеріне кеңінен тоқталып, талдау жасаймыз.

Тірек сөздер: Алаш, Абайтану, қазақ, әдебиеттану, ақын, зерттеу.

ABAI STUDIES OF ALASH

Aigul Ismakova

Doctor of Philology

Professor of Nazarbayev University,

Almaty

aigul.ismakova@nu.edu.kz

Alash literature and literary criticism of Alash which underwent a Soviet repression and returned

back to the scientific circulation in 1988 and was recognized as the beginning of Abai studies

and became the basis for the regulation of its later stages. Alikhan Bokeikhan’s article “Abai/

Ibragim/Kunanbayev” (1905) published in the Semipalatinskii Listok newspaper of the Russian

Geographical Society for the first time fully covered Abai’s ancestry, education, biography and
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work in the political and social context of that time. In “Main poet of Kazakhs” article by Akhmet

Baitursynuly /Kazakh, 1913, 43/ theoretical bases of the literary data revealed in this study of A.

Bokeikhan are considered in detail. The basis of Abai studies of Alash take its beginning from

these two studies. A. Baitursynuly says that, he learnt about Abai’s notebook in 1903 for the first

time, then, wrote 5 professional literary discourse principles on why Abai is the main poet of

Kazakhs: 1. “Whatever Abai writes about, he captures its roots, inner secrets and qualities. Once

it’s written considering the secrets and properties, all of his words become a test, shame for the

student’ knowledge. 2. “If we could return back in time, undoubtedly, Abai would be one of the

most famous byis of Alash. He was born in the age, when the position of byi could be achieved

only with knowledge, he was against the age of achievement through mere success. He was

against the era when instead of educated people, rich were on power”. 3. “A writer should be both

a writer and a critic. It takes skill to write beautiful. Criticism is needed to make a text pleasant,

appropriate and tasty. Knowledge is needed to make it meaningful and important. Abai had

all of three”. 4. “Abai, preferred to say everything in the right form as it is, instead of clarity and

politeness of the word”. 5. “Abai wrote the truth as a truth, the depths as a deep”. For the first time

in Kazakh literary criticism, the theoretical basis of Abai’s poetic discourse was determined in this

way. Modern Abai studies requires a new improvement in accordance with modern requirements.

In this article, we will focus on and analyze the work of Alash figures in promoting the legacy of

Abai.

Keywords: Alash, Abai studies, Kazakh, literary studies, poet, research.

АБАЙДЫҢ ҚАРА СӨЗДЕРІНІҢ  

ЛИНГВОСТАТИСТИКАСЫ: СӨЗДІК ҚОРЫ ЖӘНЕ  

БАЗАЛЫҚ КОНЦЕПТІЛЕРІ

Фазылжан Анар Мұратқызы

Филология ғылымдарының кандидаты

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры

Алматы қ.

Мақалада Абай Құнанбайұлының «Қара сөздерінің» лингвостатистикалық сипаттамасы

беріледі. «Қара сөздер» мәтінінің жиілік сөздігі негізінде бұл шығарманың тінін құраушы

сөздік қорындағы көмекші және негізгі лексика, олардың арасалмағы, төл сөздер мен кірме

сөздер саны, сөздердің грамматикалық категориялары сияқты т.б. «үстірт» сипаттамалар

жасалады. Сонымен бірге «Қара сөздегі» жиілігі жоғары дербес мағыналы лексикалық

бірліктер негізіндегі базалық концептілер жүйесі, осы концептілердің қазақ этномәдени

тілдік қауымдастығы санасындағы мағынасы сияқты «астырт» сипаттар анықталады, әрбір

базалық концептінің тілдегі репрезентанттары көрсетіледі.

Тірек сөздер: лингвостатистика, Қара сөздер, семантикалық лексикалық бірліктер,

концепт
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of the great Kazakh poet Abai Kunanbaiuly
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LINGVOSTATISTICS OF ABAI’S EDIFICATION WORDS:  

VOCABULARY AND BASIC CONCEPTS

Anar Fazylzhan,

Candidate of Philology,

Director of the A. Baitursynov Institute of Linguistics, Almaty

The paper provides a linguistic-statistical characteristic of “Words of Edification» by Abai

Kunanbayev. Based on the frequency vocabulary of the text “Words of Edification”, auxiliary and

basic vocabulary that makes up the text of this work, their ratio, the number of source words and

keywords, grammatical categories of words, “superficial” characteristics are created. At the same

time, the system of basic concepts based on high-frequency semantic lexical units in “Words of

Edification” reveals “underground” features, such as the meaning of these concepts in the

minds of the Kazakh ethnocultural linguistic community, linguistic representatives of each basic

concept.

Keywords: linguistic-statistics, Words of Edification, semantic lexical units, concept

АБАЙ – НАШ ВЕЛИКИЙ СОВРЕМЕННИК, ГУМАНИСТ

Янгибай Кучкаров

Член Союза писателей Узбекистана, поэт, переводчика, Заслуженного работник  

культуры Республики Узбекистан, Узбекистан

В сороковые годы девятнадцатого столетия по Великой Казахской Степи звучали

колыбельные, которых пели три красивых женщин по имени Айман, Улжан, Улдан. Айман

родила Ибрая, Улжан родила Абая, Улдан родила Джамбула. В 1945 году в Цюрихе родился

ребенок. Ему дали имя Вильгельм. А в Чингизтауе тоже родился ребенок. Его назвали

Ибрагимом – Абаем. Став учёным Вильгельм изобрел уникальный аппарат, которого в честь

его фамилии называют Рентгеном. Став поэтом Ибрагим Абай сочинял стихи, которые

соединяет сердца людей, прививает им жизнь, любовь,верность.

Основными лозунгами гуманизма Абая были мир, научный прогресс, благосостояние

народа, толерантность. Он вызвал подлинный переворот в мировоззрении своих

современников. Абай родился в непростое время. Конечно, до этого времени дошли

ветерки Великого суверенного десятилетия Хана Аблая, когда за этот короткий отрезок

Казахская земля отдышалась свободно. Но геополитическая обстановка в Центральной

Азии того времени зависела от того какие имперские аппетиты имели Россия, Китай, Хива,

Бухара, Коканд. В те дни в Коканде, к примеру, еще не прекратился плач по поэтессе

Надире, которая стала жертвой произвола бухарского эмира «мясника» Насруллы. В то же

время в Хиве начал своё творчество будущий большой поэт Агахи. Однако Аллакулихан,

историю правлении которого и других четырёх монархов Хивы описал Агахи, неоднократно

нападали и на казахских кочевников.

Ключевые слова: Абай, гуманизм, проза, толерантность, народ.
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ABAI IS OUR GREAT CONTEMPORARY, HUMANIST

Yangibay Kuchkarov

Member of the Union of Writers of Uzbekistan, poet, translator, honored worker  

culture of the Republic of Uzbekistan,Uzbekistan

In the forties of the nineteenth century, lullabies sounded along the Great Kazakh Steppe,

which was sung by three beautiful women named Ayman, Ulzhan, Uldan. Ayman gave birth to

Ibrahim, Ulzhan gave birth to Abai, Uldan gave birth to Jambul. In 1945, a child was born in

Zurich. He was given the name Wilhelm. And a child was born in Chingiztaui too. He was named

Ibrahim - Abai. Becoming a scientist, Wilhelm invented a unique apparatus, which in honor of his

name is called Roentgen. Becoming a poet, Ibrahim Abai composed poems that unite the hearts

of people, instills in them life, love, loyalty.

The main slogans of Abai’s humanism were peace, scientific progress, people’s well-being,

and tolerance. He caused a real revolution in the worldview of his contemporaries. Abai was born

at a difficult time. Of course, the winds of the Great Sovereign Decade of Khan Ablai reached

this time, when during this short period the Kazakh land could breathe freely. But the geopolitical

situation in Central Asia at that time depended on what kind of imperial appetites Russia, China,

Khiva, Bukhara, Kokand had. In those days in Kokand, for example, the crying for the poetess

Nadira, who became a victim of the tyranny of the Bukhara emir, the «butcher» Nasrullah, had

not yet stopped. At the same time, the future great poet Agakhi began his work in Khiva. However,

Allakulikhan, whose history of the rule and the other four monarchs of Khiva was described by

Agakhi, repeatedly attacked Kazakh nomads.

Keywords: Abai, humanism, prose, tolerance, people.

АБАЙ БОЛМЫСЫН ТЕРЕҢ ТАНУ: «ЖАРҚ ЕТПЕС  

ҚАРА КӨҢІЛІМ НЕ ҚЫЛСА ДА» ҚЫЗҒА АРНАЛҒАН  

ҒАШЫҚТЫҚ ӨЛЕҢ ЕМЕС

Гүлтас Сайынқызы Құрманбай

Назарбаев Университетінің профессоры,

Рухани жаңғыру мәдени орталығының директоры  

Нұр-Сұлтан қ.

Мақалада автор Абайдың «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да», «Ғашықтық,

құмарлықпен ол екі жол» атты өлеңдері ешқандай да қызға арналған махаббат лирикасы

емес, «бұл өлеңдер Жаратушыға арналған» деп тұжырым жасайды.

Абай кім? Абай ең алдымен қазақтың баласы, туған халқының бар рухани құндылықтарын

бойына жинаған, тіршілігі, тынысы, тілі мен ділі, діні мен сенімі - қазақ болмысы. Ол бес

уақыт намазын қаза етпеген, мұсылмандықтың бес парызын түгел өтеген, Абай өзі

айтқандай «...Арғы атасы қажы еді, бейіштен татқан шербетті... Әділ мырза ер болып,

әлемге жайған өрнекті» [Абай «Әбдірахман өлгенде»] деген Құнанбай қажының баласы.

Ол молда Ғабитханның, Ахмет Риза медресесіндегі ғұлама татар ғалымы Ш.Маржанидың

шәкірті имам Камариддин хазіреттен білім алды... Қасиетті Құран мен хадистерді, нешеме

діни аңыздар мен қисса дастандарды жатқа білген. Бір сөзбен айтқанда, бесіктен алған

тәрбиесінен бастап, даналық, хакімдік биігіне дейінгі Абайдың өмір жолы Алланың ақ
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жолы еді. Оның Алланы тануы, ғылым-білімді көксеп іздеуі, сөз құдіреттің нұрын, сырын

көруі, Тәңірінің берген өнерімен дүние кірін жуынып өлең сөздің патшасын жазды.

«Жарқ етпес қара көңілім не қылса да», «Ғашықтық, құмарлықпен ол екі жол» өлеңдерін

Абай 1889 жылы жазған. Абай 44 жаста. Ал «Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман»,

«Қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек», «Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да» деген

өлеңдерін 1886 жылы 41 жасында жазған. Сонда Абай 44 жасында қызға арнап, дүниеден

баз кешетіндей, «қорлығы мен мазағына шыдаймын» деп өлең жазуы мүмкін бе?..

Жоқ, бұл екі өлең де Абайдың жаратушыға арнаған өлеңдері. «Жар етпес қара көңілім»

«мыңмен жалғыз алысқан ақынның көңілі», «ай мен күн шағылса да» дегені не? Аймен Күннің

шағылысуы - қиямет белгісі. «Дүниеде сірә сендей маған жар жоқ, саған жар менен артық

табылса да». Қазақтың жақсы тілегінің бірі «Алла жар болсын» деген тілек. Алланы сүйген,

Алланың нұрлы жамалын көруге ессіз ғашық болған шығыстың шайырлары аз болған жоқ.

Сондай ақынның бірі де, бірегейі Қожа Ахмет Йассауи. Абай кітапханасында Йассауидың

да оның шәкіртті Аллаяр сопының да кітаптары болған. Ал «Ғашықтық, құмарлықпен ол екі

жол» деген өлең де Аллаға арналған. Ғашықтық, тазалық жол «Сенен артық жан жоқ деп

ғашық болдым, сүйкімді тірі жанға неткен жансың» бұл тек Алланың сипаты. АлҚұмарлық

- пенденің ісі, оның биігі, түйсігі нәпсіні ғана керек етеді.

Абай болмысын, жан әлемін, жүрек культін танып барып, оның шығармаларын тану

қажет. Болмаса, жоқ.

Тірек сөздер: Алланың сипаты, өлең, діни аңыздар, хадистер, діни білім

DEEP COGNITION OF ABAI: “MY SOUL IS SAD AND  

DARK” IS NOT A LOVE POEM FOR A GIRL

Gultas Sayinkyzy Kurmanbay

Professor of Nazarbayev University, Director of the Cultural Center Rukhani Zhangyru  

Nur-Sultan

In this paper, the author comes to the conclusion that Abai’s poems “My sad soul is dark”

“There are two ways - Love and Passion” are not love lyrics for a girl, but these verses are for the

Creator.

Who is Abai? First of all, Abai is a Kazakh child, he has all the spiritual values of his native

people, his life, breath, language and mentality, religion and faith - Kazakh nature. He did not

miss five daily prayers, he fulfilled all five duties of Islam.

He was brought up by Mullah Gabitkhan, by Imam Kamariddin, a disciple of the great Tatar

scholar Sh. Mardjani from the Ahmed Riza madrasah. He knew by heart the Holy Quran and

hadiths, many religious legends and stories. In a word, from the cradle to the heights of wisdom

and authority, Abai’s lifestyle was the white path of Allah. He wrote “Poetry is the ruler of language”

by his search for knowledge, his ability to see the light and the secret of the power of words, his

ability to wash the world with art given by God.

He wrote poems “My sad soul is dark” “There are two ways - Love and Passion” in 1889, when

he was at the age of44.

Abai wrote poems “We got old, thought sorrow, a little sleep”, “Have grown old, thoughts and

sorrows, dreams have grown”, “Disappointed with friend and foe” in 1886 at the age of 41. Can

Abai write a poem for a 44-year-old girl and say: “I can endure humiliation and ridicule”?

No, both of these poems are dedicated to the Creator. What do “my unshakable dark soul”,

“the poet’s heart alone with a thousand”, “the conjunction of the moon and the sun” mean? One

of the best wishes of Kazakhs is “God bless you”. There were many Eastern scholars who loved

International Forum “ABAI AND HUMANISM” dedicated to the celebration of the 175th anniversary  
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Allah and fell madly in love with the radiance of Allah. Khoja Ahmed Yassavi is one of such poets.

Abai’s library contained books by Yassavi and his student Allayar Sufi. And the poem “Love and

Passion - Two Ways” is also dedicated to Allah. The path of love and purity “I loved you because

there is no soul better than you, what kind of soul are you” - this is only the nature of God. It is

necessary to get acquainted with the personality, soul, cult of the heart of Abai, get acquainted

with his work.

Keywords: poetry, religious legends, hadiths, religious knowledge

***

Размышления о “новом” в Казахской 

степи: песни и гаклият Абая

Ауэзова Зифа-Алуа Муратовна

Эксперт по культуре и интеллектуальной истории Центральной 

Азии, Евразийская перспектива, Нидерланды

Годы жизни Абая – вторая половина 19ого - начало 20ого века – пришлись на период бурной

модернизации и Российской, и Османской империй, в орбитах которых происходили значимые

для казахской степи культурные процессы. В юности Абай являлся свидетелем того, как в

Степи трансформировалось воспитание и обучение этике, связанной с верой его предков –

Исламом. В зрелые годы ему довелось увидеть, как возросло значение русского образования

для каждого, кто стремился повлиять на жизнь казахского общества.

Наиболее ясно и красноречиво эти изменения, на наш взгляд, отражены в песнях Абая,

обретших известность за пределами его племени, и в сохранившихся записях его

размышлений – гаклият.

“Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его

пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить, как не дорожил я им,

сколько раз я грешил против сердца моего и духа, — так кровью обливается сердце мое.

Жизнь — это дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья”. Эти рефлексии

великого русского мыслителя созвучны с чувствами и размышлениями Абая в зрелости, когда

ему открыты ценные образчики русской и европейской литературы.

Предлагаемое выступление – попытка обозначить границы “эпистемологических вдохновений”,

связанных с современными Абаю дискурсами в российских и тюркоязычных источниках.

Ключевые слова: казахская словесность, адаб, эпистемология, модернизация, этика,

тюркоязычная поэзия, русская литература

Contemplating the 'modern' in steppe: Abai's

songs and ghaqliyat

Auezova Zifa-Alua Muratovna

Expert on Central Asian Culture and Intellectual History, 

Eurasian Perspective,

Netherlands
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АБАЙТАНУ: КЕШЕ - БҮГІН - ЕРТЕҢ

SESSION 1

ABAI STUDIES: PAST-PRESENT-FUTURE

ТИТАН ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДУХА – АБАЙ (ИЗ НЕОПУБЛИ-

КОВАННОГО ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИЗВЕСТНО-

ГО КРИТИКА КАЛЖАНА НУРМАХАНОВА)

М. К. Нурмаханова

к.ф.н., доцент, Алматинский университет энергетики и связи, г. Алматы  

nurmaxanova.marzhan@mail.ru

Статья знакомит литературную общественность с ранее неопубликованным материалом о

философских и эстетических взглядах, переводческой работе великого гуманиста Абая

Кунанбаева. из творческого наследия известного критика Калжана Нурмаханова, который

прекрасно разбирал творческую лабораторию великого Абая, прослеживая цепочку

влияний на его литературное письмо. Критик подмечал, что, учась на лучших образцах

русской литературы реалистическому изображению жизни, бескорыстному служению

народу, искренности, художественному мастерству, Абай одновременно черпал для

своего творчества огромные богатства из сокровищницы казахского фольклора. В статье

отмечается, что К. Нурмаханов высоко оценивал необычность формы философско-

назидательного трактата – «Гаклии», подчеркивая многоплановость, стилистическую и

содержательную их завершенность.

Анализируется творчество Абая Кунанбаева и А.С. Пушкина, где критик определял

этапы этой связи, их качественного отличия друг от друга в органической взаимосвязи с

общественно-политическим и социальным положением двух народов.

В статье особый интерес вызывают исследования К. Нурмаханова по переводческой

работе Абая по произведениям Пушкина, которая имела огромное значение для развития

казахской литературы и могла служить образцом для современных писателей и поэтов.

Подчеркивается, что в результате детального изучения переводов Абая, критик пришел

к выводу, что на всех этапах творческого развития казахского классика Пушкин был для

него художественным авторитетом, к которому он неоднократно обращался в поисках

утверждения своих идейных и эстетических позиций.

Ключевые слова: неопубликованная статья, Абай Кунанбаев, А.С. Пушкин, казахский

фольклор, эстетические взгляды, многоплановость, художественная форма, культурный

медиатор, истинная поэзия.
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THE TITANIUM OF THE HUMAN SPIRIT - ABAI  

(FROM THE UNPUBLISHED LITERARY HERITAGE

OF THE FAMOUS CRITIC KALZHAN NURMAKHANOV)

M.K. Nurmakhanova

Candidate of Philology, associate professor  

Almaty University of Energy and Communications  

Almaty

nurmaxanova.marzhan@mail.ru

The article acquaints the literary community with previously unpublished material on the

philosophical and aesthetic views of the great humanist Abai Kunanbayev from the creative

heritage of the critic. K. Nurmakhanov perfectly analyzes the creative laboratory of the great

Abai, tracing the chain of influences on his literary writing. The critic observes that, while learning

from the best examples of Russian literature a realistic depiction of life, selfless service to the

people, sincerity, and artistic skill, Abai simultaneously drew enormous wealth from the treasury

of Kazakh folklore for his work. Much attention is drawn to the depth of the judgments of K.

Nurmakhanov’s philosophical and instructive treatise - “Gakli”, where the critic praises the unusual

form, emphasizing the versatility, stylistic and meaningfulcompleteness.

A special place is considered by the work of Abai Kunanbayev and A.S. Pushkin, where the

critic defines the stages of this connection, their qualitative difference from each other in an

organic relationship with the socio-political and social situation of the two peoples.

The article analyzes the criticism of Abai’s translation work based on Pushkin’s works. This

was of great importance for the development of Kazakh literature and could serve as a model

for modern writers and poets.

As a result of a detailed study of Abai’s translations, the critic comes to the conclusion that at

all stages of the creative development of the Kazakh classic, Pushkin was an artistic authority for

him, to which he repeatedly turned to seek approval of his ideological and aesthetic positions.

Key words: unpublished article, Abai Kunanbaev, A.S. Pushkin, Kazakh folklore, aesthetic

views, versatility, art form, cultural pick, truepoetry.

ОЙШЫЛ АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ АЛТЫН ҚАЗЫҒЫ

Салқынбай А.Б.

Филология ғылымдарының докторы, профессор, Әл-Фараби атындағыҚазҰУ,  

Алматы.

asalkbek@gmail.com

Мақалада қазақ ойшылы Абайдың өлеңдеріндегі басты құндылық зерделенеді.

Адамзаттық ақыл-ой адам болмысындағы ізгілікті рухани құндылық ретінде анықтаса,

Абай шығармаларының алтын қазығы - Адам, адам бойындағы ізгілікке жетер жол.

Ойшыл жасаған «толық адам» концепциясының басты құндылығы - жаратушы Алланы

сүю, адамзатты сүю деген ұстанымда. Ал мұндай ұстанымға жетудің жолы – ізгіліктің жолы.

«Атымды Адам қойған соң, қайтып надан болайын», «Адамды сүй, алланың хикметін сез, не

қызық бар өмірде одан басқа» дейтін ұлы ойшыл сөздерін терең зерделеу қажет

***
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Абай «толық адам» ілімінің негізін «Үш – ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы

ақыл, жылы жүрек» деп таниды.

Мақалада Абай өлеңдеріндегі сөз қолданысы мен ондағы мағыналық иірімдер

когнитологиялық аспектіден сараланады. Ойшыл ақынның адамдық пен надандықты

бағалауының мәні ашылып көрсетіледі, предикат формалар арқылы таңбаланатын негізгі

прагматикалық мағынаның ішкі семантикалық мәні талданады. Абай көрсеткен адами

болмысшындыққасәйкес,қолданылғантұлғалардыңпрагматикалықмағыналарықоғамдағы

адамдарға толық түсінікті, әрі олардың әлем болмысы жайындағы дүниетанымымен, өмір

туралы көзқарастарымен жақын. Бұлай деуіміздің мәнісі Алланың хикметін сезу мен

адамды сүю туралы айтылған толғамды ой тек Абайдан ғана басталмағаны, шығыстық

даналықты былай қойғанда, қазақи дүниетаным қалыптастырған әфсаналардан бастап,

қазақ мақал-мәтелдері, ақын-жыраулардың шығармалары осындай ойды, осындай

бағалауды айтып келе жатқаны, жырлап келгені ғылыми талдауға түседі. Абайдың басты

жаңалығы – адами болмысты адамзаттық деңгейде пассионарлықпен бағалауында деп

есептейміз. Шығыс топырағында өзіне дейін болған білімді, жасалған тілдік тәжірибе мен

ойлау жүйесіндегі шұрайлы талғамды сіңіре отырып, жаңа мазмұнда, ерекше формада,

жаңа нәтижелермен жеткізуінде. Танымдық тәжірибе негізге алынып, уәжделіп, жаңа

сапада халық игілігіне ұсынылуында. Абай өлеңдеріндегі бағалаудың маңыздылығы –

анықтығында, нақтылығында.

Тірек сөз: сөз, Абай, «толық адам» концепциясы, құндылық, гуманизм, экзистенциализм

THE GOLDEN PILLAR OF THINKER ABAI’S WORK

A.B. Salkynbay

Doctor of Philology, Professor, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty.

asalkbek@gmail.com

The article examines the main value in the poems of the Kazakh thinker Abai. While human

intelligence defines virtue in human beings as a spiritual value, the golden core of Abai’s works is

a Human, the path to human graciousness. The main preciousness of “a complete man” concept

made by the thinker is in the principle of loving the Creator Allah and humanity. And the way to

such a principle is the way of graciousness. We need to explore properly such words of the great

thinker as “Since I was called a Human, how can I be ignorant”, “Love human beings, feel the

wisdom of God, what is more interesting in life than this”.

Abai considers the base of “a complete man” teaching as “Only three things are the traits of

a man: hot temper, bright intellect, warm heart”.

