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1 Секция. Академик К. И. Сатпаев и его роль 
в развитии науки и образования

О НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ К. САТПАЕВА «ЕР-ЕДИГЕ»

ДЮСЕНГАЛИ А. Д.
ученик 9 класса, СОШ № 18, г. Экибастуз 

ЖЕНСИКБАЕВА М. М. 
учитель, СОШ № 18, г. Экибастуз 

Одним из наиболее ярких представителей эпохи величайших 
научных открытий и революционного преобразования был, 
несомненно, Каныш Имантаевич Сатпаев – талантливый сын 
казахского народа.

Научное наследие К. И. Сатпаева поистине грандиозно. 
Оно включает в себя 800 публикаций в области металлогении, 
минералогии, геохимии, полезных ископаемых, стратиграфии, 
тектоники, географии, экономики, литературы и других наук 

Академик Каныш Имантаевич Сатпаев как-то писал: «В те годы 
я был молод и имел некоторую склонность к лирике. Но лирика – 
это мечта, вдохновляющая человека на упорный, одухотворенный 
труд». Приведенные слова помогают многое увидеть в духовных 
связях ученого с художественным, поэтическим миром родного 
народа и других народов. И это была одна из самых сверкающих 
граней его энциклопедических знаний, особенностей его 
выдающейся творческой личности. Глубокое понимание предками, 
родителями, братьями значения художественного слова; учеба в 
ауле; участие шестнадцатилетнего семинариста в литературно-
музыкальном вечере в Семипалатинске с игрой на мандолине и 
декламацией стихотворения классика казахской литературы Абая 
Кунанбаева; первое печатание имени К. И. Сатпаева в журнале и 
газете; встреча с поэтом-композитором Жаяу-Мусой Байжановым, 
с поэтом-классиком Султанмахмутом Торайгыровым; содействие 
К. И. Сатпаева первой постановке в Баянауле «Жебір болыс» 
(«Волостной-взяточник») писателя Жусупбека Аймауытова; 
активное участие в культурно-просветительной работе в бытность 
его народным судьей, членом ревкама, учителем, председателем 
комиссии по проведению праздника годовщины образования 
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автономной республики; первое печатание в губернской газете 
«Степная правда» телеграммы к Семипалатинскому губревкому с 
подписью К. И. Сатпаева и других; легенда об озере Жасыбай; рассказ 
«Обаган» – первый печатный труд в газете «Қазақ тілі» («Казахский 
язык»); организация студентом Томского технологического 
института литературно-этнографяческо-музыкальных вечеров и 
появление его статьи «Томдағы ұлттары кепи» («Национальный 
вечер в городе Томске») в газете «Казақ тілі»; усиленное изучение 
в годы студенчества истории и литературы народов Востока; 
увлечение наследием Ч. Ч. Валиханова и издание К. И. Сатпаевым 
в Москве в 1927 году эпоса «Ер Едиге» с большим предисловием; 
имена казахских поэтов и писателей в его статье «Қазактың ұлт 
театры» («О национальном театре»); вопросы академического 
издания сочинений Ч. Ч. Валиханова, И. Алтынсарина, Абая 
Кунанбаева; статья «Выдающееся произведение казахской 
советской литературы» и другие свидетельствуют о том, что, 
несмотря на исключительную занятость, К. И. Сатпаев находил 
время заниматься проблемами и вопросами литературы.

В годы студенчества (1921–1926) у К. И. Сатпаева усилился 
интерес к фольклору и произведениям письменной литературы.

Молодой К. И. Сатпаев издал эпос «Ер Едиге» со своим 
большим исследованием-предисловием в Москве, в 1927 году. В 
трудах юбилейной сессии Казахского филиала АН СССР, вышедших 
в 1943 году, в докладе И. И. Мещанинова и Е. Исмаилова «Об 
итогах изучения казахского языка и литературы за 25 лет» эта 
книга получила высокую оценку: «Большую ценность представляет 
научное издание поэмы «Ер Едиге» под редакцией и с предисловием 
Каныша Сатпаева (издано в Москве, в 1927 году), где он дает 
впервые после Чокана Валиханова обстоятельный анализ и научные 
оценки гениальному созданию казахского народа – поэме «Едиге». 
Хотя ничего вредного в эпосе не было, этот труд ученого был 
одной из «причин» несправедливых обвинений К. И. Сатпаева, 
он сам перевел его на русский язык полностью «для полного и 
объективного рассмотрения вопроса» [1].

В письме от 8 октября 1951 года секретарю ЦК КП (б) 
Казахстана тов. Ж. Шаяхметову К. И. Сатпаев сообщал:  
«За последнее время некоторыми товарищами поднимается 
вопрос относительно моего участия в переизданном в 1927 году 
Центральным Издательством народов СССР в г. Москва варианте 
Сказания об Едиге на казахском языке... Причиной, побудившей 

меня заняться тогда Сказанием об Едиге, было мое общее увлечение 
материалами устного народного творчества в 1920–1924 гг., в 
период моей работы народным судьей в Баян-Аульском районе 
и в ранние годы студенчества. Бывая часто и подолгу в степи в 
годы судейства (1920–1921), по болезни и студенческой практике 
(1922–1924), я в те годы со значительным интересом собирал 
и записывал образцы устного народного творчества казахов. О 
некоторых из них писал даже статьи в газетах. В эти же годы я 
урывал время и для ознакомления с некоторыми из выдающихся 
образцов народного фольклора по материалам, хранящимся 
в Сибири и богатой библиотеке Томского государственного 
университета. Среди них своим богатством языка, образностью 
стихотворных форм и обилием историко-этнографического 
материала меня особенно поразило Сказание об Едиге в варианте, 
записанном Ч. Валихановым и позже опубликованном проф.  
П. М. Мелиоранским. Особо примечательно было при этом то, 
что в этом варианте совершенно опущены эпизоды войн Едиге 
против Руси и Литвы и весь сюжет Сказания целиком посвящается 
междоусобной борьбе внутри Золотой Орды, между ханом 
Тохтамышем и Едиге». Далее К. И. Сатпаев писал: «Предисловие к 
рассматриваемому Сказанию об Едиге, изданному в 1927 году, было 
составлено мною на казахском языке. Я его сейчас с возможной 
точностью и полнотой перевел также и на русский язык. Таким 
образом, можно полностью ознакомиться с его содержанием, 
как в оригинале, так и в переводе на русский язык. Как можно 
легко увидеть, в нем я старался, сколько возможно, осветить 
историю собирания и опубликования рассматриваемого варианта 
Сказания об Едиге, значение его для языковедения, литературы и 
истории, сравнение образов исторического и фольклорного Едиге 
в варианте рассматриваемого Сказания, сопоставление ряда фактов 
и эпизодов, упоминаемых в Сказании с историческими фактами, 
равно как старался дать анализ образа фольклорного Едиге   
(а не исторического Едиге, как о том специально подчеркнуто в 
тексте Предисловия) – как образа положительного героя в устном 
народном творчестве казахов».

Написано предельно ясно, поэтому приведем побольше 
высказываний из прекрасного предисловия автора, лучше  
К. И. Сатпаева не скажешь, еще в то время – в двадцатых годах 
– он замечательный историк и исключительный исследователь 
фольклора и литературы.
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В предисловии к книге «Ер Едиге» он писал: «... Сказания и 

другие формы народного творчества, как нам думается, важны для 
науки в трех отношениях: 

1) в них имеется много слов, которые бытовали раньше 
в казахском языке и стали забываться в жизни последующих 
поколений. Знание этих слов ценно для изучения словарного фонда 
и дальнейшего развития языка; 

2) стихотворные разделы народных сказаний обычно 
отличаются мастерством и орнаментальностыо. В отношении 
образности, доходчивости и выразительности некоторые из 
стихотворных форм устного народного творчества могут быть 
положительными примерами для многих наших современных 
акынов. Это важно в литературном отношении. Кроме того, без 
сбора и внимательного изучения устного народного творчества 
невозможно полное и правильное решение вопросов формы и путей 
дальнейшего развития казахской литературы;

3) в произведениях устного народного творчества отображаются 
быт, сознание и обычаи прошлых периодов, что ценно для истории.

Между тем за последнее время в связи с изменением общего 
культурного уровня народа наблюдаются некоторые элементы 
пренебрежения к произведениям устного народного творчества, и 
они начинают постепенно забываться. Поэтому одной из основных 
задач создаваемых сейчас на местах краеведческих организаций 
должны быть вопросы систематического сбора материалов устного 
творчества казахского народа. Иначе не исключена возможность 
того, что казахи, как и татары, будут вынуждены в будущем искать 
«истоки» своей литературы только в «орхонских надписях» [2].

Далее К. И. Сатпаев продолжает: «Поскольку предлагаемый, 
впервые записанный Чоканом Валихановым, вариант Сказания об 
Едиге-батыре должен, с моей точки зрения, занимать значительное 
место среди материалов устного казахского народного творчества 
в отношении своей ценности для акына, литературы и истории, 
постольку я счел целесообразным его вновь переписать на основе 
современной казахской орфографии и исправить имеющиеся 
недостатки в его стихотворных разделах. Сделано это при 
помощи престарелого сказителя народного творчества по имени 
Копабай, происходящего от Баян-Аульского района, рода каржас. 
Дополнительным веским мотивом в пользу необходимости 
подобного шага явился тот факт, что изданный недавно в Ташкенте, 
вариант сказания об «Едиге-мирза-батыре», по сбору А. Диваева, 

как мне кажется, является крайне искаженным против народного 
варианта и носит явные следы подражания арабским сказкам. 
(Краткий сюжет этого варианта Диваева следующий. Некто видит 
чудесный сон и продает его другому. Покупатель сна женится на 
красавице – дочери царя, в которую влюблен другой царь. Чтобы 
избавиться от своего соперника, последний обязывает покупателя 
сна выполнить ряд головоломных поручений: то «достать перо 
сказочной птицы Самрук», то «достать огненный цветок пери из-
за ртутного озера», то «узнать, где находится его мертвый отец», 
для чего бросают его на пылающий костер и т.п., причем в итоге 
побеждает покупатель сна. Нетрудно видеть, что все это есть 
подражание арабским сказкам из «Тысячи и одной ночи» и ничего 
общего не имеет с казахским народным фольклором).

Можно думать, что среди народа бытует еще много отдельных 
вариантов сказания об Едиге. Полная оценка этого сказания 
будет произведена, конечно, лишь тогда, когда будут собраны 
все эти материалы. Пока же приходится ограничиться лишь 
нижеследующими краткими замечаниями  (К. Сатпаев). После 
подробного анализа эпоса К. И. Сатпаев так заканчивает свое 
предисловие: «... В заключение отметим, что в рассматриваемом 
сказании Едиге изображается как герой, в котором сочтены самые 
лучшие качества и батыра и бия.

Едиге как батыра сказание характеризует так:
Если оценивать спереди, то увидишь искры пламени.
Если оценивать сзади, то увидишь знаки ярости.
Но, как говорит народная поговорка, «батыр подобен полосатому 

псу, им сможет быть лишь один из многих». В рассматриваемом же 
Сказании не случайно Едиге наделен больше качествами «бия», чем 
«батыра». Поэтому в устном народном творчестве Едиге окружен 
таким глубоким признанием, что о нем создана поговорка: «Среди 
героев прошлого первым и последним является Едиге». 

«Ер Едиге» с предисловием и по его поводу письма академика 
К. И. Сатпаева – одни из важнейших источников для изучения 
тогдашней общественно-политической обстановки, для выяснения 
граней мировоззрения и позиций ученого по отдельным проблемам 
социальной и духовной жизни казахского народа в прошлом, для 
пополнения и уточнения его биографии. Тщательное изучение 
этих материалов началось. О эпосе «Едіге» в разные времена были 
высказаны весомые мненияученых-исследователей Ш. Уалиханова, 
П. М. Мелиоранского, В. В. Жирмунского . 
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В 1995 году вышло второе оригинальное издание эпоса «Ер 

Едиге» (составитель – Г. О. Батырбеков), особенностью которого 
является то, что в него включены казахский и русский варианты 
эпоса, а также часть писем академика. Изучение этого наследия 
необходимо для молодого поколения. И чем дальше уходит 
от нас «сатпаевский период» развития науки и общества, тем 
зримее становится величие его фигуры как выдающегося ученого, 
государственного и общественного деятеля, гражданина и патриота 
своей страны, совершенный им вклад в развитие и процветание 
нашей Родины. Имя его навечно останется в памяти нашего народа, 
золотыми буквами увековечено в его истории [3].

Значение этого труда К. И. Сатпаева подчеркивалось в докладе 
И. И. Мещанинова, Е. Исмаилова «Об итогах изучения казахского 
языка и литературы за 25 лет» на юбилейной сессии КазФАН в  
1943 году: «Большую ценность представляет научное издание поэмы 
«Ер Едиге» под редакцией и с предисловием Каныша Сатпаева 
(издано в Москве в 1927 г.), где он дает впервые после Чокана 
Валиханова обстоятельный анализ и научные оценки гениальному 
созданию казахского народа - поэме «Едиге».

ЛИТЕРАТУРА 
1 Г. Батырбеков И. Сатпаев – ценитель фольклора и литературы 

[Электронный ресурс] http://bibliotekar.kz/shamshijabanu-kanyshevna-
satpaeva-vejani/akademik-k-i-satpaev-o-literature-i-isku.html.

2 Н. Жармагамбетов. Воспоминания [Электронный ресурс] 
http://bibliotekar.kz/svet-ochaga-shamshijabanu-satpaeva/k-izucheniyu-
trudov-k-i-satpaeva-po-lite.html.

3 Образ Едиге в «Предисловие к народному сказанию Ер Едиге» 
К. И. Сатпаев Мажитова [Электронный ресурс] https://istina.msu.ru/
publications/article/199327960.

ҚАЗАҚТЫҢ ҚАНЫШЫ: КЕЙІПКЕР ЖӘНЕ ПРОТОТИП 

ОЛЖАБАЙ А. Т.
10 «Б» сынып оқушысы, № 18 ЖОББМ, Екібастұз қ.

КУЛЬМАГАНБЕТОВА Р. А.
педагог-зерттеуші, тарих пәнінің мұғалімі, 

№ 18 ЖОББМ, Екібастұз қ.

«Жаңашыл адам – бәріне бірдей нәрсені 
көретін бірақ ешкім айламағанды және ешкім 
жасамағанды ойлап табуға ұмтылатын адам.»

Х. И. Квадбек-Зеегер
 

Прототип (грек. prototypon 
– түп, төркін бейне) – әдебиет 
шығармасындағы кейіпкердің 
бейнесін жасауға тірек,  негіз  
болатын, өмірде болған адам, яғни 
өмірде бар бастапқы, түпкі тұлға.

Шығармадағы кейіпкер мен 
уақиға нағыз өмірден алынғанда 
да,  олар қаламгердің өмірлік 
тәжірбиесімен, бұрынғы көрген 
– көргендерімен ұштасып, оның 
қиялында тұрған сізім – әсерлерімен 
сабақтасады.

Өйткені өмірден көрген сол 
кейіпкер мен оқиға жазушы жанына 
жақын болмаса, ой – қиялымен, 

арман – мақсатымен жанаспаса, ол тіпті соларға елеңдемеген, мән 
бермеген де болар еді. Сөйтіп әдеби кейіпкердің тұлға – бейнесі, 
образы нақтылы бір прототипке негізделіп жасалғанымен, әдебиетке, 
көркем өнерге тән типтендіру, жинақтау принциптеріне сәйкес және 
жазушының нақтылы шығармасындағы идеялық нысанасына орай 
сомдалып, өзгеше сипат алады. Шығарманың кейіпкері әдебиетте 
бұрыннан белгілі көркем тұлғаға негізделіп жасалса, оны да прототипі 
бар образ деуге болады. Мысалы, пьесадағы немесе кинофильдегі 
белгілі эпостық жырына негізделіп суреттелген, прототипті бар образ  
[1, 171-174 бб.].

Сурет 1

http://bibliotekar.kz/shamshijabanu-kanyshevna-satpaeva-vejani/akademik-k-i-satpaev-o-literature-i-isku.html
http://bibliotekar.kz/shamshijabanu-kanyshevna-satpaeva-vejani/akademik-k-i-satpaev-o-literature-i-isku.html
http://bibliotekar.kz/svet-ochaga-shamshijabanu-satpaeva/k-izucheniyu-trudov-k-i-satpaeva-po-lite.html
http://bibliotekar.kz/svet-ochaga-shamshijabanu-satpaeva/k-izucheniyu-trudov-k-i-satpaeva-po-lite.html
https://istina.msu.ru/publications/article/199327960/
https://istina.msu.ru/publications/article/199327960/
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Осынау өміршең үрдіс жалпы 

қазақ өнерін де, соның аясында 
сөз өнерінде де өзінің тамырын 
тереңнен тартып, сабақтастығын 
үзбей жалғап келе жатқан орнықты 
дәстүр деуге болады. Тек көркем 
проза тілінде ғана сомдалған 
қазақтың тарихи тұлғалары бүгінгі 
таңда тұтас галереяға айналған. 

Этностың қордаланған тарихы бар мәдени-рухани жады 
дейтініміз осы. Міне, қазақтың осындай текті дәстүрінің соңғы кезде 
өрісін ұзартқан тегеурінді туындыларының бірі жазушы Медеу 
Сәрсекенің «Қазақтың Қанышы» атты ғұмырнамалық роман-эссесі.

Тарих еншісіне айналған ұлы тұлғалар, олардың ұлағатты 
өмірі жер басып жүрген тірілер үшін мерей-мәртебе ғана емес, 
ең бастысы ұлттың мәдени-рухани деңгейінің тарихи көрсеткіші, 
халық өресінің бедерлі айғағы ретінде ден қойдыруға тиіс. Өйткені, 
ұлы тұлғалардың өзі тарих еншісіне айналғанымен, олардың өнегелі 
өмірі бүгін мен болашаққа қызмет етеді. Қазақ халқының бүгіні мен 
болашағының мақтанышы да, қызметшісі де болып тарих төрінен 
орын алған біртуар тұлғалардың бірегейі Қаныш Имантайұлы 
Сәтбаев. Оның адам ретіндегі қасиет-болмысы парасаттылық 
пен кемелдіктің үлгісіндей болып ұрпақ жадында сақталса, ол 
тындырған ұлан-ғайыр істер Қазақстанды тарихи дамудың жаңа 
сапалы белесіне шығарып, ғылымы мен экономикасының тұғырын 
бекемдеп берді. Тарихи тұлғаның осы қасиеттерін М. Сәрсеке өз 
романына тұжырымдамалық өзек етіп алған, айнымас темірқазық 
етіп ұстанғанын Рымғали Нұрғалиұлы өз түсінігінде ашып көрсетеді.

  Әрине, бұл бір айтарға ғана оңай сөз. 
Әйтпесе, Қаныш Сәтбаев сияқты қиямет 
заманның оты мен суын белшесінен кешіп, 
қияпат кезеңнің ызбары мен ызғарын 
басынан өткеріп, сол заманы мен кезеңі 
бетін берсе таспай, сыртын берсе саспай, 
қашанда халқының қамын өмірінің 
мағынасы деп білген тағдыры күрделі 
тұлғаның ғұмырнамалық диалектикасын 
ашып көрсету және терең біліктілікпен, 
тегеурінді қаламгерлікпен ашып көрсету 
қиыннан да қиын шаруа. М. Сәрсеке сол 

қиынның қиынымен беттесе отырып, замана көлденең тартатын мың 
сан құбылыстың тағдыр қалыптастырғыш тілін зерделеу арқылы 
«Заман – Қоғам – Адам» проблемасын тұжырымдамалық өреде 
көрсетіп бере алған. Яғни, заман мен қоғамның ең бір шиеленіске 
толы ширыққан кезеңінде ұдайы ұлы тұлғалардың сын тезіне түсіп 
отыратыны және ондай шақта ұлы тұлғалардың тегеурінді әрекет-
қарымы керісінше қоғамдық, қажет болса заманалық құбылыстарға 
ықпал ететіні шеберлікпен суреттелген. Түптеп келгенде, романның 
өзінде ғана емес, исі қазақ прозасына шырай беретін философиялық 
толымды идеясын осылай парықтауға болады. 

Р о м а н д а  Қ а н ы ш 
Сәтбаев бейнесі қазақ 
халқының ХХ ғасырда 
басынан өткерген барша 
жетістігі мен жеңісінің, 
қиындығы мен қасіретінің 
куәгері  ретінде ғана 
суреттеліп қоймайды, 
сол күрделі кезеңнің бел 
ортасында жүрген қаһарманы тұрғысында сомдалған. Яғни, Қаныш 
сынды ұлы тұлғаның ғұмыр шежіресі арқылы тұтас бір тарихи 
кезеңнің әлеуметтік-саяси, мәдени-рухани болмысы ашылып 
көрсетілген. Автор тек суреткер ретінде ғана емес, инженер-
металлург ретінде де Қ. Сәтбаевтың кәсіби және ғылыми өмір жолын 
саралай суреттеуге келгенде қаламгерлік қарымдылығына қоса, 
тақырыпты кәнігі біліктілікпен игерген тереңдік танытып отырады. 
Ғұмырнамалық романды шынайы көркемдік биікке көтере алған 
себептердің бірі осы екені шәк келтірмейді.

М. Сәрсеке романда бас кейіпкерді бірыңғай сыдыра мақтауға 
бармайды. Өмір шындығын өзек ете отырып, Қанаңның қателескен, 
сүрінген, шамырқанған, ширыққан тұстарын, сондай-ақ ізденген, 
күрескен, жеңіске жеткен кезеңдерін шығарманың алтын арқауына 
айаналдыра алған. Мұның өзі, авторлық қиялға көп ерік бере 
қоймайтын ғұмырнамалық романның көркемдік өресін биіктетуге 
кепіл болған. Былайша айтқанда, автор өмір драмасын өнерге 
айналдырған. Әсіресе, империяның кезекті репрессиялық әрекеті 
басталып, «ұлтшылдықты іздеу» науқаны қабындаған 50-ші жылдар 
зардабын, сол кездегі Қ. Сәтбаевтың қатерлі де, қаһарлы сыны мол 
кезеңді бастан кешуін романның ең бір кульминациялық шыңы деуге 
болады. Ет жүректі пенденің шыдау-шыдамауы неғайбыл ситуацияда 

Сурет 2

Сурет 3

Сурет 4
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Қанаң шын мәнінде парасаттылық пен даналықтың, азаматтық 
пен табандылықтың үлгісін көрсетеді. Мұның бәрі романда терең 
тебіреніспен, тегеурінді суреткерлікпен көрініс тапқан.

Автор Қ. Сәтбаевтың ізімен жүруге, ол болған орындарды 
көзімен көруге айрықша мән бергені байқалады. Әсіресе, Қанаңның 
көзін көргендермен сырласып, ұлы тұлғаның өмір майданындағы 
болмысын тану үшін; дәлірек айтқанда, ұлы тұлға бейнесін сомдау 
үшін ұрымтал пайдалана білген. Бұл ретте, тарихи деректер, айғақтар, 
естеліктер, архив материалдары авторлық баяндауы жандандырып, 
бас қаһарманның өсіп-жетілу жолдарын, ғылыми-кәсіби шыңдалу 
кезеңдерін барша ақиқатымен аша түсуіне себепші болып отырады [2].

Қ. Сәтбаев тұлғасын сомдау М. Сәрсекенің қаламгер ретіндегі 
ең өзекті мұратына айналғанын осындайда атап өтудің артықтығы 
жоқ. М. Сәрсекенің алғаш Қаныш туралы қалам тартуы мен соңғы 
роман-эссесінің арасында аттай 41 жыл өтіпті. Осы уақыт ішінде 
Қаныш жайында үлкенді-кішілі бірнеше кітап жарияланып, бұл 
кітаптары әлемнің 112 еліне тарапты. Ұлы тұлғаны ұлықтауға 
қатысты еткен еңбек, төккен тер осындай-ақ болса игі.

Қ. И. Сәтбаев өзінің өмірінде 640 ғылыми жұмыстан астам 
жұмыс жазды. Міне, болашақта ағаның қалдырған мұрасын жаңа 
заман талабына сай, дамыған технологиялық негізде зерттеу 
жұмыстарын жүргізуді жөн санаймын. Осылайша кейінгі ұрпаққа 
ақпараттық технологияларды меңгерген заманда ел экономикасы, 
әлеуметтік және мәдени тұрғыдан дамуына үлкен үлес қосқан аға 
еңбектерін дәріптеу. Бұл прототип жасауды кейіпкерлік тұлғасымен 
қатар ғылыми жаңалықтарына техникалық тапсырмалар мен 
қаңқалы көріністер жасау. Ол айқын артықшылықтарын көруге 
мүмкіндік береді. Басқа да ғылыми еңбектердің арасындағы 
яғни нарықтағы сұранысын бағалау және ең маңыздысы – оны 
өз ортамызда тестілеуге мүмкіндік береді. Мысалы, кез келген 
ғимараттың құрылысы алдында жоба (жоба=прототип), сериялық 
автокөлік – концепт (концепт=прототип) шығарылады. 

Прототип жасаудың негізгі түрлері немесе кезеңдері 
бар, олардың әрқайсысын кәсіпкер қаржыландыруды немесе 
лицензиялауды қамтамасыз ету үшін пайдалана алады.

1 Макет – өнімнің қалай жұмыс істейтінін көрсетуге қажетті 
қызметтерді орындауға арналған жұмыс моделі. Басқаша 
айтқанда, эстетика екінші орында. Негізгі идея – механикалық 
функционалдылығын көрсету.

2 Презентациялық прототип – дайындалатын өнім прототипі. 
Жарнамалық мақсатта жиі қолданылады, ол өнім неге қабілетті екенін 
көрсете алады, бірақ түпкі өнімнің дәл көшірмесі болуы міндетті емес. 
Презентациялық прототиптер, әрине,қолмен жасалған. Іс жүзінде 
аздаған өзгерістер өнімді тез және тиімді өндіріске бейімдеу үшін 
енгізілуі мүмкін. Мұндай прототиптер өндірушіні іздеген немесе 
өнімге лицензия алу қажет болған жағдайда тиімді болады.

3 Тәжірибелік үлгі практикалық мақсаттарға арналған прототип 
түрі, өнімнің соңғы нұсқасы болып табылады. Ол барлық жағынан 
, оны дайындалудан бастап оның сыртқы түріне дейін, қаптамасы 
мен нұсқаулықтарыда дайын өнім ретінде болуы тиіс. Соңғы 
кезендегі бұл прототип, әдетте, өнімді толық шығарғаннан кейінгі 
бірліктің нақты бағасымен салыстырғанда әлдеқайда қымбатырақ, 
бірақ осы секілді қосымша шығындар ақыр соңында ақталады. 
Бұл- өнертапқыштар мен өндірушілерге өнімнің әрбір аспектісін 
егжей-тегжейлі қарауға мүмкіндік беріп, өнімді іске қосқанға 
дейін мүмкін болатын проблемалардың алдың алатындықтан, аса 
маңызды процесс. Мұндай прототиптер, әрине, жобаның болашақ 
қатысушыларын қосымша қызықтыру үшін, сондай-ақ өнімді алдын 
ала алға жылжытуда суреттерін ұсыну немесе жарнамалық науқан 
макеттерін көрсету кезенде қолданылады [3].

Жаңа өнім туралы идеялары әр әлеуетті кәсіпкерлер прототип 
жасау кезінде мыналарды ескергендеріне көз жеткізу керек. Мен 
де болашақта: 

Университеттер, инженерлік мектептер, жергілікті өнертапқыштар 
ұйымдар және өнертабыстар маркетингімен айналысатын 
компаниялардан Қ. И.Сәтбаевтың ғылыми жаңалықтарына прототип 
жасауға көмектесетін жаңашыл адамды табу арқылы, әлеуетті 
лицензиялаушыларға бірнеше өтінім беру мүмкіндігін қарастырамын. 

ӘДЕБИЕТТЕР 
1 Кобдикова Ж. У., Аганина Қ. Ж. Кәсіпкерлік және бизнес 

негіздері: 10 сынып оқулығы. – «Арман - ПВ» баспасы, 2019. – 171–174 б.
2 Медеу Сәрсеке «Қазақтың Қанышы» Түсінік Рымғали 

Нұрғалиұлы 12.11.2015 жыл https://adebiportal.kz/kz/retailing/view/348.
3 Толығырақ: https://massaget.kz/layfstayl/debiet/kkzhiek/5307/ 

Massaget.kz сайтына гиперсілтеме.

https://adebiportal.kz/kz/retailing/view/348
https://massaget.kz/layfstayl/debiet/kkzhiek/5307/
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2 Секция. «Болашаққа бағдар – Рухани жаңғыру» баяндама 

және мемлекет басшысының «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласы

2 Секция. Программа «Рухани жаңғыру» – взгляд в будущее 
и статья «Семь граней Великой степи»

КУЛЬТУРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД НАЦИИ 
И СПОСОБЫ ЕГО СОХРАНЕНИЯ 

БАТЯШОВА Д. В. 
ученик 10 класса, СОШ № 13, г. Павлодар 

ЛЫСЕНКО Е. В. 
учитель физики, СОШ № 13, г. Павлодар 

Прежде, чем ответь на вопрос о способах сохранения 
культурно-генетического кода. Надо понять термин «культурно-
генетических код».

Мы знаем, что генетических код – это цепочка нуклеотидов в 
живой клетке.

В геоэкономическом словаре сказано: культурно-генетических 
код – устойчивые признаки принадлежности к той или иной 
цивилизации (супер этносу) [1].

Значит «генетический код» нации представляет собой 
биологическую метафору, используемую для обозначения 
национальной культуры в аспекте ее преемственности, сохранения 
культурной самобытности народа. 

В Стратегии «Казахстан-2050» первый Президент РК  
Н. А. Назарбаев определил генетический код нации как «ее традиции 
и культуру» [2].

«Традиции и культура – это генетический код нации, и нам 
следует оберегать нашу национальную культуру и традиции во всем 
их многообразии и величии, собирать по крупицам наше культурное 
достояние» [3].

А слагаемые культурного кода нации это: 
- наследие; 
- традиции; 
- обычаи; 
- язык;
- семья; 

- жизненный уклад; 
- праздники. 
Это те ценностные ориентиры, которые должны закладываться 

с рождения, сопровождать человека на протяжении всей его жизни 
и передаваться из поколения в поколение. Народ, знающий свои 
истоки, уважающий исторические корни и сохраняющий традиции, 
– это основа сильного и успешного государства.

Мы провели анкетирование учеников с 5 по 11 класс СОШ 
№ 13, задав 118 человекам вопрос: «На ваш взгляд, что является 
главным слагаемым культурно-генетического кода казахстанцев?» 
Ответы респондентов распределились следующим образом: 
традиции обозначили – 62,7 % опрошенных школьников, обычаи 
– 44,2 %, важность казахского языка для сохранения культурно-
генетического кода выбрали 31,3 %. Семья является традиционно 
главным институтом воспитания ребенка и 31,5 % ответили «семья». 
На значимость наследия оставленного предыдущими поколениями 
для нас указали 13,3 %. Праздники как часть кода – 11,9 %. 
Жизненный уклад упомянули – 3,1 % детей.

Мы живем в стране с богатейшим историко-культурным 
наследием, у нас есть уникальные культурные и природные объекты, 
исторические памятники, сакральные места. 

На сегодня культура входит в число важнейших приоритетов 
развития любого государства [4]. Наличие эффективно работающей 
инфраструктуры культурных институтов, а также механизмов, 
обеспечивающих сохранение и обогащение национального 
и мирового культурного наследия, создание, трансляцию и 
потребление качественных культурных ценностей, выступает 
критерием успешности государства.

«Предложите способы сохранения культурно-генетического 
кода казахстанцев» – попросили мы учеников, спектр ответов был 
узким и ограничился следующими повторяющимися вариантами:

- сохранять обычаи и традиции;
- изучать казахский язык;
- изучать историю и проводить мероприятия, в том числе 

классные часы, связанные с историей Казахстана;
- создавать музеи и выставки;
- проводить время с семьей – написали ученики младших 

классов;
- жить дружно – как вариант сохранения культурно-

генетического кода;
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- не портить экологию (дословно) – предложили ученики 

седьмого класса. 
Для того, чтобы не утратить генетический код нации [5]:
- необходимо глубокое знание собственной национальной 

культуры, интерес к которой нужно прививать с раннего детства. 
Уважение к истории и культурному наследию предков, знание 
традиций, ассоциирование своей личной судьбы с этой землей, 
с ее прошлым и настоящим – все это необходимо закладывать с 
самых ранних лет;

- необходимо создавать новые яркие художественные образы. 
Нашими героями, условно говоря, должны быть и рядовой врач, 
беззаветно преданный профессии, и широко известные выдающиеся 
личности, оставившие свой след в истории. В активе отечественного 
кино, литературы, живописи должны быть проекты о знаковых для 
страны исторических событиях и культурном наследии;

- необходимо развивать отечественную анимацию. Это самый 
действенный и доступный инструмент воспитания нового поколения 
казахстанцев, для которых ценностным ориентиром должен стать 
наш национальный уклад жизни, наши традиции и наши герои. 
Казахстанские батыры, султаны, герои, получив художественное 
воплощение в анимационных и кинофильмах, станут массовыми 
примерами для подражания;

- необходимо значительно расширить функции отечественных 
музеев и музеев-заповедников. Формат их работы должен быть 
ориентирован на тесное взаимодействие с исторической наукой, 
археологией, реставрацией, искусствоведением, этнографией. Музеи 
страны должны стать опорными центрами исследовательской 
деятельности, науки, культурной информации и творческих инноваций;

- необходимо в новом формате организовать работу 
отечественных библиотек. Библиотеки это масштабный 
информационный ресурс страны, который необходимо максимально 
использовать и сделать широко доступным в современном и удобном 
формате. По сути, библиотека должна стать многофункциональным, 
образовательным и информационным местом культурного досуга 
наших граждан;

- укрепить статус казахстанской культуры в мире. То есть 
использовать потенциал интегрирования отечественной культуры 
и искусства в мировой культурный процесс.

В Казахстане, как и во многих современных государствах, 
национально-культурный код является не просто элементом 

самобытности – он является фундаментом государственного 
строительства. Именно национально-культурное самосознание 
людей всех этносов, населяющих наш Казахстан, во многом 
способствует гражданскому единству. Потому что именно в нашем 
национально-культурном коде заложены принципы толерантности, 
равенства народов, идеи общей семьи и единой казахстанской нации.

ЛИТЕРАТУРА
1 Геоэкономический словарь-справочник. – Одессаи : ИПРЭЭИ 

НАНУ. В. А. Дергачев. 2004.
2 Назарбаев Н. А. В потоке истории. – Алматы: 1999. – С. 23.
3 Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева 

Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» : Новый политический 
курс состоявшегося государства. 14 декабря 2012, Астана.

4 Статья Главы государства Н. А. Назарбаева БОЛАШАҚҚА 
БАҒДАР: РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ, «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания». 2017, Астана.

5 Статья Главы государства Н. А. Назарбаева «Семь граней 
Великой степи». 21 ноября 2018, Астана. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАНҒЫРУ» 
В ЛИЦЕЕ № 8 Г. ПАВЛОДАРА

БЕГЕНАЕВА Г. К.
учитель казахского языка,  

Школа-лицей № 8 для одаренных детей, г. Павлодар
АМИРОВА А. Н.
ученик 10 класса,  

Школа-лицей № 8 для одаренных детей, г. Павлодар 

На современном этапе, одно из ведущих направлений 
государственной молодежной политики Казахстана - сохранение 
культурной самоидентификации. Процесс формирования 
патриотического сознания придает мощный импульс 
усовершенствованным процессам в образовательной среде. 

Определение себя как части общества, отождествление своей 
личности с понятием «гражданин Казахстана» – ключевой момент 
в духовном и эмоциональном развитии молодого поколения.

Важность и актуальность проблемы заключается в 
непосредственно формировании, прежде всего у подрастающего 
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поколения, высоких моральных и этических качеств, таких как 
гражданственность, ответственность за судьбу своей страны, 
личностная самореализация. Поскольку реализация программы 
«Рухани жанғыру» затрагивает сферу образования, ГУ «школа-
лицей №8 для одаренных детей» г. Павлодара активно внедряет 
модели этнокультурного воспитания и содействует в формировании 
культурного самосознания у школьников.

Сохранить и приумножить духовные и культурные ценности 
– вот основная цель работы по программной статье президента 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс в будущее: духовное 
обновление») [1, с. 5].

Затрагивая основные аспекты реализации программы «Рухани 
Жангыру» в лицее были проведёны ряд мероприятий, которые были 
направлены на формирование нового патриотического сознания, 
казахстанской идентичности.

Внедрение ценностей общенациональной патриотической 
идеи «Мәңгілік Ел» в учебные программы позволит воспитывать 
подрастающее поколение в духе нового казахстанского 
патриотизма», – отмечается в документе [2, с. 5].

В рамках программы «Туған жер» в ГУ «школа-лицей №8 для 
одаренных детей» г. Павлодара были организованы совместные 
встречи с музеем литературы и искусства имени Бухар Жырау. 
На одной из таких встреч для учащихся было организовано 
театрализованное представление музеем. Учащиеся получили 
интересный, полезный опыт, а также задавали различные вопросы, 
касательно данного представления, вели оживленную дискуссию с 
опытными работниками музея.

Исстари праздник Наурыз у казахского народа считался 
праздником Мира и Единства (точный перевод «День объятий»). 
Ребята, являясь зрителями данного мероприятия, окунулись в 
историю страны, глубже узнали о традициях народа как части 
культуры этноса. Они увидели творчество коллектива работников 
музея со сцены. Тем самым они соприкоснулись с бытом, культурой 
и традициями казахского народа. 

С целью возродить культурные ценности этноса, учащиеся 
охотно исполнили собственное творчество на сцене нашего лицея. 
Так был разработан сценарий театрализованной постановки под 
названием «Семейная гостиная». За короткое время удалось 
показать и донести до зрителей ряд обычаев и традиций, как 
преемственность поколений, взаимоотношения и уважение к 

старшим: «Беташар», «Бесікке салу», «Тұсау кесу», «Балаға ат қою», 
«Бата беру», «Шашу». Учащиеся с трепетом отнеслись к постановке, 
прослеживалось переживание и восторг каждого из них, ведь это 
был своего рода дебют. Этнопостановка помогла погрузиться в 
историю, культуру, быт этноса. 

В соответствии с рисунком 1, в рамках программы «Рухани 
жаңғыру», «Туған жер», «Жас ұрпақ – бұл тәуелсіз елдің болашағы», 
был проведен Арт-фестиваль.

Это – форма гражданско-патриотического воспитания. Целью 
являлось: Интеграция образовательного и воспитательного процесса 
в единое культурное пространство, воспитание всесторонне и 
гармонично развитой личности в духе казахстанского патриотизма. 
Дети разных национальностей, возрастов, классов принимали 
активное участие в постановках.

Рисунок 1 

Tакие мероприятия формируют коллектив, единый 
коллектив лицеистов. Душевное исполнение песен, превосходные 
артистические данные свидетельствует о том, что ученики успешны 
не только в учебе, но и в творчестве. Целью данного масштабного 
мероприятия являлось привить учащимся интерес и уважение 
к нравственно-духовной культуре своей страны, своего народа, 
расширить знания об истории и культуре казахского народа через 
изучение традиций, языка.

В соответствии с рисунком 2, накануне праздника Наурыз 
в 8 лицее состоялся сценический спектакль «Ұлы Жібек жолы». 
Старшеклассники показали обычаи, обычаи и традиции казахского 
народа. Мы все знаем о важности Великого шелкового пути в истории 
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страны. 21 ноября 2018 года вышла статься первого президента 
«Семь граней Великой Степи». Он отметил, что «Великий шелковый 
путь оказал огромное влияние на формирование политического, 
экономического и культурного устройства не только Казахстана, 
но и других стран» [3, с. 5].

Рисунок 2 

Как показано на рисунке 3, 4, этнотеатральный проект в 
нашем лицее можно увидеть в постановке «на пути к истории». 
Артистичные учащиеся показали свое мастерство на домбре и 
разносторонние умственные способности. Этот проект помогает 
ученику социализировать в образовательной среде, формирует 
гражданские чувства, активную жизненную позицию.

 
Рисунок 3 Рисунок 4

В процессе реализации программы были поставлены 
следующие задачи:

- Воспитание любви к искусству, духовной культуре, к 
традициям и культурным ценностям казахского народа (народные 

образы, картины народной жизни, казахский народный костюм) как 
основе формирования гражданского мировозрения;

- Приобщение участников Форума к великой истории своей 
страны;

- Формирование национального самосознания и культурной 
идентификации;

- Выявление талантливых учащихся;
- Пропаганда творческих достижений в области развития 

патриотического исполнительского искусства;
- Поддержка и развитие художественного творчества, 

расширение возможностей творческого самовыражения;
Все старшие классы приняли активное участие в следующих 

инсценировках: 
7 А класс: монтаж о Қорқыт ата;
9 А класс: отрывок из поэмы «Райымбек, Райымбек!»,  

М. Макатаев;
9 Б класс: сценка «Жібек жолы»;
9 В класс: ведущие, звучание домбры;
9 Г класс: танец «Перо птицы Самрук»;
10 А класс: танец «Қара жорға»;
10 Б класс: стихотворение «Тәуелсіздік», К. Сарин;
10 В класс: «Тәуелсіздікке арналған жыр»;
11 А класс: монологи «Абылайдың аманаты», «Жер-ана», песня 

«Жаса, Қазақстан», А. Жапаркуланова;
11 Б класс: исполнение песни;
Среди 5–6 классов был проведен Арт-конкурс под названием 

«Қазақстан болашаққа ұмтылады. Казахстан устремленный в 
будущее».

Цель Арт-конкурса: создание условий для межкультурного 
диалога и межнационального сотрудничества, формирования 
казахстанской идентичности, обеспечения участников Арт-конкурса 
дополнительной возможностью духовного и интеллектуального 
развития путем приобщения их к культуре казахского народа.

Задачи Арт-конкурса: 
- Сохранение этнокультурной самобытности;
- Воспитания бережного отношения и уважения к национальной 

культуре, национальным традициям;
- Создание условий для культурного обмена и взаимодействия, 

формирования национального самосознания, укрепления 
межэтнических отношений;
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- Поддержка талантливой молодежи в реализации их 

творческого потенциала;
Номинации были различные: и танец, основанный на 

национальной хореографии, и литературная композиция, и 
театральная постановка, песенное искусство.

Яркие национальные костюмы, сценические образы, вокальные 
данные, культура исполнения – это свидетельство тому, что ученики 
лицея разносторонние, креативные, способные. Если учащиеся 
среднего звена реализуют успешно свое творчество через такие 
конкурсы, то старшие классы могут воплощать свои инициативы 
уже через театральное представление. 

Этнотеатральный проект представляет собой инновацию, 
которая способствует социализации школьника в образовательной 
среде, формирует гражданское сомосознание и их активную 
жизненную позицию. Значимость проекта состоит в том, что 
ученики по собственной инициативе погружаются в творчество, 
становятся непосредсвенными участниками событий. 

Основой интернационально-патриотического воспитания 
человека любой национальности и поддержания обстановки 
этнической толерантности в стране послужило создание 
этнокультурного пространства как залога полноценного развития 
каждой личности.

Результаты проведенных исследований:
1 Молодое поколение было ознакомлено с фольклором, 

обычаями и традициями своего этноса;
2 Была изучена углубленная история своего народа;
3 Произошло углубление в основы народных ремесел.
В процессе реализации программы патриотического воспитания 

обучающихся у выпускников к моменту окончания школы 
сформированы следующие качества личности:

1 Активная гражданская позиция;
2 Способность нести личную ответственность за судьбу своей 

семьи, города, Родины;
3 Духовность, нравственность, личная и общественная 

ответственность;
4 Способность к саморазвитию.
В заключении, стоит отметить, что поставленные перед нами 

задачи привить учащимся интерес и уважение к нравственно-
духовной культуре своей страны, своего народа, расширить знания 
об истории и культуре казахского народа через изучение традиций, 

языка были, безусловно, выполнены. Для практической реализация 
программы «Рухани жанғыру» необходимо привлечение талантливой 
молодежи, поскольку именно мы – будущее нашей страны.
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АЛТАЙ – КОЛЫБЕЛЬ ТЮРКСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

ГЕРАУФ А. И.
ученик 11 класса, СОШ № 14, г. Павлодар 

Сегодня в Казахстане тема изучения национальной истории как 
никогда актуальна. Тюркский мир, пережив целую эпоху упадка, 
находится сейчас на подъеме. Может, и остальные этнические 
сообщества могут столь же оптимистично смотреть на свое будущее, 
но успешное и мирное развитие целого ряда независимых тюркских 
стран и автономий сравнительно более заметно на общем фоне, 
отмеченном особенно тяжелыми внутренними конфликтами в 
арабском мире. Тюркские страны, имея стабильные отношения 
как с Западом, так и с Востоком, могли бы активнее продвигать 
идеи мира и согласия. Фактически они продолжают играть 
свою связующую роль, истоки которой явно проглядывают и в 
древности, и в Средневековье. Изучение тюркского мира – одна 
из самых интересных тем в истории становления казахской 
государственности [1]. История Казахстана также должна быть 

https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
https://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-oktyabrya-2018-g
https://www.inform.kz/lenta/ruhani/kz/
https://www.inform.kz/lenta/ruhani/kz/
https://www.akorda.kz/ru/events/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi
https://www.akorda.kz/ru/events/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi
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понята с высоты современной науки, а не по ее отдельным 
фрагментам. И для этого есть убедительные аргументы. Во-первых, 
большинство протогосударственных объединений, о вкладе которых 
пойдет ниже речь, образовались на территории Казахстана, став 
одним из элементов этногенеза казахской нации. Во-вторых, те 
выдающиеся культурные достижения, о которых пойдет разговор, 
не были привнесены в степь, а в большинстве случаев родились 
именно на нашей земле и лишь затем распространились на 
Запад и Восток, Север и Юг. В-третьих, исторические находки 
последних десятилетий отчетливо подтверждают неразрывную 
связь наших предков с самыми передовыми технологическими 
новациями своего времени и позволяют по-новому взглянуть на 
место Великой степи в глобальной истории. Наконец, названия 
некоторых казахских племен и родов на многие сотни лет старше 
этнонима «қазақ», что, бесспорно, свидетельствует о совершенно 
ином горизонте национальной истории, нежели предполагалось 
ранее. Европоцентристская точка зрения не позволяла увидеть 
того реального факта, что саки, гунны, прототюркские этнические 
группы были частью этногенеза нашей нации [1].

Результаты всех новых открытий, конечно же, еще ждут своей 
оценки и осмысления, но одно бесспорно – они обогатят нашу 
историю. 

С сентября 2019 года воспитанники и педагогический коллектив 
КГУ «Детская деревня семейного типа города Павлодар» начали 
работать над социальными проектами, одним из которых называется 
«Колыбель тюркского мира», в рамках статьи написанной и 
представленной первым президентом Республики Казахстан, 
Н.А. Назарбаевым «Семь граней Великой степи», которая, по 
сути, является продолжением программы «Рухани Жанғыру». 
Проект реализуют воспитанники двух семейных домов «Достык» 
и «Сункар».

В центре внимания здесь история страны и необходимость 
объективного понимания роли народа в глобальной истории. В статье 
Н. А. Назарбаев приводит семь вещей, которые подарила человечеству 
казахская степь, в их числе: «Колыбель тюркского мира». 

Большое значение для истории казахов и других народов 
Евразии имеет Алтай.

  
   Рисунок 1      Рисунок 2

Испокон веков эти величественные горы не просто украшали 
земли Казахстана, но и являлись колыбелью тюрков. Именно 
здесь в середине 1 тысячелетия н.э. зародился тюркский мир, и 
наступила новая веха в жизни Великой степи. История и география 
сформировали особую модель преемственности тюркских 
государств, великих степных империй. На протяжении многих 
веков они последовательно сменяли друг друга, оставив свой 
значительный вклад в экономическом, политическом и культурном 
ландшафте средневекового Казахстана. Освоив пространство 
в широких географических границах, тюрки сумели создать 
симбиоз кочевой и оседлой цивилизаций, что привело к расцвету 
средневековых городов, которые стали центрами искусства, науки 
и мировой торговли. К примеру, средневековый Отырар дал 
человечеству одного из величайших умов мировой цивилизаций Абу 
Насра аль – Фараби, в Туркестане жил и творил один из великих 
духовных лидеров тюркских народов Кожа Ахмета Яссауи [1].

Рисунок 3
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Целью нашего проекта является модернизация исторического 

сознания, направленная на формирование комплекса знаний об Алтае, 
как центра тюркской цивилизации, ставшим основой дальнейшего 
технологического развития и становления тюркского мира. 

Задачами, которые мы поставили и стремимся реализовать:
1. Приобщить воспитанников ДДСТ к культурно-историческому 

наследию нашей Родины; 
2. Способствовать воспитанию доброты, верности, гордости 

за свою страну и свой народ.
Ожидаемые результаты в процессе работы над проектом:
1 Формирование познавательных интересов воспитанников 

посредством посещения музеев и домов творчества города;
2 Приобщение воспитанников ДДСТ к научно-исследовательской 

деятельности, формирование у них навыков поисковой работы;
3 Развитие кругозора и критического мышления воспитанников 

ДДСТ; 
4 Формирование духовно-нравственных ценностей у 

воспитанников ДДСТ;
5 Воспитание у воспитанников ДДСТ казахстанского патриотизма 

и любви к Родине, а также уважение к историческим корням.
Мероприятия, запланированные в рамках проекта, имеют 

разнообразные формы реализации: проект-презентации, доклады, 
викторины, экскурсии, посещение театров, публикации в СМИ, 
мастер-классы. 

Многообразие форм реализации проекта поможет развить 
критическое мышление воспитанников, так как материал будет 
предоставлен, а анализ и составления точки зрения остается за 
участниками мероприятия. Результатом работы становится не только 
реальное знание или умение, важен сам процесс постижения истины 
и создание творческого продукта. При этом важнейшим качеством 
процесса оказывается сотрудничество и сотворчество – явления 
самоценные. Для нас главное не сообщать информацию, а передавать 
способы работы. Получение знаний в проекте осуществляется в 
форме поиска, исследования, путешествия, открытия.

Итак, над чем мы уже успели поработать в рамках нашего 
проекта. Это проект-презентация на тему «Тюркские народы», 
которым занимались воспитанницы дома «Достык» Тлеумова 
Камила и Бурлакова Татьяна. Они самостоятельно, анализируя 
информацию из сети Интернет и дополнительных источников из 
Павлодарской областной библиотеки им. С. Торайгырова, работали 

над своим мини проектом, презентовав в последствии его на 
воспитательном часу. Эта часть нашей работы увлекла ребят своим 
научно-исследовательским направлением, где девочки считали себя 
маленькими учеными, которые занимаются поиском информации, 
доказательством фактов и делают интересные и важные открытия.

Далее это, подготовленный и зачитанный на воспитательном 
часу воспитанником дома «Достык», Герауф Александром, 
доклад на тему «Золотая колыбель тюркского мира». Александр 
долго думал, как представить подготовленный материал, и решил 
использовать воспитательный час в рамках воспитательной работы 
учреждения. Здесь опять мы наблюдаем особенности поисковой 
работы воспитанника, так как теоретическим материал он собирал 
сам и презентацию своей работы он провел в интересной и 
познавательной форме, с использование ИКТ. 

В целом тема «Колыбель тюркского мира» очень заинтересовала 
ребят, так как в рамках проекта ребята формируют навыки 
самостоятельной поисковой работы, развивают критическое 
мышление, а также расширяют знания и умения в сфере овладения 
и использования ИКТ. 

 
   Рисунок 4      Рисунок 5

Помимо этого, в семейном доме «Сункар» была проведена 
викторина на тему «Мир древних тюрков», которая реализовала 
развлекательно-познавательную цель. Воспитанники не только 
весело провели время, но и узнали много интересной и актуальной 
информации в рамках темы проекта. Не раз ребята семейных 
домов посещали музей «Бухар Жырау», с целью ознакомления 
с произведениями корифеев средневековья, Дулати, Баласагуни, 
а также предметами древнетюркской письменности. Каждый 
тематический зал музея нес им множество ценной информации, 
которую они смогут использовать в самостоятельной работе. 
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Рисунок 6

Апогеем работы над проектом для воспитанников стало 
посещение нового мультимедийного музея «Ертіс» в городе 
Павлодар. В 9 экспозиционных залах представлены различные 
находки с территории Павлодарской области, которые помогают 
ребятам получить знания в области истории, геологии, археологии, 
древней и средневековой истории. Именно там ребята воочию 
ознакомились со многими артефактами древнетюркского времени. 
Самым интересным для наших воспитанников стало посещение зала 
средневековой истории. 

На данный момент работа над проектом продолжается. 
В ближайших планах у ребят организация мастер-классов с 
приглашением специалистов тюркологов города Павлодар, 
публикация наших наработок в средствах массовой информации, 
а также проведение конференции с участием представителей и 
воспитанников детских деревень семейного типа Павлодарской 
области, по итогам годовой работы над проектом.

В заключении следует отметить высокую заинтересованность 
ребят историей становления тюркского мира, которая заняла 
многовековую эпоху. Обусловлено это еще и желанием 
воспитанников приобрести более углубленные знания в этой 
области, так как история становление казахского народа и 
государственности в казахской степи, хотя и берет свое начало в 
более поздний исторический период, но все же, непосредственно, 
связано с появлением тюрков.

ЛИТЕРАТУРА
1 Интернет в Казахстане. Статья Елбасы «Семь граней Великой 

степи», Н.А. Назарбаев, 21 ноября 2018 [Электронный ресурс] – 
https://www.zakon.kz.

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ 
В «СЛОВАХ НАЗИДАНИЯ» АБАЯ 

ИСМАХАНОВА А. Р.
ученик 6 класса, СОШ № 28, г. Павлодар

САПОНОВА О. А.
учитель истории и географии, СОШ № 28, г. Павлодар

Современный мир многогранен и изменчив, и вместе с ним 
меняется человек, постоянно осмысливающий свою жизнь особенно 
в трудные для него времена или времена, тяжёлые для целого 
поколения, народа или страны. Казахский народ прошёл тернистый 
исторический путь, в котором яркими вспышками появлялись 
люди, менявшие мировоззрение целого поколения. Одним из 
таких представителей эпохи XIX века был Ибрагим Кунанбаев. 
Что повлияло на его мироощущение? Конечно, это сама эпоха: 
зарождение капитализма в Казахстане, начало перехода кочевников 
к осёдлому образу жизни и, безусловно, «дрязги между всеми 
слоями общества» в период колонизации Казахстана Российской 
империей, когда большую роль стали играть положение человека 
в социальной иерархии, связанное с новыми для казахов законами 
империи, боязнь потерять власть и богатство, невозможность 
получать знания всем.

Творчество Абая исследуется постоянно и рассматривается в 
русле литературоведческом, воспитательном, просветительском, 
философском. Оно актуально до сих пор, так как даёт нам 
огромный опыт миропознания, помогает быть лучше, позволяет 
изучить эпоху, сравнить её с нашим настоящим, а главное – его 
произведения являются непревзойдённым источником знаний, 
несущих мощный воспитательный элемент. Всё это можно увидеть 
в его философском произведении «Слова назидания», написанном и 
обращённом в первую очередь к молодому поколению. «Именно в 
этом произведении Абай обращается к молодёжи – будущему своего 
народа, а значит, и к нашему настоящему и будущему» [1, c. 166].
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Рассматриваемая им проблема образованности и воспитанности 

человека не может оставить равнодушным никого. Этот вопрос красной 
нитью проходит через Назидания Абая и остаётся вне времени.

Как элементы воспитания освещённые в творчестве Кунанбаева 
развивают личность молодого поколения и делают человеком 
взрослым, умеющим принимать ответственные решения? Ответ на 
этот вопрос будет рассмотрен с новых позиций. «Не раскрыв для 
себя видимых и невидимых тайн вселенной, не объяснив всего себе, 
человеку не стать человеком [2]».

В 2017 году была опубликована Программная статья  
Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания». Частью этой программы является проект «Туған 
жер», состоящий из четырех подпрограмм: «Тәрбие және білім», 
«Атамекен», «Рухани Қазына», «Ақпарат толқыны». 

Подпрограмма «Рухани Қазына» – возрождение интереса 
и уважения к традициям, истории и культуре родного края, 
позволила более глубоко и детально изучить выше перечисленные 
её компоненты. Это стало ориентиром в воспитании современного 
поколения, так как программа «Рухани жаңғыру», опирается на 
возрождение духовных ценностей казахстанцев с учетом всех 
современных рисков и вызовов глобализации, призвана повысить 
конкурентоспособность Казахстана в мире, сохранить национальную 
идентичность, популяризовать культ знания и открытость сознания 
граждан. Эти качества должны стать основными ориентирами 
современного казахстанца [3]. 

Национальная история начинается там, где чтутся национальные 
корни, и рассматривается она в том числе и через имена великих 
предков, ставших символами национального достояния.

Великая казахская степь породила целую плеяду выдающихся 
деятелей, среди которых достойнейшее место занимает Абай 
Кунанбаев и его творчество. 

Одним из ценнейших произведений великого Абая являются 
«Қара сөздер». «Они-философия, проверенная временем, каноны 
которой актуальны до сих пор: образованность, нравственность, 
духовность. Именно это произведение Абай обращает к молодёжи – 
будущему своего народа, а значит – и нашему будущему» [1, c. 166]. .

Изучать данное произведение с точки зрения воспитания 
молодёжи стоит начать именно с 19 слова: «Дитя человеческое не 
рождается на свет разумным. Только слушая, созерцая, пробуя все на 
ощупь и на вкус, оно начинает познавать разницу между хорошим и 

плохим. Чем больше видит и слышит дитя, тем больше узнает. Многое 
можно усвоить, внимая словам разумных людей. Недостаточно 
обладать разумом – только слушая и запоминая наставления знающих, 
избегая пороков, можно стать полноценным человеком» [2]. 

Здесь заложена основа всему: рождение человека, его развитие, 
его осознанное отношение к жизни. И всё это рассматривается с 
точки зрения именно воспитания и саморазвития. Мировоззрение 
Абая позволяет очень доступным языком объяснить нам, как человек 
познаёт мир: «слушая ушами, видя глазами, прикасаясь руками, 
пробуя на язык, вдыхая носом, человек получает представление о 
внешнем мире» [2]. Каким он хочет видеть человека нравственного 
и воспитанного? Десятое слово гласит о том, что став родителями, 
люди не должны потакать прихотям детей и «кичиться» их 
успехами, но заниматься их воспитанием. Он задаётся вопросом: 
как и для чего нужен ребёнок, как будет заложено его воспитание? 
Актуальность данного вопроса неоспорима и по сей день: ребёнка 
нужно не только родить, но и воспитать, в том числе и через труд.

В третьем слове автор размышляет о том, что люди добиваются 
всего всевозможными способами, но только не трудом и в четвёром 
слове доказывает, что надеяться надо не на хитрость, обман, 
тщеславие, а на умение и силы. Здесь прослеживается очень тонкая 
«воспитательная» философия, позволяющая поразмышлять над 
путями развития человеческого в человеке. В шестом слове Абай 
приводит казахскую пословицу «Начало успеха – единство, основа 
достатка – жизнь». Здесь автор совмещает единство и жизнь через 
призму духовности, рассматривая их через моральные ценности и 
традиции, когда «воспитание начинается с души, с младых лет». Но 
не только труд и духовность берёт Абай за основу воспитания, он так 
же задаётся более глубоким вопросом: «Неужели канут в забвение 
понятия чести и клятвы, верности и совести?» и тут же отвечает 
себе в двенадцатом слове, что человек должен совершенствоваться 
всегда. Философские идеи и размышления Абая актуальны до 
сих пор. Современной молодёжи широко открыты все двери к 
знаниям, к развитию духовности, к возвращению к национальным 
истокам. Это стало возможным благодаря доступности информации, 
программам, направленным на развитие культуры и воспитания, 
воспитательному компоненту школы (при Абае учились лишь дети 
богатых), сохранившимся в семьях и культивирующимся традициям 
и обычаям народа. Всё это даёт сегодняшней молодёжи те 
возможности к совершенствованию, о которых мечтал А. Кунанбаев. 
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«Абай является квинтэссенцией казахской философии, 

его с полным правом можно назвать философом, мыслителем, 
поднявшим национальную философию к новым высотам.

Он размышлял над проблемой человека, который на Востоке и 
есть главный философский вопрос, развивал учение о нравственных 
качествах, выдвигал гуманистические принципы нравственного 
совершенствования, полагая, что без духовного роста человека 
любая деятельность в этом мире теряет свой смысл. Поэт – философ 
изучал эстетические проблемы, тесно переплетённые с этическими, 
рассматривал вопросы о познавательных способностях человека и 
их особенностях в казахском национальном образе мира» [3]. 

К этому миру относиться и религиозная составляющая. 
В двадцать седьмом слове Ибрагим рассуждает об отношении 
к Творцу, к его уважению. Религия во все времена была 
сдерживающим фактором для всех народов, но она и позволяла 
воспитывать в человеке духовность. Именно об этом и говорит 
Абай, полагая, что религия тоже является частью воспитательного 
компонента молодёжи. Не слепое и необдуманное поклонение, а 
именно уважительное отношение к канонам религии, их верное 
понимание и интерпретирование. Религия – это и духовность. 
«Утвердиться духовно и быть непреклонным», - пишет Абай в 
тридцать первом слове. Для чего это нужно? И тут же отвечает 
на свой вопрос: «Иначе пороки могут разрушить и ум, и талант». 

Анализируя «Слова назидания» и рассматривая их именно с 
точки зрения познания духовного и воспитательного компонентов 
в человеке, Абай говорит, что человек всё же должен выделяться 
из толпы: «Испытать пресыщение дано людям умным, которые в 
жизни стремятся к совершенству, многому знают цену, разборчивы, 
способны постичь никчемность и суетность земного бытия» [2]. 
Правое дело не может бояться испытания разумом, то есть всё 
зависит от человека, от его мыслей и поступков. Как через науку 
приходят благородные цели, так через воспитание формируется 
духовность: «постоянство, решимость, сильная воля, способность 
сберечь трезвость рассудка и чистоту совести» говорится в тридцать 
третьем слове.

Безусловно, философ смотрел на суть духовности, а не на 
то, что сам для себя придумывает человек. Он глубоко в своём 
произведении проанализировал многие человеческие черты, 
которые позволяют молодому поколению глубоко познать свою 
сущность, своё предназначение в жизни и выделить для себя те 

свойства характера, которые позволят стать не лучше чем другие, 
а лучше, чем вчера. «Мы не создатели, а смертные, познающие мир 
по созданным вещам. Мы – служители любви и справедливости. И 
отличаемся тем, насколько лучше один другого осознаем творения 
Всевышнего», - говорит Абай. 

Мощным призывом в словах Ибрагима звучит призыв к 
национальному достоинству и единству. Актуальность этого 
призыва не потеряла значение и в наше время и напрямую связана 
с национальной политикой, проводимой нашим государством. 
Ассамблея народа Казахстана, национально - культурные центры, 
«Рухани Жаңғыру» нацелены на сохранение своей культуры и 
национального кода казахов, как автохтонной нации, а так же 
народов, живущих в многонациональном государстве. Они являются 
мощным воспитательным элементом для молодёжи. То, что было 
написано Абаем ещё в XIX веке является неоспоримо актуальным 
и в наше время. 

Результатом исследования «Слов назидания» является 
ниже приведённая таблица, которая сконцентрировала в себе 
основные антагонизмы развития духовности и её воспитательных 
компонентов (Таблица 1).

Таблица 1 
Добродетели Разрушители души

Бережливость 
Бескорыстие
Благоразумие 
Верность 
Внимание 
Воля 
Духовная мощь 
Доблесть 
Добро 
Добродетельность 
Доброжелательность 
Достоинство
Единение 
Забота 
Искренность 
Милосердие 
Мужество

Алчность 
Бахвальство 
Безволие 
Безделье
Безмозглость
Безрассудство 
Беспечность
Враждебность 
Глупость 
Гордыня
Зависть 
Зло 
Злопыхательство 
Злословие 
Коварство
Корысть 
Легкомыслие
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Любовь 
Национальное достоинство
Нравственная красота
Образованность 
Опрятность
Постоянство 
Почтение
Решимость 
Сдержанность 
Скромность 
Совестливость 
Созидание 
Сострадание 
Справедливость
Стойкость
Ухоженность 
Учтивость
Храбрость 
Человечность 
Честность 
Честь 
Щедрость 

Лень 
Лицемерие 
Ложь 
Лукавство
Мошенничество 
Невежество 
Невоспитанность 
Подстрекательство 
Порочность 
Праздность 
Равнодушие 
Самодовольство 
Скаредность 
Скверность
Тщеславие
Увёртливость 
Ханжество 
Хвастовство
Хитрость 
Чванливость
Щегольство 

В таблице представлены положительные и отрицательные 
стороны духовного воспитания, которые встречаются в произведении 
Абая. Первых – больше на два! И каждому представителю молодого 
поколения сегодня предстоит сделать ответственный выбор и 
принять на себя решение, что перевесит в его воспитании: добро 
или зло.

Осмысливая «Қара сөздер» с позиций представителей  
XXI века, в заключении стоит сказать, что назидательность слов 
Абая не потеряет своё значение и актуальность как для нынешнего, 
так и для будущих поколений. 

«Только в случае ответа на вопрос «Человек ли он?» 
представитель молодого поколения может быть в числе умных 
людей, спрашивая себя раз в день, раз в неделю, или хотя бы раз в 
месяц: как ты живешь? Сделал ли ты что-нибудь полезное для своего 
образования, для земной или потусторонней жизни, не придется ли 
тебе потом испить горечь сожаления?

Человек должен отличаться от других умом, знаниями, волей, 
совестливостью, хорошим нравом. Думать, что можно возвыситься 
иначе, может только глупец» [2].
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА 
ҚЫРЛАНҒА КЕСПЕ ТАСТАРДЫҢ 

ЖАҢА МОДЕЛЬДЕРІН ЖАСАУ 

ҚУАНЫШ Д., МҰРАТ М.
7 сынып оқушылары, Абай атындағы ЖББОМ, Павлодар облысы,  

Ақтоғай ауданы, Ақтоғай ауылы

ҚР Тұңғыш Президенті Н. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы «Егемен Қазақстан» 
газетінде осыдан тура үш жыл бұрын 2017 жылдың 12 сәуірінде 
жарияланды, келесі жылдың қараша айында осы баспа беттерінде 
«Ұлы даланың жеті қыры» деп аталатын жаңа мақала жарық көрді [1].

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Ұлы даладағы 
металлургия» қырының аясында жер қорларын өндірудің әдіс-
тәсілдерін ойлап табу тарихтың жаңа кезеңіне жол ашып, өркениеттің 
даму барысын түбегейлі өзгертті. Қазақ жері – технологиялар пайда 
болған алғашқы орталықтардың бірі. Ерте заманда-ақ еліміздің 
Орталық, Солтүстік және Шығыс аймақтарында өндірісінің 
ошақтары пайда болып, қола, мыс, мырыш, темір, күміс пен алтын 
қорытпалары алына бастады. Ата-бабаларымыз жаңа өндіру ісін 
дамытып, олардың шапшаң технологиялық ілгерілеуіне жол ашты. 

http://bourabai.kz/articles/black_word.htm
https://official.satbayev.university/ru/university/roukhani-zhangyru-
http://sibac.info/archive/social/8(11).pdf
http://sibac.info/archive/social/8(11).pdf
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Жобамызда Ұлы істің ізбасарлары болып, технологиялық тұрғыдан 
жаңа қырланған кеспе тастардың модельдерін ұсынамыз. 

Зерттеу жұмысының мақсаты: Рухани жаңғыру бағдарламасы 
аясында қырланған кеспе тастардың жаңа модельдерін құрастыру.

Болжам: казіргі уақытта көптеген елдерде жаяужолдардың 
(тротуар) және автожолдардың сапасы туралы мәселе туындап отыр, 
сонымен қатар заманауи құрылыс нысандары салынуда, қырланған 
кеспе тастарды алу тәжірибе жағынан құнды және өте өзекті мәселе 
болып табылады. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының «ұлт тарихындағы 
кеңістік пен уақыт» атты жеті қырының бірінде көрсетілгендей Ұлы 
даланы мекен еткен ата-бабаларымыз талай техникалық жаңалықтар 
ойлап тауып, бұрын-соңды қолданылмаған жаңа құралдар жасаған 
[1]. Адамзат баласы бұларды жер жүзінің әр түкпірінде әлі күнге 
дейін пайдаланады. Берілген жобада Рухани жаңғыру бағдарламасы 
аясында қырланған кеспе тастардың жаңа модельдерін құрастыру 
үшін әр түрлі комбинациясының мүмкіндіктері зерттеледі. Жобаның 
нәтижесінде қырланған кеспе тастардың жаңа модельдері алынады. 

Жобаның міндеттері:
- Жобаны теориялық негіздеу;
- Ұқсас фигуралардың аудандарының қатынасын анықтайтын 

формуланы қорытып шығару; 
- Қырланған кеспе тастардың жаңа модельдерін құрастыру
- Қазақ даласының ою-өрнектерін қолданып қырланған кеспе 

тастар сияқты еден жасау (паркет) модельдерін қарастыру.
Қырланған кеспе тастарды жасаудың теориялық негіздемесі. 
Қырланған кеспе тастардың пайда болу тарихы. Алғаш тас 

төселген көшелер б.э.д бірнеше мыңжылдар бұрын пайда болған. 
Ежелгі Вавилонда б.э.д VІ ғ. Навуходоносор II патшасы салған 
«Мардук құдайының жолы» аталған шаршы пішінді тас кеспелер 
төселген тура жолдың ені 24 м болды. 

XІX ғ. басында Голландияда натурал табиғи тастардың 
жетіспеушілігінен жолдарға тас төсеу жұмыстары басталды. 
Натурал тастар қымбат және тапшылық болғандықтан амстердам 
шеберлері өлшемдері кішкентай кеспе тастардың өндіріс 
технологиясын ойлап тауып, Амстердамнан Гарлемге дейін сауда-
саттық жолын төсеп салған. Голландия тәжірибесі көрші елдерде де 
(АҚШ, Ресей, т.б.) кеңінен тарала бастады. Біздің елде қырланған 
кеспе тастардың пайда болу тарихына бар жоғы 30-40 жыл. Осыған 
дейін жолдар асфальтобетонмен тегістелген. Кейін қапарайым 

тікбұрышты темірбетон қырланған кеспе тастарды пайдалана 
бастады. Қырланған кеспе тастарды жөндеу, қалпына келтіру өте 
ыңғайлы болғандықтан олар Мәскеудегі қызыл алаңға, еліміздің 
ірі қалаларының жолдарына да төселген [2].

Сапалы қырланған тас кеспелер 40 жылға дейін тұрады 
және үнемдеуге мүмкіндік береді. Егер жер астындағы 
коммуникацияларды қазу қажеттілігі туындаса, тас кеспелерді 
жеңіл алып қайта орнына қоюға болады. 

Техникалық сипаттамалар мен қасиеттері. 
Қырланған кеспе тастар– бұл кішігірім тас параллелепипед. 

Оның екі түрі болады – жарылған және кесілген. Жарылған кеспе 
тастардың пішіні жуықтап өңделген болады, мұндай тастармен 
жасалған жолмен жүрген автомобиль үшін қауіпті. Кесілген 
тастармен төселген жолдың беті тегіс болады.

Қырланған кеспе тастар екі материалдан жасалады – бұл гранит 
және құмдауық. Біріншісі асыл тастар категориясына жатады, 
ол эстетикалық жағынан әдемі және берік, жолға ерекше стиль 
мен қымбат талғам береді. Оның көмегімен әртүрлі ою-өрнектер, 
суреттер жасауға болады. Екінші материал – қатпарланған зат, 
бағасы жағынан граниттен арзан. Құмдауықтан кеспе тастар 
жасаудың да кейбір артықшылықтары бар: тұтынушы дайын өнімнің 
қажетті қалыңдығын, әр элементтің пішінін (кесілген, жарылған 
немесе шеттері дөңгелектенген) таңдай алады. Құмдауықтан кеспе 
тастар екі технология бойынша өндіріледі: вибротығыздау және 
виброқұю (көбінесе вибротығыздау қолданылады).

Артықшылықтары
• Беріктігі және ұзаққа жарамдылығы. Гранит кеспе тастарымен 

төселген Ежелгі Рим жолдарын әлі күнге дейін пайдалануға болады. 
• Жұмыр тас төселген көшелер сияқты қырланған кеспе 

тастарды құмның үстіне қалайды, бұл өте жақсы дренаж, беттің 
жуылып кетуіне орнықты болады. 

• Қырланған кеспе тастармен қаланған жолдар қатаң жабын 
болмағандықтан жер қыртыстарының қозғалуы кезінде немесе аса 
көп жүктеме түскен кезде тұтастығын сақтайды.

• Су шұңқырлары болмайды, өйткені еріген су араларыннан 
ағып кетеді. 

• Материал экологиялық қауіпсіз – қызған кезде ауаға улы 
заттар бөлінбейді (мәселең, асфальт қызған кезде шайыр сияқты 
улы заттар ауаға таралады).
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• Эстетикалық жағынан қырланған кеспе тастарынан 

құрастырылған суреттер біртұтас асфальтқа қарағанда әдемірек 
болады. 

Кемшіліктері
• Материалдардың және орнатудың жоғары құны. Қырланған 

кеспе тастар қымбат және оларды төсеп құрастыру үшін арнайы 
мамандар қажет.

• Жоғары қызмет көрсетуі. Қырланған кеспе тастармен төселген 
жолдар қопсуы, опырылуы, жоғары жүктемеде бөлініп қалуы 
мүмкін.

• Дренаж санасына жоғары талаптар қойылады. Дұрыс 
жасалмаған дренаж салдарынан құмда су жиналып, жол жуылып 
кетуі мүмкін.

• Сапалы төселген кесілген қырланған тастардан басқасында 
асфальт пен бетон жолдарға қарағанда шудың деңгейі өте жоғары.

• Автомобильмен жүргенде жағымсыз вибрацияны сезінесіз, 
жайлылығы жағынан төмен. 

• Доңғалақтардың дымқыл кеспе тастармен ілінісуі (әсіресе 
тегістелген) өте төмен болғандықтан аз жылдамдықтың өзінде 
сырғуы мүмкін, кеспе тастар төселген дымқыл жол мотоциклдер 
үшін аса қауіпті.

• «шпилька» сияқты биік және жіңішке тақа киетін сұлулар 
үшін ыңғайсыз.

• асфальтқа қарағанда теңселуге кедергісі 1,5 есе жоғары. 
• Сонымен, қырланған кеспе таста – көптеген артықшылықтары 

бар автожолдарды және саябақ жолдарын, үй іргесіндегі телімдерді 
декорациялауға таптырмас керемет құрылыс материалы келесі 
техникалық сипаттамаларға ие:

• жасалу технологиясы– бетон мен әр түрлі қоспаларды 
вибротығыздау немесе виброқұю көмегімен жасайды;

• аяздарға беріктігі – бұл сипаттама кеспе тастардың қату мен 
жібу циклдарының қаншасына шыдайтынын көрсетеді. Қазақстанда 
орташа есеппен алғанда қырланған кеспе тастар бір қыстың ішінде 
5-10 циклінен өтеді (-20 дан +20 0с дейін). Орташа қызмет көрсетуі 
шамамен 50 жыл.

• суды сіңіру функциясы – қырланған кеспе тастар үшін бұл 
көрсеткіш 2% дейін жетеді. Бұл не деген сөз? Егер тастың массасы 
1000 г болса, ол 20 г сұйықтықты сіңіре алады. Бұл қырланған кеспе 
тастардың ең үлкен кемшілігі, себебі қыста тасқа тиген су қатады 

да көктемде еріген кезде тасты ішінен бұзады. Басқаша айтқанда 
суды сіңіру көрсеткіші неғұрлым аз болу қажет. 