The article discusses the usage of words in Abai’s poems and the meaning whirl of them in

the cognitive aspects. It clearly shows the essence of the estimation of humanness and

ignorance of the wise poet, analyzes the inner semantic value of the main pragmatic meaning,

which is denoted by predicate forms. The human nature shown by Abai coincide with reality,

the pragmatic meaning of the persons used is completely clear to the people in society, and

close to their worldview and their views about life. It scientifically analyzes the reason for saying

this, is a deep thought of feeling Allah’s wisdom and loving mankind did not begin with Abai

alone, if we put aside Oriental wisdom, it started with aphorisms formed by the Kazakh outlook,

with the Kazakh proverbs and sayings of the poets and zhyraus who wrote such thought and

evaluated it accordingly. We believe that Abai’s main discovery is that he assessed human beings

with passionarity at the human level. He absorbed the beautiful taste in the thinking system,

language experience, the knowledge that existed till his time in the soil of East and conveyed

them in new content, special form and new results. The cognitive experience has been taken

into consideration, motivated and has been presented in the new quality for the benefit of the
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people. The importance of evaluation in Abai’s poems is in their clarity and accuracy.

Keywords: word, Abai, the concept of “Complete man”, values, humanism,existentialism

THE LANGUAGE OF ABAI (I)

Uli Schamiloglu

Nazarbayev University

This paper is a preliminary attempt by the author to study the original language of Abai as

preserved in the St. Petersburg 1909 collection entitled Qazaq aqını İbrahim Qunanbay uğlınıŋ

öleŋi, otherwise known as “The First Book of Poetry by Abai Qunanbayulı” [source: https://www.

wdl.org/ru/item/7321/].

I do not plan on addressing the controversial recent theory about the identity of Abai or, rather,

the authorship of the poems attributed to “Abai Qunanbay”. That is a topic which will require

many years, even decades, of scholarship and debate by researchers in multiple fields. Rather, I

would like to focus exclusively on the language used in this publication from the perspective of a

specialist in Turkic languages and cultures.

For the purposes of this presentation I will examine just one poem, “Köŋilim qayttı dostan da,

duşpannan da” (Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да) [Qunanbayulı 1909: 8-9]. This may

be translated as “I am disappointed in friend and foe alike”. I propose to examine the original

Arabic-script text to assess how the language is being represented in terms of orthography,

vocabulary, grammar, dialect, and other factors to see what insights, if any, it offers us in trying

to contextualize the poem and its publication in later editions.

АБАЙДЫҢ ТІЛІ (І)

Юлай Шамилоғлы

Назарбаев Университеті

Бұл мақала автордың «Абай Құнанбайұлының алғашқы поэзия кітабы» деп аталатын

Санкт-Петербургда 1909да жарияланған Qazaq aqını İbrahim Qunanbay uğlınıŋ öleŋi аталған

жинақта сақталған Абайдың түпнұсқа тілін зерттеуге бағытталған алғашқы әрекеті болып

табылады [дерек көзі: https://www.wdl.org/ru/item/7321/].

Мен Абайдың жеке басы туралы немесе «Абай Құнанбайға» жататын өлеңдердің

авторлығы туралы жаңа даулы теорияны қарастыруды жоспарламаймын. Бұл көптеген

салалардағы көптеген жылдар немесе онжылдықтар бойынша зерттеулерімен

пікірталастарын қажет ететін тақырып. Керісінше, мен тек түркі тілдері мен мәдениеттері

маманы тұрғысынан осы басылымда қолданылатын тілге тоқталғымкеледі.

Осы баяндама мен мақсатым “Көңілім қайтты достан да, дұшпаннан да” атты бір ғана

өлеңді қарастыру [Qunanbayulı 1909: 8-9]. Мен осы араб-алфавиттегі түпнұсқалық мәтінді

тексеріп өлеңді тілінің емлесі, лексикасы, грамматикасы, диалекті және басқа факторлар

***
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тұрғысынан қарастырып өлеңді осы басылымда және кейінгі басылымдарда жарияланған  

нұсқаларын контексттеуге қандай мүмкіндіктер беретінін түсінүге тырысамын.

«АБАЙТАНУДЫҢ» АЛҒАШҚЫ СОҚПАҒЫ: ТҰРЛАУЛЫ  

ТҰҒЫР, БЕРІК БАҒДАР

Дәулетбекова Жанат Тұрарбекқызы

педагогика ғылымдарының докторы, ҚБТУ профессоры

Ахмет Байтұрсынұлының «Қазақтың бас ақыны» деп аталатын осы мақаласы - Абай

Құнанбайұлы туралы ғылыми сын-пікірдің ең алғашқы бастауы. Мақалада қазақ сөз

өнерінде шоқтығы биік осынау екі ұлы тұлғасының: Ұлы Ақын мен Ғұлама Ғалымның

арасындағы рухани үндесім көрінеді. Өлең-Өнерді талдаудың ғажайып үлгісіне айналған

бұл жарияланым – шығарманың нұрын танудың, сырын сезінудің айқын нәтижесі.

АхметБайтұрсынұлының мақаласында«Қазақтың бас ақыны Абай (шынатыИбраһим)

Құнанбаев. Онан асқан бұрынғы-соңғы заманда қазақ баласында біз білетін ақын болған

жоқ» деген тұжырым жасалған. Зерттеуші Абайдың қазақ өлеңін биік деңгейге көтерген

реформаторлығын дәйектей отырып бекітеді де, ең соңында «Абай сөзі – қазақ үшін зор

бақ», сондықтан «Абайды қазақ баласы тегіс танып, тегіс білу керек» деген қорытындыға

келеді. Міне, мақаланың Концептуалдық мәні де, маңызы да осында.

Ахмет Байтұрсынұлы шағын ғана сараптамалық мақаласында «абайтануды» іргелі

ғылымға айналдырудың бағдарларын айқындайды. Зерттеушінің Абайды тануға, танытуға

қатысты ой-пікірлерін үлкен екі арнаға бөлугеболады:

1. Тектік-әлеуметтік факторлар;

2. Тұлғалық-интеллектуалдық болмысты тану бағдарлары.

Оның біріншісі тағы да іштей Тектік фактор, Дүниелік білім факторы, Оқу-білім факторы,

Әлеуметтік-саяси фактор, Өзіндік ізденіс факторы деп бөлініп қарастырылды.

Екінші Абайдың шығармашылық әлемін зерттеуге неіз болатын бағдарлар жүйеленген.

Оны да бес бөлікке жіктеп қарастыруға болады. Атап айтқанда: Табиғи дарын, Сыншылық

қасиет, Талғампаздық, Шығармашылық қабілет, Көшбасшылық қасиет. Баяндамада осы

мәселелер жан-жақты талданады.

Қорыта айтқанда, заманауи білім беру жүйесінде Абайды танытуды жетілдірудің Ахмет

Байтұрсынұлы көрсеткен бағыттары деп мыналарды атауға болады:

1. Абай шығармашылығын отандық білім беру үдерісінде ғана емес, бүкіл мемлекеттік

жүйеде ұлттық идеология ретінде ұстану.

2. «Абайтануды» болашақ ұлттық мамандарды даярлайтын барлық жоғары білім беру

мекемелерінде арнайы пән ретінде оқытуды міндеттеу. Техникалық жоо арасында

ҚБТУ 2019 жылдан бастап алғашқы болып осы пәнді енгізіп отыр. Осы бастама ары

қарай жалғасын табуы тиіс.

3. Абайдың шығармашылығын танытудың бағдарын, методологиясын өзгерту. Абайдың

өмірі мен шығармашылығына қатысты фактологиялық деректерді оқытудан, яғни

құрғақ ақпараттық білімнен сөзтанымға, сол арқылы ұлттық кодты тануға жетелей

оқыту. Ол үшін білім алушыларға Абайдың сөз әлемін тануына мүмкін жасаукерек.

***
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THE FIRST PATH OF ABAI STUDIES: A STABLE FOUNDA-

TION, A STRONG REFERENCE POINT

Zhanat Turarbekovna Dauletbekova

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of KBTU

The article, by Akhmet Baitursynuly, called “The Leading Kazakh Poet” is the earliest reference

of scientific criticism about Abay Kunanbayuly. The article shows the spiritual harmony between

these two great personalities, the Great Poet and the Great Scientist, who are distinguished in

the art of Kazakh culture. This publication, which has become an amazing example of the

analysis of art, is a clear result of recognizing the light and feeling the secret of the work.

Ahmet Baitursynov in his article determined the point: “The Leading Kazakh Poet is Abay

Kunanbayev (real name “Ibrahim”). From ancient times, there was no poet, whom we know, in

the Kazakh steppes before and after that”. The researcher confirmed Abay’s reformism, which

developed the Kazakh poetry to a prominent level, and at length came to the conclusion that

“Abay’s words are a great spirits for the Kazakhs”, so “Abay should be known and recognized by

the Kazakh offspring.” This is a sign of both the conceptual meaning and the significance of the

article.

The review article by Ahmet Baitursynov outlines the directions for the transformation of

“Abautanu” into a fundamental science. The researcher’s views on the recognition of Abay can

be divided into two mainorientations:

1. prototype and social factors;

2. Directions of personality identification and intellectual entity.

• The first orientation was further subdivided intoPrototype Factor, World

• Education Factor, Educational Factor, Socio-Political Factor, Self-Searching Factor.

The second one is the systematized directions for studying the creative world of Abay. It can

also be divided into five parts. In particular: Natural talent, Critical Ability, Elegance, Creativity,

Leadership. The report analyzes these issues in detail.

In conclusion, the directions for improving the image of Abay in the modern education system,

identified by Ahmet Baitursynov, can be carried out the following points:

1. An implication of Abay’s work as a national ideology should be reflected not only in the

domestic educational process, but also in the entire state system.

2. Obligation to teach “Abaytanu” as a compulsory subject in all higher education institutions

that train future national specialists. KBTU is the first Technical University to introduce this

discipline since 2019. This initiative should be continued.

3. Changing the direction and methodology of Abay’s work. Without studying factual data

about Abay’s life and works, that is, drilling the information and vocabulary, it would be

favourable to acknowledge it as the national code. Therefore, to achieve outcome, the

students need to be able to comprehend the view of Abay’s words.
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«ТЕМА АБАЯ» В ГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ  

КАЗАХСТАНСКИХ МАСТЕРОВ

Л.Р. Золотарева

к.п.н., профессор искусствоведения

Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова

zolotoreva-larisa@yandex.ru

Гуманитарные знания должны быть связаны с национальной культурой. На занятиях

по истории искусства Казахстана в рамках «Рухани жаңғыру» обсуждаются творческие

горизонты темы Абая. Образ Абая, его жизни и творчества послужил темой для многих

деятелей культуры Казахстана в их произведениях. С большим вдохновением они создают

этот образ в живописи, графике и скульптуре. Над изображением Абая сложно работать, так

как рисунков с натуры нет. Поэтому воссоздание образа великого человека - это передача

его видения Абая. Автор данной статьи опубликовал несколько статей, в том числе: Образ

Абая в творчестве карагандинских художников, Творческие горизонты «Тема Абая»;

«Абай тайибан» банлеу йорбалинда пьяндао; Понимание «темы Абая» в изобразительном

искусстве; Образ Абая в живописи мастеров Казахстана. В статье рассматривается

понимание «тема Абая» в графике художников Казахстана. Многогранный образ Абая

отражен в произведениях Е. Сидоркина (иллюстрации к эпосу М. Ауэзова «Путь Абая»), Л.

Леонтьева (Абай в библиотеке), К. Ходжикова, А. Рахманова, И. Исабаева, В. Григорьева,

К.Каметова (иллюстрации на стихи Абая) и другие. Большинство графических листов

написано на стихи Абая. Искусствоведческий материал иллюстрирован стихотворными

строками Абая. В настоящее время рождается новое восхождение в реконструкции «темы

Абая», многогранный образ которой позволяет художнику погрузиться в изучение бездн и

высот своей человеческой судьбы. Тема Абая вечна и неисчерпаема.

Ключевые слова: Рухани жаңғыру, общественное сознание, национальная культура,

казахстанские мастера, многогранный образ Абая, графическое искусство, по мотивам

стихов Абая.

“ABAI THEME” IN THE GRAPHIC ART  

OF KAZAKHSTANI MASTERS

L.R. Zolotareva

Candidate of Pedagogy, Professor in Art history  

Karaganda State University named after E.A.Buketov

zolotoreva-larisa@yandex.ru

Humanitarian knowledge should be linked to the national culture. The classes on the history

of art of Kazakhstan in the context of «Rukhani zhangyru» discuss the creative horizons of the

Abai theme. The image of Abai, his life and work served as the theme of many cultural figures

of Kazakhstan for their works. With great inspiration, they create this image in painting, drawing

and sculpture. It is difficult to work on the image of Abai, since there are no drawings from

nature. Therefore, recreating the image of a great man is a transfer of his vision of Abai. The

author of this article has published several articles including: the Image of Abai in Karaganda

creativity of artists, the Creative horizons «theme of Abai»; «Abai tayyiban» banlieu yorbalinda

of piandao; Understanding «theme of Abai» in the fine art; the Image of Abai in the painting

International Forum “ABAI AND HUMANISM” dedicated to the celebration of the 175th anniversary  

of the great Kazakh poet Abai Kunanbaiuly

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған

«АБАЙ ЖӘНЕ АДАМЗАТТЫҚ ГУМАНИЗМ» атты халықаралық форум
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of masters of Kazakhstan. The article deals with the understanding of the «Abai theme» in the

graphic art of artists of Kazakhstan. The multi-faceted image of Abai is displayed in the works

of E. Sidorkin (illustrations for M. Auezov’s epic «the Way of Abai»), L. Leontiev (Abai in the

library), K. Khodzhikov, A. Rakhmanov, I. Isabaev, V. Grigoriev, K. Kametov (illustrations based on

Abai’s poems), and others. Most of the graphic sheets are based on Abai’s poems. The art

history material is illustrated with Abai’s poetic lines. At present, a new ascent is being born in

the reconstruction of the «Abai theme», whose multi-faceted image allows artists to dive into the

study of the abysses and heights of his human destiny. Abai’s theme is eternal and inexhaustible.

Keywords: Rukhani zhanggyru, public consciousness, national culture, Kazakhstani

masters, a multifaceted image of Abai, graphic art, based on Abai’s poems.

АБАЙТАНУ – АДАМТАНУ БАСТАУЫ

Э. Н. Оразалиева

филология ғылымдарының докторы, профессор

Назарбаев Университеті, Қазақ тілі және түркітанудепартаменті  

Қазақстан, Нұр-Сұлтан

elmira.orazaliyeva@nu.edu.kz

Мақала Абайтану саласының ғылыми негіздерін жүйелеу арқылы адамтану

ұстанымдарының өзектелу бағыттарын талдауға арналған. Пәнаралық сабақтастық

антропологиялық мәселелердің маңызын айқындау, тілдік және әдеби теориялардың

тығыз байланысқан үйлесімділігін саралау мақсатын көздегендіктен, зерттеу нысанын

«адам факторымен» дәйектелетін тұлғатану мәселелері нақтылап отыр. Адамның «ішкі

және сыртқы ғаламымен» (А. Байтұрсынұлы)тоғысқан ерекшеліктер Абайтану ілімінің

негізгі қағидаттарын сұрыптауға бағытталған. Адамның өсу, қалыптасу жолы мен

қоршаған ортасы екі ғаламның тұтастығын құрайтын бірліктер қатарында ақынның «толық

адам» концепциясын айғақтайтын дәйектемелер ретінде назарға алынған. Абай тұлғасын

сомдайтын себеп-салдарлық түсініктемелер М. Мырзахметұлының ақын шығармалары

негізінде «жантану ілімін» зерттеу міндетін алға тарта келе, бүгінгі Абайтанудың жеке ұлттық

қана емес, жалпыадамзаттық құндылықтарын зерделеуге мүмкіндік беретіні анық. Әрі

психологиялық, әрі әлеуметтік және этномәдени өзгешеліктерді адамның физиологиялық

табиғатымен тоғыстыратын адамтану мәселелері ақын жанының ішкі әлемін суреттеуге,

бала кезден бойына жинаған құнды қасиеттерін тереңнен пайымдауға жол ашады.

Абайтану мен адамтану ілімдерінің ұғымдық өрісі бүгінгі ұрпақтың болашақ келбетін

рухани тұтастықта, ұлттық бірлікте, өнегелі тағылымда қалыптастыруға себепкер болады.

Кезінде тілші С. Аманжолов:«Адам – табиғат тану ғылымының тікелей қарайтын объекті. Ал

табиғат – адам туралы ғылымның тікелей қарайтыны (объект)»,-деп тұжырымдаса, ғалым

Н.Сауранбаев: «Тіл туралы ғылым – лингвистиканың объектісі, яғный зерттейтін заты – адам

баласының тілі, оның шығуы, даму, өзгеру заңдылығы және тілдің ішкі заңдары» деген екен.

Демек тіл мен тіл арқылы дүниеге келген туындылар адам туралы ғылымның негізін қалап

қана қоймай, оның басты заңдылықтарын түсіндіруге мүмкіндік беретін қағидалар ретінде

қарастырылатыны сөзсіз.

Тірек сөздер: Абайтану, адамтану, ішкі ғалам, сыртқы ғалам, толық адам, жантану ілімі,

антропология
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ABAI STUDIES IS THE SOURCE OF HUMAN STUDIES

E. Orazaliyeva

Doctor of Philology, Professor

Nazarbayev University, Department of Kazakh Language and TurkicStudies  

Kazakhstan, Nur-Sultan

elmira.orazaliyeva@nu.edu.kz

The article analyzes the principles of human studies on the basis of the systematization of the

scientific conclusions of Abai. The interdisciplinary relationship is aimed at identifying important

anthropological problems and linguistic and literary theoretical combinations. The object of the

research is the problems of personification. In the article, the principles of “the inner and external

world of man” (according to A. Baitursynov) define valuable conceptual categories of the Abai

Studies. Thus, the formation and development of a person, his environment represent both a

union of the external and internal world of a person and the core of Abai’s basic concept of a

“full person”. The causal relationships, as a tool for interpreting the personality of Abai, also are

involved by famous scientist M. Myrzakhmetov, who identified the study of the “spiritual world

of man” as a priority. Human studies are a branch of science that combines psychological,

social, and cultural aspects with the physiological nature of man. This complex of these problems

makes it possible to understand the inner world of the poet and evaluate his axiological canons.

Conceptual harmony between the Abai studies and Human studies contributes to the formation

of a spiritually rich generation, combining its life principles with moral human values and historical

origins. Linguist S. Amanzholov noted that “man is the object of the science of nature, and nature

is the object of the science of man.” In continuation, the scientist N. Sauranbaev concluded

that the object of linguistics is and will be the human language with its processes of formation,

development, and change. Therefore, in conclusion, we would like to note that language and all

its creations became not only the main object of the science of man but also the main instrument

for interpreting its laws of being.

Keywords: Abai Studies, Human studies, inner world, the external world, full person, studies of

the spiritual world of a person, anthropology

АДАМЗАТТЫҚ АБАЙДЫҢ РУХАНИ ӘЛЕМІ -

ҚҰНДЫЛЫҚТАР ТҰНБАСЫ

А. С. Қыдыршаев

п.ғ.д., профессор, ҚПҒА академигі

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті  

Орал қаласы

kdirshaev_abat@mail.ru

М. А. Қыдыршаев

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті, Орал қаласы  

warfacer202@qmail.com

Мақалада ойшыл Абайдың мұрасы рухани ілім тұрғысында талданып, Абайтанудың

сом бұтағы ғұламаның ақыл-нақыл сөздері талдау нысаны ретінде таразыланады.

International Forum “ABAI AND HUMANISM” dedicated to the celebration of the 175th anniversary  

of the great Kazakh poet Abai Kunanbaiuly
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Нәтижеде Абай мұрасы елдік мұраттың айнымас темірқазығы, ұлтымыздың мәдени

капиталы, жаңа Қазақстан бренді, күллі адамзат баласының рухани азығы, біздің ұлттық

тұрғыда бірлесуімізге, елдік тұрғыда дамуымызға жол ашар қастерлі де қасиетті құндылық

тұрғысында бағаланады. Абай ілімі - күллі адамзатқа ортақ рухани ілім ретінде алынып,

дана Абай рухани бай тұлғаның моделін ұсынушы қалпындатүйінделеді.

Тірек сөздер. Абайтану, Абайдың рухани мұрасы, интеллектуалды ұлт, рухани

реформатор, рухани ұстаным, қара сөздері, афоризм, рухани білім, рухани құндылықтар.

THE SPIRITUAL WORLD OF ABAI IS A LEGACY OF VALUES

A.S. Kydyrshaev

Doctor of Pedagogy, Professor, Academician of the Academy of Pedagogical  

Sciences.

West Kazakhstan University named after M.Utemisov

kdirshaev_abat@mail.ru

M. A. Kydyrshaev

West Kazakhstan University named after M.Utemisov  

warfacer202@qmail.com

The article analyzes the legacy of the thinker Abai in the context of spiritual knowledge, and

also examines the phrases of the great thinker Abai as the subject of analysis. As a result, Abai’s

legacy is valued as the cultural capital of the nation, the brand of new Kazakhstan, the spiritual

food of all mankind, and a valuable path to our national unification and development of the

country. Abai’s teaching-the spiritual teaching as that provides the model is the following state

of Abai’s spiritually rich personality.

Keywords: Abai studies, Abai’s spiritual heritage, intellectual nation, spiritual reformer,

spiritual position, words of edification, aphorisms, spiritual knowledge, spiritualvalues.

АБАЙ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

С.Қ. Әлісжан

филология ғылымдарының докторы, Назарбаев Университеті, Нұр-Сұлтан қ.  

saliszhan@nu.edu.kz

БаяндамадаАбайдыңғылымтуралыфилософиялықкөзқарастарыбүгінгілингвистикалық

тұжырымдармен салыстыра сипатталады.

Абай философиясының бір қыры – ақынның ғылым туралы көзқарастарында жатқандығы

сөзсіз. Абай ғылымды жалпы мағынада қолдана отырып, оны «оқу-ағарту», «білім беру»,

«ізденіс» ұғымдарымен теңестіреді. Біз ғылым ұғымын шындықты тану деп түсінетін болсақ,

ақын қолданған ұғымдар қазіргі түсінікпен сайма-сай келіп жататындығын аңғарамыз.

Абайдың ғылым жайындағы көзқарастарының өміршеңдігі де осында, қазіргі ғылымның

негізгі философиялық мәні мен ақын пікірлері бір арнадан шығып, бір-бірімен байланыста

өрбиді. Бұған ақын шығармаларын талдау барысында нақты көз жеткізуге болады, әсіресе

ғылым туралы қазіргі лингвистикалық пайымдаулар тұрғысынан Абай көзқарастары аса

өзекті әрі маңызды.
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Абайдың ғылым туралы философиялық топшылаулары ғылым ұғымының мән-жайын

терең түсінуде бүгінгі әлеумет үшін болсын, ғылым салалары үшін болсын маңызды. Абай

поэзия тілімен де ғылымның қадір-қасиетін жеткізе білген. Автор ақынның ғылым жөніндегі

көзқарастарын ғылым ұғымының жалпы мағынасына, ғылымдағы сабақтастыққа, ғылыми

қарым-қатынастағы тұлғалардың әрқайсысының өзіндік орнына, ғылымның қоғам және

адам өміріндегі маңызына орай талдайды. Автордың көрсетуінде, әсіресе қазіргі рухани

жаңғыру кезеңінде Абайдың ғылым жөніндегі көзқарастарының ұрпақ үшін берері мол.

Тірек сөздер: ғылым, ғылыми ойлау, ғылымдағы сабақтастық мәселесі, ғылыми қатынас,

ғылыми қатынасқа қатынасушылар

ABAI AND SCIENCE

S.K. Aliszhan

Doctor of Philology, Nazarbayev University,Nur-Sultan  

saliszhan@nu.edu.kz

The article describes Abai’s philosophical views on science in comparison with modern

linguistic concepts.

Undoubtedly, one of the sides of Abai’s philosophy lies in the poet’s views on science. Using

science in a general sense, Abai identifies it with the concepts of “education”, “search”. If we

understand the concept of science as the knowledge of truth, we understand that the concepts

used by the poet are consistent with the modern concept. Here is the vitality of Abai’s views on

science, the main philosophical essence of modern science and the views of the poet are

intertwined and intertwined. This is clearly seen in the analysis of the poet’s works, especially

in the context of modern linguistic views on science, while Abai’s views are very relevant and

important.

Abai’s philosophical views on science are important for a deep understanding of the concept

of science for both modern society and science. Abai was able to convey the advantages of

science in the language of poetry. The article analyzes the poet’s views on science from the point

of view of the general meaning of the concept of science, the continuity of science, the place

of the subject in scientific communication, the importance of science in society and in human

life. According to the author, Abai’s views on science, especially in the current period of spiritual

revival, can offer a lot to new generations.