• Беріктігі – үші беріктік көрсеткішін ажыратады: сығуға, 
майысуға және өшірілуге беріктігі. Біріншісі вертикаль қысым 
түсіргенде қырланған кеспе тастың жүктемесіне жауапты. 
Қалыпты,берік материалдың беріктігі 400 кг/см2. Майысуға беріктігі 
бұрышпен жатқызылған қырланған кеспе тастарға түсетін максимал 
жүктемені көрсетеді. Орташа көрсеткіш – 60 кг/см2. Неғұрлым 
өшірілу төмен болса, соғұрлым қызмет көрсетуі көбірек болады. 
Қырланған кеспе тастар үшін қалыпты көрсеткіш– 0,4 г/см2.

• Салмағы және өлшемдері – қырланған кеспе тастардың 
салмағы мен өлшемдері әр түрлу болуы мүмкін. Осылайша, 
бір шаршыметрде орташа есеппен 100 кг болады, ал өлшемдері 
элементтердің пішініне байланысты. 

• Технологиялық прогресс дамып келеді, жолдарға көбінесе 
асфальт төселеді, алайда шайырдың иісі шыққан жолдардан кеспе 
тастар әлдеқайда әдемі және берік. 

 
Сурет 1 – Кейбір қырланған кеспе тастардың өлшемдері

Ұқсас фигуралардың аудандарын байланыстыратын 
формула. Егер фигура жай фигура болса, яғни оын бірнеше 
ұқсас фигураларға бөлу мүмкін болса, оны ауданы сол ұқсас 
фигуралардың аудандарының қосындысына тең болады [3].

F фигурасын бірдей төрт бөлікке бөлген кезде оған ұқсас төрт 
F' фигурасы шығады: F~F' 
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Сурет 2 

Айталық, F~F' ұқсас жай екі фигура болсын. Осы фигуралардың 
аудандарының қатынасы қандай болатынын табайық. Фигуралар 
ұқсас болғандықтан, F фигурасын F' фигурасына көшіретін ұқсас 
түрлендіру бар болады. F фигурасын ұқсас төрт фигураға бөлеміз, 
F фигурасының ауданы ұқсас фигуралардың аудандарының 
қосындысына тең болады, яғни S=4S', сонымен бірге:

, мұндағы а- , b- 

Егер ұқсастық коэффициенті k-ға тең болса, онда F фигурасының 
өлшемдері F' фигурасының сәйкес өлшемдерінен k-есе артық 
болады [3].

Яғни, кіші ауданы S' фигурасынан оған ұқсас S фигурасын ала 
алсақ, және ол бастапқы фигурадан 4 есе артық болады, демек біз 
S фигурасынан 4 есе артық S0 фигурасын ала аламыз. Қорытылған 
нәтиже қырланған кеспе тастар үшін негіздеме ретінде алынады. 
Демек суретте көрсетілген барлық фигураларды қырланған кеспе 
тастардың (паркеттердің ) жаңа модельдері деп есептеуге болады.

Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қырланған кеспе 
тастардың жаңа модельдерін құрастыру. Жұмысымыздың 
алғашқы кезеңінде қарапайым геометриялық фигуралардан 
жасалған пазлдар қиылып алынды. Барлық керемет қарапайым 
демекші, мұндай қарапайым фигуралардан құралған қырланған 
кеспе тастарды негізге алынды. Сурет 2-де көрсетілген фигуралар 
да осыған мысал бола алады. 

 
Сурет 3 

Келесі кезеңде қазақтың оюларында кездесетін пішіндерден 
пазл құрастырып көрдік. Оюдан көбінесе үш пішінді жиі 
кездестіреміз. Шеңбер дегеніміз – күн. Ұлытау – пирамида, 
шаршы – төрт құбыла. Қазақта «Төрт қабырғасы тең болсын», 
«Төрт құбыласы тең» деген сөз бар. Жер бетінде бәрі тең. Онда бос 
кеңістік болмайды. Өмір мен өлім, күн мен түн, жақсы мен жаман, 
ер мен әйел бір-бірін толықтырып, тұтастықты құрайды. Бір-бірінсіз 
тіршілік жоқ. Философияда ақ және қара жолақпен бейнеленген 
«инь-янь» деген ұғым бар, осы пішіннен кеспе фигураларды 
алса, оларды түрлі тәсілмен құрастырған кезде әр түрлі суреттер 
шығаруға болады. Қытайдың түсінігіндегі «инь-янь» қазақтың 
оюында бар болып шықты. 

Сурет 4 

«Ата-бабаларымыз қоршаған ортамен етене өмір сүріп, өздерін 
табиғаттың ажырамас бөлшегі санаған. Жануарлар бейнесін 
тұрмыста пайдалану адам мен табиғаттың өзара байланысының 
символына баланып, көшпенділердің рухани бағдарын айқындап 
отырған... Бұл ретте, аң стилі бабаларымыздың айрықша жоғары 
өндірістік тәжірибесі болғанын көрсетеді. Олар оюлап кескіндеуді, 
металмен жұмыс істеудің техникасын, соның ішінде, мыс пен 
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қоладан балқымалар жасаудың және құймалар құюдың, жайма алтын 
дайындаудың күрделі әдістерін жақсы меңгерген. Жалпы, «аң стилі» 
феномені әлемдік өнердегі биік белестердің бірі саналады.» [1]. 
Сондықтан «Аң стилі» қырының негізінде келесі кезеңде қырланған 
кеспе тастардың моделінің негізіне аңды келтіруді ұйғардық. 

  
Сурет 5 

Қазіргі уақытта елімізде туындаған жаяужолдардың сапасы 
туралы мәселенің бір шешімі-ол ұсынып отырған заманауи 
қырланған кеспе тастар. «Ұлы даланың ұлы өркениеттері» атты 
жалпыұлттық тарихи құрылыс компанияларына Нұр-Сұлтан 
және Қазақстанның өзге де өңірлерінде замануи қырланған 
кеспе тастарды жаяужол (тротуар) салуда, казіргі кезде ашылып 
жатқан ұлттық «Ұлы дала» атты ежелгі өнер және технологиялар 
мұражайлары мен кесенелерде, ғимараттардың айналасында, мәдени 
орталықтардың ішінде (паркет түрінде) төсеуге болады.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 https://24.kz/kz/zha-aly-tar/basty-zha-aly-tar/item/275746-elbasy-

ma-alasy
2 https://www.inform.kz/lenta/ruhani/kz/ 
3 Погорелов А. В. Геометрия: Жалпы білім беретін мектептің 

7-11-сыныптарына арналған оқулық. – Алматы : «Просвещение-
Қазақстан» баспа үйі, 2002. – 221 б. 

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ ҚЫРЫ. АТҚА МІНУ МӘДЕНИЕТІ

ҚҰНАШҚЫЗЫ Қ.
5 сынып оқушысы, Достық орта мектебі, Павлодар қ. 

ИМАНТАЙ А.
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, Достық орта мектебі, Павлодар қ.

Өркениеттің қатпары мен сан түрлі қыры, қасиеті мен қазынасы 
көп болатыны анық. Ал «Ұлы дала» деп аталатын кеңістіктің ауқымы 
өте кең. Ұлы дала – өркениеттің атауы. «Ұлы даланың жеті қыры» 
деген Елбасымыздың кезекті мақаласында қазақ елінің тарихы 
мен оның құндылықтары, оларды жаңаша жаңғыртумен жаңарту 
туралы айтылған. Әр халықтың тарихы өзінше құнды. Қазақ елінің 
тарихы бай әрі сан қырлы, қазіргі өркениеттегі әлем халықтарының 
тарихынан ешбір кем емес.

Еліміз күллі адамзаттың өміріне айрықша әсер еткен оқиғаларға 
куә. Бабаларымыз жылқыға қатысты ашылған барлық жаңалықтың 
бастауында тұр. Демек атқа міну мәдениеті ұлы даладан бастау 
алды деуге толық негіз бар.

Халқымыз жылқы малын ежелден қастерлеген. Жылқыны 
жеті қазынаның бірі деп дәріптеуі де сөзіміздің айғағы. Тарихты 
барласақ, ата-бабаларымыздың адам қолындағы бай-дәулетті де 
ондағы жылқының санымен есептегенін аңғарамыз.

Жылқы – төрт түліктің бірі. Жылқы иесі Қамбар ата болды. 
Жылқы туралы аңыз-әңгімелер, шығармалар, өлең-жырлар өте көп. 
Жылқы жасына қарай: құлын, тай, құнан, дөнен, айғыр деп аталады. 
Жылқы – сұлу жануар. Жылқының дене бітімі көз тойдырады.

Жылқының басы созылған арықтау келеді; көздері үлкен өткір, 
танаулары кең, сүйір құлақтары ширақ қимылды болады. Жалы 
ұзын салбыраған, мойны ұзын бұлшық етті, денесі жұмырланған 
болады; құйрығы түбірінен басталатын ұзын қылдардан тұрады; 
түсі әралуан келеді. Жылқы түсі қылаң, баран, ала боп бөлінеді: 
Қылаң: ақбоз, боз, бурыл, теңбіл, құбақан, сары, құла, құла жирен, 
шабдар, көк, сұр, құлагер, қызыл, нарқызыл, т.б. жылқылар; Баран: 
торы, қара, қаракөк, қарасұр, қоңыр, жирен, күрең, т.б. жылқылар 
жатады; Ала: сарыала, сұрала, көкала, керала, қарала, қоңырала, 
күреңала, т.б. жылқылар жатады.

Алыстан қарағанда жылқының денесіндегі бозғыл түктер 
басым болса, ол қылаң жылқы деп аталады. Қошқыл түстер көбірек 
болса, баранға жатады. Ерекше кездесетін түстер болады. Мысалы, 
шұбар, бозшұбар, көкшұбар, қарашұбар, т.б. жылқылар. Будандары 

https://24.kz/kz/zha-aly-tar/basty-zha-aly-tar/item/275746-elbasy-ma-alasy
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/basty-zha-aly-tar/item/275746-elbasy-ma-alasy
https://www.inform.kz/lenta/ruhani/kz/
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қашыр, қарта қашыр (лошак), құланоид (құлан мен жылқы буданы), 
зеброид (зебр мен жылқы буданы) деп аталады [1].

Ертеректе батырлардың жылқыларының аты болған. 
Қобыланды батырдың Тайбурылы, Алпамыс батырдың Шұбар деген 
аты болған. Бұл аттар жәй аттар емес, жүйрік, сұлу, әрі батырдың ең 
жақын досы бола білген. Бұрындары ата-бабамыз жылан жоламасын 
деп қастарына жылқы байлап жатқан. Сондай-ақ ат үстінде көп 
жүрген адам буын ауруына шалдықпайды деседі. Жылқы даланың 
сәні, ердің қанаты. Туған өлкесін қиырдан танитын есті жануарды 
халқымыз серігіне балап, айрықша қастерлеген. 

Жылқы қазақтың ұлттық сана-сезім, рухани болмыс, тұрмыс-
салт, әдет-ғұрып, мәдениет пен өнерінің тұтас бір айырылмас 
бөлігіне айналып кеткен. Демек, қазақ үшін жылқы тектіліктің 
бірден бір нышаны саналады.

Халқымызда ер баланы «ашамайға мінгізу» салты бар. 
Ашамайға мінгізу – баланың сана-сезімін жетілдіру үшін 
жасалатын тәрбиелік салттың бірі. Жас бала есі кіріп, 6–7 жасқа 
келген соң, оған жеке тай атап, балаға арналған «ашамай» деп 
аталатын ер жасатып, қамшы өріп, «сен азамат болдың» деген 
сезім ұялатып, үйретілген жуас тайға әсем ашамай ерттеп мінгізіп, 
жүргізеді. Бұл баланың көңілін өсіреді, басқа балалар алдында 
мерейі көтеріліп, мақтаныш сезімде болады, тез есейеді. Оны 
еңбекке, адамгершілікке тәрбиелеу – осы ашамайға мінгізу арқылы 
да көрінеді. Ақ тілекті аналар шашу шашады. Ересек балалар тайға 
мініп, жарысады. Аяғы шағын тойға ұласады [2, 47]. Міне, бұл 
ерекше салттың мәні – ер баланы ерте есейту, оған ерте жастан 
жауапкершілік сезімін ұялату, еңбекке баулу және өзіне деген 
сенімділік пен тұрақтылықты дарыту. 

Көшпенділердің атқа міну тарихы. Қазақстан жерінен энеолит 
дәуіріндегі Ботай қонысынан қазылып алынған археологиялық 
заттарға ерекше көңіл бөлінуде.

Белгілі зерттеуші, этнограф Ахмет Тоқтабай бүгінде 
дүниежүзінде 65 миллион жылқы және 250-ден астам жылқы 
тұқымы барын айтады.

«Жылқы біздің қазақ жерінен шыққан. Бұл жәй айтыла салған 
сөз емес. Оған Көкшетау облысындағы Ботай қонысынан табылып 
жатқан жылқы сүйектері дәлел. Әлемдік археологияда дәл осылай 
бір қоныстан жүз мыңдаған жылқының сүйегінің табылуы болмаған. 
Осы қонысты көптеген ғалым зерттеп, археолог Виктор Зайберт 
отыз жылдан астам уақыт қазып жатыр. Археологиялық және 

палеологиялық зерттеулер жүргізе келе табылған жылқылардың 
қазақтың жабысынан айнымайтыны белгілі болды», - дейді ғалым.

Этнограф Ахмет Тоқтабай «жабы» сөзінің түп-төркіні 
«жабайы» деген сөзден шыққанын айтады [3].

Адамзат жылқыны қолға үйрету үшін ауыздықтан бастап, 
ер-тұраманның соңғы жабдығы – үзеңгі мен тағаны ойлап табуға 
дейін бірнеше мыңдаған жылдар уақыт өткен. Адам баласының атты 
ауыздықтап мінуі және ер-тұрманды ойлап табуы шын мәнінде ұлы 
жаңалық болды. Ердің шығуы жайында Орта Азия халықтарында 
мынадай аңыз бар: Бірнеше мың жыл бұрын мұсылман патшасы 
Жәмшид ұзаққа созылған атты жорықтан соң, артын жарақаттап 
алады, ауырған жерін жеңілдету үшін, атының арқасына иленген 
нан (қамыр) салғызып мінеді. Ауырған жері жазылып, қамырдың 
аттың арқасына келісті формаға келіп қатая бастағанын байқаған 
патша, аяғының талғанын қойдыру үшін, ат үстінен тұзақ тастап, 
оған аяғын салады, аяғының талғаны қояды. Сонда патша жайма 
нанның формасындай етіп, ағаш пен былғарыдан зат жасауды 
бұйырады. Сөйтіп бұл нәрсені ер деп атайды.

Сонымен қазатың ат әбзелдеріне: 1. Ер, тоқым; 2. Өмілдірік; 
3. Құйысқан; 4. Үзеңгі; 5. Айыл; 6. Пыстан; 7. Жүген; 8. Ноқта;  
9. Көпшік; 10. Шылбыр; 11. Қамшы жатады.

Қазақтың ер-тұрман жабдықтары сақ, ғұн, көне түркі 
тайпаларының жасап-пайдаланған ер-тоқымдарының тікелей 
жалғасы. Қазақ халқының ХХ ғасырдың басына дейін пайдаланып 
келген ерлерінің үлгі-нұсқаларының саны 20-дан асады екен. 
Ұлттық мәдениетіміздің үлкен бір саласы ерлердің жасалу 
жолдары, технологиясы, ер-тұрмандардың аймақтық ерекшеліктері, 
тіпті қарапайым «ер-тоқым», «ер-тұрман», «төрт-тұрман», «бес 
тұрман» қатарлы сөз тіркестері және олардың нені білдіретіндігі, 
тұрмандардың атаулары мен қолданылуы сияқты мәселелер кешенді 
түрде қарастырылған емес. Қазақ ерінің ең көп тараған түрі бес 
бөлек етіліп, көбіне қайың ағашынан жасалады.

Ер-тоқым дегенде тоқымның өзі ерді жабдықтайтын бірнеше 
бөлшектерден тұрады: тебінгі тоқым, ішпек, ішкілік, терлік, өң және 
көпшік, өткерме сияқты төсеніш жабдықтары да кіреді. Аттың тері 
өте асыл, атқа мінген адамның қонышына, балағына, етегіне тимес 
үшін және үзеңгі бау аттың қабырғасына тиіп қажамау үшін ат пен 
үзеңгінің арасына байланатын қалқанды – тебінгі дейді. Тебінгінің 
- «қалбыр» деген атауы да қалыптасқан. Тоқым – аттың арқасына, 
ер батпас үшін салынатын нәрсе. Киізден сырылып, айнала жиегін 
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шұға, барқыт сияқты маталармен көмкеріп жасайды. Ауқатты 
адамдар киіздің сыртын былғарымен қаптап, бедерлі өрнектер 
салатын болған. Әйелге арналған ердің тоқымы үлкен, ерлердің 
тоқымдары кішіректеу болады.

Үзеңгі – атқа мінуге, сол сияқты ердің үстінде екі аяқты тіреп, 
нық отыруға, тебінуге мүмкіндік беретін құрал [4].

Пыстан – көпшіктің, ат көрпенің үстінен баса тартылатын 
төсайылмен бірге жүретін, ер жабдықтарының арасындағы ең 
көрнекті көз тартатын түрі. Ат көрпені алды-артынан басып тұратын 
жіңішке бау тағылады. Бауды «пыстан бау», «көпшік бастырма», 
«бастырма», «көрпе бастырма» деп әр түрлі айтады [4].

Жүген –– атты иесі ырқына бағындыруға көмектесетін әбзел. 
Жүгеннің түрі көп. Атап айтқанда: күміс жүген, өрім жүген, 
шашақты жүген, қасқа жүген, үкілі жүген, түймелі жүген т.б. Жүген 
басына ауырлық келтіретіндей болмауы керек. Сондай-ақ, ертеде 
бәйбішелер мінетін жуас жылқыларға жібек жүген қолданатын 
болған [4]. 

Құйысқан – аттың үстіндегі ертоқымы қия жерде мойнына 
қарай сырғып кетпес үшін, аттың түп құйрығынан өткізіп, ердің 
артқы қанжығалығына бекітетін қайыстан жасалатын құрал [4].

Өмілдірік – жұмсақ қайыстан сәндеп жасалатын, ер артқа қарай 
сырғып кетпеу үшін, аттың омырауын орай тағылған құрал [4].

Айыл – аттың үстіндегі ер-тұрманды нық ұстап тұратын, 
жалпақтығы екі елі қайыс құрал [4].

Қамшы – ер жабдықтарының ішіндегі ажырамас бөлігі және 
көнеден келе жатқан құралдарының бірі. Адамзат жылқыны қолға 
үйретіп мінісімен аттың өзін жүргізу және алдындағы малды 
айдау үшін қандайда бір құрал қажет болған. Алғашында атқа 
мінген адам атты әртүрлі шыбықпен, ағашпен айдап жүргізген. 
Уақыт өте келе бұл құралды малдың шикі терісінің өзінен жасаған, 
бертінірек өрме өнері шыққанда шикі қайысты өріп, өрменің санына 
байланысты қамшылар үш таспа өрім, төрт таспа өрім, алты таспа 
болып бөлінген.

Қазақта «қамшы сабы сынса-әйел өледі, пышақ сабы сынса-
күйеуі өледі» деген әрі ырым, әрі сөз тіркесі бар. Ертеректе осы 
белгілерді қолдана отырып, ерінің немесе әйелінің қайтыс болғанын 
білдірген.

Қорытындылай келе, мемлекет басшысының «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты стратегиялық мақаласы барша болмыс-бітіміміз 
бен қадір – қасиетімізге нәр беріп, кемел келешегіміздің бағыт-

бағдарын айқындап берді. Соның ішінде біз сөз етіп отырған, атқа 
міну мәдениетінің бастау көзі жайлы мәліметтерді зерделей келіп, 
қазақ жері жылқыны қолға үйретіп, жаратып мінген нақты отаны 
екенін полеозологиялық, археологиялық, тарихи-этнографиялық 
материалдар негізінде дәлелденгені және олардың адамзат тарихына 
қосқан үлестері нақты мысалдар мен деректер арқылы анықталды.

ӘДЕБИЕТТЕР
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беретін мектептің 5-сыныбына арналған оқулық / Ж. Дәулетбекова,  
Г. Қосымова – Алматы: Атамұра, 2017. – 192 б.

3 «Атом бомбасынан кем емес»: Ғалымдар жылқының 
қазақ өмірін қалай өзгерткенін айтты. https://sputniknews.kz/
society/20190124/9003364/galymdar-jylkynyn-kazakh-omirin-kalai-
ozgertkenin-aitty.html

4 Айып Нүсіпоқасұлы, Темірбай Смағұлұлы. «Қазақтың 
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ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ 

МЕЙРХАНОВА А. О.
учитель русского языка, СОШ № 19, г. Павлодар 

ЖАНЫБЕК Е. Ж.
ученик 6 «Б» класса, СОШ № 19, г. Павлодар 

На уроке русского языка мы изучали тему« Великий Шелковый 
путь», и мне стало интересно «Почему этот путь называют 
Великим? Разве путь может быть Великим? Разве путь может быть 
«Шелковым»? Я задался этим вопросом, и решил больше узнать 
об этом,но в учебнике «Русский язык» за 6 класс кратко и мало 
данна информация об истории Великого шелкового пути. Мне 
хотелось более подробнее узнать и объемнее раскрыть историю 
Великого Шелкового пути, узнать об истории и роли Шелкового 
пути в развитии экономики, культуры нашей страны и почему 
наш Первый Президент в своем выступлении видит именно 
решающую роль в развитии и укреплении Шелкового пути?. 
Почему в учебнике «Русский язык и литература» такая маленькая 
информация и изучение истории шелкового пути всего один урок?. 
В тексте учебника автор пишет «… Дорога, связывающая дальний 

https://sputniknews.kz/society/20190124/9003364/galymdar-jylkynyn-kazakh-omirin-kalai-ozgertkenin-aitty.html
https://sputniknews.kz/society/20190124/9003364/galymdar-jylkynyn-kazakh-omirin-kalai-ozgertkenin-aitty.html
https://sputniknews.kz/society/20190124/9003364/galymdar-jylkynyn-kazakh-omirin-kalai-ozgertkenin-aitty.html
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Восток с Европой – Великий Шелковый путь...» сведения взято 
из энциклопедии «Чудо – книга» и тут же пишут «... это название 
не точно» Тогда зачем дает автор точное название этой дороге, 
если тут же противоречит сказанному «... это название не точно». 
Странно да? И я также подумал об этом, ведь Шелковый путь - это 
несколько караванных путей. Почему ж тогда автор противоречит 
первой гипотезе? Тогда я решил сам досконально изучить историю 
Великого Шелкового пути.Чтобы найти ответы на мои вопросы, я 
постарался прочитать и изучить информацию,консультировался 
со своими родителями и учителем. Сегодня мне хотелось бы 
поделиться своими познаниями в области истории Великого 
Шелкового пути. Мы знаем путь – это дорога, шелк – это ткань. 
Что же их между собой связывает?

Вели́кий Шёлковый путь – караванная дорога, связывавшая 
Восточную Азию со Средиземноморьем в древности и в Средние 
века. В первую очередь использовался для вывоза шёлка из Китая, 
с чем и связано его название. Путь был проложен во II веке до  
н. э., вёл из Сианя через Ланьчжоу в Дуньхуан, где раздваивался: 
северная дорога проходила через Турфан, далее пересекала Памир 
и шла в Фергану и казахские степи, южная – мимо озера Лоб-Нор 
по южной окраине пустыни Такла-Макан через Яркенд и Памир (в 
южной части) вела в Бактрию, а оттуда – в Парфию, Индию и на 
Ближний Восток вплоть до Средиземного моря. 

Рисунок 1 

Завоевательные походы Александра Македонского значительно 
расширили познания Запада и Востока друг о друге, создав 
предпосылки для установления торговых связей. Китай начал 
экспортировать шёлк, как только осознал свою потребность 
сначала в нефрите и жадеите из копей Хотана и Яркенда, а потом в 
породистых арабских скакунах, которые значительно превосходили 
по своим качествам низкорослых китайских лошадей.

Старая Северная дорога возникла во времена императора У-ди, 
который под натиском степного народа хунну направил своего 
сановника ЧжанЦяня на поиски их врагов юэчжей, откочевавших 
на запад, для установления с ними союзных отношений. Во 
время путешествия 138–126 годов до н. э. дошедший до Бактрии 
ЧжанЦянь увидел в Ферганской долине поразивших его своей 
красотой и статью коней. Он доложил императору об отсутствии 
в других странах шёлкоткацкого ремесла и посоветовал императору 
вывозить за границу шёлк в обмен на прекрасных коней, а также 
сладкие плоды, вино, люцерну и др. Шёлк на Западе высоко 
ценили за его способность противостоять всеобщему бедствию 
– назойливым насекомым-паразитам. Таким образом, ЧжанЦяню 
удалось установить отношения между Китаем и эллинистическими 
государствами Азии, а также собрать сведения о Парфии и Индии.

За время путешествия с востока на запад шёлк и специи 
проходили через десятки рук. В связи с этим историки ведут 
речь о путешествиях именно товаров и технологий, а не людей. 
Для транспортировки использовались главным образом ишаки и 
верблюды. Количество верблюдов в караванах, которые бороздили 
пустыню Такла-Макан, варьировалось от 3 до 300.

Интенсивность торговых связей снизилась после вытеснения 
римлян с Ближнего Востока и начала арабских завоеваний [2]. Во 
время периодически вспыхивавших византийско-иранских войн 
правители Персии блокировали караванные пути с тем, чтобы 
нанести максимальный ущерб экономике Византии. Трудности с 
доставкой товаров возникали и в раннеарабский период, особенно 
после разгрома китайцев в Таласском сражении, заставившего их 
покинуть Среднюю Азию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%87%D0%B6%D0%BE%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1-%D0%9D%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82_(%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3-%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 2 – Образцы шёлка династии Хань

Рисунок 3 – Статуэтка западного купца, изготовленная  
в китайском государстве Северная Вэй

После создания в XIII веке Монгольской империи, в пределах 
которой оказалась почти вся протяжённость Шёлкового пути, 
возникли предпосылки для оживления сухопутной торговли 
по древним маршрутам. Такие европейские путешественники, 
как Марко Поло, Карпини, Рубрук, при содействии монголов 
беспрепятственно проделывали путь до Восточного Туркестана 
и обратно. Теми же самыми путями распространялась в  
XIV веке и «Чёрная смерть». Западный участок пути в XIV–XV 
веках контролировали венецианцы и генуэзцы, которые обзавелись 
укреплёнными факториями по берегам Чёрного моря.

Рисунок 4 – Маршрут странствий Марко Поло

К XV веки шёлковый путь пришёл в упадок ввиду возобновления 
военных конфликтов в Средней Азии (вторжение туркменов, 
завоевания Тамерлана), которые стимулировали развитие морской 
торговли, [2] приведшее в перспективе к Великим географическим 
открытиям

Великий шёлковый путь сыграл большую роль в развитии 
экономических и культурных связей народов Передней Азии, 
Кавказа, Средней Азии и Китая, Он, например, служил проводником 
распространения технологий и инноваций, в том числе в искусстве 
(танцы, музыка, изобразительное искусство, архитектура),религии 
(Христианство в Китае, буддизм, ислам, манихейство), технологии 
(само производство шёлка, а также пороха, бумаги и т.п.). При этом 
религии распространялись с запада на восток, а почти все технологии 
(за исключением, пожалуй, колесницы в древнейшие времена) 
распространялись из Китая на запад, а не в противоположном 
направлении (ср.: четыре великих изобретения).[1]

Великий шелковый путь на территории Казахстана. Трасса 
Великого Шелкового пути проходили по территории древнего 
Казахстана. Главный торговый путь шел в предгорьях Тянь-Шаня , 
пересекал долины Сырдарьи, Таласа, Чу, Или, уходил в Китай. Его 
ответвления проходило по берегам Сырдарьи, называемой Яксартом, 
Сейтхуном, затем шло через Приаралье на реке Урал (Джайк) и далее 
в Предчерноморье, Византию и в Западную Европу. От этой главной 
артерии отходили дороги на север в степи Центрального Казахстана, 
Сарыарку, на Иртыш, Алтай и Монголию. На этих дорогах стояли 
крупные торговые города: Испиджаб, Усбаникет, Отрар, Туркестан, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Сауран, Сыгнак, Янгикент, Сарайчик. Предметом торговли здесь 
являлись белые ткани, оружие, медь и железо. 

В середине I тыс. до н. э. стал функционировать Степной путь, 
протянувшийся из Причерноморья к берегам Дона, затем в земли 
савроматов в ЮжноеПриуралье, к Иртышу и, далее, на Алтай, в 
страну агрипеев, населявших район Верхнего Иртыша и о. Зайсан. 
По этому пути распространяли шелк, меха и шкуры, иранские 
ковры, изделия из драгоценных металлов. В распространении 
драгоценных шелков участвовали кочевые племена саков и скифов, 
через посредство которых диковинный для того времени товар 
попадал в Центральную Азию и Средиземноморье.

Рисунок 5 

В VI–VII вв. наиболее оживленным становится путь, 
проходивший из Китая на запад через Семиречье и Южный 
Казахстан. Такое перемещение пути можно объяснить несколькими 
причинами. Во-первых, в Семиречье находились ставки тюркских 
каганов, которые контролировали торговые пути через Среднюю 
Азию. Во-вторых, дорога через Фергану в VII в. стала опасной из-за 
междоусобиц. В-третьих, богатые тюркские каганы и их окружение 
стали крупными потребителями заморских товаров.

Во второй половине VI в. Семиречье, Южный Казахстан 
вошли в состав Тюркского Каганата, огромной кочевой империи, 
простиравшейся от Кореи до Черного моря. В конце VI в. происходит 
оживление Шелкового пути на участке Семиречья и Южного 
Казахстана, что сыграло важную роль в развитии городской культуры 
этого региона. В Семиречье он стимулировал возникновение ряда 
городских центров, а на юге Казахстана способствовал быстрому 

росту городов. Шелковый путь через Среднюю Азию, Южный 
Казахстан и Семиречье функционировал вплоть до XIV в., пока 
междоусобицы и войны, приведшие к гибели городской культуры, 
и освоение морских путей в Китай не привели к его угасанию.

Более подробно, изучив историю Великого Шелкового пути я 
понял насколько этот путь был,действительно, Великий, нашел ответ 
на мои вопрос «Почему этот путь назван Великим Шелковым?». 
Великий Шелковый путь – это самый протяженный сухопутный 
торговый маршрут во всей истории, это, действительно, Великая 
история Великой Шелковой пути. Это караванная дорога с вереницей 
верблюдов. Великий Шелковый путь соединил все государства и 
входившие в них народы Европы и Азии. Шелк, изобретенный в 
Китае, был главным предметом торговли, и он определил название 
пути. Благодаря своей легкости, компактности, громадному спросу и 
дороговизне он являлся идеальным предметом торговли на дальние 
расстояния. С открытием Великого Шелкового пути по разработанному 
маршруту строились новые города в Азии, дороги, гостиницы, склады и 
многое другое. Многие города были построены для путешественников. 
Путешественники,а среди них были ученые, воины, писатели и др., 
которые прошли по шелковому пути оставляли записи, дневники, 
сочиняли песни и стихи, писали музыку. Путешествуя через всю 
Европу, торговцы делились культурными знаниями, технологиями, 
рассказывали о религиозных учениях. Так, например благодаря 
средневековым торговцам возникли чеки. Европа, благодаря 
путешественникам смогла узнать о культуре Востока.

Великий Шелковый путь возникший как торговый путь 
внес большой вклад в развитие международных культурных, 
религиозных, экономических связей.

В своей программной статье «Семь граней Великой степи» 
Первый Президент РК Н. А. Назарбаев сказал: «Сегодня нам 
необходим позитивный взгляд на собственную историю...». 

Новый шёлковый путь – концепция новой транспортной 
системы, продвигаемой Китаем, в сотрудничестве с Казахстаном, 
Россией и другими странами, для перемещения грузов и 
пассажиров по суше из Китая в страны Европы. Транспортный 
маршрут включает трансконтинентальную железную дорогу – 
Транссибирскую магистраль, которая проходит через Россию и 
второй Евразийский континентальный мост, проходящий через 
Казахстан. И, как патриот своей страны, я понял,что каждый из 
нас должен знать историю своей страны, потому что, не зная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82&action=edit&redlink=1
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прошлого, нет будущего. Также изучив программную статью нашего 
президента« Семь граней Великой степи» у меня опять возникли 
вопросы: «Почему в учебнике «Русский язык» 6 класс всего лишь 
небольшой текст об истории Великого шелкового пути? Почему бы 
не включать и историю других 6 граней Великой степи? Ведь эта 
история нашей Родины, наших предков, и чем больше мы будем 
изучать историю своей страны, знать какой ценой и как развивалось 
наше государство в нас больше будет расти любовь к своей земле , 
ответственность за настоящее и будущее нашего государства.
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Т. 1. Казахстан от эпохи палеолита до монгольского нашествия. 
2004. – 312 с.

5 Казахстан. Национальная энциклопедия. Алматы, Қазақ 
энциклопедиясы. 2004. – 560 с.

6 Назарбаев Н. В потоке истории. Алматы, Атамұра. 1999. - 296 с.

ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СЕМИ ГРАНЕЙ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ

НАУАНОВА К. Б.
учитель русского языка и литературы, Школа-гимназия № 80, п. Торетам 

КАНАТКЫЗЫ Р.
ученик 11 класса, Школа-гимназия № 80, п. Торетам 

Статья Елбасы Республики Казахстан Н. А. Назарбаева «Семь 
граней Великой степи» является логическим продолжением идей, 
высказанных им ранее в программе «Рухани жаңғыру». Лидер нации 
призвал научное сообщество, не принижая роли других народов 
в истории, раскрыть и показать мировое значение достижений 
материальной и духовной культуры Великой степи [1, с. 13]. 

В нашей истории было немало драматических и трагических 
моментов, много войн и конфликтов, политических катаклизмов. Мы 
не должны забывать о них. Нужно осознанно принять свою историю 
во всей ее многогранности. Вопрос не в том, чтобы показать свое 
величие за счет принижения роли других народов. Главное, опираясь 
на строгие научные факты, спокойно и объективно понять нашу 
роль во всемирной истории. 

Великая евразийская степь тянется от Уссури до Дуная, 
окаймленная с севера сибирской тайгой, а с юга – горными 
хребтами. Западная часть Великой степи как вмещающий ландшафт 
культурного ареала включала, в прошлом, не только территорию 
Казахстана, но и степи Причерноморья и даже венгерскую пушту. 

Глава государства указал на то, что впервые в мировой 
истории лошадь была приручена в Казахстане 5000 лет назад. Так, 
доказательством этого служит то, что в ходе археологических 
раскопок на поселении энеолитического времени Ботай были 
обнаружены останки более 70 тысяч лошадей. 

Ботай уже вошел в культурную сокровищницу всего мира. Трудно 
что-либо добавить в следующие высказывания и оценки: знаменитого 
американского ученого Дэвида Энтони – «Ученые современной эпохи 
ответы на многочисленные вопросы мировой истории находят именно 
в Ботайской культуре»; известного продюсера Найоби Томпсона – 
«История взаимоотношений лошади и человека начинается в Северном 
Казахстане, в этой раздольной степи. Ботайцы одними из первых в мире 
сели на лошадь. После этого началась вся цивилизация. Появилась 
возможность быстрее добраться до цели. Это коренным образом 
изменило судьбу человечества»; нашего замечательного ученого 
Зейнуллы Самашева – «Ботайский феномен вводит в культуру самых 
первых, ранних коневодов евразийских степей. Вообще в истории гомо 
сапиенс это было прорывным явлением. Полет человека в космос – вот 
с чем можно сравнить» ... Действительно, как писала Вера Ковалевская, 
«приручение коня вызвало первые крупные передвижения народов, 
когда, получив в свои руки удесятеренную скорость, человеческая воля 
смогла подчинить себе огромные пространства» [2, с. 3]. 

Как известно, коневодство в евразийских степях определило 
переход к пастушеству, а затем и к кочевому скотоводству. Древнее 
население продвинулось далеко вперед за счет использования 
лошади как транспортного, пищевого, военного средства. Наиболее 
ранние элементы хозяйственно-культурной системы евразийских 
степей появились в эпоху неолита-энеолита. 
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Вещи следует называть своими именами. Одним из обстоятельств, 

которые позволили появиться феномену «Великой степи» как 
явлению мировой цивилизации, является приручение лошади. Она 
была незаменимым партнером воина а не просто транспортным 
средством. Лошадь также обеспечивала кочевника мясом на зиму и 
давала несравненный степной напиток – кумыс. Также без лошади 
не могло обойтись кочевание на дальние расстояния. 

Выведение пород скота, способного к сезонному кочеванию, 
выработка методов использования пастбищ и водных ресурсов 
территории позволили создать экологическую материальную 
базу развития кочевой цивилизации. При отсутствии внешних 
воздействий такая цивилизация вела к интенсификации 
производства, без ущерба экологии, что очень важно и в наше 
непростое время. 

Обсуждая вопросы о месте кочевников в мировой истории, 
Елбасы подчеркнул, что кочевниками были изобретены штаны, 
которые носят все в мире, седло, стремена, сабля. Номады улучшили 
до совершенства стрельбу из лука на лошади, первыми создали 
из пластин броню для коня и всадника, что привело к появлению 
тяжеловооруженной конницы. 

Также в статье показано, что казахская земля, богатая 
многообразными металлическими рудами, была одним из первых 
центров появления цветной металлургии. Еще в глубокой древности 
на землях Центрального, Северного и Восточного Казахстана 
возникли очаги горнорудного производства.

Еще в Советском Союзе академик Алькей Маргулан в своей 
научной работе «Бегазы-дандыбаевская культура Центрального 
Казахстана» показал, что на территории Казахстана еще с древних 
времен выплавляли бронзу, медь, серебро, золото, используя их 
в производстве орудий труда, для изготовления разной посуды, 
украшений, ремесленных изделий [3, с. 4]. 

Однако самым важным вкладом наших предков в мировую 
культуру было открытие способа выплавления железа, новых 
методов производственных технологий, благодаря которым 
качество труда выросла в разы, возникла оседлая культура, частная 
собственность, государство, изменилось и стало более совершенным 
оружие. Это открытие изменило все прежнее производство, всю 
культуру и образ жизни человека.

Обращаясь к искусству древних кочевников, лидер нации, 
высоко оценивает значение «звериного стиля», который, по 

его мнению, является одной из высочайших вершин в мировом 
искусстве. «Золотой человек», костюм которого состоит из 4000 
золотых пластин, найден только на территории Казахстана и 
представляет собой непревзойденный и уникальный шедевр 
мирового искусства. 

Наивысшим образцом художественной культуры наших 
предков есть одеяние Золотого человека, которого стала мировой 
сенсацией. В нем отражены уникальные мифологические элементы 
и образы древней степной культуры. На одной из серебряных чаш, 
найденных в захоронении, были обнаружены следы самой древней 
письменности в Центральной Азии, что еще раз свидетельствует об 
огромном вкладе наших предков в мировую культуру и историю.

Центр Великой евразийской степи – Алтай – представляет 
собой колыбель тюркского мира, поэтому Казахстан – прародина 
всех современных тюркских народов, ставших потомками древних 
гуннов, саков, прототюрков. Когда мы говорим о единстве 
тюркского народа, о его генезисе, нельзя забывать о Великой степи 
– колыбели тюркской культуры.

Елбасы высоко оценил также достижения тюркской цивилизации, 
представляющей симбиоз кочевой и оседлой цивилизаций, что 
привело к подъёму средневековых городов, которые стали центрами 
культуры, науки и мировой торговли. Отырар дал человечеству 
одного из величайших умов мировой цивилизации Абу Насра  
аль-Фараби, а в Туркестане жил и творил один из великих духовных 
лидеров тюркских народов Кожа Ахмет Яссауи. 

Кочевники обеспечивали безупречную организацию и 
безопасность на всем протяжении Великого шелкового пути. 
Степная зона соединяла китайскую, индийскую, персидскую, 
средиземноморскую, ближневосточную и славянскую цивилизации. 
С момента своего возникновения карта Великого шелкового пути 
в большей степени располагалась в пределах тюркских государств. 
По мнению Елбасы, именно во времена господства тюрков в 
Евразии Великий шелковый путь достиг наивысшего расцвета 
и способствовал экономическому процветанию и культурному 
подъему в международном масштабе. 

Казахстан является родиной яблок и тюльпанов, что 
подтверждается научными исследованиями. По древним маршрутам 
Шелкового пути от предгорий Заилийского Алатау на территории 
Казахстана оно попало в Средиземноморье и потом распространилось 
по всему свету. И как символ этой долгой истории популярного 
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плода, один из красивейших городов нашей страны носит название 
«Алматы», отметил Глава государства. Сегодня в мире существует 
более 3 тысяч сортов культурных тюльпанов и большая их часть 
– «потомки» наших местных цветов. В Казахстане насчитывается 
35 видов тюльпанов. 

В заключение своей статьи, Президент РК отметил, что все 
эти вопросы требуют серьезного осмысления. Они касаются 
фундаментальных основ нашего мировоззрения, прошлого, 
настоящего и будущего народа. В связи с этим, он поставил 
вопрос о необходимости модернизации исторического сознания 
казахстанского общества. Президент РК считает, что эту работу 
следует начать с таких крупных проектов, как: 

1 Архив-2025. 
2 Великие имена Великой степи. 
3 Генезис тюркского мира. 
4 Музей древнего искусства и технологий Великой степи. 
5 Тысяча лет степного фольклора и музыки. 
6 История в кино и на телевидении. 
По мнению главы государства, все эти новые компоненты 

общенациональной программы «Рухани жаңғыру» позволят 
актуализировать многовековое наследие наших предков, сделав его 
понятным и востребованным в условиях цифровой цивилизации. 
Президент выразил свое убеждение в том, что у народа, который 
помнит, ценит и гордится своей историей - великое будущее. 
«Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и 
позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны», - 
отметил в заключение лидер нации [4, с. 4]. 

Таким образом, еще раз осмысливая все положения, 
высказанные Елбасы в его новой работе, подчеркиваю, что все они 
имеют исключительное значение для формирования самосознания 
казахского народа, воспитания в каждом гражданине Казахстана 
духа патриотизма. «Семь граней Великой степи» служат цели 
объективного и справедливого освещения исторического вклада 
казахского и всех тюркских народов в мировую историю и культуру.
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ЖЫЛҚЫ МАЛЫНЫҢ ҚАСИЕТІ

САТЫБАЛДИНОВ Е. А.
ғылыми жетекші, тарих магистрі, тарих пәнінің мұғалімі, 

№ 3 Успен ЖОББМ, Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы
БЕКТЕМІР Ә. Н.

5 сынып оқушысы, № 3 Успен ЖОББМ,  
Павлодар облысы, Успен ауданы, Успен ауылы

Мен жылқыны жақсы көремін. Жылқы жайлы көп білгім 
келді. Сондықтан да зерттеу жұмысымды жылқы малына арнадым. 

Қазақ – ежелден мал шаруашылығымен айналысқан халық. 
Ғасырлар бойы қалыптасқан бай тәжірибесі бар олар мал өрісін, 
тіршілік табиғатын, қадір-қасиетін әбден танып, білген. Тіпті 
малдың айрықша қасиетін, ерекшелігін танитын сыншылар да 
шыққан. Сөйтіп халқымыз өзінің тіршілігін, шаруашылығын осы 
мал өсірумен байланыстыра жасаған. Оның өнімдерін тіршілік 
құралы етіп, пайдалануды шебер игерген. «Төрт құбылада – төрт 
түлік» деп бекерге бағаламаған.

Қазақ халқы үшін төрт түліктің осалы жоқ. Дегенмен 
жылқының адам үшін атқаратын қызметі өте жоғары бағаланатын 
болған. Мереке-қуанышта, қайғы-қасіретте, басқа түскен не ауыр 
күндерде бұл түлік адамның жан серігі, айырылмас досы болған. 
Жылқы қазақтың ұлттық сана-сезім, рухани болмыс, тұрмыс-салт, 
әдет-ғұрып, мәдениет пен өнерінің тұтас бір айырылмас бөлігіне 
айналып кеткен. 

https://ru.qamshy.kz/article/43778-o-stati-prezidenta-sem-graney-velikoy-stepi
https://ru.qamshy.kz/article/43778-o-stati-prezidenta-sem-graney-velikoy-stepi
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Зерттеудің мақсаты: 

 ¾«Жеті қазынаның бірі жылқының» ерекше қасиеттерімен 
таныстыру, жылқы туралы түсінік кеңейту, жылқы асыл мал екені 
жайлы, жылқының түрлері мәлімет жинау.

 ¾Жылқы кәделі,  бағалы қазына екенін ұғындыру, 
халқымыздың жылқы малына қатысты салт-дәстүрлеріміздің 
орасандылығын көрсету.

Зерттеудің міндеттері:
 ¾Жылқы малының қазақ үшін алатын орнын, жылқы түрлерін, 

оның ішінде қазақ жылқыларының түрлері жайлы жиналған 
мағлұматтармен бөлісу.

 ¾Жылқы еті мен сүтінің адам денсаулығына пайдалы 
жақтарын айту.

 ¾Атпен емдеу (иппотерапия) жайлы насихаттау.
Жұмыстың өзектілігі:

 ¾Төрт түліктің ішінде қазақ үшін жылқының алар орнының 
бөлек екенін түрлі деректер келтіре отырып суреттер арқылы 
дәлелдеу.

 ¾Жылқы малына қатысты мақал-мәтелдер мен тұрақты 
тіркестердің мағыналарын ашу 

Зерттеудің нәтижесі:
 ¾Жылқының түрлері мен әр жастағы атауы жайлы мәліметтер 

жинақталды
 ¾Жылқы малына қатысты түрлі афоризмдер мен мақал- 

мәтелдер, ырым-тыйымдар зерделенді.
Қазақ баласы жылқы түлігін төресіндей көретіні сондай 

қазақ жылқы мінезді деп, өзінің мінез-құлық, бітім-болмыс, жан 
дүниесінің айқындаушысына айналдырып алған. Демек, қазақ үшін 
жылқы тектіліктің бірден бір нышаны болып саналады. Бұлай өзінің 
жаратылысына жылқыдан ұқсастық іздеу – тек қазаққа ғана тән 
қасиет әрі бұл – қазақтың осы түлікке деген аса жоғарғы құрметінің 
белгісі. Қазақ ат десе ішкен асын жерге қояды.

Бұрынғы батырлар да өзі мінген атын жан серігіндей көріп 
өскен. Жылқы малы да сол батырлардың сенімді серігі бола білген. 
Батыр өмірден озғанда оның атын бір жылдай ешкім мінбейтін 
болған. Батырдың дүниеден озғанына бір жыл толғанда жылдық 
асына өзінің аты сойылатын болған. Бұл да адам баласы жылқына 
қаншалықты бағалайтынын көрсетеді. 

Осы уақытқа дейін білгендерімді айтар болсам: жылқы адамзат 
және дала өркениетіндегі дамудың жарқын көрсеткіштерінің бірі болған.

Жылқы төрт-түліктің бірі. Жылқы иесі Қамбар ата. Қазақ 
халқында жылқыны құрметтеп, қасиеттеп жоғары бағалаған. Жылқы 
баласы сүйкімді, әрі жүйрік болып келеді. Жылқы жасына қарай: 
құлын, тай, құнан, дөнен, айғыр деп аталады. Жылқы сымбатты жануар. 
Мойнынан түскен жалы жібектей сусылдайды. Сирақтары ұзын, 
көздері ботадай әдемі. Жылқының дене бітімі көздің жауын алады. 

Қазақ халқы жылқыны 3 топқа бөлген. Қазақтар бәйгеге 
қосатын жүйрік жылқыларды тұлпар, арғымақ, сәйгүлік деп 
әлпештеп ерекше күтімге алған. Ал ауыр жүк артуға, алыс жолға 
төзімді жылқыны қазанат деп атап, оны да ерекше бағалаған. Ал 
еті мен сүті үшін өсіретін жылқылар жабы деп атаған. Жылқы 
туралы аңыз әңгімелер, шығармалар, өлең-жырлар, ертегілер өте 
көп. Солардың бір мысалы ретінде мына өлеңдерді айтуға болады.

Жылқы деген бір мал бар,
Ер жігіттің қанаты.

Ту көтерер тұлпар бар,
Батырлардың санаты дегендей бұрынғы кездегі қай батырдың 

болмасын сенімді серігі ретінді астына мінген аттары қоса баяндалады. 
Қобыланды батырдың Тайбурылы, Алпамыс батырдың Шұбар деген аты 
болған. Бұл аттар жәй аттар емес, жүйрік, сұлу, әрі батырдың ең жақын 
досы бола білген. Жылқы қасиетті жануар. Ол қырық ауруға ем. Сондай-
ақ жылқылар бізді қауіптерден қорғайды. Бұрындары ата-бабамыз 
жылан жоламасын деп қастарына жылқы байлап жатқан. Сонымен бірге 
ат үстінде көп жүрген адам буын ауруына шалдықпайды екен. Ғылыми 
тілде «иппотерапия» деп аталатын атпен серуендеу арқылы жасалатын 
емнің түрі бар. Бұл емдеу арқылы бүгінде талай адам дертіне дауа табуда. 

Сурет 1
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Негізі басқа түліктерге қарағанда жылқы өсіру жеңіл.Оны 

бағуда шығын шықпайды. Еті де, сүті де қазақ халқы үшін аса 
қадірлі тағам.Өз бойын таза ұстайтын,өз жерін қашықтан танитын 
сезімтал қасиетті жануар.

Жылқының тас қараңғы түнде жарты тарыны көретін 
жанарының өткірлігі сынды жаратылыс ерекшеліктерінің өзі бір төбе.

Көшпенді халықтың маңызы зор болғандықтан, жылқыға 
байланысты салт-дәстүрлер мен ырым-тыйымдар өте көп. Қазақтар 
киесі атады деп жылқыны ұрмаған, құрық аттаған жарымайды 
деп, жылқышы ұстайтын құрықтан аттап өтпеген. Сүрінген атты 
да ұрмайды. Сайтан аттың көзін басып тұрса, қашып кетсін деп, 
көзін оң қолымен сүртіп тазалайды. Жолаушы келе жатып, атының 
сауырынан ұрмайды. 

Қазақ халқы жылқыны жеті қазынаның бірі санап, оны киелі 
деп есептеп жыл қайыруда жетінші орын берген. Еті - жесең тамақ 
Сүті – ішсең сусын. Жүні - кисең киім. Терісі - байлық. Сүйегі, 
мүйізі - тұтынсаң бұйым. Мінсең - көлік. Өсіруге қолайлы. 

Міне, осы жайларды оқып үйрене мен әсіресе жылқы малына 
қатысты көптеген қызықты деректерді жинақтадым. Соның ішінде 
жылқы сүті, яғни, қымыздың пайдасы туралы айтсақ. 

Қымыз - қазақтың көнеден келе жатқан шипалы сусын. Бие 
сүтінен жасалатын бұл сусын көшпелі халықтардың ежелден келе 
жатқан дәстүрлі тағамы, қадірлі асы. Орыс ғылымдары Г. Захарин 
мен С. Боткин тәптіштеп зерттей келе «Қымыз - адам денсаулығын 
күшейтіп ауруды бәсендететін тағам» деген қорытынды жасаған 
болатын. Қымыздың құрамында аурудың тәбетін ашатын В2, В12, 
Р, С витаминдері көп. Науқастанған адамға қымыз ішкізсе, оның 
организмінде гемоглобин, эритроцит көбейіп, холестерин құрамы 
қалпына келеді.

Қазақ жылқы малының болмысындағы басқа түліктерде 
болмайтын барша қасиетін жақсы танып, терең зердерлеп білген. Соның 
нәтижесінде өзінің өмір сүру қалпы мен болмысына қатысты көптеген 
тұрақты сөз тіркестерін жылқы түлігіне қатысты қалыптастырған. 
Ал адамның көңілінің кеңдігін, пейілінің дарқандығын, қасыретке 
қайыспас, қайғыға берілмес, қайсар қажырын «ер жігіттің ішіне ер 
тоқымды ат сияр» деп қайырса, сабырлы да салмақты, бір ауылдың 
ұйтқысы болып отырған, жаны жайлау, біртоға бәйбішені «бес биенің 
сабасындай» деп береке, құтқа балаған.

Көшпенділер мен жылқы баласынының бірге өсіп, біте 
қайнасқаны сондай олардың тұрмыс-салтына, мәдениеті мен 

өнерінде өз ара қатысты айтылатын афоризмдер толып жатыр. 
Мысалы, жаңа туған нәресте ұл бала болса ат ұстар, егер ол қыз 
бала болса ат байлар деп бейнелеп айтады. Ал баласы ер жетіп, 
есейіп, өссе ат жалын тартып мінді деп қуанады. Немесе түтеген 
қалың қою тұман, көзге түртсе көргісіз тас қараңғыны ат құлағы 
көрінбейді деп бейнелеп жеткізген. Сонымен қатар бірін-бірі қайта 
көрместей болып ренжіскен екі жақты ат құйрығын кесті деп 
білдірсе, араздасып барып татуласқан жандарды ат тізесін қосты 
деп табысқанын айтады. 

Қазақ тумысынан жылқымен жағаласып, жылқымен жарысып 
өскен. Жер жүзінде жылқының жасын, мінез-құлқын, түр-түсін, 
қадыр-қаиетін, түп тұқиянын өзгеден артық білетін бір жұрт болса, 
ол – қазақ. Соның үшін де қазақ тілінде жылқыға байланысты, соның 
ішінде тек атқа байланысты «ер қанаты- ат; атың барда ел таны 
желіп жүріп; жылқының үсті – жел, сүті – ем; атты тағаласаң есек 
аяғын көтереді; тигізбейді қазанат қамшы, азамат жоғын білгізбейді; 
ат айналып қазығын табар; ат тұяғын тай басар; ат аунаған жерде түк 
қалар… т.б. толып жатқан мақал-мәтелдер туса, «ат төбеліндей; ат 
бауырына түсіп; ат құлағында ойнау; атқа мінер; аттың жалында…
қатарлы фразеологиялық тіркестер қалыптасты. Ат ән мен күйге 
арқау болды. «Маңмаңкер», «Ақ бақай», «Сал торы», «Қара 
жорға» сынды әндер, «Құлжагер», «Тел қоңыр», «Қос күрең», 
«Көк дөнен» сияқты күйлер өмірге келді.

Халқымыздың жылқы малына деген сүйіспеншілігі еш 
төмендеген емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, дамып, жетіліп, 
кемелденіп отырды. Сол заман, дәуіріне сай тіршілік-тұрмысын 
жылқымен байланыстырған жаңа қанатты сөздер туындап отырды. 
Аса талапты, таланты тас жарып тұрған адамға теңеу іздегенде де 
жылқыға келіп тірелеміз. «Талаптың мініп тұлпарын, тас қияға 
өрледің» Абай сөзі осыған дәлел. Және дарынды мен дарынсызды, 
жақсы мен жаманды шенестіргенде айтылатын «тұлпардан тұғыр 
озбас шабылса да,оған да үкі тұмар тағылса да» деген де Абайдан 
қалған қанатты сөз. Албаты кетіп, арам тер болған дарақылықты 
«Бәйге алмаған жүйріктен, белі жуан бесті артық» (Шалкиіз 
жырау) деп түйреді. Қалжырағанды қатайтып, шаршағанды шыңап, 
босағанды беркінтіп ерлікке шақыратын жігерлі сөздер Махамбет 
аузынан түйдек – түйдегімен түсіп жатады. «Ереуіл атқа ер салмай, 
ерлердің ісі бітер ме?»

Қазақ халқының тарлан тарихының тереңіне үздіге үңілгенде 
бабаларымыздың елін, жерін қорғап, ата жауымен алысқандығын 
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көреміз. Ал мұндай ұлы жорықтарда ел туының жығылмауы да аттың 
күші еді. Көшпенділердің бес қаруы сайма-сай салт атты шеріктері 
садақ ату, шоқпар сілтеу, найза салу, қылыштасу, ат үстінен аударып 
түсіру сынды әскери сайысқа ат үстінде машықтанып, ат құлағында 
ойнады. Ат бәйге, көкпар, аударспақ, теңге ілу, жамбы ату, 
шеген, қыз қуу сынды ұлттық ойындарымызды талай аламан додаға 
түсіп әбден машықтанған сәйгүліктерсіз елестету мүмкін де емес. 
Дамыта алмай отырғанымыз болмаса ат спорты ойындарының 
ең көп таралған ортасы қазақтар іші. Алайда, ат десе ішкен асын 
жерге қойған қазақтан бұл күнде ат десе селт етпейтін қазақты да 
табуға болады. Оның еш әбестігі де жоқ. Заман солай болған, қоғам 
ыңғайына қарай солай тәрбиеленеміз. Сондықтан да келешегіміз 
кемел, туған елін жан-тәнімен сүйетін, жады мықты, жанары отты, 
рухы биік азамат болып ер жетуіміз үшін жылқы түлігі туралы 
таным-түсінігімізді байытуымыз керек.

Оқып тоқығанмен түсінбесек, ол да пайдаға аспай жататын 
жағы тағы бар. Сол үшін де Жылқының адам бойына күш, рух 
сыйлайтын ала-бөтен қасиеті бар. Ол – намыс, ол – ұлттық 
сана-сезім, ол – тектілік рухы болған. жылқы туралы ізденуімді 
жалғастыра беремін. Жылқы жасы 

1. Құлын - жылқы төлі 
2. Жабағы - 1 жылға дейінгі төл
3. Тай - 2 жастағы жылқы
4. Құнан - 3 жастағы жылқы.
5. Байтал - 4жастағы ұрғашысы
6. Дөнен - 4 жастағы еркегі
7. Бесті - 5 жасар еркек жылқы. Ат - кестірілген, мініс ат
8. Айғыр - аталық жылқы. Сәурік - жас айғыр.
9. Бие - аналық жылқы. а) мама бие - көп құлындаған жуас бие 

ә) қулық - алғаш құлындаған бие
Бұрын ел қорғаған батырлар жылқы ішіндегі таңдаулыларын 

ерекше дәріптеп, бағалаған. Халық жылқыны жоғары бағалап, 
жүрісін де жіктеген. Қазірде әлемде екі жүз елуге жуық жылқы 
тұқымы бар. Соның ішінде тоқталып өтуге тұрарлық тұқымдар. 

Ахалтеке тұқымы. Ахалтеке түркімен халқының қазынасына 
жатады. Тіпті, ең ежелгі жылқы тұқымдастараның санатында. 
Ахалтеке жылқылары шапшаңдық жағынан дес бермейді. 

Жәуміт тұқымы. Түркіменстанның оңтүстік бөлігінде пайда 
болған қайырымды, ең ежелгі тұқым. Бастары дәу, мойындары 

төмен, аяқ қолы мығым келеді. Жүрісі аса жайлы. Қиындықты 
талғамай-ақ, кез келген ауа райына төтеп береді. 

Қарабайыр тұқымы. Орталық Азиядағы ежелгі тұқым. 
Қарабайыр жылқыларының болмыс бітімі бөлекше. Бас бөлігі 
төмен, қысқа мойынды, өнегелі жылқылар қатарынан. Арбаға 
жегуде таптырмас көлік ретінде саналады. Араб тұқымы. Бұл 
тұқым үлкен атақтарға ие. Жер шарының кез келген елі жылқы 
шаруашылығында араб жылқысын қажет қылған. Ол таза қанды 
ағылшын, американ, венгер жылқыларының пайда болуында 
біршама үлес атқарған. Араб жылқыларын біздің елде де жоғары 
бағалайды. Париж көрмелерінде араб жылқылары ең таңдаулылар 
қатарында есептелген.

«Таза қанды» салт атты тұқымы. Бұл тұқымның жылқылары 
жүйріктік тұрғысында ешкімге дес бермейді. Сол үшін де бұл 
тұқымның жылқылары алтыннан да қымбат келеді.

Украинаның ұлттық тұқымы. Бұл жылқылардың бойлары, 
мығым денелері, әдемі де еркін жүрістері, түр-түстері адам 
қызығушылығын тудырары сөзсіз.

Қазақ тұқымы. Жазиралы даланың бойындағы қазақ 
жылқылары аласа болып жайлып жүргенмен, шабыс жағынан 
келгенде ешкімнен кем түспейтін. Олар күніне үзіліссіз  
70 шақырымды емін-еркін еңсеріп отырады. Ашық аспан астында, 
кез келген температурада көнбістік көрсетеді. Әрі шөп талғау 
дегенді білмейді. 

Қазақ жылқысы бірнеше түрге бөлінеді. Соның бірі – Адай 
жылқысы. 

Сурет 2
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Қостанай тұқымы. Қостанай жылқылары қандай жағдай 

болмасын алғыр, еңбекте төзімді болып келеді. Қазақтың теңге алу, 
көкпар, бәйге сияқты ұлттық спорт ойындарында жарысқа жиі түседі. 

Қазақстан Республикасының Елтаңбасында бейнеленген 
қанатты тұлпар - дала дүлділі, ер азаматтың сәйгүлігі, желдей ескен 
жүйрік аты, жеңіске деген жасымас жігердің, қажымас қайраттың 
бостандыққа ұмтылған құлшыныстың бейнесі. Ол ұшқыр арманның, 
самғаған таңғажайып жасампаздық қиялдың, талмас талаптың, асыл 
мұраттың, жақсылыққа құштарлықтың кейпі. Қанатты тұлпар Уақыт 
пен Кеңістікті біріктіреді. Ол өлмес өмірдің бейнесі. 

Жылқы – малдың патшасы
Мал өсірсең, жылқы өсір,
Пайдасы оның көл-көсір

Бүгінгі таңда бие сүтінен жасалатын қымыз көптің сүйіп ішетін 
сусына болып отырса, тәтті етінен жасалған қазылар шошқа етінен 
жасалатын шұжықтың орнын басып үлгерді десек қателескендік 
емес. Ал ұмытшақтыққа жылқы жүрегін қуырып жеу пайдалы 
екенін бүгінгі ғалымдар дәлелдеп берді. Ал, бүйректі қуаттандыруға 
жылқы етін қақтап пісіріп, сүтпен бірге ішіп-жеу дерттің нағыз 
дауасына айналды. 

Көшіп-қонуға ыңғайлы, мініске төзімді, өз аяғынан жайылатын, 
күтімді көп тілемейтін, егесін жыланның уынан да қорғай білетін 
қасиетке ие, еті дәмді, сүті шипалы қазақ төрт түліктің ішінде бірінші 
байлыққа санаған жылқы малының қасиетілігін демей не дерсің. 

ӘДЕБИЕТТЕР
1 «Балалар Энциклопедиясы», 1-том. – «Атамұра» – 2008 ж. 

– 530 б.
2 «Оқушы анықтамалығы» – Алматы. Алматы кітап – 2007 ж.
3 «Қазақстанның ауыл шаруашылығы» – Алматы. Алматы 

кітап – 1970 ж.
4 «Жеті Қазына» С.Кенжеахметұлы 2 бөлім – Алматы қ. «Ана 

тілі» – 2007 ж.
5 Қазақстан Ұлттық эцклопедиясы. «Қазақстан» Алматы қ.  

– 2010 ж.
6 «Сең білесің бе?» Эцклопедиясы. Райымбеков Қ. Ж., 

Байғабылова Қ. Т. – Алматы қ. «Аруана» баспасы – 700 б.
7 «Балалар энклопедиясы» 2 том. – Алматы қ. «Атамұра»,  

2008 ж. – 535 б.

РУХАНИ ЖАҢГЫРУ – КОНЦЕПЦИЯ  
ПРОЦВЕТАНИЯ ГОСУДАРСТВА

СЕЙЛХАНҚЫЗЫ Д. 
ученик 9 класса, СШ с. Уштерек, Евгеньевский сельский округ, г. Аксу 

ЕЖИХАНОВА Г. К. 
учитель русского языка и литературы, СШ с. Уштерек,  

Евгеньевский сельский округ, г. Аксу 

Инициативу о модернизации сознания народа Казахстана в 
своей стратегической статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
в апреле 2017 года выдвинул президент Нурсултан Назарбаев. 
Глава государства отметил, что невозможно занять место в 
передовой группе, не изменив сегодняшний образ мышления.

В документе говорится о том, как обществу сделать шаг в 
будущее – стать ближе к созданию еще более сплоченной единой 
нации сильных и ответственных людей.

Условия модернизации – сохранение своей культуры, 
собственного национального кода, конкурентоспособность, 
прагматизм, культ знания, открытость сознания. Эти качества должны 
стать основными ориентирами современного казахстанца [1].

В рамках программы действует 6 специальных проектов: «Туған 
жер», «Сакральная география Казахстана», «Казахстанская культура 
в современном мире», «100 новых учебников», «Перевод казахского 
языка на латинскую графику», «100 новых лиц Казахстана».

На реализацию модернизации общественного сознания до 2022 
года из бюджета предусмотрено 54 миллиарда тенге.

Через модернизацию – к звездам. Что сделано в ушедшем 
2018 году в рамках программы духовной модернизации? По 
всему Казахстану от глубинки до больших городов прошли сотни 
мероприятий с привязкой к «Рухани жангыру», открыты десятки 
объектов, утвержден латинский алфавит и график перехода на него, 
наши соотечественники заявляли о себе на мировом уровне, делая 
страну узнаваемой, появились новые лица, переводятся ведущие 
учебники в социально-гуманитарной сфере.

Переход на латинскую графику откроет все возможности для 
доступа к самым современным достижениям науки и техники. 
Сложности неизбежны, это связано с подготовкой населения, с 
проведением разъяснительной работы, необходимых научных 
разработок в этом направлении.
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Но в долгосрочной перспективе – переход на латиницу для 

нашей страны – важный шаг, отвечающий национальным интересам 
Казахстана. Это должно происходить поэтапно, спокойно [3].

В рамках программы «Туған жер» крупные промышленные 
предприятия и представители малого и среднего бизнеса проводят 
значительную социальную работу, направленную на развитие сфер 
образования, здравоохранения, спорта во всех уголках страны.

Создание Сакральной географии решает не только вопрос 
духовного обогащения человека, но и также отмечает богатство 
нашей истории, культуры и традиций.

Программа и ее тезисы становятся все более популярными 
среди казахстанцев, особенно молодежи.

Так, в сети Instagram по хэштегу «#руханижаңғыру» 
насчитывается более 26,5 тысяч публикаций.

Информация об идее духовной модернизации постепенно 
доходит до казахстанцев, и процесс запущен. Остается ждать, 
верить, и приложить немного усилий – каждому из нас.

Потому что страна, которую строят все казахстанцы, достанется 
нам, будущему поколению.

Время никого не ждет, и модернизация, как и сама история, 
бесконечно продолжающийся процесс. И здесь важно, чтобы все 
казахстанцы, помнили, что главное это внутреннее желание и 
готовность к изменениям. В своей программной статье Елбасы четко 
и ясно обозначил механизмы модернизации общественного сознания. 
Поставлена задача по реализации программы «Рухани жангыру». 

Программа «Рухани жангыру» это новый подход к решению 
наших с вами задач. Вызовы нового времени, глобальные вызовы, 
изменения во всей структуре жизни, в технологических платформах, 
образе жизни требуют, чтобы Казахстан соответствовал этому 
новому времени. И наша задача заключается не только в том, чтобы 
построить заводы и фабрики, но и в том, чтобы люди, которые будут 
жить в Казахстане в ближайшие годы соответствовали этому новому 
времени. Чтобы они ощущали себя казахстанцами и в том же время, 
гражданами большого мира.

Программа «Рухани жангыру» включает в себя 4 подпрограммы 
«Тәрбие және білім», «Атамекен», «Рухани казына», «Ақпарат 
толқыны». 

В ней президент озвучил новые инициативы по восстановлению 
теперь уже степного наследия и поручил начать работу по ряду 
таких крупных проектов, как восстановление городища Отырар, 

созданию исторических туристических маршрутов, восстановлению 
«Великих имен Великой степи» и ряд других.[3]

В Казахстане необходимо создать семилетнюю программу 
«Архив-2025», которая должна стать продолжением уже успешно 
реализованной программы «Мәдени мұра». Ведь, как считает 
президент, многие документальные свидетельства о жизни предков 
и их уникальной цивилизации до сих пор не введены в научный 
оборот и ждут своего часа в многочисленных архивах по всему миру. 
В новую программу должны войти «серьезные фундаментальные 
исследования всех отечественных и зарубежных архивов, начиная 
с античности и кончая современностью».

«В рамках его реализации нужно сфокусировать поисково-
исследовательскую работу специальных групп историков, архивистов, 
культурологов на системном и долгосрочном взаимодействии 
с отечественными и крупнейшими зарубежными архивами», – 
говорится в статье Назарбаева, опубликованной на сайте Акорды.

По мнению главы государства, эта «важная во всех отношениях 
деятельность» не должна превратиться в «академический туризм» 
за государственный счет.

«Необходимо не только кропотливо собирать архивные 
данные, но и активно конвертировать их в цифровой формат, делая 
доступными для всех заинтересованных экспертов и широкой 
общественности», - считает он.

А вот для воспитания чувства гордости за свою историю и 
воспитания патриотизма среди подрастающего поколения важно 
создать при школах и краеведческих музеях страны историко-
археологическое движение.

Создать учебно-образовательный Парк-энциклопедию 
«Великие имена Великой степи», в котором под открытым небом 
будут представлены скульптурные памятники в честь наших 
знаменитых исторических деятелей и их достижений, – еще одна 
инициатива президента.

«Великая степь породила целую плеяду выдающихся деятелей. 
Среди них такие масштабные фигуры, как аль-Фараби и Яссауи, 
Кюль-Тегин и Бейбарс, Тауке и Абылай, Кенесары и Абай и многие 
другие», - пишет глава государства.

Кроме того, необходимо сформировать актуальную галерею 
великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в современной 
литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве через 
формирование целевого госзаказа.
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Вместе с тем необходимо систематизировать и активизировать 

деятельность по созданию и распространению научно-популярной 
серии «Выдающиеся личности Великой степи» – «Ұлы Дала 
тұлғалары», в рамках которого можно создать международные 
многопрофильные коллективы, в которых наряду с казахстанскими 
учеными будут задействованы и иностранные специалисты.

В рамках направления «Генезис тюрского мира» Назарбаев 
предлагает запустить проект «Тюркская цивилизация: от истоков 
к современности», в рамках которого «можно организовать» 
Всемирный конгресс тюркологов в Астане в 2019 году и Дни 
культуры тюркских этносов.

«Также важно создать единую онлайн-библиотеку 
общетюркских произведений по примеру Википедии, в качестве 
модератора которой может выступить Казахстан. Кроме того, в 
рамках продвижения Туркестана в качестве нового областного 
центра необходимо системное усиление его позиционирования на 
международной арене. Древняя столица Казахстана является не 
только духовным центром нашего народа, но и сакральным местом 
для всего тюркского мира», - отмечается в статье.

Получат свое развитие и музеи. В своей статье глава государства 
говорит о возможности создать музей древнего искусства и 
технологий Великой степи «Ұлы дала».«В нем можно собрать 
образцы высокого искусства и технологий, в том числе изделия, 
выполненные в зверином стиле, убранство «Золотого человека», 
предметы, отражающие процесс приручения лошади, развития 
металлургии, изготовления вооружения, снаряжения и другие 
артефакты. Развернуть в нем экспозиции ценных археологических 
находок и археологических комплексов, найденных на территории 
Казахстана, которые отражают процесс развития различных 
отраслей хозяйства на территории нашей страны в те или иные 
исторические эпохи», – объясняет он.

Также предлагается создать общенациональный клуб 
исторических реконструкций «Великие цивилизации Великой степи» 
и проводить на его основе фестивали в Астане и регионах Казахстана 
по тематикам: древние саки; гунны, эпоха великих тюркских каганов 
и другие. Интересен будет и туристический проект по частичному 
восстановлению древнего города Отырар с воссозданием объектов 
городской среды – домов, улиц, общественных мест, водопровода, 
городской стены и так далее. При этом необходимо сделать упор 
на популяризацию знаний и развитие туризма на этой основе [2, 3].

Отдельным блоком президент выделил тысячу лет степного 
фольклора и музыки, в рамках которого предлагает создать 
«Антологию степного фольклора», выпустить сборник «Древние 
мотивы великой степи» – коллекцию значимых произведений, 
созданных для традиционных казахских музыкальных инструментов, 
а также организовать серии научно-поисковых экспедиций в 
различные регионы Казахстана и другие страны для поиска общих 
исторических основ фольклорной традиции.

И заключительный пункт статьи президента затрагивает развитие 
истории в кино и на телевидении. По данному направлению уже в 
ближайшее время нужно запустить в производство специальный цикл 
документально-постановочных фильмов, телевизионных сериалов 
и полнометражных художественных картин, демонстрирующих 
«непрерывность цивилизационной истории Казахстана».

«Рассматриваю указанные выше проекты как продолжение 
программы «Рухани жаңғыру». Новые компоненты общенациональной 
программы «Рухани жаңғыру» позволят актуализировать 
многовековое наследие наших предков, сделав его понятным и 
востребованным в условиях цифровой цивилизации.Убежден, у 
народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое 
будущее. Гордость за прошлое, прагматичная оценка настоящего и 
позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей страны», - 
считает президент РК Назарбаев Нурсултан Абишевич [2].

ЛИТЕРАТУРА
1 «Рухани жаңгыру»: первый год реализации https://e-history.

kz/ru/publications/view/4012. 
2 Статья Президента «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания»https://informburo.kz/stati/statya-prezidenta-
vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya.html. 

3 Программа «Рухани жаңгыру» - результаты и новые проекты 
https://www.inform.kz/ru/programma-ruhani-zhangyru-rezul-taty-i-
novye-proekty_a3437371. 

4 Программа «Рухани жаңғыру» – Казинформ https://www.
inform.kz/lenta/ruhani/ru. 

5 Программе «Рухани жаңгыру» год: что уже сделано https://
tengrinews.kz/kazakhstan_news/programme-ruhani-jangyiru-god-chto-
uje-sdelano-341877. 
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10 Секция. Тарих және өлкетану

10 Секция. История и краеведение

МОДЕЛЬ ЗАЩИТНОГО ВООРУЖЕНИЯ «КОЛЬЧУГА» 
КАЗАХСКИХ БАТЫРОВ ВЕЛИКОЙ СТЕПИ 

АБАИЛЬДЕНОВА Н. К. 
учитель казахского языка и литературы, 

Школа-лицей № 8 для одаренных детей, г. Павлодар
РАХИМ Д. О. 

ученик 6 класса, Школа-лицей № 8 для одаренных детей, г. Павлодар

Древние кочевники с молоком матери впитывали незыблемую 
истину: можно лишиться богатства, имущества, но никогда – ни 
пяди своей земли!

Воины-казахи были мирными людьми, любящими спокойную 
размеренную жизнь, хорошую шутку и острое слово. Постоянные 
перемещения с одного места на другое, практически никогда не 
прекращавшиеся набеги врагов, посягавших на родные степи, 
выработали у древних предков казахов неприхотливость, веру в судьбу, 
решимость перед лицом надвигающейся опасности. Кочевники-казахи 
сами не нападали ради захвата чужих земель. Но как только наступали 
тяжелые времена, и враг подходил к границам степи, тут же скотовод 
превращался в воина: вооруженный копьем, луком и саблей, кочевник 
защищал свою землю и свой народ от врагов.

Защита Отечества пришла к нам от далеких предков, и охрана 
ее – святая святых всех живущих на этой земле. «В трудное время 
собраться для войны, выйти навстречу врагу или отправиться в 
далекий конный поход было для них первым делом, главным в 
жизни», – с восторгом писали о наших предках древние историки.

Казахское вооружение разделялось на два основных вида: 
оружие нападения – «қару», и средства защиты – «жарақ». Весь 
комплекс вооружения воина на казахском языке называется – «қару-
жарақ». Наступательное и защитное вооружение кочевых народов 
с древних времен отличалось большим разнообразием [1].

Традиционная система вооружения казахов имеет сложную 
структуру, охватывающую различные разделы, рода, классы, 
виды, группы и типы наступательного и оборонительного 
вооружения. Особенности этой традиционной системы, структурно-
функциональные связи между его структурными элементами 

отразились в народной терминологии вооружения в казахском 
языке, без знания которой невозможно правильное понимание 
всего комплекса казахского традиционного вооружения. У казахов 
основной категорией оборонительного вооружения «жарақ» является 
средство нательной защиты, т.е. предохранительное вооружение, 
надеваемое на тело воина. По традиционной военной терминологии 
казахов, предметы этого раздела защитного снаряжения имеют общее 
название «ер киімі» – дословно «одежда воина», т.е. «боевая одежда», 
что отражает главную особенность этой категории предметов и 
способ их ношения (одевание). Род боевой одежды для защиты 
корпуса воина от оружия противника – доспех – по традиционной 
военной терминологии казахов называется «сауыт» [2].

Составная часть холодного оружия – боевые доспехи воина. 
Защитные средства комплекса вооружения развивались адекватно 
эволюции военном техники. Появление новых видов оружия и их 
модификация, а тем самым увеличение степени их эффективности 
закономерно способствовали усилению средств обороны.

Материалы эпоса говорят о различных видах защитных 
доспехов воинов-батыров: кобе, торгауыт, жаланкат, шарайна. Слово 
«кобе» в смысле кольчуги зафиксировано в лексике средневекового 
старокыпчакского письменного памятника XIII в. «Тюркско-
арабский словарь». Вслед за K. Ахметжановым мы считаем, что 
«кобе» относится к классу чешуйчатых панцирей. Этот доспех 
состоит из наложенных друг на друга металлических пластинок, 
скрепленных между собой ламеллярным способом (т. e. с помощью 
соединительных ремешков). Такие панцири были характерны 
для древних тюрок, кимаков, енисейских кыргызов, монголов. 
Подробный всесторонний анализ и реконструкция монгольского 
защитного вооружения, проведенные M. B. Горелмком, показывают, 
что данный тип доспехов надевается легко без посторонней помощи. 
Вес их чуть больше 16 килограммов и, «...будучи распределен по 
телу, не очень ощущается, даже при отсутствии навыков ношения». 
Более того, «... панцирь совершенно не сковывает сложных и резких 
движений с поворотов, в чем не уступает кольчуге, а по защитным 
качествам значительно ее превосходит». В ходе практического 
эксперимента, осуществленного по разработке исследователя 
с целью определения прочности панциря из пластин толщиной  
1,5 миллиметра при весе его около 5 килограммов, выяснилось, что 
колющее оружие (шпага) вообще не наносит ему повреждений, а 
разрушение от рубящего предмета (сабля) незначительно». 
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Следующий вариант панцирей – «берен» (разновидности: 

беренсауыт, женаз берен, берен тон). K. C. Ахметжанов считает, 
что «беренсауыт, возможно, изготовлялся из толстой кожи, поверх 
которой нашивались большие железные пластины, что позволяет 
говорить об их комбинированном характере».

Популярным среди казахских «батыр» была кольчужная 
рубашка («зере сауыт»), усиленная пластинчато-нашивными 
наплечниками и зерцалом. Иногда поверх доспехов казахи 
набрасывали легкую расшитую безрукавку («женсиз»). В качестве 
головного убора использовался популярный среди степняков, 
островерхий малахай с лисьей опушкой.

Вызывает интерес защитный доспех под названием «жаланкат». 
По мнению K. Ахметжанова, он относится к типу железных кирас, 
известных кочевникам кыпчакской эпохи. Но из-за отсутствия более 
точных вещественных и изобразительных данных по защитному 
вооружению казахов весьма трудно судить о данном типе доспехов.

К числу часто встречающихся наименований оборонительных 
средств казахских батыров относятся юреуке, бадана, зере сауыт 
(предположительно класс кольчуг). Они имели форму железной 
рубахи, состоящую из мелких или крупных металлических колец, 
как правило, в горизонтальном направлении. В документах начала 
ХIX в. отмечается: «К военной одежде их (казахов) принадлежат 
сделанные из железных колец кольчуга и панцири и из железных 
же листов плоские шапки». A. K. Гейне указывал, что казахи 
раньше употребляли доспехи «из железной сетки, которой нередко 
покрывали и лошадей». В XVII веке конские доспехи почти 
повсеместно выходят из употребления. Исключение составляют 
лишь кожаные маски, прикрывавшие лоб и глаза боевых коней 
номадов и узкие нагрудники из кожи и кольчужной сетки.

Для усиления обороноспособности казахские воины иногда 
надевали двойную кольчугу.

Распространенным кольчужным доспехом у казахов являлась 
«байтана» (ее разновидности: байтана козди ак сауыт, байтана 
козди берик сауыт, байтана козди киреуке и т. п.). Этот вид кольчуг 
зафиксирован в золотоордынский погребениях. Как известно, 
предметы обороны кочевников оказали заметное влияние на 
развитие русских воинских доспехов.

Некоторые казахские кольчуги снабжались спереди (грудь) 
и сзади (спина) широкими круглыми железными бляхами, 
предохранявшими наиболее важные участки тела. Кольчуги 

с дополнительными защитными деталями имели названия  
«зере сауыт».

Для усиления степени защиты сначала надевались кожаные 
жилеты, кафтаны, а сверху – кольчуги или панцири. Металлические 
доспехи большей частью ковались из железа и высококачественной 
стали. «Грудь в железе моя, лицо – булат», – гордо заявляет 
казахский герой. Не каждая стрела или копье могли пробить 
доспех [3, 4].

Изучая защитное вооружение казахских батыров мы узнали 
что разновидности доспехов очень много, например: «көбе сауыт», 
«кіреуке сауыт», «бадана сауыт», «зере сауыт», «бек сауыт», 
«жалаңқат», «қаттама сауыт». Труды учёных, историков, археологов, 
писателей, путешественников дали возможность познакомится с 
предметами вооружения казахских батыров, приблизиться к эпохи 
того времени: нашествия противников, защиты своих земель. 
Найденный материал, прочитанные статьи и книги, множественное 
количество рисунков, наличие сохранившихся образцов позволяют 
погрузится в детальное и глубокое исследование столь обширной 
и увлекательной темы. Изучение вооружения казахского воина 
натолкнуло на желание воспроизвести один из видов обмундирования: 
защитный вид оружия – кольчуга.

Один из крупных военачальников XVIII века, прославленный 
полководец эпохи Абылай хана – қанжығалы Бөгенбай батыр. 
В 1740-х годах Богенбай ставит перед ханом Абулмамбетом 
вопрос о вооружении сарбазов, обучении их литью пушек и ядер, 
изготовлению ружей. Как известно, из рода қанжығалы вышло 
немало храбрых и способных джигитов, многие из которых дружили 
с Богенбаем. Благодаря их поддержке батыр имел свою школу 
ведения боя в групповой схватке и в единоборстве. Особенно, 
привлекательными для моего исследования стали умения и познания 
в оружейном мастерстве Бөгенбая батыра [5]. Мне бы хотелось 
попробовать воспроизвести детали или составляющие, в качестве 
макета, а возможно и полноценный формат одного из видов 
вооружения, с учётом моего возраста, моих возможностей и знаний.

Оружейное дело в прошлом было важной отраслью прикладного 
искусства казахов. Достаточно много конкретных сведений о 
способах изготовления различных видов наступательного оружия 
и защитного вооружения можно найти в образцах казахской 
устной литературы, связанных с военной жизнью, военной средой 
(героический эпос, героические сказки, поэзия, жырау) и в других 
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фольклорных материалах. Сопоставляя эти сведения с данными 
письменных источников и с результатами исследования образцов 
казахского оружия из музейных коллекций, исследователи и учёные 
изучали материалы и технологию изготовления, приёмы и техники 
художественной отделки предметов вооружения.

Для изготовления воинского оружия казахские оружейники 
использовали продукты, получаемые из собственного скотоводческого 
хозяйства, а также сырьё и природные материалы, добываемые на 
территории Казахстана. Это – чёрные и цветные металлы, драгоценные 
камни и дерево, кость и рог, кожа, сухожилья и конский волос. Эти 
материалы, в соответствии с их физическими свойствами и технологией 
обработки, применялись для изготовления разных функциональных и 
конструктивных частей и элементов воинского оружия.

Я работал над макетом защитного вида вооружения – кольчатый 
доспех. Материал, используемый для создания кольчуги – медь. 
Данный металл применим в моей работе, в силу своей гибкости 
и лёгкости. Подручные инструменты: пластиковая трубочка, 
диаметром 10 (десять) миллиметров, пассатижи.

Рисунок 1 – Медь

 
Рисунок 2 – Пассажити

Для начала делаем заготовки из меди, отрезки длинной 13 
(тринадцать) сантиметров, затем на пластиковую трубку накручиваем 
заготовленные части медной проволоки, утягиваем в кольцо.

  
Рисунок 3, 4 – Заготовки из меди, отрезки длинной 13 см

Таких колец требуется большое количество, достаточное,  
чтобы собрать их в макет доспеха. Все кольца скрепляем, путём 
переплетения их между собой в виде креста. Так изготовляем две части  
(переднюю и заднюю) и выводим небольшие спущенные рукава.

Рисунок 5 – Скрепленные кольцами рукава

Готовый макет кольчужного доспеха можно увидеть наглядно. 
Необходимо учесть, что это трудоёмкая работа, требующая 
усидчивости и терпения.
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Рисунок 6 – Макет 

кольчужного доспеха 
(передняя часть)

Рисунок 7 – Макет 
кольчужного доспеха 

(задняя часть)

Данный вариант вооружения не позволяет отразить всей 
мощи защитного доспеха: объёма, размера, веса, это лишь способ 
и возможность для меня воспроизвести и прикоснуться к истории 
военного ремесла наших предков и сохранить память о них.
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ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ ТҮРІКШІЛДІК ИДЕЯСЫНЫҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТӘЖІРИБЕСІ 

СМАГУЛОВА Қ. Е. 
тарих пәнінің мұғалімі, Абай атындағы дарынды балаларға арналған 

№ 10 лицей мектебі, Павлодар қ.
ӘДІЛБЕК А. 

10 сынып оқушысы, Абай атындағы дарынды балаларға арналған 
№ 10 лицей мектебі, Павлодар қ.

Әлемдік деңгейдегі жаһанды интеграциялық үдерістер 
жағдайында бүгінгі қазақ қоғамы алдында интеграциялық жолдың 
бағыты мен әлеуметтік-экономикалық және саяси даму моделін 
таңдау мәселесінің өзектілігі өрши түсуде. Бұл мәселе көрші 
жатқан бірнеше миллиард халқы бар Қытайдың экономикалық 
және демографиялық факторының басымдығы жағдайында ерекше 
өзектілікке ие болып отыр. 

Өзінің дамуының соңғы жылдарында Қазақстан көрші 
жатқан Ресей және Белоруссиямен еуразиялық интеграцияны 
жүзеге асыру бойынша бірқатар қадамдарды жасады. Алайда, бұл 
интеграциялық вектордың қазіргі және болашақ қаупі мен Қазақстан 
үшін потенциалдық тиімсіздігі еліміз үшін интеграциялық балама 
жолдың болуын талап етеді. Тарихи тұрғыда ақталған және терең 
тамыры бар осындай балама жол ретінде - түркі интеграция идеясы 
болып табылады. Балама даму жолының болуы Қазақстанның 
саяси басшылығының қазіргі саясатына қарама-қайшы құбылыс 
емес, керісінше, Астананың егемендігін сақтап, аймақтық 
көшбасшылығына жол ашатын қазақстандық сыртқы саясаттың 
«көпвекторлық» сипатына сәйкес келетін үлгісіне айнала алады 
деп тұжырымдауға толық негіз бар.

Түркі әлеміне қатыстығын қазақ саяси элитасы қазақ ұлттық 
сана-сезімі мен ұлттық идентификацияның қалыптасуы мен 
дамуының негізі ретінде қарастырады. Түрікшілдік идеясы басқа 
да түркі халықтарының қызығушылығын тудырып, КСРО-ның 
құлдырауынан соң тәуелсіздігін алған түркі республикалары мен 
Ресей және Қытайдың құрамындағы түркі халықтарын үшін де 
маңызды болып отыр. Бүкіл түркі әлемі үшін түрікшілдік идеясы 
мен идентификациялық бастамасы оңшыл ұлтшылдық, ислам 
фундаментализмі мен қазіргі зайырлы батысшылдық бағыттары 
үшін көрікті балама жолға айналып отыр.
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Түрікшілдік идеясына, яғни түркі халықтарының саяси, 

әлеуметтік-экономикалық және мәдени қауымдастығы мен 
интеграциясы идеясына қазақ қоғамы тарапынан қоғамдық-саяси 
сұраныс жағдайында түрікшілдік идеясының қалыптасуы мен 
дамуының үдерістеріне, оның қазақ қоғамының қоғамдық-саяси 
өміріндегі алатын орыны мен рөліне тарихи-ретроспективті 
сараптама жасау қажеттілігін тудырып отыр.

Түрікшілдік идеясы Қазақстан үшін жаңа емес, оның астарында 
терең тарихи тамыр жатыр. Бұл интеграциялық идея ХХ ғасырдың 
басындағы Ресейдегі революциялық толқынның тасуы жағдайында 
Қазақстан мен Орта Азияда Түркістан автономиясының қозғалысы 
қалыптасты. Бұл құбылыстың астарында түрікшілдік идеяның негіз 
болуын байқаймыз. Бұл қозғалыстың ең көрікті өкілдері болған қазақ 
зиялылары – Мұстафа Шоқай, Мұхамеджан Тынышпаев және Тұрар 
Рысқұловтар еді. Осы орайда, түрікшілдік идеясының тарихына, оның 
Қазақстан мен Орта Азиядағы үйлескен формасына үңілсек.

Ресей дипломаты А. Н. Мандельштам Зареванд деген бүркеншік 
атпен шығарылған «Түркия және пантүрікшілдік» деген кітаптқа 
жазған алғысөзінде пантүрікшілдік қозғалысына түрткі болған 
идея Осман мемлекетінде туған жоқ, ол Ресейдегі түрік-татарлар 
ойлап тауып, Түркияға әкелген саяси ағым деп көрсеткен [1, 17 б.].  
А. Н. Мандельштам Ресейдің мемлекеттік қызметкері болғандықтан, 
әрине, түрікшілдік идеясына айрықша жағымсыз көзқараста 
болғандығы белгілі. Қазіргі кейбір Ресей зерттеушілерінің 
түрікшілдік идеясы Ресей түріктерінің арасында шығып, Түркияға 
сырттан енгізілген деген пікірлері осы Мандельштамның ойына 
негізделген болуы мүмкін. Алайда түрікшілдіктің Түркияда  
ХІХ ғасырдың соңғы үштігінде дербес түрде қалыптасқанын Зия 
Гөкалып пен Юсуф Ақшора жеткілікті дәлелдермен көрсеткен.  
Ю. Ақшора «Жаңа түрік мемлекетінің жолбасшылары» деген 
еңбегінде И. Шинаси, А. Уефик паша, М.Желаледдиннің еңбектерін 
талдай келіп: «Османлы түріктері арасындағы түрікшілдік 
ағымының алғашқы кезеңі 1865–1870 жылдар арасында пайда 
болды», – деген қорытынды жасайды [2, 80–81 б.]. 

Түрік халықтарының бірлігі идеясын жүйелеп, бір негізге 
біріктіргендер И. Ғаспыралы, Ю. Ақшора, З. Гөкалып сияқты 
түрік зиялылары еді. Ғаспыралының көзқарастарын түрікшілдіктің 
мәдени-ағартушылық бағытындағы ағымы, Гөкалыптың идеяларын 
тұраншылдық ағымның негіздері, ал Ақшораның идеяларын 
түрікшілдіктің саяси ілімі деп бағалауға болады. Гаспыралы 

түрікшілдік туралы арнайы еңбектер жазған жоқ және түрікшілдіктің 
концептуалдық негіздерін жасау мақсатын қойған жоқ. Алайда 
Гаспыралының жалпы түрік халықтарының прогресті жолмен 
дамуы, ғылым мен білімге ұмтылу мәселесі толғандырды, 
сондықтан оны түрікшілдіктің гуманистік идеологиясының негізін 
салушы деп бағалауға болады. А. Беннигсен ол туралы былай деп 
жазады: «Гаспыралы Ресей империясының түрік-мұсылмандарын 
біріктірудің қажеттілігін «Тілде, пікірде және істе бірлік» деген 
бір ғана сөз тіркесімен білдірді. Оның ойынша, оның кішкентай 
ғана туған халқын – Қырым татарларын ғана емес, Ресей 
империясындағы барлық түрік халықтарын құтқарудың жалғыз ғана 
жолы бүкілтүріктік және бүкілисламдық бірлесу болып табылады» 
[1, 17 б.]. Ғаспаралының ағартушылық қызметі мен моральдік 
риторикасы аясында дамыған түрікшілдік идеясы бастама алған еді, 
алайда, бұл түрікшіл азаматтың еңбектерінде түрікшілдік идеяның 
концептуалдық тұжырымдамасын байқай алмаймыз [3, 17 б.].

Түрікшілдіктің ішінде жалпы Ресей түріктерінің бірлігі идеясы 
мен Тұтас Түркістан идеясын жеке-жеке алып, қарастыру қажет. 
Ресей түріктерінің бірлігі идеясы негізінен туысқан халықтардың 
мәдени, рухани бірлігі мәселелерін негіздейтін концептуалдық 
мағынадағы ой екендігін ескеру қажет. Ал Тұтас Түркістан идеясы 
мекендеген жері және тарихи тағдыры бір Түркістан түріктерінің 
тәуелсіз мемлекетін құру мақсатын қоятын саяси бағдарламаның 
негізі деп қараған дұрыс.

Қазақстандағы түрік интеграция идеясын іске асыру – 
Ақпан төңкерісінен бастау алып, Тұтас Түркістан идеясын іске 
асыру аясында өрбіген еді. Ақпан революциясы арқылы келген 
басты жетістік болып табылатын патша үкіметінің құлауы – 
түркістаңдықтар үшін бостандықка жол ашқандай сәуле болды. 
Уақытша үкімет Түркістанды уақытша басқару міндетін Түркістан 
комитетіне тапсырды. 1917 жылы 6-сәуірде құрылған Түкістан 
комитетінің құрамына Н. Н. Щепкин (төрағасы), Ә. Бөкейханов,  
М. Тынышпаев, С. М. Мақсұтов, В. С. Ельпатьевский,  
А. Л. Липовский, П. И. Преображенский, О. А. Шкапский және 
Ә. Дәулетшин кірді [4, 72 б.]. Осылайша Түркістан комитеті 
құрамындағы мүшелердің бесеуі орыс ұлтынан болды. Алғашқы 
кезде түрік халықтарының зиялы қауымы Уақытша үкімет құрған 
Түркістан комитетіне көп үміт артты. Әлихан Бөкейханов «Қазақ» 
газетіне жазған мақаласында Түркістанның мәселесі Құрылтай 
жиналысында түпкілікті шешілген кезде, Түркістан Англияның 
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Австралия, Канада сияқты доминиондарына ұқсас статусқа ие болуы 
мүмкін деген пікірін білдірді [5, 236 б.]. 

Сонымен қатар Түркістанның саяси қайраткерлері Ресейде 
үлкен саяси күш болып отырған демократиялық бағыттағы 
партияларға да үміт артты, өйткені олардың демократия 
және республика туралы мақсат-мүдделері Ресейдің бұрынғы 
отарларының жергілікті халықтарының азаттық күресімен 
ұштасатын болады деген сенімде еді. 

1917 жылдың 16 cәуір інде  Ташкентте  Түркістан 
мұсылмандарының құрылтайы шақырылды. Құрылтайдың күн 
тәртібінде Ресейдің мемлекеттік құрылымы мен Түркістанның 
өзін-өзі басқару құқығына байланысты мәселелер қаралып 
талқыланды. Құрылтай жұмысына Мүнәуар қари Абдурашидханов 
басшылық жасады. У. Хожаев пен С. Лапин төраға орынбасарлары, 
М. Шоқай, З. Уәлиди, Т. Нарботабеков және С. Абдусаттаров 
құрылтай хатшылары болып сайланды. Құрылтай жұмысына 
қатысып сөз сөйлеген М.Тынышбайұлы Түркістандағы саяси ахуал 
жайында баяндама жасады. Құрылтай соңында өкілдер Ресейдің 
демократиялық федералдық жүйемен қалыптасуын қолдайтын 
қаулы алғанымен, Түркістанның өзін-өзі басқару құқығының 
автономиялық әлде тәуелсіздік жолмен жүзеге асыруға болатынын 
айқындап көрсетіп бере алмады. Түркістанда автономия алуды 
жақтаушылардың автономия жөніндегі түсініктері мынадай еді: 
Түркістанның өзіне тән заңы, атқарушы ұйымдары және жалпы 
жұмыстарды жүргізетін өз үкіметі болу керек. Түркістандағы 
білім беру мен жергілікті жерді басқару, сот әкімшілігі мен жер 
мәселелерінің барлығын жергілікті автономия үкіметі тәуелсіз түрде 
шеше білуі тиіс. Ал сыртқы саясат, қаржы және әскери істер Ресей 
Федерациясы үкіметінің құзырына кіруі мүмкін. 

Түрікшілдік идеясының Орта Азия мен Қазақстандағы жүзеге 
асырудың келесі кезеңі – Уақытша үкімет билігінің құлатылып, 
кеңестік билікпен қарама-қайшылыққа түсу кезеңі болып табылады. 
1917 жылы қазанда Уақытша үкіметті құлатып, өз билігін орнатқан 
большевиктер елде пролетариат диктатурасы орнады деп жариялады. 
Енді Ресей «кеңестік федеративтік социалистік республика» деп 
аталатын болды. Кеңес өкіметінің 1917 жылдың қарашасында 
жария еткен алғашқы мәлімдемелерінің ішінде «Ресей халықтары 
құқықтарының декларациясы» да болды. Декларация Ресейдегі 
патша өкіметі мен Уақытша үкіметтің ұлттық саясатын сынай 
келіп, соңында кеңес өкіметінің ұлттарға толық теңдік беретінін 

жария етті. Алайда кеңес өкіметі бұрынғы Ресей империясының 
отарларындағы езілген халықтарға өзін өзі билеу құқығын жайдан 
жай бере салған жоқ, Ресейдің құрамындағы бұрынғы отарлардың 
барлығы, соның ішінде Түркістан да, социалистік даму жолына 
түсуге тиісті болды. Отар елдердің халқына болашақ даму жолын 
таңдау құқығы берілген жоқ, оларға социалистік дамуы жолы 
Ресейден әкеліп, таңылды. 1917 жылы 25-қарашада Түркістанның 
жаңа үкіметі – Түркістан Халық комиссарлар кеңесінің құрамы 
жарияланды. Бұл үкіметтің құрамында жергілікті халықтардың бір 
де бір өкілі болған жоқ. Өйткені Түркістан кеңестерінің 3-съезінде 
қабылданған қарарда «Қазіргі таңда мұсылмандар ды өлкенің 
жоғарғы революциялық өкіметінің құрамына енгізуге мүлде 
болмайды» деп көрсетілген болатын [6, 29 б.].

Әрине, түрік халықтарының зиялы өкілдері Ресейден мүлде 
бөліну мақсатын көздеген жоқ, қалай болғанда да Ресейдің 
құрамында автономия құру мүмкіншілігі қарастырылды. Ал осы 
міндетті шешудің барысында саяси қайраткерлер Тұтас Түркістан 
автономиясын немесе қазақ жерлерінің Түркістаннан бөлек жеке 
автономиясын таңдай ма деген бұдан бұрын-ақ белгілі мәселе 
айқындала түсті. Ә. Бөкейханов Түркістан автономиясында аса 
діншіл өзбектермен бірге болу қазақтың зайырлы өміріне нұқсан 
келтіре ме деген қауіп ойлады. М. Шоқай әуел бастан Түркістанның 
тұтастығы, Түркістан автономисын құру идеясын насихаттау мен 
айналысқаны белгілі [1, 22 б.]. 

Большевиктік билікке қарсы бағытталған ұлт-азаттық қозғалысы 
М. Тынышбаев пен М. Шоқайдың ұйытқы болуымен Қоқанда 
құрылған Түркістан ұлттық автономиясының тарихымен тікелей 
байланысты. 1917 жылдың 26-қарашасында бүкіл түркістандықтардың 
төтенше құрылтайы салтанатты түрде ашылды. Құрылтайға жиналған 
халық өкілдерінің шешімімен, Түркістан өлкесін «Ресей федеративтік 
республикасының автономиялы өлкесі» деп жариялау туралы ұсыныс 
көпшілік дауыспен қабылданды. «Түркістан мұхтарияты» деген 
қарарға ғұлама қоғамының мүшелері де қосылып, өз тілеулестігін 
білдірді. Осылайша құрылтай «Түркістан автономиясын» салтанатты 
түрде жария етті [7, 123 б.]. Түркістан автономиясы Уақытша үкіметіне 
мына кісілер сайланды: Үкімет басшысы және Ішкі істер министрі 
– М. Тынышбайұлы, Түркістан Ұлттық Кеңесінің төрағасы және 
Сыртқы істер министрі – М. Шоқай, Үкімет басшысының орынбасары 
және Қаржы министрі – Ш. Шахиахметов, Қорғаныс министрі –  
У. Хожаев, Халық ағарту министрі – Насыр Хан төре, Әлеуметтік істер 
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министрі – М. Мырзахметов, Ауыл шаруашылығы министрі – Х. Ю. 
Ағаев, Азық-түлік министрі – А. Махмуд және Азшылық ұлт өкілдері 
министрі – С. Гердцфельд. 1918 жылдың басында М.Тынышбаев 
үкіметтің кейбір әрекеттері большевиктермен қатынастарын бұзуы 
мүмкін деп тауып, осыған байланысты үкіметпен келісе алмай, оның 
құрамынан шығып кетті. 1918 жылдың қаңтар айының ортасында 
оның орнына үкімет басшысы болып Шоқай тағайындалды. Елдегі 
биліктің негізін қалаушы да, қорғаушы да халықтың өзі екендігін 
анықтап берген Түркістан автономиясының Уақытша үкіметі 
демократиялық негізде құрылған еді. Тар ауқымды ұлтшылдық жаңа 
үкіметтің бағыт-бағдарламасында болған жоқ. Бұның ең жарқын 
дәлелін үкімет мүшелерінің құрамынан да көруге болады. Үкімет 
мүшелері арасында қазақ, өзбек, тәжік, татар, башқұрт, әзірбайжан, 
орыс, еврей ұлттарының өкілдері бар еді [1, 25 б.]. 

Дегенмен, автономияның жағдайы күннен-күнге әлсіреп 
бара жатты. Бұл автономия үкіметінің әлсіздігінен емес, 
керісінше, Ташкенттегі Кеңес үкіметінің күшеюіне байланысты 
туындаған жағдай еді. Кеңес үкіметі ұлттық үкіметті «жөргегінде 
тұншықтыруды» көздеді. Өйткені күш жинап, бел ала бастаған 
ұлттық үкімет, расын айтқанда, большевиктердің Түркістандағы 
ең басты қарсыласы еді. Сондықтан Ташкенттегі Кеңес үкіметі  
30–31 қаңтарда өткен өлкелік құрылтайында Түркістан 
автономиясын күштеп таратып жіберу туралы шешім қабылдады. 
Тұтқиылдан шабуыл бастап жіберген қызыл әскерлер 31-қаңтардан 
10-ақпанға дейін Қоқанда қанды қырғын жасады. Қырғынды 
көзімен көргендердің айтуынша, көптеген ғимараттар, соның ішінде 
үкімет мекемелері, баспаханалар, 11 мың үй, 37 мешіт, 19 медресе, 
банктер, дүкендер, мектептер, моншалар өртеніп кеткен, мыңдаған 
тұрғындар баспанасыз, тамақсыз көшеде қалған, қаншама адам 
қырылған, көпшілігі тұтқынға алынған [8]. 

Большевиктер Түркістан автономиясы мен Алашорданы жойған 
соң Батыс Түркістан жерін толық бағындыруға кірісті. Бұхараны 
кеңес өкіметі күшпен бағындырған соң бұл жерде Бұхара Халық 
Республикасы деп жарияланды. 1920 жылы ақпанда Хиуада хандық 
жүйе жойылды және Хорезм Халық Республикасы жарияланды.

Алайда кеңес өкіметіне Түркістан кеңестік республикасы 
да, «халықтық кеңестік республика» деп сипатталған Бұхара мен 
Хорезм де үнемі Ресейдің біртұтастығын бұзатын қауіпті фактор 
сияқты көрінді. Расында да бұлардың ортақ элементтері жеткілікті 
болатын. Ең бастысы діні мен тегінің ортақтылығы еді. Сондықтан 

большевиктер түрікшілдік пен исламшылдықтан айрықша қауіптенді. 
Ақырында большевиктер Түркістанды, Бұхара мен Хорезмді қоса 
жеке-жеке республикаларға бөлшектеу туралы шешімге келді. 
Бұл түрік халықтарының бірлігі және мұсылмандардың бірлігі 
идеясына қарсы жасалған шара еді. Қазақ, өзбек, қырғыз, түркімен, 
тәжік халықтарының жеке-жеке мемлекеттерін құрып береміз деген 
уәдемен оларды қызықтырып, кеңес өкіметіне оппозицияда болуы 
мүмкін исламшылдық пен түрікшілдікті мүлде жоюды ойлады. 

Билігін күшейту үшін патшалық езгісіндегі ұлт өкілдеріне, 
Шығыс халықтарына арқа сүйеуге үміт артқан большевиктер, 
«Ресейді мекендеуші барлық ұлттардың өзін өзі билеуіне шын 
мәнінде қамтамасыз ететіндіктерін» мәлімдеді. Большевиктер 
Ресейдегі өкімет тізгінін толық қолына алып, жер-жерде билік 
жүргізе бастағанда бастапқы ниетінен тайқып шыға келді. 

Т. Рысқұлов отаршылардың езгісінен толық құтылуды және 
ұлттық тәуелсіздік пен Түркістанның тұтастығын басты мақсат 
етіп алған еді. Осы мақсат жолында, 1920 жылы 17–20 қаңтар күні 
өткен Түркістан Коммунистік партиясының V конференциясы мен 
Мұсбюроның төтенше ІІІ конференциясында Т. Рысқұлов баяндама 
жасап, онда мұсылман түрік халықтарын соңынан ілестіре алатын 
партия құру қажеттігіне тоқталады. Рысқұлов осы конференцияда 
ТКП-ның атауын «Түрік халықтарының Коммунистік партиясы» деп 
атауды, ал Түркістан Республикасын «Түрік Кеңес Республикасына» 
айналдыруды ұсынды. Мұсылман бюросының ІІІ конференциясы және 
РК(б)П Түркістан өлкелік V конференциясы Түркістан республикасын 
«Түрік Кеңес республикасы», ал Түркістан коммунистік партиясын 
«Түрік халықтарының коммунистік партиясы» деп атау және оның 
құрамына басқа түрік жерлерінің қосылу ниеті болса, жол ашық 
екендігі туралы шешім қабылдады [9, 188 б.]. 

Т. Рысқұловтың РК(б)П Орталық Комитетіне жіберген осы 
шешімдерді бекіту туралы өтініші Мәскеуде айрықша ашу-ыза 
тудырып, В. И. Ленин бұл шешімдерді жойғызу үшін Түркістанға 
М. В. Фрунзені жіберген. 1920 жылдың 23-ақпанында болған 
Түріккомиссия мәжілісінде М. В. Фрунзе бұл шешімдерді 
«пантүрікшілдік», «панисламшылдық» және «буржуазиялық 
ұлтшылдық» деп айыптады. 

Бұл кездері Түркістанның азаттығы үшін эмиграцияда жүрген М. 
Шоқай Т. Рысқұлов бастаған жергілікті ұлтшыл азаматтардың батыл 
іс-әрекетіне жоғары баға берді. Ол «Түркістанда ұлттық қозғалыс» 
атты мақаласында Рысқұловтың бастамасын «өзбек, қазақ, қырғыз, 
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башқұрт және татарларды біріктіретін тәуелсіз Түркістан мемлекетін 
құру жолында жасалған әрекет» деп бағалап, бұл әрекеттің шығыс 
халықтары арасында үлкен серпіліс туғызатынын қуана хабарлады. 
Шоқайдың мақалаларын эмигранттар сүйсініп қабыл алса, 
большевиктік билік өкілдері күйініп оқыды. Осыған байланысты 
ресми орындарда жиі ауызға алына басталған «шоқайшылдық» 
туралы күдікті әңгіме күн өткен сайын өршіп, өрби түсті. ОГПУ 
Түркістандағы елшіл азаматтар мен ұлт зиялыларын көптен бері 
бақылауға алған еді. Кеңестік билікке жергілікті ұлтшылдардан 
арылудың орайлы сәті жақындап келе жатты. 1927–1930 және  
1930–1932 жылдары арасында Алаш қозғалысы жетекшілері мен 
Түркістан автономиясына ұйытқы болған зиялылар екі дүркін 
тұтқынға алынды. Осы жылдары сотталған және ұлтшылдықпен 
айыпталған зиялыларға қойылған негізгі сұрақтардың бірі  
М. Шоқаймен байланысы жайында болатын. Осылайша 
«шоқайшылдық» кеңестік жазалау саясатының түрік зиялыларын 
айыптауға пайдаланатын құралына айналды [1, 35 б.].

Осылайша, Орта Азиядағы саяси үдерістер аясында 
қарастырылған Қазақстандағы түрікшілдік идеясының негізі мен 
іске асыру тәжірибесін сараптай келе, оның бірнеше сипатын атап 
өткен жөн. Біріншіден, Қазақстандағы түрікшілдік дәстүрлер Орта 
Азиядағы саяси-қоғамдық үдерістер аясында өрбіп, оның ерекше 
көрінісі ретінде идеяның іске асыру тәжірибесін анық байқатты. 
Екіншіден, бұл құбылыстарға белсенді атсалысқан қазақтың зиялы 
қауым өкілдерінің көшбасшысы ретінде Мұстафа Шоқайдың қызметі 
мен рөлі өте зор екендігі күмәнсіз. Кеңестік саяси идеалогия мен 
кеңестік мемлекеттілік тәжірибесіне қарама-қайшы келген Түркістан 
автономиясы талқандалып, түрікшілдік идеясының қуғындалуын 
анық байқауға болады. Үшіншіден, кеңестік құрылыс аясында түркі 
халықтарының тұтастығы идеяларын қолдаған қазақ қоғам қайраткері 
Тұрар Рысқұловтың зор қызметін тұжырымдауға болады. Алайда, 
кеңестік идеалогия үшін қауіпті көрінген түрікшілдік идеясына, 
оның жақтастарына қарсы бағытталған идеалогиялық қысым бұл 
интеграциялық бастамалардың толыққанды жүзеге асыруына ешбір 
мүмкіндік берген жоқ. 
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ВАХТА ПАМЯТИ: НОВЫЕ ФАКТЫ О СОЛДАТАХ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ИЗ 

ЖЕЛЕЗИНСКОГО РАЙОНА 

АЛИНОВ А. А.
учитель истории, Березовская ООШ, Железинский р-н

КАИРБЕКОВ Ж. Н. 
ученик 8 класса, Березовская ООШ, Железинский р-н

В конце ноября 1941 года немецкие войска стояли от Москвы 
всего в 40 километрах. Не менее драматичным был накал событий 
под Ленинградом. Второй после Москвы центр, важнейший узел 
дорог, а вместе с тем и военный порт на Балтийском море, оказался 
отрезанным от страны с суши. 

Командование вермахта понимало, что пока защитники 
Ленинграда поддерживают связь со страной, сломить их 
сопротивление не удастся. Только полная блокада могла заставить 
войска и население прекратить борьбу. И немецкие войска 
предпринимали отчаянные попытки охватить Ленинград с юго-
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востока, соединиться с финнами на реке Свирь на Ладожско-
Онежском перешейке и таким образом замкнуть кольцо блокады 
вокруг города на Неве.

Из первых призывников в Казахстане были сформированы 
четыре стрелковые дивизии: в Алмате – 316-ая, Актюбинске – 314-ая, 
Акмоленске (ныне Астана) – 310-ая и Петропавловске – 314-ая [1, с. 38]. 

Более одной трети воинов 314-ой стрелковой дивизии были 
призывниками из Павлодарского Прииртышья. Призывники из 
Железинского, Иртышского и Актогайского районов пополнили  
858 артиллерийский полк. В целом же в дивизию влилось четыре 
тысячи павлодарцев. Командующим дивизией был назначен 
генерал-майор Афанасий Дмитриевич Шеменков.

К моменту отправки соединений на фронт, то есть в конце 
августа - начале сентября 1941 года, обстановка под Ленинградом 
сильно обострилась. По этой причине только 312-ая и 316-ая дивизии 
были оставлены под Москвой, а 310 и 314 брошены навстречу 
немецким войскам, рвавшимся к городу на Неве. Сформированные за 
очень короткое время 314-ая и 310-ая стрелковые дивизии 8 сентября  
1941 года заняли рубеж по реке Свирь, перекрыв 130 из 200 
километров перешейка между озерами Онега и Ладога [2, с. 15–17].

Дивизия, состоящая в основном из ранее не служивших в 
армии новобранцев, растянутая на сто тридцать километров, 
сдерживала натиск хорошо вооруженных финских войск, рвавшихся 
на соединение с немецкими частями, подошедшими к южному 
побережью Ладожского озера. 

Выяснение судеб пропавших без вести затянулось на 
долгие годы. Только после распада Советского Союза Россия 
разрешила ксерокопировать документы из хранящихся материалов  
[3, с. 10]. Документы указанные в списке источников были взяты 
с сайта информационного проекта «Память народа», в котором 
сосредоточены документы со всех архивов форнтов Великой 
Отеччетсвенной войны. По причине, что автор самостоятельно 
искал документы о войнах железинцах по сайту, рассматривал, 
анализировал каждый документ источник ссылка была указана 
соответственно его записи на страницы информатичонного проекта.

В данной работе мы рассматриваем боевой путь железинцев, 
участников сражений под Ленинградом. Здесь ставится задача 
изучения боевого пути наших земляков. Этот краеведческий 
материал будет служить ценным вкладом в развитие краеведния, 
познание молодого поколения биографии своих дедов – героев. 

Изучением данной темы занимались известный казахстанский 
писатель, участник Великой Отечественной Войны Б. М. Хазыров, а 
также В. Д. Болтина и Л. В. Шевелева в своих книгах они исследовали 
вклад Павлодарских фронтовиков в годы Великой Отечественной 
войны. Для написания данной статьи были собраны интервью у 
близких родственников участников войны и использованы материалы 
архивов Министерства обороны РФ и ДВД по Павлодарской области. 

За годы войны Железинским (Урлютюбским, Михайловским) 
районным военкоматом были призваны более 3000 наших земляков, 
которые прошли тяжелыми дорогами войны, освобождая от 
фашизма не только свою Родину, но и страны Европы [1, с. 93].

Сформированная в июле-августе 1941 г. в г. Петропавловске 
(Среднеазиатский Военный Округ) 314 стрелковая дивизия, позже 
получившая название Ордена Кутузова II степени Кингисеппской. 
Дивизия была сформирована из призывников Северо–Казахстанской 
и Павлодарской областей и насчитывала в своем составе 11000 
человек одну треть из них составляли павлодарцы. Призывники 
Железинского района пополнили состав 858 артиллерийского и 
1076 стрелкового полков [2, с. 8–16]. Дивизия геройски защищала 
Ленинград и закончила свой геройский путь в Праге. 

В сентябре 1941 года дивизия заняла рубежи реки Свирь. В 
первых боях с врагом проявили артиллеристы пятой батареи 858 
арт. полка. Во время боев на Лодейном поле уроженец Железинского 
района Котляров Иван Епифанович будучи наводчиком 76-мм 
пушек оставшись единственным из расчета прямой наводкой 
расстреливал наступавших финнов [3,с. 6]. В сентябрьские дни 
41-го большой размах получило снайперское движение. Отличным 
снайпером проявил себя Омирзаков Рамазан из села Захаровка 
Железинского района в разгар боев в районе Свирьстроя, заменив 
раненого командира отделения, под ураганным огнем противника он 
дважды поднимал бойцов в рукопашную схватку. Во время боев за 
рощу «Круглая» маскируясь за пнями и обгорелыми корневищами, 
уничтожил 15 гитлеровцев [3, с. 22–24]. 

Был награжден орденами Красного знамени, Красной звезды 
(2), Отечественной войны 1 и 2 степеней, Слава 2 и 3 степени 
и многими медалями. После войны работал конюхом в колхозе 
Бобровка Качирского района [4, с. 85].

Во время боев с финнами на северных подступах к Ленинграду 
проявили себя связисты 858 арт. полка Мамбетов Нурмаш и 
Кусаинов Кайдар.
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Выписка из наградного листа на связитста Мамбетова:  

«18 июня 1944 года ехал на попутной машине с группой бойцов 
из другой части и вез в полк срочный пакет из вышестоящего 
штаба. Встретившись с группой финнов в лесу, тов. Мамбетов 
вместе с другими бойцами принял участие в отражении нападения. 
Несколько финнов были убиты, остальные разбежались, после 
тов. Мамбетов доставил в срок нужный пакет». За этот подвиг был 
награжден орденом Красная звезда [5].

Кусаинов Кайдар из колхоза «Передовик». «Во время боев 
10–11 июля 1944 года под Нарвой и Выборгом под ураганным огнем 
противника устранил 13 порывов кабеля». За это был награжден 
медалью «За Отвагу» [6].

Во время тяжелых боев в январе 1943 года у села Гонтовая 
Липка Мгинского района погиб командир отделения 598 
отдельного саперного батальона сержант Бабикенов Тойшан из 
села Славяновская [7, с. 295].

Гусев Александр Иванович из колхоза им. Кагановича (ныне с. 
Прииртышстк) в феврале 43-го был тяжело ранен и комиссован [8].

В марте-апреле 1943 года во время боев у Гайталово Мгинского 
района на участке 1- го батальона 1078 стрелкового полка противник 
оставил на поле боя 350 человек убитыми и ранеными. Руководил 
боем и лично уничтожил в бою 6 гитлеровцев, пытавшихся взорвать 
наш дзот, заместитель командира третьего батальона уроженец села 
Троицкое Железинского района Максим Иванович Овчинников, он 
не дожил до победы, погиб в августе 1944 года в Эстонии [3, с. 25].

Здесь же проявил мужество и героизм пулеметчик в прошлом 
учитель из нашего района Айтен Жунусов. Когда гитлеровцы 
пошли в атаку, Айтен и еще два пулеметчика выдвинулись вперед. 
Фашисты сосредоточили по ним огонь. Один из друзей Айтена был 
убит, другой, раненый, был вынужден отправиться в тыл. Оставшись 
один, Жунусов не растерялся. На короткое время прекратил огонь 
и фашисты успокоенные молчанием пулемета, устремившись 
вперед. Подпустив их почти в плотную, Жунусов открыл стрельбу, 
только один солдат сумел уползти к своим. «Вот так пулемет, 
восторгался Айтен. – Израсходовал пять с половиной дисков и не 
одной задержки!» [3, с. 26].

Также железинцы защищали подступы к Ленинграду и в других 
частях как танкисты Даулетов Мухаммедкали (1918–1981 г) и 
Мукашев Аскар (1918–2012 г). Мукашев Аскар служил в составе 
30 гвардейской танковой бригады механиком-водителем танка Т-34 

командира батальона, в 1942 году награжден знаком «Отличный 
танкист», В январских боях 1944 года «Танк Мукашева не оставался 
ни перед какими препятствиями, беспрерывно продолжал движение 
к указанному месту, экипаж его танка уничтожил два ДЗОТа и до  
25 солдат и офицеров противника» [9]. Удостоен 2-х орденов 
Красной Звезды, закончил войну в Эстонии [10].

Даулетов Мухаммедкали проходил службу в 332 гвардейском 
танково-самоходно-артиллерийском полку в звании лейтенанта. 
Был награжден 2-мя орденами Отечественной Войны II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над Германией 
в Великой Оечественной Войне 1941–1945 г», а также медалью 
«За Победу над Японией». Воевал на Дальнем Востоке с 
милитаристской Японией, войну закончил в Харбине, после войны 
работал директором школы в селе Екишок Железинского района 
[1, с. 628–629]. В феврале 1945 года был награжден орденом 
Отечественная война II степени [11].

Одним из солдат призванным в 1941 году был дедушка автора, 
Суюндуков Сыздык 1904 года рождения был призван в ряды РККА 
20 декабря 1941 года. Он пополнил ряды 18 гвардейской стрелкой 
дивизии, затем был переведён в 184-ую стрелковую дивизию,  
294 стрелкового полка. Имеет награды – Медаль за отвагу, которую 
получил за то, что он 24 февраля 1941 года в бою за высоту 164,4 
Лиозненского района Витебской области, действовал мужественно 
и бесстрашно. Во время наступления подразделений на высоту он 
личным примером увлекал за собой товарищей [12]. Медаль Красной 
звезды была вручена приказом подразделения № 64 9 октября  
1944 года. Боевой путь красноармейца пролегал через Ленинградскую 
область, Сталинградский фронт, Украину, Белоруссию, Латвию, 
Литву, Польшу. В приказе награждения от 7 октября 1944 года 
указывается, что «Товарищ Суюндуков называл в боях называл 
себя примерным и мужественным воином». Это доказывает 
перечисленные, там же, полученные ранения – 17 июня 1942 года 
осколочное ранение в бедро, 20 июля 1942 года осколочное ранение 
в ягодицу, 23 марта 1943 года осколочное ранение в бедро, 4 января 
1944 года осколочное ранение в спину [13].

Таким образом, становится очевидным весомым вклад 
железинцев в победу над фашизмом. Беспримерный героизм 
и храбрость, стойкость и вера в победу сквозит в этих строках 
государственных и семейных архивов, наградных листов и 
фотографий, пожелтевших со временем. Работа в этом направлении 
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должна быть продолжена. Еще предстоит написать, как железинцы 
трудились в тылу для достижения победы над Фашисткой 
Германией. Их подвиги и потери не должны быть забыты никогда.

Подрастающее поколение обязано чтить память о подвигах 
представителей старшего поколении, беречь семейные реликвии, 
передавать из уст в уста, из поколения в поколение суровую правду об 
этой войне. Огромный вклад в это благородное дело внесли работники 
архивов разных уровней на всем постсоветском пространстве. 
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АУЫЛЫМНЫҢ ТАРИХЫ ТҰНҒАН ШЕЖІРЕ

БАҒДАТ Н. 
7 сынып оқушысы, Ағашорын ЖОББМ

БРАЛИНОВА А. И. 
жетекші, қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, 2 санатты, 

Ағашорын ЖОББМ

Туған жер-ай, күнім де сен, дінім де сен,
Тағдыр сендей сүйесе, сүрінбес ем. 
Керегі жоқ басқа атақ, Басқа абырой,
Жетіп жатыр тек өзің ұлым десең! 

– деп Қадір Мырза Әли жырлағандай, әрбір қазақ баласының 
жүрегінде жатталған қасиетті бойтұмардай ұғым бар. Ол – ауыл.

Ауыл-қазақтың қаймағы.Атам қазақ ежелден-ақ ауылдың 
қадір-қасиетіне аса мән беріп келгені қазақи ұғым-пайымдардан 
да байқалып тұрғандай.

«Ағайынның аты озғанша,
Ауылдастың тайы озсын» 

– деп, ағайыннан ауылдасты жоғары қою арқылы ауыл бірлігін, ауыл 
намысын жоғары қояды. «Ауыл-аймақ аман ба?» – деп сәлемдесуі 
де ауылға деген ізеттен туса керек. 

Ауыл – ата-бабамыздың өмірге келіп, кіндік қаны тамған, 
маңдай тері төгілген киелі мекен. Ананың әлдиі, аялы алақаны 
қандай қымбат болса, ауыл соның негізгі ұясы.

Ауыл қазақтың алтын бесігі. Сұлу сөз өрнектеген ақын, ән 
тербеген сазгер, қызыл тілді шешен, ел қорғаған қарапайым ауылдың 
қара шаңырағынан шыққан. Біз үшін туған ауылдың ұлтарақтай 
жерінің өзі қымбат қазына. Ауыл – сол жерде өмір сүрген барша 
халықтың шежіресін жазып беретін мәнгілік кітабы. Өзінің туған жерін 
жан жүрегімен сүйіп, сырын ұғып өскен ұрпақ ғана ұлттық пердесін 
сақтай алады деп ойлаймын. Керемет ақын Мұқағали Мақатаев:
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Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы,
Бұдан артық рахат табылмайды.

– деп туған жерге деген ыстық сезімін жырға қосады.
Міне, осындай туған жерге деген сүйіспеншілігім – өз ауылым 

жайлы тереңірек білуге баулыды. 
Туған жерімнің тарихын білу – мен үшін үлкен жетістік деп 

ойлаймын. Бұл менің үлкен өмірге аяқ басқан алғашқы қадамым.
Жобаның негізгі мақсаты:
Оқушылардың тарих туралы білімдерін көтеру.
- Қазақстандық патриотизмге, отансүйгіштікке, елжандылыққа 

тәрбиелеу және зерттеу мамандығына деген қызығушылығын арттыру.
Жобаның міндеттері:
- Ауыл тарихын зерттеу
- Өз жерінің тарихын жетік білу
- Болашақта өз өлкесінің дамуына үлесін қосу
Мәселе: ауылының тарихын зерттеу арқылы өлкетану саласына 

деген қызығушылықтарын арттыру.
Зерттелетін объект: аулымыздың шығу тарихын анықтап, осы 

күнге дейінгі жағдайын зерттеп зерделеу.
Мен туып өскен жерім - Ағашорын ауылы. Ертіс ауданы 

орталығынан, солтүстік батысына қарай 90 км. қашықтықтағы 
елді мекен. Осы ауылда 1936 жылы құрылған алғашқы колхозға 
Мирзоян есімі берілді. 1937 жылы ол «Жаңатілек» деп өзгертілді. 
1938 жылы 1 қаңтарда «Мирзоян», «Жаңатілек», «Пушкино»атты 
үш «ТОЗ» серіктестік ұжымдардан А. С. Пушкиннің есімі беріліп, 
Пушкино атты колхоз негізделген. Ел ақсақалы Қидан атамыздың 
жазып қалдырғаны бойынша 1 қаңтар 1938 жылы колхозда 43 үй 
болды. 17 538 га. жері, оның ішінде 1500 га. егістік жері, 35 жылқы, 
650 қой және 500 бас ірі қара малы болған еді. Ең бірінші ұжымдық 
шаруа төрағасы - Шотай Ахметов тағайындалған екен.

Біздің ауылдан соғыс кезінде майданға 200-ден астам адам 
аттанған олар Отан алдындағы міндетін абыроймен атқарып,  
100-ден астам адамдар туған ел үшін қанын төгіп, елге оралған жоқ. 
Олардың есімдері мәңгілік жүрегімізде қалады. Ардагерлер ата-
бабамыздың есімдері ауылымыздың «Отан-Ана» атты ескерткіштегі 
таста қашалым жазылған, олар: Шапихов Бейсембай, Кулубаев 
Құрмантай, Қуанышев Әмір, Ленинград блокадасының серпілісіне 
қатысушы – Игликов Бұғыбай т.б.

1955 жылы 23 ақпанда колхоз негізінде совхоз орнағанда, 
«Пушкино» есімі қалған екен, 1992 жылы ол Ағашорын ұжымдық 

кәсіпорын болып өзгертілді. Әуелбаста ауыл кесілген ағаштардың 
орнына қоныстанғандықтан,осылай аталса керек. 1989 жылғы санақ 
бойынша Ағашорындағы қоныстанған 519 тұрғынның 55 проценті 
– қазақ, 17 проценті – орыс, 7 проценті белорус болған. 

1955 жылы елге ел қосылып, жан-жақтан тың игеруге келген 
еңбеккерлер, осы елге қоныс теуіп, еңбек етіп, отбасын құрып, 
ұрпағын өсіріп, елді өркендетуге қосқан үлестері мол. Сонымен 
қатар, 1977 жылы Б. Әбдраисовтің жетекшілігімен кілең қыз 
балалардан құрылған «Ұшқын» трактор бригадасыныңеңбек 
жемістері зор. Пушкин атындағы совхоздың жер қоры – 52911 га., 
егістік жері – 37486 га. Жұмысшылардың орташа саны көбейіп  
526 адамға артты. Қысқа уақыт ішінде шаруа қожалықта 30 мың га. 
тың және суармалы жерлер игерілді. Тұрғын үйлер салынды, мәдени 
және тұрмыстық объектілер, қуатты материалдық-техникалық база 
құрылды,онсыз совхоздың одан әрі дамуында осындай көлемде 
жұмыс істеу мүмкін болмас еді.

«Тәтті нанның әр тоннасы, мықты, еңбекқор, маңдай терісімен 
еңбек еткен адамдардың қолынан шықты.» – деп ел ақсақалы есіне 
салып, мақтан етеді. «Олар тың жер көтеру үшін біздің ауылға 
әр түрлі жерден келді: біздің Отанымыздың Татария, Белорусия, 
Мордовия, Волгоград, Ленинград және басқа облыстардан келді.
Бұл шаруа халықаралық болды, себебі бұл еңбекті елдің түкпір 
жерлерінен келген, әр ұлттағы адамдар атқарып, бірін бірі 
қолдап,жемісін көрсетті, соның ішінде біздің ауылдың ер азаматтары 
бар: «Ленин» орденімен марапатталғандар – Н. Колдушко; Ахатов 
Асқап, сонымен қатар жетістікке жеткен үшін басқа да марапатқа 
ие болған Шандрон Татьяна Никифоровна, Юрченок Владимир 
Николаевич, Кравченко Геннадий Васильевич т.б. 

Тың және суармалы жерлер көтеру үшін үлкен үлес қосқан 
ауыл тұрғындары олар – Хайланов Зайкен, Карпенко Василий 
Афанасьевич, Бекбулатов Разиден т.б. Тың игерудің алғашқы  
35 жылында осы ауылдың 115 адамының еңбегі жоғары бағаланып, 
ордендері мен медальдарға ие болған. Олар –Ленин ордені ол 
кездегі ең жоғарғы марапат иегерлері: Миллер, В. Стряпчий,  
Ж. Сатвалдинов, Н. Колдушко, А. Ахатов  [1, б. 23].

Ауыл жетістіктері
Еңбек қызыл ту орденімен 18 адам. Құрмет белгісі ордені – 23,  

Октябрь революциясы ордені – 8, Халықтар достығы ордені – 1,  
Еңбек даңқы ордені – 6, тың және тың айған жерді игергені 
үшін және басқа да медальдармен 54 адам марапатталған екен. 
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Менің атам Бірәліұлы Дайриден «Тың жерлерді игерген үшін», 
«Германияны жеңгені үшін» құрмет белгісімен марапатталған. 
Осы өте маңызды еңбектің басында жүріп, ауыл шаруашылығының 
директордың бірінші орынбасары болып, адал еңбек атқарып жүрген 
Смагзамов Кидан Смагзамович болған, осы кунге дейін ел ақсақалы 
болып, бүгінгі жас ұрпаққа ауылдың бастапқы заманын, тарихын, 
айтып, ақыл-кеңесін беріп, тәрбиелеп, әрбір рудың шежіресін 
жазып жариялап, үйретіп отырған қасиетті ақсақал марқұм ауыл 
тарихында қалды. Шаруа қожалығының 47 жылында 11 директор 
болды. Ауылымыздың совхоз кезіндегі ең алғаш директоры –  
И. А. Богачик болса, қожалықтың басшылары – М. Субботин;  
Г. С. Малый; В. А. Игнатенко; Б. В. Барсов; К. Т. Омаров – 15 жыл;  
В. М. Федотов – 2 жыл; К. Ш. Шакиров – 10 жыл; К. Б. Белялов, 
соңғы директоры – Б. Б. Абдраисов. Алғаш партия хатшысы – 
Жетписов Калимула болған еді.

Жыл сайын – өндіріс өнімдері арта түсе берді. Ауыл 
тұрғындарының тұрмыстық жағдайлары, әл-ауқаты жақсара берді. 
Ауыл ішінде асфальтталған жолдар салына бастады. Ауылда су 
құбырлары, орталық жылыту жүйесі өткізіле бастады. Жыл сайын 
ауыл тұрғындарының саны өсе берді, олар үшін жаңа үйлер, орталық 
кеңсе, бала-бақша салынып, тез арада шағын ауыл кеңіп, көркейіп 
шыға келді. 1979 жылы ескі клубтың орнына жаңа мәдениет үйі 
салынды. 1983 жылы 460 орын үшін үшқабатты жаңа мектеп 
салынды. Ауыл тұрғындары үшін 2 қабатты аурухана ашылып 
жұмыс істей бастады. Елдің ер азаматтары бірлесіп, күш - жігерлерін 
салып ауыл мешітін салған. Шаруа қожалық мемлекетке жыл сайын 
сүт, ет, нан жеткізу жоспарларын орындап отырды. 1956, 1969, 1970, 
1971, 1973 жылдары егін өндірісі жоғары болыпты, бұл жылдары  
2 миллион пұтқа жуық нан өндіріп алған екен. [2, б. 37]

Ауылдың мәртебелі ұрпағы
Біздің ауылда өз еңбек жолдарын бастаған адамдар жоғары 

лауазымдарға ие болып осы күнге дейін еңбек етіп жүр ол –  
Г. Д. Подрезов аудандық кеңес төрағасының орынбасары,  
Н. А. Миллер – Абай совхоз директоры, Сарсекеева Айгүл 
Сапарғалиқызы – Математика ғылымдарының докторы, Жетписов 
Серік – тарих ғылымдарының докторы, осы ауыл тумасы ақын 
жазушы – Бәділхан атамыздың шығармашылығын, осы күнде 
жас ұрпақ сүйсіне оқып отырады. Осы ауылда 20 жылдан аса 
бас есепшілік қызметін жасап «бала бухгалтер» атанған, бүгінде 
зейнеткер – Бейсембаев Жылқыбай туған ауылын сағынып, 

Павлодар облысынан келіп тұрады, ауыл жайлы естелігін қызығып 
тұрған жас ұрпаққа әңгімелеп отырады. 

Сексен жылдық тарихы бар ауылдың шежіресі де таусылмас 
емес. Ағашорын селолық округіне қарайтын үш ауылдық мекен; 
«Ленино», «Аманкелді», «Ағашорын» бір бірінен шалғай болғанымен 
ұйымшылдығы, берекесі, ынтымағы мол, дәулеті тасыған, мәдениетті 
өскен Ағашорын ауылы. Ауылда ең ірі төрт шаруа қожалығы бар, 
олар: щ/қ «Еңбек», ш/қ «Данат», ш/қ «Замандас», ш/қ «Нива». 

Шаруа қожалықтар егіншіліктен басқа мал өсіреді, бір неше 
жыл бұрын ақ басты сиырлады өсіре бастады, қазір олардың саны 
өсіп,өндірісі дамып келетінін байқаймыз.

Бір фельдшерлік пункт және үш дүкен жұмыс істейді. 
Наубайхана құрлысы да қарқынды жүруде.

Ағашорын аулымызыдың атын шығырып жатқан бүгінгі жас 
ұрпақ,мектеп түлектері.

Аулымызы қалалық жерден алшақ болғанымен ауылымыздағы 
тіршілік үзілмеуде. 

Аулымызыда емдік қасиеті бар шипалы су табылған жайымыз 
да бар. Осы су ауылымыздан алыстау болса да,ауыл тұрғындары 
осы суға түсіп.емдік қасиетімен пайдаланады.

Бұл судың құрамын анықтағанда құрамында емдік тұз, үлкен 
пайыздық көрсеткіші көрсетілді.Адам ағзасынатұздың пайдасы 
бар екені анықталған. Бұл суды пайдаланған адамдар судың 
құрамындағы тұз адам ағзасына пайдасының бар екендігін айтты. 

Мәселен, шашы түсіп, инсульт алған, жүрек ауруларына, әр 
түрлі тері ауруларының жазылуларына пайдасын тигізетіндігі жайлы 
рахметтерін жаудыруда. Әлі де болса бұл емдік көлге көптеп жан-
жақтан адамдар келуде. Келіп суды өз пайдасына жаратып жатыр.

Міне, менің аулым – нұр мекенім,
Әлдилеп, бесгімді тербеткенің
Сезбеппін – ау сезімнің менде екенін, 
Білмеппін – ау, бақыттың сенде екенін.
Би билеуді үйреткен тал – тірегің,
Бір өзіңмен сезіндім – дерегін,
Жер бетінің жұмағы сен екенсің,
Сенен артық мекенім бар ма менің!

Ауданнын, ауылымның бұл тарихи шежіресі «Шелегім мен 
Есігім жер ұйығым бесігім» дей келе егеменді ел болғалы еңсемізді 
ерекше көтерілді, ана тіліміз, салт-дәстүріміз қайта жаңғырды, 
атамекен атаулары байырғы атауларына қайта ие болып өшкеніміз 
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де, өлгеніміз де қайта тірілуде. Ел жаңарды, жер жасарды, дәуір 
өзгерді. Еліміз ойлап, жылдап емес күндер көркеюде. Өркениетті, 
өрісі кең ел қатарына теңелеміз деген қарышты қадам, дүркіреген 
дәулет, бақ қонған ынтымақ көрші елдерге таңданарлық таңсыққа 
айналуда. Оған біз тауба деудеміз. 2030 жылға жеткізсін. Оны 
ұзағынан сүйсіндірсін, ол ең қомақты тарих, нағыз шежіре.

Соның ішінде мақтауға да, тұрарлық ауданымыз жылдан 
жылға жақындап, экономикасы өсіп, халықтың әлеуметтік жағдайы 
жақсарып, жан сүйсіндіруде...

«Бұл тәуелсіз Қазақстанның әрбір азаматы ғасырлар тоғысында 
өзінің арғы бергі тарихи жолын ой елегіне өткізіп, кеше кім едік? Бүгін 
кімбіз? Ертен кім боламыз демек. Бұл әрбір азамат туған елімнің, 
туған халқымның тарихы ешкімнен де олқы еместігін түсінсін деген 
сөз. Бұл әрбір азамат тарихы қойнауына ойша тереңдеу арқылы 
өзінің ата-бабалары қалдырған осындай кең байтақ жердің лайықты 
мұрагері болуға ұмтылсын деген сөз» Н. Ә. Назарбаев [3, б. 3].

ӘДЕБИЕТТЕР
1 М. Жаманбалинов «Айгілі аудан – Ертісім», 2 том. «Бедерлі 

жылдар көшінде» Павлодар, 1998 ж.
2 Н. Петрученко «В степях Прииртышья» Павлодар, 2004 ж.
3 Ертіс нұры газеті. 
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Май ауданы, Баскөл ауылы 
СОВЕТ Ә. 

6 сынып оқушысы, А. Иманов атындағы ЖОББЛ-М, 
Май ауданы, Баскөл ауылы

«Өлі разы болмай
Тірі байымайды.»
Халық даналығы

Әр адам өмірге адам болып келген соң оның өз отаны,өз туған 
жері, қасиетті мекені болады. Менің Отаным-Қазақстан. Ал шыр 
етіп дүниеге келіп, кіндік қаным тамған жер Павлодар облысы, Май 
ауданы, Баскөл ауылы.Жарық дүние есігін ашқан күннен бастап әр 
адамға өз туған жері ыстық болады. Туған жерімнің ауасы таза, жері 

кең, табиғаты өте әдемі.Қазақстанның үлкен өзендерінің бірі – Ертіс 
өзені ауылымыздың көркі. Ауылымызда қарағай, терек сонымен қатар, 
көптеген жеміс ағаштары:алма, шие,бүлдірген,қарақат,итмұрынөседі. 
Мен бір жаққа қыдырып шықсам туған жерімді сағынамын.Бұл киелі 
мекенде менің ата-әжелерім, аға-апайларым, бауырларым дүниеге 
келген, сондай-ақ менің достарым, сыныптастарым осы ауылда 
тұрады. Менің ауылымның қақ ортасында біз білім алып жатқан 
алтын ұя мектебіміз орналасқан. Ол атақты батыр Аманкелді Иманов 
атымен аталады, онда мені білім жолына жетелеген ұстаздарым, 
сол білімге ұмтылу жолындағы құрбы-құрдастарым бар. Сондай-ақ 
ауылымызда бізді өнерге баулып, әр мерекені қызықты да, көңілді 
атап өтетін мәдениет үйі, ауылымызды ем-доммен қамтамасыз ететін 
кішігірім емхана, сауда-саттық жасайтын дүкендер, ойын-тойларды 
өткізетін кафе жұмыс жасайды. Біздің бал-балалық шағымыз алаңсыз 
қызықты да, көңілді осындай әдемі ауылда өтуде. 

Әр адам өз туған жерін, отанын киелі санайды. Туған жер әр 
адамды елімен, өткенімен және болашағымен байланыстырады. 
Біздің осындай киелі жерде алаңсыз, бейбіт заманда бақытты 
өмір сүріуміз үлкен аталарымыздың еңбегі деп санаймын. Менің 
үлкен атам Ұлы Отан соғысының ардагері, елі үшін, жері үшін, 
болашақ ұрпағы үшін еңбегін аямаған Қосдәулетов Бәйділдә. 
Атам 1908 жылдың 12 ақпанында Павлодар облысында туған.  
1941 жылы Цюрупинск аудандық әскери комиссариатымен қызметке 
шақырылған. Воронеж бағытындағы Оңтүстік-Батыс майданында 
6-армия 374 штабта взвод командирі болып соғысқан. Кенигсбергті 
алудағы болған шайқасқа қатынасқан. 1946 жыл әскери қызметтен 
босатылып, Павлодар облысы Каганович ауданы атқару комитетінде 
қызмет атқарған, сонымен қатар Сталин атындағы колхоздың 
төрағасы, Май ауданы Қызыл-Құрама совхозының № 3 бөлімінің 
меңгеруші қызметін атқарған. Жауынгерлік еңбектері үшін  
І дәрежелі «Отечественная война», «Красная звезда», ордендері, 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг», «За оборону Киева», «За 
взятие Кенисберга» медальдарымен марапатталған.Елімізде атам 
сияқты ерліктер жасаған ардагерлер аз емес. Қазіргі ұрпақ ардагер 
аталарымызға әрдайым бас иіп, тағзым етеміз. 

Баскөл ауылында қасиетті де, танымал адамдар көп болған. 
Кейбіреуіне қысқаша тоқталып өтсем ақын Қалижан Беккожин 
1929–1930 жылдары Павлодар педагогикалық училищесін бітіріп, 
Қызыл–құрама колхозында еңбек жолын бастаған.Бидәулет биден 
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тараған ұрпақтар, атап айтқанда, Сағитовтар әулеті, Сабитовтар 
әулеті, Баскөл ауылында тұрады. Менің атам Совет Бәйділдәұлы 
даҚызыл-құрама ауылында қасиет қонған,әйгілі сынықшы. Атам 
алыс - жақыннан ем іздеп келген науқастарға жәрдем берген. 
Қазіргі күнде үлкендерден атамның сынықшы болғандығы туралы 
көптеген әңгімелерді естимін. Сүлейменов Арын (1877–1938 ж.ж.). 
«Баскөл» ауылының тумасы, алғашқы қазақ дәрігерлерінің бірі. 
Қазақ ауылдары арасында «дәрігер Арын» атымен әйгілі болған. 
Ол 1901 жылы Омбыдағы фельдшерлер мектебін бітіріп, Павлодар 
округінің Семьяр, Тереңкөл, Павлодар ауданында денсаулық сақтау 
саласында 37 жыл еңбек еткен. «Баскөл» ауылының қырыңдағы 
(5–6 шақырым жердегі) «Арынащы» деген жазғы мал нүктесі осы 
«дәрігер Арынның» ата жайлауы. Ауылдың бір көшесі Сүлейменов 
Арынның атында.Сүлейменов Арғын Арынұлы (1916–1998 ж.ж.). 
«Баскөл» ауылының тумасы «дәрігер Арынның» баласы, Совет 
анатом – хирургі, медицина ғылымының докторы (1966), профессор 
(1967), Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген дәрігері (1966). Ерен еңбегімен 
ел есінде қалған азаматтар баршылық. Соның бірі ел арасында сый-
құрметке ие болып, Досымхан молда атанған Досымхан Ыхсанұлы 
еді.Досымхан Ыхсанұлы (1901–1992 ж.ж), руы Сырым (Тоқсан). 
Рысқұл болыс бидің немересі. Отыз жылдан аса Қызыл-құрама 
ауылының бас имамы болған. Айт намазы, жұма намазы ауыл 
ақсақалдары сол кісінің үйінде жиналып оқыған деп жазылады жазба 
деректерде. Баскөл ауылының тумасы Қазақстанға танымал азамат 
Есімханов Қуат ағамыз Байназар атамыздың зиратына құлпытас 
орнатып, біз білім алып жатқан алтынұя мектебімізге интербелсенді 
тақталар, іс тігетін машиналар, акт залына орындықтар сыйға 
тартып, ауылдық мәдениет үйіне, ауыл мешітіне күрделі жөндеу 
жұмыстарын өткізуге демеушілік көрсетті. 

Халқымыздың асқан ерлігін, жерін, елін қорғауға деген 
батырлығын, табандылығын айғақтайтын дәлел – деректер толып 
жатыр. Солардың бірі – Май ауданы аумағындағы Қалмаққырылған 
тауы. Бұл – қазақтың ата жауын жеңген жер. Май ауданы, Ақшиман 
ауылының тұсында орналасқан. Арқаның батырлары бастаған қол 
қалмақтарды қазақ жеріне қайтып келе алмастай қылып күйретті. 
Елқамы, халық үміті жігерлендірген Олжабай батыр Ақтау, Ортау, 
Қоянды, Қарқаралы өңірлерінде жауға қарсы шабуылға шыққанда, 
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Жасыбай батыр бастаған қол қалмақтың Ежен ханы орда құрған 
Баянауылды азат етуге атанды.Тау – тасты паналап, азық – түлік 
пен оқ – дәріні қамдап алған жоңғарлықтар да қайсарлықпен 
қарсылық білдіріп, он күндей берілмеген екен. Қалың қол қайыса 
аза тұтып, Жасыбай батырдың сүйегін жартасты таудың төбесіне 
қояды. Олжабай, Бөгенбай, Малайсары батырлар қабыр басына белгі 
ретінде үш түп жас қайын егеді. Сол қайындар әлі өсіп тұр. Сол жер 
Жасыбай асуы деп аталады. Үш батыр Шойынды көлді ескерткіш 
ретінде Жасыбай көлі аталсын деп ұйғарды. Содан бері Жасыбай 
көлі аталады. Жасыбайдың кегін қуған Олжабай батыр Серіктас 
бекінген жау қолын қырып, Ежен ханның ордасын талқандайды. Май 
өңірінен облыстық қасиетті орындар тізіміне кірген - Абылайтас. 
Бұл құрамында 500 батыр бар Абылай хан әскерінің демалу үшін 
қоныстанған әйгілі күшіктің байы Шабанбайдың жазғы жайлауы. 
Май ауданы Ақшиман ауылында 2002 жылы «Қайса ата мешіті» 
бой көтерді. Имандылық ордасының бой көтеруіне демеу болып, 
зор үлес қосқан жеке кәсіпкер Орынбаев Қасқырбай Сағындықұлы 
мен бұрынғы «Ақшиман» шаруа қожалығы ұжымының төрағасы 
Тәңірбергенов Асылхан. Бытының алты баласының ең кенжесі 
Әбділдә (кейінгі аты – Ақбалық хазірет (1833–1918) дүниеге 
шамамен 1833 жылдары келсе керек. Әбділдәнің жасы 20-ға толған 
кезде елде үлкен жұт болып, ол туған жерімен қоштасып, кетуге 
мәжбүр болады. Бестаудың жанынан (Сарытауда) мешіт – медресе 
салдырып, сол өңірдегі ауылдардың балаларын оқытады, елге 
ислам дінін, имандылықты уағыздайды. Біздің өңірімізде әлі де 
мен білмейтін киелі орындар, қасиетті мекендер көп деп ойлаймын. 

Осындай өнерлі, рухани бай адамдар мекендеген киелі 
мекенде қаншама атақты өнер иелері туып өсіп, киелі өлкені ән-
жырына қосып, шығармаларында тілге тиек етіп жүр. Жергілікті 
ақын-жазушылар өз шығармаларында туған жерінің табиғатының 
әсемдігін, жұртының шексіз мейірімділігін, түрлі байлықтарын 
тереңінен баяндап, суреттейді.Оның әдемілігін,әсемдігін сөзбен 
айтып жеткізу әсте мүмкін емес. Туған жерге деген махаббатта 
өзге сезімнен бөлектеніп, ерекшеленеді. Жырақ кетіп сәл алыстасаң 
жүрегің туған жерді аңсап,туған жерім деп жұдырықтай жүрегім 
тулайды. Мен осындай керемет өлкеде туғанымды, кең далада еркін 
өскенімді, осындай ғажап мекенде өмір сүретінімді мақтан етемін. 
Мен туған жерімді шексіз махаббатпен сүйемін. Туған ел, туған жер, 
отан, ана тілі деген қасиетті ұғымдар әр адамның жүрегінен орын 
алары сөзсіз. Мен өз елімді, тілімді, отанымды сүйемін. Анаға деген 

махаббатың қандай болса осы қасиетті ұғымдарға деген махаббатың 
сондай болу керек деп ойлаймын. Осындай киелі де, қасиетті жерде 
туып, білім алып, өсіп жатқаныма қуанамын. Әр адам үшін туған 
жеріңнің тау-тасы, топырағы, жайқалып өскен ағаштары, жеміс-
жидектері өте қымбат. Мен осындай туған өлкеммен мақтанамын!!!

ӘДЕБИЕТТЕР 
1 Ескендіров Б. Қ. Ақбеттау тарихи-танымдық, әдеби-көркем 

журналы №1(6) - 2019. 
2 Ескендіров Б. Қ. / Еліне елеулі есімдер / Версия газеті, 2017.
3 Жеңіс Тілеке, / Шежіре, Ертіс-Баянауыл өңірі/ кітабы. 1995.
4 І. А. Ахмеди / Құт-береке дарыған-қазыналы Май елі / кітабы, 

2014. 

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫМ Я БУДУ ГОРДИТЬСЯ ВСЕГДА!

БАЙЖАНОВА Д. 
ученик 6 «А» класса, Школа-лицей № 8 для одаренных детей, г. Павлодар 

АКЫЛОВА Г. З. 
учитель казахского языка и литературы, 

Школа-лицей № 8 для одаренных детей, г. Павлодар

«Любовь к родине начинается с семьи.» 
Ф. Бекон

Существует много профессий… И, конечно, много на 
земле замечательных агрономов, механизаторов, трактористов, 
земледельцев, настоящих знатоков своего дела. Но как не вспомнить 
при этом одну из самых достойных профессий – профессию учителя? 
Ведь у каждого работника, который славен своим трудом, был свой 
учитель, который привил ему еще в школьном возрасте любовь к 
земле, к своему краю, уважение к тяжелому труду односельчан. 
Одним из таких людей, который прожил всю свою жизнь в селе 
и трудился для родного края, является мой дед Байжанов Заирбек 
Жумабаевич. Я считаю его интересным, умным, талантливым 
человеком, у которого можно многому в жизни научиться.