Keywords: science, scientific thinking, the problem of continuity in science, scientific

communication, participants in scientific communication.

«АДАМЗАТТЫҢ БӘРІН СҮЙ БАУЫРЫМ ДЕП…»

А.А.Байтленова

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша педагогика  

ғылымдарының магистрі

Валерий Чкалов атындағы орта мектеп,  

Жамбыл облысы Жамбыл ауданы

ahabai30@mail.ru

Мақалада қарастырылған мәселелер - Абай шығармасында гуманизм және толық

адам иядеясының көрініс беруі. Абайдың рухани әлемі. Абай және ислам. «Адамзаттың
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бәрін сүй бауырым деп» және «Ғылым таппай мақтанба» өлеңдерінде жан азығының

пайдалы, зиянды жақтары нақты көрсетілді. Мақалада Абай шығармаларында айтылған

«толық адам» және гуманизм ұғымы жан-жақты талданады. Абайдың жетінші, он екінші,

отыз сегізінші және қырық үшінші қара сөздеріне талдау жүргізіліп, сондағы ұғымдарға

түсініктеме беріледі. Қазіргі кездегі қоғамдағы өзекті мәселелер сөз етіледі. Адамгершілік

пен әділеттіліктің философиясы. Абайдың өлеңінен гуманизмнің негізгі мақсатын, оған

жету кепілін және жолын көруге болады. Бұл Абайдың «Үш сүю» деп аталатын танымына

ой жүгіртеді. Абай айтқан «үш сүю» жайлы айтқан пікірін анықтау арқылы адамшылық

жолындағы насихаты сөз етіледі.

Тірек сөздер: Абай, рухани әлем, ислам, гуманизм, әл-Фараби, әділеттілік, адамзат,сүю.

“LOVE MANKIND AS YOUR KIN…”

A.A. Baitlenova

MA in Pedagogical Sciences with a major “Kazakh Language and Literature”.

Valery Chkalov Secondary School

ahabai30@mail.ru

The issues covered in the article are the expression of humanism and the idea of a complete

human being in the work of Abai. Abai’s spiritual world. Abai and Islam. The poems “Love all

mankind as my brother” and “Do not be proud without science” clearly show the benefits and

harms of soul food. The article comprehensively analyzes the concept of “complete man” and

humanism, expressed in the works of Abai. The seventh, twelfth, thirty-eighth and forty-third

obscenities of Abai are analyzed and the concepts are explained. Topical issues of modern

society are discussed. Philosophy of morality and justice. In Abai’s poem we can see the main

goal of humanism, the guarantee and the way to achieve it. This reflects Abai’s so-called “Three

Loves”. Abai’s propaganda on the path of humanity is revealed by defining his opinion about the

“three loves”.

Keywords: Abai, spiritual world, Islam, humanism, al-Farabi, justice, humanity, love.

Қ.ЖҰБАНОВ ТАНЫМЫНДАҒЫ АБАЙ ТҰЛҒАСЫ

Ж.И.Сұлтан

ф.ғ.к., доцент, ҚР Білім және ғылым министрлігі, Нұр-Сұлтан қ.  

zh.sultan@smu.kz

Ә.Ж. Ұлықпанова

г.ғ.м., аға оқытушы, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік  

университеті, Ақтөбе қ.

ulykpanova465@gmail.com

Мақалада профессор Құдайберген Жұбановтың “Абай – қазақ әдебиетінің классигі”

атты еңбегін зерттеу мақсат етілді. Қ.Жұбанов – Абай ақынның ұлттық өркениет пен

мәдениетіміздегі орны зор қадірлілігін, жаңашылдығын, өміршеңдігін асқан тереңдікпен

зерделеген ғалым. Ғылым дариясынан еркін сусындаған профессор Абай поэзиясының

баға жетпес құндылығын, философиялық танымын талдай келе, шығыстану мен түркітану
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мәселелерімен де тыңғылықты айналысқандығын таныта білді. Кеңестер Одағының

“солақай саясатының” кесірінен ХХ ғасырдың 30-жылдарында “Абайды кім деп тану

керек?”, “Абай шығармашалығын қалай тану керек?” деп қазақ қоғамында үлкен толқу

туып, ақын шығармашылығына теріс көзқарас, талас пікірлер айтысы белең алды. “Абай

Құнанбаев – байшыл ақын”, “Абай – феодал таптың өкілі” деген қасаң қағидалардың

заманы өршіді. Ақынның әдеби мұрасы аяққа тапталып қалудың аз-ақ алдында тұрды.

Міне осы кезеңде, Құдайберген Жұбанов 1934 жылы “Абай – қазақ әдебиетінің классигі”

атты мақаласын жазып, ақын туралы танымның тар құрсауын бұзып, абайтанудың ғылыми

арнасын кеңейтіп берді. Абайтанудың арна басында тұрған ғалымның бағалы ой-пікірлері

күні бүгінге дейін өз құндылығын жоғалтқан жоқ деген қорытындыға келеміз.

Тірек сөздер. Түркітанушы, лингвист, ақын, ойшыл, әдебиет тарихы, әдебиеттану,

жазба әдебиет, фольклор, поэтика.

PERSONALITY OF ABAI IN CONCEPTION OF K. ZHUBANOV
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Republic of Kazakhstan
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A.Zh. Ulykpanova

Candidate of Economics, Senior Lecturer

Aktobe Regional State University named after K.Zhubanov

ulykpanova465@gmail.com

The article examines the work of Professor Kudaibergen Zhubanov Abai is a Classic of Kazakh

Literature. K. Zhubanov studied with great depth, innovation and vitality the role of the great

poet Abai in the national culture and civilization. This study demonstrates that K. Zhubanov

considered the invaluable nature and philosophical knowledge of Abai’s poetry and studied it

at the junction with the problems of Oriental and Turkic studies. In the Soviet period of the 30s,

there were many controversial discussions in Kazakh society in resolving issues such as Who

should Abai be recognized as? and In which way to study the poetry of Abai, there was a lot of

negative attitude towards the poet’s work. There were comments like Abai is a representative

of the feudal class. It was during that period, in 1934, when Kudaibergen Zhubanov wrote the

abovementioned article. Nowadays the valuable thoughts of Professor Kudaibergen Zhubanov

in Abai’s legacy are still relevant.

Keywords. Turkologist, linguist, poet, philosopher, history of literature, literary studies, written

literature, folklore, poetics.
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АДАМ САНАСЫН РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА  

БАҒЫТТАУҒА ҚАТЫСТЫ АБАЙ ТАҒЫЛЫМЫ

Ғ.М.Кертаева

п.ғд., профессор, Л.Н.Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті,  

Нұр-Сұлтан қ.

kertaeva@mail.ru

Бұл мақалада ұлы ойшыл Абайдың шығармашылық мұрасы қазақ халқының рухани

байлығын асырып қана қоймай, әлемдік мәдениет қазынасына қосқан үлесі, тағылымы

бүгінгі таңда да өміршең, адамның рухани дамуында ерекше орынға ие болары атап

айтылған.

Мақалада ойшылдың рухани-адамгершілік тәрбие туралы идеялары, білімдендіруді,

ағартушылықты, мәдениетті жан-жақты дамытудағы рөлі, психологиялық-педагогикалық

ғылымның дамуына қосқан үлесіне ерекше назар аударылады.

Тірек сөздер: Абай, адам, рух, сана, рухани жаңғыру, адамгершілік, деонтология.

ABAI’S LESSON GUIDING HUMAN CONSCIOUSNESS ON  

SPIRITUAL VALUES

G.M. Kertayeva

Doctor of Pedagogy, professor, L.N. Gumilyov Eurasian National University,Nur-Sultan  

kertaeva@mail.ru

This article reveals the creative heritage of the great thinker - Abai, which not only increases

the spiritual wealth of the Kazakh people, but also contributes to the treasury of world culture.

Nowadays it occupies a special place in the spiritual development of mankind. The article pays

special attention to the knowledge of Abai and Abai studies. This is not only a matter of literature,

science and art, culture, but also a matter of psychology, pedagogy, and educational activities.

Keywords: Abai, man, consciousness, spiritual modernization, morality, deontology
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Адамзат қоғамының даму тарихына көз жүгіртсек, қай кезеңде болмасын ізгілік,

адамгершілік, қайырымдылық секілді қасиеттер әлеуметтік ортаның білім деңгейі мен

тереңдігін айқындап, мемлекеттің болашағын шешетін құндылық ретіндегі тарихтағы

орнын жоғалтқан емес. Қоғамның негізгі тірегі мен болашағы ұлттық тәрбиемен тығыз

байланысты. Өркениетті мемлекеттің шынайы бет-бейнесі оның мүшелерінің бойындағы

кісілік қадір-қасиеті, зиялы ортасы мен ұлттық мәдениетінен көрініс табады. Тұлғабойындағы

парасаттылық, білімділік, ақылдылық, іскерлік, адамгершілік тәрибесінің маңыздылығы

жайлы құнды мұралар қалдырған ұлы ғұлама данышпандардың, атап айтқанда Әл-Фараби,

Абай, Конфуций еңбектерінің жас ұрпақ тәрбиесіндегі алар орны ерекше. Әл-Фараби

айтқандай, қоғамдағы адамгершілік, қайырымдылық, әділеттілік, шынайылық, тұрақтылық,

ізгілік секілді қасиеттер мемлекеттің рухын көтереді, ал өміршеңдігін рухани құндылықтары

сақтайды. Ол «Тәрбиесіз берген білім адамзаттың хас жауы» дей отырып, тәрбиені басты

орынға қояды. Әл-Фараби адам танымынан бастау алып, оның қызметімен (ісімен), рухани

өмірімен жалғасатын құндылықтарды, білім түрлерін өзінің «Ізгілікті қала тұрғындарының

көзқарастары туралы трактат» атты еңбегінде кеңінен талдады.

Ұлы Абай атамыздың еңбектерінен де жеке тұлғаның қоғамдағы орны мен маңызын,

тәлім-тәрбиесін, өмірдің қыр-сыры туралы толғаныстарын, ақыл-кеңесін, даналық

өсиеттерін таба аламыз. Абай «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп», «Өзің құрметтемеген

нәрсеге өзгеден құрмет күтпе», «Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар,

мінез деген нәрселерімен озбақ», «Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты

болады. Сол мінез бұзылмасын», «Еріншектік – күллі дүниедегі өнердің дұшпаны» деген

сөздері арқылы сүйіспеншілікке, сыйластыққа, құрметке, ғылым-білімге, еңбекқорлыққа,

т.б жақсы қасиеттерді игеруге тәрбиелейді. Абай философиясының басты ерекшелігі, ол

адамды Кемелділікке жетуге шақырады. Оған жетудің жолы: Толық адам концепциясын

ұсынып, оның негізгі үш тұғыры: Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректі тең ұстауды

насихаттайды.Конфуций ілімінің басты ерекшеліктерінің бірі – оның Қытай халқының

ырымдарына, дәстүрлеріне және салт-нанымдарына сүйенуі еді. Ол халқын оқу мен білім

алуға шақырады, сонымен қатар адамдардың өмірі мен мінез-құлқына, олардың күнделікті

тұрмысы мен өзара қарым-қатынастарына ерекше көңіл аударуға кеңес береді: «Мені

жұрт білмейді деп қынжылма, керісінше, өзім жұртты білмеймін деп қынжыл» дейді ғұлама.

Конфуций ілімін зерттеушілердің пікірінше, ғұламаның еңбектерінің негізгі айтар ойы:

«Бәрінен де бауырмалдық пен перзенттік парызды ұмытпа, туған-туысқандарға қайырымды

бол, тәубешілдік пен үнемділікті бағала, бойыңдағы ашу мен ызаны басуға үйрен, білім мен

біліктілікті жоғары қой, көңіліңе сай келмейтін ілімнің бәрінен арыл, басқаларды да ағат

жолға қадам басудан сақтандыр» - дейді екен.
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Егер үш ғұламаның да еңбектеріне салыстырмалы анализ жасап қарайтын болсақ,

барлығына тән ортақ тақырып - Тұлға тәрбиесі екендігін және көзқарастары мен

пәлсапаларынан да көптеген ортақ дүниелерді көре аламыз.

Тірек сөздер: Әл-Фараби, Абай, Конфуций, ғұлама, философ, адамгершілік, ізгілік, толық

адам, өркениетті қоғам, тұлға тәрбиесі, т.б
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WORKS OF THE GREAT SCIENTISTS AL-FARABI, CON-
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If we look at the history of human development, we will see that for all centuries such qualities

as kindness, morality, and mercy have not lost their place in history as a value that determines

the level and depth of knowledge of the social environment and determines the future of the

state. The foundations and perspectives of society are closely related to national education and

upbringing. The true face of a civilized state is reflected in the personal dignity and human

qualities, intellectual environment and national culture of its members. A special place in the

upbringing of the younger generation is occupied by the works of great sages, in particular Al-

Farabi, Abai, Confucius, who left a valuable legacy about the importance of prudence, knowledge,

intelligence, business, moral education. According to al-Farabi, qualities such as morality, mercy,

justice, honesty, stability and goodness in society raise the spirit of the state, and its viability is

preserved thanks to its spiritual values. He puts education first, saying that «Education without

upbringing is the enemy of humanity». Al-Farabi in his work «A treatise on the views of the

inhabitants of a virtuous city» analyzed in detail human values and types of knowledge that

begin with human knowledge and continue in his daily and spiritual life.

In the works of the great writer Abai, we can find thoughts about the place and significance

of the individual in society, the importance of education and upbringing, thoughts about life, his

advice and commandments of wisdom. Abai with words: «Love all of humanity as your brother»,

«Do not expect respect from others for the fact that you do not respect», «People should be

proud of the fact that they surpass each other in intelligence and science, conscience and good

behavior», «A good character preserves knowledge and intelligence. Let not spoil the character»,

«Laziness is the enemy of art in the whole world» educates a person to love, respect, reverence,

knowledge, hard work, etc. The main feature of Abai’s philosophy is that he calls people to all-

round development, to achieve perfection. As a way to achieve this, Abai presents the concept

of a comprehensively developed integral personality «Tolyk Adam» and defines its three main

principles: a strong will, a radiant mind and a warm heart. This is the concept of upbringing

hardworking, educated, striving for constant development, open-minded, kind and creative

people, which worthy to be an example for others.
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One of the main features of Confucianism was that it was based on the superstitions, traditions

and customs of the Chinese people. He encourages people not only to receive education, but

also to pay special attention to the life and behavior of people, their daily life and relationships.

He says: «Do not be sad that people do not know you, on the contrary, it is sad if you do not know

people». According to Confucians, the main idea of the scientist’s work is as follows: «Do not

forget about the duty of brotherhood and duty to your parents, be kind to your relatives, value

trust and frugality, learn to control your anger and resentment, put knowledge and skills above

all, get rid of what does not suit you, warn others so that they do not go down the wrong path».

If we carry out a comparative analysis of the works of all three philosophers, we will see that

the common theme is personality education, and we can find much in common in their views

and philosophy.

Key words: Al-Farabi, Abai, Confucius, philosophers, scientist, morality, goodness, a

comprehensively developed person, civilized society, personal education, etc.
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АБАЙДЫҢ «ТОЛЫҚ АДАМ» ІЛІМІН –ІЗГІЛІК  

ТӘСІЛДЕМЕЛЕРІ НЕГІЗІНДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
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п.ғ.к, профессор, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті,  
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Бұл мақалада адам болмысы туралы ой тарқата отырып, Абайды терең тануға баса

мән беру туралы жазылған. Абайды тану – адамның өзін-өзін тануы. Адамның өзін-өзі

тануы және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық беруі – кемелдіктің көрінісі

екендігі баяндалған. Интеллектуалды ұлт қалыптастыруда Хакім Абайдың қосқан үлесі

қандай?, -деген сұрақтарға жауап береді. Бүгінгі қоғамдағы маңызды мәселелердің бірі

де бірегейі – адами құндылықтарды сақтау екенін назарда ұстау туралы жазылған. Оның

басты қағидасы ретінде – ақынның адамзат өркениетіндегі барлық игі қасиеттер: дін,

ғылым, білім, тәрбие, әдеп, өнер, құқық, іскерлік, тапқырлық, қайраткерлік, азаматтық,

жомарттық, әділеттілік, адамгершілік, имандылық сияқты адами құндылықтарды арқау

етіп «толық адам» қалыптастырудың жолы көрсетілген. «Толық адам» ілімін іске асырудағы

жағымды ойлау тәсілдемелері жіктеп қарастырған. «Толық адам» ілімін іске асырудағы

жағымды ойлау тәсілдемелерін ойды, ниетті, сананы тазалау, жақсы нәрсе ойлауы жайлы

айтылған.

Тірек сөздер: «Толық адам», ар-ұят, сүйіспеншілік, ақиқат, мейрімділік, дұрыс іс-

әрекет, ішкі тыныштық ,қиянат жасамау.
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This article focuses on the deepest acquaintance of Abai with the thoughts of mankind. To

know Abai is to know yourself. It is stated that the self-knowledge and constant development of

the person, giving priority to science and education are the manifestations of perfection. What

is the contribution of Khakim Abai to the formation of an intellectual nation? Keeping in mind

that one of the most important issues in modern society is the preservation of human values. Its

main principle is the “full man”, who bears all the virtues of the poet in human civilization: religion,

science, education, upbringing, art, law, business, ingenuity, activism, civility, generosity, justice,

humanity, morality shows how to form. Positive thinking approaches to the implementation of

the “Full Man” doctrine are classified. Positive ways of thinking in the practice of the “Full Man”

teaching are about thinking, intention, cleansing the mind and thinking good.

Keywords: “Complete man”, conscience, love, truth, kindness, good behavior, inner calm, no

abuse.

М.ӘУЕЗОВТІҢ «АБАЙ ЖОЛЫ» РОМАН-ЭПОПЕЯСЫНДАҒЫ

«КОНФЛИКТ» КОНЦЕПТІСІНІҢ ОҚУЛЫҚ ПРИНЦИПТЕРІНЕ  

НЕГІЗДЕЛІП БЕРІЛУІ

Ж.А. Максутова

Физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің  

сарапшы мұғалімі, Орал қ., Қазақстан

Maksutova_zh@ura.nis.edu.kz

Мақалада бүгінгі күннің талабына жауап бере алатын заманауи оқулықтардың көтеретін

жүгі туралы сөз қозғалады. Оқулықтың дидактикалық қызметтері туралы ақпарат беріліп,

ақпараттық және интеграциялық қызметіне баса назар аударылады. Бөлімді шығарма

арқылы концепт негізінде ашудың оқушы дүниетанымының кеңеюіне әсері мен сыни ойлау

дағдысының жетілуіне септігін тигізетіні баса айтылады. Зияткерлік мектеп оқушылары

үшін құрастырылған оқу құралындағы «Ұрпақтар көзқарасының алшақтығы» бөлімі

«Конфликт» концептісі төңірегінде қарастырылады. Концепт М. Әуезовтің «Абай жолы»

роман-эпопеясы негізінде құрастырылған тапсырмалар арқылы ашылғандығы егжей-

тегжейлі көрсетіледі. Оқулық жазылу барысында сүйенген принциптерге оқулық құрылымы
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мен мазмұнының жауап бере алатыны дәлелдер арқылы беріледі. Мақаланың өзектілігі

концепт «Конфликт» тақырыбында ұсынылғанымен, бөлімде құрастырылған тапсырмалар,

проблемалық сұрақтар, өмірмен байланыстырылып берілген жағдаяттар басты кейіпкер

Абайдың жасындағы жасөспірімдердің көзқарасын оң бағытта өзгертуіне, ата-ананың ой-

пікірін, ниетін дұрыс ұғынуына бағыттайды.

Тірек сөздер: әдістеме, концепт, дидактикалық қызмет, оқулық, роман-эпопея, конфликт
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OF TEXTBOOK PRINCIPLES
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The article discusses the value of modern textbooks and their relevance in our society. Particular

attention is paid to the information and integration of activities to fulfil didactic functions. It is

emphasized that the conceptual opening of the section contributes to the expansion of the

student’s worldview and the development of critical thinking skills. The concept of “Conflict” is

considered in the unit, “The Differences of Generations’ Point of View”. In the textbook for Nis

students the concept is explored by detailed discussion of the epic novel, Abai’s Way by M.

Auezov focusing on the changing attitude of the main character, Abai, towards adolescence and

the correct understanding of the thoughts and intentions of his parents.

Key words: methodology, concept, didactic activity, textbook, novel-epic, conflict

“ТОЛЫҚ АДАМ” - САНА МОДЕРНИЗАЦИЯСЫ.  

КЕМЕЛДЕНУ ҚАДАМДАРЫ

Г. Масақова

PhD, Германия

ХХІ ғасыр – қоғам мен жеке тұлғаның өзін-өзі жетілдіру кезеңі. Маңызды мәселелердің

бірі һәм бірегейі – адами құндылықтарды сақтап, жетілдіру. Қазіргі таңда адамзаттың

дамып, өзін жетілдіруге көптеген мүмкіншіліктері, яғни сан алуан өрлеу курстары мен әдіс-

тәсілдері, ақпарат бұлақтары жеткілікті. Өзін-өзі тану саласында қандай жетістіктерге жетіп,

қалай өзгеремін деген сауалдар бүнгі күннің талабы. Осы өзекті мәселелерді ұлы Абай

өзінің шығармаларында талқылап, шешу жолдарын айтып кеткен. Қазақ халқының жан

дүниесінің тереңінде жатқан жасырын күйлері, яғни оның мұңы, қайғы-қасіреті мен осал

жақтары, сондай-ақ, ой-санасының, дүниетанымының шыңы Абайдың шығармаларында

жатыр. Ақын әр тұлға рухани дамып, табысты болғанын ансады. Өнегелік өмір салты мен

Аллаға деген сенім Абайдың еңбектерінде ерекше құндылық табады. Ұлы Абайдың

шығармаларына сүйене отырып, өзіміздің ең жақсы нұсқамызға қалай жетеміз және алған

білімізді күнделікті өмірде қалай қолдана аламыз?

Кілтсөздер: сана модернизациясы, кемелдену қадамдары, өзіміздің ең жақсы нұсқамыз
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“COMPREHENSIVE PERSON” - MODERNIZATION  

OF CONSCIOUSNESS STEPS TO PERFECTION

G. Masakova

PhD, Germany

XXI century is a period of personal self-improvement and development of society. One of

the most important and unique issues is the preservation and enhancement of human values.

Today humanity has many opportunities for development and self-improvement by using various

courses and methods of growth, sources of information. The question of what to achieve and how

to change in self-knowledge is a requirement of modern life. Great poet Abai touched upon these

topical issues in his works and the ways of solving them. The hidden states of the Kazakh people,

that is, their sorrow, suffering, vulnerability, and the pinnacle of their thoughts and worldview, are

contained in Abai’s works. The poet wished each person spiritual development and success. A

moral way of life and faith in God is of particular importance in Abai’s work.

By basing on Abai’s works, how we can become the best version of yourself and apply

knowledge in everyday life?

Keywords: modernization of consciousness, steps to perfection, the best version of yourself
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Бұл мақалада қазақ поэзиясының атасы Ұлы Абайдың қарасөздеріне шолу жасалған.

Абай қарасөздері мазмұны және тілі жағынан қарастырылады. Қарасөздерін бірнеше

тақырыптарға : қоғам құрылысы, ел билеу; оқу, өнер-білім, тәрбие мәселесі; адамгершілік

қасиеттері мен мінез-құлық; еңбек ету; заман және дін мәселелері жайында мысалдар

келтіріп өткен. Абай адамды, Тұлға ретінде жоғары бағалайды. Адам бойындағы рухани

құндылықтарды, оқу-білім, ғылым-өнер, жақсы қасиеттерді ең баянды береке, мәңгілік

қазына екенін, оны білу, үйрену, жүзеге асыру және еңбек түбі - зейнет, сондықтан

еңбектенуге шақырғаны туралы ой қозғалады. Абай арқылы сол дәуірдің құпия-сырын

аша отырып, оның қазіргі заманмен сабақтастығын көреміз. Сол дәуірдегі мәселе қазіргі

уақытта да өзекті екенін Абай қарасөздерінен танып білдік. Мақала қазіргі жаһандану

заманында да, яғни,кеше, бүгін, ертең Абай ғақылиялары Адамзатпен бірге өмір сүретін

мәңгілік қазына екеніне көзімізді жеткізеді. Ұлы ақын шығармашылығының зерттелуі мен

оның қазақ тарихынан баға жетпес орын алатыны туралы да жазылған.