Мой дедушка начал свою трудовую деятельность рядовым 
учителем математики и физики в сельской школе окончив 
Павлодарский педагогический институт. Дальше как его сверстники 
был призван в ряды Советской Армии. Служил он в далеком 
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Забайкальском военном округе в научно-измерительном пункте. В 
те годы по рассказам дедушки только начали осваивать космическое 
пространство. В части он был оператором командного научно-
измерительного пункта, освоить новую профессию здесь тоже 
помогли знания по математике и по физике. Много интересного он 
узнал во время службы,встретил здесь будущего космонавта Бориса 
Волынова. Опыт полученные тогда по радиотехнике сильно помогли 
и в мирной жизни об этом дедушка часто нам рассказывает с большой 
теплотой. После армии вернулся в родные края продолжил свою 
работу преподавателем физики. По воле судьбы 1980 году вместе с 
семьей переехал в Казахстан, точнее в село Урлютюб, Железинского 
района, Павлодарской области. Здесь работал учителем физики, 
потом стал директором этой школы много лет. Работая в школе 
он увлекся историей населенных пунктов. Особенно интересно 
было история села Урлютюб. Урлютюб был старинным селом 
которое было основано 1717 году. Изучая историю села дедушку 
не покидали мысли об открытии музея села, таким образом собрав 
много материалов со всех уголков бывшего Советского Союза 
был открыт музей истории села. После открытия музея о работе 
дедушки был опубликован в газете «Егемен Қазақстан» [№ 105-106 
от 24 апреля 2004 года] к 100-летию Маргулана статья на казахском 
языке «Ғұлама жіберген сәлемдеме» корреспондентом Фарида 
Быкай. Дедушка много времени затратил для поиска документов об 
истории села. В этом весомую помощь оказал академик Академии 
наук Казахской ССР Алькей Маргулан. Академик Алькей Марғулан 
всего за четыре месяца до своей смерти выслал по почте письмо 
лично дедушке и много материалов о работе Н. Ф. Костылецкого, о 
Чокане Валиханове, о Потанине, о Березине, о чем свидетельствует 
собранный домашний архив дедушки. 

Музей – место, где встречаются настоящее и прошлое. 
Музей знакомит своих односельчан с прошлым нашего родного 
края, как это и оказалось в селе Урлютюб родился и вырос 
учитель выдающегося казахского ученого Чокана Валиханова 
по Омскому корпусу Николай Федорович Костылецкий В свое 
время он закончил Казанский университет по востоковедению.  
Н. Ф. Костылецкий свободно и грамотно владел казахским языком. 
Николая Федоровича интересовал фольклор казахского народа, 
много спрашивал и записывал у молодого Чокана казахские 
народные сказки,эпосы,пословицы, поговорки и т.д. Однако эти 
материалы он не мог опубликовать на страницах печати. Потому что 

в то время по царскому указу казак и казах имели ограничения при 
публиковании. За 300 лет существовании села много исторических 
событии которые в памяти у жителей. Например в центре села был 
открыт детский сад имени Владимира Ильича Ленина. Почему имени 
Ленина? В этом селе жил старый житель Илья Данилович Путинцев 
вместе с главой Омской губернии А. Шотманом был принят в Кремле 
вождем мирового пролетариата основателем Советкого государства 
Владимиром Ильичом Лениным и по его записке был открыт детский 
сад 20 июня 1920 году. В музее было много интересных материалов 
о селе, о жителях. В 2017 году село отпраздновал свое 300-летие.

Дальше дедушку перевели директором Алакольской средней 
школы того же Железинского района. Директором он пришел в 
старую школу который был основан в 1960-ых годах и проработав  
2 года, начал возводить новую школу, где он активно участвовал при 
строительстве школы. 1989 году был открыт новая школа. В новой 
школе был замечательный спортзал. Рядом была школьная теплица 
где зимой выращивали овощи и цветы, где учителя и школьники 
с большим удовольствием и любовью ухаживали за растениями.

В школе был единственный компьютерный класс района. Имелись 
2 гусеничных и 2 колесных трактора. Славно вместе со старшими в 
совхозе им 19 Партсьезда работала и ученическая производственная 
бригада. После 5 лет работы дедушку в школе, избрали председателем 
Алакольского сельского Совета народных депутатов. Дедушка всегда 
вспоминает что был последним председателем сельского Совета и 
первым акимом Алакольского округа нового государства Республики 
Казахстан. Много он помогал своим односельчанам, участникам 
Великой Отечественной войны. У жителя села участника Великой 
Отечественной войны Б. Жакина, во время пожара сгорели документы.
После долгих поисков дедушки был установлено, что пенсионер 
действительно участвовал в рядах действующей армии.

Наша семья очень дружная,все это благодаря дедушке. Своими 
советами, знаниями он смог передать нам такие качества, как 
уважать друг друга, протянуть руку помощи в трудную минуту, 
подержать духовно и материально,уважать чужой труд. За такие 
качества дедушку мы очень любим, ценим и гордимся. Дедушка 
–наш маяк и мы на маяк держим путь!

ЛИТЕРАТУРА
1 Газета «Егеменді Қазақстан» № 105-106 от 24 апреля 2004 г.
2 Семейных архив Байжанова З. Ж. Копии писем А. Маргулана. 
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сы ЖАҺАНДЫҚ ҮДІРЕСТЕР ЖӘНЕ ТӨЛ ТАРИХЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ САҚТАУЫНЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

БАРКЕН А. А.
12 сынып оқушысы, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

ТУЛЕБАЕВА Б. Т. 
Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі, 

ХББ Назарбаев зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

Бүгінгі алпауыт жаһандану дәуірінде кез-келген ұлттың төл 
тарихы, мәдениеті мен тілін сақтау маңызды. Төл тарихын терең 
ұғынып, ұлттық құндылықтарын шын бағалай білетін халықтың 
ғана болашағы мәңгі болмақ. Бұл жөнінде ҚР тұнғыш президенті 
Н. Ә. Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық 
мақаласында «Кеңістік – барлық нәрсенің, ал уақыт – бүкіл 
оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі тоғысқан кезде 
ұлт тарихы басталады», – деді [1]. Сондай-ақ, Ұлы Даланың әрбір 
қыры оның ежелден бүгінге дейінгі халқының терең тарихы мен бай 
мәдениетінің куәсі екендігі және оны жаңғырту әлемдік өркениет 
үшін ерекше маңызды екендігін атады. 

Бұл орайда, бір ұлтты басқа ұлттан даралайтын - оның әдеби 
мұрасы, әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі, мәдениеті, өнері, тұрмыстық 
бұйымдары, ұлттық ойындары, т.б. өзгелерге ұқсамайтын 
қасиеттерінен тұратын ұлттық құндылықтары. Бүгінгі күні заманауи 
қоғамды дамытудың негізгі факторларының бірі жаһандану. 

Жаһандану (ағылш. Global – «әлемдік», «дүниежүзілік», 
«жалпы») – бұл әлем біртұтас жаһандық жүйеге айналатын процесс, 
яғни саяси, экономикалық, мәдени және ақпараттық кеңістіктердің 
бірігуі. 1983 жылы бұл терминді ғылыми айналымға алғаш рет 
енгізген америкалық экономист Теодор Левитт. Жаһанданудың жаңа 
сатысының түрлі аспектілерін ХХ ғасырда Уолт Ростоу, Дэниел 
Белл, Алвин Тофлер, Питер Дракер, Джон Нейсбитт, Лестер Туроу 
сияқты ғалымдар зерттеді. Олар ғылымға «зияткерлік өнеркәсіптік 
экономикасы», «ақпараттық қоғам», «техникалық революция», 
«ақпараттық жарылыс» деген ұғымдарды енгіздіҚоғамда жаһандану 
мәселесі әртүрлі көзқараспен қабылданады. Біздің ойымызша, 
жаһандануды біртұтас, өзара тәуелді әлемнің неғұрлым ықтимал 
қалыптасуы ретінде қарастыратын өкілдердің көзқарастары 
неғұрлым заңды және әділ. Жаһандану үдерістері қарапайым 
біріздендіру емес, әр түрлі ұлттық, діни, өркениеттік және басқа 

да құрамдас элементтердің жалпыға ортақ ішіндегі адамзаттың 
бірігуі. Басқаша айтқанда, жаһандандыру, ең алдымен, адамзат 
қызметінің барлық салаларында интеграциялаудың әділ үрдісі, өзара 
байланысты және өзара тәуелді бірыңғай әлемнің қалыптасуының 
бағдарлануы, яғни бұл жаңа жағдайларда ілгерілеу.

Жаһандық үдерістер – адамзат бастамашылық еткен және 
ғаламшардың, биосфераның, қоғамның барлық кеңістігін қамтиды. 
Ғаламшардың ауқымындағы әлеуметтік өзара іс-қимылдар 
қарастырылатын құбылыстар жаһандану мәртебесіне ие. Жаһандық 
үдерістер дүниенің әлеуметтенуі мен техногендік әлеуметтенудің 
жаңа үрдістері мен мәселелерін реттейді. Әлеуметтік-мәдени 
жаһандану көпфакторлы әлеуметтік, биосфералық, техносфералық 
байланыстардың, сондай-ақ олардың өзара әрекеттесуімен 
негізделген жалпыға ортақ үдерістер мен проблемалардың жалпы 
планетарлық өзара әрекеттесуінің бірлігін сипаттайды [2].

Жаһандану үрдістерінің Қазақстанда дамуына әсері 
соңғы уақытта көптеген ғалымдар мен саяси қайраткерлердің 
жұмыстарындағы аса өзекті мәселе. Мемлекеттер арасында 
жаһандану нәтижесінде елдердің әл-ауқатының деңгейлері 
арасындағы алшақтықтығының тереңденуіне байланысты 
қайшылықтар шиеленісіп, даму құндылықтары мен модельдері 
жаһандық бәсекелестіктің мәніне айналды.

Осы орайда, бұл ауқымды үрдіс барысында ұлттық 
құндылықтарымызды сақтау, көнені жаңғырту өзекті.Сондықтан, 
қазақи рухы биік ұлттық идеяның қалыптасуы барысында ұлттық 
құндылықтардың маңызы зор. Ұлттық тәрбие идеясы да бүгінгі 
күн талабы мен өмірлік қажеттіліктен туындап отыр. Ұлттық сана-
сезімі қалыптасқан, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қоса алатын, 
ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды өзара 
ұштастыра алатын толық кемелді, ұлтжанды тұлғаны тәрбиелеу 
ұлттық идеяның негізгі бағыты болуы қажет.

Көрнекті ғалым, қоғам қайраткері Амангелді Айталы: 
«Ұлттың рухани мұралары мен дәстүрлерін, қаһармандық ерлік 
салтын қастерлеу – ұлттық идеяның басты көзі, оны дүниежүзілік 
өркениеттер арасындағы өзіндік дербестігін нығайтады» - дегендей, 
бүгінгі күн тұрғысынан қарайтын болсақ, егемен елдің бейбітшілігі 
мен бірлігін сақтайтын жас ұрпақтың бойына жастайынан ата-
бабаларымыз негізін салған ерлік рухты, отаншылдық сезімді сіңіру 
кезек күттірмейтін мәселелердің бірі [3].

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
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Ұлттық идея – халқымыздың моральдық нормаларда және 

ұлттық құндылықтарда бекітілген патриоттық тәжірибені меңгеру, 
ұлттық этномәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды тану, тарихты 
құрметтеу арқылы іске асырылады. Ұлттық сезім мен ұлттық намыс, 
ұлттық рухты көтеру – бүгінгі таңның кезек күттірмес міндеті 
деп білемін. Яғни елдің туын көтеріп, тәуелсіздік талаптарын 
орындау ісіне батыл бетбұрыс жасаған бүгінгі таңда адамзаттық 
игіліктерді, халқымыздың ғасырлар бойы армандаған мәдени-
рухани мұрағаттары мен ұлттық тәрбие саласында жұмыс жасау 
басты міндетіміз.

Ұлтымыздың мемлекет және қоғам қайраткері Мұстафа 
Шоқай: «Ұлттық құндылықтардан жұрдай рухта тәрбиеленген 
ұрпақтан халқымыздың қажеті мен мүддесін жоқтайтын пайдалы 
азамат шықпайды» – деп айтқандай, ұлттық құндылықтар – ұлттық 
идеяның негізгі өзегі, ұлт қалыптасуының басты факторларының 
бірі. Осы ұлттық идеяны іске асыратын басты фактор – мемлекет [4]. 

Сондықтан, осы мемлекеттік іске салғырттық танытпай, ұлттық 
идеяның негізгі бағыттарының тетіктерін жасау қажет. Ал ұлттық 
идея – туған ортада қалыптасып, халықтың тілі, ауыз әдебиеті,  
салт-санасы, әдет-ғұрпы, ырымдары мен тыйымдары арқылы 
жүйеленген сезімге негізделген ұлт болмысы, психологиялық 
өзіндік ерекшелігі. Ал, осы ұлттық идеологиямыз әлсіз болса барлық 
салаға өзінің кері ықпалын тигізеді. 

Біздің мемлекетіміздің тарихи-мәдени құндылықтарының бірі 
25 мыңнан асатын жылжымайтын тарих, археология, сәулет және 
монументалды өнер ескерткіштері. Мұндай 218 нысан Қазақстанның 
тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімінде. 
Ескерткіштердің көпшілігі ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік маңызы 
бар ескерткіштер деп танылып дүниежүзілік мұра ескерткіштері 
тізіміне Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен Алматы облысындағы 
Тамғалы петроглифтер кешені мен қатар Қазақ Елінің мәдени 
брендтері «Алтын Адам», Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, Отырар, 
Түркістан. Сондай-ақ, «Қыз Жібек» танымал лиро-эпикалық жыры 
да ЮНЕСКО желісіндегі әлемдік мәдени мұраға енгізілген [5].

Ұлтымыздың тарихи жадын, тiлiн, дiлiн сақтау мен жан-жақты 
дамыту, оның жаһандану заманындағы өзiндiк ұлттық-мәдени 
ерекшелiгiн қалыптастыру және әлемге паш ету мақсатындағы 
негiзгi мiндеттер:

- Қазақстан Республикасы қоғамының негiзгi ұлттық 
құндылықтарын қалыптастыру және дамыту;

- қазақ тiлiн шын мәнiндегi мемлекеттiк тiл деңгейiне 
жеткiзiп, оны барлық Қазақстан азаматтарын бiрiктiретiн факторға 
айналдыру.

Егер де Қазақстан халқының ұлттық құрамына назар аударсақ, 
республикада қазақтардан басқа 131 ұлыстың өкілдері тұрады. 

2013 жылы өткізілген халық санағының қорытындысы бойынша 
халықтың этноқұрамы келесідей болды: қазақтар – 65,2 %, орыстар – 
21,8 %, өзбектер – 3 %, украиндар – 1,8 %, ұйғырлар – 1,4 %, татарлар 
– 1,2 %, немістер – 1,1 %, корейлер – 0,6 %, түріктер – 0,6 % [6].

Сурет 1 – Қазақстандағы халықтың этноқұрамы

Еліміздің көпұлтты мемлекет ретінде қалыптасу барысында 
ұлттық қазақи мүдде басым болуын қадағалау қажет. Мысалы, біздің 
Елде тұрып жатқан басқа ұлт өкілдері қазақ тілін үйреніп, қазақ ұлтын 
құрметтеугн міндетті. Егер де осы мәселе мемлекет тұрғысынан 
қатаң қадағаланатын болса онда ұлтаралық шиеленістерге әкелетін 
факторлар болмайды. Мысалы, Түркияның ХХ ғасырдың 20 жылдары 
іске асырған саяси әрекетін келтіруге болады. Кемал Ататүрік халқын 
біртұтас ұлттық қозғалысқа біріктіре отырып, ұлттық идеологияны 
қалыптастырды. Түркияның бүгінгі басшылары Ататүріктің жолын 
қуып, қазіргі заманға лайықты ізгілікті мақсаттарды көздейтін ұлттық 
мемлекетке айналған. Қазақстан да жаңа дәуірге бейімделген өзіндік 
жолын таңдап алу барысында ұлттық болмысын жоғалтпау қажет. 
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ҚР-ның әлемдік өзгерістеріне қарсы төтеп, жаһандану 

процессінде өз мүдделерін сақтап қалуға ұмтылу қажет деп 
ойлаймын. Сондықтан, жиырма бірінші ғасырда Қазақстан 
мемлекеттін атын шығарып, әлемдік сахнада бәсекеге лайық және 
өркениетті әрі мәдениеті жоғары, көпұлтты ел болып сақталуға 
көпбағытты бағдармаларды және комплексті міндеттерді орындауы 
қажет. Бұл үшін:

Біріншіден, М. Əуезовтің «Ел болам десен, бесігіңді түзе»- 
деген ұлағаты халқымыздың өмірлік қағидаларының біріне айналуы 
қажет;

Екіншіден, отбасылық құндылықтарды сақтау және кеңінен 
насихаттап, отбасы мен неке институттарының дәстүрлі формаларын 
дамыту. 

Қорыта келсек, ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсынұлының: 
«Балам деген жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын?!» 
деген сөзімен ойымызды түйіндеп, аласапыран заманда жас 
ұрпақтың санасын улайтын бұқаралық мәдениет дертінен тек 
ұлтжандыдылықпен ғана сақтана аламыз. Сондықтан, ел-жұрт 
болып ұрпақ тәрбиесін қолға алу басты мақсат болуы тиіс. Тәрбие 
беруде ұлттық құндылықтарымыз арқылы жол көрсетіп, өскелен 
ұрпақ қазақ қоғамының әлеуметтік-мәдени өзгерістеріне жоғары 
мәдениетті деңгейде бейімделіп, ұлттық қағидаларды сақтап қалуы 
үшін жағдай жасау қажет.

Қазақ тарихында отаршылдық жағдайында ұлттық 
құндылықтарының жойыла бастауы – бәрімізге түсінікті болса, 
тәуелсіздік алып, өзінің мемлекетін құрған халықтың ұлттық 
құндылықтарының өзгеруі немесе жойылуы – терең талдауды 
талап ететін, сирек кездесетін құбылыс. Бұл жердегі ұлттық 
құндылықтарды өзгертуші күш – біріншіден, бұрынғы орыс 
мәдениетін қабылдаған, солардың құндылықтарын қазақ халқының 
құндылықтарынан жоғары қоятын адамдар болса, екіншіден, 
орыстанған мемлекеттік биліктің өзі.

Сонымен, жаһандану нәтижесінде ұлттық мемлекеттерге 
немесе басқа да аумақтық құрылымдарға бөлінбейтін біртұтас 
өркениет құрылуы мүмкін деген болжам да бар. Ол ұлттар мен 
халықтар арасындағы этникалық және мәдени айырмашылықтар 
барынша жойылған жағдайда ғана жүзеге асады. Кейбір дәстүрлі 
мемлекеттерде аймақтық қауымдастықтардың ығыстыру үдерісі 
дами түсіп, аймақтық қоғамдасу үдерісін бүкіләлемдік жаһанданудың 
зиянды әсерінен қорғанудың бірден-бір жолы.
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сы «МАЙ АУДЫНЫНЫҢ КИЕЛІ МЕКЕНДЕРІ» 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ АНЫҚТАМАЛЫҒЫ

БОЛАТОВА М. 
5 «А» сынып оқушысы, Ерсін Мұқашев атындағы ЖОББМ, Май ауданы

ЖИРЕНОВА А. К.
информатика пәнінің мұғалімі, 

Ерсін Мұқашев атындағы ЖОББМ, Май ауданы

Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар мен компьютерлік 
телекоммуникациялар қолданылуда. Әсіресе қарқынды дамып келе 
жатқан электрондық құжат айналымы, электронды әдебиеттер, 
электронды кітаптар.

Жасыратыны жоқ, әрқайсымыздың интернеттен түрлі ақпарат 
алуға шексіз мүмкіндік беретін бір немесе басқа электронды жабдықты 
(компьютерлер, ноутбуктар, электронды кітаптар, смартфондар 
және т.б.) сатып алу мүмкіндігі бар. Ақпараттық технологияның 
осындай өркендеуі аясында әртүрлі қағаз басылымдарының, оның 
ішінде электронды энциклопедиялардың электронды аналогтары 
кең таралды. Интернет әр қолданушының қызығушылығы 
бойынша көптеген әдебиеттерді ұсынады. Сондықтан, оқу 
процесінде электронды энциклопедиялар өздерінің қағаздық ақпарат 
құралдарына қарағанда көптеген артықшылықтарға ие.

Ақпараттық технологиялардың дамуы өздігінен білім алуға 
жаңа, ерекше мүмкіндік берді, ал қашықтықтан оқыту нысаны 
қарқынды дамуда. Біріншіден, бұл тыңдаушыға оқу уақыты мен 
орнын таңдауға мүмкіндік береді, екіншіден, дәстүрлі білімнен 
айырылған адамдарға белгілі бір себептермен немесе басқа 
себептермен білім алуға мүмкіндік береді, үшіншіден, оқыту 
барысында жаңа ақпараттық технологияларды, төртіншіден, оқу 
шығындарын белгілі бір дәрежеде азайтады. Екінші жағынан, 
қашықтықтан оқыту оқытудың даралануын жақсартады.

Әдетте, қашықтықтан оқыту кезінде электронды әдебиеттер 
қолданылады. Бұл әдебиеттің артықшылықтары:

- ұтқырлық;
- компьютерлік желілердің дамуымен байланыстың қол 

жетімділігі;
- қазіргі ғылыми білімнің даму деңгейіне сәйкестігі.
Екінші жағынан, электронды анықтамалықтың құрылуы 

ақпараттық материалды үнемі жаңартып отыру сияқты 
проблеманы шешуге ықпал етеді. Олар сондай-ақ егжей-тегжейлі 

суреттелген қажетті ақпараттың, анықтамалық материалдардың, 
энциклопедиялық мәліметтердің көп мөлшерін қамтуы мүмкін. 
Сонымен қатар, электронды әдебиеттер көмегімен білімді бақылау 
жүзеге асырылады – компьютерлік тестілеу.

Электрондық анықтамалық кәдімгі кітапты жиі толықтырады, ол 
жедел түрде кері байланысты қамтамасыз ететін, қажетті ақпаратты тез 
табуға көмектесетін (контекстік іздеуді қоса), әдеттегі оқулықта табу 
қиын болған жағдайларда тиімді; Гипермәтінді түсіндіруге бірнеше 
рет қоңырау шалу арқылы уақытты айтарлықтай үнемдейді. Қысқа 
мәтінмен қатар – бұл көрсетеді, айтады, модельдер (мультимедиялық 
технологиялардың мүмкіндіктері мен артықшылықтары көрінеді), 
нақты бөлім бойынша білімді тез тексеруге мүмкіндік береді.

Біз ұсыныптұрған электрондық анықтамалықта Май ауданының 
киелі мекендері көрсетілген. Осы ақпарат өлкетану ұйірмесіне 
өт қажетті деп ойлаймыз. Электронды анықтамалықта келесі 
ескерткіштері көрсетілген. 

Қалабалғасын мұнарасы
Ертістің ежелгі далалық өңірінде Қалабалғасын мұнарасының 

басқа да құпия мен жұмбаққа толы ескерткішті табу қиын. Жүздеген 
жылдар бойы саяхатшылар мен зерттеушілер бұл жерді мұсылман 
мешіті, қалмақ кесенесі, көне қалмық ғибадатханасы, ескі қамал 
немесе қимақ қаласы деп санап келді. Қазба жұмыстары барысында 
Ертістің сол жақ жағалауында тарихи деректердегі аталған Қабал-
ғасұн, Джалин-обо немесе Қалбасын мұнарасы – Жошы Ұлысы 
кезеңінің кесенелерінің қалдықтары және ХІҮ-ХҮІ ғасырлардың 
құрылысы екені нақты анықталды. Қалабалғасын мұнарасы Май 
ауданы, Қызыл еңбек ауылының маңында орналасқан. [3, с. 14].

Бұл тарихи орынның жәдігерлері мен ХҮІІІ ғасырдың 30-шы 
жылдарындағы Г. Миллердің еңбегінде сақталған ғимараттың 
суреттері осы құрылысты порталды-куполдық кесене-күмбезі деп 
анықтауға мүмкіндік береді. Қалабалғасұнның дала архитектурасының 
белгілі ескерткіштері – Абат-Байтақ Кесене және басқа да атақты 
ескерткіштермен құрылымдық ұқсастығы барын байқауға болады.

Яғни, бұл мұнара-Ақ Орда дәуірінің қазақ даласындағы 
мұсылмандық дәстүрлердің таралуының анық белгісі, бай-дәулетті 
ақсүйек өкілдерінің маңызды жерлеу-ғұрыптық дәстүрлерінің 
көрінісі [4, с.1].

«Кемертұз көлі-дала дәрігері»
Кемертұз көлі Павлодар облысы, Май ауданы, Малайсары 

ауылының оңтүстік батысында 35 шақырым жерде орналасқан 
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тұзды көл. Теңіз деңгейінен 155 метр төмен жатқан минералды 
көл. Климаты шұғыл континенталды, шөлейт зонада, Сарыарқаның 
солтүстік батысында жатыр. Малайсары ауылынан 35 шақырым 
жердегі «Кемертұз» көлде болғандар, оның суының емдік шипасы 
бар екенін айтып жүр. 

Кемертұз көлі – емдік қасиеті өте мол ағынсыз су қоймасы. 
Мұндағы Арқаның қуаң даласындағы құрғақ ауа көл бетіндегі 
дымқыл ауамен араласып жағасындағы адамға жағымды әсер 
береді. Көл суы да минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық 
элементтерге бай болғандықтан, судың денсаулыққа пайдасы 
медицинада дәлелденген.

Тарихи жағынан қарастырсақ, Кемертұз көлінің маңында 
ІХ-ХІІІ ғ. қыпшақ-кимақтар коныстанған. Оған заттай деректер 
дәлел(тасқа қашалған суреттер).

Кимақтар темір қорытудың нағыз мамандары,садақтың жебесін 
жасаудың хас шеберлері болған. Оған дәлелолардың зираттарынан 
түрлі жебелердің табылуы.

«Жебе ұшы металлдан жасалған,үш қалақты формасында 
болып келеді. Ұшу барысында шу әсерін беру үшін қалақшаларында 
соқылаулар бар. Ортағасыр кезеңі, Х-ХІІІ ғасырға жатады.»

Павлодар облысы, Май ауданның реакреациялық ресурстары 
өте жақсы дамып,келешекте халық игілігіне жарайды – деп 
ойлаймыз. Біздің жеріміздегі Кемертұз көлінің емдік қасиетті 
жеткілікті,жаз мезгілінде демалатын, ем қабылдайтын азаматтар 
көп келеді.Мұндай орындардың барлығы келешекте жанға 
жайлы,емдеу-сауықтыру және атақты орын болуына сенемін.

Қайса ата кесенесі
Қайса ата кесенесі Павлодар облысы, Май ауданы, Ақшиман 

елді мекенінде орналасқан. Кесене 2013 жылдың 24 қарашасында 
салынып ашылды. Бұл кесененің ашылуына себепкер болған 
Павлодар облысының әкімі Ерлан Арын және ауыл азаматтары 
демеушілік көмек жасады. Кесененің ұзындығы – 14,5 м, ені – 25 
метр. Кесененің ішінде Қайса ата мен Бәтижамал апаның зираттары 
мен Қорда тасынан жасалған мрамор орналасқан. Қайса атаға 
49 мүшел жасында бақсылық қонып түрлі ауру дерттерді емдей 
бастаған. Қазіргі таңдада жан жақтан ауруға шалдыққан адамдар 
Қайса ата кесенесіне келіп қонақтап, дұға оқиды.

Қалмақ қырылған, Қалмаққырған 
Қалмақ қырылған – Қарағанды облысы Ұлытау ауданындағы 

Қалмаққырған өзені, Павлодар облысы Май ауданындағы, Ақтөбе 

облысы Темір ауданындағы Қалмаққырған аталатын ауылдар қазақ 
жерінің тәуелсіздігі үшінкүрестің куәсі болған тарихи мекендер.

Жоңғар-қазақ соғыстарында қазақтардың ойрат тайпаларының 
әскерлеріне қарсы соққы беріп, жау қолы жеңілген жерлер осылай 
аталған (Жоңғар шапқыншылығы). 1727 жылы Әбілқайыр хан 
бастаған біріккен қазақ қолы Ұлытау өңірінде жоңғарларға тойтарыс 
беріп, ірі жеңіске жеткен майдан даласы Қалмаққырған деп аталса 
(Бұланты-Білеуті шайқасы), 1756 жылы Олжабай батыр бастаған 
Баянауыл мен Ертіс аралығындағы Сиректас тауында өткен 
қазақ-жоңғар шайқасындағы жеңіс белгісі ретінде Сиректас атауы 
Қалмаққырған деп өзгертілген.

Қалмаққырылғанның баурайында қазір Павлодар облысы Май 
ауданының «Ақшиман» ауылы орналасқан. Жергілікті халықтың 
айтуы бойынша Қалмаққырылған тауында Олжабай батырдың 
басшылығымен қазақтар мен жоңғарлар арасында маңызды 
тарихи шайқас болғанындығын растайтын қалмақ әскерлерінің 
«бауырластар моласы» кездеседі. Ақшиман ауылында 2009 жылы 
Олжабай батыр және XVIII ғасырдағы қазақ-жоңғар соғысының 
батырларына арнап ескерткіш орнатылды.

Абылай, Найза мекені.
Ұлы даламызда мекен еткен ұлы тұлғаларымыздың бірі –

Абылайхан, 500 әскерімен Шабанбай жеріне қоныстанып, қазіргі 
кезде ол жер «Абылай» жайлауы деп аталады. Май ауданы Баскөл 
ауылының оңтүстік шығысында 15 шақырым жерде орналасқан 510 
48/ солтүстік ендікте, 77020/ шығыс бойлығында. 2018 жылдың 24 
қарашасында Баскөл ауылының тұрғыны Құсайынов Амангелді 
Қайыркенұлының демеушілігімен Абылайхан мекен еткен орынға 
«Абылай, Найза мекені» ескерткіш тас қойылды.

Бәкі би Басарұлы
Бәкі Басарұлы (1807, Павлодар облысы Май ауданы Кеңтүбек 

ауылы – 1861) – би, шешен. Әкесі – Басар би, атасы – Тілеке батыр.
Бәкі би ауыл молдасынан хат танып, 1819 жылы Омбыдағы 

бұратаналар мектебіне оқуға түседі. Мектепті бітірген соң, ел 
билеу жұмысына араласады. Бәсентиін руының төбе биі Қазанғап 
Сатыбалдыұлы өне бойы өзінің алғыр әрі шешен інісі Бәкіні жастай 
жанына ертіп жүреді. Бәкі би қазақша әрі орысша жүйрік, жан-
жақты білімі бар, зиялы адам болған. 1824–26 жылдары айдабол 
руының төбе биі Шоң Едігеұлы, бәсентиіннен Қазанғап пен Бәкі би, 
қаржастың төбе биі Шорман Күшікұлы, қуандық және қанжығалы 
руларының жетекші билері бас қосып, Қарқаралы округінен дербес 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B1%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%96%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BF_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BF_%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D2%AF%D0%B9%D1%80%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D3%A9%D0%B1%D0%B5_%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D2%A3_%D0%95%D0%B4%D1%96%D0%B3%D0%B5%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D2%93%D0%B0%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D2%AF%D1%88%D1%96%D0%BA%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B
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дуан ашып, дуан орталығын Баянауылдан салу, аға сұлтанды 
ақсүйек емес, қарадан сайлау жөнінде ортақ пікірге келеді. Бәкі 
би әрдайым адамгершілікті, береке-бірлікті, татулықты жоғары 
ұстаған. Бәкі Басарұлы – ел ісіне араласып әртүрлі дауларды шешу 
кезінде қара қылды қақ жарған әділдігімен, ел мүддесін, береке-
бірлігін жоғары қойған парасатымен көзге түседі. Жас та болса 
бас болып, рулы елдің атынан сөйлейтіндей абыройға ие болған.

Әбділдә (Ақбалық Хазірет)
Бытының алты баласының ең кенжесі Әбділдә (кейінгі аты 

– Ақбалық хазірет) дүниеге шамамен 1833 жылдары келсе керек. 
Әбділдәнің жасы 20-ға толған кезде елде үлкен жұт болып, ол туған 
жерімен қоштасып, кетуге мәжбүр болады. Жаз бойы бір сартқа 
жалдамалы жұмыс істеп, Тәшкентке мал айдайды. Сөйтіп, жүріп 
Тәшкенттің медресесіне оқуға түсіп, онда 3 жыл оқиды. Үйрене келе 
қойды Бұхарға айдайтын болады. Бұхардың медресесіне де оқуға 
түсіп, 12 фәнді тәмамдап, барлығы 21 жыл оқудың нәтижесінде 44 
жасында хазірет атағына ие болады. Ел адамдарының айтуынша 
хазіреттің алтын мөрі (алтын медаль сияқты) болған екен. Бұхарда 
2-3 жыл қызмет атқарғаннан кейін ол сұранып елге оралады. 
Бестаудың жанынан (Сарытауда) мешіт-медресе салдырып, 
сол өңірдегі ауылдардың балаларын оқытады, елге ислам дінін, 
имандылықты уағыздайды. Ол кісі сырым ішінде Тоқсан, оның 
ішінде Қысырау [5, с.3].

1905 жылы ақ патшаға қарсы мұсылманның туын көтеріп, 
мұсылмандарды біріктіру туралы уағыз айтқан.

1916 жылы 83 жастағы Ақбалық хазірет былай депті: «Түс 
көрдім. Иншалла, қазақ азаматтары әскерден алынудан аман қалар. 
Әлихан алаштың қамын жеп жүр ғой».

Ақбалық хазірет қайтыс болар кезде алдына немересі 
Сапажанды әкелгенде: «Жерді сары алтынға толтырсаң көзің 
шалмас күн болар» деп бұрынғылар айтқан уақытқа да жеттік 
қой деген екен. Яғни жанды-жансыз асыл қазыналардың керексіз 
болатын сәті келді дегені.

Ақбалық хазіреттің зираты Сарытауда. Түндік өзенінің 
бойында Шыңырау деген жерде тұр.

Хазіреттің негізгі шөберелері қазіргі Павлодар облысының 
Май ауданыда өмір сүріп жатыр. Осы орайда сол кісі туралы халық 
арасында кең тараған кейбір мәлімет- әңгімелерді келтіре кетуді 
(1992 ж., «Дауа» газеті) дұрыс көрдік.
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– 176 б.
3 Смагулов Т.Н. Калбасунская башня. – Алматы, 2012. – 160 б.
54 Сая Молдайып. Әулиекөл археологиялық кешені// 02 тамыз 

2018 жылы (http://saryarka-samaly.kz/index.php?id=1849)
5 Шырын Қайырбек. Біз білмейтін Ақбалық хазірет// 03 мамыр 

2018 жылы http://saryarka-samaly.kz/index.php?id=1478

ПАМЯТНИКИ ИРТЫШСКОГО РАЙОНА

БУРЧЕВСКИЙ М. А. 
ученик 8 класса, Косагашская СОШ, Иртышский район 

ЕРГАЛИЕВ Ф. А. 
учитель начальных классов, Косагашская СОШ, Иртышский район

В нашем районе много памятников, но люди мало знают об 
их истории, не все памятники известны жителям нашего района и 
ещё меньше они знают о событиях, в честь которых установлены 
эти памятники. 

Любовь к Родине начинается именно с любви к родному 
краю. Наш родной край, Иртышский район, связан со многими 
великими событиями и интересными людьми. Вот почему для 
нас было важно заняться вопросом изучения истории создания 
памятников, которые хранят память о событиях и людях, важно, 
чтобы люди помнили историю.

В Иртышском районе по проекту «Сакральная карта 
Казахстана» в рамках программы «Рухани жаңғыру» ведется 
определенная работа. 

В части памятных мест Иртышский район не обделен. На 
территории района имеется только 30 памятников археологии, из 
них 21 могильных, 6 курганов и 3 стоянки древнего человека. 

Каждую эпоху характеризуют свои памятники, несущие на себе 
отпечаток своего времени, по которым можно отследить смену эпох 
и общественных строев, страницы истории.

Например, о страшных 30-х годах свидетельствует памятник 
жертвам голода. Этот памятник находится в с. Иртышск напротив 
парка [2].

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B
http://saryarka-samaly.kz/index.php?id=1849
http://saryarka-samaly.kz/index.php?id=1478
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Цель проекта: привлечь внимание учащихся школ к 

памятникам и создать фотоальбом исторических памятников 
Иртышского района для школ региона.

Объект исследования: памятники Иртышского района.
Предмет исследования: история создания памятников 

Иртышского района.
Продукт проекта: презентация «Памятники Иртышского 

района» и фотоальбом «Памятники Иртышского района».
Задачи: 
1 Посетить архив, музей, школьную библиотеку, районную 

библиотеку и собрать материал об истории создания памятников 
нашего родного края.

2 Провести опрос и анкетирование учащихся.
3 Подготовить фотоальбом «Памятники Иртышского района».
Гипотеза: предположим, что дети, зная некоторые памятники 

Иртышского района, не знают историю их возникновения.
Для того чтобы выяснить, что ребята знают о памятниках 

нашего района, я вместе с учителем провел небольшое исследование 
в 5-7 классах.

Мы задали 3 вопроса:
1 Какие памятники вы знаете в нашем Иртышском районе?
Самые популярные ответы: 
- Памятник имени «И. Байзакова» (7 ответов)
- Памятник имени «Абылай хана» (3 ответа)
- Таймас аулие, памятник «Жертвам голода в 1930-33 года» 

(4 ответа)

Диаграмма 1 – Известные памятники Иртышского района

2. Знаете ли вы что в селе Иртышск расположен памятник 
имени Исы Байзакова?

Самые популярные ответы.
- Да (11 ответов)
- Нет (3 ответа)
3. Хотели бы вы в будущем заниматься изучением истории 

родного края?
- Да (11 ответов)
- Нет (3 ответа)

Диаграмма 2,3 

Проверив ответы анкетирования выявил что ученики больше 
всех знают памятник имени Исы Байзакова, далее расположился 
памятник ВОВ находящийся в нашем селе. А так же было видна 
заинтересованность учеников к изучению истории родного края.

      
Рисунок 1,2,3 – Проведение анкетирования  

среди учеников 5-7 классов

Я ездил по Иртышскому району, фотографировала памятники, 
прочитал литературные источники.
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Рисунок 4,5,6 – Посещение памятников Иртышского района

    
Рисунок 7,8 – Изучение литературы, поиск материала

Познакомившись с памятниками своего района, я разделил 
их на группы:

1 Памятники, построенные в память об исторических событиях;
2 Памятники, связанные с именами известных людей 

(писателей, учёных, общественных деятелей, героев);
3 Памятники, связанные с развитием науки и техники, культуры 

и быта, памятные места, связанные с современным развитием 
нашего родного края.

Таблица 1 – Памятники Иртышского района 
№ Наименование Место-нахождение Описание

1. Памятники, построенные в память об исторических событиях
1 Стелла 1-й 

комсомольской 
ячейке

Расположен в 
Майконырском 
сельском округе

Установлен в 1967 
году, выложен из 
бетона

2 Галерея ветеранов Расположен в 
Панфиловском 
сельском округе 
с. Панфилово

Установлен в 1965 
году, выложен из 
бетона

3 Обелиск 
добровольного 
присоединения 
Казахстана к России

Расположен в 
с. Амангельды

Установлен в 1982 
году, выложен из 
бетона

4 Могила Батыра 
Жазы

Расположен в 
Селетинском 
сельском округе 
с. Селета

Установлен в 1992 
году. Могила сделана 
из металла

5 Памятник ВОВ Расположен в 
с. Иртышск

Установлен 1980 году. 
Памятник изготовлен 
из бетона.

6 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
Кызылжарском 
сельском округе 
с. Кызылжар

Установлен в 1973 
году. Монумент 
изготовлен из бетона.

7 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Иса Байзакова

Установлен в 1978 
году. Монумент 
изготовлен из камня, 
бетона и металла.

8 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Северное

Установлен в 1967 
году. Монумент 
состоит из бетона

9 Памятник 
И. Байзакову

Расположен в 
с. Иртышск ул. 
И. Байзакова, 13

Установлен в 1979 
году. Постамент 
памятника состоит 
из гранита, бюст 
из гипса, вокруг 
памятника посажены 
молодые деревца. 
Высота памятника 
4 метра, ширина 
постамента 2 метра

10 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Косагаш

Установлен в 1978 
году. Монумент 
состоит из бетона.

11 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Селета

Установлен в 1975 
году. Монумент 
состоит из бетона и 
металла.

12 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Узынсу

Установлен в 1970 
году. Монумент 
изготовлен из бетона, 
камня и металла.

13 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Агашорын

Установлен 1980 году. 
Изготовлен из бетона
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погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Каракудык

Установлен в 1990 
году. Изготовлен из 
бетона

15 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Амангельды

Установлен в 1980 
году. Изготовлен из 
бетона

16 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Панфилово

Установлен в 1961 
году. Изготовлен из 
бетона.

17 Бюст А. Иманова Расположен в 
с. Амангельды

Установлен в 1965 
году, выложен из 
бетона

18 Монумент 
погибшим землякам 
в годы ВОВ

Расположен в 
с. Майконыр

Установлен в 1978 
году. Изготовлен из 
бетона.

19 Обелиск погибшим 
землякам в годы 
ВОВ

Расположен в 
Майконырском 
сельском округе 
с. Горностаевка

Установлен в 1975 
году. Обелиск состоит 
из металла

20 Обелиск погибшим 
землякам в годы 
ВОВ

Расположен в 
Майконырском 
сельском округе 
с. Кабан

Установлен в 1975 
году. Обелиск состоит 
изметалл

21 Обелиск погибшим 
землякам в годы 
ВОВ

Расположен в 
с. Майконыр

Установлен в 1977 
году. Обелиск 
изготовлен из камня

22 Обелиск погибшим 
землякам в годы 
ВОВ

Расположен в 
с. Косколь

Установлен в 1974 
году. Обелиск состоит 
из бетона

23 Обелиск погибшим 
землякам в годы 
ВОВ

Расположен в 
Агашорынском 
сельском округе 
с. Бескепе

Установлен в 1990 
году. Обелиск состоит 
из бетона

24 Обелиск погибшим 
землякам в годы 
ВОВ

Расположен в 
с. Абай

Установлен в 1978 
году. Обелиск состоит 
из бетона

25 Обелиск погибшим 
землякам в годы 
ВОВ

Расположен в 
с. Луговое

Установлен в 1968 
году. Обелиск состоит 
из бетона и металла

26 Памятник Тугел-
батыру

Расположен в 
с. Селета

Установлен в 2003 
году. Памятник 
изготовлен из железа 
и бетона

27 Аллея боевой славы Расположен в 
с. Иртышск

Установлена в 2015 
году. Аллея состоит 
из кирпича и железа

2. Памятники, связанные с именами известных людей (писателей, 
учёных, общественных деятелей, героев)

1 Бюст И. Байзакова Расположен в 
с. Ульгули

Установлен 1970 году, 
выложен из бетона

2 Памятник 
В. И. Ленину

Расположен в 
с. Панфилово

Установлен в 1970 
году. Памятник из 
бетона.

3 Памятник 
В. И. Ленину

Расположен в 
с. Косагаш

Установлен в 1970 
году. Памятник из 
бетона.

4 Памятник 
В. И. Ленину

Расположен в 
с. Майконыр

Установлен в 1970 
году. Памятник из 
бетона

5 Бюст Абая Расположен в 
с.Голубовка

Установлен в 1965 
году. Изготовлен из 
бетона

6 Бюст В. И. Ленина Расположен в 
с. Голубовка

Установлен в 1965 
году. Изготовлен из 
бетона.

7 Памятник 
Панфилову

Расположен в 
с. Панфилово

Установлен в 1964 
году. Памятник из 
бетона.

8 Бюст В. И. Ленина Расположен в 
с. Кызылжар

Установлен в 1967 
году. Памятник 
изготовлен из бетона.

9 Мавзолей Таймаса 
аулие

Расположен в 
Луговском с/о

Установлен в сентябре 
2012 года

3. Памятники, связанные с развитием науки и техники, культуры 
и быта, памятные места, связанные с современным развитием 

нашего родного края
1 Памятник 

первоцелинникам
Расположен в 
с. Голубовка

Установлен в 2004 
году. Памятник 
изготовлен из железа 
и бетона.

2 Обелиск 
первоцелинникам

Расположен в 
с. Кызылкак

Установлен в 1974 
году. Обелиск 
выложен из бетона
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Надгробный памятник Жазы батыра
Жазы батыр похоронен в Иртышском районе вблизи аула 

Кызыл Агаш на холме Жазытобе. В 1995 году потомками батыра 
на могиле был установлен памятник.

Жазы батыр жил в 18 веке на территории Среднего жуза. 
Прославился в сражениях с джунгарами в Прииртышье. Вместе 
с батыром Тугелем и Кошкарбаем возглавил родовое ополчение 
бултын – кипчаков. Погиб в бою от разрыва пушечного ядра. 
Похоронен в Иртышском районе вблизи аула Кызыл Агаш на холме 
Жазытобе [5].

Памятник И. Байзакова
Находится на ул. И. Байзакова в поселке Иртышск, в сквере 

рядом с Домом Культуры. Иса Байзаков (1900–1946 гг.) родился 
в селе Ульгули Иртышского района. Выдающийся казахский 
поэт-импровизатор, один из первых организаторов казахского 
национального театра. Был актером, певцом, импровизатором и 
музыкантом. Иса Байзаков – автор ряда эпических произведений, 
сложенных на основе казахского фольклора.

В с. Голубовка Иртышского р-на имеется памятник воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленный 
в 1977 году. 

В с. Иртышск имеется Мемориал на улице Войкова воинам, 
павшим погибшим в годы ВОВ. 

В с. Узынсу Иртышского р-на. Памятник воинам, павшим 
погибшим в годы Великой Отечественной войны [1].

Работая с картой Иртышского района я разделил памятники 
на три категории: 

К первой категории относятся монументы, обелиски 
посвященные Великой Отечественной Войне. На карте показано и 
отмечено 15 памятников. 

Ко второй категории памятников в большинстве населенных 
пунктов я заметила памятники посвященные В.И.Ленину. На карте 
показано 5 памятника.

К третьей категории памятников я отнесла обелиски 
первоцелинникам. На карте отмечено и показано 2 памятника. А 
также я сделал классификация памятников Иртышского района 
по частотности, годы построения. 1960–80 гг. было построено или 
возведено 30 памятников, 1981–2000 гг. 4 памятника, 2001-2019 гг.  
4 памятника [3].

Диаграмма 4,5 – Классификация памятников Иртышского района 
по частотности, годы построения

Я думаю всё это связано с теми историческими событиями 
произошедщие в прошлом столетии приписанные нашей истории 
родного края.

Практическая значимость моей работы - Выступить с 
презентацией своей работы для учащихся нашей школы с целью 
популяризации знаний об истории памятников нашего района.

Выводы: Оказывается, многие исторические события не 
прошли мимо нашего района. Культурное наследие, доставшееся 
нам, необходимо содержать в порядке, следить за тем, чтобы 
памятники не подвергались разрушению. Ведь нельзя строить 
будущее, не зная своего прошлого. 

Наша задача не только содержать памятники в порядке, а знать 
историю своего народа, города, района и эти знания передавать 
потомкам. 

Они являются напоминанием о нашей богатой истории, 
являются связующим звеном с нашими предками. Ведь человеческая 
мудрость гласит: «Только та страна, в которой люди помнят о своём 
прошлом, достойна будущего». 

Своей работой я подтвердил гипотезу: учащиеся нашей школы 
знают, какие памятники есть в Иртышском районе, историю их 
возникновения. Я считаю, что культурное наследие наших предков, 
исторические события, которые пережили наши земляки, будут 
вечны, сохранят свою значимость. 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

127126

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
ЛИТЕРАТУРА

1 Попова В. Н. Словарь географических названий Казахстана. 
Павлодарская область. В 2 х частях. Павлодар 2001.

2 Жаманбалинов М. Әйгілі аудан-Ертісім Павлодар «ЭКО» 
ҒӨФ 2008 ж.

3 Павлодар облысы: жаңа тарих беттері 1991-2012 Павлодарская 
область: страницы новейшей истории

4 Краткая географическая энциклопедия А. А. Григорьев

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ – ЭКСКУРСИИ  
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ученик 9 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г. Павлодар

На сегодняшний день особое внимание уделяется развитию 
ценностей в казахстанском обществе. Согласно Послания народу 
Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» и в «Плане нации – 100 
шагов по реализации пяти институциональных реформ», 85 и 89 шаги 
посвящены идее Мәңгілік Ел в виде задачи по созданию проекта 
патриотического акта и задачи внедрения ценностей Мәңгілік 
Ел в действующие учебные программы школьного образования  
[4, электронный ресурс]. Президентом Казахстана Касым-Жомарт 
Токаевым был подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея 
со дня рождения Абая Кунанбайулы». Для казахстанского общества 
это еще один пример и шаг в укреплении ценностей и развития 
стойкой позиции патриотического гражданина [5].

По всей стране в рамках юбилея предусмотрены проведение 
на всех уровнях мероприятия, начиная от классного часа в школе 
заканчивая масштабными мероприятиями республиканского 
уровня. Роль Абая Кунанбаева для казахстанского общества велика, 
именно творчество Абая обогатило казахский язык новыми лексико-
семантическими значениями, новыми приемами стилизации 
народной речи, народной поэзии, новыми видами словосочетания. 
Поэтому так для казахстанского общества важно творчество Абая, 
именно он стал путеводной звездой для последующих казахских 
поэтов, писателей.

Создание программы – экскурсии по творчеству Абая 
Кунанбаева будет способствовать как и первичному ознакомлению 
с биографией и произведениями, но прослушиванию знаменитых 
и е только знаменитых и не совсем знаменитых творений Абая 
Кунанбаева [1, с. 19]. 

При исследовании внутри школьного пространства были 
заданы вопросы, касаемые творчества Абая Кунанбаева, к 
сожалению у учащихся были скудные ответы, что отражено на 
диаграмме, в соответствии с рисунком 1. 

Рисунок 1 – Проведение опросника

Начиная с самого детства, рекомендуется прививать чувства 
патриотизма, уважения к наследию и гордость за нашу землю, 
которая взрастила таких великих мыслителей Казахстана [3, с. 17].

На рисунке 2 указаны ценности казахстанского общества и 
ценности образования, которые являются основой для успешного 
развития казахстанского общества.
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Рисунок 2 – Ценности казахстанского общества  
и ценности образования

После анализа полученной проблемы, были выделены 
следующие вопросы:

- поиск информации об Абае Кунанбаеве;
- разработка дизайна программы;
- создание алгоритмов для решения поставленных подзадач;
- тестирование программы;
- внедрение для использования.
Данная программа способствует запоминанию событий, 

связанных с великим гуманистом, имен, фактов у пользователей с 
абстрактно-символическим типом мышления, тем самым прививая 
ценности казахского народа, а также казахстанского общества 
Мәңгілік Ел. Развитие таких ценностей казахстанского общества как:

- Независимость Казахстана;
- Национальное единство, мир и согласие в нашем обществе;
- Общность истории, культуры и языка. 
Указанные ценности соответствуют ценностям образования 

таким как, казахстанский патриотизм и гражданская ответственность, 
уважение, сотрудничество, открытость.

При разработке программного средства для изучения 
творчества Абая Кунанбаева были выделены следующие модули:

- просмотр биографии Абая;
- прослушивание знаменитых произведений;
- проверка полученных знаний в виде занимательного теста и 

другие функции [2, с. 156].
В ходе проектирования была использована среда 

программирования Visual Studio 2017, которая помогает создавать 
приложения для всех типов компьютерных систем. Большинство 
обычных пользователей имеют стационарные компьютеры, 
ноутбуки с оперативной системой Windows, которая без лишних 
усилий даст возможность использовать программу [6].

При создании алгоритма решения задач и подзадач 
использовались различные типы алгоритмов: 

- линейный алгоритм;
- разветвляющийся алгоритм;
- циклический алгоритм.
Линейный алгоритм предназначен для выполнения пошаговых 

конструкций, которые будут выполняться последовательно. 
Разветвляющийся алгоритм основан на условиях, которые будут 
либо выполняться, либо нет. 

Один из примеров алгоритмов представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Фрагмент алгоритма

На рисунке 4 релизован отдельный модуль программы для 
просмотра биографии Абая Кунанбаева.. 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

131130

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы

Рисунок 4 – Скриншот биографии

На рисунке 5 реализован модуль для прослушивания 
музыкальных произведений на стихи Абая Кунанбаева.

 
Рисунок 5 – Скриншот прослушивания произведений

Исходя из выше сказанного я пришел к тому, что данная 
программа будет способствовать развитию познавательного 
интереса и роста патриотизма у граждан Казахстана, через 
ознакомление с творчеством. Данная программа также будет 
способствовать реализации программы «Рухани жаңғыру». [7].
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СОЗДАНИЕ ШКОЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ IT-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СБОРА, 

СИСТЕМАТИЗАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА  

К ИСТОРИИ И КРАЕВЕДЕНИЮ

ДИК Р., БАЛЫКОВ Е., НУРУЛЛАЕВ Д.
ученики 11 «Б» класса, Школа-лицей № 8 для одаренных детей, г. Павлодар

ПОРЫВАЙ Л. А.
научный руководитель

Одним из источников обогащения учащихся знаниями, 
формирования и воспитания гражданских качеств и навыков 
является историческое краеведение. В нынешних условиях важна 
его актуализация. История и краеведение помогают понять 
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действительность, искать достойные примеры не только в прошлом, 
но и в настоящем, обогащают душу и насыщают окружающий 
мир. Они помогают воспитать не просто гражданина, а настоящего 
патриота своей Родины. 

Важным в представлении о краеведении является то, что 
предмет его изучения - это не только прошлое, а также настоящее и 
даже, в определенном смысле, будущее. То, что мы делаем сегодня, 
по сути, не являясь историей, уже завтра станет ею. И любое дело, 
которое сегодня связано с данным регионом (краем), завтра станет 
историческим событием этого края [1].

В словаре русского языка С. И. Ожегова и в словаре русского 
языка под редакцией А. П. Евгеньева и Г. А. Разумникова 
понятие «Краеведение» – совокупность знаний о том или другом 
крае, изучение его природы, истории, экономики, быта и т.п.» 
[2, с. 3]. Если обратиться к истории становления и развития 
краеведческих исследований в Казахстане, то можно сказать, 
что краеведение, с точки зрения знания о своих родных местах, 
возникло в далеком прошлом, поэтапно развивалось, обогащалось 
и усовершенствовалось. И в настоящее время краеведение в 
Казахстане находится в стадии интенсивного развития.

Изучив литературу по данной теме, мы поняли, что история и 
краеведение помогают понять действительность, искать достойные 
примеры не только в прошлом, но и в настоящем, обогащают душу 
и насыщают окружающий мир. Они помогают воспитать не просто 
гражданина, а настоящего патриота своей Родины. 

Актуальность краеведческой проблематики в условиях 
развития суверенного Казахстана связана с воспитанием молодежи 
в любви к Родине, духе патриотизма. 

Н. А. Назарбаев в программной статье «Социальная модернизация 
Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» 
предложил ввести «Краеведение» наряду с другими дисциплинами 
как обязательные учебные курсы в средних, технических, 
профессиональных и высших учебных заведениях Казахстана [4]. 

В статье «Семь граней Великой степи» Первый Президент вновь 
обращается к этой теме: «Воспитание чувства гордости за свою 
историю, воспитание патриотизма должны начинаться со школьной 
скамьи. Поэтому важно создать историко-археологическое 
движение при школах и краеведческих музеях во всех регионах 
страны. Приобщенность к национальной истории формирует 
чувство единства своих истоков у всех Казахстанцев» [5].

Таким образом, исследование истории краеведения и статьи 
Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» доказывает 
важность краеведения как составляющей исторической науки 
и его значимость для воспитания казахстанского патриотизма, 
укрепления единства народов Казахстана. Но мир не стоит на 
месте, и для изучения истории нужны новые средства, современные 
цифровые технологии [1].

«Сохраняя прошлое – создаем будущее!» - именно под таким 
девизом шла работа над созданием краеведческого музея в лицее 
№8 для одаренных детей города Павлодара. А сама идея создания 
музея «Наследие Великой степи» возникла после изучения статьи 
«Семь граней Великой степи», в которой Первый Президент 
предложил создать историко-археологическое движение при школах 
и краеведческих музеях во всех регионах страны. Была создана 
творческая группа по разработке концепции музея и воплощению 
ее в жизнь. Традиционно школьный музей воспринимается как 
демонстрационное место музейных предметов. Было понятно, 
что школьный музей не может собрать подлинные экспонаты, как 
областной краеведческий, да и не должен пытаться его дублировать. 
Мы решили создать музей – творческую лабораторию для детей и 
руками детей.

Новизна нашего проекта состоит в том, что, мы перенесли 
акцент на сам процесс подготовки музейных предметов для 
открытия музейной экспозиции. Был объявлен общелицейский 
конкурс макетов и инсталляций «Сохраняя прошлое – создаем 
будущее». Предварительно было составлено положение о конкурсе 
и подготовлен подробный исторический консультационный 
материал.

Затем состоялась выставка, подведение итогов. Работы 
победителей и номинантов и стали экспонатами музея. Это могила 
Жасыбый батыра, мавзолей Султанмахмута Торайгырова, мавзолей 
Бухар жырау, мечеть имени Машхур-Жусупа Копеева, курганные 
захоронения и другие.
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Рисунок 1, 2, 3

Мы видим большие возможности и перспективы использования 
ресурсов музея в учебно-воспитательном процессе. Наш музей не 
статичен, он будет развиваться, экспонаты будут совершенствоваться 
и пополняться. Уже сегодня он стал лабораторией для написания 
научных проектов, реализации навыков программирования, 
подготовки к экзамену по истории Казахстана, интеграции таких 
дисциплин, как история, казахский язык и литература, география, 
ИВТ, технология. Мы надеемся, что и в дальнейшем музей будет 
эффективной площадкой для проектно-поисковой работы и 
воспитания казахстанского патриотизма.

Далее нам предстояло создание виртуальной версии музея 
(сайт). Первым делом мы продумали дизайн сайта. Выбрали 
подходящий шрифт, оформление текста и создали иллюстрации 
для него. После мы создали макет нашего будущего интерактивного 
музея, который имел три раздела «Коротко о главном», «Музей», 
«Архив 20-25». Впоследствии к этому добавили раздел «О нас», в 
котором мы коротко описали его создателей, принципы и основы 
на которых он создан. В разделе имеется форма обратной связи, 
через которую пользователи могут связаться с разработчиками и 
создателями интерактивного музея.

 
Рисунок 4, 5

После мы добавили на сайт статью «7 граней Великой степи» 
Н. А. Назарбаева, на данной статье и был основан наш проект. 
При создании раздела «Музей», мы собрали всю актуальную 
информацию о каждом экспонате в музее, добавили ее на наш сайт 
и создали QR-код для каждого экспоната, каждый из которых при 
сканировании перенаправлялся на наш сайт с информацией о нем.

  
Рисунок 6,7,8

Отдельное внимание на нашем сайте отводится разделу «Архив 
20-25». При его создании мы собрали информацию и биографию 
известных личностей Павлодарского Прииртышья. Для сбора 
информации мы использовали такие источники как: Интернет, 
Павлодарский городской архив, областной краеведческий музей 
имени Потанина. Для большей презентативности нашего сайта была 
добавлена панорама музея, с помощью которой, не выходя из дома 
можно рассмотреть и получить информацию о любом экспонате в 
нашем музее, просто наведя на него курсор компьютерной мыши 
или нажав на него в своем смартфоне.
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После завершения Backend-разработки мы приступили 

к поисковой оптимизации SEO. Первым делом подключили 
сайт к самым распространенным поисковикам, Google, Яндекс, 
Yahoo. Подключили сервис для оценки посещаемости веб-сайтов 
«Яндекс. Метрика». Добавили наш музей в «Яндекс. Карты». Далее 
продвигали наш сайт, опубликовав его в социальных сетях и СМИ.

 
Рисунок 9, 10

На сайт была загружена для зарегистрированных пользователей 
ссылка для скачивания оффлайн версии интерактивного музея, 
которая позволяет воспользоваться им, пользователям, не имеющим 
постоянное интернет подключение к персональному компьютеру. 
На финальных этапах разработки музея была добавлена озвучка 
каждого его экспоната, которая расширяет потенциальный круг 
аудитории нашего проекта.

После окончательного запуска нашего сайта мы приступили к 
разработке приложения для ПК. Данная задача схожа с разработкой 
сайта в Frontend и Backend разработке, но отличается в среде и языке 
программирования. Для разработки сайта использовались языки 
программирования: HTML5, JavaScript. Для разработки приложения 
для ПК использовались: среда разработки Microsoft Visual Studio 
2019, язык программирования VB.NET.

Еще одна новизна нашей разработки - возможность 
использования ресурсов музея для инклюзивного образования. 
Лица с ограниченными возможностями имеют неотъемлемое право 
на уважение их человеческого достоинства. Лица с ограниченными 
возможностями, независимо от причины, природы и серьезности 
отклонений, имеют те же самые права, что и у других граждан их 

страны того же возраста [6]. Для инклюзивного образования мы 
озвучили каждый экспонат в нашем музее. При сканировании QR-
кода, аудио файл воспроизводится автоматически. Также добавлена 
версия для слабовидящих с функциями увеличения шрифта и 
инверсии цветов сайта.

С целью выявления актуальности темы нами был проведен 
оценка посещаемости веб-сайта и анализ поведения пользователей 
с помощью интернет-сервиса - «Яндекс.Метрика». Результаты 
показали рост заинтересованности каждый месяц. Например, в 
июле меньше, чем в июне, это объясняется каникулярным месяцем. 
В августе больше, чем в июле и в июне, перед началом учебного 
года рост посещаемости растет. В сентябре больше, чем во всех 
трех предыдущих месяцах, начало учебного года. 

Диаграмма 1

Также можем заметить, что большее количество пользователей 
под категорией «до 18 лет», что доказывает интерес к изучению 
истории молодежью с помощью IT-технологий. Преимущественное 
использование мобильной версии сайта также подтверждает, что 
данная форма понятнее, доступнее молодежи, экономит время 
и в то же время позволяет получать и пополнять знания в самой 
разнообразной обстановке (дорога, ожидание и прочее).
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Диаграмма 2

На данный момент мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом. Помимо версии на казахском и русском языках, мы 
разрабатываем англоязычную версию. Надеемся, это расширит нашу 
аудиторию за рубежом. Также пополняется база «Архива-2025». 
В преддверии 75-летия победы в ВОВ особое внимание будет 
уделено пополнению раздела «Павлодарцы – ГСС». На базе музея 
проводятся уроки и внеклассные мероприятия. Составлен график 
проведения экскурсий. Начата научно-исследовательская работа. 
Обновляется содержание QR-кодов. Осуществляется техническая 
поддержка сайта.

Таким образом, считаем, что наш подготовленный теоретический, 
иллюстративный, исследовательский и дидактический материал 
способствует росту мотивации и развитию интереса к изучению 
истории Казахстана и краеведения, воспитанию гражданственности 
и патриотизма, пропаганде нашего исторического наследия за 
рубежом [ссылка на краеведческий музей ГУ «Школа-лицей №8 
для одаренных детей» г.Павлодар: www.lizey8-museum.com].
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ШАКЕН АЙМАНОВ КИНО И ЖИЗНЬ

ДРАГАНЧУК А. В.
ученик 7 класса, СОШ № 28 

Родился близ озера Торайгыр будущий киноактер. 2 февраля 1914 
г. в Баян-Ауле (ныне Баянаул, Павлодарская область Казахстана). 
Отец его был талантливым певцом и музыкантом, с домброй не 
расставался, несмотря на лишения и трудности жизни. Маленький 
Шакен унаследовал от отца любовь к музыке, к прекрасным песням 
гор. С домброй под подушкой Шакен ложился спать. Первой песней, 
которую он сыграл и спел самостоятельно была, говорят, «Елимай» – 
«О родина моя». Его отец КенжетайАйманов пел и играл на домбре. 
Брат Абдукарим стал финансистом, младший брат Абдрахман, 
известный как КаукенКенжетаев, был оперным певцом, актером, 
театральным режиссером.

Шакен жил на такой земле своего родного народа, которая 
была богата талантами- поэтами, певцами, народными умельцами и 
мастерами. Детство и юность ШакенаАйманова совпали с юностью 
молодой Казахской республики. Молодежь тянулась к знаниям. 
Ушел в науку юный Каныш Сатпаев, уехал учиться Жумат Шанин. 
В 1928 году окончил среднюю школу. В конце 20-х годов уехал в 
Семипалатинск и Шакен. 

Он учился в школе-коммуне, а затем в педагогическом 
институте созданного по инициативе Луначарского. Шакен 
готовился стать учителем начальных классов, а свободное время 
отдавал кружкам художественной самодеятельности: играл 
на домбре и мандолине, участвовал в спектаклях драмкружка. 
Драматический кружок института работал преимущественно над 

https://www.lizey8-museum.com/
https://www.akorda.kz/ru/events/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi
https://www.akorda.kz/ru/events/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi
https://vuzlit.ru/662770/shkolnyy_kraevedcheskiy_muzey
https://e-history.kz/ru/publications/view/373
http://archive.president.kz/ru/arhiv-2025/
http://archive.president.kz/ru/arhiv-2025/
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казахскими пьесами из аульной жизни. Ставили отрывки из пьесы 
Ж. Шанина «Аркелык-батыр», М. Ауэзова «Байбиня-токел», 
К. Байсеитовой и А. Шалиной «Зауре» и др. В Семипалатинске 
Айманов познакомился с искусством профессиональных актеров 
Казахского драматического театра, приехавшего на гастроли из 
Алма-Аты. Первым спектаклем этого театра, который увидел 
Шакен, была пьеса М. Ауэзова «Карагоз». В 1933 году, когда 
ШакенАймановзаканчивал третий курс института, приехавший 
на гастроли в Семипалатинск из Риддера театр рабочей молодежи 
(ТРАМ) привлек Айманова к участию в своих спектаклях. В пьесе 
«Зарлык» Шакен сыграл роль старика Сафара. В этой роли его и 
увидел известный казахский писатель Габит Мусрепов, прибывший 
в Семипалатинск по заданию Наркомпроса республики подобрать 
талантливую молодежь для Казахского драматического театра. 
Мусрепов предложил двум актерам Айманову и Огузбаеву поехать 
в Алма-Ату работать в театре.

Из Семипалатинска в Алма-Ату ехали по новой железной 
дороге – Турксибу. Так в 1933 году для Айманова началась 
новая жизнь. Пошли и горести и радости, известные каждому 
начинающему актеру. Здесь впервые Шакен познакомился 
с мастером казахского искусства КуляшБайсеитовой, Серке 
Кожемкуловым, КалибекомКуанышпаевым, ЖуматомШаниным 
и др. [1, c 13].

ШакенуАйманову выпало сыграть в спектаклях театра разные 
роли: Есена в спектакле «Енлик-Кебек» М. Ауэзова, Садовского в 
«Аристократах» Н. Погодина, Хлестакова в «Ревизоре» Н. В. Гоголя, 
Егора в «Амангельды» Б. Шайлина, Отелло в пьесе В. Шекспира и др.

Первая любовь – легендарная танцовщица Шара Жиенкулова, 
а женился Шакен на ее младшей сестре Хадише, актрисе казахского 
драмтеатра. Он начал свою карьеру в Казахском театре драмы и 
посвятил ему 20 лет своей жизни. Прошел путь от молодого актера до 
главного режиссера и художественного руководителя.Образ Отелло 
– звездная роль Шакена. На праздновании 400-летия Шекспира в 
Англии он прочел со сцены монолог Отелло, и это было настоящее 
событие. Тогда впервые великий Шекспир звучал на подмостках 
Англии на казахском языке [2]. В 1953 году он переключился с 
театра в кино. «Я люблю театр, но театр не может охватить столько 
зрителей, сколько кино. Спектакль идет в одном театре, в лучшем 
случае в нескольких. А фильм смотрят десятки тысяч зрителей. В 
фильме «Безбородый обманщик» он выступил как соавтор сценария, 

режиссер-постановщик и исполнитель главной роли. Картина 
«Наш милый доктор» принесла ему всесоюзную славу, здесь он 
раскрывается как выдающийся кинорежиссер и актер. Он был 
законодателем отечественного кино. К примеру, Шакен впервые 
использовал в своем фильме элемент «камео», когда режиссер вводит 
себя в качестве эпизода. Сценарий картины «Ангел в тюбетейке» 
взят из жизни. Его родственница Айнакульапа хотела женить своего 
младшего сына и искала невесту. Он никогда не ставил политику 
выше искусства. В 1963 году на Московском международном 
кинофестивале согласно внегласной директиве должен был победить 
советский фильм. Жюри разделилось. Решающий голос был отдан 
в пользу итальянца Фредерико Феллини. Принадлежал этот голос 
советскому кинорежиссеру Шакену Айманову. В перерывах 
между съемками он играл в шахматы. Женского внимания ему 
всегда хватало с лихвой. Доброта и искренность располагали к 
себе и первых красавиц, и звезд мировой величины. Но с супругой 
Хадишой им так и не удалось сохранить семью, после долгих лет 
совместной жизни они развелись. Во время поездки в Каир в рамках 
культурного обмена ШакенАйманов возглавил советскую делегацию 
кинематографистов [3].

На Первом всемирном кинофестивале в Москве было 
соревнование по танцам. Тогда впервые танцевали «Буги-вуги». 
Шакен танцевал с американской кинозвездой Элизабет Тэйлор и 
получил первое место. Сын Мурат – талантливый оператор. В паре 
с сыном режиссер снял фильм «Земля отцов». Асанали Ашимов – 
зять Шакена Айманова. Дочь Майра родила двух сыновей – Мади 
и Саги Ашимовых.

Шакен Айманов работал у известного театральных режиссеров 
в Алма-Ате Борова, Соколовского, Гольдблага, Марковой и других. 
А с 1945 года Шакен сам стал не только актером, но и режиссером 
театра. Поставил десять спектаклей и среди них: «Амангельды», 
«Голос Америки», «Калиновую рощу», «Ахан-серы и Актокты» и др.

Одновременно с работой в театре Шакена Айманова еще 
в 1940 году привлекают для съемок кино. Сначала, в фильмах 
40-х годов, он играл небольшие роли Сарсен в фильме «Райхан» 
производства «Ленфильм» по сценарию М. Ауэзова, затем в годы 
войны в фильме «Белая роза» Айманов играет роль фронтовика, в 
фильме «Песни Абая» – роль Шарипа, человека мстительного, злого 
и властолюбивого, вступающего на путь борьбы с Абаем, в фильме 
«Золотой рог» – роль Досанова. Из всех ролей, исполненных за эти 
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годы Аймановым, наиболее значительны в 1945 году роль Шарипа 
и в 1954 году роль Джамбула. Но основным делом для него тогда 
все еще оставалась работа в театре [4].

А в 1953 году вдруг, резко оборвав свое блистательное 
восхождение к вершинам сценического мастерства, он ушел из 
театра в кино, увлекая собственным примером режиссеров-казахов 
в молодое киноискусство республики. «Мой переход из театра 
в кино,-писал позже Айманов, связан главным образом с моим 
страстным желанием как можно шире и глубже раскрыть и показать 
преобразования в моем родном крае. Я люблю театр. Но театр не 
может охватить столько зрителей, сколько кино. Спектакль идет в 
одном театре, в лучшем случае – в нескольких театрах, А фильм 
смотрят десятки тысяч…».

Творческий рост Шакена Айманова связан с процессом 
развития кинематографического искусства республики и в полной 
мере отражает его историю. Это и понятно, во-первых, он ветеран 
казахского кино, осуществивший постановку первых казахских 
фильмов, во-вторых, им созданы фильмы, которые стали этапными 
в развитии киноискусства Казахстана. Это фильмы различные 
по жанру: трагедия «Поэма о любви», драмы «Дочь степей», 
и «Перекресток», киноочерк «Мы здесь живем», киноповести 
«Водном районе», «Земля отцов», «Ангел в тюбетейке», 
трагикомедия «Алдар-косе».

Одной из главных в творчестве киноактера сталь роль 
Джамбула в фильме «Джамбул», одна из самых главных в творчестве 
киноактера. Его роль очень сложная, так как в начале фильма акын 
Джамбул – влюбленный юноша, затем зрелый мужчина и, наконец, 
мудрый старец.

Уже тогда ШакенАйманов имел почетное звание Заслуженного 
артиста Казахской ССР и выдающийся актер и режиссер советского 
кино Сергей Бондарчук в газете «Правда» подчеркнул «мастерство 
и правдивость игры», «выразительность», «его творческую мысль и 
фантазию». Айманов хорошо знал об эмоциональной силе пейзажа 
и часто для съемки сцен приезжал в родной Баянаульский район, 
используя природу для более глубокого раскрытия содержания 
своих фильмов и эмоционального воздействия на зрителя. «Баянаул 
– один из самых красивейших уголков на земном шаре. Безумно 
люблю Баянаул, не потому, что это моя родина, а потому, что это 
действительно чудесный уголок. О Баянауле студия „Казахфильма« 
сняла несколько видовых документальных фильмов. Это картина 

„Баянаул« и картина „Эхо«. И когда на студию к нам приезжают 
иностранные гости-туристы, мы с удовольствием показываем эти 
фильмы и наши гости восхищаются красотой, прелестью этой 
земли» – рассказывал Айманов. Шакен Айманов был выдающимся 
деятелем советского кино. Его творчество знали за рубежом. Он 
побывал в ряде зарубежных стран – в США, Англии, Италии, 
Франции, Египте, он ставил различные по жанру фильмы – трагедии, 
комедии, киноочерки, драмы. 23 декабря 1970 года, за неделю до 
премьеры своего фильма «Конц Атамана», он погибпод колесами 
случайной автомашины в самом центре Москвы. Похоронен в 
городе Алма-ата [5].

В 1993 году умерли его дочь сын, а в 1999 году погибли внуки 
Мади и Саги. Певица Дина Айманова (дочь Мурата) – единственный 
потомок великого режиссера.

Сын – Мурат Айманов (1939–1993); Внучка – Дина Айманова 
(1972 г.р.), певица; Правнук – ДалерАйманов (1995 г.р.), художник-
дизайнер; Дочь – МайраАйманова (1938–1993), оперная певица; 
Зять – народный артист СССР АсаналиАшимов.

Богатый вклад Шакена Айманова в развитие духовной жизни, 
еще не раз привлечет к себе внимание будущих историков казахского 
театра и кино. Но уже сегодня, нет никаких сомнений в огромности 
его творческих свершений. Само время вписало имя Шакена 
Айманова в историю культурной жизни республики и осветило его 
ярким светом народного признания и любви. Народный артист СССР, 
государственный руководитель студии «Казахфильм», режиссер и 
актер ШакенАйманов был человеком многогранного таланта.
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сы ДУАЛЫ АУЫЗ ДАРЫНДАР

ЕСКЕНДІРОВ Б. Қ.
дене шынықтыру пәнінің мұғалімі, жоғары санатты,

А. Иманов атындағы ЖОББЛ-М, Май ауданы, Баскөл ауылы
ТОРТАЙ А.

5 сынып оқушысы, А. Иманов атындағы ЖОББЛ-М, 
Май ауданы, Баскөл ауылы

«Ел үшін еңбек етсең халқың сүймек, 
Біз үшін отқа, суға түсіп жүр деп. 
Ер өлсе де. еңбегін ел өлтірмес, 
Неше мың жыл өтсе де тарих білмек.» 

Сұлтанмахмұт Торайғыров

Біздің аймақта қара қылды қақ жарып, тоқсан ауыз сөзді 
тобықша түйген аузы дуалы небір би-шешендер өткен ғой. Сөзге 
тоқтаған қазақ ат жығылғанша ақыл табатын бабалардың ғибратқа 
толы ғұмырын ерекше бағалаған. Солардың бірі Сүгірәліұлы 
Ырысқұл болыс биі еді.

Сырым, оның ішінде Тоқсан, одан Қара болып келетін 
тармағының ықпалды билері.

Тікібайұлы Жанқожа би 1810–1835 жылға дейін билік еткен. 
(Во исполнение Указа Пограничного управления от 12 июня за  
№ 5035 окружной приказ, согласно приложенной при оном форме, 
имеет честь представить список султанам, биям, старшинам и 
почетным киргизам. 