Тірек сөздер: Абай қара сөздері, адамзат, ірі тұлға, Абай мұрасы, сөз өнері, терең сезім,

ұлттық иманды қасиет, адамгершілік қасиет, адамның қалыптасуы, еңбектің мәні, заман

талабы, қазақ өмірінің шындығы.
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ABAI’S WORDS OF EDIFICATION ARE THE PINNACLE OF  

MORALITY

D. M. Arystangalieva
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This article analyzes the statements of the great Abai, the grandfather of Kazakh poetry. Abai

highly values a person. There is a thought about spiritual values, teaching, science-art, that they

are a peaceful treasury, an eternal treasure, its knowledge, an encourage to know, learn, and

work. According to its content, Abai divides his works into several topics.

Key words: Abai’s words, humanity, a major personality, Abai’s legacy, the art of speech, deep

feelings, national moral qualities, moral qualities, human formation, the essence of work, the

requirements of time, the realities ofKazakh life.
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Мақалада Абайдың «толық адам» тұжырымдамасын зерделеуде «толеранттылық»

ұғымының ғасырлар тоғысындағы мәні мен оның Абай шығармаларындағы алатын орны

көрсетіледі. Ғасырлар тоғысында «толеранттылық» ұғымының әлеуметтік-мәдени, саяси-

экономикалық, білім және ғылым салаларындағы «Сенім», «Шыдамдылық»,

«Төзімділік» ұғымдарымен синонимді байланыс болғандығын, ал «Құрметтеу», «Келісім»,

«Ынтымақтастық» сөздері кең мағынада қолданылғандығы зерделеніп, Абайдың «толық

адам» тұжырымдамасына сәйкес ұрпақтар сабақтастығында толеранттылықтың

«түсіну», «өзара түсіну», «ынтымақтастық» байланыстары арқылы жүректе «сенім»

орнатып, қайраттылықта «шыдамдылық» байқатып, ақылды төзімділік көрсету жолдары

қарастырылады. Сонымен бірге, Абай шығармаларында толеранттылық «Сүю», «Сабыр»,

«Келісім», «Құрмет», «Ізет», «Төзімділік» ұғымдарымен қатар «Бес нәрседен қашық болу

керектігін», «Бес нәрсеге асық болу керектігін» ғылым, білім іздеуде екендігін түсіндіре
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отырып, өз халқын сүюмен қатар, өзге ұлттарға мәдениеттілікпен, үнемі үлкенге құрмет,

кішіге ізет көрсетіп, құндылықтарды дәріптеп, ғасырлар сабақтастығында түсіну, өзара

түсіну, ынтымақтастықты дәріптеледі. Бұл Абайдың «толық адам» тұжырымы арқылы

болашақ ұрпақтың білім мен ғылымды зерделеудегі ғылыми толеранттылық қасиетін

жетілдіру қажеттілігі мен ақиқатты білімді иеленудегі мәселелерге сәйкес амалдардың

көптігі мен қарама-қайшылығын ұғыну мүмкіндігін сипаттайды. Сондықтан да, «Толық

адам» моделі қазіргі заманға сәйкес «толеранттылық» ұғымымен байланысып, басқа

нәсіл, ұлт, мәдени дәстүр, діни конфессияға жататын адамға тең лайықты тұлға ретінде

қатынасты сипаттайтын құлықтылық (нравственное) қасиет болып табылады. Тұлғаның

қасиеті ретінде толеранттылық паритетті (тең құқылы) диалогқа, жаңаны, «басқаны»

тануға ыңғайланғандылығын шамалайды, сол секілді индивидтің көзқарастар мен пікірлер

жүйесін өзгерту мүмкіншілігін жоққа шығармағандықтан «Толық адам» моделінің өзектілігін

айқындайды.

Тірексөздер:толеранттылық, ересек, «толықадам»,әлеумет,ықпалдастық, тұжырымдама,

модел, өзара түсіну.
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The article shows the meaning of the concept of “tolerance” at the turn of the century in

the study of the concept of Abai “a holistic man” and his place in the work of Abai. At the turn

of the century, according to Abai’s concept of a “holistic man,” the existence of a synonymous

relationship between the concept of “tolerance” in the socio-cultural, political, economic,

educational and scientific fields with the concepts of “Faith”, “Tolerance”, “Tolerance”, and the

use of the words “Respect”, “Consent”, “Cooperation” in the broad sense, and in the continuity

of generations establishes “trust” in the heart, manifests “patience” in valor through the bonds

of tolerance “understanding”, “mutual understanding”, “cooperation” and examines ways about

phenomena of wise tolerance. At the same time, in the works of Abai “We must stay away from

five things”, “We must rush to five things” along with the concepts of tolerance “Love”, “Patience”,

“Consent”, “Respect”, “Respect”, “ Tolerance ”, explain that, striving for science and knowledge,

in addition to loving their people, for centuries they have been promoting other nations such

values as respect for elders, respect for young people, understanding, mutual understanding

and cooperation. This, using the concept of Abai as a “holistic man,” shows the need to increase

the scientific tolerance of future generations to study education and science and the ability to

understand the multiplicity and contradiction of approaches to acquiring true knowledge.

Therefore, the “holistic man” model is associated with the modern concept of “tolerance” and

is a moral attribute that characterizes relations as a person worthy of another race, nationality,

International Forum “ABAI AND HUMANISM” dedicated to the celebration of the 175th anniversary  

of the great Kazakh poet Abai Kunanbaiuly
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cultural tradition, and religious faith. As a personality trait, tolerance implies adaptation to an

equal (equal) dialogue, recognition of a new, “different”, as well as the relevance of the model of

a “holistic person”, as it does not exclude the possibility of changing the individual’s system of

views and opinions.

Key words: tolerance, adult, “a holistic man”, society, integration, concept, model, mutual

understanding

АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ РУХАНИ КЕМЕЛДЕНУ
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Бұл мақалада Абай шығармаларындағы адами құндылықтар мәселесі, Абайдың «толық

адам» ілімі бүгінгі заманмен байланыстыра қарастырылады.Еліміздің зияткерлік әлеуеті

қандай болуы керек? Адами құндылықтарды бала бойына қалай сіңіру керек? Олүшін қандай

қадамдар атқарылып жатыр? Мақалада осы сұрақтардың жауабын Абай философиясымен

байланыстыра талданады, себебі ұлттық сананы, адами құндылықтарды қалыптастыруда

ақын мұрасының орны ерекше. Әлемдегі алпауыт елдермен терезе теңестіру үшін еліміздің

жастары ұлттық тәрбиемен сусындаған өз елін құрметтейтін азаматтар болуы шарт. Оған

қол жеткізудің бірден-бір жолы – ұлттық тәрбие. Қазақ қашанда ұрпақ тәрбиесіне ерекше

көңіл бөліп, ұлттың құндылықты жас өркеннің санасына сіңіруге тырысқан.

Мақалада Абайдың қара сөздері мен өлеңдерінде көтерілген басты ойлары Абайтанушы

ғалымдардың зерттеулері мен пайымдаулары негізінде талданады.Абай «адам болу», адам

деген атқа лайық болу туралы көзқарастарын өз шығармаларында анық аңғартып отырған.

Жоғарыда сөз болған барлық қасиеттер осы «Толық адам» бойындағы ізгі қасиеттер.

Абай мұрасын терең зерттеген Мекемтас Мырзахметтің пайымдаулары қарастырылады.

Аталмыш еңбекте Абайдың өзі-өзі түзеу, ғылым-білімге ұмтылу, еңбек ету, «толық адам»

болу идеялары туралы сөз болады. Аталған мәселелер ақын шығармасында қалай көрініс

табады, ол бүгінде қалай жүзеге асып жатыр? Осы сұрақтар төңірегінде ой қозғалып,

ақынның тұжырымдамалары мен философиялық ойларымен танысамыз. Президент өз

мақаласында: «Абайды терең тануға баса мән бергеніміз жөн. Абайды тану – адамның өзін-

өзі тануы. Адамның өзін-өзі тануы және үнемі дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық

беруі – кемелдіктің көрінісі. Интеллектуалды ұлт дегеніміз де – осы. Осыған орай, Абай сөзі

ұрпақтың бағыт алатын темірқазығына айналуы қажет»-деп талдайды. Үнемі даму, жетілу

мәселесін мақалада Абай ойларымен байланысты түсіндірілді.

Тірек сөздер: адами құндылықтар, «толық адам» ілімі, ғылым мен білімге ұмтылу, еңбек

ету, өз-өзіне есеп беру, даму және жетілу.
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This article deals with the problems of human values in the works of Abai, Abai’s teaching

“full man” in connection with modernity.What should be the intellectual potential of the country?

How to instill human values in childhood? What steps are being taken to do this? The article

analyzes the answers to these questions with the philosophy of Abai, as a special place in the

formation of national consciousness and human values is occupied by the poet’s legacy. In order

to compare Russia with the largest countries in the world, the youth of our country must be

citizens who respect their country and foster national education. One of the ways to achieve it

is national education. During the meeting, the main directions of the President’s Address to the

people of Kazakhstan “Nurly Zhol-path to the future”, as well as the implementation of the

President’s instructions voiced in the address to the people of Kazakhstan “Nurly Zhol-path to

the future”were discussed.

The article discusses the main ideas of Abai, set forth in his works and poems, based on

research and judgments of Abai scholars.Abai in his works clearly expresses the views “to be a

man”, “to be a man”,” to be a man”,”to be a man”. All these qualities mentioned above are

good qualities in this “complete person”. The views of Mekemtas Myrzakhmet, who studied Abai’s

legacy in depth, are considered. In this work, we are talking about how Abai himself-to correct

himself, to learn-to strive for knowledge, to work, to be a “complete person”. How are these

questions reflected in the poet’s work and how is it implemented today? In these questions, we

reflect, get acquainted with the concepts and philosophical ideas of the poet. The President in

his article said: “We must pay special attention to the deep knowledge of Abai. Knowledge of

Abai is self-education of a person. This means that an intellectual nation is. In this regard, the

word Abaia should become a reference point for the generation.” The article deals with the issue

of continuous development and improvement associated with the idea of Abai.

Keywords: universal human values, the concept of “the well-rounded person”, striving for

science and education, work, self-accountability, development and maturity.
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Абай – ұлы ақын, дана ойшыл, қазақтың жаңа тарихи дәуірдегі реалистік жазба

әдебиетінің атасы. Абай есімі – қазақ халқының ұлттық санасының оянуы мен рухани

қайта жаңғыруының, қоғамның озық күштерінің өркениеттілікке ұмтылысы мен әлеуметтік

әділдіктің символы.

International Forum “ABAI AND HUMANISM” dedicated to the celebration of the 175th anniversary  

of the great Kazakh poet Abai Kunanbaiuly
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Абай өзінің адамгершілік, гуманистік, қоғамдық, эстетикалық ізденістерін бүкіл дүние

жүзі мәдениетінің жетістіктерімен ұластырып, өзі де жаңа биік деңгейге көтеріле түсті, сол

арқылы бүкіл адамзаттық идеяларға жолтапты.

Ол қазақ поэзиясының, халық даналығының барша жақсы тәжірибесін бойына сіңіре

отырып, ұлттық поэзияны, өнерді, қоғамдық ойды байытты, жаңа сапалық биікке алып

шықты.

«Толық адам» түсінігі Абайдың шығармашылығында әр қырынан жан-жақты

қарастырылады. Абай кемелділікке ақыл, қайрат, жүректі тең ұстағанда ғана жетуге

болатынын айтады. Бұған дәлел ақынның он жетінші қара сөзі: “Осы үшеуің басыңды қос,

бәрін де жүрекке билет” деп жүректі басты орынға қояды. Мондай-ақ, он төртінші қара

сөзінде Абай оқушысына: “Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма?” деген сауал қойып,

он жетінші сөзінде жүректің атынан оның адам денесінің патшасы, жанның тұрақ еткен

мекені, тіршіліктің көзі екендігін айтады. Жүрек өзінің соғуын тоқтатып, қызуынан айрылса,

дененің басқа мүшелерінің қауқарсыз күйгетүсетіндігін жеткізеді.

Лүп-лүп соққан жүрек – тіршілік иесінің ғұмырының жалғасын тауып, әлі дәм-тұзының

таусылмағанының белгісі. Жүрек адам ағзасында ең басты қызмет атқаруымен қатар

ауыспалы мағынасында адам баласының ішкі жан дүниесінің, рухани сезімінің айнасы

болып есептелінеді.

Тірек сөздер: Абай, гуманизм, поэзия, жүрек концепті.
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Abai is a great poet, wise thinker, the father of Kazakh realist written literature in the new

historical epoch. The name of Abai is a symbol of the awakening and spiritual revival of the

national consciousness of the Kazakh people, the aspiration of the progressive forces of society

to civilization and social justice.

Combining his moral, humanistic, social, aesthetic pursuits with the achievements of world

culture, Abai himself rose to a new level, thereby finding his way to all human ideas.

He enriched the national poetry, art, public opinion, brought to a new qualitative height,

absorbing all the best practices of Kazakh poetry, folk wisdom.

The concept of “complete man” is considered in detail in Abai’s work. The poet says that

perfection can be achieved only when the mind, strength and heart are equal. In his seventeenth

sermon, the poet, who wanted these three to be united, put the heart first, saying: And in the

fourteenth black word Abai asked his student: “Does a living person have a dearest place in the

heart?” In the seventeenth verse, on behalf of the heart, he says that he is the king of the human

body, the abode of the soul, the source of life. When the heart stops beating and loses its heat,

other parts of the body become h

A beating heart is a sign that the creature has continued to live and has not yet run out of salt.

The heart, in addition to its most important function in the human body, is in a variable sense a

mirror of the human soul andspirituali

Keywords: Abai, humanism, poetry, the concept of theheart.
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Мақалада қазақтың ұлы ақыны, философы Абай Құнанбаевтың өмірі мен өлеңіндегі

өзекті мәселе - бүкіл адамзаттық құндылықтар Лев Толстой мен Абайдың түсінігі, танымы,

табиғаты, қабылдауы тұрғысынан талданды. Екі ұлы тұлға творчестволарында тұтасып

жатқан адамзаттық гуманизм, адамды сүю, сол арқылы жастарды жаңа өмірге сай болуға,

білімге баулыды, рухани өсуге, адамгершілікке шақырды. Жеке адамның кемшілігін сынау

арқылы бүкіл адамзатқа ортақ олқылықтардан арылудың жолдарын көрсетті. Мақалада

Абайды әлемдік деңгейде таныту үшін Л.Толстой сынды сирек кездесетін талантты

тұлғалармен ойы орайлас, табиғаты тұтасқан ортақ құндылықтар, бүкіл адамзаттық

проблемалар, т.б төңірегінде ой өрбітіп қоғамдық пікір қалыптастыру мәселелері сөз

болады.

Тірек сөздер: Лев Толстой мен Абай, Абайды тану мен таныту мәселелері, адамзаттық

құндылықтар, абайтану саласы

ABAI AND HUMAN VALUES

(The world of general principles in works of Abai and Leo Tolstoy)  
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piralieva58@mail.ru

The article examines the great Kazakh poet, philosopher Abai Kunanbayev’s life, and the

topical issues of his poems - the universal values were analyzed from Leo Tolstoy and Abai’s point

of view, understanding, knowledge, character, and perception. Humanism and love for humanity

united in the works of two great personalities; thereby, they encouraged young people to adapt

to a new life, to gain an education, to grow spiritually and morally. They criticized one human’s

weaknesses and showed ways to overcome the shortcomings common to all of humanity. In order

to popularize Abai at the world level, the article discusses the issues of forming public opinion in

connection to the fact that rare talented people, like Leo Tolstoy and Abai, shared values, had

similar nature, and raised the same questions of all human problems.

Keywords: Lev Tolstoy and Abai, problems of recognition and promotion of Abai, universal

values, Abai studies.
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ФИЛОСОФИИ АБАЯ КУНАНБАЙУЛЫ

Р. К. Досмурзинов
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В статье рассмотрена проблематика человеческой личности, раскрытая в различных

произведениях Абая Кунанбайулы (1845-1904). На основе анализа этих работ можно

выделить такое центральное и наиболее важное направление в его творческом

наследии, как изучение и выявление свойств человеческого духа на основе глубокого

знания народной психологии и менталитета. В частности, в его произведении «Қара сөз»

содержится системный анализ проблем мировоззрения казахского народа, изобличение

пороков современному ему общества.

Автор cтатьи стремился осветить данные аспекты изучения творческого наследия

великого казахского поэта и философа, исходя из контекста времени и «духа» той эпохи, в

которой жил и творил свои произведения Абай Кунанбайулы. Важной также являлась

задача показать актуальность и востребованность обращения к творчеству великого

казахского поэта и мыслителя в современный период.

Важное место в творческом наследии Абая Кунанбайулы занимает проблема

формирования человеческой личности, обозначение важности роли образования и

воспитания в данном процессе. При этом автор данной статьи обращает внимание

читателей на то, что этно-философия Абая выступает составной частью дискурса мировой

философии рубежа XIX-XX веков.

Согласно философским взглядам А. Кунанбайулы, благородный труд является основой

формирования целостной личности. Путь же к истинному богатству лежит через овладение

искусством. Постоянное развитие способностей, дарованных человеку Всевышним,

скромность, чувство меры – вот ключ к богатству. Эти качества позволят человеку быть

не только самодостаточным и гармонично развитым, но и стать истинным мусульманином,

обрести веру – «иман».

Ключевые слова: национальная модернизация, творчество Абая Кунанбайулы, проблема

человека, морально-нравственные качества человека, принцип «адам бол», справедливое

общество, образ Абая Кунанбайулы
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The article focuses on evaluation the problem of man and his nature in the works of famed

Kazakh poet and philosopher Abai Qunanbaiuly. Based on the analysis of these materials, it is

possible to define the area of examining human qualities and properties of the human spirit as

central and most important in his creative heritage. In particular, his work «The book of words»

contains systematic analysis of the problems of the world view of the Kazakh people, exposing

the evils of contemporary society.

The author sought to highlight these aspects of the study of the creative heritage of Kazakh

thinker in accordance with the context of time and «spirit» of the era when Abai Qunanbaiuly

lived and worked. The important task was also to show the relevance and demand of the appeal

to the creativity of the great thinker in the modern period.

An important place in the creative heritage of Abai Qunanbaiuly is occupied by the problem

of the formation of the human person, the designation of the importance of the role of education

and upbringing in this process. At the same time, the author of this article draws the attention of

readers to the fact that the ethno-philosophy of Abai is an integral part of the discourse of world

philosophy at the turn of the XIX and XX century.

According to the philosophical views of A. Qunanbaiuly, noble work is the basis for the

formation of a holistic personality. The way to true wealth lies in mastering art. The constant

development of the abilities granted to man by the Almighty, modesty, a sense of measure is the

key to wealth. These qualities will allow a person to be not only self-sufficient and harmoniously

developed, but also to become a true Muslim, to gain faith – «iman».

Keywords: national modernization, the creativity of Abai Qunanbaiuly, problem of becoming

a man, human morality, principle of «being a man», fair society, the image of Abai Qunanbaiuly
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Тілдік сана – әлем картинасы, себебі адам өзінде алып жүретін дәл әлем бейнесі арқылы

ол объективті әлемді қабылдайды. Әлем картинасы деген адам басындағы қоршаған әлемнің

бейнеленуі, сондықтан қазіргі психолингвистика «тілдік сана» мен «әлемкартинасы» (әлемнің

моделі, әлем бейнесі) түсініктері арасындағы тең мәнділікті (мағыналықты) жорамалдайды.

Барша ғылыми ізденіс, пәлсапа адам және әлем мәселесінен басталады. Бұл философиялық

пайымдаулардың ешкім қарсы шыға алмайтын негізгі ақиқаты. Өйткені, адамның адам

болуының өзі дүниенің сырын түсініп, оны пайдалана білуінде, оның сұлулығын түсініп, ләззат

ала білуінде. Адам өзін қоршаған ортаның сырын ашуға талпынады. Сондықтан да оны

жас күйінен-ақ «ол немене?», «ол неге өйтеді?», «бұл неге бүйтеді?» - деп көзі көрген, құлағы

естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді [Абай, 7-қара сөз]. Міне, осы қызығушылықтар

мен әлемді тануға деген талпыныстар, құпия сырларды ашу жолындағы ізденістер адамды

адам етті. Оның өзіне тән тұрмыс-тіршілігін, мінез-құлқын, дүниетанымын қалыптастыруына

ықпал етті.

Генетикалық, биологиялық бірлік пен ұқсастық болғанмен жануарлар мен адамның

сезім мүшелерінің арасындағы сапалық өзгешеліктер бар. Ұлы Абай атамыздың да

еңбектері адам мәселесіне қатысты ізденістерге толы. Ақын еңбектерінде қазіргі уақыттағы

таным теориясына кіретін көптеген ұғымдар орын алған. Оның көптеген пайымдаулары

осы уақытқа дейін өзінің теориялық мазмұнын жоғалтпаған. Таным процесі сезім мүшелері

арқылы алынатын хабардан басталады; адамның сезім мүшелері білу, танудың көзі болып

есептеледі. Көзімен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, тілмен танып, мұрынмен иіскеп

тыстағы дүниеден хабар алады. «Дүниенің көрінген ћәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең

болмаса денелеп білмесе, адамның орны болмайды. Оны білмеген соң ол жан адам жаны

болмай хайуан жаны болады» [Абай, 7-қара сөз]. Ақынның түсінігінше, адамдықтың сыры

дүниенің сырын білуге ұмтылу. Өйткені, білуге, көруге, үйренуге құштарлық – тек адам

жанының құмарлығы.

Тірек сөздер: тілдік сана, Абай, психолингвистика, сезім мүшелері, дүниетаным, түйсік,

қоршаған орта, дүние сыры, т.б...
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Linguistic consciousness is a picture of the world, because through the exact image of the

world that a person carries, he perceives the objective world. The picture of the world is a

reflection of the world around us, therefore modern psycholinguistics presupposes equivalence

(semantic) between the concepts of “linguistic consciousness” and “picture of the world” (model

of the world, image of the world). All scientific research and philosophy begins with the problems

of man and the world. This is the basic truth of philosophical reasoning that no one can object

to. After all, the essence of man lies in the ability to understand and use the secrets of the world,

to understand and enjoy its beauty. A person tries to reveal the secrets of his environment. That is

why from an early age a person asks: “What is this?”, “Why is this so?”, “Why?” - asks for everything

that he sees and hears, and does not rest [Abai, 7-th words]. It was these interests and the desire

to explore the world, the search for secrets that made people people. This helped him to form his

own way of life, behavior and worldview.

While there are genetic and biological similarities, there are also qualitative differences

between the feelings of animals and humans. The works of the great poet Abai Kunanbayev are

also full of research on human problems. In the works of the poet, there are many concepts that

are part of the modern theory of knowledge. Many of his views have not lost their theoretical

content. The process of cognition begins with a message received through the senses; Human

senses are the source of his knowledge. He sees with his eyes, hears with his ears, touches his

hands, recognizes the taste with his tongue, sniffs with his nose, and thus he receives information

from the outside world. “There is no place for a person if he does not know all the secrets of the

world, visible and invisible, at least physically. “There is no place for a person if he does not know

all the secrets of the world, visible and invisible, at least physically. If he does not know this, his

soul will be the soul of an animal, not a human one ” [Abai, 7-th words]. According to the poet,

the secret of humanity is the desire to learn the secrets of the world. After all, the desire to know,

to see, to learn is only the passion of the human soul. In this article, we will analyze the views of

the great poet Abai Kunanbayev on human problems from the point of view of linguistic

consciousness.

Key words: linguistic consciousness, Abai, psycholinguistics, sense organs, worldview, intuition,

environment, world secrets, etc.
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Мақалада Абайдың «толық адам» концепциясы гуманитарлық ғылымдардың жаңа

парадигмаларының бірі болып табылатын синергетика тұрғысынан пайымдауға әрекет

жасалады. Синергетиканың танымдық нысаны өзара және қоршаған ортамен энергия,

ақпарат немесе заттық алмасулар арқылы әрекеттесе алатын ашық жүйелер екені белгілі.