Джангожа, сын Тыкыбаев, почетный киргиз, 71 года. Смирен, 
честен и справедлив. Порядочного состояния. Басентинской волости, 
отделения самай-джабыкского, подразделения каратоксанского. 
Должности не исправлял, награжден не был. Под судом не бывал. 
Летние кочевки при озере Аккуль и речке Уленте, в 160 верстах 
на юго-западе; зимние – на урочище Джамантау, в 120 верстах на 
восток от приказа.)

1835–1857 жылдар аралығында Сүгірәлі Жанқожаұлы билікте 
болды. 1857 жылдан кейін Ырысқұл Сүгірәлин билік етті. 1872–1874 
жылдары Бәсентиін Сырым-Күшік болысының биі болды. Кейіннен 
Ақсу болысына ауыстырылды. 1880–1884 жылдары Қалмаққырған 
болысының биі болып сайланған. 1884–1887 жылдары Бестау 
болысының биі болды. Ырысқұл өте қатал кісі болыпты, тәртіпке 
бағынбағандарды каторгаға, Сібірге айдатып жіберген. «Ырысқұл 

өз заманында Сырымның ең ықпалды биі болған. Бәсентиіннің төбе 
биі Қазанғап Сатыбалдыұлы:

– Сақау Сырым қайда? – деп, онсыз мәжілісті бастамаған деседі.
– Ырысқұл бабамыздың тілінің сәл-пәл сақаулығы болса керек, 

бірақ сөзін кекештене бастап, соңынан төгілтіп ала жөнеледі екен. 
Өте шешен адам болған деседі, -деп еске алатын Досымхан молда.

Атақты аға сұлтан Мұса мырза басқа билер шешімін таба 
алмаған дауды шешкен. (оған дәлел «Шамшырақ» газетінің 
өткендегі нөмірінде жарияланған мақала). 

Ырысқұл бидің зираты Тілеуімбет тауының бөктерінде,Түндік 
өзені жағасында. Ырысқұл бабамызға ескерткіш орнату жоспарда 
бар. Әрине, аруақтарға тас ескерткіш керек емес, ол біз үшін, 
келешек ұрпақ үшін, рухымызды көтеру үшін керек. Ұлыларды 
ұлықтау өзіміз үшін, олардың өмірінен үлгі алу үшін керек, олардың 
еңбектері мен ерліктері жас ұрпақтың тәрбиесіне зор ықпал 
жасайды. Өйткені олар қазір біздің бойымызда жетпей жатқан 
отансүйгіштікке, елдікке, ерлікке жетелейді.

Ырысқұлдың ұлдары: Ықсан, Ысқақ, Мұхаметжан, Салахидден 
(кейіннен хазірет атанды), Ахметжан. 

Ықсан діндар адам болыпты. Бес мезгіл намазын қаза қылмаған. 
Әкесінің жолын жалғыз ұлы –Досымхан жалғастырған. Оны алты 
жасынан Салахидден хазіреттің медресесіне оқуға берген. Кейіннен 
трудармияда болғанда, Қарағанды, Томск, Новокузнецскіде, өз 
ортасында темірдей тәртіп орнатқан. Ол әрі палуан болған. Біліммен 
де, білекпен де айналасын мойындатқан адам болыпты. Бұл әңгімені 
ауылдастарым Сарбасов Кенжебек, ақын Шайғазин Қанат ағалардан 
естігенмін. Ал олар өз әкелері мен әжелерінен құлақтарына құйып 
алған екен.

Қанат ағамызға келер болсақ, бала күнінде атамыздың оқыған 
құраның магнитафон таспасына жазып алыпты. Сол кісінің құран 
оқығанына еліктеп бала күнінен құранды жаттапты. Қазір өзіде 
жабдықтарда құран бақшылап, уағыз айтып жүр. Атамыздың 
мақамына салып құран оқығанда Досымхан атам тіріліп келгендей 
сезімде болдым. Қанат ағамыз Халықаралық айтыста жүлде алған 
ақын. Ондай белесті бағындырған Май ауданынан шыққан ақын 
осы күнге дейін болған жоқ. 

Ақжардың қырында Қасен қажының мешіті болыпты. Руы 
Найман. Баскөл ауылының әкімі Болат Уәнұлының арғы атасы. 
Кейіннен сол мешітті бұзып, Май ауылына әкеліп салыпты.  
70 жылдары Досымхан атамыз Бержанов Аманкелдінің әкесімен бірге 
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сол үйдібұзып әкеліп, Қызыл-Құрамада үй тұрғызған. Досымхан 
молла отыз жылдан аса Қызыл-Құрама ауылында иман болды. 

Ысқақ 1901 жылдың10 шілдесінде № 5 ауылдың биі болып 
сайланады. Ысқақтың ұлы Мұқыш, Мұқыштан Шайхы, Шайхыдан 
Бәтес апайымыз. Бәтес Шайхина апамыз көп жылдар Көктөбе 
селосындағы Байғабыл Жылқыбаев атындағы өнер мектебінің 
директоры болып еңбек етті. «Қазақстанның Мәдениет қайраткері» 
атағын алды. Май ауданының құрметті азаматы. Шайхы ата суырып 
салма ақындығымен қоса домбыраның сүйемелдеуімен жап-жақсы 
ән айтатын,үні құлаққа жағымды, мақамы ерекше еді. Белгілі 
жазушы Бексұлтан Нұржекеев «Ерлі-зайыптылар» романында 
Шайхы Мықышұлын «... Өмір көрген, көп нәрсені көңіліне түйген, 
үлкен –кішіге қадірлі, үлкен жүректі, жандүниесі шырқау әндей 
шуақты...» деп суреттепті. 

Адамның мінез-құлқын, болмыс-бітімін жазушыдан артық кім 
айқындай алушы еді. Нұржекеев те Шайхы ата туралы көптің ойын 
дәл бере біліпті.

Осындай құрметке бөленген Шайхы ата он бес баладан қалған 
жалғыз қызы Бәтестің қолында аудан орталығында, Көктөбеде,  
1974 жылы дүниеден озды.

Мұхаметжан Советүкіметі орнағанша билікте болған. Саты 
округіне қарасты Мұқаметжан қора деп аталатын жер бар. Оны 
қазіргілер білмейтінде шығар. Мұхаметжанның ұлы Зәку Қызыл-
құрама, Жалтыр ауылдарында заготовитель қызметін атқарды. Тілек 
есімді жалғыз ұлы болды. Зәку ата Қызыл-Құрамада жерленген. 
Досымхан атаның зиратынан алыс емес. Күйеу баласы Серікбай 
басын қарайтып, мәрмәр тастан белгі орнатты.Атамыздың інісі Қани 
Заря ауылында тұрды. Ұлы Сағындық кеденде қызмет атқарды. 

Салахидден хазірет 1867–1934 жылдары өмір сүрген. 
Салахидден Қазаннан жоғары дәрежелі діни білім алған, ғұлама 
хазрет болған. Сырымдар мекендеген Бестау – Қарашеңгел өңірінде 
алғаш медресе ашып, шәкірт оқытқан. Бәрімізді Салахидден аға 
оқытты; - дейтін Шүкір, Досымхан молда. Бұхара медресесінде бес 
жыл оқып, жоғары білім алғаннан кейін Қалмаққырылған (кейіннен 
Бестау) болысында Қарашеңгел деген жерде медресе ашып, бала 
оқытады. Тілеке Жеңіс, Марданова Зулейханың 2014 жылы жарыққа 
шыққан «Шежіре. Ертіс-Баянауыл өңірі. Екінші том» кітабында 
Салахидден хазірет жөнінде осы мәліметтер Ғабит Сапаровтың 
мақаласынан алынған. Сол заманда бұл өңірде үш хазірет болғаны 
белгілі. Ақбалық хазірет, Салахидден хазірет, Мұхамедсадық 

хазірет. Салахидден хазіреттің артынан ұрпақ қалмаған. Жалғыз 
қызы Зәкира 25 жасында толғақтан қайтыс болыпты.

Ахметжан бидің ұлы Зейнолла Успен ауданы Ольховка 
ауылының имамы болды. Соғыс ардагері. Зейнолла атамыздан бес 
ұл,бір қыз ұрпақ қалды.

Кей деректер Сырым шежіресінен, өлкетанушы ғалымдар 
Д. Аяшинов (Нұр-Сұлтан) пен Ю. Поповтың (Санкт-Петербург) 
еңбектерінен алынды.

Сурет 1 – Осы тізім 1931 ж. Салахидден хазірет Совет үкіметінің 
солақай саясатының құрбаны болғаны туралы дәлел

АТАЛЫ СӨЗ
Қанжығалы Саққұлақ бидің баласы Кәрібай Ереймен тауына 

емін – еркін иелік етіп, ешкімнің мал- жанын жуытпаған екен. 
Осы жайды естіп, өзін одан кем санамаған Шорманның Мұсасы 
Ерейментауға он кісі саятшысын жібереді.Бұлардың қолына 
қондырған қыран бүркіт,соңына ерткен тазы, мінгендері жарау ат, ен 
даланы кезіп, бірталай олжаны қанжығаға іледі. Ел құлағы елу деген 
емес пе? Осы жайт Кәрібайға жетеді. Ол дереу өзінің жігіттерін 
жұмсап, әлгі саятшыларды тонатып, елдеріне жаяу қуып жібереді.

Мұса мырза бұған қатты ыза болып, елін жинап, Кәрібайдың 
жылқысын айдатып алмақ болады. Бұл жасаққа руы Сырым 
Ырысқұлды да алдырады, онымен ақылдасады. Ырысқұл малға 
жарлы болғанымен, тілге бай тілмәш, реті келген жерде бет – жүзің 
бар демейтін ер адам болса керек. Келіп, мән- жайды түсінген ол: 
«Мырза, ел шапсаң ер өледі, ағайын татулығы бүлінеді», – дейді.
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Онда, мұның басқаша ақылын тап, – дейді Мұса.
Ырысқұл бөгелмейді. 
- Жақсы менен жайсаңдар, айтайын тіл алсаңдар! Тағы да 

саятшы, әнші - күйшілер әзірленіп, кішілік көрсетіп, биге сәлем 
бере барсын. Олар Арқаның ақсақалы деп арнайы келдік десін. 
Ұнатса, ортамыздың шамшырағы деп атар, жігіттерді сыйлар. 
Екі –үш күннен кейін жігіттер ат ерттер. Сонда би қонақтарды 
тоқтатар, тоқтатар да жол болсын сұрар. Сонда жігіттер былай деп 
биге сұрақтар қойсын.Би бұған жауап берер.

– Байлық деген не?
– Бірінші байлық – денсаулық, екінші байлық – ақ жаулық, 

үшінші байлық – он саулық, – дер.
Содан кейін төрт сұрақ сұрасын.
– Манат не ?
– Сүйіп алсаң жарыңды, манат емей немене.
– Жанат не ?
– Тоқтышақтың терісі – жанат емей немене.
– Сағат не?
– Әділдік деген бұл күнде, сағат емей немене?
– Ендеше ағат не?
– Кәрібайжанның істегені ағат емей немене.Одан әрісі белгілі, 

- деп Ырысқұл сөзін аяқтапты.
Мұса жіберген жігіттер Саққұлақ биге тура осы сұрақтарды 

қояды. Би әлгіндей жауап береді. Баласы тонап алған дүниелерді 
кілем жапқан бір түйе айыбымен қайтарып береді. Мұса елінің 
қарияларын, мырзаларын шақыртып алып: - Сендер сақау Сырым 
деп көзге ілмей, күндеуші едіңіздер.Оның ақылы асты. Ырысқұлдың 
ақылын тыңдамаса, бүкіл бір дуан ел бүлінуші еді, – депті. Ел 
тыныштығын сақтап қалған болыс биге дуан ақсақалдары риза 
болыпты.

Сурет 2 – Ырысқұлдың мөрі.  
Д. Аяшиновтың мұрағатынан алынған

Сурет 3 – Ырысқұл бидің зираты
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ИЗУЧЕНИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ТЕКСТИЛЯ 
НА ПРИМЕРЕ АРТЕФАКТОВ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЖАНГОЗИНА Г. Т. 
учитель истории, ШГ № 24, г. Экибастуз

БАУТИНОВА Д. 
ученик, ШГ № 24, г. Экибастуз

КУБАЙДОЛЛА А. 
ученик, ШГ № 24, г. Экибастуз

История изучения текстиля насчитывает более ста лет. На 
начальном этапе изучения находки археологического текстиля 
исследовались не систематически, так как не до конца понималось 
значение текстиля как источника новых знаний. Чаще изучался 
яркий материал, имеющий, в первую очередь, художественную 
ценность - шёлковый текстиль с тканым или вышитым узором, 
хорошо сохранившиеся ткани и. т.д. Огромный вклад в становление 
методики изучения текстиля внесли этнографы и работники 
государственных музеев. Наиболее глубокое экспериментальное и 
технологическое исследование археологического текстиля удалось 
провести А. Нахлику. Во второй половине XX века начинают 
появляться специальные работы по методике исследований древнего 
текстиля (Е. Ф. Федорович, В. П. Голиков, О. В. Орфинская,  
Т. Н. Глушкова, Т. Н. Крупа). Современный период – это время 
поиска новых методологических принципов и создание обобщённой 
модели методических приёмов исследования древнего текстиля.

В современный период возрос интерес к археологическому 
текстилю не только как к археологическому материалу, но и как к 

историческому источнику. Придерживаясь той точки зрения, что 
археологический источник после исследований и определенных 
выводов может стать историческим источником, исследователи все 
чаще стали рассматривать его как полноценный источник, который 
содержит информацию о различных сторонах деятельности древнего 
общества. При серьезном анализе исследователя археологический 
текстиль «расскажет» о методах обработки, изготовления, форме 
сырья, материале, использованном в процессе производства и при 
комплексном анализе, позволит провести историко-культурную 
реконструкцию [2].

Первые сведения об археологическом текстиле Казахстана 
принадлежат средневековым ученым, историкам. В своих трудах 
они упоминали увиденные ими лично или известные им по рассказам 
необыкновенные предметы, изображения, существовавших задолго 
до современных им событий.

Археологический текстиль в памятниках раннего железного 
века на территории Казахстана встречается крайне редко, находки 
тканей представлены в основном эпохой средневековья. В более 
ранних, даже непотревоженных погребениях органические 
материалы, как правило, разрушаются почти полностью. Так, в 
известном кургане Иссык найдено лишь несколько кусочков кожи 
от кафтана [1].

История изучения археологического текстиля дает возможность 
убедиться, что сама методика обработки археологического текстиля 
не становилась предметом специального изучения. В целом, работ 
посвященных данной проблематике в Казахстане считанные 
единицы, только в последние годы благодаря современным 
технологиям извлечения артефакта появилась возможность изучать 
археологический текстиль и восполнять письменную информацию из 
арабоязычных, персидских источников археологическим артефактом. 
Данные исследования также дают нам возможность образно 
представить все разнообразие текстильных изделий наших предков [4].

Вопросами методики исследования археологического текстиля, 
его реставрацией, реконструкцией тканых узоров и элементов 
одежды активно занимается О. В. Орфинская, Т. Н. Крупа [3].

Самый сложный и непредсказуемый процесс в реставрации – 
очистка археологического текстиля, требующая учета множества 
факторов (степень деструкции волокон ткани, способ пластификации 
для устранения излишней хрупкости текстиля и др.). 
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При исследовании захоронений ученым удалось выработать 

методику сохранения и реконструкции археологических предметов 
из шерстяных тканей (методика дублирования на шелковую ткань 
с помощью клея А–45К) и некоторые способы реставрации кожи.

Аналогичного, по своей сути, метода придерживается и 
Т. Н. Крупа, которая предоставила нам возможность участияв 
реставрационных работах и показала процесс метапредметного 
исследования. Однако, в виду того, что исследовательпо основной 
своей специализации – археолог, она также акцентировала свое 
внимание на проблемах сохранности и изучения археологического 
текстиля уже на стадии археологических раскопок.Поиск оптимального 
решения привел исследователя к разработке своей методики очистки 
и пластификации археологического текстиля, которая и в настоящее 
время широко применяется и при работе с тканями Казахстана.

В Павлодаре, в старинном здании, переданном областным 
акиматом Павлодарскому государственному педагогическому 
институту, открылся археологический центр. Он носит имя 
известного ученого-археолога, историка с мировым именем, 
нашего земляка Алькея Хакановича Маргулана - основоположника 
казахстанской школы археологии и этнографии. Основная миссия 
центра - пропаганда историко-культурного наследия Казахстана. 
Здесь проводятся исследования в области археологии, этнологии, 
краеведения и туризма. В научно-исследовательской лаборатории 
«YMAI» MargulanCentre Павлодарского государственного 
педагогического университета под руководством Т. Н. Крупы 
ведутся работы по консервации тканей, найденных в Прииртышье.

Археологами «MargulanCentre» во время раскопок на территории 
этнографо-археологического комплекса Акколь-Жайылма на берегу 
озера Акколь в двух километрах от населенного пункта Каражар 
внутри древнего казахского кладбища были обнаружены останки 
двух средневековых мавзолеев. Среди археологических находок были 
найдены остатки средневекового текстиля. 

Начиная с 2018-2019 учебного года мы занимались сбором 
информации по изучению археологического текстиля. В мае 2019 
года совместно со студентами ПГПУспециальности «История» мы 
выезжали в рамках археологической практики на полевые работы 
в район села Торайгыр, где велись археологические раскопки 
сотрудниками«MargulanCentre». Другие виды работ выполняли 
непосредственнов лабораториях НПЦ имени А. Х. Маргулана.

В Международной научно-исследовательской лаборатории 
«YMAI» «MargulanCentre» мы познакомились с образцами древнего 
золотоордынского текстиля, хранящегося в их фондах. В качестве 
практической части нашей работы были проведена консервация 
фрагмента ткани золотоордынского времени. 

Изученные нами образцы древних тканей - это большей 
частью, небольшие фрагменты. В большинстве случаев мы не 
можем определить назначение этих тканей в виду их крайней 
фрагментарности. Но, тем не менее, они крайне важны для 
понимания процессов, происходивших в то время на территории 
Казахстана, а также в мире.

Первым крупным вопросом, вставшим перед реставраторами, 
был вопрос очистки и сохранения обнаруженного материала. Вопрос 
сохранения и консервации археологической органики - один из 
актуальнейших вопросов мировой реставрационной практики. 
Особняком в это большом направлении стоит археологический 
текстиль: материал – уникальный и раритетный не только по 
регулярности встречаемости в археологических комплексах, а 
особенно по степени информативности. Тщательное изучение 
древних текстильных технологий позволяет специалистам развеять 
многие мифы, сложившиеся в исторической науке из-за недостатка 
объективного материала.

Наша практическая работа состояла из следующих этапов:
1 При помощи кисточек и пинцета, мы выложили ткань на 

стекло;
2 Специальным раствором замочили складки;
3 Выровняли ткань;
4 Фрагмент ткани проходил сушку естественным образом.
Для очистки и консервации археологического текстиля 

мы применили методику, разработанную Т. Н. Крупой для 
очистки шелковой парчи ХП в. из раскопок «Веселой могилы» 
на Харьковщине. Проведя очистку и первичную пластификацию 
исследуемых образцов, после естественного высыхания шелк 
приобрел блеск, пластичность. В результате этого на отдельных 
фрагментах текстиля стали хорошо различаться наличие разного 
рода декора. 

После проведения очистки и первичной превентивной 
консервации провели комплексные исследования: микроскопия 
в отраженном боковом неполяризованном свете (бинокулярный 
микроскоп Альтами ПС-Т-ІІ и цифровая камера DCM Scope 130 
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и оригинальное ПО), растровая электронная микроскопия. Для 
определения природы происхождения текстильного и красильного 
сырья провели химико-технологические исследования. 

Предметом нашего исследования были ранее малоизвестные и 
уникальные источники по археологии Павлодарского Прииртышья 
- археологический текстиль средневекового периода. В ходе работы 
мы пришли к выводу, что растительная ткань сохраняется хуже, 
потому как это связано с их более быстрым разрушением под 
влиянием почвенных кислот и микроорганизмов из-за структуры 
и состава текстильных волокон. Шелк, парча и газовая ткань 
сохраняется лучше.

Хотим обратить внимание на найденный уникальный 
женский головной убор, датирующийся XIV веком (Мукыр). 
Этот тип головных уборов относится к типу парадных женских 
головных уборов. Конструктивно – это каркасного типа головной 
убор. Ценность данного артефакта в том, что он дает полное 
представление о конструктивных особенностях головного убора. 
На сегодня фактически полностью изучены не только материалы, 
из которого изготовлен убор (текстиль, кожа, береста), но и 
полностью изучены все швы, восстановлен крой и внешний вид, 
почти закончена его консервация.

Среди имеющегося материала следует выделить следующие 
виды текстиля:

Парча. Эта ткань относиться к разновидности тканей с 
полутораслойным переплетением, в которых грунт образован 
нитями основы и основного шелкового утка, а декор – с применением 
дополнительного золотного утка (см. рис. № 1).

Рисунок 1 – Золотая парча манжета халата из погребения 
золотоордынского времени (могильник Аулиеколь, раскопки 

2009 года), увеличение в 10 раз

Гладкий шелк полотняного переплетения – это гладкая, ровная 
по фактуре ткань полотняного переплетения 1:1. (см. рис. № 2).

Рисунок 2 – Шелк полотняного переплетения от женского 
головного убора из погребения золотоордынского времени 
(могильник Аулиеколь, мавзолей 2), увеличение в 20 раз

Газовая ткань (шелковый газ) – это ткань с двойной основой: 
нити первой группы оплетают нити второй и переплетаются с 
нитями утка. Различают два вида газа: простой и сложный. Для 
изготовления простой газовой ткани используется полотняное 
переплетение, для сложного – сочетание нескольких видов 
переплетения (см. рис. № 3).

Рисунок 3 – Шелковый газ и полосатая ткань представляют собой 
часть готового шитого изделия. Погребение золотоордынского 

времени (могильник Аулиеколь, мавзолей 2, могила 2). 
Увеличение в 10 раз

Атлас - плотная шелковая или полушелковая ткань атласного 
переплетения с гладкой блестящей лицевой поверхностью. При 
атласном переплетении уток выходит на лицевую поверхность через 
пять и более нитей основы. Этим достигается особая гладкость  
(см. рис. № 4).

Рисунок 4 – Шелковый атлас из погребения золотоордынского 
времени (могильник Аулиеколь, мавзолей 1, могила 3), 

увеличение в 30 раз
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Таким образом, совершенно очевидно, что единая методика для 

обработки археологического текстиля дает возможность исследовать 
не только частные находки, но и анализировать, сопоставлять 
материал с ранее изученным. Рассмотренные работы дают четкие 
направления работы с археологическим текстилем. В первую 
очередь необходим внимательно выполненный анализ технологии 
изготовления полотна и нитей, однако, здесь необходимо учитывать 
особенности вида текстильного источника.

Изучив труды исследователей по археологическому 
текстилю и сравнив их данные с материалами по Павлодарскому 
Прииртышьюмы пришли к выводу, что археологический текстиль 
является крайне редким материалом. И именно по этой причине 
он – крайне интересен как для ученых, так и для широкого круга 
ценителей прекрасного.

Благодаря внедрению современных методик изучения 
археологических памятников в результате раскопок последних лет 
в Павлодаре накоплен интересный и информативный материал, 
позволяющий осветить некоторые особенности древних тканей и 
технологий, связанных с исследованием жизни и быта населения 
Степного Прииртышья золотоордынского времени.

Огромную роль в вопросах выявления и изучения 
археологического текстиля, а также сравнения их с имеющимися 
экземплярами регионального археологического компонентаиграет 
научно-исследовательская лаборатория «YMAI» MargulanCentre 
Павлодарского государственного педагогического университета.

Работая над проектом, мы попытались раскрыть уровень 
развития культуры жителей нашего региона и Казахстана и через 
изучение археологического текстиля показать высокий уровень 
изготовления одежды у жителей средневекового периода. Считаем, 
что сочетание с прикладным направлением придало нашему проекту 
серьезный научный характер.

ЛИТЕРАТУРА
1 Акишев К. Курган Иссык. – Алма-Ата : Гылым, 1978. – 186 с.
2 Глушкова Т. Н. Археологический текстиль как источник по 
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наук. - Новосибирск, 2004. - 29 с.
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консервационной обработке археологического текстиля//
Археология и древняя архітектура Левобережной Украины и 

смежных территорий / Под ред. С.Д. Крыжицкого. - К.: Східний 
видавничий дім, 2000. 217 с.

4 Крупа Т. Н. Исследование состава красителей археологических 
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пам’яток. Тези доповідей Ш Міжнародної науково-практичної 
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ҚАЗАҚТЫҢ ҚАСИЕТІН ТАНУ –  
АҚЫНДАРДЫ ТАНУДАН БАСТАЛМАҚ 

ИСКАКОВА У. С. 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі,  

№ 10 ЖОББОМ, Павлодар облысы, Екібастұз қ.
НУРПЕИСОВА А. Б. 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі,  
№ 10 ЖОББОМ, Павлодар облысы, Екібастұз қ.

КОПЕЖАНОВА Д. Т. 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 

№ 10 ЖОББОМ, Павлодар облысы, Екібастұз қ.
КАСЕНОВА А. У. 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
№ 10 ЖОББОМ, Павлодар облысы, Екібастұз қ.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру «бағдарламалық 
мақаласында: «Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр 
ала алмаса, ол адасуға бастайды. Жаңғыру атаулы бұрынғыдай 
тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға 
тиіс. Керісінше, замана сынынан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді 
табысты жаңғырудың маңызды алғы шарттарына айналдыра білу 
қажет» дегенді айтты. 

Қазақ ұлтының сан ғасырлық тарихында үзілмей келе жатқан 
ақындардың жыры мен өнегесі қазақты биік қияларға әлі жетелеп 
келеді. Осынау астарлы өлеңдерін оқушылардың ой-көкжиегіне 
сіңіру мақсатымыз. 

Қай мемлекеттің болсын ертеңі-білімді жастардың қолында. 
«Бүгінгі күн – кешегінің жемісі, ертеңгінің болмысы», – дейді дана 
халқымыз. Бүгінгі күні мектебімізде жыл сайын өтетін тілдер айлығы 
іс-шарасы тамыз айының соңында басталып, жыл бойына жалғасын 
тауып келе жатыр. Іс-шара аясында қазақ елінің рухани бой тұмары, 
қазақтың ұлы ақыны, ағартушы «Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына 
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арналған шығармаларынан үзінді, жатқа оқу эстафета « музыкалық 
челленджі өкізілді. Айтулы датаға орай, ақынның тағылымын 
жастардың санасына сіңіру, ұлы тұлғаның ой-толғамдарын кеңінен 
дәріптеу мақсатында, мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаев жолдаған поэтикалық эстафетаны қабыл алып, 
челленджді әрі қарай мектебіміздің ұстаздарымен оқушылары, 
ақынның шығармалары мен өлеңдерін қазақ және орыс тілдерінде 
жатқа оқып, әндерін тамылжыта шырқады [1]. 

Абай шығармаларының ұлтпен тіл таңдамайтын құндылықтарын 
мүмкіндігінше көбірек қоғамның әр мүшесіне жеткізу мақсатында 
челленджді қалалық білім бөліміне жолдадық. 

Сурет 1

Іс-шарамыз әрі қарай жыл сайын мектебімізде оқушылар 
арасында өткізілетін дәстүрлі Абай оқуларымен жалғасты. 

Бүгінгі ұрпақ тәрбиесіне өте қажетті мәселені көтеріп 
отырған Абай тағылымы арқылы оқушылардың бойына ізгіліктің, 
адамгершіліктің рухани дамуын басты мақсат етіп алған 
ұстаздардың тәрбие құралы деуге болады. ОқушыларҰлы ақынның 
өмірімен шығармашылығы туралы сұрақтарға жауап бере отырып, 
ақынның өлеңдерін жатқа айтып, әндерін орындап жарысты [2]. 

Сайыскерлердің арасында ең жас қатысушы 1 «Ж « сынып 
оқушысы Вороничихин Дмитрии Абай атамыздың өлеңін жатқа айтып, 
көрермендерді сүйсіндірді. Сайыс талабына сай Абайдың бірнеше 
өлеңін жатқа айтып, тыңдаушылардың көңілінен шыққан оқушылар 
7 «Г «сынып оқушы Беркоз Милана жүлделі бірінші орынға иеленсе, 
ал ән айту номинациясында бірінші орынды 7 «Г «сынып оқушысы 
Габдуллина Амина жеңіп алды. Үшінші орынды 7 «В «сынып оқушысы 
Гвоздь Аделина, 1 «Ж «сынып оқушысы Ворончихин Дмитрии мен  
5 «Е «сынып оқушысы Бақытхан Айнұр бөлісті [3].

Өзгеге, көңілім, тоярсың, 
Өлеңді қайтіп қоярсың?
Оны айтқанда толғанып, 

Іштегі дертті жоярсың. 
Сайра да зарла, қызыл тіл, 
Қара көңілім оянсын, - дегендей Ұлы ақынның өлең жолдарын 

сүйсіне оқып жатқан жасөнерпаздардың талпыныстары ұстаздардың 
көңілінен шығып, бір серпілтті, өйткені Ұлы дана мұрасы білім, 
ғылымның ғана көзі емес, оның тағылымы-тәрбиенің де қайнар 
бұлағы. Бір қуанатын жайт, мектебімізде жылдан жылға Абай 
оқуларына қатысатын оқушылардың саны өсіп келеді. Мұндай 
нәтижеге жету мектептегі қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімдерінің 
жұмыс нәтижесінде іске асуда [4]. 

Ұстаздың еңбегінің жемісі–шәкіртінің жеткен жетісітіктерімен 
табысы ғой. Ұстаздан шәкірт озса–ол мұғалім үшін зор бақыт. Оған 
дәлел:жыл сайын қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Касенова 
Алма Уәлиқызының оқушылары Беркоз Милана қалалық Білім 
бөлімінің ұйымдастырылуымен өткізілетін Абай оқуларында 
өзге ұлт өкілдері оқушылары арасында «Өлең-сөздің патшасы, 
сөз сарасы «атты номинациясы бойынша жүлделі бірінші орынға 
иеленіп жүр, және Габдуллина Амина «Көңілім әнді ұғады « атты 
номинациясының жүлдегері. 

Сонымен қатар, мектебіміздің кітапханашысы Асанова Г. А. 
осы іс-шара барысында Ұлы ақынның 175-жылдық мерейтойына 
арналғын көрме ұйымдастырып, оқушылардың назарына «Абай–
дана, Абай–дара қазақта...» атты бейнефильм ұсынды. 

  
Сурет 2

Осындай ақындарымыздың рухани мұрасына, поэзияға деген 
сүйіспеншілікке тәрбиелеу, шығармаларын толыққанды насихаттау 
үшін Абай оқуларынан соң Махамбет оқулары ұйымдастырылды. 

Рухани ұлттық құндылығымыз тұрғысынан айтсақ, қазақ 
жырының ой-санасы – Абай, ар-намысы – Махамбет. Абайдың 
ғибратымен, Махамбеттің жігерімен еңсетіктеген әлеуметпіз. Бірі 
– рухани ұстазымыз, бірі – рухани ұранымыз. 
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Махамбет Өтемісұлының жырлары-ұрпақтарға ұлттық сана–

сезіммен отаншылдықты, атадан балаға жалғасатын елдікпен 
дәстүрін биік адамгершілікті ұқтыратын шығармалар. Махамбет 
шығармалары-тарихи шындықтың көркем бейнесі. Махамбет 
Өтемісұлы–туған жерін қызғыштай қорыған ақын. 

Халқын найзалы күреске шақырған өршіл рухты, ерлікпен 
батырлықтың нағыз символына айналған Махамбеттей нар тұлғаның 
құрметіне орай мектебімізде 5–8–сынып оқушылары арасында 
XI Махамбет оқулары өткізілді. Махамбет шығармашылығын 
дәріптеуге арналған бұл іс-шараның басты мақсаты-Махамбеттің 
ерлігімен өрлігін, ақынның отты шығармаларын ұрпаққа таныту, 
оның жырларын өшірмей, санамызға мәңгілікке сіңіру, өскелең 
ұрпақты қайсарлыққа, батылдыққа тәрбиелеу, еліне, жеріне деген 
патриоттық сезімдерін қалыптастыру. 

Байқауға оқушылар ерекше көңіл-күймен қатысып, 
бақтарынсынады. Махамбет оқулары екі бөлімнен тұрды. «Ереуіл 
атқа ер салмай…» – деп аталған бөлімде оқушылар Махамбет 
шығармаларын жатқа оқыды. Бас жүлде 8 «А «сынып оқушысы 
Хочеев Амирге бұйырса, 5 «Е «сынып оқушысы Кугаевских Назар 
ІІорынды иеленді, ІІІорын иегерлері 7 «А «сынып оқушылары 
Лобова Елизаветамен Леушин Никита болды [5]. 

Келесі бөлім оқушылардың өзіндік қабілетін көрсететін 
«Махамбеттің шығармашылығы бойынша сурет салу «деп аталды. 
Бұл номинация бойынша ІІ орын иегерлері 5 «А «сынып оқушысы 
Полякова Ульяна, 5 «Е «сынып оқушылары Мирзафаизова Диляра, 
Миль Татьяна өнерлерін ортаға салды. 

Байқауға қатысушылар І, ІІ, ІІІ дәрежелі грамоталармен 
марапатталды. 

   
Сурет 3

Оқушыларымыздың шығармашылық дарынын анықтау 
және қолдау, шығармашылық әлеуетін көтеру, оқу мәдениетін 
қалыптастырумен дамытуға осындай оқулар арқылы ықпал ету–
мектебіміздегі әрбір қазақ тілімен әдебиеті пәні мұғалімінің алдына 
қойған мақсат-мүддесі. Осы жолда ұстаздарымыз талмай, тынбай 
адал қызмет етіп келеді [6]. 
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ДЕПОРТАЦИЯ ПОЛЯКОВ В КАЗАХСТАН

КРАСКОВА А. Я.
ученик 10 «А» класса,  СОПШДО № 17, г. Павлодар 

НУРЖАНОВА Б. Н.
учитель истории, СОПШДО № 17, г. Павлодар 

В данной работе рассматривается вопрос депортации поляков  
на территорию Казахстана в конце 30-х – начале 40-х годов 
произошедшего столетия, в частности, выселение поляков в Майкаин, 
ЦЭС, Шоптыколь Баянаульского района Павлодарской области. 
Кроме того, в работе рассказывается о современных отношениях, 
установившихся между Майкаинской СОШ № 2 и школами г. Познань. 

Тема депортации остается одной из самых сложных, т.к. долгое 
время умалчивались многие факты и события, в осознании рядовых 
граждан внедрялось понятие «враги народа» по отношению к 
переселенцам и поэтому многое народ старался забыть.

Нынешний год имеет особое значение для отношений 
Казахстана и Польши. Это год восьмидесятилетия печальной вехи 
в истории польского народа – депортации этнических поляков из 
Украины в Казахстан. 
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Мы заинтересовались данным вопросом еще и потому, что 

наладилась связь с родственниками депортированных поляков 
большей частью похороненных на кладбищах Майкаина, ЦЭСа 
и Шоптыкуля. Нам захотелось узнать больше информации о 
фактах депортации поляков в Павлодарскую область, о людях 
насильственно переселенных сюда. 

Нами были изучены и исследованы все операции советского 
правительства по массовому выселению польских граждан. Вот, 
например, подготовка первой депортационной операции началась 
еще в 1939 году: так, 2 декабря 1939 года Берия предложил Сталину 
выселить до 15 февраля 140 года из присоединенных районов всех 
«осадников» (своего рода польский вариант «казачества») и членов их 
семей. Официально контингент первой депортации так и назывался – 
«спецпереселенцы - осадники» (или, точнее, «осадники и лесники»). 
«Осадники», по официальной советской версии, – это «злейшие 
враги трудового народа»: бывшие военнослужащие польской армии, 
отличившиеся в польско-советской войне 1920 года и получившие 
за это в 1920-1930-е гг. от благодарного отечества земельные наделы 
в восточных районах, населенных преимущественно белорусами и 
украинцами (85 % «осадников» составляли поляки, но среди них 
было немало украинцев и белорусов).

13 апреля 1940 года состоялась вторая массовая облава и 
отправка «освобожденных» поляков: этот контингент назывался 
«административно-высланные». В него входили члены семей 
репрессированных польских офицеров, полицейских, жандармов, 
госслужащих, помещиков, фабрикантов и участников повстанческих 
организаций; среди них были и учителя, мелкие торговцы и даже 
крестьяне побогаче, пресловутые «кулаки».

Осужденных направляли в Северный Казахстан (в 
Актюбинскую, Кустанайскую, Североказахстанскую, Павлодарскую, 
Семипалатинскую и Акмолинскую обл., – как правило, на 10 лет).

Кроме того, в ссылке в Казахстане находилось около 66 тыс. 
членов семей репрессированных офицеров и других чинов Польши. 

По данным Государственного Архива Карагандинской области 
накануне Великой Отечественной войны на территорию Казахстана 
было выслано 104 тысяч поляков членов их семей. 

Выселение поляков было начато в 1936 году на основании 
постановления СНК СССР последовали в Казахскую ССР  
15 тыс. немецких и польских семейств (45000 чел.), из них – более 
35 тыс. – поляки. К весне 1941 г. было переселено уже 207332 

осадника (поляков – 88645 чел.). Социальный статус определялся 
как «политически неблагонадежные элементы» пограничных зон. 

Расправа органов НКВД над поляками продолжалось и в 
Казахстане. Их судили особые совещания тройки НКВД. Так началась 
новая история поляков Казахстана. Они прибыли в Казахстан, в 
стрессовом состоянии без средств к существованию и с клеймом 
«враг народа». В рубриках учета НКВД после июня 1941 года вместо 
«посадников», «беженцев», «семей репрессированных» появилась 
рубрика «бывшие польские граждане».

Положение решительно ухудшилось после напряжения отношений 
между правительством Польши в Лондоне и правительством Советского 
Союза. Действительно Посольства Республики Польша в Куйбышеве 
сыграло важную роль в сохранении жизней многим тысячам польских 
граждан. Поляков призывали в трудовую армию. Рабочие колонны 
формировались только из числа «неблагонадежных» народов для 
работы в угольной, металлургической и других отраслях Казахстана. 
Тяжелое положение сложилось с продовольственным снабжением 
спецпереселенцев, отсутствовали овощи и другие необходимые 
продукты. Снабжением хлебом производилось с перебоями. 
Особенно неувязки в материальном снабжении наблюдались у семей 
военнослужащих Польской Армии в СССР.

В связи с этим Правительство Казахстана наметило ряд 
мероприятий по улучшению материально – бытового устройства семей 
военнослужащих, эвакуированных. Постановлением СНК Каз.ССР  
от 5 апреля 1944 года «Об оказании дополнительной материальной 
помощи бывшим польским гражданам, эвакуированным из 
западных областей Украины и Белоруссии в тыловые районы СССР» 
обязали Наркомторг СССР выдать бывшим польским гражданам, 
эвакуированным из западных областей Украины и Белоруссии в 
тыловые районы СССР, продовольственный паек в следующем размере 
на одного человека: муки по 2 кг., крупы 1 кг., жиров 500 гр., сахара и 
кондитерских изделий по 500 гр., соли 560 гр., мыла хозяйственного по 
1 куску. Семья военнослужащих в 3-х дневный срок были назначены 
пенсии, пособия и произведена выплата за прошлый период в том же 
порядке, как это установлено для семьей военнослужащих Красной 
Армии, а также приняты меры к немедленному производству 
необходимого ремонта жилищ и по улучшению жилищных условий. 

Все поляки был подвергнуты процессу деколонизации и 
принудительной русификации на основе советской идеологии и 
системы образования. В соответствие с этой программой из системы 
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образования, культуры и быта были исключены все национальные 
элементы: польский язык и литература, история, национальные 
герои и выдающиеся деятели, костел и католическая религия, 
польская культура.

Тем не менее, даже в таких условиях, поляки выжили как 
самостоятельная национальная группа населения Казахстана. Они 
установили и развили отношения доброжелательства м уважения 
с казахским населением, с людьми других национальностей, 
также сосланным в Казахстан: немцами, корейцами, русскими, 
украинцами, белорусами и т.д. Поляки подняли на высокий уровень 
культуру сельского хозяйства в местах проживания: в зерновом, 
животноводческом, овощном секторе.

Следует отметить, что во многих случаях жизни поляков, 
прибывших в Казахстан, зависела от принимавших из местных 
жителей. Несмотря на жесткое отношение властей, простые казахи 
относились к высланным полякам со страданием, теплотой и заботой, 
делились с ними последним. Как известно, до 1989 года о депортациях 
поляков в Польше писать запрещалось, но в стихах Я. Хущи и не было 
этих слов – были казахские пейзажи, беседы с казахами у костра, 
выражение общей боли и страданий двух народов…

Практически все колхозы, заселенные поляками, вскоре 
стали миллионерами. Поляки зарекомендовали себя надежными 
работниками в промышленности, транспорте, хорошими солдатами 
в армии, не смотря на то, что недоверие к ним было заметным и 
вплоть до распада СССР, для поляков Казахстана сохранялись 
определенные ограничения. 

Более полувека назад в Павлодарское Прииртышье на долгие 
годы стало вторым домом для тысячи депортированных, а многие 
обрели здесь вторую родину. 

В 1940 г. в Павлодарскую область было депортировано  
8000 человек. 

В письме председателя Павлодарского облисполкома  
Кобланова Ф.А. председателю Совнаркома Каз.ССР Ундасынову Н. Д. 
от 25 декабря 1941 года сообщалось: «На территории Павлодарской 
области во всех районах проживает 9233 польских граждан. Большое 
их скопление имеется в Баянаульском, Павлодарском районах и в 
городе Павлодаре». Поляки в Баянаульском районе расселились в 
окрестностях поселка Майкаин, Шоптыколы и ЦЭСа.

В 1935 г. в Майкаине была открыта золото - извлекательная 
фабрика, кроме того в окрестностях Майкаина добывался уголь в 

Шоптыкуле и ЦЭСе, поэтому Майкаин и его окрестности нуждались 
в рабочих кадрах, а их катастрофически не хватало. Поэтому 
в окрестности Майкаина стали отправлять спецпереселенцев. 
Большинство спецпереселенцев имели выше образование, были 
разносторонне развитыми людьми, их знания, умения дложны были 
способствовать экономическому подъему переселенного места. 
Свою задачу спецпереселенцы выполняли более качественно. 
И помимо основной работы, были активными участниками 
общественной жизни поселка. 

О положении 1270 польских граждан, проживавших в п. 
Майкаин и его окрестностях, свидетельствует письмо секретаря 
польского комитета поселка Майкаин Марии Александрович в 
павлодарский продторготдел от 5 декабря 1941 года о временном 
снабжении хлебом и другими продуктами польских граждан, 
включая неспособность работать и утративших работу.

Письмо секретаря польского комитета п. Майкаин 
Александрович Марии от 5 декабря 1941 года в Павлодарский 
продторготдел. 

«Польский комитет п. Майкаин, действующий от имени всех 
польских граждан, проживающих в Майкаине и его окрестностях, 
обращается к вам с просьбой оказать нам содействие, так как 
положение наше в течение последних недель значительно 
ухудшилось.

Перед договором мы не пользовались гражданскими правами, 
но советские власти снабжали книжками всех рабочих, а кто не был 
в состоянии работать, тех подписывали как иждивенцев на заборные 
книжки родственников. Для всех трудоспособных работы хватало.

Сейчас положение другое: работы сократились и дальше 
сокращаются, в Майкаине вместо 375 ранее работавших осталась 
не большая их часть, большая половина которых будет уволена. Как 
видно их этого, более 75 чел., преимущественно трудоспособных, 
остается со своими семействами без хлеба, который здесь, как и 
другие продукты, без заборных книжек купить вообще не возможно. 
Такова же участь не трудоспособных и лишенных работы еще 
раньше. Столовая наша снабжает рабочих на месте, иждивенцы 
и не рабочие лишь в весьма неограниченной степени могут ею 
пользоваться, часто для них вообще закрыт вход. Дома же нет ни у 
кого запасов, поэтому семьям, в которых мало человек работают, 
начинают голодать. Те семьи, в которых нет рабочих, сегодня уже 
находятся в совершенно безвыходном положении.
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… Ввиду того, что в Майкаине работы не хватает, переезжать 

же сейчас куда-либо в здешних условиях не было бы надежным. 
Нам остается лишь один возможный выход: просить о временном 
снабжении хлебом и другими продуктами всех польских граждан, 
проживающих здесь и не способных работать, а так же утерявших 
работу из-за сокращения штатов. Казалось бы это и равной стпени 
и женщины, уволенных с производства только потому, что они не 
могут выполнять повышенной военной нормы физической работы, 
хотя не от какой работы они не уклонялись. 

Мы обращались к местным властям и просили разрешения 
открыть столовую на жилплощадке для польских граждан, даже 
не работающих, а также снабдить их хлебом. Получив ответ, 
что это не возможно сделать силами здешнего продснаба и 
поссовета, имеющих продовольственный фонд лишь на рабочих, 
мы решили просить Вас рассмотреть это дело и отпустить не 
рабочим соответственный продовольственный фонд, который дал 
бы им возможность получать ежедневную норму хлеба и пищу 
из столовой. В связи с тем, что почти половина майкаинских 
поляков живет далеко от города, на жилплощадке, было бы весьма 
желательно открыть там же столовую. 

Мы надеемся, что наше обращение окажется к Вам 
целесообразным, и что Вы найдете возможность принять не 
медленно все меры, чтобы не дать нам погибнуть голодной смертью.

Для сведения сообщаем, что на 1 октября 1941 года значилось 
в Майкаине и его окрестностях польских граждан: 

- стариков свыше 50 лет – 160 человек. 
- рабочих в возрасте от 16 до 50 лет – 375 чел.
- нерабочих от 16 до 50 лет – 224 чел.
- детей до 16 лет – 511 чел.
Всего 1270 человек».
Депортация лишила человека права на собственность, 

гражданских прав. Прибыв из Польши в степь весной, поляки 
остались без прав, пищи. Солдаты НКВД окопали ров вокруг 
поселения для предотвращения связей с местным населением. За 
время жаркого лета сумели из различного материала построить 
подобие жилищ, но суровая зима довела поляков до крайней степени 
изнеможения и в этот момент казахи – майкаинцы помогали, кто, 
чем мог голодающим полякам. Хлеб, мясо, одежда – все, что могло 
облегчить положение страдающего. 

Чтобы выжить, лучшие представители польской нации, вели в 
поселке Майкаин кружки, дети пошли в школу. Одной из таких детей 
была Ирэна Буяльская, которая училась у Куцевой Г. П. и навсегда 
запомнила чуткость и доброту учителей п. Майкаин. Сегодня Ирэна 
Буяльская – политолог, доктор наук, ведущая активную общественную 
работу. Письмо Ирэны Буяльской о годах проведенных в поселке 
майкаин от 23.08.2000 года. «Уважаемый педагогический состав и 
таинственная группа «Поиск»! посылаю вам всем горячий привет из 
очень далекой Варшавы и благодарю за приглашение на торжество 
70-летия школы. Мне уже 72 года. Я видела в фильме дорогу из 
Павлодара в Баянаул и потом не могла придти в себя – это было ужасно, 
ибо проснулись трудные воспоминания. Я должна вам пояснить, что 
Майкаин и его окрестности – это было для нашей семьи место ссылки. 
Мы туда попали, как «враги народа» из занятой Красной Армией  
17 сентября 1939 года Западной Белоруссии. 13 апреля 1940 года ночью 
наша семья: родители, младшая сестра Янина и я были арестованы, 
загружены в товарный поезд и привезены в Павлодар под стражей, 
оттуда в ЦЭС, где выгружено было примерно 1100 человек под голубое 
небо. Это все были польские граждане разных национальностей, 
привезены туда на погибель. И очень многие наши соратники остались 
там навсегда. Я знаю, что все еще существуют польские могилы 
на ЦЭСовском и майкаинскорм кладбищах. Наш отец 28 февраля  
1942 года был призван в польскую армию. С того времени мы уже не 
встретились. Он похоронен на военном кладбище в г. Эль-Кантара на 
восточном берегу Суэцкого канала в Египте. 

Мы с сестрой приехали в Польшу в июне 1946 года. Нашу мать 
удалось вырвать с места после лагерного жительства лишь в апреле 
1956 года. Наш старший брат в 1939 году попал в советский плен. 
Одному Богу известно, почему он уцелел от расстрела. Уцелело 
всего 434 военнопленных поляков, а свыше 25 тысяч погибли от 
выстрела в затылок. Они лежат на кладбище в Катыни, Медном и в 
Харькове, в разных неизвестных могилах и безымянных местах. Мой 
брат – офицер польской армии, после войны поселился в Италии и 
там живет до сих пор. 

В школу русскую я ходила 2,5 года, окончив там 6, 7 и 
часть 8 класса. Все сохранившиеся документы, многочисленные 
свидетельства, школьные письма, справки, фотографии с военного 
времени, а также исписанные мною на 92 страницах воспоминания 
о ссылке, переданы мною в один из варшавских музеев».
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Трагична также судьба Вицентия Давойны. В 1940 году 

Давойне исполнилось год от рождения, отец и мать скончались 
в депортации Павлодарской области. Могилу своих родителей 
Вицентий до конца жизни так и не узнал. Давойна возглавлял 
клуб «Павлодарчик». Членами клуба «Павлодарчик» являются 
родственники поляков, депортированных в Казахстан, и в частности 
Майкаина, в 1939–1940-х гг. В. Давойна вместе с другими членами 
клуба неоднократно посещали христианское кладбище, школу, 
окрестности Майкаина, Шоптыкуля, ЦЭСа. 

В 1946 году депортированным полякам разрешили вернуться 
на Родину. Не веря в возможность возвращения в Польшу, многие 
поляки на обратном пути не покидали вагонов. Поляки в поселке 
Майкаин оставались жить до 90-х гг. 

Предметом нашей общей памяти и наших молитв является 
то, что на польской земле находятся могилы советских солдат 
– казахстанцев, которые погибли в борьбе с фашизмом, а в 
казахстанской земле покоятся солдаты польской армии генерала 
Андерса и многие поляки из числа репрессированных. 

Сегодня руководство Казахстана проводит открытую политику 
по отношению к национальным меньшинствам, которая учитывает 
интересы всех национальных групп с полным уважением их 
прав в соответствии с международными стандартами. Наличие 
многотысячной польской диаспоры в Казахстане, общность 
исторических судеб наших народов, а также тесные духовные, 
культурные и гуманитарные связи являются основополагающими 
элементами казахстанско-польских отношений, залогом их 
дальнейшего развития. 

Таким образом, депортация отдельных народов является 
трагической страницей в истории нашего отечества. Прошло 
80 лет со времени одной из самых ужасных трагедий в истории 
депортированных народов – их массовой депортации из мест 
исконного проживания в Сибирь и Казахстан. Подавляющего 
большинства жертв этой акции больше нет в живых. Многие из них 
погибли еще в условиях депортации и ее последствий. Они так и ушли 
из жизни обесчещенными. Вспоминая о трагедии 80-летней давности, 
мы в первую очередь, чтим сегодня, светлую память этих людей. 

ЛИТЕРАТУРА 
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ТОО НПФ «ЭКО», 2003. 
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В. И. Щирбинко, ТОО «Дом печати», г. Павлодар, 2004. 

ҚАЖЫБЕК АЛҒАМБАРОВ ШІДЕРТІ  
ОРТА МЕКТЕБІНІҢ ТҰҢҒЫШ ДИРЕКТОРЫ

КУЛЬМАГАНБЕТОВА Р. А.
магистрант, С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 

УАХИТ Б. Т. 
7 сынып оқушысы, Шідерті орта мектебі, Екібастұз қ. 

«Ауыл ел бесігі» жобасы арқылы 
өңірлердегі еңбекке қатысты идеологияны 
ілгерілетуді қолға алуымыз керек.» 
Қ. Р. Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаев 

  «Ынтымақты 
елдің ырысы мол» 
д е й д і  х а л қ ы м ы з . 
Қ а ш а н  д а  з а м а н 
сынына тегеурінді 
іс-қимылмен төтеп 
беріп келе жатқан ел. 
Бұл – ең алдымен, ел 
ынтымағының арқасы. 
Халқымыздың бай 
қуатты өмір сүруі және 
еліміздің озық дамыған 
30 елдің қатарына 

қосылуы – Тәуелсіз мемлекетіміздің мәңгілік мұраты.«Туған жерім 
– алтын бесігім» - деп елді көркейтуге аянбай тер төккен, талай ауыл 
перзенттерінің еңбектерін көруге болады. Жастардың қуаты-білімі 
мен білігінде, бірлігі мен отаншылдығында. Бірлігімізді сақтай 
білсек, еліміз үшін алынбайтын белестер жоқ. Тәуелсіздігіміздің 
арқасында еліміз көркейіп, рухани жаңғырып, өсіп жетілуде. Бүгінгі 
кезеңнің де талабы оңай емес. Бірлігіміз мызғымаса, ынтымағымыз 
ыдырамаса, біз үшін алынбайтын асу, бағынбайтын белес болмайды. 

Сурет 1 – Алғамбаров Манат  
Қажыбекұлы (Қажыбек ұстаздың ұлы)
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Ауылдың тұрмыстық ахуалын көтеру, оған жаңа тыныс, кең серпін 
беру – басты міндетіміз болып табылады. Өйткені ауыл – барша 
адамзаттың темірқазығына айналған құтты да қасиетті мекен [1]. 

Ауыл – тамылжыған табиғаттың жауһары, түп тарихымыздың 
асыл қазынасы, береке-бірліктің, ынтымақтың, ырысы ортаймаған 
молшылықтың тайқазаны. Мемлекет басшысының ел дамуына 
тың қарқын беретін жаңа бағдар, айқын мақсаттарды жария 
еткенін дүйім жұрт жақсы біледі. Елбасы Н. Назарбаевтың кезекті 
Жолдауы бірқатар маңызды мәселелердің шешілуіне оң ықпал 
ететіндігі айтылуда. Әсіресе, ауылдағы ағайынның «Ауыл – ел 
бесігі» жобасынан күтер үміті көп. Өйткені Президенттің айтқан 
бастамасы жүзеге асса, ауылдың әлеуметтік ортасы жаңғырып, 
өңірлердегі еңбекке қатысты идеология алға ілгерілері сөзсіз. 
Бүгінде республика көлемінде ауыл шаруашылығын дамытуға 
үлкен көңіл бөлініп отыр. Иә, расында де ауылды абаттандыру 
мен гүлдендірудің жөні бір бөлек. Аймақ экономикасының негізгі 
тірегі ауыл шаруашылығы болатын болса, ауылдық жерлерде ауыл 
шаруашылығын өркендетуге атсалысқан дұрыс. 

Осындай жұмыстар 
жүйелі түрде жүзеге асу 
үшін ауыл тұрғындарының 
ә л е у м е т т і к  т ұ р м ы с ы , 
ж а ғ д а й ы  д а  ж а қ с ы 
болғаны жөн. Ол үшін 
елді мекенді абаттандыру, 
а у ы л  т ұ р ғ ы н д а р ы н ы ң 
к ә с і п к е р л і к п е н 
айналысуына қолайлы 
жағдай жасалуы қажет. Міне 
менің бүгінгі тақырыбым 
да осындай ынтымағы 
жарасқан елді мекен жайлы болмақ. Ақкөл Жайылма елінде ауыл 
тұрғындарының ынтымағын жарастырып, ел ырысын арттырып 
отырған «Табыс» шаруа қожалығы басшысы, қалалық маслихаттың 
депутаты және Шідерті мектебінің бірінші директорының ұлы 
Манат Алғамбаров ағамыздың қажырлы еңбегі жайлы ел біледі. 
Міне Елбасы айтқан «Ауыл – Ел бесігі» жобасы іске қосылған 
кезеңде, бұл мекенде ел ағалары қуатты тіршілік етудің үлгісін 
көрсетуде. «Біз ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын жаңғыртуға 
кірісуіміз қажет» - деген Елбасы сөзі де әлбетте, жұмысы, 

тұрақты табысы бар елді мекен 
жайлы айтылған. Осындай мекеннен 
ешкім алыстай қоймайды. Міне, 
сондықтан осы ауылдағы, тіпті, 
Екібастұз өңіріндегі ірісі – «Табыс» 
шаруа қожалығының елді мекендегі 
ерекше ахуалға қосып отырған 
үлесін айтпасқа болмас. Еліне 
сыйлы азамат Манат Алғамбаров 
басшылық ететін бұл шаруашылық 
2000 жылы іргесін қалаған. Өз ісін 
12 бас ірі қарамен бастаса, қазір 
қолында 2500 бас ірі қара мал, 
1500 жылқы бар. «Мұндай табысқа 
жетуіме, алдымен Алла, одан кейін 
мемлекеттің жан-жақты қолдауы»- 
дейді қожалық басшысы Манат 
Алғамбаров. Текті елдің азаматы 
қашанда тектілігін көрсетеді. Манат 
ағаның әкесі Қажыбек Алғамбаров 
өз еліне құрметті азамат, Шідерті 

мектебінің бірінші директоры болған. Осы ағамның ерен еңбегі 
жайлы тоқталып өткім келеді [2]. 

Қажыбек Алғамбаров 1920 жылдың 15 желтоқсан айында 
Павлодар облысы Баянауыл ауданының 14 ауылында дүниеге 
келген. Жұмысшылар отбасында тәрбиеленген. Жетім қалып, 1930-
1931 жылдары Павлодар қаласының Крупская атындағы балалар 
үйінде тәрбиеленеді, сонан мектепке барады. Жеті класс бітірген 
соң, 1936 жылы Павлодар педагогикалық учалищесіне түседі.  
1939 жылы Ертіс ауданының жетіжылдық мектебінде физика 
ж ә н е  м а т е м а т и к а 
пәндерінен сабақ береді. 
Алғамбаров Қажыбек – 
1941-1945 жж. Ұлы отан 
соғысының ардагері. Оның 
жауынгерлік жолы – ерлік 
пен патриотизмнің дәлелі. 
1941 жылы 8 желтоқсанда 
Кеңес әскерінің қатарына 
шақырылады. 1941 жылы  

Сурет 2 – Жаңа мектептің ашылу 
салтанатын сол кездегі Екібастұз 
қаласы әкімі Нұржан Әшимбетов 

ашты

Сурет 3 – Зайрбаев 
Қабдысәмет (Сұхбат  
берген ардагер ұстаз)

Сурет 4 – Шахмат кабинеті
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10 желтоқсанынан 1942 жылдың 1942 жылдың 15 ақпаны 
аралығында Алматы қаласындағы кіші командирлер даярлайтын 
47 полкінде білім алады. Оны бітірген соң, Жамбыл қаласында 
жаңадан құрылып жатқан 105 әскери дивизиясында барлаушылар 
бөлімшесінің командирі болып жұмыс істейді. 1942 жылдың 
мамыр айында Алғамбаров Қажыбек борышын атқарған дивизияны 
эшелонға артып, Москва түбіне майданға аттандырады. Дивизия 
таратылып, жауынгер Қажыбек Алғамбаров 477 жеңіл артиллерия 
полкының барлаушылар бөлімшесінің командиры болып 
бірден соғысқа қатысады, бұл майданда 1942 жылдың соңына 
дейін болады. Батыс майданына жататын Смоленск, Можайск, 
Торопец қалаларын жаудан босатуға қарысқан. Жауынгер Пенза 
қаласындағы артиллериялық училищесіне оқуға жіберіліп, оны 
1944 жылы лейтенант атағымен бітіреді. Училищесі аяқталған соң, 
478 артиллериялық полкі 15 артиллериялық дивияның 48 армияның 
взвод командирі болып, III- Беларус майданына соғысқа қасысқан. 
1944 жылы Польшаның бірнеше қалаларын (Люблин, Прага) 
Украинаның астанасы- Киев қаласын жаудан босатуға қатысады. 
1945 жылдщың қантар айында Шығыс Пруссия жерінде жаппай 
шабуыл болып, фашисттерге күшті соққы берілді. Содан жауынгер 
Гданьск, Кенисберг қалалары бағытындағы соғысқа қатысады. 
Содан соң Иваново қаласындағы госпитальге жіберіледі. Онда 1945 
жылдың тамыз айына дейін болады. Жеңісті госпитальде қарсы 
алады. 1945 жылдың тамыз айында ІІ топтық мүгедектік беріліп, 
елге қайтарылады. 1941-
1 9 4 5  ж ж .  Ұ л ы  О т а н 
соғысына қатысқаны үшін Қ. 
Алғамбаров Отан соғысының 
І  дәрежелі  орденімен, 
«Қызыл жұлдыз» орденімен 
басқа да марапаттарға ие 
болған. Қажыбек Алғамбаров 
1945 ж. Тамыз айында туған 
ауылына келіп, Жағиша 
Бейсенбаевамен отбасын құрады. Ерлі-зайыпты бірге 61 жыл 
өмір сүріп, дүниеге 11 перзент әкеліп, оларға өнегелі тәрбие 
береді. Алғаш жарақаты соғыстан кейін де мазалап қоймайды. 
Сол себептен 1945 жылдың тамыз айы мен 1948 жылдың шілде 
айы аралығында туған елінде ем алады. 1948 жылдың тамызында 
Краснокутск ауданы Шідерті ауылының жетіжылдық мектебінің 

алғашқы директоры болып тағайындалады, бүгінгі таңда Зеленая 
роща ауылының Шідерті негізгі мектебі. 1953-1956 жж Екібастұз 
совхозының жетіжылдық мектебін басқарады. 1980 жылы 
зейнеткерлікке шықса да, осы мектепте мұғалім болып қызмет 
жасайды. Қажыбек Алғамбаров басшылық еткен жылдары білім 
беру мекемесі оқу-тәрбие үрдісінде жоғары көрсеткіштерге ие 
болғанын айта кету керек. Мектеп директоры болып тек мектеп 
оқушылары мен педагогтары ұжымдарының құрметіне ие болып 
қоймай, ауылдың барлық тұрғындарының алдында беделі жоғары 
болды. 2006 жылдың 6 қаңтары күні 87 жасқа қарағанда өмірден 
озады. Осы айдың 15 күні зайыбы Жағиша Бейсенбаева да қайтыс  
болады. Бүгінде Ұлы Отан соғысы ардагері Қажыбек Алғамбаровтың 
ұрпақтары Зеленая роща ауылының Шідерті негізгі мектебіне көп 
демеушілік көмек көрсетуде. Осы азаматтардың қолдауымен 
оқушыларға ыстық тамақ ұйымдастырылған, бастауыш сынып 
оқушыларына компьютерлер сатып алынған [3]. Іс-шараларды, 
жөндеу жұмыстарын өткізуде, мектеп алаңын абаттандыруда, 
дарынды балаларды қолдауда және әлеуметтік тұрғыдан осал 
отбасыларының балаларына қайырымдылық көрсету жақсы 
дәстүрге айналды. Шідерті мектебіне Алғамбаров Қажыбектің 
есімін беру, Ақкөл жерінің ірі тұлғасының есімін ұмытпауға, яғни 
өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін тәрбиелеуде зор үлес қосады 
деп санайды ауыл тұрғындары.

М і н е ,  а у ы л 
тұрғындарының тілегі 
орындалып 2018 жылдың 
алтыншы қазан күні Ақкөл 
Ж а й ы л м а  а у ы л ы н д а 
заманауи жапсыра салынған 
мектеп Мұғалімдер күні 
а ш ы л д ы .  1 9 6 4  ж ы л ы 
салынған Шідерті негізгі 
мектептің ескі ғимаратына 

барлық оқушылар сыймады. Салтанатты ашуға Екібастұз қаласы 
әкімі Нуржан Ашимбетов қатысты. Жаңа әкімшілік жапсыра 
салынған мектеп ауданы бойынша үлкен, 100 оқушы мен кіші 
орталықтың 20 тәрбиеленушісін бірден қабылдай алады. Мұнда 
заманға сай Teather office, IT-класс, шахмат кабинеті, «Рухани 
жаңғыру» кабинеті бар. IT-сыныпта қуатты процессорларымен 
жабдықталған жаңа компьютерлер мен бейне карталарда оқушылар 

Сурет 5 – IT-класс
Сурет 6 – «Teather office» кабинеті
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«Лего» бөлшектерінен робот жинауды үйреніп, қарапайым 
құрылғылар бағдарлай алады. Мектеп толығымен жоғары 
жылдамдықты кең жолақты ғаламтормен жарақталған. «Табыс» 
шаруа қожалығы басшысы, қалалық маслихаттың депутаты және 
Шідерті мектебінің бірінші директорының ұлы Манат Алгамбаров 
барлық қажетті мүкәммалмен жарақталған спортзалды туған 
мектебіне сыйлады. Меценат мектептің спорт залын салуға және 
мүкәмал сатып алуға өз қаражатынан 35 млн теңге бөлді.

Елбасы Н. Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы арқылы және соның 
жалғасы ретінде «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласын 
жариялады. Жалпыұлттық бағдарламаның жаңа компоненттері 
ата-бабаларымыздың көп ғасырлық мұрасының цифрлық өркениет 
жағдайында түсінікті әрі сұранысқа ие болуын қамтамасыз ете 
отырып, оны жаңғыртуға мүмкіндік береді. Төл тарихын білетін, 
бағалайтын және мақтан ететін халықтың болашағы зор болады. 
Өткенін мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа 
оң көзқарас таныту – еліміздің табысты болуының кепілі дегеніміз 
осы. Ел тарихын білу – мектеп тарихынан басталады [4]. Жаңа білім 
ордасы қазіргі заманауи құрал жабдықтарымен жабдықталған десек, 
бұл болашақта оқушылардың сапалы білім алуының кепілі.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс 

сапасын арттыру» Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 
2018 жыл 5 қазан.

2 «Қазақ мектебінің тарихы» 28 б.
3 « w w w . a i k y n . k z »  в е б - с а й т ы н а н  h t t p s : / / a i k y n .

kz/2018/10/23/71233.html.
4 «Ұлы даланың жеті қыры» Президент Н. Ә. Назарбаевтың 

мақаласынан 2018 жыл, 22 қараша Отарқа газеті № 47 [1455].

АЛАШ ПАРТИЯСЫНДАҒЫ ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНҰЛЫНЫҢ 
АЛАТЫН ОРНЫ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТІ 

МУРАТ А.
тарих пәнінің мұғалімі, Сарықамыс ЖОББМ, Екібастұз қ.

УЙГАРХАН Т. 
10 сынып оқушысы 

МҰРАТҰЛЫ А.
9 сынып оқушысы, Сарықамыс ЖОББМ, Екібастұз қ.

«Ешкімнің Әлиханға бар ма сөзі,
Демейді қандай қазақ оны оң көзі.
Семей тұрсын, жеті облыс - бар Қазақтан,
Талассыз жеке-дара тұр ғой өзі.»

С. Торайғыров 

Жиырмасыншы ғасырдың басында отаршыл орыс 
империясының қоғамдық өмірінде орын алған әлеуметтік толқулар 
мен саяси төңкерістер қараңғы қазақ көгіне азаттықтың үміт 
сәулесін себелеп төге бастаған-ды. Осы тұста Міржақып: «Оян, 
қазақ!» деп ұрандатса, Ахмет, Әлихан, Халел, Мағжан Алаш туы 
астынан табылып, жаңа қазақ қоғамын құруға бел буып, білек түре 
кіріскені тарихтан белгілі. Осы Алаш туын бір ұйымға біріктірген 
Бөкейханов Әлихан Нұрмұхамедұлы еді. 

Ол көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ғұлама 
ғалым, ұлт азаттық қозғалысының теориялық негізін салушы 
әрі көсемі, қазақтың тұңғыш саяси партиясын ұйымдастырушы 
және Алашорда үкіметінің төрағасы. Туған жері бұрынғы Семей 
облысындағы Қарқаралы уезінің Тоқырауын болысы, қазіргі 
Қарағанды облысының Ақтоғай ауданы. Әлихан - Шыңғыс ханның 
23-ші ұрпағы. Төре әулетінен шыққан болсада Әлихан Бөкейхан: 
«Тірі болсам, хан баласында қазақтың хақысы бар еді, қазаққа 
қызмет қылмай қоймаймын!» - деп ертеден-ақ халқы алдында 
серт беріп, сол сертіне адал болып өтті. Ол Алашына кіршіксіз де 
шексіз қызмет етуді, қамқор болуды өзінің борышы, ер-азаматтық 
парызы санады [3, 5 б.]. 

Әлихан көзі тірісінде – ақ есімі ұлы далаға аян болып, 
халқының «Алаштың Әлиханы» деген құрметке ие болды. 
Әлихан бастаған ұлттық зиялылар тобы тұңғыш «Алаш» ұлттық 
партиясын «Алаш» партиясының көшбасшысы, ақсүйектер 
(сұлтан) отбасынан шыққан Әлихан Нұрмахамедұлы Бөкейхан 

https://aikyn.kz/2018/10/23/71233.html
https://aikyn.kz/2018/10/23/71233.html
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бастапқыда Омбыдағы техникалық училищені, содан соң 1894 
жылы Санк-Петербургтегі Императорлық Орман шаруашылығы 
институтының экономикалық факультетін бітіріп шыққан. 
Мұғалім, журналист, этнограф, публицист, әдебиеттанушы және 
әлеуметтанушы ғалымның маңдайына ауыр және өте қиын тарихи 
миссия – қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалысының өкілі және 
ең алғашқы қазақ автономиясының басшысы болу жазылыпты. 
Ә.Бөкейханның ең принципшіл саяси мұрасы - ұлттық-мемлекеттік 
өз-өзін ұйымдастыру идеясы болды. 

XX ғасырдың басында қазақ зиялылары қазақ ұлтының 
тұтастығы үшін күресті. Бұл уақытта ұлт бірлігіне жеткізу үшін 
халықты біріктіру өте күрделі іс болды. Сондықтан да қазақ 
жұртының көшбасшылары «Қазақ» газетінде: «Ұлт ісі деген ұлы 
жұмыс. Ұлт ісін ұлт болып өзі істемесе, өзі жөндемесе істелмейді де, 
жөнделмейді де. Жұрт жұмысының жөні, мақсаты бір, істеу жолы 
түрліше. Соның әр түрін әркім қолға алып, жұртқа керек жөнімен 
мақсатқа қарай жүргізу керек. Жұрт ісі тоқсан тарау жолмен істеліп, 
бәрі барып бір салаға қосылмақ» - деп, ұлтжандылықтың көрінер 
шағы туғандығын және әр жолмен жүрсе ұлт бола алмайтынын, ал 
ел болам десе бір идея төңірегіне бірігу қажеттілігін атап көресетеді, 
[8, 218 б.] халықты біріктіретін күштің аса қажеттілігі турасында 
қазақ зиялылары былайша негіздейді: «... ұлттың рухты болуы үшін 
жасаулы пікір керек. Мұндай пікір жеке адамдардан бастап бұқара 
халықтың миына орнығып, көпшілікті өзіне аударса ұлтты рухты 
қылады» [9, 37 б.]. Ал, ұлт көсемдерінің танымы – Алаштық ұлттық 
- мемлекеттік идея, яғни, автаномияға жету жолында халықты 
біріктіру болатын. Бұл идеяның негізгі ойлары «Айқап» пен «Қазақ» 
газетінің беттерінде қазақ қоғамының болашақтағы даму жолының 
бағытын айқындауға орай жүргізілген пікірталастар барысында 
Ә. Бөкейхан айқындап, дайындап берген әлемдік өркениет 
құндылықтарына негізделген ұлттық автономия идеясы еді. 

Сонымен Әлихан Бөкейханов басқарған қазақ зиялылары 1905 
жылы кадеттер үлгісіндегі қазақтың ұлттық саяси партиясын құруға 
әрекет жасағанда оның ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанды 
буржуазиялық қатынастарға бейімдеуге жетекшілік жасайтын 
ұлттық-либералдық типтегі ұйым құруды ойластырды.

Ә. Бөкейханов, А. Байтұрсынов және М. Дулатов сынды 
халқымыздың біртуар ұлдары басшылық еткен басылымға сол 
кездегі қазақ оқығандарының, көзі ашық, көкірегі ояу зиялы 
азаматтарының үн қатпай қалғаны некен-саяқ. Осыдан –ақ газеттің 

арқалаған жүгінің қаншалықты ауыр және әрі жауапты болғандығын 
аңдау қиын емес [5, 5 б.]. 

Әлиханның саяси көзқарасының пісіп, жетілуіне, кейін 
белгілі саяси, қоғам, мемлекет қайраткері әрі қазақ ұлт азаттық 
қозғалысының ұйымдастырушысы және көсеі ретінде танылуына, 
саяси күрескер ретінде шыңдалуына Омбыдағы күндері ерекше 
ықпал етеді. XX ғасырдың басында қазақ даласында екі ағымның 
болғаны белгілі. Бірі Бұхара мен Түркістанға бет бұрған дәстүршіл, 
панисламшыл ағым, екіншісі негізінен Батыс өркениетін үлгі тұтқан 
жаңашыл, пантүркішіл ағым. Осы екінші ағымның басында Әлихан 
бастаған орыс мектептерінен тәлім тәрбие алған озық ойлы қазақ 
зиялылары тұрады. Бұл топ саяси ұстамдылық танытып, Ресей 
империясына қарсы ашық күреске шығудың әлі ерте екенін анық 
түсінеді. 

Басқа сөзбен айтқанда, Әлихан Бөкейханов кадет партиясынан 
ат құйрығын үзуін қазақ қауымы үшін өмірлік маңызды үш мәселе 
жөнінен – аграрлық, ұлттық-мемлекеттік құрылыс және дін мәселесі 
бойынша келіспегендіктен деп түсіндіреді. Осы басты мәселелер 
мен олармен тығыз байланысты басқа да күрделі проблемаларды 
талқылау үшін бүкілқазақтық съезд шақыруды дұрыс деп тапқанын 
ашық мәлімдейді. Бұл оның көзқарас эволюциясының либералдық-
демократиялықтан ұлттық-демократиялыққа қарай өзгеріске 
ұшырағанын көрсетті.

Әлихан Бөкейханов Ресейдің көрнекті экономист, географ 
ғалымдарымен бірлесе отырып, «Россия біздің отанымыздың жалпы 
географиялық сипаттамасы» атты көп томдық еңбектің 1903 жылы 
шыққан қазақ өлкесіне арналған 18 томның тарауларын жазуға 
қатысқан. Әлекең қазақтар туралы шынайы мәліметтер келтіріп, 
қазақтарды асқақтатады. Қазақтың ой-өрісі мен дүние танымы, 
ежелгі мәдениеті мен тарихы сияқты қасиеттері анағұрлым озық 
тұрғанын аңғартады.

Уақытша үкімет құлағаннан кейін Қазақ аумақтық ұлттық 
автономия құруға шешім қабыолданды. Алаш орданың құрамына 
Бөкей Ордасы. Орал, Торғай, Ақмола, Семей, Жетісу, Сырдария, 
Ферғана, Самарқан облыстары мен Әмудария аймақтары кірді.Осы 
аталған табиғат байлықтары, жер астындағы және оның үстіндегі 
барлық қазына Алаш автономиясының меншігі деп жариялады [7, 5 б]. 

Ал Ә. Бөкейханов пен оның серіктестерінің 1905-1917 жылдардағы 
көзқарас эволюциясы 1917 жылғы шілдеде ұлттық-демократиялық 
мақсат-мүдделерді көздейтін Алаш саяси партиясын құруға алып 
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келеді. «Алаш» шын мәніндегі дәстүрлі саяси партия болып 
қалыптасып үлгермегеніне, іс жүзінде саяси ұйым ретінде қоғамдық 
қозғалыс дәрежесінен әдеттегі партияға өту «кезеңін» бастан кешірген 
өтпелі саяси ұйым болғанына қарамастан, қоғамдық-саяси өмірге 
араласа бастаған кезден түбірлі екі ұлттық мақсатты – қазақ халқын 
отарлық езгіден құтқаруды және қазақ қоғамының өркениетті елдер 
қатарына жеткізуді өзіне басты нысана етіп белгіледі. 