Сонымен бірге кез келген эволюциялық үдеріс дамудың баламалы жолдарын іздейді; ал

оның әрекет ету амал тәсілдерін зерделеу арқылы жүйелердің дамуын қалаған бағытқа

қарай бұру мүмкіндігіне қол жеткізуге болады. Осындай жағдайда синергетиканың басты

қағидаттары мен ұғымдарын басшылыққа ала отырып, қоғамдық сананы, жеке адамның

іс-әрекетін жүйелі түрде дамудың белгілі бір арнасына қарай бағыттауға болатындығы

Абайдың «толық адам» концепциясының негізінде қарастырылады. «Толық адам»

концепциясының өзін белгілі бір дәрежеде синергетика ілімімен теңестіруге болатындығы

оның ұстанымдар жүйесін Абай шығармаларынан алынған мысалдармен дәйектеу

барысында ашылады.

Кілт сөздер. Абай, «толық адам» концепциясы, синергетика, энтропия, буфрикация, қара

сөздер, ақыл, қайрат, жүрек.
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ED PERSON” WITH SYNERGETICS

N. Abdikarim

Doctor of Philology, associate professor

M. Soltan

Master of History

Karaganda State Industrial University  

Temirtau

nursana@yandex.ru 

magira._soltan@mail.ru

The article addresses the synergetic view of Abai’s concept of a “holistic person”, one of the

new paradigms of the humanities. The cognitive form of synergetics is that they are open

systems that can interact with one another and with the environment through energy,

information or substance exchange. At the same time, any evolutionary process seeks alternative

ways of development; and by examining the ways in which it operates, it is possible to turn the
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development of the systems in the desired direction. In this context, based on Abai’s concept

of a “holistic person” one can direct public consciousness, personal activity, to a specific path

of development, guided by the basic principles and concepts of synergy. The concept of the

“holistic person” can be compared to a certain extent with the doctrine of synergetics, as the

system of principles is illustrated by examples from Abai’s works.

Keywords. Abai, the concept of “complete human”, synergetics, bifurcation, words of wisdom,

advice, strength, heart

ТОЛЫҚ АДАМ ТУРАЛЫ ТОЛҒАУ

НЕМЕСЕ АБАЙ КЕМЕҢГЕРЛІГІНІҢ КІЛТІ НЕДЕ?

А. Жанғазы

Тараз қаласындағы физика-математика бағытындағы  

Назарбаев Зияткерлік Мектебі

amangul.nis@gmail.com

Бағзы дәуірлерде ең жақсы қоғамдық құрылым туралы идеялар Кампанелланың «Күн

қаласы», Әбу Насыр әл-Фарабидің «Ізгілікті (қайырымды) қала...» атты еңбектерінде

көрініс тапқаны белгілі. Бұл тұрғыда Абай мен әл-Фараби идеяларының өзара үндестігі

де таң тамаша қалдырады. «Екінші ұстаздың» философиялық, әлеуметтік-этикалық ой-

тұжырымдарын араға тоғыз ғасырдай уақыт салып барып, Абай Құнанбайұлы зор

білгірлікпен жалғастыра алды.

Абай өлеңдері жалпыадамзаттық құндылықтарды, әсіресе рухани һәм имани

адамгершілік тұжырымдамалар мен адам тәрбиесіне, дінге қатысты пәлсафаларды, ұғым-

түсініктерді тереңдеп ашып көрсетуімен де құнды. Өйткені, айтулы ақын ислам дінін далалық

түріктердің салт-дәстүр, ой-сана, философиясымен қабыстырған орта ғасырдағы сопылық

іліммен, оның аса көрнекті өкілдері Қожа Ахмет Яссауи, Сопы Аллаяр, Сүлеймен Бақырғани

жырларымен де жете таныс болды.Абай туындылары одан әрі көне грек философиясына

–Аристотель, Сократ, Платондарға қарай жетелейді.

«Толық адам туралы толғау» атты мына зерттеу еңбекте, міне, осы жайлар таратыла

айтылады. Өзі де толық адам – Ұлы ойшылымыздың «Толық адам» концепциясы түптің

түбінде қоғамдық құрылымымыз бен ой-санамыздың темірқазық ұстынына, арқау- тініне

айналарына бек сенімдіміз.

Тірек сөздер: толық адам, адам тәрбиесі, зерттеу, философия,дін

THE CONCEPT “THE WELL-ROUNDED PERSON” OR THE  

KEY OF ABAI’S WISDOM

Zhangazy

School of Physics andMathematics in Taraz  

Nazarbayev Intellectual School

amangul.nis@gmail.com

It is known that the ideas of a better social structure in antiquity were reflected in the “City of

the Sun” by Campanella, “The City of Good ...” by Abu Nasir al-Farabi. In this sense, the harmony

of the ideas of Abay and al-Farabi is also striking. Abai Kunanbaevich managed to continue the
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philosophical, socio-ethical ideas of the “second teacher” for almost nine centuries.

Abai’s poems are also valuable in that they deeply reveal universal human values, especially

the spiritual and moral concepts of faith, as well as philosophy and concepts related to human

education and religion. After all, the famous poet got acquainted with the teachings of medieval

Sufism, combining Islam with the traditions, thoughts and philosophy of the steppe Turks, as well

as the poems of its most prominent representatives Khoja Ahmed Yassavi, Sufi Allayar, Suleiman

Bakyrgani.

The study, entitled “Reflections on the well-rounded person”, explores these issues in detail.

We are convinced that our great thinker’s concept of the “the well-rounded person” will eventually

become the foundation of our social structure and mind.

Keywords: the well-rounded person, human education, research, philosophy, religion

АБАЙДЫҢ МУЗЫКАЛЫҚ МҰРАСЫ

Ж. Әбдіғаппарова

Назарбаев университетінің ассистент профессоры, филологияғылымдарының  

кандидиты

Нұр-сұлтан қ.

zhabdigapar@nu.edu.kz

Ерекше дарын иесі, ұлы ақын Абай – қазақ поэзиясын қаншалықты биік шыңға көтерсе,

ұлттық музыка өнерінде де жаңаша соқпақ сала білді. Дәстүрлі халықтық музыкаға соны

түр, жаңаша екпін, ерекше нақыш әкелді.

Абай өмір кешкен кезеңде музыка саласында жазба мәдениет қалыптаспағандықтан

ол композитор ретінде әндерін нотаға түсірген жоқ, алдымен өзі айтып таратты. Сол кездегі

халықтық дәстүр бойынша, Абай әндері біреуден-біреу үйреніп, ауыздан-ауызға тарап

отырды. Музыкалық жазба мәдениет болмаса да Абай әндері бізге толық жетті. Оның

басты себебі әндерінің халық арасында кең таралып, тыңдаушылар жүрегінде өшпестей

орын алуында. Мелодиялық, ырғақтық, формалық, интонациялық өлең өлшемдерінің

жаңашылдығы тұрғысынан Абай әндері өзіне дейінгі қазақтың халық әндері мен халық

композиторларының музыкалық тілінен ерекшеленіп тұрды.

Абай қазақ поэзиясына қаншалық жаңалық әкелсе, ән жанрына да құрылымы жағынан

соншалықты жаңа лепті әуен, саз қосты. Абай әндері саны жағынан аса көп емес, алайда

ақынның шығармашылық мұрасының үлкен бір бөлігін құрайды. Зерттеушілердің дерегіне

сүйенсек, Абай 60-қа жуық (нұсқаларын қосқанда) ән шығарыпты.

«Музыка әр дәуірдегі қоғамдық өмірдің түрлі құбылыстарын дұрыс түсінуге көмектеседі»

- дейді музыкатанушы, ғалым Ахмет Жұбанов. Сол айтқандай Абай әндерінің ерекшелігін

тануымыз үшін, оның рухани ортасына назар аударсақ, оның әндерін замана үні деп

қабылдасақ, сол заманда ұлттық мәдениетіміздің аса бір биіктікке өрлегенін анық

көреміз. Бұл кезең қазақ мәдениетіндегі шоқтығы биік Құрманғазы, Дәулеткерей, Біржан

сал, Ақансері, Балуан Шолақ, Үкілі Ыбырай сынды шығармашылық, орындаушылық

дарындарының кемелденген кезі еді. Бұл кезең қазақ өнерінің Ренессансы — Алтын

ғасыры еді. Міне осы кезеңде өмірге келген Абай әндері де өзіндік әуен, нақыш, ырғақ,

форма, өлең өлшемі тұрғысынан ерекшеленіп тұрды. Біз осы мақаламызда Абай әндерінің

жаңашылдығы, оның зерттелуі, қазіргі таңдағы насихатталуы жайында талдау жасайтын

боламыз.

Кілт сөздер: Абай әндері, музыка, әуен, нақыш, ырғақ, өлең.
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A man of extraordinary talent, the great poet Abay not only improved Kazakh poetry, but also

was able to set a new path in the art of national music. He brought a new look, a new accent and

a special pattern to traditional folk music.

Due to the lack of the recording culture in music during his lifetime, he did not record his songs

as a composer, but, first, performed them himself. According to the folk traditions of that time,

people learnt Abay’s songs from each other and spread them orally. Despite the lack of musical

recording culture, all of Abay’s songs have reached us. The main reason is that his songs are

popular among people and remain in the listeners’ hearts forever. In terms of novelty of melodic,

rhythmic, formal, intonational measures, Abay’s songs differed from the previous Kazakh folk

songs and the musical language of folk composers.

As much as Abay brought innovation to Kazakh poetry, he structurally added a new melody

and music to the genre of song. He has limited songs, but they form a large part of the poet’s

work heritage. According to researchers, Abay composed about 60 songs (including versions).

A musicologist, scientist Akhmet Zhubanov says: “Music helps to understand correctly the

various phenomena of public life in different epochs”. As he said, in order to recognize the

uniqueness of Abai’s songs, we should pay attention to Abay’s spiritual environment, take his

songs as the voice of that epoch, then, we can clearly see that at that time our national culture

improved. This period was a perfection period for the great creative and performing talents in

Kazakh culture, such as Kurmangazy, Dauletkerey, Birzhan sal, Akanseri, Baluan Sholak and Ukili

Ybrai. This period was the Renaissance of Kazakh art — the Golden Age. Abay’s songs, which

were composed during this period, also differed in terms of melody, pattern, rhythm, form and

size of the poem. In this article, we will analyze the novelty, study and modern propaganda of

Abay’s songs.

Keywords: Abay’s songs, music, melody, pattern, rhythm, poem.
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Мақалада қазақ тіліндегі эмоционалды-экспрессивті лексиканың ауызекі сөйлеу тіл

стилінде қолданылу ерекшеліктері қарастырылады. Эмоция мен экспрессияны білдіретін

сөздердің қолданысы Ғаламтор желісіндегі түрлі мақсатта берілген комментарийлердің

бірқатарын талдау арқылы қарастырылды. Әр түрлі мақсатта жұмсалған мәтіндер, түрлі

салада қолданылған сөйлемдер, диалогтар мен монологтарға шолу жасай отырып, олардың

оң және теріс мәнде қолданылу деңгейіне талдау жасалады. Кез келген пікірді талдау кезінде

сөздердің өзара байланысына, яғни лексикалық, синтаксистік құрылымдарының қатаң

орындалуы ескеріледі. Тіліміздегі змоционалдық пен экспрессивтіліктің арақатынасы және

олардың бір-бірінен айырмашылығы туралы айтылады. Тілдегі эмоционалдық сөздер адам

сезімін білдіру үшін қызмет етеді.Жұмыста әр түрлі мақсатта жұмсалған мәтіндер,түрлі

салада қолданылған сөйлемдер, диалогтар мен монологтарға шолу жасай отырып,

олардың оң және теріс мәнде қолданылу деңгейі қарастырылды. Кез келген мәтінді немесе

мәтіннен алынған үзіндіні талдау кезінде сөздердің өзара байланысына, яғни лексикалық,

синтаксистік құрылымдарының қатаң орындалуы ескеріледі.

Комментарийлерді бағалай отырып, мәтіндердің компьютерлік өңделуі барысында оның

мағыналық және тұлғалық түрінің сақталуына басты көңіл бөлінетіндігіне назар аудардық.

Тірек сөздер: экспрессивті-эмоционалдық сөздер, эмотив сөздер,функционалдық

мақсат, сөйлеу стилі.
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In most cases expressive words i swell used event infiction. Each authortries to use this kind

of display facility, creating certain image in its work. Therefore there can be aunilateral image

that expressive words are used only infiction. Expressive words are distinguished inthe spoken

language, publicistic, conversational styles. Emotion is step to feel of information, affecting the

environment. This is state of feeling and its short-term demonstration, mental process, which is

essential in the spirit and throughout the life. Words “emotion” and “expression” are related

toemotional intelligence, i.e.development, which originate from words, occurring through human

emotions. Application features of expressive lexicon in the spoken language of Kazakh language

are considered in this article. Application of words, expressing emotionand expression, are

classified by means of analysisof some comments, prescribed for various purposes inthe Internet.

Level of their application in positive and negative meanings is analyzed, with review of texts, used

in various areas, dialogues andmonologues. Strict observance of lexical, syntactic structures in

interrelation of words is taken into account during analysis of any opinion. Conclusion onbalance

of emotionality and expressivity in our language and their difference from each other is made.

Keywords: expressive words, affective words, functional use, style of speech.
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Бұл мақалада ұлы Абай шығармаларын мектеп оқушыларына құр жаттатып, білу, түсіну

деңгейінде ғана қалдырып қоймай, ақын шығармаларындағы адамгершілік, философиялық

мәселелерге заманауи әдіс-тәсілдер арқылы терең талдау жасата отырып оқыту жайлы

айтылады.

Абайды қазіргі ұрпақ жүрегіне, ұрпақ санасына қалай жеткізуге болады? Бұл сауалдар

кез-келген әдебиетші маманды толғандыруы тиіс! Әдебиет – жан дүниені, он екі мүшені,

алпыс екі тамырды түгелдей жайлап, еш уақытта да көзге көрінбейтін сезім қырлары

арқылы ақыл иесі адамды өз ырқына жетелеп алатын қасиетті дүние. Оны оқытудың

қызықтылығы да, күрделілігі де осында жатса керек. Оқыту барысының нәтижелі,
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жемісті болуы мұғалім әдістемесіне, шеберлігіне байланысты екені даусыз. Сондықтан да

әлем алыптарының қатарынан орын алатын қазақтың данышпан перзенті ұлы Абай

шығармаларын жаңартылған бағдарлама аясында, оқу мақсаттарына сәйкес жүргізілетін

сабақ үлгілерімен бөлісуге тырыстық. Оқушылардың Абай шығармаларынан әсер алуына

негіз болатын тиімді әдіс-тәсілдерді көрсеттік.

Жаңартылған мазмұндағы әдебиетті оқытуда негізгі басымдық қазақ әдебиетінің

мазмұнын, стилін, идеяларын және формаларын бағалай білу және анализ жасау, креативті

ойлау дағдыларын дамытуға беріледі. Бұл жұмыста көрсетілген әдістер барысында

оқушылар сұрақтарға жедел жауап бергеннен гөрі Абай шығармаларындағы көтерілген

мәселелер туралы кеңірек ойлауға дағдыланады. Бұл рефлексия және өзіндік рефлексия

дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді, өздері өмір сүретін қоғамға сырттай және өздерін

дамыту үшін іштей баға беру. Абай шығармаларын оқу оқушылардың гуманистік қарым-

қатынасы мен дағдыларын дамытады.

Кілт сөздер: жаңартылған мазмұндағы бағдарлама, Абай шығармалары, қара сөздері,

оқыту, ойланту, әдіс- тәсілдер, тәжірибе.

THE KEY FEATURE OF THE DISCIPLINE “KAZAKH  

LITERATURE” IN UPDATED CONTENT IS DIRECTING  

STUDENTS TO THINK CREATIVELY

A. S. Sapargalieva

Master in Pedagogy  

Moderator teacher

Nur-Sultan International School  

Nur-Sultan

Sapargalieva_a@isa.nis.edu.kz

The article focuses not only on how the works of the great Abai help students to learn at the

level of knowledge and understanding, but also on learning with a deep analysis of moral and

philosophical problems in the works of the poet using modern teaching methods and techniques.

How to pass Abai’s ideas and values to the hearts of modern generation, to the consciousness

of the descendants? These questions should concern any literary critic! Literature is the world of

the soul which affects people’s deep feelings and emotions. And that is why it is both interesting

and difficult to teach. It is undeniable that the effectiveness of the learning process depends on

a teacher’s methodology and skills. Therefore, we tried to share our sample lessons on the works

of the great Abai according to the updated educational program. We showed effective methods

and techniques that will help students be influenced by Abai’s works.

The main priority in teaching, according to the updated educational program, is given to the

development of creative thinking skills, analysis and evaluation of the content, style, ideas and

forms of Kazakh literature. In the course of the methods described, students acquire the skills

to think more broadly about the problems raised in the works of Abai unlike simply promptly

answering questions. This allows to develop reflection and self-reflection skills: to give an external

assessment of the society in which they live and an internal assessment for the development of

themselves. Reading Abai’s works encourages development of students’ humanistic attitudes

and skills.

Keywords: updated educational program, Abai’s works, words of edification, teaching

methods and techniques, experience.
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г. Нур-Султан

akjıbekkz@gmaıl.com

Цель исследования – это раскрытие проблем, связанных с фонетическими, лексико-

грамматическими закономерностями, одним из основных проблем перехода на латинский

алфавит. В статье акцентируется внимание на то, что наука лингвистики состоит из двух

слоев (экстралингвистика и интралингвистика), и говорится, что алфавит должен быть

принят с точки зрения двух языковых слоев. В первую очередь рассмотрено написание

гласных звуков. Таких как Ы и У. А так же подчеркивается роль аффрикатных звуков в

маркировке согласных звуков, объясняется причина. В результате исследования была

определено, что внесено изменение в правила орфографии на 21,5% по сравнению с

предыдущим орфографическим положением.

Ключевые слова: латинский алфавит, фонетические закономерности, двойные звуки,

гласные, согласные.

TOPICAL ISSUES OF TRANSITION TO THE LATIN  

ALPHABET

A.N. Akhmet

Master of Science in Education

№30 school-gymnasium  

Nur-Sultan

akjıbekkz@gmaıl.com

The purpose of the research ıs to reveal the problems assocıated wıth phonetıc, lexıcal and

grammatıcal patterns, one of the maın problems of swıtchıng to the Latın alphabet. The artıcle

focuses on the fact that the scıence of lınguıstıcs consısts of two layers (extralınguıstıcs and

ıntralınguıstıcs), and States that the alphabet should be accepted from the poınt of vıew of two

language layers. Fırst of all, the wrıtıng of vowel sounds ıs consıdered. Such as Y and Y. The role

of affrıcate sounds ın the markıng of consonant sounds ıs also emphasızed, and the reason ıs

explaıned. As a result of the study, ıt was determıned that the spellıng rules were changed by

21.5% compared to the prevıous spellıng provısıon.

Keywords: Latin alphabet, phonetic patterns, double sounds, vowels, consonants.
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Г.Ә. Омарбекова

Назарбаев Университеті, қазақ тілі және түркітанудепартаменті  

gulnara.omarbekova@nu.edu.kz

Қазіргі таңда қазақ тілінің экологиялық мәселелері көңіл бөлуді қажет етеді. Мақалада

заманауи қазақстандық тілдік ортада тіл экологиясы мәселелері нені қамтиды деген сұраққа

жауап Google Search жүйесі арқылы іздестіріліп, талданды. Қазақ тілінің сөздік құрамы

мен жалпы қазақ тілінің әлеуметтік белсенділігіне кері әсер етіп отырған ішкі және сыртқы

алты фактор анықталды. Мақала тілдің экологиялық жағдайын тұрақтандыруға және тілдің

толыққанды әрекет етуіне институционалды қолдау шаралары тікелей ықпал етеді, тілдің

ішкі және сыртқы мәселелері, соның ішінде әлеуметтік-экономикалық қолданыстағы беделі

осы әрекеттердің нәтижесінде жанданып, тереңдей түседі деп қорытыланды.

Тірек сөздер: тіл экологиясы, тіл саясаты, тілдік орта, тілдің әлеуметтік белсенділігі,

институционалды қолдау шаралары

ENVIRONMENTAL ISSUES OF THE KAZAKH LANGUAGE

G.A. Omarbekova

Nazarbayev University, Department of Kazakh language and Turkology  

gulnara.omarbekova@nu.edu.kz

Today, issues of Kazakh language ecology require special attention. The article searches for an

answer to the question about the problems of linguistic ecology in the modern Kazakh language

by using Google Search, which identified six internal and external factors that negatively affect

the vocabulary of the Kazakh language and the social activity of the Kazakh language in general.

The article concludes that institutional support measures directly contribute to the stabilization

of the ecological situation of the language and the full functioning of the language, internal and

external problems of the language, including the socio-economic status of the language will

become more active and deep as a result of these actions.

Key words: language ecology, language policy, language environment, social activity of

language, measures of institutional support

СИПАТТАП ЖАЗУ ДАҒДЫЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ  

ЖОЛДАРЫ

А.Б. Манабаева

Назарбаев Зияткерлік мектебі  

Семей қаласы

manAbaieva_a@sm.nis.edu.kz

Мақала сипаттап жазу дағдыларын жетілдіру жолдарын қарастырады. Сипаттап

жазудағы көркемдеуіш құралдардың маңыздылығы көркем шығармадан алынған
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мысалдар арқылы дәлелденеді. Оқушы жазылымының алғашқы нұсқасына берілген кері  

байланыстың сипаттау мәтіні сапасына әсері көрсетіледі.

Тірек сөздер: сипаттау мәтіні, образды елестету, көркем шығарманы зерттеу, сипаттаушы

құралдар

WAYS TO IMPROVE DESCRIPTION WRITING SKILLS

A.B. Manabaeva

Nazarbayev Intellectual School

G. Semey

manAbaieva_a@sm.nis.edu.kz

The article considers ways to improve descriptive writing skills. The importance of literary

devices in descriptive writing is identified by examples of literary work. The feedback on the first

draft of the students’ writing has an impact on the quality of the descriptive writing and it is also

included in the given article.

Keywords: descriptive text, image representation, study of the work ofart, descriptive tools

ТАҚЫРЫПТЫҚ СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ МЕН ТҰРАҚТЫ  

ТІРКЕСТЕРДЕН ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН ЛЕКСИКАЛЫҚ  

МИНИМУМ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СӨЗДІК ҚОРЫН  

АРТТЫРУҒА ҚАЛАЙ ЫҚПАЛ ЕТЕДІ?

М.М. Сулейменова

п.ғ.магистрі

химия-биология бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі  

Қарағанды қ.

Suleimenova_M@krg.nis.edu.kz

Ұсынылған баяндамада автор қазақ тілі екінші тіл болып оқылатын сыныптарда

оқитын оқушылардың академиялық сөздік қорын арттыру мақсатында педагогикалық

тәжірибеде жүргізілген іс-әрекеттегі зерттеу нәтижесімен бөліседі. Педагогикалық

тәжірибесінде кездескен қиындық, оның себептерін анықтау мақсатында оқушылармен

жүргізілген сауалнама қорытындылары, зерттеу тақырыбына қатысты ғылыми деректерді

зерделеу, іс-әрекеттегі зерттеу жүргізудің құралы ретінде тақырыптық сөз тіркестері мен

тұрақты тіркестерден тұратын лексикалық минимум құрастыру, оны тәжірибеде қолдану

нәтижелерімен бөліседі. Жаңартылған білім беру бағдарламасына сай тараулар бойынша

құрастырылған лексикалық минимумның оқушылардың академиялық сөздік қорын

арттырудағы маңыздылығына көз жеткізеді.

Тірек сөздер: тілдік стандарт, тақырыптық сөз тіркестері, тұрақты тіркестер, лексикалық

минимум, сөздік қор, тарау, әдіс-тәсіл, зерттеу
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HOW DOES A LEXICAL MINIMUM FORMED FROM THE-

MATIC WORDS AND PERMANENT WORDS TO INCREASE  

THE VOCABULARY OF STUDENTS?

M. M. Suleimenova

Master of Pedagogical Sciences

Nazarbayev Intellectual School of Chemistry and Biology  

Karaganda

Suleimenova_M@krg.nis.edu.kz

The presented report shares the results of the action research conducted in pedagogical

practice in order to increase students’ academic vocabulary who learn Kazakh as a second

language. Moreover, it demonstrates the results of the student survey which aimed at determining

the causes of challenges that appear on a daily basis in pedagogical practice, the study of

scientific data in the research-based literature, the development of a lexical and grammatical

minimum of thematic phrases and regular expressions as a tool for action research, its practical

application. Furthermore, the article reveals the importance of the lexical and grammatical

minimum, developed in accordance with the updated educational programme in order to

increase students’ academic vocabulary.

ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА  

МӘТІН ТАЛДАУДЫҢ ЫҚПАЛЫ

Ғ.К. Иманалиева

Әл-Фараби атындағы ҚҰУ доценті,ф.ғ.к.

imanalieva.gaziza@mail.ru

А.Б. Кесикбаева

Әл-Фараби атындағы ҚҰУ магистранты  

Алматы қ.

kesikbaeva_aigerim@mail.ru

Бұл мақалада, білім берудің әлемдік озық тәжірибелеріне сүйеніп әзірленген оқыту ісінде

орта мектеп түлегінен күтілетін нәтиже негізгі құзыреттіліктердің қалыптастырылуымен

айқындалады.

Қазақ мектептері үшін бүгінгі таңда ең өзекті мәселе – халқымыздың мәдени-рухани

қазынасын жасаушы жеке тұлғаларымыздың шығармаларын оқушы бойына жан-

жақты, терең де түбегейлі сіңіре отырып, жоғары мәдениетті ұлттық сананың негіздерін

қалыптастыру.

Халқымыздың мәдени-рухани бай қазынасының негізінде, шәкірт бойында жоғары

мәдениетті ұлттық сананың негіздерін қалыптастыру, бүгінгі оқыту үрдісіндегі әр пәннің

алдындағы басты мәселе болып табылады. Соның ішінде, әдебиет пәнінің атқарар жүгі

ерекше. Өйткені, «Әдебиет мектеп ішіндегі ақыл мен сезімді тәрбиелеп, қалыптастырып,

жетілдіруден басқа, оқушыларға қазақ елінің өткендегісі мен бүгінгі пішінін танытуы керек»,

- дейді академик-жазушы М.О.Әуезов.
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Әдебиет оқушының барлық болмысына ықпал ететін қуат күші десе де болады. Әдеби

шығармалар оқушы санасын белгілі бір ұғым, түсініктермен кеңейтіп қана қоймайды.

Оқылатын шығарманың тақырыбын ашу, қат-қабат идеялардың астарына үңілу, сол

арқылы автордың көзқарасын тану, ұстанған позициясына баға беру тағы басқа жұмыстар

арқылы оқушының логикалық ойлауын, өмірге деген көзқарасынкеңейте түсетіні белгілі.

Әдетте оқушы шығармадағы ойды шындық түрінде ғана қабылдап, ондағы образдылық,

типтілік, мазмұн мен форманың бірлігі секілді әдебиеттің теориялық астарларына назар

аудара бермеуі мүмкін. Сол үшін мұғалім шығармамен жұмысты тереңдете отырып,

оқушыларды теориялық сауаттылыққа дағдыландыруы керек. Бұл шығарманы дәйекті

түрде талдауға, білімді саналы меңгеруге үйретеді.

Тірек сөздер: құзыреттілік, көркем мәтін, талдау, талдау түрлері, ұлттық сана, әдеби

шығарма, мұғалім, оқушы.

THE INFLUENCE OF TEXT ANALYSIS ON THE FORMATION  

OF PERSONALITY COMPETENCE

Imanalieva G.K.

Candidate of Philology, Associate Professor  

Al-Farabi KazNU

imanalieva.gaziza@mail.ru

Kesikbaeva A.B.,

Master student of Al-Farabi KazNU,  

Almaty

kesikbaeva_aigerim@mail.ru

In this article, the expected result of training secondary school graduates based on international

educational experience is determined by the formation ofkey competencies.

The most urgent problem for Kazakhstan schools today is the formation of the basis of a

highly cultural national identity, which combines their work as the cultural and spiritual heritage

of our people.

One of the key issues in every subject of the current educational process is creating the basis

for a higher culture of national self-knowledge in the framework of the student on the basis of

the rich spiritual heritage of our people. The literary role is especially important. In conclusion,

«literature, in addition to educating, shaping and improving the consciousness and feelings of

students, should give students an idea of the past and present forms of the Kazakh nation», said

academician-writer M.O. Auezov.

Literature is a force that affects an entire being. Literary works not only expand the

consciousness of students through certain concepts. Opening the topic of an essay, focusing on

inclusive ideas, recognizing the author’s point of view, evaluating one’s own point of view and

much more expands the logical thinking and broadens the horizons of the student in life.

As a rule, the student can perceive the idea in the work only as truth and cannot focus on the

theoretical aspects of literature, such as appearance, typology, unity of content and form. To do

this, the teacher must master the theoretical literacy of students, deepening the work with the

help of the text. He teaches them to analyze and master knowledge.

Keywords: competence, literary text, analysis, types of analysis, national identity, literary

work, teacher, student.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР КАК ОТРАЖЕНИЕ САМОБЫТНОСТИ  

НАРОДОВ

Р.Р. Баркибаева

к.п.н, профессор

КазНУ им. Аль-Фараби

Алматы

kainigulasia@mail.ru

Я.Т. Сураганова

ученица 12класса

Назарбаев Интеллектуальная школа

г.Семей

В статье речь идет о диалоге культур как отражении самобытности народов, а также

могучем двигателе духовного и нравственного развития общества.

Авторы считают, что рассмотрение художественных переводов может служить

источником духовного взаимообмена между народами, так как дают более глубокое

представление о сокровенной сути другой жизни через литературу. Поэтому анализ диалога

как «способа бытия» культуры требует обращения к самым различным гуманитарным

областям и использования их достижений, в том числе и писательскому творчеству. И

здесь рассматривается творчество великих Мастеров Слова: Абая и Пушкина, Абая и

Лермонтова. При этом за основу берется учение о диалоге культур М.М. Бахтина, которое

позволяет по-новому подойти к решению проблемы взаимодействия культур.

В статье говорится о том, что на современном этапе особо остро стоит вопрос воспитания

личности, открытой как для своей родной, так и для других культур, личности, готовой к

диалогу. При этом диалог должен представлять собой не качественную оценку культур,

выявляющую ее положительные или отрицательные стороны, а явиться отражением

самобытности культур путем сопоставления.

В заключении делается вывод о том, что, вчитываясь в Абая, вникая в поэзию Пушкина

и Лермонтова, проследив духовное родство этих великих Мастеров Слова можно

способствовать формированию толерантного отношения обучающегося к иным культурам.

***
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Также отмечается, что творчество Абая, несомненно, является мировым культурным  

наследием, в основе которого лежит стремление к развитию диалога культур.

Ключевые слова: диалог культур, самобытность культур, национальная толерантность,

гуманизм, перевод, Абай, Пушкин, Лермонтов, взаимопонимание, толерантность.
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kainigulasia@mail.ru

Y.T.Suraganova

12th grade student  

Nazarbayev Intellectual School  

Semey

The article deals with the dialogue of cultures as a reflection of the identity of peoples, as well

as a powerful engine of spiritual and moral development of society.

The authors believe that the consideration of literary translations can serve as a source of

spiritual exchange between peoples, as they give a deeper idea of the innermost essence of

another life through literature. Therefore, the analysis of dialogue as a “way of being” of culture

requires an appeal to the most diverse humanitarian areas and the use of their achievements,

including creative writing. And here the creativity of the great Masters of the Word is considered:

Abai and Pushkin, Abai and Lermontov. At the same time, the doctrine of the dialogue of cultures

of M.M. Bakhtin, which allows a new approach to solving the problem of the interaction of cultures.

The article says that at the present stage, the issue of educating a person who is open to both

his native and other cultures, a person who is ready for dialogue, is particularly acute. Moreover,

the dialogue should not be a qualitative assessment of cultures, revealing its positive or negative

sides, but should be a reflection of the identity of cultures through comparison.

In conclusion, it is concluded that by reading into Abai, delving into the poetry of Pushkin

and Lermontov, by following the spiritual kinship of these great Word Masters, it is possible to

contribute to the formation of a student’s tolerant attitude to other cultures. It is also noted that

the work of Abai is undoubtedly a world cultural heritage, which is based on the desire for the

development of a dialogue ofcultures.

Key words: dialogue of cultures, identity of cultures, national tolerance, humanism, translation,

Abai, Pushkin, Lermontov, mutual understanding, tolerance.

63

mailto:kainigulasia@mail.ru


TO THE TERM ACADEMIC

B. Akbuzauova, M. Ibrayeva

Nazarbayev Univerity  

bakyt.akbuzauova@nu.edu.kz

mribrayeva@nu.edu.kz

International meaning of the term academic, the meaning of academic Kazakh and its

prehistory is explained in the paper. Teaching Kazakh as the second language, its ways of

development and current conditions since Kazakhstan gained its Independence have been

thoroughly reviewed.

Keywords: concept of academic language, Kazakh language.
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Назарбаев Университет  
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Мақалада академиялық ұғымының халықаралық мәні, академиялық қазақ тілі

ұғымының мәні, пайда болуының алғышарттары түсіндіріледі. Қазақстан тәуелсіздік алған

кезден бастап қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытудың бағдарламалары, даму жолы, бүгінгі

жағдайына шолу жасалады.

Тірек сөздер: академиялық тіл ұғымы, Қазақ тілі.

ONLINE БАҒДАРЛАМАЛАР – СӨЙЛЕСІМ ӘРЕКЕТІН  

ДАМЫТУ ҚҰРАЛДАРЫ

К. Көпеш

Педагогика ғылымдарының магистрі  

Қазақ тілі және Түркология  

департаментінің оқытушысы  

Назарбаев Университеті,

kkopesh@nu.edu.kz

Бұған дейін жасалғандардың бәрін одан да жақсырақ етіп жасауға болады».

Генри Форд, америкалықкәсіпкер

ХХІ ғасыр ерекшеліктерінің бірі – қай салада болмасын жаңа технологияның ендірілуі

және оның қолданыста болуы. Білім беру жүйесінде де ол жаңалықтар белсенді қолданыста

деп айта аламыз. Бүгінгі оқытушыға қойылатын талаптардың бірі – білім беру барысын

***
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ұйымдастыруда жаңа технологияларды күнделікті құрал ретінде пайдалану. Ғалым

Фаузия Оразбаева: «Сөйлесім әрекеті» – әртүрлі ғылым өкілдерін қызықтыратын күрделі

мәселе екенін және көптеген ғалымдар зерттеу объектісіне қарай оның ерекшеліктерін

әр қырынан қарастырғанын атап өтіп, тілші-әдіскерлердің мақсатын айқындап берді. Ең

бірінші мақсат – сапалы оқытудың жолдарын табу, яғни қалай оқытсақ, ісіміз жақсы

нәтиже береді деген сауалға жауап іздеу. Сол мәселені практикалық жағынан дәлелдеп,

теориялық тұрғыдан жүйелеп көрсетудің маңызды екенін де айтып өтті. Біз де қазақ тілін

оқыту барысында қандай әдістерді қолдансақ, сапа мен нәтижеге жетеміз деген оймен, осы

мақалада ғаламторға, әлеуметтік желілерге тиесілі бірнеше online бағдарламаларының

практикалық қолданысы туралы қарастыруды жөн көрдік. Студенттің тіл үйренуге немесе

тілін дамытуға деген қызығушылығын оятудың маңызды құралы ретінде, сонымен қатар

оқытушы мен студенттің бірлесіп немесе жеке дара жасаған жұмыстарының нәтижесін

бағалау, бақылау мүмкіндігіне ие болу барысында ғаламтор мүмкіндіктерін пайдалану

өзектілігін, өміршеңдігін көрсетіп келеді.

Сөйлесім әрекетін меңгертуде қолданылатын заманауи технологияның бір түрі –

интернет желісіндегі online бағдарламалар сабақтың барысын ұтымды, тиімді, қызықты,

ең бастысы нәтижелі өткізуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда күнделікті қолданыста жиі

пайдаланылатын online бағдарламалар: Thinglink.com, Padlet.com, Playposit.com, Edmodo.

com, Socrative.com, kahoot.it, Google.doc қызметі және т.б.

Жоғарыда аталған бағдарламалардың негізгі мақсаты – студенттің интеллектуалдық,

коммуникативтік, лингвистикалық және шығармашылық қабілеттерін және сауатты жазу

дағдыларын дамыту.

Тірек сөздер: Қазақ тілі, сөйлесім әрекеті, Online бағдарламалар, әдістер,ғаламтор.

ONLINE PLATFORMS - TOOLS FOR SPEAKING  

DEVELOPMENT

K. Kopesh

Master of Science in Education

Faculty of the Kazakh language andTurkology  

Department

Nazarbayev University
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“Everything that hasbeendonebeforecanbemade evenbetter”.

Henry Ford, Americanbusinessman

One of the features of the XXI century is the introduction and use of new technologies in any

field. Wecan say that these innovations are actively used in the education system as well. One of the

requirements for today’s teacher is the use of new technologies as a daily tool in the organization

of the educational process. Fauziya Orazbayeva, a scientist, noted that “communication activity”

is a complex issue of interest to various sciences, and many scientists have considered its

features from different angles, depending on the object of study, and defined the purpose of

journalists-methodologists. The first goal is to find ways of qualitative teaching, that is, to find

the answer to the question of how we teach and how our work gives good results. She also noted

the importance of proving the problem in practice and systematizing it theoretically [1]. We

also decided to consider in this article the practical application of several online programs via
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Internet, social networks, with the idea that we will achieve quality and results in the teaching of

the Kazakh language. It is an important tool to stimulate students’ interest in language learning

or language development, as well as the relevance and viability of using the Internet to assess

and monitor the results of joint and individual work of teacher and student.

One of the modern technologies used in communication study - online programs on the

Internet which allow to conduct lessons in a rational, successful, interesting and, most importantly,

effective way. The most commonly used online platforms today are: Thinglink.com, Padlet.com,

Playposit.com, Edmodo.com, Socrative.com, kahoot.it, Google.doc, and more.

The main purpose of the above programs is to develop students’ intellectual, communicative,

linguistic and creative abilities andwriting skills.

Keywords: Kazakh language, speaking skills, online programs, methods, the Internet.

ӨЗІҢНЕН-ӨЗІҢ ЕСЕП АЛ!

Г.Ж.Халық

Ағылшын тілі пәнінің магистр-оқытушысы

Нұр-Сұлтан қаласындағы Назарбаев Зияткерлік Мектебі  

Нұр-Сұлтан қ.

khalyk.gaukhar@nisa.edu.kz

Мақала Абай Құнанбаевтың қара сөздерін жасөспірімдерге ілімдік комикстер жанры

арқылы зерттеуді ұсынады. Қара сөздердегі ғұлама ойшылдың адамның ішкі мінез-құлқы

мен тұлғалық қасиеттерін суреттейтін философиясын мұғалімнің сабақ барысында талдауға

қалай ұсынатынын баяндайды және практикалық тұрғыда меңгерту әдісін көрсетеді.

Осының негізінде, қара сөздердің заманауи психологиямен байланысы мен жаһанданған

әлемдегі ұлттық болмысты насихаттайтын оқыту құралы екенін дәлелдейді.

Кілт сөздер: ілімдік комикстер, қара сөздер, академиялық мәтін, көп түрлі интеллект,

эмоциялық зият, гуманистік психология, рефлексия.
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G.Zh. Halyq

English teacher

Nazarbayev Intellectual School in Nur-Sultan  

Nur-Sultan city

khalyk.gaukhar@nisa.edu.kz

The article suggests studying Abai’s Book of words at young ages using new formats and

forms of reading. The “Book of Words” is Abai’s ‘Golden Nugget’. His philosophic contemplations

and thoughts encourage readers to embrace education, literacy and good moral character.

There are 45 Words by the poet, however not all of them could be created into comics. The most

satirical and comical Words are chosen to create comic strips.

Moreover, the article claims that language teachers do not only aim to improve students’

language skills, but they strive to educate students with the assistance of academic texts relying

on national and world literature. Innovative technologies, modern formats for reading will foster

***
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the young to look at the behaviour of people in the poet’s time and compare this with people’s

behaviour at modern time. Relying on their experience learners will make conclusions from

personal and global perspectives and create comics by themselves, share and publish them.

Key words: educational comics, words of wisdom, academic text, multiple intelligence,

emotional intelligence, humanistic psychology, reflection.

ТАРИХИ ТҰЛҒА ӘНУАР ПАША

Аслан Тұрлыбек

PhD доктор

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар  

және инжиниринг университеті

Жұматаева Динара

PhD доктор

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар  

және инжиниринг университеті

dinarazhumatayeva@gmail.com

Дүйім түріктің бір туар азаматы, белгілі мемлекет қайраткері Исмайл Әнуар паша тәрізді

тұлғалар туралы тарихи ой, мақала немесе кітап жазу, олардың мемлекетімен халқына

сіңірген еңбегіне баға беру тұрғысынан жеткілікті емес. Османлы мемлекетінің соңғы

дәуірінде белсенді рөл ойнаған әскер әрі саясаткер Әнуар пашаның өмірі соқтықпалы.

Триполитан, Балқан соғысы, 1913 жылғы Османлы мемлекетіндегі мемлекеттік төңкеріс,

Қорғаныс министрі қызметі, Мемлекеттің Бірінші дүниежүзілік соғысқы кіруі, Сарықамыс

әрекеті мен Дарданелл операциясы және елді мәжбүрлі тастап шығу барысында мемлекетте

жасаған саяси, һәм әскери іс-әрекеттеріне тарихта түрлі баға берілді. Тіпті Түркістандағы

ұлт-азаттық қозғалыс «Басмашылар қозғалысына» басшылық жасауы, большевиктермен

қарым-қатынасы ұзақ жылдар кеңестік әдебиетте «антикеңестік көтеріліс» депте

бағаланды. Осылайша тарихи қаһарман тұлғаның барша мұсылман мен түркі халқының

тәуелсіздігі жолындағы күресі мен бір байрақ астында бақытты өмір сүруді армандаған

үміті кеңестік озбыр саясаттың салдарынан халық жадынан өшіріліп, өткен тарихымыз

бен тарихи тұлғаларымызды тануға мүмкіндік бермеді. Әнуар Пашаның Түркістандағы

ұлт-азаттық күрес барысында жергілікті саяси зиялы қауыммен байланыс орната отырып,

барша мұсылман-түріктің Тәуелсіздік идеясында атқарған қызметіне, «Тарихи тұлға Әнуар

Паша» атты салыстырмалы талдау жасау тарихымыздағы «ақтаңдақтарға» жаңа қырынан

зерттеуге септігін тигізеді деген ойдамыз. Сайып келгенде зерттеуге арқау болып отырған

тақырып қазіргі таңға дейін де бұдан кейінде өзектілігін жоғалтпайтын тың тақырып болып

қала береді. Ешбір халық өткен тарихы мен бүгінгі күнін безбендеп сабақ шығармаса,

келешегін айқындай алмайды.

Кілт сөздер: Исмайл Әнуар Паша, Османлы мемлекеті, Орта Азия, Тұлға, Мұсылман және

түрік.
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It is not enough to write a historical chronicle, an article or a book about such people as Ismail

Anuar Pasha, a famous Turkish statesman and a well-known personality to the entire Turkic world

and evaluate their contribution to the cause of the state and its people. The life of Anwar Pasha,

a military officer and politician who played an active role in the last days of the Ottoman Empire,

is tragic. The political and military actions of Tripolite, the Balkan War, the Ottoman coup of

1913, post of the Minister of Defense, the country’s entry into the First World War, the Sarikamis

operation and the Dardanelles operation, as well as his political action when he was forced to

leave the country, were evaluated differently in history. Even the national liberation movement

in Turkestan, which led the Basmati movement and its relationship with the Bolsheviks, a great

while described in Soviet literature as an “anti-Soviet uprising”. Thus, the struggle of the historical

hero for the independence of all Muslims and Turkic peoples and the dream of a happy life under

one banner were erased from the memory of the people as a result of Soviet tyranny and did not

allow us to learn our past history and historical figures. We hope that a comparative analysis of

the role of Anuar Pasha in the idea of independence of all Muslim Turks and his contribution to

establishing contacts with the local political intelligentsia during the national liberation struggle

in Turkestan will help explore the “gaps” in our history from a new point of view. Ultimately, the

research topic remains a new topic, which will not lose its relevance to this day and in the future.

No nation can determine its future without studying its past and present.

Key words: Ismail Anwar Pasha, Ottoman Empire, Central Asia, personality, Muslims and Turks.
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Бұл мақалада студенттерді ынталандырудың маңыздылығы қарастырылады.

Студенттердің мотивациясын арттырудың бірнеше әдістеріне мысал мен талдау келтірілген.

Студенттер тарапынан шет тілін үйренуге деген ынтаның танылуы байқалады. Сондай - ақ,

оқу мотивациясы студенттерді білім алуға ынталандыратын, мінез-құлыққа жалпы бағдар,
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энергетикалық импульстар беретін психикалық процестердің жиынтығы екенідәлелденеді.

Тірек сөздер: мотивация, оқу мотивациясы, оқу іс-әрекеті, оқу процесі, студенттерді

ынталандыру.
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This article discusses the importance of motivation of students.The article discusses the signs

of unmotivated students, as well as students with leadership abilities, but unable to properly

distribute their zeal. On the part of students there is a recognition of motivation to learn a foreign

language. It is also noted that educational motivation is a set of mental processes that stimulate

students to receive education, giving a General direction, energy impulses to behavior.

Keywords: motivation, learning motivation, learning activities, learning process, student

motivation.
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Мақала оқушылардың зерттеушілік-шығармашылық қабілетін жетілдіруде маңызды

орын алатын жобалау әдісін кешенді қолданудың тиімді жолдарынтанытуды көздейді.

Мақалада қазақ әдебиеті пәнінде оқу үдерісін жобалау әдісіне негіздеп құру нәтижесінде

жүргізілген іс-әрекеттегі зерттеу жұмысы бойынша ізденістер қарастырылды.

Мақала мазмұнында «Жобалау әдісін кешенді қолдану 8-сынып оқушыларының

зерттеушілік-шығармашылық қабілеттерін дамытуға қалай әсер етеді?» деген тақырыпта

жүргізілген іс-әрекеттегі зерттеу жұмысы және нәтижелері талқыланған. Ж.Аймауытовтың
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кешенді оқыту әдістемесін негізге ала отырып, жобалау әдісін кешенді қолданудың

кейбір әдіс-тәсілдері, оны оқу үдерісінде жүзеге асыру жолдары қамтылды. Оқушылар

ұсынылған жоба тақырыптарын таңдап алып, оқылатын бөлімнің өн бойында зерттеушілік

немесе шығармашылық жұмысымен айналысады. Сонымен қатар сабақтар осы бөлім

аясында маңызды деп танылған сыныптан тыс жұмыспен астастырыла отырып, өмірлік

жағдаяттармен тығыз байланыс орнайды. Осы бөлім мазмұнына қатысты түрлі кездесу

немесе сахналық қойылымдар ұйымдастырумен ұласып, оқушы өз қызығушылықтарына

орай әрекеттенеді. Модульдік оқыту әдісі бойынша сабақты ұйымдастыру арқылы бала

өмiрдi, құбылысты бақылайды, зерттейдi, тәжiрибе жинайды, оқуды заманға тiреп, заманмен

байланыстырып оқиды. Соңында өз жобасын ұсынатыны мақалада нақты тақырыптармен,

зерттеу жұмысы мен шығармашылық жұмыстың бағалау критерийлерімен қоса қамтылған.

Қорытындылай келгенде, бөлімді біртұтас модуль ретінде кешенді жоспарлау; жоба

тақырыптарын өз қызығушылығына қарай таңдату, белгілі бір бөлімді оқытудың әр

кезеңінде оқу тапсырмаларын шағын жоба қорғауға негіздеп құру оқушылардың өзін-

өзі реттеуі мен ғылыми зерттеушілік дағдыларын дамытуға, ақпараттық-комуникативтік

құзыреттілігін арттыруға, жұрт алдында сөйлеу дағдыларын жетілдіруге көмектесетін әдіс

ретінде танылды.

Кілт сөздер: ізгілендіру, зерттеушілік-шығармашылық қабілет, жобалау әдісі, кешенді

жоспарлау, өмірлік жағдаяттар, дамыту.
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The article provides for the identification of effective ways to apply design methods that play

an important role in improving the research and creative abilities of students.

The article deals with research on the analysis of the results of the research work carried out

in the activity as a result of the justified construction of the educational process on the subject

of Kazakh literature.

In the content of the article “ integrated use of the design method affects the development

of research and creative abilities of students in grades 8?”the results of the research in the

activities carried out on the topic: “problems and ways to solve them”were discussed. Based on

Zh. Aymautov’s comprehensive training methodology, some methods and techniques for the

integrated use of the design method and ways to implement them in the educational process

were considered.

Students choose the topics of the proposed projects, engage in research or creative work

throughout the study area. At the end of your project, in the article, along with specific topics,

criteria for evaluating research and creativework.