1918 жылы 8 қыркүйекте Уфада ашылған Ресейдің мемлекеттік 
құрылтайы Алаш автономиясын ұлттық республика ретінде 
таныды. Жиыннан Ә.Бөкейханов сүйінші сұрап былай деп жеделхат 
жолдайды: «Құрылтай уәкілдігінің комитеті Алашты автономиялы 
жұрт деп таныды. Бар күшті ұлт әскерін жасауға салңдар. Алаш 
Россиядағы одақтас мемлекеттерінің бірі. Сондықтан тіреудің бір 
ұшы – Алаш әскері [6, 14 б.]. 

Алаштың әлеуметтік тегі туралы мәселеге байланысты 
ортақ тұжырым қалыптасқан жоқ. Зерттеулердің бірі Алаш ұсақ 
буржуазияшыл партия десе екіншісі либералдық байшылдық деп 
бағалады, ал үшіншісі Алашты партия деуден гөрі қоғамдық-саяси 
қозғалыс деп анықтауды жақтайтынын білдірді. Алаштың басты 
идеологиясы отарлыққа қарсы бағытталған жалпы ұлттық идеядан 
туындады. Сондықтан да Алашты Қазақстанды капиталистік 
қатынастарға ыңғайлауға тырысқан негізінен ұлттық интеллегенция 
өкілдерінен тұратын идеологиясы отаршылдыққа қарсы бағытталған 
ұлттық-демократиялық саяси ұйым деп анықтауға болады.

Демек Алашты саяси ұйым ретінде қоғамдық қозғалыс 
дәрежесінен әдеттегі партияға ауысу кезеңін бастан кешірген өтпелі 
саяси ұйым деп қарастырған жөн.

Осы негізгі мақсаттарды және олардан туындайтын басқа 
да әлеуметтік-саяси міндеттерді шешуді Алаш басшылығы 
эволюциялық реформа жолымен жүзеге асыруды көздеді. Өздерінің 
алдына ел тағдырына байланысты, елдегі билік жүйесіне байланысты 
мақсат қойды, елдікке ұмтылды. Бірақ, бұл мақсаттарына жете 
алмай, алаш зиялылары, интелегенциялары сол жолда құрбан болды. 
Алаш партиясының әр мүшесі қудаланып, атылды. Тек саусақпен 
санарлық бөлігі ғана қашып құтылды. 

XX ғасырда қазақтың азаматтық тарихындағы ең ұлы 
идея қайсы десе, Алаш идеясы деп жауап берер едік. Бүгінгі 
тәуелсіздігіміздің іргетасы – осы идея. 

Алаш идеясындағы қайраткерлердің жемісті еңбек жылдары 
– ақыл һәм жүрек айбатымен күрескен 1907 жылдан 1937 жылға 

дейінгі 30 жылдай уақытты қамтиды. Тағдыр мен тарих оларға 
осындай мерзімді ғана қиыпты. Одан кейінгі жайы белгілі: айдалды, 
атылды, ресми тарихтан, ел жадынан аты өшірілді.

Ұлт лидерлері (серкелері) шықты: Әлихан Бөкейхан, 
Мұстафа Шоқай, Барлыбек Сырттан, Ахмет Байтұрсынұлы, 
Халел Досмұхамедұлы, Жаһанша Досмұхамедұлы, Міржақып 
Дулатұлы, Халел Ғаббасұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы. Алаш 
зиялыларының алдыңғы толқыны болып есептелетін осынау 
тұлғалардың әрбірі, бүгінгі тілмен айтсақ, мемлекет басқаруға 
қабілетті Президенттей еді.

Сөйте тұра «жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» дегендей, бұлардың 
көшбасшысы Әлихан Бөкейхан болатын. Әлиханнан қалған мынадай 
тағылымды сөз бар: «Түген деген хан, пәлен деген би, батыр өткен, 
ерлігі, еңбегі көп деп мақтанамыз. Олар сондай болса, қазақ неге 
сорлы? Біздің кемшілігіміз – әркім тарих арқалатқан жүкті белгілі 
жерге апармай, соңдағыларға тастап кететіндігі» [4].

Ә. Бөкейхандар, міне, өзі айтқан «жүкті» қияға қарай көтеріп 
шықты. Өзінен кейінгі бір буынды тәрбиелеп өсірді. Бұл буынның 
қатарында М. Жұмабайұлы, С. Садуақасұлы, Қ. Кемеңгерұлы,  
Ж. Аймауытұлы, Б. Күлейұлы, М. Әуезов т.б. бар еді.

Әйтсе де, «Алаш» партиясы және оның айбарлы қайраткерлері 
ел тарихынан үлкен орын алып, халықтың жүрегіне елдікке деген 
сенім мен үміт ұялатты. 

Қанша уақыт өтсе де, бүгінгі жас ұрпақ Әлихан Бөкейхановты 
ешқашан ұмытпайды. Өйткені біздің санамызда Әлихан есімі өлген 
жоқ, Оның рухы тәуелсіз еліміздің ұрпақтарын желеп жебеп, оларды 
адалдыққа, имандылыққа және отансүйгіштікке тәрбиелей береді. 

Білім ордасы мектептерінде «Алаштану» тарихын оқытуды 
көтеру үшін мынадай ұсыныстар асырылса:

1 Мектептің жоғары сыныптарында қайтадан Алаштану пәні 
міндетті түрде енгізіліп, оқушылардың санасына құйлылу керек;

2 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасына 
«Алаш қозғалысы» тақырыбына сағаттар көбірек бөлінсе;

3 Алаш арыстары тек меретойлар, ғылыми конференциялар 
кезінде қозғамай, күнделікті ақпарат құрвһалдары мен теледеидар 
беттерінде кеңінен насихаттаса;

4 Алаш қозғалысы туралы деректі фильмдер көбірек түсіріліп, 
әр апта сайын көрсетіліп отырса.

Себебі қазіргі жастардың өз еліне отансүйгіштік рухын көтеруге 
тиіс. Елбасы айтқандай ХХІ ғасыр жастардың қолында. Өйткені 
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олар басқа әлемдік елдерінде қазақ байрағын биік ұстауға міндетті. 
Осыған орай Алаш қайраткерлерімізге арнап олардың еңбектерін 
келешек ұрпаққа жастарымызға насихаттай отырып, оларды Тәуелсіз 
Қазақстанымызды әрі қарай өркендетуге және көркейтуге үлестерін 
қосады деп ойлаймын. Әлихан Бөкейхановтың мына сөзімен: 
«Ұлтына жұртына қызмет ету – білімнен емес, мінезден» аяқтауды 
жөн көрдік. Тек қана ұлт, ел, жер, Отан үшін қызмет етейік. 

Әлиханның атқарған ісі кейінгі ұрпаққа қалдырған аманат-
мұрасы әлі де жан-жақты талданып, зерттеле түспек [1, 144 б.].

Ал білім ордасы мектептерінде «Алаштану» тарихын оқытуды 
көтеру үшін мынадай ұсыныстар асырылса:

1 Мектептің жоғары сыныптарында қайтадан Алаштану пәні 
міндетті түрде енгізіліп, оқушылардың санасына құйлылу керек;

2 «Қазақстан тарихы» пәні бойынша оқу бағдарламасына 
«Алаш қозғалысы» тақырыбына сағаттар көбірек бөлінсе;

3 Алаш арыстары тек меретойлар, ғылыми конференциялар 
кезінде қозғамай, күнделікті ақпарат құрвһалдары мен теледеидар 
беттерінде кеңінен насихаттаса;

4 Алаш қозғалысы туралы деректі фильмдер көбірек түсіріліп, 
әр апта сайын көрсетіліп отырса.

Себебі қазіргі жастардың өз еліне отансүйгіштік рухын көтеруге 
тиіс. Елбасы айтқандай ХХІ ғасыр жастардың қолында. Өйткені олар 
басқа әлемдік елдерінде қазақ байрағын биік ұстауға міндетті. 

Алаш көсемі Ә.Бөкейхан өз еңбектерінің бірінде: «Бір халық  
өзінің тарихын білмесе, бір ел өзінің тарихын жоғалтса, оның артынша 
өзі де жоғалуға ыңғайлы болып тұрады», – деген болатын [2, 21 б.]. 

Болашағымыз жарқын, жақсы болсын десек, ерінбей адал еңбек 
етуіміз керек. Мақсат - 2050 жылы 30 елдің қатарына кіру. Біздің 
жер көлеміміз әлем бойынша 9 орынды иеленеді. Жер асты тұнған 
байлық. Халқымыз тату-тәтті ғұмыр кешіп жатыр. Ғылым мен 
білімнің дамуына қазір ешқандай кедергі жоқ. Біз мәңгілік елдің 
іргетасын қалаушылар ретінде болашақ көшіне ілестік. 

Қорытындылай келе, тарихты білу арқылы өткеннен тәлім алдық. 
Артында өшпейтін із қалдырған Алаш көсемі Ә. Бөкейханның қазақтың 
басын бір үкіметке біріктіруі, қазақты дүйім жұртқа таныту саясаты, 
халықты өрге сүйреген қайраты, күш-жігері,болашақты болжайтын 
байқампаздығы, қазақ тарихын зерттеген табандылығы, тәуелсіз 
ел болу үшін қолмен қойғандай етіп жазып кеткен ұстанымдары, 
оның асқан көрегендігін, терең білімін, даусыз даналығын көрсетеді.  
Ә. Бөкейхан негізін салған Алаш мұраты – ұлтты біріктіру, тұтастыру 

болатын. Алаш мұраты - қазақ мұраты. Алаш мұраты – Тәуелсіз 
Қазақстан. Ә. Бөкейхандай көреген көсемнің идеясын жалғастырушы 
асқақ рухты, өршіл ұрпағы бар Тәуелсіздігіміз тұғырлы, қазақ халқы 
«Мәңгілік елге» айналары сөзсіз.
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ТӨРЕ БАБА ЖӘНЕ ТӨРЕТАМ АТАУЫНЫҢ 
ШЫҒУ ТАРИХЫ

НИЯЗОВА Ә. С.
6 сынып оқушысы, № 80 мектеп-гимназия Қызылорда облысы Төретам кенті

НИЯЗОВ С. У. 
жетекші, педагогика ғылымдарының магистрі, № 80 мектеп-гимназия 

Қызылорда облысы Төретам кенті

Туған жер айналайын қасиетіңнен,
Әулие-ұлықтарға болған мекен.
Перзентің тебіреніп жр толғайды,
Киелі топырағыңда аунап өскен [1, 3 б.].
Иә, туған жер сенің топырағыңда жатқан қаншама әруақты 

әулие ұлық бабаларымыздың тарих парағында жазылмай қалған 
ғажайып сырлар ел арасында ертегі болып айтылып жүрген деректер 
қаншама. Тұла бойы толған сырлы жұмбаққа толы атам қазақ 
қадір-қасиетіңді тереңінен түсінген не деген дана, данышпан. Сенің 
таң қаларлық құпиялы сырларың інжу маржандай көлбеңдеп көз 
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алдыңда елестей беретінін қайтерсің. Туған еліңнің шежіресін білу 
әрбір азаматтың борышы. Туған жерсіз адамның күні жоқ. Туған ел 
мағынасы тереңде жатыр. Сондықтан өз туған жерім Төре бабаның 
атымен аталғанын мақтаныш тұтамын. Өзімнің туған жерім Төретам 
туралы аз болса да мәліметтер жинап, оны ғылыми жоба есебінде 
ұсынып отырмын. 

Біз білетін ең басты құдірет тарих бетінен өшпейтін бір ғана 
ұлы күш – ол халық мұрасы. Халық ерлігі, халықтың зердесі, 
аңыз-әңгімелер еш уақытта жойылмақ емес, оларды ешкім жоя да 
алмайды. Қазақ халқы қашанда құдіретті күшке сыйынып, киелі 
орын, әруақты баба, әулиелерді қастерлеп, тәу еткен, тіршілігінде 
пір тұтқан. Мынау фәни жалған дүниеде хандарды, батврларды, 
билерді, дана-данышпан көсемдерді, ғұламаларпды ұмытпаған. 
Ел аузындағы әңгімелерге сүйенсек, ХҮІ-ХҮІІ ғасырларда орын 
алған оқиғалар былай сыр шертеді: «Сырдария бойын мекен еткен 
қария өзен бойында ағыспен келе жатқан мәйітті көреді. Ол мәйітті 
жағалауға шығарып қараса, ер адам екен. Үстінде зерлі төре киімі 
бар екенін байқапты. Сол елді мекен халқын шықырып, әлгі жігітті 
төре салтына сай арулап, қазіргі Байқоңыр қаласы орналасқан 
төбенің басына жерлейді. Төре жігітті тапқан малшы қария түсінде 
«Менің жатқан жерімді қорша, үстімді мал таптамасын» деген 
төре жігіттен аян алады. Қария бұл кісінің тегін жан емес екенін 
біліп, маңайдағы халықпен бірігіп, кірпіш құйып, бейітін салған 
екен. Деректер бойынша баба бейітінің кеңдігі тікесінен 10 метрге 
дейін, қабырғасының қалыңдығы 1 метрден астам екен. Табиғи 
жағдайларға байланысты көп жерлері мүжілгеніне қарамастан, 
баба бейітін анық көруімізге болады. Аты-жөні белгісіз бабаны 
төре киіміне, түр-тұлғасына қарай осы маңнан өткен керуеншілер, 
жолаушылар «Анау төбеде тұрған кімнің бейіті, тамы?» деп сұрай 
салғандарға «Төренің тамы» деп айтқан екен. Бертін келе төренің 
тамы орналасқан аумақ, яғни қазіргі Байқоңыр қаласы мен Төретам 
кенті орналасқан жер Төретам деп аталып кеткен. Ел аузында 
сақталған әңгімелер бойынша 1903 жылы патшалық Ресейден темір 
жол салу жобасымен арнайы экспедиция келеді. Жергілікті жердің 
атауын сұрастырған экспедиция мүшелеріне Төретам деген екен. 
Расында бұл жерде төре бейітінің алыстан мұнартуында бір сыр бар 
болар деген байламға келіп, патшалық Ресей мақұлдаған үкімімен 
станцияға Төретам атауын берген. Ресей құрылыс инжинерлері, 
әскери казактар жергілікті халықпен жұмыла бірігіп, еңбек етуінің 
арқасында бекет құрылысы бітеді. Сол кезеңдерде аймақтарда 10-

15-ке жуық үй болған. Халықтың негізгі шарушылығы төрт-түлік 
мал өсіру, толысып тасып жатқан Сырдария өзенінен балық, ну 
қамыс арасынан аң, құс аулу тіршілік көзіне айналған. Сырдария 
өзеніне тоқталып өтсек, тіршіліктің қайнаған ортасы болған. Өзені 
балыққа толы, жағалай қамыс арасында қоян, қабан, түлкі, киікке 
толы болған және сырдың жолбарысы да жайлаған [1, 3 б.].

Соғыстан кейінгі жылдары шұрайлы да құнарлы бұл жерге өзге 
ұлт өкілдері де қоныс тепкен. Орыстар, татарлар, украиндер тұрған 
жерлеріне үй салып, сол маңайды хутор деп атаған. Ал 1963-65 
жылдары аралығында станция маңында темір жол қызметкерлеріне 
арналып үйлер салынған. 1964 жылы Байқоңыр ғарыш айлағы 
мен жергілікті тұрғындардың тіршілігімен танысуға Кеңес одағы 
комитетінің Н. С. Хрущев арнайы сапармен Төретам кентінде 
болғаны жайлы тарих беттерінде айтылады. Еліміздің еңсесі 
көтеріліп, тәуелсіздік алып, мәдени мұраларға мән беріліп жатқан 
кезде Төретам тұрғыны Тілеубайбаласы Марат түсінде Төре бабадан 
аян алып, 1992 жылы облысымызға белгілі азамат Ы. Нұртаевтың 
РСУ-1 мекемесінің басшысы Б. Кеңесовтың демеушілігімен баба 
басына мәрмәр тастан Төре баба және әйелі Айжан және шәкірті 
Төре періште деп жазылған ескерткіш тақта орнатып, сыртын 
қызыл кірпішпен қоршайды. Ал, енді халық аузындағы деректерге 
сүйенсек, шамамен 500 жыл бұрын Төре әулетінде Аққұс деген 
мерген кісіден тараған Наурыз есімді атаның Бесім, Есім атты 
екі ұлы бар деседі. Бесім атамыздың ұрпақтары Созақ жерінде, 
ал Есім атты баласы қазіргі Қазалы, Қармақшы аудандарының 
аймақтарына қарай сапар шеккен, сол сапардан еліне қайтпаған 
және не себепті елден кеткендігі, қайда болғандығы туралы деректер 
әзірге кездескен жоқ. Енді қазіргі кезде Бесім атамыздың ұрпақтары 
ізім-қайым жоғалған Есім бабаны жоғарыда айтылып өткенде 
қарияның өзеннен тапқан төре деген болжамына ойысып отыр. Бұл 
болашақтағы тарих еншісінде. 

Кезінде бұл жерде Шөмекейден тараған Сарғасқа руы 
мекендеген. Сол Сарғасқадан шыққан Жәрімбет бабамыз өзінің 
бір өсиет сөзінде бұл жер өсіп-өркендейтін жер болады деп айтады. 
Өсіп-өркен жаюымызға бабалар өсиеті себеп болғандай. Оның дәлелі, 
қазірдің өзінде 12 мыңнан астам халық тұратын кентке айналды. 

Кентіміздегі тұрғындардың пікірі бойынша Кеңес одағының 
кезінде жасай алмаған әлеуметтік-экономикалық жобалардың өзін 
кешек ғана тәуелсіздік алған еліміз үлкен қарқынмен орындап 
көрсетуде,жаңа ғимарттар бой түзуде.
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Төретам аймағынан ғалымдар, композиторлар, әншілер, 

инжинерлер, мұғалімдер, дәрігерлер көптеп шыққан. Атап айтар 
болсам, медицина ғылымдарының докторы М. Құланбаев, МГУ 
түлегі, техника ғылымдарының докторы А. Күзенбаев, химия 
ғылымдарының докторы Б. Серікбаев, Спорт қайраткері О. Акимов, 
әнші-сазгер Ж. Сейдулла, әнші А. Кәден. Т. Төреәлі

Кентіміз күнен –күнге көркейіп ,тас жолдар төселіп ,көшелер 
түзілуде. Бір сөзбен айтқанда Төретамда ілгерілеу байқалады.

Мен сыныптастарымен ақылдаса келе Төретам кентінде жасыл 
желекке оранған демалыс паркі болса деп тілейміз.Бұл демалыс 
паркін еліміз үшін көп қызмет жасап жатқан тұңғыш Президентіміз 
Н. Ә. Назарбаев атамыздың атына берілсе,себебі ол кісінің біздің 
елімізге жасап жатқан жұмысы,қамқорлығы өте көп. Егер жер 
бөлініп парк салынатын болса біз сынып болып бос уақытымызда 
паркті көркейтіп –көгалдандыруға үлесімізді қосар едік.Олай дейтін 
себебі менін және сыныптастарымның аулаларында жас шыбықтар 
көп соны паркке отырғызып күтім жасар едік.Басқа сыныптарды 
да ,басқа мектеп оқушыларын да осы демалыс паркін көркейтуге 
шақырар едім,себебі біздің экологиямыз лас аймаққа жатамыз,оның 
ауасының тазаруына өзіміз кіріспесек басқа кім жасап берелі .мен 
осы ойымды мына сөзбен қорытындылағым келеді «Таза болса 
табиғат,аман болар адамзат»

Осы ғылыми жобамды жергілікті ақын Серік Шағатаевтың 
Төре баба жыр шумағымен қорытындыласам:

Төре баба
Белгісіз келген кезі қай заманда,
Ел сыйынған әулие Төре Баба.
Айтушы келген дейді Шығыс жақтан,
Ағынымен Сыр өзені біздің жаққа.
Білмейді ешкім анық кім екенін,
Қай елде ғұмыр кешкен жан екенін.
«Көрген дейді» қария суда жатқан,
Мәйіттің әйел емес ер екенін.
Үстінде тапшайы киім, зерлі киім,
Ажарлы тіпті әдемі адам екен.
Судан алып мәйітті дұға оқып,
Әкеліп биік төбеге жерлеген екен.
Сол күні ұйықтап жатқан түсіне енген,
Адамы қарияның жерлеп келген.
«Жерімді жатқан менің қорша» депті,

«Үстімді баспасын» деп «малдар келген».
Десек те құдіретті әулие екен,
Малшының түсіне еніп, аян берген.
Ас беріп, елді жиып, дұға оқытқан,
Тегін жан еместігін білген екен.
Салыпты әулиеге үй-там биік,
Хабарлап жан-жағына адам жиып.
Аты-жөні белгісіз ығып келген,
Адамға еңбекетеніп кесек құйып.
«Бұл кім?» деп сұрағанға қария сонда,
«Төре болар, ақсүйек» деген екен.
Мұнартып көрінетін сонадайдан,
Үй-тамды биіктегі жалғыз тұрған.
Төретам деп атапты жолаушылар,
Осы күнгі әулие Төре жатқан.
Сұрадым ел ішіненжалықпай, тынбай,
Айналар айтқан аңыз кейде шынға-ай.
Оқырман қатем болса кешіре гөр,
Атауы Төретамның міне, осылай [1, 3 б.].
Ата-бабаларымыздан қалған, кіндік қанымыз тамған, 

ата мекеніміз Төретам туралы деректер легі осындай. Әз 
бабаларымыздың тарихи тұлғалары бүгінгі біздің мақтанышымыз. 
Тарихның жарқын беттеріне немқұрайлы қарауымызға қақымыз 
жоқ. Сондықтан әрбір азамат өзінің атамекені туралы шежіресін 
біліп жүргені үлкен міндет деп санаймын.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Серік Шағатайұлы Төре баба ( Бәйтерек-Байқоңыр газет) 15 

шілде 2016 жыл (№607 № 24). – б. 3.
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сы ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА – НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ

НУРЖАНОВА Б. Н. 
учитель истории, СОПШДО № 17, г. Павлодар

СИКАЧ В. Л.
ученик 8 «Б» класса, СОПШДО № 17, г. Павлодар

Время никогда не изгладит из памяти народной Великую 
Отечественную войну. По исторической значимости, по мощи 
выражения национального духа и патриотизма, всенародному 
порыву и единению во имя спасения Отечества, по величию 
свершенных дел ВОВ навсегда вошла в мировую историю как 
важнейшее событие XX века, и мерой скорби, и мерой побед не 
знающее себе равных.

75 лет тому назад была одержана Великая победа. Но для 
фронтовиков – воинов, для тружеников тыла война еще жива, помнить 
ее они будут до конца своих дней. Она была, есть и останется их 
«звездным часом» - в неимоверных трудностях, в голоде и холоде, в 
крови и ужасах они выстояли, победили и спасли страну от фашистов.

Проходят годы. Но мы помним и чтим тех, - кому обязаны 
своей жизнью, - ветеранов Великой Отечественной войны. И это 
правильно. Но не часто можешь встретить в газетных статьях о 
тружениках тыла, о людях, которые ковали победу в тылу. Работали 
с детства наравне со взрослыми. Во время Великой Отечественной 
войны пионеры и ученики Казахстана встали на место отцов и 
братьев, ушедших на фронт. Школьники умели обслуживать рабочий 
транспорт, пахать землю, косить сено. Но мы не должны забывать 
тружеников тыла, которые помогали фронту приблизить Победу. 
В Казахстане было немало детей, которые очень рано связали свою 
жизнь с тяжелым трудом и показали образцы недетского мужества.

Хочется рассказать о наших земляках-тыловиках, которые 
трудились в тылу, помогая фронту. На примерах трудовых подвигах 
школьников военных лет воспитывать у учащихся казахстанский 
патриотизм. Не часто можешь встретить в газетных статьях о 
тружениках тыла, о людях, которые ковали победу в тылу. 

С болью в сердце восприняли жители Павлодарской области 
весть о начале войны. С патриотическим подъёмом жители области 
встали на защиту Родины, об этом свидетельствуют заявления 
добровольцев в военкоматы о зачислении в ряды Красной Армии. 

В годы Великой Отечественной войне Павлодарская область 
всеми силами и средствами помогала фронту. 

Помощь фронту заключалась в следующем:
- создание всенародного фонда обороны;
- отбор средств на вооружение;
- сбор теплой одежды, продуктов питания фронтовикам, 

направление посылок на фронт;
- забота о нуждах инвалидов Великой Отечественной войны, 

семей военнослужащих;
- оказание помощи населению освобожденных районов.
Широко пропагандировался в годы войны лозунг «Все для 

фронта, все для победы!». Павлодарцы, как и все советские люди, 
хорошо осознавали, что навязанная фашистскими захватчиками война 
потребует громадных расходов, поэтому на собраниях, митингах 
выражали готовность помочь фронту своими личными средствами. 
По сто тысяч и более рублей внесли в Фонд обороны председатель 
колхоза «Жана – Уюм» Баянаульского района Баталеев, председатель 
колхоза «Жана-Майдан» Кагановического района Жанатаев. 
Рабочие и служащие области принимали решение об отчислении в 
фонд части своего заработка, досрочной оплате подписки на заем, 
организовали воскресники, вырученные деньги от которых сдавали 
в Фонд обороны. Вторым и очень важным мероприятием является 
сбор теплой одежды и белья для Красной Армии [3].

Тыл помогал армии также техникой, горючим. Боевым лозунгом, 
вдохновлявшим трудящихся области в великой борьбе за победу над 
немецко-фашистскими разбойниками был лозунг «Давать стране все 
больше хлеба, мяса, масла, промышленного сырья».

Колхозы и совхозы Павлодарской области снабжали фронт 
и тыл хлебом и другими необходимыми продуктами. В области 
приобрело широкий размах движение звеньев высокого урожая, 
соревнование женских тракторных бригад, проводились фронтовые 
декадники, месячники.

Ушедших на фронт мужчин заменили женщины и дети, хорошо 
понимавшие: «Чем больше и лучше мы будем трудиться, тем 
больше будет идти помощи на фронт, тем лучше будут сражаться 
наши мужья, братья и сыны, истребляя гитлеровцев, приближая 
час нашей победы».

Читаем выступление секретаря Павлодарского обкома КП(б) 
Казахстана Минченко на 5 сессии Павлодарского областного Совета 
депутатов трудящихся от 11 декабря 1941 г.: «Наша Павлодарская 
область немалую оказала помощь армии. Значительные суммы - и 
денежные, и материальные - собраны нашими рабочими и служащими 
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в помощь армии, мы больше миллиона рублей собрали деньгами, и 
внесли в Фонд обороны тысячу полушубков, больше 5000 Овчин, 
около 500 пар валенок, больше 20 штук другой теплой одежды. 
Многие колхозы, выполнившие обязательства перед государством, 
сдают в Фонд обороны зерно, мясо, шерсть и др. продукты. Все для 
фронта, все на фронт, других задач, других целей нет сейчас» [3].

В докладе председателя облисполкома Д. Керимбаева на 
юбилейной сессии Павлодарского областного Совета депутатов 
трудящихся, посвященной 25-летию образования Каз.ССР,  
от 17 ноября 1942 г. отмечалось: «... В тылу трудящиеся Казахстана 
не жалели своих физических и материальных сил и средств для 
победы над врагом.

На их средства построены сотни и тысячи самолетов, танков, 
пушек [3].

Внесли свой вклад в разгром гитлеровской Германии и 
трудящиеся нашей области. За годы войны колхозы и совхозы 
области дали стране 25670 тыс. пудов хлеба, 301664 мяса, 1128203 
ц. молока.

Десятки передовых колхозов и совхозов ежегодно сдавали 
сельскохозяйственную продукцию сверх плана... » 

Женщины области окружили заботой и теплом раненых бойцов, 
находившихся на излечении в Павлодарском госпитале № 2448 [5].

Школьники работали на сенокосе, на прополке, ухаживали 
за посевами, трудились на хлебоуборке. Для них был установлен 
военизированный режим дня: подъем по сигналу, организованный 
выход на работу в строю, беспрекословное подчинение и 
строжайшее выполнение распоряжений учителей, руководителей 
колхозов, совхозов. 

Помощь фронту от Баянаульского района. Война требовала 
не только людские ресурсы, но и вооружение, военную технику 
и боеприпасы. Огромной армии нужны были одежда, обувь и 
продукты питания. Обеспечить все это должны были те, кто 
оставался дома, работали на заводах и фабриках, на полях и 
фермах. Люди понимали, какая ответственность легла на их плечи, 
сознательно шли на лишения и мужественно их переносили.

Остро стоял вопрос об обеспечении промышленности кадров. 
Например, при тресте «Майкаинзолото» были созданы курсы для 
обучения женщин без отрыва от производства. Здесь женщин обучали 
сложным специальностям: бурильщика, забойщика, флотатора.

Квалифицированных работников готовили и школы ФЗО. 
Первые такие школы были образованы в 1942 г. на производственной 
базе треста «Майкаинзолото», судоремонтных мастерских.

Рабочие многих предприятий области трудились под лозунгом: 
«работать не только за себя, но и за товарища, ушедшего на фронт». 
Например, молодая бурильщица комбината «Майкаинзолото» 
Ольга Фатеева,, применяя забытые методы работы в бурении, в 
частности, многоперфораторный метод, 19 апреля 1942 г. за смену 
пробурила 82 погонных метра вместо 13 по норме. За смену Ольга 
дала столько руды, сколько давали ее 23 забойщика. Правительство 
оценило трудовой подвиг молодой патриотки, наградив ее орденом 
«Знак Почета» [1].

В 1942. г. первыми о досрочной сдаче хлеба государству 
докладывали колхозники Баянаульского, Майского и Павлодарского 
районов. Также в этом году на славу потрудились животноводы 
нашей области. Поголовье скота в колхозах возросло по КРС на 
19583, по овцам и козам на 59943, по свиньям на 2804, по лошадям 
на 2349 голов. Особенно успешно выполнили план развития 
животноводства и досрочно рассчитались с государством по сдаче 
животноводческой продукции колхозы Баянаульского, Майского 
и Павлодарского районов. Колхозам Баянаульского района, 
добившимся наилучших показателей в росте общественного 
поголовья скота, решением коллегии Наркомзема СССР по 
итогам Всесоюзного социалистического соревнования работников 
колхозного животноводства было присуждено Переходящее 
Красное Знамя Наркомзема СССР и первая премия [2].

Нелегко было в тылу. Напряженное дыхание далекого фронта 
передавалось и труженикам сельского хозяйства: каждая победа 
Красной Армии радовала и вдохновляла, любая неудача огорчала. 
Но советские люди, сплоченные в единый боевой лагерь, готовы 
были пойти на любые жертвы ради победы над врагом. Рабочие, 
колхозники, служащие трудились, не щадя своих сил, отказывая 
себе в отдыхе. Женщины, старики, дети – все делали, что только 
могли, чтобы помочь фронту приблизить час победы над фашизмом. 
Конюх колхоза «Тендык» Баянаульского района X. Ибадаев от 
20 конематок получил и сохранил 20 жеребят. Чабан колхоза 
«Жанатлек» Баянаульского района Таишнинов Т. от каждых 100 
овцематок получил и сохранил по 119 ягнят. Комсомолка Толсулова, 
работавшая пастухом в колхозе «Тендык» Баянаульского района, 
пасла 300 ягнят, козлят и не допустила ни одного отхода. Доярка 
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Шегентаева, имея закрепленных за нею 10 коров, из месяц в месяц 
перевыполняла план надоя и сдачи государству молока. Она 
полностью сохраняла телят от закрепленных за нею коров, телята 
отличались хорошей упитанностью. 

Колхохницы Сельхозартели «Тендык» Баянаульского района 
стали инициатороми сбора средств на танковую колонну имени 
Героя Советского Союза Маншук 

Маметовой. В их обращении ко всем женщинам и девушкам 
Павлодасркой области говорилось: «... мы решили начать сбор 
средств на строительство танковой колонны имени Маншук 
Маметовой. Это будет лучшей памятью героической девушке-
казашке. Это будет нашим вкладом в великое дело победы над 
врагом» [1].

Вклад тыловиков – майкаинцев в Победу. Утреннее сообщение 
от 10 ноября 1941 года: «Трест «Майкаинзолото» к 7 ноября 
выполнил двенадцатимесячную программу золотодобычи. С начала 
этого года коллектив дал стране в полтора раза больше золота, 
чем за тот же период прошлого года». За годы войны комбинат 
«Майкаинзолото» по добыче цветных металлов вышел на третье 
место в стране [2].

… Помню Казахстан во время войны, когда бытовых 
трудностей было неизмеримо больше, чем в наши дни. Хлеб и 
продукты выдавали по карточка, катанки по списку, одежду – 
только самым бедным или тем, у кого кормилец семьи воевал 
на фронте. В то время разрешалось перемывать «хвосты» золото 
перерабатывающей фабрики в поселке Майкаине. Этим делом 
занимались всякий, кто имел желание (русские, казахи, татары, 
немцы, чеченцы). Золото мыли семьями, артелями и в одиночку…» 
(Воспоминания неизвестного из Интернета).

При встрече ветераны труда Великой Отечественной войны 
поселка Майкаин Баянаульского района поделились воспоминаниями 
и рассказами о том, где застало их страшное известие о начале 
Великой Отечественной, о друзьях-товарищах и близких, погибших 
на ее фронтах. Дети военной поры обладали необыкновенным 
подъемом, патриотизмом, высоким моральным духом.

Воспоминания Риммы Федоровны Максимовой (статья 
«Майкаинский хлеб») Среди нас жили поляки, русские, казахи, 
татары, позже переехали чеченцы. А в нашем двадцатичетырех 
квартирном бараке в Майкаине проживали представители 16 наций: 
Замков не было, жили дружно! Да и прятать под ключ было нечего. 

Если в чьем-то доме вдруг раздавался страшный крик, значит, 
пришла похоронка, шли успокоить, утешить все, кто был рядом. 
Общая беда и горе объединяли измученных людей. Думаю, что это и 
помогло всем выстоять и победить тогда. Моего отца Ф. А. Пасенков 
отправили на время из Майкаина в Экибастуз, квалифицированного 
пекаря, окончившего высшие курсы в Омске и имевшего почетное 
и заслуженное звание главного пекаря поселка... [4].

В Экибастузе плохо обстояли дела с выпечкой хлеба, он 
был очень низкого качества. Но уголь-то нужен был стране! 
Экибастуз в ту пору был маленьким поселком (на том месте 
сейчас отвалы), состоящим из 8 четырех квартирных домиков и 
25 казахских мазанок. С 1943 по 1944 г. Наша семья проживала в 
Экибастузе, выпекая хлеб. Папа, уроженец Баян-Аула, свободно 
владел казахским языком, его очень уважало местное население, 
ценило за искусство в хлебопечении, за честность и щедрость 
души. В Экибастузе ученики собирали кокс, норма - одно ведро, 
очень тяжело было. Относили на платформу, где был лозунг 
«Все - для фронта, все - для победы! От детей Экибастуза». Как 
воодушевляли нас эти слова, написанные мелом! Кокс отправляли 
на Урал на заводы, которые плавили металл для танков, снарядов, 
самолетов. Об этом нам говорила наша учительница. Мы не сказано 
гордились тем, что помогаем бить фашистов. Больше шестидесяти 
лет прошло с тех пор, когда пекарь Пасенков в маленьком поселке 
Экибастуз хлебом своим сохранил рабочий коллектив шахтеров. А 
майкаинский хлеб ценится экибастузцами до сих пор [4].

В поселке Майкаин в годы войны жила очень молодой, но 
очень ответственный доктор Любовь Сергеевна Беляева. Она 
привозила лекарства из своей больницы (пенициллин, тетрациклин) 
в Экибастуз, тем самым помогала жителям. После войны, в 
шестидесятые годы Любовь Сергеевна, почти 20 лет возглавляла 
облздравотдел нашей области.

Карипова Жолбеке (Инербаева). Родилась в с. Кызылшелек 
(Александровка) отделение села Торайгыр. Война застала ее 
11-летнем возрасте. Своим самоотверженным трудом помогала 
крепить оборону о мощь нашей Родины, помогла громить 
немецко-фашистских мерзавцев. Во время войны работала в 
колхозе - собирала урожай, участвовала в уборке сенокоса. Землю 
обрабатывали с помощью быков, коров. 

Койжанова Асия Абдрахмановна, 1921 года рождения, 
уроженка Башкирии. В Казахстан переехала в начале войны. 
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Сначала жила на юге Казахстана, затем переехала в Майкаин. Во 
время войны работала в старой шахте. На хрупкие плечи молодой 
женщины легла мужская тяжелая работа. На себе носила уголь в 
мешках, толкала вручную вагонетки, наполненные рудой.

Абдрахманов Шиш 1927 года рождения. Родился и вырос в 
поселке Майкин. Окончил шесть классов. Известие о войне объявили 
на митинге, который проходил в клубе (клуб находился в районе 
музыкальной школы). Старший его брат Жабек окончил накануне 
войны педагогическое училище и ушел добровольцем на фронт. Не 
суждено было вернуться домой, погиб при освобождении Венгрии. 
В октябре 1942 года обучается в ФЗО, получил специальность 
молотобойщика. Наставником Шиша был эстонец, к сожалению 
его имени, не помнит, он то и обучил подростка кузнечному делу. 
С 15 лет работал в кузнице молотобойщиком (мехцех). Работали 
дети наравне со взрослыми по 10 и более часов, без выходных и 
отпусков. Работа очень тяжелая, приходилось по 8–10 часов бить 
кувалдой. Изготавливали гайки, болты, рубила, молотки и все 
вручную. Находился в ряде стахановцев, тем самым показывал 
пример другим подросткам военного времени. Во время войны 
парней и девушек обучали военному делу (маршировка, держать 
винтовку в руках и ею пользоваться и другим приемам). Первую 
свою награду Шиш получил в 18 лет. Вручение происходило в 
торжественной обстановке, сам директор комбината Трифонов 
(имя, отчество позабыто ветераном) вручил медаль «За доблестный 
труд» в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от 6 июня  
1945 г. Проработал в мехцехе 50 лет, мастером токарного отделения. 

Садуов Зияда 1928 года рождения. Родился в совхозе «Берлик». 
В начале войны старший брат Зияды Кабиден ушел добровольцем 
на фронт. Отца Зияды забрали в начале войны в трудовой лагерь. 
Зияда был в семье самым младшим, но, не смотря на свой возраст, 
помогал, чем мог взрослым. В своем колхозе помогал косить сено, 
убирать урожай. В Майкаин переехали в 1943 г. и устроился в 
техснаб грузчиком. Награжден медалью «За доблестный труд» в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. от 6 июня 1945 г. 

Заключение Война всякая, даже победоносная - это трагедия. 
Отечественная война была величайшей трагедией, которую когда-
либо перенес наш народ. Двадцать второе июня 1941 года - одна из 
самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной 
войны. Этот день напоминает нам о всех погибших, замученных в 
фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

Прошло 75 лет с окончания Великой Отечественной войны. 
Все дальше в прошлое уходят суровые годы. Все меньше среди 
нас остается участников и очевидцев, величественных и горьких 
событий. Все важнее становится сохранить и передать следующим 
поколениям правду о том сложном и во многом противоречивом 
времени, беспристрастными свидетелями которого являются люди 
и архивные документы.

Хотелось бы, чтобы молодежь, успела пообщаться с 
фронтовиками, тыловиками фронта, ведь уходит целое поколение 
наших ветеранов. Надо записывать их рассказы, воспоминания, 
свидетельства очевидцев.

Будущее поколение с восхищением будет говорить о подвигах 
отцов и матерей, бабушек и дедушек, победивших ненавистный 
фашизм. 
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2 «Боздақтар» (том первый посвящается 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.) автор:  
Р. Н. Нургалиев. Алматы 1994 г.

3 «Павлодарцы в годы великой отечественной» (сборник 
документов) авторы: Х. Х. Акимханов, В. Д. Болтина. Павлодар, 
2005 г.

4 Периодическое издание «Вести Экибастуза» от 3 мая 2007 г. 
№ 18. Статья «Майкаинский хлеб».

5 Подвиг Павлодарцев в памяти народной», авторы:  
В. И. Щербинко, С. М. Баймухамбетов. Павлодар, 2004 г.
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сы ТАКТИКА БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК КАК НАСЛЕДИЕ 
ВОЕННОГО ИСКУССТВА КОЧЕВНИКОВ ЭПОХИ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

САВОРОВСКИЙ Ю. В.
учитель истории, Школа-лицей № 8 для одарённых детей, г. Павлодар

МИХАЛЕВСКИЙ П. О. 
ученик 9 класса, Школа-лицей № 8 для одарённых детей, г. Павлодар

Образ жизни кочевников, способность перемещаться верхом 
на большие расстояния, охотиться, не слезая с коня, метко стреляя 
из лука, породил искусство боя, которое без особых изменений 
просуществовало около десяти веков и трансформировалось в 
тактику применения одного из самых подвижных, маневренных 
родов войск – бронетанковых.

Вооружение кочевников было подобрано таким образом, чтобы 
не стесняло движения и облегчало подвижность: четыре коня – одна 
основная и три заводные [1, c. 3], круглый щит [2, c. 3], удобный 
для боя верхом, кожаныё или пластинчатый доспех, кривая сабля, 
копьё и основа вооружения – рекурсивный составной тугой лук и 
несколько колчанов стрел [3, c. 3].

 

  
Рисунок 1

Имея столь мощное оружие, как войско конных лучников, 
степные военачальники озаботились разработкой тактики его 
применения, с максимальным использованием главных козырей 
кочевой армии – подвижности и меткой стрельбы. Такая тактика 
получила название «Тулғама». 

Рисунок 2

На схеме мы видим построение кочевников перед битвой  
[4, c. 3]. Сразу необходимо выделить тактические находки степных 
командиров:

1) Войско делилось на пять частей: сторожевые части, авангард, 
правое крыло, левое крыло, главные силы. Особенно отмечается 
выделение сторожевых частей для охранения и разведки. Авангард 
– передовые части первого удара. Построение на флангах (крыльях) 
крупных ударных сил.

2) Самая важная находка – выделение тактического резерва.
Тактика фланговых ударов и выделение резерва были 

разработаны ещё в эпоху античности царём Македонии Филиппом. 
Но эта тактика была разработана для пехоты, ведь конницы в 
массовых количествах в древних Греции и Риме не было.

Открытие заключалось в том, что такая тактика была творчески 
переработана и применена в кавалерии.

Картина боя, в целом, выглядела следующим образом: быстрый 
удар во фланг противника, сопровождающийся ожесточённым 
обстрелом врага из луков. Здесь надо заметить, что кочевник 
искусством стрельбы из лука овладевал с раннего детства, охотясь 
на степную живность. Чтобы не попортить шкурку суслика мальчик 
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– стрелок должен был попасть ему в глаз. Промах на охоте часто 
означал голод для семьи, а в бою – смерть. К зрелым годам это был 
уже меткий стрелок, бывший с оружием единым целым.

Рисунок 3

Если противник был стойкий, то тут же организовывался 
отход, также с обстрелом, для поиска уязвимого места в обороне, 
прикрытия отступающих частей. Тактика «Тулғама» демонстрирует 
это наглядно [5, c. 3]. Тщательная разведка, фланговые удары, 
ложное отступление, удары резервами в решающий момент – вот 
составляющие тактики воинов Великой степи.

3) Следующая находка – ложное отступление. В сознании 
воинов эпохи средневековья укоренилось – кто бежит с поля боя, 
тот проиграл, а значит его надо преследовать и добить. Войскам 
земледельческих государств зачастую это стоило жизни и победы, 
а также унизительной данью, которую земледельческие государства 
вынуждены были платить кочевникам по итогам войны.

4) Тактика засад. Степняки, прекрасно знавшие степь, рельеф 
местности, удачно использовали его для скрытного передвижения, 
наблюдения и, в удобный момент, внезапного удара.

Особого внимания заслуживает подготовка воина.
Образ жизни кочевников влиял на их поведение в боях и 

походах. Упор делался на верховую езду, стрельбу, владение 
холодным оружием, бой на копьях и палицах. Традиции кочевников: 
праздники, игры, охота служили ещё и хорошей тренировкой для 
бойца. Только настоящий батыр мог, не дрогнув ни одним мускулом, 
всадить стрелу в кабана или тигра.

Помимо всего прочего, необходимо отметить воинскую 
дисциплину в строю кочевого войска. За трусость в бою сурово 
наказывали. Но своего апогея суровость дисциплины достигла при 
Чингис-хане, когда по «Ясе» могли казнить воинов десятками за 
трусость одного.

Кавалерия, как самый маневренный род войск, господствовала 
на поле боя до начала двадцатого века, пока её не стали подкашивать 
пулемёты. И тут она стала уступать своё место новому оружию, 
которое родилось как самостоятельный род войск в 1916 году на 
р. Сомма, во Франции – танки.

Английское слово tank означает «бак». Первые танки были 
похожи на мусорный бак. Задумывались танки как «сухопутные 
крейсера», орудия и пулемёты распологались по бортам, как у 
кораблей. Но двигались танки очень медленно. Только к началу 
1930-х годов танки стали скоростными, манёвренными.

Не секрет, что во многих армиях мира, например – США, 
танковые подразделения называют « кавалерийскими». Это не 
только дань традиции, но и отражение эволюции классического 
рода войск. Если давать наиболее общее определение кавалерии, 
то это род войск, в котором основной боевой единицей является 
средство передвижения.

Многие советские «танковые» командиры вышли из кавалерии: 
П. С. Рыбалко, П. А. Ротмистров, выдающийся военачальник 
Великой Отечественной войны маршал СССР Г. К. Жуков. Именно 
Г. К. Жуков разработал и успешно применил фланговые удары 
танковыми войсками по позициям японской императорской армии 
в сражении на реке Халхин – Гол в Монголии. Но апофеозом 
применения степной Тактики «Тулғама» стало сражение на Курской 
дуге [6, c. 3] На карте отчётливо видны запланированные фланговые 
удары немецких танковых войск (синие) и действия советских 
танковых армий. Именно танки осуществляли глубокие охваты и 
прорывы в обороне врага, его преследование и уничтожение.

Именно в Великую Отечественную войну с полной отдачей 
реализовывалась тактика танковых засад. В сражении под 
Москвой такой тактикой прославился советский танковый генерал, 
в последствии, маршал бронетанковых войск, М. Е. Катуков  
[7, c. 3]. Из засады танковая бригада Катукова в составе 20 танков 
Т-34, полностью уничтожили 4-ю немецкую механизированную 
дивизию, ослабив удар на Москву.
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В 21 веке тактика применения танков на поле боя не претерпела 

существенных изменений. Изменился лишь характер их применения 
– локальные конфликты, и средства борьбы с танками.

Не смотря на современные виды вооружений на земле 
основным оружием прорыва остаются танки.

В современном бою танки также:
1) Скрытно сосредотачиваются;
2) Наносят отвлекающие удары;
3) Воздействуют на противника огнём и манёвром;
4) Стараются охватить фланги противника как самое слабое место.
Всё это наследие кочевой тактики «Тулғама».
В ходе нашей работы мы пришли к выводу, что стратегия 

и тактика веддения средневековой кавалерийской войны почти 
без изменений «перекочевала» в 21 век и подвижные танковые 
соединения продолжают доминировать на поле боя.

ЛИТЕРАТУРА
1 http://ru-sled.ru/ritualnye-zaxoroneniya-konya/
2 https://tr.redsearch.org/images/3001878
3 https://warspot.ru/6759-slozhnosostavnoy-luk-istoriya-i-

konstruktsiya
4 https://kazanbulat.ru/istoriya/opasnye-strely-kochevnikov
5 https://throne.help/resources/equipment/675/
6 http://oriental-arms.com/
7 http://oriental-arms.com/

ЕКІБАСТҰЗ АУДАНЫНДА ТУРИСТІК ДАЛА 
ӘЛЕУЕТІН ҚҰРУ ЖОЛДАРЫ 

САДЫКОВ Н. О.
тарих пәнінің мұғалімі, Еңбек ауылының орта мектебі, Ақсу қ.,  

М. Омаров атындағы селолық округі
ЕРКИНБЕКҚЫЗЫ Ж.

9 сынып оқушысы, Еңбек ауылының орта мектебі, Ақсу қ.,  
М. Омаров атындағы селолық округі

Қазақстан барлық туризм түрлерін іс жүзінде дамыту үшін 
маңызды әлеуетке ие. Бұған елдегі көптеген археологиялық және 
тарихи ескерткіштер ықпал бола алады. Бұл бірегей географиялық 
орналасуы мен табиғаттың алуан түрлі ландшафттардан таба аласыз [1]. 

Осы туризмнің бір бағыты –далалық туризм болып табылады. 
Далалық туристік лагерьлер бүгін де, кеше де ойлап табылған жоқ. 
Жарты ғасырдан астам уақыт бұрын, 1950 жылдардың басында 
білім беру жүйесінде лагерьлердің нағыз толқуы байқалды. Олар 
тұрғын үйлерге арналған шатырлы лагерь, шеберханалар, теңіз 
алаңы, спорт алаңдары, тамақтану алаңы, жертөлелер және т.б., 
тіпті өз бақтарын да салды. Бұл процесті бірнеше айға созды және 
ол өте қарқынды болды. Туристік лагерьде бірінші мақсатқа қол 
жеткізілгенде - өмірді автономды режимде ұйымдастыру, екінші 
кезең - науқандар, жарыстар, сайыстар басталды [2].

Қазірғі уақытта осы туризмді мектеп оқушылары арасында 
қайта дамыту – өлкенің табиғатымен, тынысы мен қатар тарихымен 
танысудың бір жолы болып табылады. Сондықтан, осы туризмды 
қарастыру мақсатыңда – Екібастұз өңірін алып отырмыз.

Екібастұз өңірі көмірмен ғана бай емес, ол тарихи жерлер мен 
табиғи ландшафтқа бай жер.

Әулие Ақкөл немесе Ақкөл-Жайылма – ұлан-байтақ қазақ 
жерінің орталық бөлігіне орналасқан әдемі аймақ. Көне және 
ортағасырлық шежіре деректері мен тарихи жазбалардан бұл аймақ 
туралы аздаған мәліметтер кездеседі. Соларға қарап отырып Ақкөл-
Жайылманың қазақ тарихындағы орны Ұлытау сияқты тарихи 
орталықтардан бір де кем емес екенін аңғарамыз.

Ақкөл-Жайылма өңірі Өлеңті және Шідерті өзендерінің төменгі 
ағысындағы ұлан-байтақ жерді алып жатыр. Жалпы алғанда бұл 
алқаптың жер көлемі екі ауданды (Екібастұз және Ақтоғай) қамтиды. 

Ақкөл-Жайылма өңірінің тағы бір қасиеті – көлдер жүйесі аң 
мен құсқа, балыққа бай. Дала құстарынан үйрек, қаз, италақаз және 
балықтың көптеген түрлері кездеседі. Ертіс өңірі ортағасырлық 
тарихының жаңа беттері Әулиекөл археологиялық кешенінің 
зерттеулерімен ашылды. Ол Екібастұз әкімшілігіне қарасты 
Қаражар ауылының маңында орналасқан.

Қазба жұмыстарының нәтижесінде XIV ғасырдың басында 
Ертістің сол жағасында Әулиекөл көліне Өлеңті көлінің құятын 
жерінде Алтын Орда шығыс ұлыстары билеушілерінің ордасы бой 
көтереді. Кесене-күмбездер күйдірілген кірпіштерден қаланып, 
төртбұрышты формасында және күмбездері көгілдір глазурьмен 
жабылған. Өз өлшемдері бойынша ең ірілердің қатарында, Сарыарқа 
жерінде теңдесі жоқ құрылыс болып табылады. Уақыты жағынан 
XIV–XV ғасырларға жатады.

https://tr.redsearch.org/images/3001878
https://warspot.ru/6759-slozhnosostavnoy-luk-istoriya-i-konstruktsiya
https://warspot.ru/6759-slozhnosostavnoy-luk-istoriya-i-konstruktsiya
https://kazanbulat.ru/istoriya/opasnye-strely-kochevnikov
https://throne.help/resources/equipment/675/
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Қаражар дегеніміз – 

Ақкөлге ең таяу орналасқан 
а у ы л .  А т а қ т ы  Е с т а й 
ақынның кіндік қаны тамған 
мекен. Қазақ өнерінің 
ордасы болған жер.
  «Қараоба» ескерткіштері 
Қаражар ауылынан екі 
шақырым жерде, Ақкөлдің 
жағасында орналасқан қазақ 
зиратының ішінде. Қазақ 

зираты бірнеше мыңжылдықтың ескерткіштерін қоршап сақтап 
қалған, ата-бабамызға тағы да рахмет айтасың. Бұл жерде тас дәуірінің 
еңбек құралдары, қола дәуірінің қыш ыдыстарының сынықтары, 
ортағасырлық қорғандар кездеседі. Бізді әсіресе қызықтырған екі 
төбешік (Қараоба 1, Қараоба 2) зираттың күн батыс жағына қарай 
орналасқан [3].

     
  Сурет 2        Сурет 3

Өлеңті жазбалары – Екібастұз қаласының әкімшілігіне қарасты 
Тай ауылынан оңтүстік - батысқа қарай 5 км.

XX ғасырдың 70-шы жылдары Жартас деген жерде Екібастұз 
өлкетанушысы О. Молльмен тасқа қашалған 50-ден аса гравюралар 
анықталды. Петроглифтер бейнесінің негізгі тақырыбы адамды 
қоршаған жануарлар әлемі. Өлеңті сурет галлериясында бұғылар, 
мүйіздері төмен жаққа бағытталған жабайы бұқа, тау ешкісі 
архар, түйе және т.б. Кейбір петроглифтер ұсақ бөлшектеріне 
дейін ойластырылған. Ескерткіш солтүстік-шығыс Сарыарқа 
тайпаларының энеолит, қола және ерте темір дәуірі кезіндегі 
рухани мәдениеті мен тас өнерін сипаттайтын ежелгі малшылардың 
культтік орны болып табылады [4].

Ә у л и е к ө л  к ө л і 
Ақкөл-Жайылма көлдер 
жүйесіне кіреді, әр көктем 
сайын, су тасыған кезде 
Өлеңтінің суы Әулиекөлге 
құйылып, Дуана арқылы 
қалған сегіз көлді суға 
толтырады (Бәсентеиін, 
Қылдыкөл, Сасықкөл, 
Ө м і р з а қ ,  Б о з а й ғ ы р , 
А ш ы к ө л ,  К ө к т ө б е , 
Т о қ қ ы л ы ) .  А қ п а р а т 
берушілердің айтуына 

қарағанда көктемгі су тасулардың күштілігі сондай, кіші көлдерден 
шығып «жайылады» және үлкен «ақ көл» болады. Сондықтан бұл 
жерді Ақкөл-Жайылма деп атаған. Әулиекөл көлі тұщы көл болып 
табылады, жалпы аумағы 7,5 км. Көлдің ұзындығы 3,7 км, ені 2,9 км, 
жағалауы 11,4 км. Көл доға тәріздес, жағалаулары төмен. Өлеңтінің 
солтүстік-батысынан құяды. Әулиекөлдің деңгейі Шідерті көлінен 
байланысты, орналасқан жері Екібастұз қаласының әкімдігіне 
қарасты Қаражар ауылы.

Әулиекөлдің мағынасы «қасиетті көл». Дерек берушілер 
айтуына қарағанда көлдің емдік қасиеттері бар. Қасиетті сумен түрлі 
тері ауруларын емдейді, бұл көлде шомылуы адам денсаулығына 
пайдалы. Осындай қасиеттері үшін жергілікті тұрғындар оны киелі 
жерге жатқызады.

Ақбидайық петроглифтері Павлодар облысы Екібастұз әкімшілік 
территориясына қарасты Ақбидайық жартасында орналасқан. 
Суреттер шығыс жақтағы тас блоктарының бірінде сақталған.

Ең ежелгі петроглифтер антропоморфты бейнелермен 
көрсетілген, олардың қасында мифологиялық жануарлар. Бастары 
төмен қаратылған бұқалар суреті энеолит кезеңімен, ал жүгіріп 
бара жатқан бұқалар тобы дамыған қола дәуіріне жатады. Тау 
текенің бейнесі, мүйізі жоқ архарлар ерте темір дәуірінің скиф-сақ 
кезеңін сипаттайды. 2018 жылы ежелгі киелі жер болып табылатын 
Ақбидайық петроглифтерін қоршауға алған болатын.

Ескерткіш тас дәуірінен ерте темір дәуіріне дейінгі Сарыарқа 
аңшылары мен малшыларының рухани мәдениеті мен өнерін 
сипаттайтын адамдар мен жануарлар бейнесі көрсетілген ежелгі 
киелі орын болып табылады [5].

Сурет 1
Сурет 4
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Осының бәрін ескере отырып Ақкөл және онымен қатарлас 

Ақжар-Сасай өңірлерін табиғи және этнографиялық тарихи саябақ 
есебінде жариялауды ойластырған жөн деп есептейміз. Бұрын-
соңды Павлодар өңірінен мұндай көркем де күрделі ескерткіш 
кездеспегендіктен, ел басшылары мен зиялы қауым оны сақтау және 
зерттеу мәселелеріне аса көңіл бөледі деп сенеміз.

Осы тарихы бай және көркем табиғат жерлерін тану мақсатында 
далалық туризмды қалыптастыру қажет. Бұл мектеп оқушыларын ғана 
емес, сонымен қатар өзге туристердің қызығушылығын арттырады. 
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ученик 9 класса, Школа-лицей № 10 имени Абая для одаренных детей, 
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Школа-лицей № 10  имени Абая для одаренных детей, г. Павлодар 

Знать и любить тот край, где ты родился и вырос, где живут твои 
родные и близкие люди – достойная задача для каждого патриота 
своей страны. Развитие культуры нашей республики связано с 
изучением истории страны в целом и отдельных населенных 
пунктов. Каждый выбирает для себя то, что ему интересно или 
нужно, важно или необходимо, существенно или достаточно, чтобы 
понять суть. 

Улицы нашего города названы в честь великих людей, которые 
оставили свой след в истории государства. А мы, гуляя по улицам, 
даже не задумываемся, кто эти люди, что они сделали для нашего 
города, а значит, и для нас. Традиция называть улицу в честь 
известного человека, на ней проживающего, переросла в традицию 
присваивать улицам имена выдающихся людей поселения, или 
государства. Недаром улицы называют «нитями человеческих судеб, 
вплетенных в историю».

У одних улиц история исчисляется веками, у других – 
десятилетиями, у третьих – немногими годами. Чаще всего новые 
улицы называют именами государственных и общественных 
деятелей, при принятии решения учитывается их вклад в развитие 
города, профессиональные достижения. 

В состав города Павлодар входит 315 улиц. Из них именами 
писателей названо 33. Среди них 14 улиц носят имена местных 
литераторов, прославлявших наш край [1, с. 218]. Обычай называть 
улицы в честь литераторов свидетельствует о высоком уровне 
культуры жителей. Традиция эта означает, что большинство людей, 
проживающих в этой местности, знакомы с творчеством писателя 
или поэта и считают достойным запечатлеть его имя на карте города. 

Город как объект исследования представляет cобой сложный 
и многофункциональный комплекс. Город – специфическое 
пространство, которое формируется и существует в разных странах 
по-разному, в cоответствии с их историей, природой, традициями. 
История города, его настоящее, прошлое и будущее фиксируется 
в организации его пространства. Мы имеем в виду cоотношения 
улиц, площадей, набережных, образующих неповторимый облик 
города «как места обитания человека и культурного пространства, 
как особой семиотической системы» [2, с. 45].

Почему язык городских пространств cтановится объектом 
специального исследования? Это становится вполне понятным, 
если мы окажемся в роли путешественника – «по прибытии в 
другой город, вернее, при размещении в иначе упорядоченном 
пространстве, возникает множество поводов для удивления, 
восторга или шока» [2, с. 51] - и обратимся к текcтам городских 
карт и путеводителям. Для человека, осваивающего городское 
пространство и его язык, который пытается увидеть чужой город 
через свои языковые и ментальные стереотипы, это очень интересно. 

Рассматривая город как одну их центральных пространственных 
моделей концептуальной картины мира, можно обнаружить 

http://mfa.gov.kz/ru/kiev/content-view/turizm-v-kazahstane
https://studme.org/125662/pedagogika/polevoy_turistskiy_lager
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универсальные черты городов. Внимательно вглядевшись, мы 
обнаружим отличительные особенности данного города. Сквозь cетку 
улиц, переулков, набережных и аллей проступает неповторимый 
облик города. Передвижение по городскому пространству, 
постижение его логики, а также и языковое освоение пространства 
города неизбежно предполагает наличие ориентировочных схем. 
Они включают информацию о пространственных отношениях 
между объектами, об их положении в среде. Ориентировочная cхема 
включает в себя готовность воспринимать не только постоянное, но 
и временное расположение вещей, формируя навигационный навык 
у горожан [3, с. 245]. Как одну из форм такой ориентировочной 
схемы мы решили составить карту города с помеченными на ней 
улицами и другими объектами, носящими имена писателей и поэтов.

В процессе работы дополнительно были изучены сведения 
по ономастике. Обратившись за помощью в отдел архитектурных 
проектов, мы совместно составили карту нашего города, отметив 
на ней только улицы и другие объекты, носящие имена писателей 
и поэтов. Карту мы условно разделили на 3 части: Центральную, 
Северную и Южную части города. На ней были отмечены улицы, 
дома-музеи, библиотеки и театры. 

  Для того, чтобы наша 
карта была достоверной и 
интересной, мы встретились 
со старейшим краеведом 
о б л а с т и ,  и с т о р и к о м 
Эрнестом Дмитриевичем 
Соколкиным. Он рассказал 
нам о книге, в основу 
которой  и  легли  его 
рассказы об улицах нашего 
города. Когда возникли 
улицы,  почему носят 

именно это имя, какими событиями и памятниками знамениты, какие 
интересные здания там стояли или стоят, кто из замечательных людей 
там жил или работал. Книга снабжена научно-справочным аппаратом 
и большим количеством фотографий, снабдила нас богатым и 
уникальным материалом для исследования. 

Наш город в плане наименования и расположения улиц 
уникален. Улицы, как люди. Они не похожи друг на друга. Они 
растут и меняются. 

По большому количеству памятных знаков писателям, 
можно сказать, что павлодарцы всегда с уважением относились к 
литературным деятелям. Более 30-ти улиц носят имена великих 
писателей, поэтов, драматургов. Все горожане с особым уважением и 
почтением относятся к тем литературным деятелям, которые оставили 
незабываемый след в истории нашего края своими поэтическими 
шедеврами, пьесами и интересными прозаическими произведениями. 

На следующем этапе работы применив знания по информатике 
путем механизма гиперссылок наша карта «заговорила»: при указании 
на определенную улицу или другой объект, вниманию горожанина 
или гостя нашего города предоставлялась информация об писателе 
или поэте, чье имя носят данная улица, театр, библиотека или музей.

Таким образом была составлена литературная карта города, 
определены виды и количество объектов [4]. 

Исследуя систему названий, улицы были разделены по группам:
• Улицы, носящие имена поэтов и писателей, родившихся 

в Павлодаре. Это улицы имени Т. Аргынбаева, И. Байзакова,  
К. Бекхожина, Естая, А. Новоселова, З. Шашкина, Вс. Иванова, 
Сурова, Сорокина, Ж. Аймаутова.

• Улицы, носящие имена поэтов и писателей, внесших большой 
вклад в развитие культуры и литературы России и Казахстана. Это, 
например, улицы Лермонтова, Абая, Крылова, Горького, Толстого 
и другие.

На следующем этапе нашей работы была составлена ресурсная 
таблица со сведениями обо всех писателях и поэтах, чьи имена 
отражены на нашей карте. Данные сведения будут представлены 
всем желающим, кто заинтересуется нашей картой.

Также был составлена таблица музеев, библиотек, театров и 
других памятных мест города, связанные с именами писателей и 
поэтов, с подробным описанием.

Выбранная нами тема важна потому, что каждый человек 
должен знать и о своей малой родине, и о своей стране как можно 
больше. Знать о людях, именами которых названы улицы городов, 
означает знать историю и культуру страны, где ты живёшь, знать 
её народ. Знать своих героев и гордиться их подвигами – одна из 
важнейших обязанностей граждан нашей страны

«Если человек не любит старые дома, старые улицы, пусть 
даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу. Если 
человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он 
равнодушен к своей стране» – сказал академик Д. С. Лихачев [5, с. 170]. 

Рисунок 1
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Результаты исследования показали, что наше предположение 

подтвердилось - улица, как зеркало, отражает всю жизнь человека.
Названия улиц несут в себе память поколений, память людей, 

чья жизнь была связана нашим городом. В их названиях отражается 
история не только города и его жителей, но и история страны. 
Поэтому мы должны знать, какие события происходили в городе, 
чьим именем названы улицы города, как их жизнь отразилась в 
истории и сохранить это знание для будущих поколений. 

В ходе исследования мы узнали много нового и интересного о 
нашем городе, о людях, которые прославили наш край, о том, как 
богата история нашей страны. Все на земле имеет свой адрес, и этот 
адрес начинается с места рождения человека. Страна, город, улица, 
на которой он живет. Объектом исследования мы выбрали улицы 
нашего города неслучайно. Названия улиц несут в себе память 
поколений, память людей, чья жизнь является примером для нас. 
Название улицы - это памятник истории, дающий представление о 
прошлом, особенностях быта, отражение особенностей местности, 
где живут люди. А ведь без прошлого нет настоящего и будущего.

В представленной работе мы постарались исследовать историю 
улиц нашего города, носящих имена писателей, дали их краткую 
биографию. Это наш небольшой вклад в пополнение исторической 
копилки родного города.

Улица за улицей исследовали мы наш родной Павлодар. Год за 
годом прошелестели страницы его истории. Изменения в истории 
всей страны нашли своё отражение в названиях улиц. Их названия 
есть на карте города и у каждой своя история. Подводя итоги своей 
работы, мы можем сказать, что цель нашего проекта достигнута. Но 
хотелось бы внести небольшое предложение. В беседе с краеведом 
Соколкиным мы обратили внимание на его мысль о том, что мы 
не вправе забывать о своих героях, земляках, которые оставили 
незабываемый след в истории нашего города. И сколько еще имен 
можно увековечить! Например, в нашей школе есть музей писателя 
Рамазана Токтарова. Хорошо бы имя этого писателя присвоить 
одной из новых улиц нашего города!

Хотелось бы верить, что наша работа будет необходима всем 
интересующимся историей нашего города.

В ходе работы достигнута основная цель – создание 
регионального электронного ресурса, раскрывающего богатое 
литературное наследие города Павлодар, способствующего 
повышению интереса к чтению, истории, культуре, развитию 

литературного туризма как составной части духовного развития 
подрастающего поколения.

Вопрос изучения городских наименований требует особого 
внимания потому, что они отражают не только языковой облик 
современного города, но и факты истории и культура народа. 

Поэтому в ходе работы также были поставлены и решены задачи:
- выявить историю наименования улиц города Павлодар;
- распределить названия улиц по географическому расположению; 
- создать общую карту, отражающую литературную жизнь 

города Павлодар;
- систематизировать информацию о деятелях культуры
Каждый населённый пункт имеет свою историю, которая 

отражается в именах его граждан, в наименовании улиц и 
учреждений. Мы предполагаем, что изучение истории Павлодара 
под углом истории литературы представит его более интересным и 
живым. Ведь каждый автор своим творчеством вносит ощутимую 
лепту в развитие города и страны.

В современных условиях более актуальным будет представление 
истории на электронной карте, поэтому в дальнейшем полученные 
нами интереснейшие результаты хотелось бы интегрировать в 
различные электронные ресурсы, например такие как Karta.kz, 
2ГИС и др. 
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сы МЕНІҢ ӘУЛЕТІМНІҢ ТАРИХЫ

СЕКЕНОВА М. Ж.
жетекші, тарих пәнінің мұғалімі, Дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы № 10 лицей-мектебі, Павлодар қ.
АСКАРОВА А.

6 сынып оқушысы, Дарынды балаларға арналған Абай атындағы 
№10 лицей-мектебі, Павлодар қ.

Қазіргі уақытта өз шежіреңді зерттеу өзекті болып табылады. 
Менің әжем айтқандай, қазіргі отбасылар күнделікті күйбелең 
тіршіліктің соңында кетіп, жақын туыстарымен сирек араласып 
ұрпақтар байланысының үзілуіне қауіп төндіруде. Тіпті кейбір 
жастардың өз арғы аталарын білмеуі көкіректі кернейді. Елбасы Н. Ә. 
Назарбаев: «Бұл тәуелсіз Қазақстанның азаматы ғасырлар тоғысында 
өзінің арғы-бергі тарихын ой елегінен өткізіп, «Кеше кім едік? Бүгін 
кімбіз? Ертең кім боламыз?» деген. Бұл, - ... Туған елінің, халқының, 
өзінің тарихы ешкімнен де ойқы еместігін деген сөз. Бұл әрбір азамат 
өзінің ата-бабалары қалдырған кең байтақ елдің, жердің лайықты 
мұрагері болуға ұмтылсын деген сөз. Яғни, ата-бабаларымызды, өз 
тегімізді біліп жатсақ ол біздің тектілігімізді білдіреді.

Зерттеу жұмысының өзектілігі: «Рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласында Елбасымыз мемлекеттігімізді берік 
ұстаудың негізінің бірі -ұлттық кодты сақтау деп жазған болатын. 
Ұлттығымызды сақтау үшін шыққан тегімізді, түп-тамырымызды 
білуіміз керек, мұндағы басты идея болашақ пен өткенді үйлесімді 
сабақтастыра білу. 

Шежіре – халқымыздың қасиетті мұрасы. Атадан балаға, 
баладан немере, шөбереге мирас болып ауыздан - ауызға тарап 
келген шежіренің жазбаша нұсқасы да аз болмаған. Халқымыздың 
асыл азаматтары: Шоқан да, Абай да, Ыбырай да, Шәкәрім де, 
Мәшһүр Жүсіп ата да қазақ шежіресін жазуға, жинауға, бастыруға, 
таратуға ыждағатты болған. 

«Жеті атасын білмеген жетесіз» дейді халқымыз. Өкінішке орай 
қазіргі таңда шежіресін білетін ұрпақ азайып барады. Сондықтан өз 
шыққан тегімді, өзімнің руымның тарихын, шежіремді білгім келді. 
Қазақ халқында жеті атасын білу әр азаматтың борышы. Сонымен 
бірге бұл – ата-ана үшін отбасылық үлгі-өнегенің әліппесі. «Менің 
руымның тарихы қандай?», «Менің арғы аталарым кім, қандай 
болған екен?», - деген сұрақтарға жауап беру үшін бұл жобаны 
қолға алуыма түрткі болды.

Жұмыстың мақсаты: қыпшақ руының тарихтағы орнын 
анықтау, өз ата- тегімді анықтап, өмірдеректерін жинастыру.

Аталған мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды:
1. Қыпшақ шежіресін зерттеу 2. Әулет кестесін сызу 3.Өзімнің 

бабаларым туралы тарихи мәліметтер жинап, қағаз бетіне түсіру.
Болжам: ата-бабалар туралы білімді сақтау - бұл өз халқының 

тарихы мен мәдениетінің бөлігі.
Менің әулетімнің төр шежіресі. «Жеті арыс» - қыпшақ руы. 

Мен қыпшақ руынан шықтым. Қыпшақтардың тарихы өте ерте заманға 
кетеді, тіпті сонау темір дәуірінде де кездеседі екен. Азия мен Еуропаның 
кең далалы Сібір тайгасынан Сырдария жағалауларына дейінгі, 
Алтайдан Карпат тауларына дейінгі аймағы шығыс авторларында 
«Дешті-Қыпшақ» деген атпен белгілі. А. Н. Бернштам «Біздің жыл 
қайыруымыздан бұрынғы 201 жылы дүниені дүр сілкіндірген Мөде 
тәңірқұты –осы қыпшақ ұлысынан шыққан көсем», - деп жазыпты  
[1, 184 б.]. Х-ХІІІ ғасырларда қыпшақтар Киев Русіне, Византияға, 
Венгрия мен Балқанға шапқыншылық жорықтар жасайды. 1223, 1227 
жылдары моңғолдармен ұрысады. [1, 75, 89 б.]

Қыпшақтар қазақтан басқа да түркі халықтарының (қырғыз, өзбек, 
қарақалпақ, татар, башқұрт, ноғай, қарашай, әзірбайдан, түрікмен, 
балқар т.б.) ұлт болып қалыптасу барысында елеулі рөл атқарды.

Қазақ халқының құрамына енген қыпшақтар негізінен Сыр 
бойын, Арқа өңірін, Солтүстік-Батыс Қазақстан, Ақмола, Қостанай, 
Торғай аумағын мекендейді. Қыпшақтардың ұраны – «Ойбас», 
таңбасы - екі сызық.

Сонымен қыпшақтар –қазақ халқының, басқа да бірқатар түркі 
халықтарының негізін құраған ежелгі тайпа, тарихы бай, үлкен 
жаугершілік жорықтар жасаған, орта ғасырларда Орталық Азия мен 
Шығыс Еуропаны мекендеген аса ірі ұлыстардың бірі болған екен.

Бұлтыңнан тараған тармақ. Қазақ шежірелері «тоқсан 
екі баулы» Қыпшақ тайпасын: Қарақыпшақ, Қытайқышпақ, 
Сарықышпақ және Құланқыпшақ деп төртке бөледі. Шежіреге зер 
салсам менің арғы атам осы Қарақыпшақтан шыққан екен. Және 
деректерге қарағанда солардың ішінде ең көбі – Қарақыпшақ екен. 
Қарақыпшақтардың жалпы саны 1917 жылы 160 мың адамға жеткен 
екен. Басқа түркі тілдес халықтардың құрамында да қыпшақтар бар 
[7, 128 б.].

Қарақыпшақтан бестаңбалы Қышпақ-Бұлтың, Торы, 
Ұзын, Көлденең, Қарабалық тарайды. 2014 жылы «Алтын Алқа» 
баспасынан шыққан «Шежіре қазақтың ру-тайпалық құрылысы» 
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еңбегінде Қарақыпшақтан тараған 5 атаның ішінде Бұлтыңнан 
тараған тармақ қалып қойған [9, 27 б.]. 

Бұлтың екі буынға бөлінеді: Уәріс, Бегіс болып, кей деректерде 
Бегіс есімі Беріс деп те беріледі. Бегістен екеу – Жолаба, Күрлеуіт 
шыққан. Бегістен менің арғы аталарым тарайды. 

Бұлтың руының Түгел, Жазы, Қожым деген жалаң төс, жүнді 
балақ батырлары қазіргі Павлодар облысының солтүстігіндегі Сілеті 
өзенінің бойында, Жалаулы көлінің жағасында ел іргесін сақтаған, 
ойрат-моңғол шапқыншылығына қарсы күресте ерлікпен қаза 
тапқан, мәйіттері сонда жерленген [5, 95 б.]. 

Қарақыпшақтан тараған Қобыланды батыр Х ғасырда Көшпелі 
өзбек мемлекетін билеген Әбілқайыр ханның замандасы ретінде 
сипатталады.

XIX ғасырда Павлодар уезінде Қыпшақ тайпасының Бұлтын 
тармағы, оның Қосайдар, Айтқұл және т.б. тармақтары кездеседі. 
Олардың Ұрық болысын қоныстануы XVIII ғасырдың соңында 
басталды. Менің осы Бұлтың атам – қыпшақтардың рулық жасағын 
басқарған екен. Аңыз бойынша ол жау қолынан уланып өлген. 
Павлодар мен Көкшетау облыстарының шекарасындағы Жуантөбе 
деген жерде жерленген[5, 53 б.]. Ал енді бір дерек бойынша 
Бұлтың бабам зеңбірек ядросының жарылысынан қаза тапқан екен. 
Ертіс ауданындағы Қызылағаш ауылының маңындағы Жазытөбе 
жотасында жерленген [8, 147 б.].