In conclusion, it was noted that integrated planning section as a single module; the topic of

the project according to their interests, the construction of the tasks at each stage of learning
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a particular part, based on the protection of educational tasks by the subproject contributed

to the development of students ‹ self-regulation skills and research, improving information and

communicative competence, to improve the skills of public speech.

Keywords: humanization, research and creativity, design methods, integrated planning, life

situations, development.
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Мақалада авторлар тақырыптың өзектілігіне назар аударып, сонымен қатар қазақ

графикасының құрылу тарихын сиппатау үшін әртүрлі дереккөздерден алынған

материалдарға талдау жасады. Мақалада латын әліпбиіне көшу кезеңінде қазақ тілінің

өзіне тән дыбыстарының сақталу заңдылығы мен латын әліпбиіне қайта оралудың мәні,

латын графикасына көшу үрдісінің қазақ және өзбек тілдерінің тарихи маңызына көз

жүгіртті, алғашқыда жалпылама түркітілдес елдердің тарихына тоқталып қарастырса,

кейінірек жеке өзбек тіліне және қазақ тіліне тоқталды. Яналиф, араб графикасы, Пинйін

латыны, қадим жазуы және латындық жаңа әліп атты ерекше жазу түрлеріне сүйене отырып

қорытынды шығарылды .Сонымен қатар түркі елдерінің жазбалары мен араб графикасына

да ерекеше көңіл бөліп, қазақ және өзбек латын графикасының әліпбиіне тоқталып, ескі

әліпбиімен өзгешеліктерін анықтап,ерекшеліктеріне де мән берілді. Сондай-ақ екі тілдегі

латын графикасының ұқсастықтары мен айырмашылықтарына тоқталып, мысал түрінде де

нақтылай түсті. Жаңа қазақ графикасының елімізге деген нақты әкелетін пайдасы мен оның

жасалу барысы, жүйесі қарастырылған. Авторлар сол жолда болып жаткан қиыншылықтар

мен жетістіктері және де басқада түрлі жаңалықтардыталдады.

Көне түркі әліпбиіндегі нышандар мен транскрпицияларды жүйелеп, оның қазақ және

өзбек тілдеріне деген негізгі қатысы мен ықпалының астарын ашқан. Жан жақты іздену

барысында олар тек қана қазақ және өзбек әрептерін салыстырып қана қоймай, қазақ

тіліндегі мәтінді өзбек тіліне аударып талдаған болатын, мәтінді аудару барысында өзбек

және қазақ тілдерінің біріңғай ұқсастықтары бар екенін, олардың оқылуы, айтылуы ұқсас

екеніне көз жеткізді.

Сонымен біздің еліміз жаңа латын графикасына көшетін болса және оған көшу үшін

дұрыс әдіс-тәсіл қолданатын болса алдағы уақытта еш қиындық болмайтынын дәлелдеді.

Тірек сөздер: латын графикасы, өзбек графикасы, әліпби, қазақ тілі, қазақ графикасы,

кириллица, өзбек тілі.
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In the article, the authors emphasize the relevance of the topic with a reverence to numerous

resources which outline the history of Kazakh graphics formation. The article is devoted to the

legality of preserving the specific sounds of the Kazakh language during the transition to the

Latin alphabet, as well as the importance of returning to the Latin alphabet and the historical

significance of the transition to the Latin script in the Kazakh and Uzbek languages, moreover,

at the very beginning authors stress on the history of generalized Turkic-speaking countries, and

both Uzbek and Kazakh languages as well. Jalalif, based on Arabic, Latin Pinyin, Kadim, and

the new Latin alphabet, also focused on Turk and Arabic graphics, the Kazakh and Uzbek Latin

alphabets, emphasizing features and differences and significance with the old alphabets. The

article also gives in details about the similarities and differences between Latin and bilingual

graphics. Here considering the system, the real benefits of the new Kazakhstan graphics and its

development. The authors gives analysis to the problems, achievements, and other innovations

along the way.

The ancient Turkic alphabet greatly assist in systematizing the symbols and transcriptions

for the Kazakh and Uzbek languages. During a comprehensive study, the scholars compared

Kazakh and Uzbek letters, translated the Kazakh discourse into the Uzbek language, and vice

versa to reveal similarities in spelling and writing.

Thus, Kazakhstan has proved that in the future the transition to a new Latin script will be

successful with the right approach to it.

ОНЛАЙН КОММУНИКАЦИЯДАҒЫ ТІЛДІК АГРЕССИЯ:  

ЛИНГВОЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТ

А. А. Жұмағұлова

PhD докторант

Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ  

Нұр-Сұлтан қ.

aisha_jumagulova@mail.ru

Әлем құбылып, геосаяси қайшылықтар мен жаңа технологиялық мүмкіндіктер

шиеленіскен қазіргі жағдайда медиакеңістік түрлі мәселелердің туындауы мен алдын алудың

жаһандық факторы бола алады. БАҚ-тағы негативизм, әлеуметтік желілердегі өшпенділік

тілі, агрессия, ақпараттардың жалғандығы сынды проблемалар медиакеңістіктегі

саясаттың жаһандық бәсекелестік бағытынан жаһандық жауапкершілік бағытына өтудің

маңыздылығын, мәдениетаралық қарым-қатынастардың элитарлықтан эгалитарлық
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сипатқа көшіру қажеттігін көрсетеді. Қоғамның рухани-адамгершілік жағдайын дамытудың

жоғары стандарттарын қалыптастыруда медиакеңістіктің атқаратын рөлі орасан зор. Бұдан

ұлттық және жаһандық масс-медианың ХХІ ғасырдағы басты миссиясын көруге болады.

Лингвоэкология қазіргі жаһандану үдерісіне сай өркениеттердің тоғысуы, геосаяси,

ұлтаралық, дінаралық, мәдениетаралық диалогтардың медиакеңістікке ықпалының

артуы, ақпараттық-технологиялық медиакеңістіктің шекарасының кеңеюі, т.б. заманауи

факторлардың әсерінен қазақтілді медиакеңістікте жедел қарқынмен жүріп жатқан

интеграциялық үдерістердің лингвоэкологиялық тетіктерін іздестіреді. Бұл ретте қазақтілді

медиакеңістіктегі ақпараттар легінің тіл қолданушылардың санасына тигізетін жағымды-

жағымсыз әсерін зерттеу лингвоэкологияның басты міндетінің бірі болыпсаналады.

Бұқаралық коммуникацияның электронды жаһандануы тілдік агрессияның өршуіне

қолайлы мүмкіндік тудырып отыр. Себебі онлайн коммуникацияға түскен тілдік тұлғалар

жаңа өлшеммен өлшенеді. Олар интернетте бетперде кию арқылы аноним болып қалу

мүмкіндігіне ие болады. Бұл оларға коммуникация үдерісін жеңілдетіп, психологиялық

тосқауылдарды игеруге жол ашады. Осылайша шығармашылық «менін», ішкі ойын еш

қымсынбай қалаған формасында жеткізе алады. Ал бұл жағдай коммуниканттардың түрлі

дөрекі, боғауыз, былапыт, жағымсыз сөздерді қолдануына қолайлы жағдай жасайды.

Сондықтан бұл зерттеу мақаласында біз онлайн коммуникацияға түскен тілдік тұлғалардың

сөздеріне контент-анализ жасап, тілдік агресияның орын алу жағдайларынанықтадық.

Тілдік агрессияны лингвоэкологиялық тұрғыдан зерттеу оның адамның психикасына,

санасына әсер етуі, сол арқылы қоғамдық сана мен адами құндылықтардың, әлеуметтік-

мәдени үдерістердің қалыптасуына ықпалын айқындауды көздейді.

Тірек сөздер: лингвоэкология, эмотивті лингвоэкология, онлайн коммуникация,

медиакеңістік, тілдік агрессия, сөйлеудегі негатив
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In the context of changing world and geopolitical contradictions and new technological

opportunities, the media space can be a global factor in preventing various problems. Such

problems as media negativity, hatred in social networks, aggression, and the misinformation of

the media, the importance of moving the policy in the media space from a global competition

to a global responsible one indicates the need to shift intercultural relationships from elite to

egalitarian. The media space plays a huge role in shaping the highest standards of spiritual and

moral development of society. This is the key mission of the 21st century national and global

media.

Linguoecology considers linguoecological mechanisms of rapidly changing integration

processes that are dynamically developing in the Kazakh-speaking media space under the

influence of geopolitical, interethnic, interreligious, intercultural dialogues, the expansion of the

boundaries of information and technological media space, etc. in connection with the current

globalization process. In this regard, one of the main tasks of linguoecology is to study the

positive and negative effects of information flows in the Kazakh-speaking media space on the

consciousness of language users.
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Electronic globalization of mass communication aggravates language aggression. The reason

is that here linguistic personalities acquire new dimensions. They put on a mask that allows them

to remain anonymous. This facilitates the process of communication, removes psychological

barriers. In this way, the creative self is released, and it becomes possible to express one’s thoughts

openly. This creates a favorable environment for communicators to use various rude, obscene,

offensive language. Therefore, in this research article, we analyzed the content of the words of

individuals in online communications and identified cases of language aggression.

A linguoecological study of linguistic aggression is aimed at determining its influence on the

psyche and human consciousness, thereby influencing the formation of social consciousness and

universal values, social and cultural processes.

«АР» КОНЦЕПТІСІНІҢ АБАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДА  

БЕРІЛУІ
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Алматы қаласы
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филoлoгия ғылымдapының кaндидaты, доцент  

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы  

энергетика және байланыс университеті  

Алматы қаласы
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Мақалада Абай шығармаларындағы «ар» концептісі берілген.

Абайдың шығармашылығындағы «ар» концептісі – жамандықтарды болдырмау үшін,

оларға тосқауыл бола алатын және де жақсылықтар мен этикалық, этникалық

құндылықтарды қабылдап, оларды бағалайтын, адам іс-қимылдарына өз әсерін тигізетін

қасиетті сезім.

Ардың негізгі сипаты оның барлық адамға қатыстылығы: жақсы да жаман, мейірімді де

қатыгез, ол бәріне дұрыс, шынайы, әділ шешімді көрсетеді. Жақсы болудың жолын біліммен,

ғылыммен байланыстырады. Оған Абайдың он сегізінші қара сөзі дәлел ретінде келтірілген.

Олай болса, бір адамның екінші адамнан артықшылығы оның арымен өлшенбек. Бұл адам

арының жоқтығын емес, біреуде күшті, біреуде әлсіздігінен. Сондықтан халық әр адамды

арына, адамшылығы мен адамгершілігіне қарап бағалап, арлы адамды ерекше қадірлеп,

үлгі тұтады.

Ар адамды жақсылыққа құмартып, жамандықтан бездіреді, ізгілікке бастап, мұраттарды

сезінеміз, адамның барлық іс-әрекетін ар таразысына салып бағалап, бойында ар-ұяты,

намысы бар ұрпақ тәрбиелеуде Абай шығармашылығының алатын орны ерекше.

Тірек сөздер: Абайды тану, жаһандану жағдайында, Абай шығармашылығы, «ар»

концептісі, адамгершілік қасиет, концепт ұғымы, Абай мұрасы, ар-ұят ілімі.
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In this article the concept of «conscience» is given in Abai Kunanbaev`s work.

The concept of conscience in Abai Kunanbaev`s work is a holy feeling that can become an

obstacle to preventing evil, and also influences human actions that are able to accept the best

and ethical ethnic values and evaluate them.

The main character of conscience is that it belongs to the whole person: good and bad,

mercy and cruelty, which reflects the right, true, and just decision for everyone. The way to the

best is connected with education and science. At the same time, one person`s advantage over

another will be measured behind them. This is not the absence of a person, but the weakness

of someone strong. Therefore, the people evaluate each person on the basis of humanity and

especially respect a person.

All human actions are evaluated in conscience and Abai Kunanbaev`s creativity takes a

special place in educating the younger generation with a noble honor.

Keywords: recognition of Abai in the context of globalization, Abai’s work, the concept of

“conscience”, morality, concept, Abai’s legacy

АБАЙ «ҚАРА СӨЗДЕРІН» ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ

Шаймерден Гүлбақыт Тәңірбергенқызы

Докторант, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ  

Нұр-Сұлтан қаласы

Gulbakyt2704@mail.ru

Ұлы Абайдың мұрасы - ұлттық болмысымыздың үлгісі. Абайды тану, таныту, насихаттау,

оқыту қоғамдық ой-санаға серпіліс береді. ҚР Президенті Қ. Тоқаевтың «Абай және ХХІ

ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында «Біз Абайды айналып өте алмаймыз. Себебі ұлы

ойшыл осыдан бір ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты жаңғыруға, жаңаруға, жаңа өмірге

бейім болуға шақырған» дейді. Уақыт талабына сай Абайды жаңа қырынан тануға және

оны жас ұрпаққа таныту мақсатында ғылыми тұрғыдан зерттеуге ұмтылу – заңдылық.

Абай қара сөздерін оқыту – абайтанудағы еңбасты міндет. 2012 жылдан бастап негізгі
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орта және жалпы орта білім беруде 9-11-сыныптар үшін «Абайтану» курсының типтік оқу

бағдарламасы әзірленді. Абайтануға 9-11 сынып аралығында аптасына бір сағат берілген.

Жыл бойындағы 34 сағаттың 3 сағаты ғана қара сөзге бөлінуі- оқушылардың Абай

шығармаларына терең бойлауына аздық етеді. Берілген 3 сағатта Абайдың ауқымды

мағына мен терең ойға толы қара сөздерін ұғыну мүмкін емес.

Жаңартылған білім мазмұныны бойынша 7-9 сынып аралығындағы қазақ тілі мен

әдебиеті пәндерінің оқу бағдарламасымен таныса отырып, Абайдың қара сөздерін

оқытуға бір де бір сағат бөлінбегенін байқадық. «Атамұра» баспасынан А.С. Ақтанованың

құрастыруымен шыққан 6-сыныптың «Қазақ әдебиеті» оқулығында ғана Абайдың бірінші,

жетінші, отыз бірінші қара сөздері берілген.Абай мұрасын, қара сөздерінің мәнін ұрпақ

санасына сіңіру үшін оны оқытуға мүмкіндік жасауға тиіспіз. 7-12 сынып аралығында Абай

қара сөздеріне бір бөлімді арнап, төрт дағды бойынша толық оқыту қажет. Қазақ тілі пәні

бойынша дидактикалық материал ретінде қара сөздерді алып, талдау оқушының

танымын кеңейтіп, өмір жолына нұсқаулық болар еді. Білім мазмұны мен көлемінің баланың

ойлау, қабылдау деңгейіне сай болу керектігі белгілі. Енді ұлттық болмысына да сәйкес

келуін ескеру қажет. Қазақ тілі пәнінде су, тамақ, киім, экология тақырыбындағы мәтіндер

берілген. Мұның орнына қазақтың шешендік сөздері мен Абайдың қара сөздерін оқытқан

әлдеқайда тиімді болар еді. Адамгершілік, еңбекқорлық, ғылымды тануға деген құмарлық,

алған білімін өзі мен халық игілігі үшін қолдана алу қашанда маңызды. Осындай тәрбиелік

мәні бар шығармаларды төрт дағды негізінде талдай отырып оқыту оқушының оқылым,

тыңдалым, жазылым, айтылым дағдыларын дамытып, сөздік қорын байытады.

Тірек сөздер: Абайтану, қара сөздер, оқыту, әдістеме, қазақ тілі, оқылым,тапсырма
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The legacy of the Abai is an example of our national identity. The recognition, advancement

and training of it brings positive changes to society. In Tokayev’s article, President of the Republic

of Kazakhstan, “Abai and Kazakhstan in the 21st Century,” he said that we cannot neglect the

importance of teaching the Wisdom words of Abai. More than a century ago, the great thinker

called on the nation to be renewed and adapted to a new life”. It is meaningful in a timely manner

to search for a new ways to understand Abai, and conduct research to identify its meaning with

the young generation.

Teaching Abai’s Wisdom words is one of the main tasks of the Study of Abai. Since 2012, a

standard curriculum for the Study of Abai education for 9–11 grades of primary and secondary

education has been included. The lessons conducted once a week for grades 9-11. Only 34 hours

a year, 3 hours of working with Wisdom words prevents students from immersing themselves in

Abai’s work. In these 3 hours it is impossible to understand the message, meaning and deep

thought of Abai. As a didactic material on the Kazakh language, the analysis of Wisdom words

can expand the student’s knowledge. It is known that the content and volume of training should

correspond to the level of thinking and perception of the child. Now it is necessary to take into

account their nationality. Kazakh language lessons contain texts about water, food, clothing,

ecology; instead, it would be more efficient to use the Wisdom words of Abai.

International Forum “ABAI AND HUMANISM” dedicated to the celebration of the 175th anniversary  

of the great Kazakh poet Abai Kunanbaiuly
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Acquiring an updated curriculum for grades 7-9 in the Kazakh language and literature, we

noticed that not a single hour was allotted to the study of Abai’s Wisdom words. In the 6th grade

of the textbook of Kazakh literature published by A. Aktanova only the first, seventh and thirty-

first Wisdom words included. We need to make contribution to spread the Wisdom words among

the students and motivate them to learn. Additionally, in grades 7-12, you need to go through one

section of “Abai’s Wisdom Words”. Morality, hard work, a passion for science and the ability to

apply knowledge for the benefit of people are always important. By analyzing such educational

works on four basic principles, teaching improves the student’s reading, listening, writing and

speaking skills and enriches the vocabulary.

Keywords: Abai studies, words of edification, teaching, methodology, Kazakh language,

reading, assignment.
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В данной статье рассматривается развитие такого направления как «Абайтану» в

этико-филосовское движение, схожее с Конфуцианством. Были проанализированы

«Слова назидания» Абая Кунанбаева, нынешнее экономическое и социальное положение

Казахстана. В данной статье предоставлены различные данные о социальных проблемах,

выявлены способы решения данных проблем из работ Абая Кунанбаева. Выявлены

проблемы общества, которые существовали со средних веков на территории нашей

степи. Выяснилось, что все предложения Абая по решению данных ситуаций учитывают

казахскую ментальность, так же культуру и взаимоотношения. Конфуцианство имело

огромное влияние на китайское общество, урегулировало межэтнические, межличностные,

государственные проблемы, установило границы влияния религии иполитиики. Данное

течение основывалось на учениях древнекитайских философов о жизни китайцев, что

лишь усиляло влияние конфуцианства на общество; учения о народе для народа вызывали

доверие и быстрое распространение философии в массах. С такой же надеждой писалась

данная работа. Казахское общество нуждается в чем-то, что может изменить их расклад

мышления, понимание некоторых ситуаций в стране и помочь государству решить их. И к

кому же может прислушаться казахское общество, если не к великому и высокоуважаемому

поэту. Абай Кунанбаев настоящий просветитель своего времени, но многие его высказывани

можно спроецировать и на наше время, так как история циклична и все в мире повторяется.

Были предложены идеи по разработке нового философо-этического движения, меры по

улучшению и доработке идей Абая Кунанбаева.

Ключевые слова: этико-философское движение, Абайтану, Слова Назидания, культура,

проблемы, решение, культурное наследие
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This article discusses the development of such a direction as “Abaitanu” in the ethical and

philosophical movement, similar to Confucianism. The “words of edification” of Abai Kunanbayev,

the current economic and social situation of Kazakhstan were analyzed. This article provides

various data on social problems, and identifies ways to solve these problems from the works of

Abai Kunanbayev. The problems of society that have existed since the middle ages on the territory

of our steppe are revealed. It turned out that all Abai’s proposals for solving these situations

take into account the Kazakh mentality, as well as culture and relationships. Confucianism had

a huge impact on Chinese society, settled interethnic, interpersonal, and state problems, and

established the boundaries of the influence of religion and politics. This trend was based on the

teachings of ancient Chinese philosophers about the life of the Chinese, which only strengthened

the influence of Confucianism on society; the teachings of the people for the people caused the

trust and rapid spread of philosophy among the masses. This work was written with the same

hope. Kazakh society needs something that can change their way of thinking, understanding

certain situations in the country and help the state solve them. And who can the Kazakh society

listen to, if not to the great and highly respected poet. Abai Kunanbayev is a real educator of

his time, but many of his statements can be projected to our time, since history is cyclical and

everything in the world repeats itself. Ideas for the development of a new philosophical and

ethical movement, measures to improve and refine, and the ideas of Abai Kunanbayev were

proposed.

Keywords: ethical and philosophical movement, Abai studies, Words of Edification, culture,

problems, solution, cultural heritage
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This article addresses application of information technologies when learning languages.

Informatization of education consists in global rationalization of intellectual activity through the

use of new information technologies, drastic increase of teaching efficiency and quality of training

of the specialists with the new way of thinking, which comply with the requirements of post-

industrial society, development of new informational principles of thinking by individualization

of education. Application of video recordings, which ensure comprehensive presentation
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of language material, achievement of effective digestion of foreign-language material and

formation of students’ communication skills for the successful cross-cultural communication, is

described using an example.

Keywords: digital technologies, innovation, globalisation, multimedia, video recordings,

motivation.

ИНТЕГРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ ЯЗЫКОВОГО  
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Демеукулова Айкерим

Магистрант

Алматинский университет энергетики и коммуникаций  

Алматы

kerim-ai@mail.ru

Данная статья рассматривает использование информационных технологий при

изучении языков. Информатизация образования состоит в глобальной рационализации

интеллектуальной деятельности за счет использования новых информационных технологий,

радикальномповышенииэффективностипреподаванияикачестваподготовкиспециалистов

с новым типом мышления, соответствующим требованиям постиндустриального общества,

формировании новой информационной культуры мышления путем индивидуализации

образования. На примере описывается использование видеоматериалов, которые

обеспечивают комплексную подачу языкового материала, достижение эффективного

усвоения иноязычного материала и формирование коммуникативной способности

обучаемых для успешного межкультурного общения.

Ключевые слова: цифровые технологии, инновация, глобализация, мультимедиа,

видеоматериал, мотивация.

ШЕТ ТІЛІН ҮЙРЕНУДЕГІ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ  
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Студент
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Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті  

Павлодар қ.
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Бұл мақалада автор білімнің, нақтырақ айтқанда шет тілдердің XXI ғасырдағы

маңыздылығын қарастыра отырып, шет тілдерді үйрену немесе оқыту барысында мақал-

мәтелдердің зор үлесін мысал келтіріп көрсете. Қазаргі таңда ұсынылып жатқан түрлі

мүмкіндіктерді пайдалану тек шыңдаған білімнің арқасында ғана қол жеткізе аламыз.

Сол себепті, еліміздің болашағы жастардың қолында демекші, Елбасы Нұрсұлтан

Әбішұлы Назарбаев жастарға үміт артып, шет тілдерді жетік меңгеруге мүмкіндік ретінде
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«Үш тұғырлы тіл» жобасын ұсынды. Жоба жастарға әлемнің есіктерін ашуға үлкен жолдама

болып келеді. Осы мақаланың басты идеясы – мақал-мәтелдердің шет тілдерді үйрену

мен оқыту барысындағы маңыздылығын, нақтырақ айтқанда әр халықтың өзіне тән

ерекшеліктері мен ұқсастықтарын мысал келтіре отырып көрсету. Автор мақалада қазақ,

орыс, ағылшын және неміс тілдеріндегі мақал-мәтелдерді сөздік құрамына және мән-

мағынасына қарай бірнеше топтар мен категорияларға бөліп көрсетеді. Сонымен қатар,

шет тілін меңгеру немесе оқыту барысында ұрпақтан ұрпаққа мұра ретінде келе жатқан

мақал-мәтелдер сөз байлықты дамытып қана қоймай, әр халықтың өзіне тән бай тарихын,

дәстүрін мен тұрмыс-тіршілігімен жақынырақ танысуға мүмкіндік береді. Сондықтан, шет

тілді тек меңгеріп қана қоймай, оның өткеніне үңілу – адамның рухани жағынан азық алуы,

демек, мақал-мәтелдің шет тілдерді оқудағы маңыздылығы зор деген түйінгекелді.

Тірек сөздер: мақал-мәтел, шет тілі, үштілділік, мүмкіндік, топтастыру, мақал-мәтелдерді

қолдану, шет тілдерді игері.
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In this article, the author illustrates the importance of knowledge, particularly foreign

languages, in the 21st century by showing the significant contribution of the proverbs in the

process of learning and teaching languages. The majority of the opportunities that are offered

nowadays can only be gained through the use of advanced knowledge. The future of our

country depends on the new generation. Therefore, the first president of Kazakhstan proposed a

trilingual education program to give new generation opportunities and become fluent in foreign

languages. The main idea of this article is to illustrate the importance of proverbs in the process

of learning and teaching foreign languages, by illustrating the similarities and differences of

each nation. The author divides the Kazakh, Russian, English and German proverbs into several

groups and categories according to their structures and meanings. Besides, during the learning or

teaching different foreign languages by using the proverbs that are passing on from generation

to generation allows not only to develop richness but also to get acquainted with the rich history,

traditions, and life of each nation. Therefore, not only learning a foreign language but also looking

into its past gives us spiritual nourishment, which shows us the importance of proverbs in learning

foreign languages.

Keywords: proverb, foreign language, trilingualism, opportunity, grouping, use of proverbs,

mastering foreign languages.
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Қазақстан өзін әлемге аймақтық аумағының кеңдігімен емес, халқының көптігімен де,

тіпті алуан түрлі ұлттардың береке бірлігімен ғана емес «білімділігімен» таныта алады.

«Халықты-халықпен, адамды-адаммен теңестіретін білім» – деп ұлы жазушымыз Мұхтар

Әуезов айтқандай өркениетке апарар жолдың бастауында әрдайым жоғары білім беру

мәселесі тұрады.
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Aldabergenova Gulzhakhan
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Silkway International University  

Shymkent
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Kazakhstan can manifest itself to the world not only in the breadth of its territorial territory,

but also in its “population”, not only in its population, but also in its unity of diversity. “Education

that equates people with people, people with people” as the great writer Mukhtar Auezov said, is

always at the heart of the path to civilization.
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Мақалада Абай шығармалары қазіргі кездегі педагогика ғылымында қалыптасқан білім

берудің дидактикалық қағидаттары бойынша талданады. Дидактикалық қағидаттардың,

атап айтқанда, мақсаттылық, ғылыми, оқудың өмірмен байланыстылығы, жүйелілік және

реттілік, саналылық белсенділігі, қолжетімділік, тәрбиелеу және дамыта оқыту, беріктік

қағидаттарының әрқайсысына, Абайдың қара сөздері немесе өлеңдерінен нақты

мысалдар келтіріледі. Автордың пікірінше, қазақтың ұлттық педагогикалық

ұстанымдарының жүйеленген көрінісі Абай шығармаларынан табылады. Сондықтан

қазіргі жастардың ізденіп, ғылым білімге талпыну барысында Абай шығармаларындағы

дидактикалық ойларды рухани ұстанымы ретінде қалыптастырып, Абайдың өткен ғасыр

жастарына айтылған сынынан ғибрат алып, ондай олқылықтарды болдырмаудың алдын

алатын айрықша «рецепт» ретінде қарастырған жөн. Ұлы Хакімнің әрбір қара сөзі мен

өлеңдерінің астарында, жастардың бойындағы білім-ғылымға деген құштарлықты оятатын

мотивациялық күш жатқандығын мақала арқауы ретінде қарастырып отыр.

Тірек сөздер: Абайдың өлеңдері мен қара сөздері, дидактикалық ойлары, дидактикалық

қағидаттар, бәсекеге қабілеттілік, білім, ғылым, ұлттық педагогика, жастар.
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The article considers Abai’s works on didactic principles of education formed in modern

pedagogical science. For each of the didactic principles, in particular, the principles of

determination, scientific, interconnectedness of learning with life, consistency, conscious activity,

accessibility, upbringing and developmental learning, strength, specific examples are given from

the words of wisdom or verses by Abai. According to the author, a systematic presentation of

Kazakh national pedagogical principles is taken from the works of Abai. Therefore, in the process

of searching for modern youth and striving for scientific knowledge, it is necessary to consider

didactic thoughts in Abai’s works as a spiritual principle, as a kind of “recipe” that allows avoiding

such shortcomings. The article says that in each of the words of edification and verses of the

great Hakim (scientist), there is a motivational force that awakens the desire for science among

young people.

Keywords: Abai’s poems and sayings, didactic ideas, didactic principles, competitiveness,

education, science, national pedagogy, youth.

83

mailto:zhailygul@mail.ru
mailto:nursana@yandex.ru


АБАЙ ҰЛТТЫҚ БОЛМЫСТЫҢ ҮЛГІСІ

А.И.Омарбекова

п.ғ.к, доцент

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті  

Нұр-Сұлтан қ.

ai-ilias@mail.ru.

А.М.Маханбет

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің «Әлеуметтік педагогика  

және өзін-өзі тану» мамандығының I курс магистранты

Нұр-Сұлтан қ.

ainura_9424@mail.ru

Бұл мақалада Хакім Абайдың идеялары және қазіргі таңда білім беру ұйымдарында жас

ұрпақтың санасын жаңғыртудың басты құралы ретінде пайдаланылуы туралы жазылған.

«Әлем деңгейіндегі ғажайып тұлғаның қазақ ұлтының жаңа сапасын қалыптастыруға

қалдырған мол мұрасы қаншалықты қызмет етуде?», – деген сұрақтарға жауап іздейді.

Хакім Абай қалаған рухани деңгейге жету жолдары және жалпыадамзаттық құндылықтар

туралы баяндалған. Берік ұстанымдарымен қағидаларынан туындаған «Халық үніне құлақ

асатын мемлекет» атты тұжырымдамасы туралы айтылған. «Толық адам» формуласы

қандай мәселелерге жол табатындығы жөнінде ой қозғайды.

Қазіргі кезеңде ұлттық сананы жаңғыруда «толық адам» іліміндегі «ыстық қайрат, нұрлы

ақыл, жылы жүрек» идеясын имандылық тұрғысынан қабылдап, адами құндылықтар мен

рухани қазыналырымызды жастарды тәрбиелеуде олардың бойына патриоттық рухты

сіңіріп, рухани салаға басымдық беруқажет.

«Нұрлы ақыл» - елге сәуле түсіріп, ізгілікті іс істеу, алла берген ақылды тек жақсылыққа

жұмсау. Ал, «жылы жүрек» - иманды, иман жүзді болу, адамдарға құрметпен қарау, олардың

мұң-мұқтажын, көңіл – күйін ұға білу. Міне, осы үш қасиет ізгілікті мақсатта пайдаланылған

жағдайда ғана толымды адам деген мәртебеге ие болуға болады. Ақыл, қайрат, жүректі

бірдей ұста, Сонда толық боласың елден бөлек, - дейді Абай. Болашақ ұрпақ үшін де

дүниенің басты құндылығы – адам, жәй ғана адам емес, рухани тұрғыда кемелденген

толымды адам болып қалыптасатын болса ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен

жылжытатын қозғаушы күш болмақдеседі.

Торқалы тойдың тағылымы - қазақ елі барда Абай есімі асқақтай береді. Оның асыл

сөздерін рухани байлығымыз ретінде жоғары ұстасақ, туған еліміздің әлем алдындағы

абыройы арта берері сөзсіз. Абайды жаңа Қазақстанның бренді ретінде әлемжұртшылығына

кеңінен таныстыру қажет. Бұл – бүгінгі ұрпақтың қастерлі борышы. Бүкіл қазақ пен түркі

халқының санасына сіңдіре алсақ, рухани жағынан мүлде жаңа жолға түсеміз. Тазарамыз.

Ол біздің рухани қазынамыз және ол бізді аласапыран дүниеде адастырмай, дұрыс, тура

жолға бастайтын, бірегей ілімі бар адам. Мұндай ілімі бар адам көп халықта жоқ, Еуропада

да жоқ. Абай салған «толық адам» ілімі Тұран жерінде пайда болған. Абай жасаған

«Толық адам» ілімі қазақ руханиятының паспорты саналатындықтан бұл келешекте ұлттық

сананы жаңғыртатын, Қазақстанның моральдық кодексінің іргетасын қалайтын ілім болып

табылмақ – деп атап көрсетті мемлекет басшысы. Ұлы Абайды ұлықтай отырып, толық

адамды осы мақалада кеңінен тарқататын боламыз.

Тірек сөздер: Хакім Абай, толық адам, рухани деңгей, нақыл сөз, Қазақстан, қара сөздер.
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ABAI - AN EXAMPLE OF NATIONAL REALITY

A.I. Omarbekova
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A.M. Mahanbet

Master student
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Abai Kunabaev’s ideas and their usage of in the development of youth in educational

organizations as a main equipment is written in this article. Author wondered to know answers of

the questions such as “How much do act heritages of wonderful person which known all over the

world to regenerate conscious of nowadays generation?”. The article is told about achievement

ways to spiritual degrees and panhuman values. The article is told about conception “Following

government to sounds of folk” which was appeared from the stable positions and principles.

The article is supposed about “Valuable person’s” possibilities and opinions of president (leader

of Nation) t the present time, during the period of the revival of national identity, it is necessary

to accept in the doctrine of a “complete man” from a moral point of view the idea of “warmth, a

radiant mind, a warm heart”, to instill in them a sense of patriotism and priority in the spiritual

sphere. Only when these three qualities are used for good purposes can one become a complete

human being. Keep your mind, strength and heart the same, then you will be completely separated

from the country, says Abai. They say that the main value of the world for future generations is

a person, not just a person, but a spiritually mature person who will be the driving force behind

the rapid progress of the nation. Abai’s name continues to shine among the Kazakh people. If we

cherish his words as our spiritual treasure, the prestige of our country in the eyes of the world will

grow. Abai should be widely presented to the world community as a brand of new Kazakhstan.

This is the sacred duty of today’s generation. If we can inspire all the Kazakh and Turkic peoples,

we will embark on a completely new spiritual path. Let’s clean up. He is our spiritual treasure,

and it is he who will lead us on the right path, without misleading us in a troubled world. There

are no people in Europe with such a doctrine. The doctrine of the “whole man”, founded by Abai,

appeared on the land of Turan. Since the doctrine of the “Perfect Man” created by Abai is the

passport of Kazakhstani spirituality, it will be a doctrine that will revive the national consciousness

in the future, laying the foundation for the moral code of Kazakhstan, the President said. In honor

of the great Abai, in this article we will lay out the whole story.

Keywords: Hakim (wiseman) Abai, spiritual degree, proverb, “Perfect Man”, Kazakhstan, black

(edification) words.
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕВОДЧЕСКОМУ ДЕЛУ  

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Махамбетова А.Д.

студент

Университет «Мирас»  

Шымкент

vadim.kostin.1991@mail.ru

В статье освещаются распространенные проблемы и различные лингвистические

трудности в обучении студентов-нелингвистов переводу в сфере профессиональной

деятельности и восприятия ими учебного материала.

В данном исследовании описываются аспекты и методы преподавания иностранного

языка с целью развития у студентов специальных языковых и речевых навыков, необходимых

в профессиональном общении на иностранном языке.

Практическая значимость работы заключается в возможности ее применения в

организации учебного процесса на занятиях по профессионально-ориентированному

иностранному языку.

Ключевые слова: перевод в сфере профессиональной коммуникации, студент-

нелингвист, профессиональные тексты, профессионально-ориентированное обучение,

профессиональная лексика

PROBLEMS OF TRAINING STUDENTS OF NON-LAN-

GUAGE SPECIALTIES IN TRANSLATING

A.D.Makhambetova

student

Miras University  

Shymkent

vadim.kostin.1991@mail.ru 

The article is devoted to widespread problems and different linguistic difficulties in teaching

translation non-linguist students in the sphere of professional activity and perception of teaching

material by them.

In this research the aspects and methods of teaching foreign language with the aim of

development of language and speech skills by students that are necessary in professional

communication in foreign language aredescribed.

Practical importance of the work consists the opportunity of its use in the organization of

studying process at the lessons of professional orient foreign language.

Keywords: translation in the field of professional communication, non-linguistic student,

professional texts, professionally oriented teaching, professional vocabulary
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Мақалада Абайдың адамзат қауымына қатысты гуманистік ойлары сарапталған. Ұлы

ақынның өлеңдері мен қара сөздерінде қатар өріліп жатқан гуманистік ілімдерін бүгінгі

заман адамының қажеті мен сұранысына қатысы мысалмен дәйектелген. Адамзат

қоғамындағы кесел әуелі әр баланың кішкетайынан берілген тәлім-тәрбиесімен суарылып,

пенденің өсуімен ұлғаяды. Гуманизм идеялары кездесетін ақынның әр өлеңіне талдау

жасалып, ұсынылған мәселелердің шешу жолдары оның шығармаларына сүйене отырып

көрсетілді.

Хакім Абайдың адам болмысы зерделенген туындылары басшылыққа алынған бұл

мақала мазмұнынан қоғамды құраушы әр адамның бойындағы кесел, ұлттың, өсе келе

тұтас адамзаттың дертіне айналатынын байқауға болады. Оның бала тәрбиесі туралы

тағылымдық ойларынан басталып, қазақ қоғамына айтылатын сындары, адамзат қауымына

арналған гуманистік ілімінің алтын өзегі «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп» дейтін

тұжырымы мақалада талданды. Ол туындыларында адамзаттың бәрін сүй деп адамдарды

сүйіспеншілік пен бауырмалдыққа шақырды. Оның негізгі идеясы руханият кеңістігіндегі

адамгершілікті насихаттау арқылы сол замандағы қоғамды жаңаша күйге түсіру болғаны

сөзсіз. Өйткені Абай өз халқының кемшілігін көріп, жұртшылықты ізгілікке шақырды. Ал бұл

еңбекте қазақтың тұтас әлем тануы қажет дара тұлғасының тек өзі тіршілік еткен ортасына

ғана емес, төрткіл дүние адамдарына арналғаннасихат сөздері берілген.

175 жыл өтсе де атамыз қалдырған ғибраты мол дүниелердің өзегі, айтар ойы ескірмек

емес. Керісінше, оның жазған өлеңдері мен қара сөздеріндегі талай құндылық адамзатпен

бірге жасап, бірге өлмек. Хакім қалдырған еңбектер адамзат қашан оқыса да қажетіне

жарары сөзсіз. Дана Абай жазып қалдырған осы секілді дара ойлар жоғарыдағы мақалада

мысалдармен дәйектеліп берілген.

Тірек сөздер: гуманизм, толық адам, адамгершілік, сүйіспеншілік, тәрбие, кемелдік, дін.

HUMANISM FOR HUMANITY IN THE TEACHING OF ABAI

E. Oraz, A. Mereeva

Suleiman Demirel University students  

Kaskelen

yelmurat.oraz@mail.ru 

mereeva.00@gmail.com

The article analyzes Abai’s humanistic ideas about human nature, society. Abai’s creation

set out examples of the involvement of humanistic teachings in the needs of modern man. The

problem of society appears first in the upbringing of children, develops with it. It can be noted

the mental illness of each person who makes up society will become a disease of the nation,

all mankind. A detailed analysis is made for each poem of Abai, where the ideas of humanism

are found. It is stated the basis of Abai’s humanistic principles was based on religious views, in
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the verses they are identical with each other. The article reveals Abai’s idea of raising children,

in Abai’s humanism it is said that “love all people as your own brother”- the Golden core of the

humanistic doctrine dedicated to humancommunication.

Abai leads people to patience, love for all mankind. The main idea was to modernize the

society of that time by propagating morality in the terms of spirit, soul. Abai was a facilitator

for people in that time calling them to do best. This work contains not only for the environment

in which the Kazakh individual lives, but also for the people of the world. Even 175 years have

passed the cone of Abai’s instructive teachings will never become obsolete. Many of the values in

his poems still alive and will alive even die with humanity. Such a great thoughts, written by Wise

Abai, are illustrated in the above article with examples.

Keywords: humanism, words of wisdom, full man, love, morality, raising, maturity, religion.

ҰЛЫ АБАЙДЫҢ ЖАС ҰРПАҚТЫҢ БІЛІМ АЛУЫНДАҒЫ  

АЙРЫҚША МӘНІ

Ғалым Камилла

студент

Қарағанды техникалық университеті  

Қарағанды қ.

galym.kamilla@mail.ru

Ұлы Абай жас ұрпақтың білім алып, ғылымды игеруіне айрықша мән бергендігі оның

өлеңдері мен қара сөздерінде мейлінше байқалады. Өйткені, білім мен ғылым өркениетке

бастар алғышарт екендігін ұлы ойшыл жете түсінген, жан-тәнімен терең ұғынған. Білім

алу бүгінде әрбір адам баласы үшін міндетті түрде алдынан ашылатын есік болса, оның

мектеп атты қасиетті табалдырығын аттау барша жас өскіндер мен өрендердің басынан

өтетін жағдай. Білімге деген көңіл бөлу қазірде тәуелсіз елімізде мемлекеттік деңгейге

көтерілген басты әрі негізгі мәселе екендігінде ешкімнің күмәні жоқ. Яғни, білім алуға жан-

жақты алғышарт жасалынған. Қазірде елімізде интеллектуальдық дүмпу қажет екендігін

өмірдің өзі алға тартып отыр. Абайдың қарасөздерінің өзіндік ерекшелігі бар. Сөйлемдері

қысқа, мағынасы терең, оқушыға ой саралық , ғибрат беруді көздей құрылған. Көпшілік

қарасөздерінде философиялық сұрау беріп, сол сұрауға өзі жауап беруге тырысады немесе

өзімен-өзі кеңесу, ой-пікір білдіру үлгісінде құралады. Бұл – Батыс, орыс ойшылдарының

қөп қолданған әдісі. Ғылым, қөркемөнер, этика мәселелері туралы өз көзқарастарын

білдіруде олар осы әдісті кеңінен пайдалған. Абай шығармаларын жас өскіндерге жеткізу,

оның сұлулығы мен маңызын түсіндіру, Абай әлемімен қауыштыру мәселелері әдебиетті

оқытудың өзекті дүниесі деп айтсақ қателеспеспіз. Абайды таныту – қазақ халқын таныту.

Абайды таныту – қазақтың даналығын, қазақтың сөз өнерін таныту. Абайды таныту –

қазақтың ғажайып бай тілін таныту. Абайды таныту – адам деген қандай болады, соны

таныту. Абайды таныту - сұлулықты, махаббатты, ізгілікті, адамдықтытаныту.

Тірек сөздер:Абай, білім, қарасөз, қазақ, халық, поэзия, шығарма,заман
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SPECIAL SIGNIFICANCE OF THE GREAT ABAI  

IN THE EDUCATION OF YOUNG GENERATION
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Student
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The great Abai paid special attention to the education and science of the younger generation,

which is most clearly manifested in his poetry and prose. After all, the great thinker understood

that knowledge and science are the prerequisites for civilization. Education today is a door that

needs to be opened for every person, and crossing the sacred threshold of school is a condition

that all youth and young people will experience. There is no doubt that education orientation is

now the main and fundamental issue in our independent country, which has risen to the state

level. That is, there are all prerequisites for getting an education. Today, life itself suggests that

the country needs an intellectual shock. Abai’s answers have their own peculiarities. Sentences

are short, meaningful, thought-provoking, and instructive for the learner. Many try to answer a

philosophical question by asking a philosophical question, or it is formed in the form of self-

consultation, expression of opinion. This is a method widely used by Western and Russian thinkers.

They used this method extensively to express their views on science, art and ethics. It is safe to say

that the issues of bringing Abai’s works to young people, explaining their beauty and significance,

connecting them with the world of Abai are topical issues in teaching literature. Abai represents

the Kazakh people. Demonstration of Abai is a demonstration of Kazakh wisdom, Kazakh speech

art. Acquaintance with Abai is a demonstration of the amazingly rich Kazakh language. To show

Abai is to show what a person is. To show Abai is to show beauty, love, kindness, humanity.

Keywords: Abai, education, words of edification, Kazakh, people, poetry, work, time

GREAT ABAI’S CONTRIBUTION IN FORMATION OF A NEW  

MODERNIZED SOCIETY AND STEPS TOWARDS

THE MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS.

K. Bekzhanova

NIS student

G. Kulakhmetova

PhD, acting associate professor

Nazarbayev Intellectual School of Physics andMathematics  

Almaty

kulakhmetova_g@fmalm.nis.edu.kz

Over the last 20 years, trends in technology, manufacturing, and public health have increased

the need for skill sets that emphasize depth over breadth. Abai as an educator, ahead of his time,

opened the horizons of a new era for the Kazakh people, prepared their consciousness for the

need to develop education and perception of Western culture, adjusted to the need to change

some negative features of domestic psychology. Promotion of the best examples of culture will
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contribute to the formation of stable associations and ideas about Kazakhstan and our identity,

reflected in folk art, history, music, literature, painting, theater, cinema,etc.

In this paper we are making an attempt to analyze the significance of Abai Kunanbayev’s

creative heritage in the process of Kazakhstan society publicconsciousness modernization.

It is important to note that the modernization of public consciousness is acquiring special

significance and relevance right now, since the modern world is changing more and more.

Globalization processes form non-standard, unexpected challenges, active use of new information

and communication technologies changes the rhythm and lifestyle, national traditions are

complemented by modern elements. In this sense, the formation of a single Nation of strong and

responsible people is akey condition for the success of Kazakhstan.

The Great Abai encouraged people to study art. He understood that this was a requirement

of the time. Even the idea of forming an intellectual nation, which nowadays we are talking

about, now, goes back to Abai. With every word, the great thinker strove to develop national

consciousness.

Keywords: Abai and Humanism, public consciousness, education, cultural values, traditions,

well-being, development

АБАЙДЫҢ ЖАҢА ЖАҢАРТЫЛАНҒАН ҚОҒАМДЫ

ҚАЛЫПТАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН АМАНАТЫ ЖӘНЕ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРТУ ҚАДАМДАРЫ

К. Бекжанова

НЗМ оқушысы  

Г. Құлахметова

PhD, доценттің м.а.

Физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі  

Алматы

kulakhmetova_g@fmalm.nis.edu.kz

Қоғамдық сананы модернизациялау дәл қазір ерекше мәнге және өзектілікке ие

болып отыр, өйткені қазіргі әлем күн санап өзгеріп келеді. Жаһандану процестері

стандартты емес, күтпеген қиындықтарды тудырады, жаңа ақпараттық-коммуникациялық

технологияларды белсенді қолдану ырғақ пен өмір салтын өзгертеді, ұлттық дәстүрлер

заманауи элементтермен толықтырылады. Осы тұрғыдан алғанда, мықты және жауапты

адамдардың біртұтас Ұлтын қалыптастыру - бұл Қазақстанның өркендеу жолындағы басты

шарттардың бірі.

Халықаралық қатынастардың қазіргі кезеңде қайшылықты оқиғалармен сипатталады.

Жаһандық әлем өзінің үдемелі динамикасымен халықтың санасына және дәстүрлеріне

негізделген ұлт санасының ерекше болуын қажет етеді. Бұл жағдайда қоғамның рухани

және құндылық бағдарын сақтау және жаңарту мәселелері бірінші кезектегі маңызға ие.

Жаһандық трендтер ғаламды өзгертуде, бұл Қазақстанға дамудың жаңа деңгейіне шығуға

ерекше мүмкіндігін береді. Жаңару міндеті қазір бүкіл әлемнің, сондай-ақ Қазақстанның

алдында тұр.

Біздің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы

модернизациялау» бағдарламалық мақаласында «ұлттық дәстүрлеріміз бен әдет-

ғұрыптарымыз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз бен тойларымыз, бір сөзбен

***

90

mailto:kulakhmetova_g@fmalm.nis.edu.kz


International Forum “ABAI AND HUMANISM” dedicated to the celebration of the 175th anniversary  

of the great Kazakh poet Abai Kunanbaiuly

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналған

«АБАЙ ЖӘНЕ АДАМЗАТТЫҚ ГУМАНИЗМ» атты халықаралық форум

айтқанда, ұлттық рух және де, сонымен қатар, «Абайдың даналығы, Әуезовтің қаламы,

Құрманғазының сиқырлы үндері» әрдайым біздің бойымызда болуы керек» деп нақты

айтқан. Біздің Елбасымыз жаңа типті модернизациялаудың бірінші шартын «мәдениетін,

өзіндік ұлттық кодын» сақтау қажеттілігі туралы атайды. Абайдың ілімі халықтың рухани

жаңғыруымен тығыз байланысты және оның даналығы қазіргі заманмен үндес. Абайдың

шығармашылығына әсер ету ойды оятады, жаңа сезімдер мен эмоциялардың серпінін

тудырады, ішкі тілектерді жандандырады, ішкі көзқарасты тазартуғашақырады.

Тірек сөздер: Абай және гуманизм, қоғамдық сана, білім, мәдени құндылықтар, дәстүрлер,

әл-ауқат, даму.
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