Атамыз Жолабамен түйісетін Жазы батыр XVIII ғасырдағы 
Орта жүздің атақты батыры болған. Аталары:Қыпшақ – Қара – 
Бұлтың – Жолаба – Есенгелді – Қадірқұл – Өтеп – Жазы. Ертіс 
өңіріндегі жоңғарлармен шайқаста аты шыққан. 

Шежіреге қарап отырсам қыпшақ руынан көптеген атақты 
тарихи тұлғалар, батырлар шыққан екен. Бұл менің төл тарихыма 
деген сүйіспеншілікті, мақтаныш сезімін тудырды.

Менің ата-бабаларым. Өз шежіремді зерттеу барысында, мен 
арғы аталарымды анықтадым, олар: Олжабай – Таласпай - Өтірік- 
Ордабай – Дәулетбай – Асқар – Уәлиден – Серғали.

Зерттеу жұмысын жүргізген кезде аңғарғаным – қыпшақ 
шежіресінің толық нұсқасының болмауы, әрбір жерде үзік-үзік 
тармақтары ғана берілгендіктен, ең өкініштісі мен аталарымды 
шежіреден таба алмадым. Білетінім Қарақыпшақтан Қобыландыдан 
Бұлтың тармағынан, одан Жетімкесектен бітіп қалады. Қазақстан 
ұлттық энциклопедиясында (ред. Ә. Нысанбаев) Қарақыпшақтан 
Тоқтарбай, одан Бөкенбай, Қобыланды, Киікбай туады. 

Қобыландыдан туған Беркімбай ұрпақтары:Ұзын, Торы, Бұлтың, 
Көлденең, Қарабалық болып бестаңбалы қыпшақ тарайды 
деп жазылған, Ал 2014 жылы Шымкент шаһарынан шыққан 
«Шежіре қазақтың ру-тайпалық құрылысы» кітабында Бұлтыңды 
Қобыландыдан Бөгембай, одан кейін Қаншошай, одан кейін 
Қарамергеннен барып таратады [9, 27 б.]. Бұл алдағы уақытта 
зерттелетін мәселе болап табылады. Шежіре көбінесе ауызша 
дерек, ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа ауызша таралғандықтан 
кейбір жерлері ұмыт болып, қалып қоятындығы белгілі. Біз келешек 
ұрпаққа өз арғы тегімізді қағазға түсіріп, жеткізуіміз міндет деп 
білемін. Мен жеті атам туралы өмір деректерін ата-әжемнен, 
туысқандарымнан сұрап, біліп, қағазға түсіруге тырыстым. Зерттеу 
барысында жазба мәліметтердің аздығы қиындық туғызды, 
арғы аталарым туралы ауызша сұхбат негізінде алынған біраз 
мәліметтерді жинастырдым.

Дәулетбай Асқар ата. Менің төртінші атам Асқар ата МТС- 
ке қарасты ірі колхоздардың бірі – «Жаңа дәуір» (ескіше атауы 
«Шөлшұбар») колхозында бригадир болған екен. Әжемнің айтуы 
бойынша ертеректе жұмыс ауыр, жұмысшы қолы аз, жоспар үлкен. 
Оны міндетте түрде орындау керек. Осындайда елбасшылары, 
басқарма-бригадирлер қатты қиналады екен. Сондай бригадирлердің 
бірі Даулетбай Асқар атам болған еді [6, 182 б.].

Асқар атамыз – бойы биік, мінезі қатал болған. Үлкен әжеміз 
Тұрсын оның мінезіне өте шыдамды болған, Асқар атамыздың 
жұмыс қиыншылықтарын біліп, түсініп, қолдап жүрген. 1941 
жылдың тамыз айында Асқар атам ел азаматтарымен бірге Отан 
қорғауға аттанып, 1942 жылы сәуір айында майдан даласында 
«Ерлікпен қаза тапқан»деген қара қағаз келіпті.

Даулетбай Асқар атадан тарағандар:менің арғы атам Уәлиден 
ата және оның інісі Қималиден ата. 

Асқаров Уәлиден атам Қосағаш ауылының тумасы. Осы елде 
нақтырақ айтсақ, «Шөлшұбар» аталатын, кейін «Жаңадәуір» деп 
өзгертілген жерде дүниеге келген. Атам әке-шешесінен ерте қалып, 
12 жасынан еңбек жолын бастаған екен. Мектепте оқығанда есепке 
үйір болатын, сол алғырлығы үшін болар МТС-ке есепшілікке 
тұрады, кейін соғыс басталғанда Уәлиден атаның өзі де майдан 
шебінде, Сталинград түбіндегі шайқастың дөп ортасында жүреді. 
Соғысқа Уәлиден ата 1942 жылы қаңтар айында аттанып, 310-ші 
атқыштар полкында талай түнді, талай күнді бастан кешкен. Қалың 
жаудың шабуылына тойтарыс бере, жан түршігерлік жағаласқан 
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жау шебін талқандау мақсатымен, тірсегінен қан кешкен Уәлиден 
ата осындай бір шабуылда қатты жарақат алып, 1943 жылы елге 
қайтарылады. «Отечественной войны І степени» орденімен, 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945» медальдарымен 
марапаталған. 

Соғыстан оралған соң, аман -есен отбасымен табысып, соғыстан 
кейінгі қайта құру еңбегіне араласады. Көп жылдар бойы бөлімше 
басқармасы болып, істеген жұмысына өзі тиянақты болған Уәлиден 
ата тиянақтылықты өзгеден де талап ете білген басшы болған. 

Сондай-ақ естуімше Уәлиден атам өзінің төс қағысқан 
Хамза Әбілманов деген досына баласы болмағандықтан көңілін 
қимай өз баласын бауырына басуға берген екен. Уәлиден атаның 
кеңпейілділігі, өзінен көрі өзгенің қамын көп ойлаған, ел үшін, 
елінің азаматы үшін неден болса да бас тартпаған не деген дархан 
көңіл, жұмсақ жүрек десеңізші, шіркін! 

1961 жылы Новоивановка совхозы құрылғанда Уәлиден ата 
№1 бөлімшенің басқармалығына бекітіледі. Кейінірек директордың 
орынбасарлығына дейін көтеріліп, зейнеткерлікке дейін жауапты 
қызметтің басында болады. Уәлиден ата Қосағаш ауылының 
іргетасын өзі қалаған азаматтардың бірі, бірегейі десекте артық 
емес. Уәлиден атаны ауылдың қөзі көрген кез-келген азаматы тек 
ризалықпен, мақтай отырып еске алады. Бұл кісінің еңбекқорлық, 
адамгершілік қасиетімен бірге, арғы нағашы шешесінен бастау алған 
сынықшылық қасиеті де бар екен. Жұмыс кезінде талайлардың 
қол-аяғы шығып кеткенде, Уәлиден ата өзі салып беріп жүрген. 
Қол-аяғы шыққан адамдардың өзіне келе жатқанның немесе жақын 
жердегі біреудің қол-аяғы сырқаттанса, шықса соны сезіп тұрған 
екен. Міне, талай өмірдің куәгері болған Уәлиден Асқарұлы Ұлы 
Отан соғысының және еңбек ардагері, тың игеру жылдарының 
майталманы. Ол кісінің атақ-даңқы мақтау-марапаттауы өз алдына. 
Жан жары Жәкен апай екеуі алты бала тәрбиелеген. Олардың 
балаларының бірі туған атам -Серғали Шарбақты ауданында арнайы 
орта білім алған, Қосағашта жүргізуші, техника жабдықтарымен 
қамтамасыз етуші, шаруашылықтың жауапты кызметкері, 
директордың орынбасары міндетін де атқарған. 

Асқаров Серғали Уәлиденұлы – менің сүйікті атам. 1949 
жылы 1 маусымда Ертіс ауданында Грабово колхозында дүниеге 
келген. Уәлиден атамыздың 3-ші баласы. Менің атам өте мейірімді, 
әкесі сияқты еңбекқор. Мейрімділік және басқаларға көмектесу 
ниеті –мінезінің жақсы қасиеті. Оқу бітіргеннен кейін атам бірден 

кран көлігінің жүргізушісі болып жұмысқа кірісті. Менің атам өз 
жұмысын жақсы көріп, адал атқарды. Өз ауылына адал еңбек етіп, 
Павлодар қаласына отбасымен көшіп келді. Павлодар қаласында 
атам қасапшы болып жұмыс істеді Бүгінгі күні атам 70 жаста, 
зейнеткер. Серғали атам мені еркелетеді, қалағанымды әпереді. 
Екеуміз көп әңгімелесеміз. Атам маған қызықты оқиғаларды есіне 
түсіріп айтып береді.

Серғали атамның үш ұл-қыз баласы бар. Менің әкем Ерлан 
Серғали атамның үлкен ұлы. Әжем мен атам 43 жыл бірге тату өмір 
сүріп келеді. Ата мен әже немере үшін ең жақын аяулы адамдар. 
Олардың 8 немерелері бар. Әжем әрдайым менің тәрбиеме де 
үлесін қосып келеді. Анамның қолы босамай қалған жағдайда, 
әжем жәрдемдесіп, менің қасымнан табылады. Ол өнегелі ғұмырын 
айтып, тәрбиеге бағыттап отырады.

Ата дегенде ел бірлігі сөзі тіліме оралады. Ел бірлігі үшін ата 
мен немере арасындағы сабақтастық жібі үзілмеуі керек. Ата мен 
немере арасында әке бар. Ел бірлігін қамтамасыз ететін үш тұлға:ата, 
әке, немере. Үш буын, оған сай үш құндылықтар жүйесі. Осы 
сабақтастық жібі үзілмеуі керек, егер үзіле қалса, оның қай жерден 
үзілгенін тауып жалғау – парасаттылықты қажет етеді. Парасат иесі 
кім, әрине, ол – ата. «Ата - бәйтерек, бала - жапырақ»- деп бекер 
айтпаған. Біздің бәйтерегіміз Серғали ата, ал біз жапырақтарымыз. 

Менің әулетімнің төр шежіресі. Қазақ халқы балаға 7–9 
жасында әкесінен бастап ағайын-туысын, нағашы жұртын, алыс-
жақынды таныстыруға, ататегін, руын, ел-жұртын білдіруге ерекше 
көңіл бөлген, «жеті атасын білу» заң болған. Әкесі, атасы балаға 
тек жеті атасына дейінгі бабаларының атын жаттатып қана қоймай, 
олардың қандай адам болғанын, ел-жұрты үшін жасаған ерлігі, 
өнегелі істері жайында әңгіме еткен. Сол арқылы бала ата дәстүрін 
жалғастырса екен деген мақсатты көздеген. 

Мен зерттеу жұмысымныі барысында өзімнің әулетімнің төр 
шежіресін жинақтап, төменде кесте түрінде көрсеттім.
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Асқар ататек шежіресі мен ұрпақтары

Қорытындылай келсем, ататектің пайда болу тарихын 
зерттеп білу -рухани жаңғырудың бір бөлшегі деп есептеймін, 
бұл зерттеу жұмысының нәтижесінде қыпшақтардың күшті, 
жауынгер болғанын, тіпті 10-13 ғасырларда жеке мемлекет 
құрып, көп елдермен байланыс жасағанын түсіндім. Сондай-ақ 
қыпшақ руынан шыққан рулас туыстарым – аты аңызға айналған 
тарихи тұлғаларды білдім. Мен тарихтан ойып тұрып орын алған 
Қарақыпшақ Қобланды батырдың, қыпшақтардың батыры, 
қолбасшысы болған Бұлтыңның ұрпағы екенмін! Бұл мен үшін зор 
мақтаныш сезімін тудырды! Қыпшақтың шежіресімен таныстым, 
зерттейтін тұстарын анықтадым, қыпшақтардың шежіресі толық 
жинақталмаған екен. Өз шежіремді зерттеу арқылы біраз болса да, 
тарихқа өз үлесімді қостым деп білемін. Ең бастысы өзімнің жеті 
атамды анықтап, деректер жинадым. Қарап отырсам менің арғы 
аталарымның арасында батыр да, көріпкел де, сынықшы да болған 
екен. Өкінішке орай өбере Олжабай атам мен шөлшек Таласбай 
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атам туралы өмірдерек біле алмадым, бірақ басқа қалған аталарым 
туралы танып білдім, ең қуантарлығы – мен өзімнің Таласпай мен 
Ордабайдың ортасында жетінші атамның есімі Өтірік екенін білдім. 
Құрбы-құрдастарыма өз аталары туралы біліп, жинап, қағазға жазып 
жүру керек екен деп ақыл айтамын. 

Жеті атаның шежіресін білу қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің 
бірі болғандықтан, бұл зерттеу жұмысы қазіргі жас жеткіншектерді 
отансүйгіштікке баулитын, өз отбасының тарихын, шежіресін білуге 
қызығушылығын тудырып, үлгі болады деп білемін. 
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АЛТЫН ОРДА ТАРИХЫНДА ЕДІГЕ БИДІҢ РӨЛІ

СЕКЕНОВА М. Ж.
ғылыми жетекші, тарих пәнінің мұғалімі, Дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы № 10 лицей-мектебі, Павлодар қ.
ҚАНАТБЕК А., САҒИТХАН Д. 

7 сынып оқушылары, Дарынды балаларға арналған Абай атындағы
№ 10 лицей-мектебі, Павлодар қ. 

Алтын Орда мемлекеті тарихында хандар қатарлы маңызды 
рөл ойнаған қолбасылар болған. Бұл қолбасыларға кейде ноян, 

кейде беклербек, ал кейде би атағы берілетін. Бұл тұлғалардың 
ұлы дала империясында ықпалды болғандығы соншалық, олар 
Шыңғыс хан тұқымы төрелердің бірін тақтан түсіріп, бірін қоятын 
еді. Алтын Орда тұтастығын, Дешті-Қыпшақтағы қой үстіне 
бозторғай жұмыртқалаған бейбіт заманды сақтау жолында бүкіл 
өмірін арнаған оғландардың бірі – осы Едіге.

Тақырыптың өзектілігі: Елдің дамуы, тарихы мен тағдырына 
байланысты Тұңғыш Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» 
стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз ұлттық тарихи 
сананы қалыптастыру жұмысын жалғастыруымыз керек» - деген 
болатын. «Ұлы тұлғаларды» зерттеу мәселесіне қазіргі таңда тарих 
ғылымында баса назар аударылып жатыр, бұл жайында тұңғыш 
Елбасы «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында да атап өткен 
еді. Сондықтан ұлтымыздың арғы тарихын талдап, ұлы тұлғалардың 
қасиетін насихаттаудың патриоттық тәрбие беруде маңызы зор. 
Есімі аңызға айналған Шығыстың сайыпқыраны Едіге тұлғасы 
әлі толық зерттелген жоқ. Оның тұлғасы Абылай хан, Бөгенбай 
батырлар сияқты тұлғалардың есіміндей белгілі болу керек. 
Мектеп бағдарламасында есімі тек аталып қана өтіледі. Едігенің 
ұлы даланың дана биі, батыр, қолбасшы, мықты стратег болғанын, 
Алтын Орда империясында билікті қолына ұстап тұрған үлкен тұлға 
болғанын, оның мақтан тұтарлық, таң қаларлық қасиеттерін жас 
ұрпаққа насихаттау осы зерттеу жұмысымыздың мақсаты болды.

Едіге, Ідага, Идике, Идигу деген аттармен әр түрлі тарихи 
деректерде кездесетін, ірі тарихи қайраткер, қабырғасы қайыспас 
Ер Едіге түркі халықтары табынатын, қаһармандығына, 
данышпандығына, кемеңгерлігіне сүйсіне бас иетін аңызға айналған 
тұлға. Тарихи деректер бойынша Едіге 1352-1419 жылдар аралында 
өмір сүрген, Ақ Орданың әмірі болған, және Алтын Орда хандарын 
өз қалауымен таққа отырғызғаны және тақтан құлатқаны үшін де оны 
кейбір тарихшылар «ордалық патшаларды жасаушы» деп те атайды.

Едігенің шығу тегі туралы біріңғай пікір жоқ. Қадырғали би 
Қосымұлының жылнамалар жинағында Едігенің түп атасы араб 
жерінен таратылады. Бұл шежіре бойынша Едігенің арғы ата-
бабалары Терме аталығтан бастап Еділ-Жайық бойын мекендеген 
және сонда дүниеден өткен. Тек Едігенің өзінің әкесі Құтлу-Қия 
ғана Қаратау өңіріндегі Құмкент қаласында дүниеден қайтқан  
[7, 115 б.]. Тарихшылардың ойынша Едігенің түп атасын пайғамбар 
халифынан, араб дүниесінен тарату Едігенің құдіретті етіп көрсету 
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үшін қолдан әдейі жасалған. Қаныш Сәтбаев 1927 жылы «Ер 
Едіге» жинағын жинастырып, Едіге бейнесіне жан-жақты тоқтала 
келіп: «Едіге қазақ батырларының ішіндегі ең маңдайлы, аруағы 
күшті, көсемі, сәулесі күшті шолпаны есебінде... Сыпыра жырау 
Едігені Шыңғыс, Әз Жәнібек, Ақназар сынды ерлерден де артық 
сипаттайды», - деп ардақ тұтады  [1, 147 б.]. Сол жылдары Мұхтар 
Әуезов те Едіге жырына зор мән беріп, пікір білдірген. Қ. Сәтбаев 
пен Ш. Уалихановтың деректерінде Едігені Бабай Түкті Шашты 
Әзіз диуанаға тұрмысқа шыққан перінің қызының баласы ретінде 
бейнелейді. Мұхтар Әуезов Едіге аңызын осылай мазмұндап алады 
да одан әрмен Едіге баланың ер жеткенін, қой бағып жүріп, билік 
айтып ханның көзіне түскенін, оның оң тізесін басып кеңесші биі 
болғанын баян етеді. Алғашында Тоқтамыс ханмен бірге істесіп, 
кейіннен араздасуы ақыр соңында бірінің түбіне бірі жетіп мерт 
болғанын қысқаша әңгімелейді. Ал тарихшы Ибрагим Хальфин 
болса Баба Түкті Шашты Әзіз бір кездерде араб жерінде Меккеде 
патша болған деген пікірді айтады. Ә. Диваев жариялаған «Мырза 
Едіге батыр» эпосында Бабай Түкті Шашты Әзіз айтылмаса да Едіге 
бәрі бір перінің қызынан туады.

«Ескендір» анонимі деп аталатын ортағасырлық еңбектің 
деректеріне қарағанда Едігенің әкесі Ақ Орда әмірі Балтышақ 
Тоқтамыстың қолынан қаза тапқан. Ал «Едіге» жырының негізгі 
нұсқаларының бәрінде Едігенің әкесі Құттықия (Құтлу-Қия) 
делінеді, ол Ақ Орданың әмірі болған деседі және ол да Тоқтамыстың 
қолынан қаза табады, ал кейбір деректерде Құттықияны Ұрыс хан 
өлтіреді делінген. Әкесі өлгеннен кейін жас Едіге Әмір Темірге 
қашады, сол жақта саяси эмигрант Тоқтамыспен танысады, оның 
да әкесі Орыс ханның қолынан қаза болған еді  [6, 203 б.]. 

Едігені Алтын Орданың қамын ойлаған, түркі жұртының 
бірлігін аңсаған ұлы дана көшбасшы деп бағалауға болады. Алтын 
Ордада тақ үшін таласты батыстың билеушілері де, Мәскеу де өз 
пайдасына шешпек болғанын ол түсініп, Алтын Орданың тақ үшін 
таласын тоқтатып, жауға қарсы күш біріктіруге шақырған еді. 
Мамай бытыраңқылықты тоқтатып, Орданы бұрынғы күшін қалпына 
келтірмек болып Күлік шайқасына барған кезде, Шыңғыс тұқымдары 
Ұрыс хан да, Тоқтамыс та өз жұртына ту сыртынан шабуыл 
жасап Ұлы дала жұртының берекесін кетірді. Тіпті Мамай Күлік 
шайқасына кеткенде, Тоқтамыс пен Әмір Темір Едігені қолбасшы 
етіп Мамайға шабуыл жасауға жібергенде Едіге өзіне берілген 
бұйрыққа мойынсұнбай Мамайға оған шабуыл үшін емес, қолдау 

үшін бара жатқаны туралы елші жіберген еді. Бұл жағдай Едігенің 
түркі халқының қамын ойлаған ақылды адам болғанын көруге 
болады. Тоқтамыс хан болғаннан кейін Едіге біраз уақыт оған қызмет 
етеді, бірақ, көп ұзамай Тоқтамыс төңірегіндегі билердің азғыруымен 
биліктен басы айналып, Едігеден қауіптеніп, тіпті бір кездері оны 
өлімнен құтқарып қалған жақсылығын да ұмытып, оның көзін 
жоюды ойлайды. Сондықтан Едіге жиені Темір Құтлықпен қайтадан 
Әмір Темірге қарай қашады  [8, 311, 318 б.]. 1391 жылы Әмір Темірдің 
Тоқтамысқа қарсы жорығы кезінде Едіге Тоқтамыстың әскерін 
қолдайды. Құндызша түбіндегі шайқастан кейін Едіге Әмір Темірден 
қол астындағы халықты жинап, оларды Әмір Темірдің әскеріне қосу 
туралы жарлық алады. Едіге сөзінде тұрмай, жинаған көп халқымен 
жиені Темір Құтлықты Алтын Орда тағына көтереді (Темір Құтлық 
– Жошының ұрпағы болған), ал өзі «Ұлы би» атанады. 1395 жылға 
дейін Едіге шығыстан Еділге дейінгі аумақтағы өз билігін күшейте 
түседі.Ортағасырлық автор Әли Бинайдың «Шайбани-намесінде» 
Едіге-бектің маңғыт тайпасынан екендігі және оның Сайын ханның 
тағын басып алғаны, оның тұсында «аймақтық халқының бақуатты, 
тыныш және алаңсыз өмір сүргені» атап көрсетіледі.

ХV ғасырдың басында-ақ неше жылдан бері Алтын Орда өзара 
ішкі тартыстан көз ашпай келді. Орыс жылнамаларындағы деректерге 
сүйенсек, Әмір Темірден жеңілген соң, есін жиып алған Тоқтамыс 
Темір-Құтлығпен Алтын Орда тағы үшін таласқа түседі. Темір-
Құтлығ патша Едігенің көмегімен Тоқтамысты жеңіп, қуып жіберді 
де Еділдегі Үлкен Орда патшалығына өзі отырды, Тоқтамыс Литва 
елін паналады. Ол бүкіл отбасымен Киевке жетіп, сол жерде ұлы 
князь Витовтың қол астынан қорған тапты. «Ескендір» анонимінде 
де «Бұдан кейін Темір-Құтлығ пен Едіге уақытты үнемдеп, мемлекет 
ісін бірігіп атқарды, сөйтіп қолдан шығып бара жатқан патшалықты 
аз уақыт та тәртіп орнатты» деп хабарлайды [3, 53 б.].

1397 жылы Едіге би Тоқтамысты Қырымнан қуып шықты. Ол 
тағы Витовтқа қашып барды. Витовт литва, орыс князьдіктері, Тевтон 
орденінің әскерін біріктіріп (Никонов жылнамасында Витовтың 
әскерінде «... жетектерінде темір шынжырмен сүйреген сансыз зеңбірегі, 
ауыр мылтықтары бар») Тоқтамыспен Алтын Ордаға шабуыл жасамақ 
болады. Орыс жылнамашысы Темір-Құтлығ алдындағы қалың қолды 
көріп, қорыққанынан ұрысқа кіруден тайсақтады деген мәлімет береді. 
Ол бітімге келмек болып жатқанда, оған «маңғыт тайпасынан шыққан 
ордалық князь Едіге» келіп жетеді. Ол Темір-Құтлығты бейбіт бітім 
жасаудан бас тартқызып, ұрыс қимылына көшуге көндіреді.Сөйтіп 
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1399 жылы Ворсклдағы (Борсықты) қан майданда Едіге бастаған қазақ 
сарбаздары төрт мемлекеттің мұздай қаруланған қолын қырып салған. 
Витовт аз ғана адаммен зорға қашып құтылған, бұл таң қаларлық оқиға 
деуге болады! Едіге бұл шайқаста әскерлерін үш бөлікке бөліп, екі 
бөлігін жасырып қояды, ал үшінші бөлігі жаумен шайқасып жеңілген 
болып, барлығын тастай қашады, Мұны көрген литвалық князь 
шабуылды үдетіп, шайқасқа өзінің қосалқы бөлігін енгізеді, осы кезде 
Темір-Құтлығ пен Едіге бастаған сарбаздар екі жақтан күтпеген жерден 
ту сыртынан шабуылдап, жауды қыспаққа алады. Алтынордалық әскер 
жауды Киев пен Литваға дейін ойран салып қуады екен.

Осы оқиға Алтын Орда билігі Едіге бидің қолында болғанын, 
оның маңызды хан шешімдеріне ықпал еткенін көрсетеді. 

Ворскл (Борсықты) өзеніндегі жеңіс Литваның шығыс славян 
князьдіктеріне жаулаушылық жорықтарын кідіртті. Бұның алдында 
Рим папасының демеуімен батыс жұрты Алтын Ордаға шабуыл жасап, 
біраз жерін басып та алған еді, Дешті Қыпшақтағы жұрты қырып, 
құлдыққа алып кеткен болатын [5, 8 б.]. Ворсклдегі шайқаста біз 
жеңіліп қалғанда қазақ деген халықтың болуы екі талай еді.Сондықтан 
Алтын Ордада таққа талас болған қиын кезеңде мылтықсыз халықты 
көк мылтықтыға қарсы қоя біліп, жеңістің туын желбірете алған Едіге 
батырдың ерлігі бүгінгі ұрпақ үшін де, келер ұрпақ үшін де шексіз үлгі.

Жеңістер Темір-Құтлығтың басын айналдырды, ол көңіл 
көтергенді, думанды жақсы көрді, ақыры ол ішкіліктен қайтыс болған 
соң, хан тағына енді кім ие болады дегендей кезең туған. Анталаған 
үміткерлер жетерлік еді. Ұлы би Едіге хан тағына деген таласты 
біржолата тоқтату үшін тақ мұрагерлік жолмен ғана берілетін ұстаным 
енгізген. Басқа ыңғайлы тұлға болмағандықтан таққа өзімшілдеу 
Шәдібекті отырғызды. Шәдібек хан да бүкіл өмірін үлде мен бүлдеге 
оранып, рахатқа бөленіп өткізді. Ол билікте бұрынға ханнан да осал 
болды, жігерсіздеу еді. Хан деген аты ғана болмаса, билік Едіге бидің 
қолында болды. Рогожа жылнамашысы Едіге жайында былай дейді: 
«Ордадағы бар князьден асып, патшалықты тек өз қолында ұстады, 
патшаны да өз қалауымен қоятын сол болды». Жылнамаға сенсек, 
«князь Едігей бүкіл Ордадағы ең үлкені, құдіреттісі болды, ешкімнің 
күші де, ерлігі де одан аспады», сондай-ақ, ол «айлалы, қулық-
сұмдығы мол» адам еді [2, 85 б.]. Ол Тоқтамыс ханды қолдайтын 
Литваға қастықпен қараған Мәскеу князьдігімен байланысты қайта 
жаңғыртты. Бір айта кететіні, нақ соның келісімімен 1398 жылы Мәскеу 
әскері Қазан мен Бұлғарға жорыққа шықты. Мәскеудің күшеюімен 
қатар, Тверьде князь Иван Михайловичтің билігі басталды. Ол да өз 

билігін Алтын Ордаға арқа сүйей отырып нығайтты, бұл Русьтегі кей 
күштердің тепе-теңдігін де сақтап қалды. Ибн Арабшахтың айтуынша 
Едігенің Тоқтамыстың соңынан қалмай қойған, олардың арасында 15 
мәрте ұрыс болған екен, ақыры Тоқтамыс Сібірге қашқан. Бұл кезде 
Әмір Темірдің Осман империясын әлсіретіп, Орта Азияны қолында 
ұстап күшейіп тұрған кезі еді, оның бұл жетістіктері Еуропаның 
назарын аударған еді. 1403 жылы Испаниядан оған кастилиялық 
елші Клавихо келді, онда Алтын Орданың мәселелері туралы да 
келіссөз болған. Клавихоның жазбаларында «татарлар императоры 
Тоқтамыс пен Тамурбек татуласып, екеуі жабылып Едігені алдауға 
тырысты», - делінген  [1, 163 б.]. Деректерге құлақ қояр болсақ, 
Тоқтамыс Әмір Темірге күшейіп келе жатқан Едігеге қарсы бірігуді 
ұсынып елші жіберсе керек. Клавихо Едігенің күші жайлы «Бұл 
Едіге өз Ордасында үнемі екі жүз мың атты әскер ұстайды». Мұндай 
күшпен алтынордалық түменбасы бұған дейін бүкіл Алдыңғы Азияны 
басып алып, Үндістанды бағындырған Темір әскеріне қарсы тұра алар 
еді. Әмір Темір Қытайға жорық ашпақ болғандықтан, Тоқтамысқа 
көмек бермесе керек. Тоқтамыс хан тағында 17 жыл отырғанкейбір 
мәліметтер бойынша Сібірге жорыққа шыққан Едігенің әскерімен 
болған шайқаста, қазіргі Түмен маңында ұрыста «ажал тапқан». 
Тоқтамыстың 13 ұлы болған. Олардың ішіндегі ең беделдісі Жәлел-
әд-Дин Алтын Орда тағын үшін таласқан.

Әмір Темір дүниеден өткесін Мауаранахрда оның ұрпақтарының 
арасында алауыздық туып, өзара қырқысты пайдаланыған Едіге 1406 
жылы Хорезмді басып алған. Ол жорықта жүргенде Тоқтамыстың 
үлкен ұлы Жәлел-әд-Дин бүлік шығарып Алтын Орда тағын 
иемденеді. Хорезмнен асығыс Сарайға келіп, Едіге тақты Шәдібекке 
қайтарып, Жәлел-әд-Динді қуады. Алайда Шәдібек мен Едігенің 
арасында келіспеушіліктер туындап, ақыры ол Шәдібектің тақтан 
түсіп, қашуымен аяқталады. 1408 жылы Едіге Алтын Орда тағына 
Темір - Мәліктің ұлы Булад ханды отырғызады. Булад хан орыс 
князьдерінен бұрынғыдай Ордаға келіп, ханнан князьдік жарлығын 
алып, «шығын» төлеулерін, өз дауларын хан кеңесінде шешулерін 
талап етті. 1409 жылы Едіге қалың қолымен Руське басып кіреді. Оған 
себеп –кезінде Мәскеудің Тоқтамыстың ұлдарын паналатқандығы. 
Едіге Мәскеуден Тоқтамыстың ұлдарын қайтаруды талап еткен еді, 
олар Жәлел-әд-Диннің бастауымен Литваға өтуге мәжбүр болады. 
Едіге мен Мәскеу князі Василий Дмитриевич арасындағы жанжал 
туралы Никонов жыланамасында алтынордалық әміршілер айлакер, 
қатал басшылар ретінде суреттеледі:«олар қай жерде қалай әрекет 
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ету керектігін жақсы біледі, алдап, арбайды, мейірім шапағатын 
төгеді, сый-құрмет, атақ-шен береді, ар жағынан зұлымдығын 
ойлап, заһары мен зарарын ішіне бүгеді, тыныштық уәде ете тұрып, 
жылпостықпен орыс князьдерінің арасына от тастайды, бір-біріне 
айдап салып әрқайсысына жасақ құрғызады, дүрдараз елге өздері 
басып кіріп, христиандарды қасқырдай талайды» [1, 173 б.]. Едіге 
мәскеулік князь Василий Дмитриевич пен литвалық князь Витовты 
ұрыстыруға тырысады. Едіге Мәскеу князін өзіне тартып, үлкен 
атақ, сыйлық беріп алдамақ ойынан еш нәрсе шықпаған соң, енді ол 
Литва князіне елші жіберіп, Витовтың күйеу баласы, яғни Мәскеу 
князі Василий Дмитриевичтің Литва жеріне жорыққа аттану, 
жаулап алу ниеті бар екенін Алтын Ордаға күмісі мен алтынын 
жіберіп, Орданың бүкіл қосындарын қосып алып, Литва князіне 
аттанбақ екенін айтады. Ақыры Едіге өз дегеніне жетеді. Василий 
Дмитриевич әскер жинап, оның ішінде көмекке келген ордалық 
әскермен бірге Литваға жорыққа аттанады. Енді Едіге Мәскеу 
князін бір соққымен-ақ шаруасын тындыруды ойлап, оған тағы елші 
жіберіп сәлем айтады: «Хабарың болсын Василий, мына жақтан 
Булат-Салтан патша бүкіл Ордамен Витовтқа өш алуға бара жатыр» 
[2, 119 б.]. Бұл жолы Едіге айласын асырды, Василий ордалықтар 
Литваға жорыққа бара жатыр дегеніне сеніп, шын мәнінде олардың 
көздегені Мәскеу болатынын сезбеді. Жылнамашы «Мәскеу қол 
жиып үлгермеді» дейді. 1408 жылы желтоқсанда Едіге жолындағы 
аудандарды талқандап, Мәскеуге келіп жетеді. Мәскеу қоршауға 
алынып, тікелей шабуылға көшкенде Едігеге Жәлел-әд-Диннің 
Витовтан көмек алып, Алтын Ордаға келе жатқанын туралы хабар 
жетеді. Едіге Мәскеуді қоршауын тастап, олардан 3000 сом айып 
алып, Алтын Орда тағына үміткерлерімен күресу үшін қайтып 
кетеді. Жәлел-әд-Дин тағы жеңіліп, қайтадан Литваға қашады. 

Ал Әмір Темірмен Едіге үнемі одақтас болуға ұмтылған, Әмір 
Темір қайтыс болған соң онын орнын басқан баласы Шахрухпен 
елшілік достық қарым-қатынас орнатады. Бұл жерде Едігенің 
ақылдылығын көре аламыз, ол мықты одақтастармен байланыс 
орнатуға тырысты. Себебі оның көздеген қарсыласы таққа үміткер 
Тоқтамыс пен оның ұрпақтары болатын. 

1410 жылы Булат хан қайтыс болып, орнына Темір-Құтлығ 
ханның ұлы Темір хан келеді. Едіге оған өзінің қызын беріп, 
жекжат болады. Алайда Темір хан Алтын Орданың асау тағына 
отырып алған соң, жаңа әмірші қайынатасына қарсы әрекетке 
көшеді. Едіге Хорезмді паналауға мәжбүр болып, ол Шахрухқа 

Темірге қарсы одақ құруды ұсынады екен. Жәлел-әд-Дин Едігенің 
Хорезмде жүргенін пайдаланып, күтпеген жерден Алтын Ордаға 
басып кіреді. Амал жоқтықтан Темір хан қашуды жөн көрді, ақыры 
сатқындықтың құрбаны болды. Таққа қол жеткізген Жәлел-әд-Диннің 
жетістіктерінде литвалық князь Витовтың рөлі аз болмады. Жәлел-
әд-Диннің ендігі ойы Едіге бидің көзін құрту еді. Ол Каджулай 
баһадүрді бас етіп Едігеге аттандырады.Едіге ежелгі айласына 
басып, өз қосындарын екіге бөлу арқылы Каджулайды талқандап, 
Хорезмге жеңіспен оралады. Жәлел-әд-Диннің Хорезмге жорығы 
сәтсіз аяқталады, сөйтіп Едіге би Алтын Ордаға жеңіс туын көтеріп 
қайта оралады. Кейбір деректерде Жәлел-әд-Динді інісі Сұлтан-
Мұхаммед (орыс жылнамаларында Кирим-Бердей) әмірлердің айдап 
салуымен бүлік шығарып, ағасын қастандықпен өлтірген екен [1]. 
Бірақ, Кирим-Бердеймен билікке бауыры Кепек -хан таласқа түседі. 
Едіге батыр орыс пен литваның арасына кезек-кезек жүгірген Кепекті 
хан Ордасынан қуып тастап, таққа Шыңғысты отырғызған. Витовтке 
қолшоқпар болған Тоқтамыстың ұлдарының орнына Шыңғыстың 
отыруы оның бар жоспарын бұзған еді. Алайда Шыңғыс Витовт 
Қырым ханы деп жариялаған Егімбердімен күресіп, қаза табады.

Енді 1411 жылы Дербіс сұлтанды хан тағына ие еткен Едіге 
Егімбердінің соңына түседі. Алайда Литваға бет алған Егімбердіні 
жолшыбай сапарластары өлтіріп тынған. [5, 8 б.] Қысқасы, Едіге 
бидің бүкіл өмірі Алтын Ордада тақ үшін таласты реттеумен, 
Польша мен Литваның ұлы князі Витовтың қуыршақ хандары 
Тоқтамыс пен оның ұлдарының күресін тойтарумен өтті. Ол 
1419 жылы Сарайшық қаласының жанында Тоқтамыстың баласы 
Қадірбердімен шайқаста ауыр жараланып қайтыс болады. Едіге 
бидің денесін Ұлытауда жерленген. Ол маңда «Едіге тауы», «Едіге 
обасы» деген жерлер бар.

Қорыта айтқанда, Едіге таққа отыруды мақсат тұтпаған, ол бар 
ғұмырын ұлы мемлекеттің тағын да, халқының бағын да сақтау үшін 
сарп еткен, империяның тұтастығын қалпына келтіруге тырысқан 
Алтын Орданың соңғы мемлекеттік қайраткері. Ол өлген соң Алтын 
Орданың ыдырауы қайтымсыз үрдіске айналды. 
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ҰЛЫ ДАЛА КӨШПЕЛІЛЕРІНІҢ ӘСКЕРИ  
ӨНЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

СЕКЕНОВА М. Ж.
ғылыми жетекші, тарих пәнінің мұғалімі, Дарынды балаларға арналған 

Абай атындағы № 10 лицей-мектебі, Павлодар қ.
НАРБОТА Ә., ДОСКЕН С.

6 сынып оқушылары, Дарынды балаларға арналған Абай атындағы 
№ 10 лицей-мектебі, Павлодар қ.

Соғыс және әскери өнер кең байтақ еуразиялық аймақты 
мекендеген ежелгі және орта ғасырлық көшпелілер тарихында үлкен 
рөл ойнаған. Көшпелі халықтар ойлап тапқан ерекше әскери жүйенің 
арқасында бірнеше ғасырлар бойы Ұлы даланың ар жағындағы өз 
қарсыластарын жеңіп, даусыз әскери-саяси артықшылықтарға ие 
болды. Көшпелілердің әскери-саяси тематикасы қазақстандық 
тарихнамада әлі жеткіліксіз зерттелмеген мәселе болып табылады. 

Жұмыстың өзектілігі: Біз – кешегі заманда бүкіл әлемді 
тітіркендірген, салт атты әскери өркениетімен салтанат құрған, 
айбынды көшпенділердің заңды ұрпағымыз. Еуразияның ұлы 
даласын тұлпар тұяғымен дүбірлеткен батыр бабаларымыздың 
соғыс тәжірибесі мен заңдарын әлем елдерінің қарулы күштері 
қабылдап әскери жүйесін жасақтағаны-біздің тарихымыздың 
түбі тереңде екені соның тағы бір айғағы. Сондықтан тәуелсіз 
еліміздің Қарулы Күштеріміздің әскери рухын шыңдауда даңқты 
әскери тарихымыз жауынгерлік дәстүріміздің өнегесі мен тәлім-
тәрбиесі өлшеусіз рөл атқарады. ҚР тарихи сананы жаңғырту 
тұжырымдамасы бойынша заманауи тарихи білімнің негізгі 

басымдықтарының бірі «көшпенділердің әлемдік өркениетке 
қосқан үлесін, Қазақстан тарихында номадизмнің орны мен рөлін 
анықтаужәне «әскери өнерді» жеке зерттеу болып табылады». 
Көшпелілердің әскери-ұйымдастырушылық моделі барлық ірі 
көшпелі одақтардың қоғамдық-саяси құрылымына негіз болды. 
Көшпелілердің әскери ісін зерттеуді бірінші болып қолға алған 
ХІХ ғасырда генерал-лейтенант М. И. Иваниннің очерктерін атауға 
болады. Батыс зерттеушілерінің арасынан К. Д. Оссон, Х. Ховорт, 
Е. Паркер, Ф. Скрайн, Е. Росса, Дж. Скэнлон, А. Хазанов, Кеңестік 
және отандық зерттеушілерден Н. Г. Аполлов, Ж. О. Артықбаев, 
В.Я. Басин, И. Я. Златкин, В. А. Моисеев, Ж. К. Қасымбаев 
көшпелілердің әскери ісі тақырыбына көптеген еңбектер жазған.

Жұмыстың мақсаты: Ұлы дала көшпелілері – сақтар, 
ғұндар, түркілер, қыпшақтар, моңғол-түріктердің әскери 
өнерінің ерекшеліктерін сипаттай отырып, ұқсастықтарын 
анықтап, көшпелілердің жауынгерлік өнерінің тарихи кезеңдегі 
сабақтастығын дәлелдеу.

Ғылыми жаңалығы: Ұлы даланың төсінде өмір сүрген 
сақтардың, ғұндардың, түркілердің тікелей ұрпағы ретінде қазақ 
халқының далалық әскери мектептің дәстүрін жалғастырушы 
мұрагер болып табылатыны тарихи заңдылық. Ғасырлар бойы 
қалыптасқан бабаларымыздың әскери ерлік рухы, қолбасшылық 
дарыны жоғалмай осы күнге дейін жетіп отыр. Ал сол қолбашылық 
мектептің бастауы қайда? Оның негізін қашан және кімдер қалады? 
Қазіргі таңда экономикада болсын, әскери күші жағынан болсын 
көш ілгері озып кеткен батыс елдерінің тарихшылары көбінесе 
адамзат тарихындағы барлық жетістіктерді тек өздеріне ғана 
телитіні байқалады. Ал Еуразияның Ұлы даласында өмір сүрген 
көшпелі халықтардың адамзат қазынасына қосқан үлесі көп 
жағдайда еленбей қалады. Бабаларымыздың айбынды жорықтарын, 
ерлікке толы шайқастарын батыс тарихшылары қаныпезерліктен, 
соғысқұмарлықтан туындаған, тек олжа үшін ғана болған дүниелер 
ретінде сипаттайды соғыс өнеріне қатысты далалықтардың жинаған 
мол тәжірибесі мен дәстүрін, заңдарын дүние жүзіндегі барлық 
елдердің қарулы күштері қабылдап, өзінің әскери жарғыларына 
енгізді десек артық айтқандық емес. Ғалымдардың есептеуі 
бойынша, соңғы 3 мың жылдың тек 250-300 жылы ғана біршама 
бейбіт өтіпті. Соған қарағанда, әсери іс пен соғыс өнері қоғамның 
дамуына әсер ететін басты факторлардың бірі болып табылады. Егер 
далалық әскери жүйені б.з.д. І мыңжылдықта қалыптаса бастады деп 
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есептейтін болсақ, онда қазақтың қолбасшылық мектебінің алғашқы 
сатысы сақ заманынан басталатыны заңдылық. Оған тарих куә.

Сақ, ғұн, түркі тайпаларынан кейін Шыңғысханның «Жасақ» 
заңы бойынша қатаң әскери реформа жасалып, онда ұжымдық 
жауапкершілік, антқа адал болу, опасыздық жасамау, бұйрықты 
бұлжытпай орындау, қашып кеткен жауынгер үшін басшысының 
басы алынатын темірдей тәртіп, мызғымас әскери иерархия орнатты. 
Далалық әскери өнердің дамуында сақ жауынгерлерінің үлкен орны 
бар. Олардың соғыс жүргізу өнері мыңдаған жылдар бойы жаулары 
мен достарының назарын аударып келді, әрі ежелгі құл иеленуші 
мемлекеттердің әскери өнерінің дамуына өзіндік әсерін тигізді. 
Сақтардың ұрыс-тәсілдері туралы «тарих атасы» Геродот сақтардың 
жауынгерлік мектебінен көрші елдердің патшалары да тәжірибе 
жинағанын айтады. Мысалы, Кентавр –ежелгі эллиндер өмірінде 
тұңғыш рет салт атты адамды көрген әсерден туған бейне. Сақтардың 
өмірінде қарудың алатын орны ерекше болған, өйткені оларда қаруға 
сыйыну объектісі де болған [3, 15 б.]. Сақ заманында далалықтарда 
қару асынып жүру –тек еркін қауым мүшелерінің құқы болып, 
еркіндіктің символына айналған. Ал керісінше елшіден қару жіберу 
–соғыс ашудың белгісін білдірген. Сондай-ақ сақтардың қаруды куәға 
тарту, онымен серт жасасуы қазақ халқында да бар дүние. 

Геродот айтуынша сақтар садақты кеудесіне емес, иығына 
қойып атқан, олар оң иыққа да, сол иыққа да қойып ата беретін 
болған. Сақ жауынгері –ол атты садақшы. Авдиевтің айтуынша, 
оның күші – «жебеде, қорамсақта және болдыруды білмейтін 
жүйрік атта».Сақтарда бірнеше отряд тосқауыл жасау үшін алдыға 
жіберілді және бұларды қолдау үшін қосымша күш жұмсалды. 
Негізгі мақсат майданның тұтастығын бұзу болды. Ұрыс шебін 
атты әскер құрады, жаяу соғысқан жоқ [9,с. 46]. 

Сақтар негізінен өз жауын күшпен емес, айламен алды. Соғыс 
әдетте күтпеген жерден шабуыл жасау түрінде басталып отырды. 
Тұтқиылдан шабуыл жасап, жауының есін жиғызбастан арғы 
жағына өте шығуға ұмтылды немесе өтірік шегініп, қапыда қарсы 
шабуыл жасады. Соғыс табысты өткен жағдайда сақтар жауын 
толық талқандағанша қуалап, толық жойып жіберуге ұмтылды. 
Ал жеңіліске ұшыраған жағдайда, айқасты өздерінің пайдасына 
шешілгенше жалғастыра берді. Сақ стратегиясы соғыста күштің 
дұрыс бағалай білуімен, оны өз пайдасына өзгерте алуымен 
сипатталады. Жаудың күші сан жағынан басым түскен жағдайда 
сақтар соғысқа кіріспей, әдейі өз жерінің ішіне қарай шегініп 

отырды. Жау күші әлсіреген жағдайда, шегінер жолын кесіп, оларды 
қоршап алып, құртып жіберуге тырысты.Осылайша сақтар соғыс 
барысында күшті өз пайдасына бұруда бірінші болып стратегиялық 
шегініс жасау әдісін қолданды  [1, 11 б.]. Бұл әдісті кейін моңғол 
армиясы қолданған болатын.

Сақтардың соғыс жүргізу әдісінің де өзіндік ерекшелігі болды. 
Сақтар әскерді өзара келісімге келіп отыратын екі топқа бөлді: 
бірінші отряд соғысқан жауға қарсы майданға шыққанда, екінші жау 
тылында немесе жау шегінген жағдайда соққы беруге дайын тұрды.
Осындай әдіспен Алтын Орда дәуірінде Едіге мықты қаруланған 
Витовт пен Тоқтамыстың әскерін жеңген еді.

Сақтардың соғыс өнеріне сипаттама бере отырып, Геродот 
былай деп жазды: «..олар өз баспаналарын өздерімен бірге ала 
жүреді әрі олардың барлығы да ат үстінде садақты жақсы ататын 
мергендер. Азықты олар жерден емес, мал өсіруден табады. 
Осындай жағдайда олар қалай жеңімпаз болмасын» [9, с. 46]. Осы 
жерден тек сақтар ғана емес, жалпы көшпелілердің тұрмыс салты 
оларды әскери өнерге ерекше бейімдегенін көруге болады.

Құдіретті Ғұн мемлекетіне келетін болсақ, «ондық жүйе» 
ерекше назар аудартады. Бұл азиаттық жүйе далалық қоғамның 
табиғи заңдылығынан туындады. Ондық жүйе кейін қыпшақтарда, 
түркілерде, Шыңғысханның империясында да жалғасқан. Ұлы 
дала көшпелілерінде басты күші шайқас тактикасында емес, қару-
жарақта емес, әскердің бірлігінде болды. Оларда әскери ондық 
бір ауылдан, жүздік бір рудан, ал мыңдан бір тайпадан құралды.
Қандас туыстық бір жауынгердің ондық, жүздіктің алдында 
жауапкершілігін күшейтті.Бір әскери құрамада әкесі мен баласы, 
атасы мен немересі, туғандары, ағайындары соғысты. Табандылық 
пен тұрақтылық осы жерден шығып тұр! Әлсіз, сужүректер ондыққа 
енгізілмеді, жорық кезінде олар үйде мал бағып қалды [1, 50 б.]. 
Бұл жүйе ондаған ғасырлар бойы өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. 
Түрік қағанатында тіпті жүзмыңдық (бумындық) құрылым болған 
екен. Қазақтың соңғы ханы Кенесары хан да өз әскерін осы ондық 
жүйебойынша құрған еді.

Ғұндар өздеріне қауіп төнсе соғысуға шақырған. Соғысқан 
кезде жауын шеңберлене құрсауға алып, қатты ашулы дауыстар 
шығарған, жеңіл және айлакер олар қасақана бытырап кетіп, бірақ 
майдан шебін бұзбаған күйі, жауларын оп-оңай қынадай қырған. 
Олардың жау бекінісін қалай алғанын бақылау мүмкін емес. Олар 
қас қағым сәтте дүниенің астаң-кестеңін шығарған. Қоян-қолтық 
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шайқаста ғұндардай ешкім қылышпен шебер соғыса алмайды. 
Жауының қашып құтылуына мүмкіндік бермес үшін, олар арқан 
мен тұзақ алып жүреді, сол арқылы ұстап алады. Олар ұрысқа 
түскенде ештеңені аямай, жан-жаққа тарап әрі керемет дауыс 
шығарып айқайлайды. Олар ешқашан ұрыс алаңын тастамай, 
қорқынышты өлім әкеле отырып соғысады. Жау бекіністеріне, 
лагерьлеріне, шабуыл жасаған кездегі олардың жылдамдықтарына 
көз ілеспейді. Аммиан Марцеллиннің еңбегінде ғұндарда кім 
ұрыс даласында өлсе, сол бақытты саналған. Ал, табиғи өліммен, 
қартайып өлген адамды олар қорқақтар деп есептеп, қаталдықпен 
мазаққа айналдырған, яғни жазалаған. Олар адам өлтіргендігіне 
қатты мақтанады. Мақтанатындары сонша, өздерінің ұрысқа мінетін 
аттарына өлтірген жауының бас терісін сылып алып байлап жүрген. 
Кім соғыста көп көзге түссе, сол бастық етіп сайланған [1, 25 б.]. 
Тіпті қытай императоры У-ди өз әскерін ғұн әскерінің үлгісімен 
қайта жасақтап әскери реформа жүргізді

Ғалымдар қолбасшылық өнердің одан кейінгі даму кезеңін 
түркі-моңғол дәуірімен байланыстырады.Түркілерғұндардың 
ұрпағы ретінде өздеріне дейін жиналған соғыс өнерінің бай 
тәжірибесін дамытып қана қоймай, жаңа соғыс доктринасын жасап 
шығарды. Соның нәтижесінде Түркілер Еуразияның Ұлы даласында 
өмір сүрген барлық тайпаларды біріктірген ең күшті қағанат 
құрып, Еуразияның этникалық, саяси-экономикалық жағдайына 
тікелей әсер етті. Түрік әскерінде қамал бұзатын техниканы, 
«грек отын» пайдалана алатын арнайы мамандар болды. Әскери 
бөлімдер қатармен жүруді жақсы игерді және әр бөлімнің киімінде, 
қару-жарағында, туында айырмашылықтар, яғни өзіне тән түс, 
белгілері болды. Кейбір жасақтар жылқылары арқылы ерекшеленді.
Әскердің белгілер, таңбалары бойынша ерекшеленуі қыпшақтарда, 
моңғолдарда да кездеседі. Оларда ту ұстайтын арнайы адам болған, 
туды қолдан түсіріп алу жеңілгендіктің белгісі саналған, сондықтан 
оған үлкен мән берілген.Қазақ жауынгерлерінде де жорыққа 
шыққанда ту ұстайтын арнайы адам болған.

Көктүріктер дәуірінде үлкен патшалық құрған қыпшақтарда 
үздік садақшылар, мергендерден жеке жасақ құрылған, оларға 
шайқаста қарсыластың қолбасшыларын, ерекше батырларын, 
жылқыларын жою бойынша ерекше тапсырма берілген, бұл әдісті 
қазақтың батыры Амангелді Иманұлы ұлт-азаттық көтеріліс 
барысында қолданған болатын.

Қыпшақтардың ондық әскери жүйесі үштікке бөлінді, үштіктің 
біріншісі әдетте жасы үлкені найзаны шебер қолдана алатын 
жауынгер, екіншісі қылышпен соғысудың шебері, ал үшіншісі жасы 
кішісі болды, әріптестерін ту сыртынан шабуыл жасаудан қорғаған, 
садақ пен жебені жақсы қолдана алатын жауынгерден тұрды. 
Византия императоры І Алексей Комнинің қызы Анна Комнин қиын 
кездерде тіпті қыпшақ әйелдері де сақ әйелдері сияқты ерлерше 
киініп ерлерімен бірге соғысқанын жазады [4, с. 54]. Қыпшақтар 
балаларын 3 жасынан бастап атқа отырғызып, 5 жасынан садақ 
атуды, 7 жасынан қылыштасуды үйреткен, 12 жасынан бастап әкесі 
ұлын өзімен бірге жорыққа алып жүрген.Тек ауыр ауыр әскери 
жорыққа қатысып, қанды шайқаста ерлік көрсеткен бозбала ғана 
жауынгер бола алған. Жалпы бұл ұлы даланың барлық көшпелілеріне 
тән құбылыс. Осындай деректер сақ-ғұндарда да, моңғолдарда 
да кездеседі. Сондай-ақ, Ұлы дала көшпелілерінде әрбір ұл бала 
шыққан тегіне қарамастан бозбала шағына жеткенде тек әскери ерлік 
көрсету арқылы ғана емес, аң аулау арқылы бағыштау ғұрпынан 
(инициация) өткен  [5, с. 125]. Аң аулау – даңққа бөленгісі келген 
жас, дала бозбаласына өзінің күшін, жылдамдығын, қайсарлығын 
көрсетуге керемет мүмкіндік болған, себебі жаралы жолбарыспен, 
аюмен күресу қарулы жаумен күрескен сияқты өте қауіпті болған. 
Тіпті, Дешті Қыпшақтың ұлы билеушісі Жошы аң аулау кезінде 
ашуланған құландардың тұяғының астында қалғаны тарихта мәлім. 

Х-ХІІ ғасырларда қыпшақ жауынгерлерінің мықты болғаны 
соншалық, тіпті, Қытай императоры, Грузия патшалары, Рим 
папасы, орыс княздері, Хорезм шахтары түгел қыпшақтардан 
тұратын ұлан ұстаған екен.

ІХ ғ. араб жылнамашысы әл-Джазих «түрік көшпелілері 
жерде жүрмейді, жылқысының үстінде жүреді» дегеніне қарағанда 
шайқаста жеңіске не жеңіліске ұшырауы, тіпті жауынгердің өмірі 
дебірінші кезекте оның жылқысына байланысты болған. Тарихи 
деректерге сүйенсек, қыпшақтар соғыс аттарын тістеуге, артыңғы 
екі тұяғымен тұрып, алдың тұяқтарымен жауды соғуға үйреткен 
екен. Олардың жылқысының үйретіліп, жаттықтырылғаны 
соншалық шабармандары шайқас үстінде өлген кездің өзінде-ақ 
жаудың жылқыларына шабуыл жасап, тістеуді жалғастыра берген.

Қыпшақ жылқылары сияқты, жарты әлемді жаулап алған 
моңғолдардың да жылқылары алыс жолға төзімді, мықты келген. 
Моңғолдардың стратегиялық формаларының өзіндік ерекшеліктері 
болды:жалтарып кетуі, яғни қорғанысы мықты жерлерді айналып 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

231230

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
өту, стратегиялық басшылыққа ие болу, стратегиялық бұзып-жару, 
өлкелерді жеке-жеке бөліп жаулап алу, жаудың бір жақ қанатынан 
және барлық жағынан бірдей шабуылдау, әдейі шегіне отырып 
қарсы шабуылға шығу, ғұндар сияқты жауы толық талқандағанша 
артынан қудалау.

Жалпы Моңғол империясының әскери стратегиясы ғұндарға 
ұқсас болғанын байқауға болады. Олар да сақтар мен ғұндар сияқты 
өте шебер садақшылар болған, күндізгі ұрыстардарда белгі ретінде 
ысқыратын жебелерді пайдалануынан ғұндармен ұқсастығын 
анықтауға болады. Моңғол-түріктердің негізгі стратегиялық іс-
қимылы негізгі шайқастардан жалтарып кету болып табылады 
[7, 162 б.]. Моңғолдар шайқаста тас ататын машиналарды, 
түтіндеткіштерді қолданды, түнде белгі берген кезде түрлі-түсті 
фонарларды пайдаланды.Бұл жерде аңғаратын жайт, атақты Орбұлақ 
шайқасында Салқам Жәңгір хан түтіндеткіш әдісті қолданған еді. 
Моңғол-түріктер қолбасшы іріктеуге де аса үлкен мән берді. 
Қолбасыны таңдағанда жеке бас қасиеті, әскери бейімділігі, басқару 
қабілеті есепке алынып отырды. Сүбедей 25-ке толғанда он мың 
әскерге қолбасшылық жасады, өз өмірінде 82 шайқасты табысты 
өткізіп, 65-інде жеңіске жеткен. Шыңғысхан былай деді: «алғырлар 
мен табандыларды әскер басқаратын бек қылдым, сенімділер мен 
ептілерді табыншы қылдым, табанды еместерді, жасықтарды мал 
бағуға жібердім», – деген сөздерінен қыпшақтармен ұқсастықты 
байқауға болады [10, с. 184]. Шыңғысхан әскери іске қатысты өзіне 
дейін жиналған тәжірибені жетілдіріп оның негізгі қағидаларын 
«Ұлы Жасақ» заңдар жинағына енгізді. Егер бұған дейін соғысқа 
қатысты іс-әрекеттің бәрі әдет-ғұрып, салт-дәстүрдің негізінде 
реттелсе, енді ол сол дәстүрлердің негізінде жасалған заңдық, 
құқықтық нормаларға құрылатын болды.

Моңғол-түріктердегі қатал тәртіп тапсырманың уақытында 
орындалуын қамтамасыз етті. Әрбір жорық алдында байқау өткізіліп, 
онда әрбір жауынгердің қару-жарағы, торсығы мен инесіне дейін 
тексерілді. Жорық кезінде артта келе жатқан салт атты жауынгер 
алдыңғы бөлімдегілерден түсіп қалған затты алуға ерінсе өлім 
жазасына кесіледі. Ұрыс кезінде жолдасына көмектеспеген кінәлі да 
өлім жазасына кесіледі. Әскери барлау моңғол-түрік басшылығына 
толықтай мәлімдеме беріп, сол арқылы әскери шараның түрі 
белгіленді. Егер Батыс Еуропа рыцарьлары, негізінен, қолма-қол 
шайқасатын болса, ал моңғол-түріктерде атылатын қару анағұрлым 
жақсы дамыды  [5, с. 85]. Ұлы дала көшпелілері жебемен ұшып бара 

жатқан құсты атып түсіретін, мысалы ғұндардың мықты садақшылары 
300 метрге дейін жебесін дәл ата алған.Араб тарихшылары «араб-
харидтер бір оқты садағына салғанша, түркілер он оқты атып үлгереді. 
Түркінің 4 көзі бар- екеуі алдында, екеуі артында», - деген мағлұмат 
береді. Қазақ батырлары да «оғын жүзіктің көзінен өткізетін», 
«құралайды көзге атқан» мергендер болған.

Моңғол-түріктің әскери тәртібі майданды тоғыз қатарға дейін 
бөлшектей құрды. Күшті орналастыруда орталыққа қарағанда екі 
қанаттың мықты болуы ескерілді, бұл қарсыластарын қоршап алуға 
мүмкіндік берді. Әскердің негізгі бөлігі өте шапшаң қимылдады[10, 
с. 203].

Ұлы дала көшпелілерінің әскерлерінің стратегиялық 
ерекшеліктерін анықтауда мынаны есте ұстау керек. Олардың 
әскерінде қатынас жолдары қазіргі біздің ұғымымыздай болған 
жоқ. Егер арабтар өздерінің оазистерінде азық-түлік қорларын 
ұстаса, көшпелілер әскерлері өздерімен бірге көшіп жүрген малды 
тамақ етті. Әйелдер мен балалар соғыс жағдайында қосымша әскери 
бөлімдер ретінде ұсталды және өз мүліктері мен тылды қорғап тұрды.

«Қатынас жолдары» моңғол-түрік ұғымында – тылдан 
майданға қозғалу емес, моңғол-түріктер шабуыл жасайтын ауданнан 
қарсыластырының ішкі тылына, яғни байлықты тонап, басқаны 
құлға айналдыру үшін аттану. Моңғолдарда әрбір әскери бөліктің 
тактикалық атауы болды. Ол негізгі бөлімнен, оң, сол қанаттан және 
күзетші полктен тұрды. Ұрысты күзетші полк бастады  [1, 59б.].

Ал Әмір Темірдіңөз әскерлеріне шайқастағы ерлігіне, қосқан 
үлесіне қарай жалақы тағайындауы – сәттілікке жетудің бір амалы 
деп қарастыруға болады. Деректерде оның әскерлері белгілі бір 
мөлшерде жалақы алып отырғаны айтылады Бір ескертуден кейін 
жалақының оннан бірі кесілді  [8, с. 125].

Ұлы дала көшпенділерінің сәттілікке жетудегі тағы бір амалы 
– тыңшылық институт деуге болады. Олар жау әскерін және жер 
жағдайын барлау арқылы зерттеп алды, алдына нақты мақсат қойып 
жоспар жасады, шабуыл тізгінін өз қолына алып, жаудың тылын 
құртып жіберді. Әсіресе, қыпшақ, моңғолдар қарсылас әскеріндегі 
әр түрлі тайпалардың наразылықтарын пайдаланып, оларды аса 
қиын жағдайда шайқасуға мәжбүр етті.

Одақтастар арасында келіспеушіліктер туғызу моңғол-
түріктердің негізгі саясаты болды. Қыпшақтар (40 мыңдай адам) 
еш соғыссыз оңтүстік орыс даласынан Венгрияға шегінді. Моңғол-
түріктер қыпшақтарға әдейі венгр короліне түрік тілінде жазылған 
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хатты қолға түсіртті. Бұл қыпшақтар мен венгрлер арасында 
алауыздық туғызды, сөйтіп екі жақтың да қарсылық күші әлсіреді. 
Тағы бір шара – «бейбіт шабуыл». Оның бір мысалы Жебе ноян 
Жетісуға найман ханы Күшліктің соңынан барғанда, Күшліктің 
Жетісу мұсылмандарына қысым көрсетуін өз мүдделеріне 
пайдаланып, жергілікті халыққа дінге қысым жасамауға уәде беріп, 
халықты соғыссыз бағындырған болатын.

Жалпы алғанда көшпелілердің әскери өнерінің ерекшеліктеріне 
әсер еткен мынадай факторларды келтіруге болады:көшпелілердің 
тұрмыс салты әскери өмірге ерекше бейімдеді. 1) Оларда жабайы 
жануарлардағыдай иіс сезу, есту, көру ерекше дамыған болды. 
Мысалы, жауынгерлер жерден тың тыңдап аттың дүбірін есту арқылы 
шамамен қанша әскер келе жатқанын айта алған. Жыл бойы, бала 
кезінен бастап ашық далада ат үстінде отырып садақты тастамай, 
суыққа да, ыстыққа да шыдап олар соғыс үшін жаралғандай болды. 
2) Сондай-ақ жылқы малының қыр-сырын білу, соғысқа тиімді 
ерекше тұқымды өсіру. Мысалы аты аңызға айналған Александр 
Невский Батый берген моңғолдың төзімді жылқыларының арқасында 
жеңіске жеткен. 3) Балаларын сәби кезінен жауынгерлік өнерге 
машықтандыру. 4) Әскерді «ондық жүйе» әдісімен құру.

Қорыта келгенде, бұл далалық әскери жүйе қола ғасырында 
адамдар жылқыны қолға үйретіп, Еуразия кеңістігін кеңінен игере 
бастағаннан от қару жаппай атылғанға дейін үстемдік етті. Сақ 
тайпалары тұсындадалалық әскери өнердамып,одан кейін ғұн, 
қыпшақ, түркілер, моңғолдардың әскери өнеріндегі ұқсастықтарына 
қарап, ұлы дала көшпелілерінде, сондай-ақ қазақ халқының 
жауынгерлік өнерінде де өзіндік ерекшеліктерімен жалғастық 
тапқанын көруге болады. Сондықтан да кейінгі қазақ батырларының 
қолбасшылық мектебінің алғашқы сатысы сақ заманынан бастау 
алады деуге болады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА
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АКАНОВ А. А. 

ученик 6 класса, Школа-лицей № 10 имени Абая, г. Павлодар

Древнейшая форма религии как идеологии, как общестенное 
явление в виде примитивных культов и верований появилось в эпоху 
первобытного человека десятки тысяч лет назад.

С древних времен и сейчас религия в жизни сотен миллионов 
людей продолжает играть исключительно важную роль. Именно она 
является определяющим постулатом в таких значимых сферах, как 
духовность, нравственность, толерантность и гражданское согласие 
среди народов всей планеты.

Не представляется возможным картина развития человечества 
без осознания и оценки специфики и значимости религиозных 
представлений древних цивилизаций как Египет, Двуречья, Индии, 
Китая, Греции и Рима.

Все времена религия выполняла роль регулятора или 
инструмента управления обществом, общественным сознанием, 
через «тесное сотрудничество» со светсткой властью, внося 
коррективы во внешнюю и внутреннюю политику государств мира.

Религия также стояла у истоков человеческой цивилизации и 
культуры. В недрах религии, либо под ее влиянием зарождались 
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такие явления как письменность, поэзия, философия, архитектура 
и искусство различных жанров и т.д.

Долгое время религия была главным опонентом точных наук, 
даже вопрос происхождения всего живого, человечества носит 
теологическую точку зрения, не принимая ничего иного.

Человек свое духовное состояние, просветление часто воплощал 
в материальном мире через призму своего вероисповедания, создавая 
предметы искусства. С момента рождения и до самой смерти 
окутан различными общественно-бытовыми или религиозными 
традициями, обычаями, обрядами. Все это вырабатывалось на 
протяжении десятков тысяч лет под влиянием внешних факторов.

Если рассматривать исследуемый вопрос с самого древнего 
периода, а именно с эпохи камня, то процесс совершенствования 
обработки камня, добыча огня и плавка металлов – все это позволило 
сделать большой шаг вперед. Верования первобытного общества 
было примитивным. Такое верование называется «религиозный 
даулизм». Многочисленные раскопки умерших, где присутствует 
погребальный инвентарь позволяют увидеть то, что люди верили 
в «потусторнний» мир, жизнь после смерти. Еще одним ярким 
примером может служить культ огня или солнечный культ.

Не менее интересны астральные культы и культ матери Земли. 
Они присутствуют в истории многих народов, в том числе древних 
славян и германцев.

Особое место среди форм древнейших верований занимает 
система так называемых языческих верований. Самые примитивные 
религиозные верования: тотемизм, анимализм, анимизм, магия, 
фетишизм, культ предков. 

Первобытная культура была бесписменна, примером этого 
является медленные темпы накопления какой-либо информации, 
культурного и социального развития. Эта культура больше 
магическая, так как вся жизнь первобытного человека состояла из 
множества ритуалов. 

В процессе развития человечества, на закате первобытной 
культуры у человека развивается мифологическое мировосприятие.

Рассматривая религиозные представления древнего Казахстан, 
хочется отметить верования и культы племен андроновской 
культуры. Андроновцы в период с XVIII в. до н.э. по начало  
VIII в. до н.э. населяли общирные территории Казахстана в период 
бронзы. Люди данной эпохи во многом зависели от сил природы, 
что обуславливало основные культы и верования.

Один из ведущих культов этого периода был культ Солнца, 
позже – астральный культ, т.е. обожествление Луны, звезд. Этому 
доказательство - символы солнечного божества, изображенного в 
виде круга или диска с протуберанцами, прочерченные по сырой 
глине на дне керамических сосудов свастики.

Культ огня – свидетельствует обряд погребения у андроновцев 
с трупосжиганием.

Характерен культ предков, анимализм через обряд 
жертвоприношения, использование амулетов-подвесок.

С приходом в жизнь народов Казахстана металла, происходят 
изменения в экономике и обществе: господство кочевого скотоводства, 
утверждение патриархата. С появлением имущественного деления в 
сакском обществе появляется один из важных культов в религиозных 
представлениях это культ царя-вождя. 

О сложности и многогранности вероисповедания саков нам 
показывает универсальный вид искусства как «зверинный стиль». 
Каждое животное имело свое место. Например, обожествление 
коня, архара-барана, образ благородного оленя, образ птиц, крупных 
хищников.

Еще одним интересным культом у саков был культ военного, 
Митра – Бога Солнца. 

Новые крупные племенные объединения, которые оказались на 
территории в процессе миграции, были кочевыми и были номадами. 
Поклонялись женщине, как прародительнице, хранительнице очага, 
общества. Так же поклонялись Солнцу (огню), Луне, звездам, Небу. 

Например, у кангюев присутствовал культ предков, основанного 
на религиозном дуализме и соответствующем обряде погребения. 

Отдельно хотелось бы отметить культ собаки. Домашнее 
животное имело статус верного помощника, защитника стад овец 
и «посредника», сопровождающего души в «потусторонний» мир. 

Отмечено несколько вариантов присутствия образа змеи у 
кангюйцев. Этот культ имеет древние корни, он ассоциируется 
у многих индоевропейских народов с мудростью, долголетием, 
оберегом от злых сил и здоровьем. 

Можно отметить, еще один вид верования кангюйцев, 
например, поклонение водной стихии, воде – погребальная камера 
катакомб покрывалась галькой, при этом присутствовали сосуды 
для хранения воды.

С появлением тюрков с VI века н.э. зародилась такая 
оригинальная религия как тенгрианство. Эта вера основанная на вере 
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в Создателя. Культ Тенгри – это культ Голубого неба – небесного 
Духа – хозяина. 

Согласно китайским источникам, орхоно-енисейской 
рунической письменности тюрков, их культы и религиозные 
представления были связаны с язычеством, то есть были 
политическими. 

Особо почитаемым животным был волк. Не менее важным в 
религиозных представлениях тюрков считается женское божество 
Умай ана [3, с. 111]. 

Для меня большой интерес вызвал культ оружия. Клинковое, 
дистанционное оружие и защитный доспех клались в могилу 
умершего.

С проникновением в начале VIII веке арабов на территорию 
Средней Азии и Казахстана распространяется религия Ислам. Однако 
не смотря на это архаические культы и верования продолжают 
существовать и использоваться вплоть до сегодняшнего времени.

С момента осознания себя как личности, во всех важных 
вопросах моей жизнедеятельности, жизнедеятельности моей семьи 
неизменно присутствовала религия. С раннего детства я учился 
высоко ценить семью, получал правильные установки и позитивный 
опыт семейных отношений. Значительную роль играет религия 
и в вопросе привития культурных ценностей, традиций через 
празднование религиозных праздников как Құрбан айт, праздник 
лучшего дня недели – Джума, Рамадан – начало поста у мусульман, 
Ураза Байрам и др.

Примером философского анализа феномена веры являются 
размышления Абая Кунанбаева. Этот анализ его религиозных 
взглядовпозволяет сказать, что его можно назвать с полным 
основанием духовными наставником казахского народа, 
Религиозные раздумья Абая Кунанбаева отличаются глубиной 
проникновения в суть веры, ее неразрывной связи с повседневной 
жизнью человека. Его размышления о религии, вере, нравственности 
оказали огромное влияние на духовный облик последующих 
поколений. Экзистенциальное звучание воззрений о Боге, вере, 
человеке Абая и проявлялось в стремлении постичь их не только 
посредством осмысления разума, но и посредством анализа чувств, 
переживаний.

Абай утверждает, что вера необходима самому человеку, а не 
Богу: «Аллах велик и он не пострадает от твоего неверия. Если ты 
утверждаешь, что вера твоя необходима тебе самому, хорошо, значит 

ты веруешь. Но если это- вера ради веры, пользы от нее тебе не 
будет». Абай Кунанбаев подчеркивает высокое предназначение веры 
в нравственной жизни человека. Ее отсутствие или неправильное 
понимание выступает главным источником зла и страданий и 
полагает, что необходима именно та вера, которая утверждает благо и 
добро. Абай такую же мысль высказывает в «Книге слов»: «Разумный 
человек должен знать, долг верующего – творить добро. Правое дело 
не может бояться испытания разумом…Чего стоит добро, творимое 
без веры». Вера является источником добра и справедливости, она 
открывает путь к сердцу человека, утверждает гуманность. Вера в 
Аллаха утверждает в обыденно-повседневной жизни человечность, 
которая должна стать нормой человеческих отношений. «Начало 
человечности - любовь и справедливость. Они присутствуют во 
всем и разрешают все» или «Без справедливости нет ни веры, ни 
человечности»– пишет Абай. [1, с. 68]. 

Что заставляет человека, вопреки своим интересам поступать 
нравственно? Абай убежден что, только вера в абсолютную 
ценность добра и выступает основой добродетельной жизни.
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сы ҚАЗАҚСТАННЫҢ САКРАЛДЫ ГЕОГРАФИЯСЫ: 
ТАРИХНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕРЕКТАНУЛЫҚ АНАЛИЗ

ФАЙЗУЛЛИН А. М.
12 сынып оқушысы, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

ТУЛЕБАЕВА Б. Т. 
Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі, 

ХББ Назарбаев зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

Қазіргі қоғамдағы сакралды ескерткіштердің орны мен 
маңызы өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Ең алдымен 
бұл жаһандану процестерінің өсуіне және осы жағдайдағы 
мемлекеттердің өздерінің ұлттық бірегейлікті нығайту ұмтылысына 
байланысты. Көптеген мемлекеттерде «Сакралды география» 
тарихи-мәдени жадыны қалпына келтірудің механизмдердің бірі 
ретінде қолданылады.

Қазақстан да, сол мемлекеттер қатарына кіреді. 2018 жылдан 
бастап сакралды ескерткіштерді өзара сабақтастыра отырып, 
ұлт жадында біртұтас кешен ретінде орнықтыру үшін «Рухани 
жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы аясында «Қазақстанның 
рухани қасиеттері» немесе «Қазақстанның сакралды географиясы» 
жобасы жүзеге асырыла бастады.

ҚР-ның Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың айтуы бойынша, 
Қазақстанның киелі мәдени-географиялық белдеуін зерттеу және 
кеңінен насихаттау, ұлттың беріктігі мен оның шоғырлануының 
қайнар көзі және ұлттық бірегейлік элементтерінің біріне айналады. 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» жобасында Елбасы «Әрбір 
халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, 
оны сол халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл – рухани дәстүрдің басты 
негіздерінің бірі. Біз – ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы 
бар елміз. Ұлы Даланың көз жеткізгісіз кең-байтақ аумағы тарихта 
түрлі рөл атқарған. Бірақ, осынау рухани географиялық белдеуді 
мекен еткен халықтың тонның ішкі бауындай байланысы ешқашан 
үзілмеген» [1] деп атап айтқан болатын.

«Сакралды» деген негізгі ұғымның этимологиясы көп дау 
туғызбайды. Бұл термин латынның «sacralis» («қасиетті») сөзімен 
байланысты. «Сакралды» сөзінің түпнұсқа семантикасы үнді-
еуропалыққа дейінгі «сақ», яғни «қорғау» деген мағынаны білдіреді 
[2]. Ең қызу пікірталас: «Нысанның қасиеттілігін қалай анықтауға 
болады?» деген сұрақ төңірегінде. Кейбіреулер қасиеттілікті 
діни табынумен байланыстырады. Расында, көптеген адамдар 

үшін қасиетті орындар ерекше болып табылады, өйткені олардың 
ойынша, олар табиғаттан тыс қасиеттерге, мистикалық бастамаға 
ие. Бірақ, «Киелі Қазақстан» орталығының ғалымдардың пікірінше, 
«қасиетті» ұғымын тек діни нысандарға қатысты ғана қысқарту 
мүмкін емес. Діннің барлық нормалары мен заңдары пайда болғанға 
дейін де адамның қасиетті әлемі бар еді [3].

Археолог Е.Смағұловтың айтуынша, «әр елде, әр халықта 
қасиетті орындар, маңызды тарихи немесе мифологиялық аңыздар 
бар. Олар этногенез үшін, мемлекет аумағында өмір сүретін әр 
ұлттың түсінігі үшін маңызды. Бұл - адамды жер бетіне, мәдениетпен 
байланыстыратын тірек нүктелер» [4]. Атақты шығыстанушы  
М. К. Абусейітова қасиетті ескерткіштерді халықтың қайталанбас 
мәдени мұрасы, тарихи жадымызды қалыптастыру бойынша бағдар 
ретінде [5] бағалайды.

Тарихи оқиғалар нәтижесінде пайда болған ескерткіштердің 
көп салалы маңыздылығын қазақстандық тарих ғылымының ірі 
әдіскері Х.М. Әбжанов зерттеді. Ғалым олардың құндылығын тарих, 
археология, этнология, сәулет, өнер, ғылым, технология, эстетика, 
әлеуметтік мәдениет тұрғысынан қарастырады [6].

«Киелі Қазақстан» ғылыми-зерттеу орталығының басшысы 
Б.Әбдіғалиұлы бұқаралық ақпарат құралдарында: «Біз үшін 
қасиетті нысандар - бұл айрықша құрметтелген табиғи және мәдени 
мұра ескерткіштері, зайырлы және мәдени сәулет ескерткіштері, 
кесенелер, тарихи және саяси оқиғаларға байланысты орындар, 
Қазақстан халқының жадында мәңгі сақталатын орындар» [3] деген 
ойды білдірді. 

Сакралды ескерткіштерді жүйелеу мақсатында жоғары атап 
шыққан Орталықтың сарапшылары қасиетті нысандардың 6 түрін 
шартты түрде анықтады:

1 Әсіресе ерекше құрметтелген табиғи мұралар;
2 Археологиялық және сәулет ескерткіштері;
3 Ортағасырлық ірі қала орталықтары мен Қазақ хандығының 

астаналары;
4 Діни және діни нысандар - ғибадат орындары;
5 Тарихи тұлғалармен байланысты қасиетті орындар;
6 Тарихи және саяси оқиғалармен байланысты қасиетті 

орындар [2]. 
Сараптама орталығы мүшелерінің бірі, археолог Карл 

Байпақовтың айтуынша, «Қасиетті бұл ата-бабаларымыз көшіп 
келген Қазақстан арқылы өткен Ұлы Жібек жолы. Бұл батырлардың 
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майдан далалары. Бұл біздің ортағасырлық қалаларымыз және 
сақтардың орасан зор қорғандары: Есік, Берел, Алматы қала 
ретінде, петроглифтер, түркі ескерткіштері – осының бәрі біздің 
тарихымыздың негізін құрайды» [7].

Осылайша, аймақтың тарихы мен мәдениеті үшін ерекше 
маңызы бар тарихи, сәулет, көркемдік, ғылыми және мемориалдық 
құндылықтар қасиетті болып табылады. Тарихи көзқарас ірі 
процестермен және маңызды оқиғалармен байланысты объектілерге, 
мемлекеттік биліктің ғибадатханаларын, мәдени құндылықтардың 
қоймаларын, батырлық куәгерлерін, мәдени көріністерді, ата-
бабалар табынуын, табиғаттың ұлылығын көрсететін көрнекті 
тарихи тұлғалардың өмірімен байланысты объектілерге қасиетті 
мәртебе береді. Діни нысандардан айырмашылығы, құдайшыл, 
зайырлы қасиетті нысандарға қатысуды болжайтын адамдар адам 
мен табиғат рухының күші сияқты категорияларға негізделген.

Сакралды география нысандарына деген қызығушылық 
өлкетанушылар тарапынан да өсті. «Туған жер» жобасын жүзеге 
асыру аясында республиканың барлық аймақтарында қасиетті 
тарихи, мәдени және табиғи ландшафт орындары мен нысандары 
туралы ақпарат жиналуда. Мәселен, Қазақстанның батысында 
алғашқы кезеңде 15 қасиетті нысан анықталды, олардың ішінде 
Қобыланды-батыр мемориалдық кешені, Абат Байтақ кесенесі, 
Есет батырдың мемориалдық кешені [8], ежелгі қорғандар мен 
ортағасырлық зираттар (Майіт бұлағы, Көпшайіт Қорымы және 
т.б.) [9]. Тарихи және мәдени ескерткіштердің көп шоғырлануы 
Оңтүстік Қазақстанның қасиетті кеңістігінде орналасқан, оны 
қазақтардың рухани бесігі деп атайды. Ұзақ талқылаудан кейін 100 
ірі нысан таңдалды, олардың ішінде Сайрам ғибадатханасы, Отырар 
кенті, Арыстан баб кесенесі, Қожа Ахмет Ясауи, Аппақ-Ишан 
және Турбат, Домалақ ана, Бәйдібек-ата кесенелері және т.б. [10]. 
Қасиетті ескерткіштердің барлығы бүгінде қажылық орындары мен 
туристік маршруттар, сондай-ақ тарихи және мәдени мұраларды 
зерттеу нысандары ретінде үлкен қызығушылық тудырады.

Сакралды географияның жетекші ғалымдарының бірі - археолог 
А. Досымбаева. Бай деректік базаға сүйене отырып, ол Алтайдан 
Дунайға дейінгі түріктердің мекендейтін аумағын қарастырған. 
«Түркі әлемінің барлық кеңістігінде, – А. Досымбаеваның айтуынша, 
– киелі жер тастар, таста жазылған жазулар, ұлы ата-бабалар 
бейнелері қасиетті символдармен таңбаланған» [11]. Ол «түріктерге 
тән табиғатқа деген құрметтік қарым-қатынас топонимияда да 

көрінді» деп баса айтты. Түркі сакралды ескерткіштері орналасқан 
аудандарда ландшафттың сапалық қасиеттерін анықтайтын атаулар 
кездеседі. Мысалы, Әулиекөл бұлағына жақын, Әулие шыңының 
етегінде орналасқан Мерке ғибадатханасы» [11].

Қазақстанның солтүстік-шығысындағы сакралды географиясы 
жергілікті тарихшылар Ю. Попов, Д. Приймак, Ж. Марданов,  
Т. Инсебаев, Е. Соколкин және басқалардың еңбектерінде де көрініс 
тапқан [12]. Өңірдің бірегей ежелгі нысандарының бірі – «Қаздар 
қонысы» палеонтологиялық ескерткіші. Сонымен қатар, Павлодар-
Ертіс өңірінде әлі де аз зерттелген ежелгі қорғандардың көп мөлшері 
сақталған. Қорғандары бар географиялық орындар жергілікті 
топонимикада көрінеді. Мысалы, Май ауданындағы «Қалмақ 
қырған» немесе жоңғар-қазақ соғыстары заманынан сақталған 7 
қорғанмен қоршалған Қараоба ауылы.

Жетекші ғалым-тарихшы З. Е. Қабульдиновтың пікірінше, киелі 
нысандардың басты мәні - олар негізгі рухани күйзелістерді тудырып 
қана қоймай, олардың пайда болуына жағдай жасайды. Сонымен 
бірқатар жағдайларда киелі нысандар рухани тәжірибені үлгіге алады 
және құндылықтық бағдарларды қалыптастыра алады [13].

Осылайша, сакралды географияның қазіргі тарихнамасы негізінен 
жеке мақалалармен ұсынылған. Өкінішке орай, фундаменталдық 
еңбек әлі де жоқ. Жалпы, отандық тарихшылар мен өлкетанушылар 
тарихи жадыны, сабақтастық дәстүрін және патриотизм сезімін 
сақтау тұрғысынан адам мен қоғам үшін ерекше құндылық ретінде 
сакралды ескерткіштерді зерттеуде белсенділік танытады.

Ертіс-Павлодардың қасиетті ескерткіштерді анықтау үшін 
«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» республикалық тарихи-мәдени экспедициясына 
қатысып, этнографиялық материалдарды жинадық.
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Фото 1 – Экспедицияның Павлодар облысының  
сакралды кеңістігіне бастапқы шығуы 

Ең бай этнографиялық материалдар Баянауыл ауданында 
жинадық. Көлдер, таулар және басқа табиғи ескерткіштер туралы 
қызықты ақпарат алдық. Мысалы, 1826-1833 жылы Баянауыл 
сыртқы округін құру туралы мәселесіне белсенді қатысқан және 
оны шешкен, оның бастамасын қалыптастырған Шон би ескерткішін 
зерттедік. Баянауылда біз көрнекті геолог, Қазақстан ғылым 
академиясының тұңғыш президенті Қ. И. Сәтбаев мемориалдық 
мұражайын араладық. Осында атақты ғалым туралы 1400 экспонат 
жиналып, мұқият сақталынуда. Бұл - қолжазбалар, ғалымның 
жұмыстағы отбасылық мұрағатынан алынған ерекше фотосуреттер 
және құрметті марапаттар, ғалымның жеке заттары. Баянауылда 
көптеген жаңа және қызықты мәліметтер алдық. Таудың етегінде 
Абылай сұлтанның осы жерде болғандығын және оның билігін 
қалмақтарды жеңгеннен кейін арғын руларының мойындағанын 
айғақтайтын ескерткіш бар. Сондай-ақ, Баянауылдың шетінде 
Абай мен Мәшһүр Жүсіптің ұстазы болған молла Камалиденнің 
зираты орналасқан. Бұл өте құрметті, мұсылман сауатын жақсы 
білетін молда еді. Ол туралы «өзінің тектілігімен танымал 
болды - кедейлерге көмектесті, ауруларды шабыттандырды және 
соғысушы партияларды татуластырды» деп жазылды Содан 
кейін экспедициямыз табиғи ұлттық парк аумағына (біздің 
республикамызда алғаш) бағытталды. Бұл жерде ерекше салтанат 
даңқты батыр Жасыбайдың атымен аталған Жасыбай көлі бар. 

Саяхатымыздың келесі кезеңі көрнекті философ, ағартушы, 
ақын және фольклор жинаушысы Мәшһүр Жүсіп Көпеев өмір 
сүрген Ескелді шатқалындағы Жаңауыл ауылынан өтті. Тірі кезінде 
ол әулие ретінде қадірленді. Қазір оның жерленген жерінде кесене 
орналасқан. Мәшһүр-Жүсіп кешенінің қонақ үйінде түнеген соң, біз 
Теңдік ауылына, Ақкелин шатқалына жол тарттық. Ақсақалдардың 
сөздерінен біз революцияға дейін Чормановтардың осы жерде, 
Тендік ауылында өмір сүргенін білдік. Олар болыс тұрғындарын 
басқарып қана қоймай, сонымен бірге мәдени-ағарту жұмыстарын 
жүргізді. Олар қазақ балалары үшін ашқан мектеп жарты ғасырға 
жуық уақыт жұмыс істеді. Бірақ, өкінішке орай, бүгінгі күнге дейін 
сақталмады. Қазір Теңдік ауылында заманауи, жақсы жабдықталған 
мектеп жұмыс істейді. 

Жолды жалғастыра отырып, біз көптеген тарихи фактілерді, 
батырлардың, саяси қайраткерлердің, ағартушылардың, кеңес 
уақытында ұмытылған дала білгіштерінің есімдерін білдік. 
Олардың істері ұрпақтардың сөзсіз ризашылығына лайық. Сондай 
тұлғалардың бірі Бұқар жырау Қалқаманұлы. Оның өмірі Қазақ 
хандығының ең маңызды әскери кезеңдерімен тұспа-тұс келді. 
Қарағанды және Павлодар облысының шекарасында Бұхар жырау 
кесенесі орналасқан. Оның ісі мәңгі еске сақталуда.

«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ» экспедициясының нәтижесінде Павлодар-
Ертіс өңіріндегі 5 республикалық және 73 жергілікті деңгейдегі 
сакралды объектілердің картасы жасалынды.

Фото 2 – Павлодар облысындағы сакралды объектілер картасы
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Республикалық деңгейдегі Павлодар облысындағы 

сакралды объектілер:
Екібастұз қ. - Ақкөл-Жайылма қалашығы
Баянауыл ауданы – Қоңып Әулие үңгірі
Екібастұз қ. – Исабек ишан хазреттің кесенесі 
Баянауыл ауданы –Жасыбай батырдың зираты 
Баянауыл ауданы –Мәшһүп Жүсіп кесенесі 
Жергелікті деңгейдегі Павлодар облысындағы сакралды 

объектілер:
1) Ортағасырлық ірі қала орталықтары мен Қазақ хандығының 

астаналары – 15
2) Діни және діни нысандар - ғибадат орындары – 10
3) Тарихи және саяси оқиғалармен байланысты қасиетті 

орындар – 36
4) Табиғи-ландшафты объектілер - 12
Табылған ескерткіштердің талдаудың нәтижесінде келесі 

қорытындыға келдік: сакралды объектілер барлық тарихи дәуірлерді 
бейнелеуге ғана емес, сонымен қатар ежелгі дәуірден бастап бүгінгі 
күнге дейінгі әлеуметтік-мәдени құндылықтардың эволюциясын 
анықтауға мүмкіндік береді. 

Жалпы, қоғамда сакралды ескерткіштерге деген қызығушылықтың 
жоғары дәңгейде. Көпшілік олардың рухани жаңғыру және ұлттық 
бірегейлікті сақтау үшін маңыздылығын түсінеді.

Алайда, адамдардың белгілі бір бөлігі аз ақпарат алады және 
олардың позициясын анықтау қиынға соғады. Сондықтан біз қажетті 
шаралар кешенін жасадық.

«Киели Қазақстан» бағдарламасын іске асыру барысында 
туындайтын проблемаларды шешу үшін:

1 Киелі объектілерді қорғау және сақтау туралы заңдарды 
жетілдіру;

2 Ғылыми еңбектерді жандандыру үшін зерттеулерді гранттық 
қаржыландыруды арттыру қажет.

3 Киелі нысандарды насихаттау мақсатында жастар арасында 
лекцияларды өткізу, БАҚ-та және әлеуметтік желілерде ғылыми 
зерттеулердің нәтижелерін кеңінен жариялау, «Өлкедегі Киелі 
ескерткіштер орындары бойынша» туристік маршруттарды әзірлеу 
керек.

Сондықтан, біздің Отандағы қасиетті жерлер барша 
қазақстандықтарға ортақ болуда. Оларды еліміздің әрбір азаматы 
білуі тиіс. Сакралды ескеткіштер рухани дәстүрдің басты негізі, 

символдық қорғанысы және ұлттық бірегейлік элементтерінің 
бірі. Оларды кеңінен насихаттау ұлттық құндылықтардың 
қалыптастыруына үлкен ықпал етеді.
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ЕРМҰХАН БЕКМАХАНОВ – ҚУҒЫН-СҮРГІН ҚҰРБАНЫ

КАСЫМГАЛИЕВА А. К. 
тарих пәнінің мұғалімі, № 25 қазақ қыздар гимназиясы, Екібастұз қ.

ШАЙМАН Г. С. 
6 сынып оқушысы, № 25 қазақ қыздар гимназиясы, Екібастұз қ.

2020 жылы ғұлама тарихшы-ғалым Ермұхан Бекмахановтың 
туғанына 105 жыл толады. Тарихтың көне қойнауынан ақиқатты 
ақтара көрсеткені үшін ғалымның қуғын-сүргінге ұшырағаны, әйтсе 
де туған халқым деп соққан үлкен жүрек мойымай, бәріне төтеп 
бергені бүгінде кімге болсын белгілі.

Кеңес үкіметі тұсында қазақ тарихының дамуына аянбай 
еңбек сіңірген Е. Бекмахановтың еңбектері ғасырлар бойы қазақ 
тұлғаларының арманына айналған ұлттық идеяның тармағы еді. 
Мәселен, Е. Бекмахановтың идеясы, алдымен, ұлт мүддесінің тірегін 
сақтап, оны болашақ қазақ елінің ұлттық идеясына айналуына 
мүмкіндік жасау болды.

Қазақстан тарихы ғылымында Қазақстанның Ресейге қосылу 
проблемалары Кеңестік идеология тұрғысында зерттелінді; ол 
«түгелдей зиян», «жартылай зиян», «прогрессивті құбылыс» 
деген сияқты үш қырынан қаралды. Е. Б. Бекмахановтың идеялық 
қарсыластарының бірі А. Ф. Якунин 1950 жылы «Правда» газетінде 
«Қазақстан тарихының мәселелерін марксік-лениндік тұрғыдан жазу 
үшін» атты мақала жариялады. Ол мақаласында былай деп жазды: 
«Тарихшы М. Н. Покровский және оның «мектепсымағы» орыс 
емес халықтардың Ресейге қосылуын «түгелдей зиян» деп жазғаны 
мәлім. Осыдан келіп, Ресейге қарсы кез келген ұлттық қозғалысты 
оның сипаты мен мақсатына мән берместен Покровскийдің 
«мектебі» оны ұлт-азаттық, погрессивті, тіпті революциялық деп 

санады. 20-жылдардың соңы мен 30-жылдардың бас кезіндегі кеңес 
тарихшыларына марксистік емес тарихи тұжырымдауға қарсы тұру, 
бірбеткейлік, жөнсіз білгірлік тән болды. «М. Н. Покровскийдің 
мектебі» сол кездің өзінде қатал сынға ұшыраған болатын. Бұл 
дәстүр соғыстан кейінгі жылдарда біршама қарапайым нұсқада 
жалғасты [1, 537 б.].

Осы айтылғандар аясында, Е. Б. Бекмахановтың «XIX 
ғасырдың 20-40- жылдарындағы Қазақстан» монографиясын 
КСРО Ғылым академиясының Тарих институтында, Қазақ КСР 
Ғылым академиясының Тарих, археология және этнография 
институтында талқылануы назар аударарлық жайт. Бұл талқылаулар 
стенограммалары Қазақстан тәжірибесінде қолданылған 
тоталитаризм идеологиясының мазмұны мен ауқымын ашып 
көрсету тұрғысында назар аударарлық тарихи дерек көзі болып 
табылады.

Кенесары Касымов бастаған 1837-1847 дылдардағы ұлт-
азаматтық көтеріліс және Кенесары ханның тарихтағы рөлі 
жайлы зерттеулер Қазақстанда қалыптасқан тоталитарлық 
режимнің идеологиялық мәнін айқын бейнеледі. Маркстік-
лениндік-сталиндік ғылым тазалығын жақтаушылар партиялық-
мемлекеттік басшылықтың әкімшіл-бұйрық беру тәсілін пайдаланды  
К. Қасымов көтерілісін ұлт-азаттық оқиға деп қабылдаушыларға 
қарсы шыққандардың арасында Х.Г.Айдарова көзге түсті. Осылайша 
қазақстандық бірқатар ғаламдарды қудалауға жол ашылды  
[1, 537 б.]. 1950 жылы 26 желтоқсанда «Правда» газетінде  
Т. Шойынбаев, Х. Айдарова мен А. Якуниндердің бірлесіп жазған 
«Қазақстан тарихы маркстік-лениндік тұрғыдан зерделейік» 
атты мақаласы жарық көрді. Осы мақала кеңестік тарих, жалпы 
гуманитарлық ғылым тағдырында зұлматты рөл атқарды. Оған 
жоғарыда айтылған мақаланың негізгі екі тезисі дәлел бола алады, 
онда: 1) «Қазақстан тарихының маңызды кезеңдерінің бірін 
баяндауды қолға алған Бекмаханов оның мәніне бара алмаған, 
феодалдық-монархиялық ұлтшылдық төркінін түсінбеген және 
де мұрағаттық және әдеби мағұлматтарды қате пайдаланып, 
тарихты бұрмалаған. Автор маркстік-лениндік ғылыми ұстанымнан 
ауытқыған, тарихи оқиғаны буржуазиялық-ұлтшылдық көзқарас 
тұрғысынан зерделеген»; 2) «Кеңес тарихшылары ұлттық қозғалыс 
тарихын терең де шынайы түрде зерттеулері керек. Бұл тарихи 
оқиғаға маркстік-лениндік көзқарас тұрғысынан келу деген сөз. 
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Өкінішке қарай, ғылыми-зерттеу жұмыстардың бәрі бірдей осы 
талапқа сай келмей жатыр» деп көрсетілді [1, 538 б.].

«Правдадағы» осы мақала 1951 жылы 21 ақпанда өткен КСРО 
ҒА Тарих институты Ғылыми кеңесінің талқылау нысанына 
айналды. Ғылыми кеңес өз қорытындысында Е. Б. Бекмахановтың 
жұмысы «күйе жағу, теориялық және саяси тұрғыда марксизмге жат 
буржуазиялық-ұлтшылдық көзқараста жазылған» деген баға берді. 
А. М. Панкратова Е. Б. Бекамахановтың еңбегңн Қазақстанның 
жинақталған тарихын жасаудағы алғашқы сәтті қадам деп бағалап, 
қаралау қорытындысында қол қоюдан бас тартты. «Правданың» 
мақаласы Е. Б. Бекамахановқа саяси айып тағып,құртуды тікелей 
бастап берді. Оның еңбегіне «Ресейге қарсы ұлттық көтерілістерді 
дәріптейтін, орыстарға қарсы кітап» деген жала жабылды.  
1951 жылы 16 сәуірде партия жиналысы болып, онда Е. Б. 
Бекамахановты БК(б)П қатарынан шығару жөніндегі 13 сәуірдегі 
бюро шешімі бекітілді. Оны институттан шығару мәселесі қойылды. 
Сол жылы 24 сәуірде Институт Ғылыми кеңесінің кеңейтілген 
отырысы шақырылып, онда Е. Б. Бекамахановқа тарих ғылымының 
докторы және кандидаты ғылыми атақтарын беру жөніндегі шешімді 
алып тастау туралы Бүкілодақтық аттестациялық комитетке (ВАК) 
өтініш жасалды [2, 372 б.]. 

1951 жылы 6 қазанда ВАК Е. Б. Бекмахановты ғылыми 
дәрежелері мен атағынан айырды. 1951 жылы 16-17 қазанда 
Қазақстан К(б)П ОК VIII Пленумы өтіп, онда ОК бірінші 
хатшысы Ж. Шаяхметовтың «Республика партия ұйымдарындағы 
идеологиялық жұмыстардың жағдайы және оны жақсарту шаралары 
туралы» баяндамасы талқыланып, онда сын нысанасына Бекмаханов 
және «қатардағы партия мүшелерінің» айтқанына, «халық үніне» 
құлақ аспаған Академия басшылары алынды. 1952 жылы 24 
мамырда ҚазКСР ҒА Премиумы отырысы Е. Б. Бекмахановты 
қызметтен босатты.

Е. Б. Бекмахановтың ұлтшылдығымен қатар, ағылшын-
американ агентурасымен байланысы бар адам есебінде бар 
құқығынан айрылып қуғындалуы, бүкіл кеңес интеллегенциясына 
сабақ болуы көзделінді. Тоталитарлық тәсілдің құралы адамдар 
арасында өзара күдік туғызу және сенімсіздік атмосферасын жүйелі 
түрде қоздатып отыру болды, ол шындығында ақиқатынан жаңылған 
қоғамдқсананы қалыптастырды. Басын шабуға қолайлы болу үшін 
ұлттық интеллигенцияны тізерлеткен алып ауқымды әлуметтік және 
саяси тәжірибе өз дегеніне жетті.

Білікті тарихшы-ғалым туралы: «Алашордашылардың ізімен 
қазақ халқы санасын улай отырып, Е. Бекмаханов пен оның 
жақтаушыларығ қазақ халқын ұлы орыс халқынан бөліп әкетуге 
және оны шетел басқыншыларына - ағылшын отаршыларына 
құлдыққа беруге ұмтылған революциядан бұрынғы кертартпа 
қайраткерлерді ұлықтады» деген сөздер айтылды. «Саяси 
сенім артуға болмайтын», ғылымға кездейсоқ кеоген адамдарға 
арқаулық танытқаны үшін академияныі бұрынғы вице-президенті  
І. К. Кеңесбаевқа «қазақ тіл біліміне аракчеев тәсілін зорлап енгізді» 
деген секілді айып тағылды [3, 322 б.]. 

Заманауи зерттеушілердің ойынша (І. М. Қозыбаев,  
Л. Я. Гуревич), 1951 жылы 16-17 қазанда өткен Қазақстан К(б)П 
ОК VIII Пленумы саяси науқандар толқынының апогейі болды, 
ол интеллегенцияға тағылған саяси айыптауларды түгелдей 
қамтыған еді. Солай бола тұра, онда тұңғыш рет республиканың 
жоғары деңгейдегі басшылығына да сын айтылды. Осыдан, ұлттық 
интеллегенцияның басына түскен ауыртпалықтың, қуғындар 
шараларыныңкеңестік тоталитаризмнің айқын көрінісі екені көрінді.

Айдауда жүрген Ермұхан Бекмаханов: «Менің ісімді тексеру 
әдейі біржақты жүргізілді. Тергеу орындарын осы хатта көрсетілген 
фактілер қызықтырды, менің ол туралы жауаптарым проьоколда 
көрсетілмеді. «Правдадағы» мақала туралы менің сөздерімнің 
бірде-бір стенограммасы іске тіркелмеген. Сондай-ақ менің БК(б)
П ОК мен Қазақстан К(б)П ОК-іне және газет, журналдарға жазған 
хаттарымның көшірмесі істе жоқ болып шықты. Тергеуші органдар 
Кенесары Қасымов қозғалысына қатысты қойылған сұрақтар мен 
оның жауаптарына мән берген жоқ. Тексеру барысында 30 жылдан 
астам Кенесары Қасымов қозғалысының не себепті «Правдада» 
мақала шыққанға дейін жағымды тұрғыда аталып келгенін 
анықтаудың еш қажеті болмады. Егер де тексеруші органдар осы 
мәселені зерттеуді жан-жақты қарастырғанда, онда олар менің 
кінәмнің қаншалықты екенін анықтауға біршама әділеттілік 
тұрғысынан келген болар еді», - деп жазды елдің жоғары билік 
органдарына.

Қазақ КСР Жоғарғы Сотының қылмыстық істер жөніндегі сот 
алқасы Е. Б. Бекмахановты қылмыстық кодекстің 59-10-бабының 
2-бөлімі 2УК бөлімі 58-2-бап санкциясымен, түзету лагерінде 25 
жыл қамауда ұстауға, 5 жылға дейін конституциялық құқығынан 
айыруға және оған тиісті мүлік атаулыны түгелдей тәркілеуге үкім 
шығарды. Сондай-ақ, судья Мамутовхалық өкілдері Жүнісова мен 
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Жулин қол қойған сот шешімінде: «Жоғарыда көрсетілген жазаны 
өтеу мерзімі 1952 жылдың 5 қыркүйегінен, яғни тұтқынға алынып 
қамалған күннен есептелсін. Айғақтардың бәрі іске тігілсін. Сот 
шешімі ең соңғы, кассациялық тұрғыда шағым жасауға жатпайды» 
деген жазбаша сот қорытындысы жазылды [1, 539 б.].

Е. Бекмаханов тұтқындалғаннан кейін, оның аспираттары мен 
студенттерін «Бекмахановтың балапандары», «бекмахановшылдар» 
деп атап, оларды да қуғынға ұшыратты. Олардың қатарында 
аспиранттар Б. Е. Есмұхамедов, П. Тибекин, З. Пашил, А. Мұхтаров, 
А. Найзағарин болды. 

1953 жылдың аяғында, көрнекті кеңес тарихшысы, академик  
А .  М .  П а н к р а т о в а  Е .  Б .  Б е к м а х а н о в т ы ң  ғ ы л ы м и 
тұжырымдамасынамнық сеніммен, беделі және КОКП ОК-ға 
мүшелігін пайдаланып, Н. С. Хрущевқа Е. Б. Бекмахановиы ақтау, 
оны түрмеден босату туралы өтініш жолдады. КСРО Жоғарғы 
Соты қылмыстық істер жөніндегі Сот алқасының 1953 жылдың 
21 қазанындағы шешімімен оны қылмысқа тарту жөніндегі 
үкім жойылды және КСРО ІІМ 1954 жылдың 16 ақпанындағы 
қаулысымен РКФСР қылмыстық іс жүргізу кодексінің 4-бабының 
5-тармақшасына сәйкес Е. Б. Бекмахановқа қатысты ісі тоқтатылды. 
Е. Б. Бекмахановтың ақталуы бірден жүзеге асқан жоқ, ол үш кезеңнен 
тұрды: І - 1954 жыл - заң жүзінде және саяси тұрғыдағы ақталу;  
ІІ - 1954-1956 жылдар (КОКП ХХ съезі) - профессор Е. Б. Бекмаханов 
ісін қайта қарау, С. М. Киров атындағы ҚазМУ-дің Қазақ КСР 
тарихы кафедрасының меңгерушісі қызметіне қайта алу және 
ғылыми дәрежелері мен атақтарын қалпына келтіру; ІІІ - 1956-1992 
жылдар оның ғылыми тұжырымдарының ақталуы. Қалыптасқан 
бұл жағдай негізінен Кеңес өкіметі орнаған кезден басталған 
Ресейдің шеткері ұлт аймақтарындағы тарихнама дамуына таптық 
идеологияның үстемдік етуімен түсіндіріледі [3, 341 б.].

Е. Б. Бекмаханов өзінің жемісті еңбегіне сай ғылым мен 
қоғамдағы орнын қайтадан алды. Оған университеттегі өзі 
ұйымдастырған кафедрасы қайтарылып берілді. 1964 жылы Қазақ 
КСР Ғылым академиясының мүше-корреспонденті болып сайланды. 
Өмірінің соңғы он жылында өнімді еңбек етіп, терең мазмұнды 
ғылыми шығармалар жазды, орта мектептер үшін Қазақ КСР 
тарихының оқулығын жазды [4, 8 б.]. 

Ол шынымен де, Кенесары тарихымен байланысты бүкіл қазақ 
елінің жағдайын, рухани өмірін, елдігін, батырларының қызметін, 
бірлігін бейнелейтін мол мұра қалдырды. Оны танудың, зерттеп 

жазудың ғылымда жолын салды. Тарихта көміліп бара жатқан 
ұлттық санамыздың ізін аршып кетті. Бірақ ұлттың тарихын және 
оны қалыптастырушы халық тұлғаларының феноменін толықтай 
жазып үлгеруге дарынды ғалымының өмірі жетпеді. Себебі, түрлі 
түрмелер мен лагерьлерде қамауда болып, солардың азаптарын 
басынан өткізді. Осы темір тордың арғы жағында көрген зорлық-
зомбылық, оған дейінгі және кейінгі қуғын-сүргін оның жанын 
күйзелтті, тағдырын жүдеушілікке ұшыратты, ғұмырын қысқартты. 
Ұстаздық, ғалымдық әрі азаматтық кемеліне келген шағында 
дүниеден озуына себепші болды.

Бекмаханов тағлымы жеке басқа табыну дәуіріндегі ғылымда 
ойлау-зерттеу бостандығы болмағанын, тарих ғылымы тұмшаланып, 
өресіз бюрократтардың, ғалымсымақтардың саяси қолшоқпарына 
айналып, өз пікірін айтқан авторлар үшін қандай зауал тудырғанын 
айқын дәлелдеп береді. Ермұхан Бекмаханұлының отаршылдардың 
ойранынан аяққа тапталып қалған Кенесары, Наурызбайдың рухын 
қайта көтеріп, халқының ұлттық сана-сезімін оятуға бағытталған іс-
әрекетінің аяғы бүкіл ұлтжанды қазақ атаулыға қарсы бағытталған 
саяси науқанға әкеліп соқтырды.
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сы РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ 
И РАЗВИТИИ СУВЕРЕННОГО КАЗАХСТАНА 

ШАРАФИЕВА А. З. 
учитель истории, СОШ № 29, г. Павлодар

ШАРАФИЕВА С. 
ученик 6 класса, СОШ № 29, г. Павлодар

« И м е ю т с я  д в е  в е л и к и е  ц е л и ,  к о т о р ы е 
каждая конституция должна достичь, чтобы 
быть эффективной, каждая старая и знаменитая 
конституция должна их выполнять безупречно: каждая 
конституция должна заработать авторитет, а затем 
пользоваться авторитетом; она должна, прежде 
всего, завоевать преданность и доверие народа и затем 
применить этот авторитет в делах управления.»

У. Беджгот

В повседневности мы не так часто задумываемся о том, какую 
роль в жизни страны и казахстанского народа играет основной 
закон нашего государства - Конституция. Между тем, политическая, 
экономическая и социальная стабильность, свободное духовное 
развитие нашего общества в значительной степени обеспечиваются 
действием Конституции Республики Казахстан. 

Актуальность темы заключается в том, что в данной статье 
рассматривается роль конституции как основного закона нашей 
Республики, являющегося фундаментом законодательства и 
регулирующего взаимоотношения граждан между собой и их 
отношения с государством. Развитие Республики Казахстан 
подтверждает общее правило нашего времени: каждая страна, 
считающая себя цивилизованной, имеет свою конституцию. 
Конституцию можно рассматривать как микромодель общества, 
его законодательный каркас, в рамках и на основе которого 
функционирует механизм государственной власти, обеспечиваются 
права и свободы граждан.

Цель нашей работы – проанализировать и обобщить историю 
принятия конституций в истории нашей страны, рассмотреть 
основные черты и особенности конституционных законов в их 
динамике. Исходя из цели мы поставили следующие задачи:

• изучить и проработать теоретический материал истории 
нашего конституционного строительства; 

• сравнить содержание и аспекты конституций;

• определить значимость конституционных законов в жизни 
нашего государства. 

Основным методом исследования является сравнительно-
исторический метод.

Элементы научной новизны заключаются в том, что 
основные этапы, особенности и пути дальнейшего развития и 
совершенствования казахстанской конституции рассматриваются 
с современных позиций.

Практическая значимость: материалы работы могут быть 
использованы при разработке школьных элективных курсов, а также 
в преподавании предмета «Человек. Общество. Право».

Первая попытка создания конституции была принята в 1911 
году. Известный общественный деятель Барлыбек Сыртанов 
подготовил проект документа под названием «Қазақ елінің Уставы» 
[6, с. 87]. Основной идеей устава было создание самостоятельного 
национального суверенного государства. Следующий шаг на пути 
создания конституции - это Программа партии Алаш. Данная 
программа предлагала создание национально-территориальной 
автономии Алаш с республиканским парламентско-президентским 
строем в рамках демократической Федеративной России. Проект 
программы партии «Алаш» свидетельствует о том, что ее лидеры 
самоотверженно защищали интересы родного народа, отстаивали его 
права на существование и самостоятельное политическое развитие. 
Государственность Казахстана объективно развивалась на советской 
основе, по возможности сохраняя свою национальную природу.

Разработка, утверждение и внедрение конституционных 
законов Казахстана осуществлялось в период с 1920 по 1995 год. 
26 августа 1920 года Советское правительство - ВЦИК и СНК 
РСФСР - издало декрет «Об образовании Киргизской (Казахской) 
Автономной Советской Социалистической Республики» в 
составе РСФСР, которая явилась тогда первым федеративным 
социалистическим государством, построенным на началах 
советской автономии. Декрет об образовании КазАССР определил 
территорию Казахстана, установил, что органами управления 
КазАССР являются местные Советы депутатов, ЦИК и Совнарком. 
Для управления военным аппаратом был учрежден Казахский 
военный комиссариат [2, с. 605].

Первая Конституция Казахстана была принята в окончательной 
редакции Постановлением ЦИК Казахской автономной советской 
социалистической республики 18 февраля 1926 года после 
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образования СССР и с учётом Конституции РСФСР 1925 года, 
так как Казахстан являлся частью РСФСР. Данный основной 
закон закрепил форму правления, государственного устройства, 
политический режим, структуру органов государственной власти, 
исполнительно-распорядительных органов. Были определены 
основные начала активного и пассивного избирательного права, 
бюджетного права. Согласно данной Конституции Казахстан 
являлся равноправной республикой в составе России.

20 июня 1936 года вышло Постановление Президиума КазЦИК 
об образовании Конституционной комиссии в составе 35 человек для 
выработки Основного Закона Казахской республики. Председателем 
комиссии был Л. Мирзоян, в нее входили Д. Садвакасов, С.  Нурпеисов, 
У. Кулумбетов, С. Ескараев, С. Мендешев и др. Подготовленный 
проект был представлен на рассмотрение союзной Комиссии, которая 
одобрила его и вернула с небольшими поправками. В конце января 
1937 г. проект был рассмотрен и одобрен на бюро Казкрайкома ВКП 
(б) и передан на рассмотрение ЦИК КазССР. 9 февраля 1937 г. он был 
опубликован в республиканских СМИ для всенародного обсуждения, 
которое длилось почти полтора месяца [2, с. 633].

Конституция Казахской ССР, принятая на Чрезвычайном Х 
Всеказахстанском съезде Советов 26 марта 1937 г., состояла из 
11 глав и 125 статей. В ней было прописано: «Вне пределов ст. 14 
Конституции СССР КазССР осуществляет государственную власть 
самостоятельно, сохраняя полностью свои суверенные права». 
В Конституции 1937 г. были закреплены также добровольное 
объединение с другими равноправными республиками в целях 
осуществления взаимопомощи по линии экономической, 
политической обороны (ст. 13), неизменяемость территории 
без согласия КазССР (ст. 16), вопросы ведения республики, 
согласно которым были сформированы высшие республиканские 
и местные органы государственной власти, контроля за 
исполнением законодательства, охраны государственного и 
общественного порядка и прав граждан, взимания налогов и т.д.  
(ст. 19). Также была установлена система органов суда и прокуратуры. 
Народные суды избирались гражданами районов на основе всеобщего, 
прямого и равного избирательного права при тайном голосовании, 
судопроизводство должно было вестись на казахском языке, а в 
районах с большинством других национальностей – на их языке  
(ст. 83–90) [4, с. 97].

Дальнейшую конституционную эволюцию Казахстана 
можно назвать периодом казахской советской республиканской 
государственности в составе Союза ССР, когда он получил 
повышенный статус непосредственного субъекта советской 
Федерации и по Конституциям Казахской ССР 1937 и 1978 гг. 
развивался формально-юридически как суверенное государство. 
В Конституции 1937 г. были определены основные права и 
обязанности граждан: право на труд (ст. 96), на отдых (ст. 97), 
материальное обеспечение в старости, в случае болезни и потери 
трудоспособности (ст. 98), охрану здоровья, гарантии свободы слова, 
печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, 
неприкосновенности личности, жилища, переписки граждан, право 
убежища иностранным гражданам [1,с. 99].

Последняя советская конституция была принята 20 апреля 
1978 года на седьмой сессии Верховного Совета КазССР. В этой 
конституции определены роль и функции Коммунистической партии 
Советского Союза. Правовой статус Казахстана был двойственным: 
с одной стороны, КазССР - суверенное государство с определенными 
правами и полномочиями, а с другой - провозглашалось единство 
суверенитета СССР и республики. Многие статьи конституции 1937-
1978 гг. не применялись в жизни, не имели реальных гарантий для 
осуществления. Например, согласно ст.74 Конституции Казахской 
ССР в соответствии с Конституцией ССР охраняются Союзом ССР». 
Это лишало республику права иметь политические, правовые и 
экономические средства защиты своего суверенитета. Особенно 
уязвимыми были провозглашенные Конституцией свобода слова, 
печати, собраний, митингов, демонстраций. Безразрешения властей, 
эти свободы были не реализуемы.Таким образом, национальное 
демократическое государство не могло состояться в качестве 
полноценного самостоятельного политического института.

Новое конституционное законодательство независимого 
суверенного Казахстана начинается с принятия Закона «Об 
учреждении поста Президента Казахской СССР» от 24 апреля 1990 
[5, с. 78].

Коммунистическая партия постепенно перестала играть 
руководящую роль и потеряла функции лидера. Конституция была 
дополнена статьей «Президент Республики Казахстан». Также после 
указанного закона 25 октября 1990 г. была принята Декларация о 
государственном суверенитете КазССР.
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После конституции 1978 года наступил новый этап изменения 

этого важного документа. До 1993года в нашей стране действовала 
Конституция КазССР. Сейчас то время называют эпохой застоя. 
Государство эпохи застоя стремилось жестко контролировать все 
сферы жизни общества: экономическую, политическую, культурную 
и даже личную жизнь граждан. Хотя Конституция 1978 года 
закрепляла многие права и свободы граждан, воспользоваться ими 
на деле было трудно, а порой даже невозможно [5, с. 85].

В 1991 году в декабре распался СССР, все входившие в его 
состав союзные республики объявили о своей самостоятельности, 
и КазССР перестала существовать. На карте мира возникло новое 
государство – Республика Казахстан. 28 января 1993 года Верховный 
Совет Республики Казахстан принял первую Конституцию 
суверенного, независимого государства Казахстан. Она была в 
значительной степени основана на бывшей конституции КазССР.

Конституция 1993 года была Конституцией переходного 
периода – от советского государства к современной демократической 
республике.

Она определила, что система органов государства строится 
на принципе разделения государственной власти на 3 ветви: 
законодательная власть – Верховный Совет, судебная власть – 
Конституционный, Верховный и Высший арбитражный суды; 
исполнительная власть – Президент и Кабинет Министров [1, с. 291].

Конституция 1993 года имела массу недостатков, так как она 
была оторвана от реальной жизни: был распущен Верховный Совет; 
Казахстан остался без Парламента.

В конце 1994 года, глава государства принял решение о 
необходимости подготовки проекта новой Конституции. Все 
эти факты послужили основанием для того, чтобы 1 июля 1995 
года на всенародное обсуждение был представлен проект новой 
Конституции Республики Казахстан. Состоялось около 33 тыс. 
коллективных обсуждений, в которых приняли участие более  
3 млн. граждан. Во время обсуждения было внесено почти  
30 тыс. предложений и замечаний. В 55 ст. были внесены более  
1100 поправок и дополнений [3, с. 10]. После масштабного 
обсуждения глава государства получил всенародную поддержку.

Действующая Конституция Республики Казахстан принята  
30 августа 1995 г. на всенародном референдуме. Этот день является 
государственным праздником – Днем Конституции. 

В 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 гг. в действующую Конституцию 
вносились изменения и дополнения. В 1998 г. были внесены 
изменения и дополнения в 19 статью. Они коснулись сроков 
и полномочий Президента, депутатов Сената и Мажилиса, 
был снят предусмотренный ранее верхний возрастной предел 
для госслужащего. Конституционная реформа способствовала 
формированию условий для расширения возможностей участия 
политических партий в выборах в Мажилис парламента РК. 
Было предусмотрено, что 10 депутатов Мажилиса избираются 
на основе партийных списков по системе пропорционального 
представительства. В 2007 г.: переход к пропорциональной 
избирательной системе; укрепление статуса Парламента за счёт 
введения нормы об утверждении премьер-министра парламентским 
большинством и процедуры консультаций Президента с партийными 
фракциями при назначении главы правительства; Ассамблея 
народа Казахстана была наделена конституционным статусом и 
получила право делегировать своих представителей в Мажилис 
и Сенат Парламента согласно установленной квоте. В феврале 
2011 г. в Конституцию были внесены изменения, направленные на 
установление конституционных основ назначения и проведения 
внеочередных выборов президента страны [3, с. 16]. В марте 2017 
года в Конституцию вновь были внесены изменения, позволяющие 
устанавливать в пределах Астаны особый правовой режим в 
финансовой сфере (статья 3-1). Кроме того, поправками были 
предусмотрены основания для лишения гражданства по решению 
суда за совершение террористических преступлений, а также за 
причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам 
Республики Казахстан (ч.3, ст.10), дополнены требования к 
Президенту Республики Казахстан, а именно - наличие высшего 
образования (ст.41) и другие. Последнее изменение в Конституцию 
РК внесено Законом от 23 марта 2019 года. Оно связано с изменением 
названия столицы с Астаны на Нур-Султан. 

Особенности Конституции 1995 г.: из преимущественно 
политического и идеологического документа, какими были тексты 
Конституций 1978 и 1993 гг., она стала, прежде всего, правовым 
актом; освобождена от положений и норм, не соответствующих 
целевым и ценностным установкам основных социальных групп 
(национальных, социальных, религиозных и др.), составляющих 
единый народ Казахстана; в нее включены лишь те идеи, 
положения и нормы, которые способствуют объединению и 
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консолидации граждан; фиксирует, что единственным источником 
государственной власти в Казахстане выступает народ; исходя 
из народного суверенитета, декларирован принцип «единства 
государственной власти» и ее разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную ветви, взаимодействующие 
между собой на основе системы сдержек и противовесов; 
закреплена конструкция государственной власти в ее политико-
территориальной организации и системе высших госорганов, а 
также унитаризм и превалирование исполнительной ветви власти, 
лидером которой является Президент.

Таким образом, становление конституционных законов привело 
к тому, что современная Конституция полностью соответствует 
общепризнанным принципам и нормам международного 
права, европейским и мировым стандартам конституционного 
законотворчества. Она не только использует опыт конституционного 
развития передовых демократических государств, но и учитывает 
практику текущего законодательного регулирования общественных 
отношений в Казахстане на современном этапе.

ЛИТЕРАТУРА
1 Аяган Б. Г., Шаймерденов М. Д. История Казахстана. - 

Алматы : Атамура, 2013 – 400 с.
2 В братском единстве народов СССР. Документы и материалы 

1920–1937 гг. - Алма-Ата : Казахстан, 1972 – 690 с.
3 История конституционализма в Казахстане / Казахстан 20 

лет независимости: / Под общей ред. Б. К. Султанова. – Алматы, 
2011 – 408 с.

4 Конституционное право Республики Казахстан / сост. 
Ащеулов А. Т. - Алматы : КазГЮА, 2001 – 656 с.

5 Конституционная реформа – новый этап в развитии 
Казахстана: Материалы «круглого стола» (22 мая 2007 г.) / сост.
Султанов Б. К. – Алматы : КИСИ при Президенте РК, 2007 – 151 с. 

6 Өзбекұлы Сәкен.Барлыбек Сыртанов. – Алматы : Жеты 
Жаргы, 1996 – 415 с.

ИСТОРИЯ МОЕЙ УЛИЦЫ, В ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ

ШТЕРЦ Т. В.
учитель истории, Северная СОШ

ШТРАУБ О. А. 
ученица 6 класса, Северная СОШ

«Улицы, улицы, улицы…
Солнце смеется в лужицах,
В травах играет и светится,
С ним желает встретиться.
Улицы, улицы, улицы –
Дневные ночные спутницы –
Идут сквозь газоны и скверы,
Полные силы и веры.»

Ольга Штрауб

Историю своего поселка… Хорошо ли мы знаем её? Совершая 
прогулки по родной улице поселка, мы выяснили, что очень мало 
знаем интересных фактов из истории улицы Советов, о людях, 
проживающих рядом с нами, о живших когда то людях. Чтобы 
узнать больше о своем отчем крае, мы подготовили и осуществили 
работу на тему «История моей улицы, в истории моей страны». 
Тема актуальна, так как в истории нашей улицы отражена судьба 
легендарных земляков: ветеранов, первоцелинников, учителей - 
ветеранов. внесших большой вклад в летопись родного края и всего 
мира. Добиться этого можно через знакомство с её историей. Во все 
времена фундаментом национальной идентичностью являлась малая 
родина, родная улица, которая сформировала вокруг себя традиции и 
культуру всех этносов, проживавших на ней. Каждый должен знать 
ни только название своей улицы, но и знать историю её создания. 

Северный – крупнейшее село в Иртышском районе, центр 
одноименного сельского округа. Расположен на левом берегу реки 
Иртыш к Северо-западу от г. Павлодара, в 55 км. От с. Иртышск. 
Ближайшая ж.-д. Ст. ИртышскаяСр.-Сибирской магистрали 
находится в 20 км на территории Омской обл. РФ. Координаты – 
53гр. 45 мин. С.ш. И 74 гр. 52мин в.д. [1, с. 2].

Свое название получило потому, что расположено севернее 
райцентра. 

В 30-е годы прошлого века был организован совхоз «Северный». 
Он объеденил земли 12 сел, жители, которых, активно принялись за 
строительство, реарганизацию хозяйства. В эти годы было построено 
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очень много объектов, некоторые из которых стояли вплоть до «эпохи 
застоя». Тогда были построены: электростанция,водонапорная 
башня, больница, мастерская.старый клуб. В это время многие 
казахи еще жили в юртах. Началось строительство домов барачного 
типа по будущей улице »Береговая». [1, с. 3].

Улица Советов названа как дань эпох Советского Союза. Почти 
посередине улицы больница (конец 50-х – начало 60-х годов), 
вызывавший возмущение жителей.! Улица узкая, дома близко к 
дороге – неудобства. Возмутился народ. До середины 60-х годов 
жизнь била ключом, в каждом доме по 2-3 детей, по вечерам, 
особенно в летнее время, со всех сторон раздавались звонкие детские 
голоса. Люди жили небогато, но радостно. Всё делили пополам, как 
положено друзьям. Радость видели в труде, а платили - то копейки 
или (до 60-х годов) трудодни! Праздники Майские – столы на 
улицу: кто чем богат – мечи на стол, гармонистов полдеревни (и 
откуда столько талантов!), и пир на весь мир! Особенно неугомонны 
женщины: будут петь до зари! В 70-х годах на развилке двух дорог 
помещался детский садик. Конечно, занимались с детьми далеко не 
специалисты, но женщины добрые и аккуратные: Садик утопал в 
зелени, весной благоухали яблони, вишни, сливы, а летом и осенью 
на столах у детей свежие фрукты и ягоды! В 90- годы садик перевели 
на закрыли. С каждым годом количество жителей села Северное 
увеличилось. В 1930 году поселку присваивается официальное 
название Северный. В этом году селу Северному исполнится ровно 
90 лет со дня основания.

Люди – гордость наша. Об этом можно говорить и говорить. 
Но хочется написать о Леоновой Нине Петровне, которая приехала 
в наше село Северное по комсомольской путевке и всю жизнь 
прожила на улице Советов. [3, с. 45].

Из воспоминаний.
«Родилась в 1933 году в Тверской области, г. Бумажников. 

Знаменитый городок, где выпускали целлюлозу. Семья моя простая. 
Родители -крестьяне. Мама работала почтовиком- обменщиком, 
папа был на специальной службе, прошел войну. Я окончила  
10 классов и поступила в Калининский педагогический институт на 
филологический факультет. Окончила педагогический институт в 
1958 году. По распределению направили в Павлодарскую область. 
Нас было 25 человек. И вот в 1958 г. по распределению я приехала 
в село Северное.

Огромные горы зерна, их называли бурты. Какая красота. Это 
рождала земля. Она оплатила добром человеку за его большой 
труд. Работали от зари до зари по две, три смены. Нужно было 
справиться с погодными условиями. Жили в палатка, чтобы вовремя 
убрать урожай. Дорожили каждый погожим днём, а кормили нас 
прямо в поле: столы длинные деревянные, застеленные клеенкой. 
и вкусная еда. Пела гармонь… Был такой душевный подъём, 
передать невозможно. Мы заработали свои первые деньги.  
800 рублей. Конечно, купили себе первые наряды (пальто, сапожки. 
и красивое платье и т.д.) Не забыли и про дом. Писали письма, 
отправляли деньги. 

Были трудности, но они преодолимы. Уставали, пели песни, 
танцевали. А какая была крепкая дружба!!! Она осталась со сих пор. 
Поддерживаю связи с друзьями и по сей день. Так и осталась я в 
этом селе. Ушли годы, возраст не такой молодой, а когда вспоминаю, 
кажется: это было вчера. Растут мои внуки. Учатся. Дети работают.

Вся моя жизнь как на ладони. Прожила в сел, работала в 
школе учителем русского языка и литературы. Очень многие мои 
ученики стали учителями русского языка и литературы. Значит, не 
зря прошла моя жизнь». Заслуженный учитель Каз ССР. Отличник 
просвещения.

Живет на нашей улице. Единственный кто остался в живых до 
наших дней в Иртышском районе.Участник Великой Отечественной 
войны - Алексей Сергеевич Печелатов. Хочется написать о 
нем несколько слов. Родился он в 1927 году в селе Донецкого 
Урлютюбского района. Родители Алексея Сергеевича приехали в 
Казахстан во время столыпинских реформ. В 1932 году переехали 
в совхоз Северный. В 1941 году тринадцатилетний Алексей 
по призыву ФЗО был отправлен на шахту в город Караганду. 
В 1944 году призвали в Красную Армия, на Дальневосточный 
фронт. В составе десантных войск освобождал от японцев 
остров Сахалин, Курильские острова. После окончания войны 
с Японией, был отправлен в Совгавань. Где проработал до  
1951 года. Демобилизовался и вернулся в село. Стал работать 
шофером. В 1961 году направлен в Барнаульскую школу садоводом 
им. Лисовенко. После окончания принял садоводо-огородное 
хозяйство и садоводческую бригаду из 15 человек в нашем селе. И 
стал знаменитым садоводом. В 1964 году фруктово-ягодный урожай 
был представлен в Москве ВДНХА. Проработал в хозяйстве 24 года 
и ушел на пенсию. До сих пор живет на улице Советов.
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Жил на улице Советов Никандров Виктор Алексеевич –летчик 

– испытатель, был кандидатом в первые отряды космонавтов. 
Жучков Сергей Михайлович – летчик-испытатель, мастер спорта, 
рекордсмен мира по спортивному спорту.

Участник Курской битвы Алексей Федорович Горобцов. 
Тоже жил на улице Советов. Он из того поколения людей чья 
юность совпала с тяжелейшим периодом Великой Отечественной 
войны. В июле 1942 году призвался в армию и направили его на 
учебу в тамбовское училище, которое в годы войны находилось 
в г. Семипалатинске. Спустя год по приказу Верховного 
Главнокомандующего И. Сталина курсанты пяти военных училищ, в 
то числе и тамбовского, были отправлены на фронт под Сталинград, 
затем - на Курско – Орловскую дугу. Алексей попал в особую роту 
автоматчиком 283 стрелкового полка 94 дивизии, в звании старшего 
сержанта, командиром отделения. [5, с. 2].

В одном из боев был ранен в ноги и контужены. А родители 
получили похоронку, в которой сообщалось, что ст.сержант Алексей 
Федорович Горобцов, призванный в армию Иртышским РВК, 
погиб в бою 11.07.1943 года. Похоронен в Курской области, дер. 
Шейно. Так и записано в Книге Памяти, которую хранит Алексей 
Федорович.

Но А. Горобцов выжил и возвратился в отчий дом. Более 30 лет 
он проработал шофером в системе потребкооперации. Совместно с 
женой Марией Алексеевной вырастили и воспитали 2 детей сына и 
дочь, есть внуки и правнуки.

Алексей Федорович награжден орденом Отечественной войны, 
медалями. 

Совет ветеранов в 2003 году поздравляли Алексея Федоровича 
Горобцова с 60-летием исторической битвы под Курском, с которой 
началось полное изгнание фашистских войск с оккупированных 
территорий Советского Союза и стран Европы. 

Её звали Шокен апа. В 90 лет она оставалась деятельной, 
заботливой и любящей, все пытающейся контролировать, главой 
своей немаленькой семьи.

В детстве познала тяготы жизни падчерицы. 
С мужем ей повезло, Базарбаем Аубакировым. Он работал в 

Северном сельском округе Совете инспектором по налогам и семье 
ни холода ни голода не знала. Построили дом, которая будучи 
беременной помазала. И Шокен апа держала скот, до 49 гусей, 
садила огород, пекла хлеб. Обшивала и обвязывала всю семью. 

Очень знаменита своим мастерством шить великолепные корпе, 
подушки платья, вязала и пряла.

Исемберлинов Абильда. Участник Великой Отечественной 
войны.В 1942 году был призван на фронт. Тоже жил на улице 
Советов.

Айтмакушев Насредин Айназарұлы-родился 1 января 
1924 года. Окончил 5 классо в совхозе « Ермак Дробыш районе 
Омской области. Участник Великой Отечественной войны был 
командиром76 отделения в августе 1942 года, был младшим 
сержантом. До 1945 года был в полку. 1945-1947 годах был  
105-го полку, командир артиллери. Участник Японской войны, 
после войны в 1947 году. 

Есть около десяти его медалей его: 
- 1945-1985 гг. 40 лет Победы в Великой Отечественной войне; 
- 1918-1978 гг., 60 лет вооруженных сил СССР; 
- Медаль Георгия Жукова 1986-1996 гг.; 
- 1945-1995 гг. 50 лет Победы в Великой Отечественной войне; 
- Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие 

заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное 
время, в обеспечении государственной безопасности; 

- За долголетний добросовестный труд; 
- В семинаре приняли за доблестный труд 100-летия со дня 

рождения В..И. Ленина. Жил с сыном на улицы Советов.
Родной улице посвящено сочинение – гордость за место, где 

мы родились и выросли: Улицы моего детства…
Если спросите меня, назовите свою Родину. Я отвечу: да, 

Казахстан. Да Северный. Точнее: да, улица Советова. Она для меня – 
всё! И первые шаги, и первый класс, первые друзья, и первые обиды.

На этой улице я родилась. Расту учусь. По ней мы с подругами 
гуляем, играем футбол, в догонялки, в прятки. Просто сидим на 
лавочках и болтаем. Здесь делились своими секретами, новыми 
знакомыми, встречами. По ней спешили в кино, хождения к друзьям. 
И к нам гости идут на улицу Советов.

Здесь у нас свой магазин. Знаем где можно отдохнуть, где 
посидеть и помечтать… Насколько вокруг все родное, до боли всё 
родное, до боли знакомое. И свое!

Любим смотреть, как чистят улицу, поливают газоны и цветы. 
А когда скашивают траву, мы все на улице не можем надышаться 
свежевыкошенной травой. Как будто мы на лугу в сенокос! Не на 
улице, а в поле. Но это всё –таки наша улица Советова!
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Мы знаем на ней каждый уголок, каждую тропиночку, 

каждый кустик, каждый поворотик. Дворы такие родные! И люди, 
живущие на нашей улице, не такие как везде. Душевные, открытые, 
порядочные. Одно слово – свои!

Не похожа улица Советов на другие улицы. Она теплая, 
притягивающая к себе, своей открытостью, своим теплом и своей 
чуткостью! Горобцова Г. А.

Первая школа была открыта в 1930 году. Как раз идя по улице 
Советов, повернув на право. Зайдешь в школу. Из воспоминаний 
Горных М. А. По правую стороны от входа – учительская и вовсю 
длину коридора –классы. В ней было 5 классных комнат. Слева 
окна и в простенках вешалки. Школа была семилетней, потом 
восьмилетней. До 1940–1941 учебного года директором школы 
был тов Кондратенко.

С 1941-1942 год. Директором школы был тов. Поварицын. С 
1942-1956 год директором школы была Никерина М. В. Отсюда на 
фронт провожали В. Мухина, М. Жицкого, В. Пичко, Р. Сухоркову, 
М. Стройнову, В. Котовского и мн. Др. 

В школе не хватало классных комнат, поэтому учились 
и в учительской. В военное время приходилось заготавливать 
топку самим, в школе топили соломой. Не хватало учебных 
принадлежностей: собирались вместе готовили уроки, писали на 
газетах, старых книгах.

В военные годы школа имела свой участок земли, на котором 
сеяли горох, овес, сажали картофель. Все это использовали для 
горячих завтраков.

В 1943 году был первый выпуск. 7 человек. Учились хорошо, 
отстающих не было.

Особенно способным был Хаданович Анатолий. За хорошую 
учебу его направили в летнюю школу. В этом же классе учились 
Голубева С, Ильясов, Попова.

Моя родная улица, на которой я живу уже двенадцать лет, 
расположена селевой части берега рек Орловка. На табличке 
написано: Советов. Труднее всего, наверное, описать то, что 
видишь каждый день, то, что стало привычным. Я стою в самом 
начале своей улицы и внимательно смотрю вдоль нее. Длинной 
серой лентой протянулась дорога, вдоль нее по обеим сторонам 
выстроились клены. Их яркая зелень радует глаз. Слева привлекает 
внимание очень красивое новое светлое здание, в котором находится 
«Северная СВА». А вот здание слева, где прежде был жилой дом 

сейчас магазин, белого цвета. Высотных домов здесь нет. Но зато 
все дома необычны, не похожи друг на друга. На некоторых есть 
красивые ворота. Особенно красивы недавно реставрированные 
дома, они привлекают взгляды прохожих. Транспорта на улице 
Советова много, в основном это легковые машины. Шумной мою 
улицу можно назвать. 

На этой улицы мирно живут казахи, русские, немцы и 
также живут переселенцы. С 2014 года в Казахстане работает 
государственная программа «Серпін - 2050» «Мәңгілік ел жастары 
- индустрияға».

Улица живёт и будет жить! Даже то, что она засажена 
деревьями ещё в 60-80 годы прошлого века, а на место старых 
деревьев подсаживают молодые деревца и строят новые дома, 
говорит о том, что она ещё много увидит на своём веку! Ведь жители 
заботятся о ней!

В насаждении улицы используют такие породы деревьев, как 
тополь, сосну, березу и ель с примесью кустарников сирени, акации. 
Во дворах домов присутствуют клен, тополь, маленькие яблоньки, а 
летом радуют взгляд любого прохожего многочисленные цветники. 

Очень верю, что моя улица останется лучшей улицей моего 
детства!

Подводя итоги своей работы, мы можем сказать, что цель 
нашего проекта достигнута. Мы проследили историческое наследие 
улицы Советов. 

Столкнулись со спецпроектом «Туган жер» который направлен 
на развитие «малой родины», мы будем вовлекать граждан к 
развитию родной улицы, чтоб не забывали ее, сделаем все для этого 
чтобы не было социальных проблем.

Надеемся, что материалы нашего исследования будут полезны 
в работе школьного краеведческого музея. А также патриотам своей 
родной улицы. Хотелось бы верить, что эта работа будет необходима 
всем интересующимся историей улицы Советова . 

В ходе выполнения проекта мы с огромным интересом 
погрузились в историю, но вопросов возникло еще больше. 
Мы обдумываем темы для дальнейших исследований: «Улица 
славится своими людьми», «Старожилы нашей улицы», 
«Достопримечательности села Северное».

Мы должны реализовать еще один проект – «Современная 
казахстанская культура в глобальном мире». чтобы мир узнал нас 
не только по ресурсам нефти и крупным внешнеполитическим 
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инициативам, но и по нашим культурным достижениям. В данной 
работе авторы, ставившие задачи, успешно их достигли. 1 Изучили 
биографию жителей улица Советов. Посетили школьный музей. 
2 Обработали большое количество документов и материалов.  
3 Совершенствовали свои умения с работой с ПК. 4 Встречались со 
старожилами сел, обменивались информацией. 5 Создали страницу 
в инстаграмме. 6 Сняли видеоролик «Прогулка по улице Советов». 
7 Работали с документами жителей улицы. 8 В сентябре 2020 г. 
планируется защита данной работы. 9 Начали сбор коллекции видео 
с интервью знаменитых людей улицы Советов.

ЛИТЕРАТУРА 
1 Архивные документы. С. Иртышск. Архив. - С. 1-10.
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Айтмакушева Насредин Айназарулы.
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Алексея Сергеевича, Горобцова Алексея Федоровича, Шокен апа, 
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АЛАШ АРДАҚТЫЛАРЫНЫҢ ИДЕЯСЫ

ҚАНАТ А. Н.
8 сынып оқушысы, № 52 Мектеп-гимназиясы, Нұр-Сұлтан қ.

БЕЙСЕКЕЕВА А. Т.
тарих пәнінің мұғалімі, № 52 Мектеп-гимназиясы, Нұр-Сұлтан қ.

Қазақтың сан ғасырлық тарихының ең жарқын беттерін жазған 
Алаш қозғалысы – тарихи-саяси, айрықша құбылыс ретінде 
ұлтымыздың мәдени-рухани даму жолын жаңа арнаға бұрғаны сөзсіз. 
Өйткені ол Қазақ баласының саясат, мәдениет сатысына 
көтерілгендігін айғақтай отырып, ендігі жерде ұлт ретінде дербес 
өмір сүруге, өзге елдермен терезесі тең халық ретінде азат күн кешуге 
болатындығына әлеуметті сендіре алған жаңашыл козғалыс еді. 
Қозғалыстың қарқындылығы мен жаңашылдығы – қазақ қоғамы 
үшін қиын-қыстау сол бір дүбірлі шақта азаттық ұранын салып, іс 

жүзінде бытыраңқылык пен мемлекеттік институттар қалыптаспаған 
сахара төсінде дербес мемлекет құруға бел шешіп кірісуінде еді. 
Алмағайып кезеңде амал тауып, халқының басын қосып, ертеңіне 
сендірген осындай ұлы топ бұғанға дейін болмағаны тарихтан 
белгілі. Олар сол түста кездескен қиындықтардың барлығын жеңе 
білді, түпкі мақсатқа жету үшін, қандай да болмасын, замана 
сауалының оңтайлы шешімдерін таба білді. Алаш қозғалысы совет 
өкіметі тарапынан терістелгенімен, оның идеялары ұлтжанды 
азаматтардың жүрегі мен санасында өмір сүріп келді. Оның жарқын 
әрі бұл тартпас мысалы – тәуелсіздіктің қарсаңында Алаш 
идеясының қайтадан жаңа күшпен жаңғыруы.Ес жиып, етек жапқан 
бүгінгі күнде алаштық идея саналы қазақ баласын, елжанды Қазақ 
азаматын қайтадан баурап алу үстінде. Мұның басты себебі, Алаш 
қозғалысының ең ұлы мақсаты – ұлттық тәуелсіз мемлекет құру 
идеясымен сабақтасып жатқанында еді. XX ғасырдың басында 
ұлтының теңдігі үшін қауымдасумен де, қаламмен де, қарумен де 
күреске түскен Алаш қайраткерлерінің пәрменді еңбегі Алаш 
баласының есінен еш кетпек емес. Оның дәлелі – тәуелсіз 
Қазақстанның барлық түкпіріндегі қазақ зиялы қауымының ісіндегі, 
ойындағы алашшылдық сана. Бұл алашшылдық сана уақыт 
жылжыған сайын қазіргі қазақ қоғамында тереңдей түссе, 
халқымыздың ұлттық өресі де биіктей бермек. Алаш зиялыларының 
Қазақ даласында ұлттық идеяны негіздегені жөнінде Елбасы 
Н. Назарбаевөзінің «Тарих толқынында» кітабының «Алаш мұрасы 
жене осы заман» атты тарауында: «XX ғасырдың басында ұлттық 
бірлікті нығайту идеясын алға тартқан рухани-зерделі игі жақсылар 
қазақтың ұлттық идеясын жасау міндетін өз мойнына алды. Олар 
қоғамның түрлі тарабынан шыққандар, әрі ең алдымен дәстүрлі дала 
ақсүйектерінің өкілдері еді. XX ғасырдың басындағы қазақ 
қоғамында зиялы қауым қалыптасуының ұрпақтар эстафетасы 
сияқты сипаты болғанын атап айтқан абзал» – деп көрсеткен 
болатын.  Тәуелсіздік алған жылдардан бері қазақ қоғамында ұлттық 
идея жөнінде әңгіме басталып, ол толастар емес. Бұл заңды да. Заңды 
болатын себебі, үзақ уақыт отарлық құрсауында қамалған, 
егемендігін енді орнықтырған, жаһандану алдында түрған халықтың 
есті ұрпағы ұлтын ұйыстырар идея іздемек. Бұл жөнінде қазіргі 
қоғамда әрқилы көзқарастар өріс алып отырғаны мәлім. Осы орайда 
бұл мәселеге қатысты көрнекті алаштанушы М. Қойгелдиевтің мына 
бір пікірін келтіре кеткен жөн. Ғалым былай деп жазады: «Бізге бүгін 
жалпыұлттық деңгейде қорытындылап, жалпыұлттық деңгейде 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%88_%D2%9B%D0%BE%D0%B7%D2%93%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%BB%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D2%B1%D1%80%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D3%98%D0%B1%D1%96%D1%88%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D1%81%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
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игерілген, яғни ұлттық дүниетаным мен үетанымның іргетасы 
міндетін атқара алатын тарих қажет. Ал Алаш  қозғалысы сол 
дүниетанымдық тарихтың өзегі. Өйткені Алаш – халқымызды 
бесігінде тербетіп, есейіп ат жалын тартып мінгенде бойына күш-
қуат және сенім берген ұлттық идея. Алаш – ұлттың өзін бөлінбес 
тұтас жер, яғни территория ретінде сезінуі. Алаш – ұлттың аспан 
асты, жер үстінде өз орны бар ел ретінде өз еншісі мен үлесін анықтау 
харакеті». Әлбетте, Алаш қозғалысы кезеңі мен бүгінгі кезеңнің 
өзіндік ерекшеліктері бар екендігін жақсы түсінеміз. Айтпағымыз, 
Алаш қайраткерлері ту еткен ұлттық сананы көтеру, одан 
туындайтын қазақтың тілі мен тарихын, өнері мен мәдениетін қазақ 
ұрпағының бойына сіңіру сияқты іргелі мәселеде Алаш зиялыларының 
сан-салалы мұрасынан, олардың ерш іс-қимылдарынан алар тағылым 
мол. Сондықтан да Алаш қозғалысына өткен дәуірдің тарихы ретінде 
ғана қарамай, оны бүгінгі заманымызбен үндес өміршең көзқарастар 
жиынтығы ретінде бағалап, яғни бүгінгі тәуелсіздік мұраттарымен 
сабақтасып жатқандығына мөн беріп, одан өрісті өнеге, ғұмырлы 
ғибрат алғанымыз ләзім. Бұған мемлекеттік деңгейде де, зиялы 
қауым тарапынан да ерекше көңіл бөлінуі тиіс деп ойлаймыз. 
Сондай-ақ Алаш қозғалысының қарқынды жүруіне ерекше еңбек 
сіңірген, тіпті оның дүниеге келуіне атсалысқан бірқатар тұлғалардың 
есімдері арагідік болмаса, өз деңгейінде айтылмай да, бағаланбай 
да келе жатқанына назар аударуымыз қажет. Өйткені Алаш 
қозғалысы дегенде, көбінесе, біздің есімізге бірнеше белгілі 
қайраткерлер ғана түседі.Алаш партиясының бағдарламасы – 1917 
жылы «Қазақ» газетінде пайда болған бағдарлама. Жоба жасаушылар: 
Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Елдес 
Ғұмаров, Есенғали Тұрмағанбетов, Ғабдулхамит Жүндібаев, 
Ғазымбек Бірімжанов. Бағдарлама мазмұны І. Мемлекет қалпы Ресей 
демократиялық, федеративтік республика болу. Үкімет басында 
Учредительное собрание мен Мемлекеттік Дума қалауынша кесімді 
жылға сайланатын президент болу. Президент халықты министрлер 
арқылы басқару. Министрлер Учредительное собрание мен 
Мемлекеттік Дума алдында жауапты болады. Депутаттар өте құпия 
сайлаумен болады. Сайлау кезінде қан, дін, еркек – әйел талғаусыз 
болу. Заңды жалғыз ғана Мемлекеттік Дума шығарады. Ол үкімет 
үстінен қарап, ісін тексереді. Мемлекет салығы Мемлекеттік 
Думасыз салынбау. ІІ. Жергілікті бостандық.Қазақстан Ресей 
Республиканың федерациялық ағзасы болу. Керек кезде, қазақ 
автономиясы сыбайлас жұрттармен әзірге бірлессе, керек болмаса, 

бірден-ақ өз алдына жеке болады. Земстволықты қабыл алу. 
Қазақтың би, болыс, ауылайлары сияқты орындарында қызмет ететін 
адамдар жұртқа пайдалы, жұрт үшін қызмет етеді. «Алаш» партиясы 
әділдікке жақ, нашарларға жолдас, жәбірлерге жау болады [1, c 1]. 
Күш-қуатын халық дамуына салу. ІІІ. Негізгі құқық Ресей 
республикасында дінге, қанға қарамай, еркек-әйел демей адам 
баласы тең болу. Жиылыс жасауға, қауым ашуға, жария сөйлеуге, 
газет шығаруға, кітап бастыруға – еркіншілік; үкімет қызметшілері 
рұқсатсыз ешкім табалдырығын аттамаушылық; заңсыз жолмен 
ешкімді үкімет адамдары ұстамаушылық; сот сұрамай, билік 
айтылмай тұтқын қылмаушылық; қылмысты болған адам сот бар 
жерде 24 сағат ішінде, сот жоқ жерде бір жетіден қалмай сотқа 
тапсырылып, жабылса, судья үкімімен жабылу. Кісі хатын ашқанда 
– айып, оқығанға жаза болу. IV. Дін ісі. Дін ісі мемлекет ісінен 
айырулы болу. Кіру – шығу жағынан бостандық. Муфтилік қазақта 
өз алдында болу. Неке, талақ, жаназа, балаға ат қою сияқты істер 
молдада болу, жесір дауы сотта қаралу. V. Сот және билігі.Әр 
адамның билік пен соты тұрмыс ыңғайына қарай болу. Би және 
судьялар жергілікті жұрттың тілін білу. Аралас жерде соттың тергеу-
тексеруі және үкімі жұрттың қай көбінің тілінде айтылуы. Халық 
олардың үкімін сөзсіз және тез орындау. Зор жазалы қылмыстар 
присяжный сотпен қаралу. Присяжныйлар қазақтан алынуы. 
Қырдығы ауыл, болыс ішіндегі билік пен сот жұрт ұйғарған ереже 
жолымен атқарылу. VI. Ел қорғау.Ел қорғау үшін әскер осы күнгі 
түрде ұсталмау. Әскерлік жасқа жеткен жастар жерінде үйретіліп, 
жерінде қызмет ету: әскер табына бөлгенде туысқан табына қарай 
бөлу. Әскерлік міндетін қазақ атты милиция түрінде атқару.  
VII. Салық.Салық әл-ақуаты, табысқа қарай байға – байша, кедейге 
кедейше әділ жолмен таратылу. VIII. Жұмысшылар. Жұмысшылар 
заң қорғауында болу. IX. Ғылым – білім үйрету. Оқу орындарының 
есігі кімге де болса ашық және ақысыз болу; жұртқа жалпы оқу 
жайылу. Бастауыш мектептерінде ана тілінде оқу; қазақ өз тілінде 
орта мектеп, университет ашу; оқу жолы өз алды автономия түрінде 
болу; үкімет оқу ісіне кіріспеу; мұғалімдер-профессорлар өзара 
сайлаумен қойылу; ел ішінде кітапханалар ашылу. Х. Жер мәселесі.
Жер жергілікті жұртқа берілу. Жер сату деген болмау, әркім өзі 
пайдалану. Пайдасынан артық жер сатылмай, земствоға алыну. 
Жердің кені, астығы байлығы қазынанікі болып, билігі земство 
қолында болу.  Бағдарламаның  негізгі ұстанымдары: Біріншіден – 
Ресей демократиялық федеративтік республика болуы керек. Оның 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D2%B1%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%92%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
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құрамындағы әрбір мемлекет тәуелсіз түрде әрекет етеді. Екіншіден 
– Ресей республикасында тең құқықтық, тұлға, сөз, баспа, ұжымдар 
ерікті болады. Үшіншіден – дін мемлекеттен бөлінеді. Барлық діндер 
тең құқылы. Төртіншіден – билік пен сот әр халықтың ерекшеліктеріне 
сәйкес құрылуы қажет, би мен сот жергілікті халықтың тілін білуі 
шарт, т.б. Алаш қозғалысының, Алашорда жетекшілерінің аса ірі 
тарихи еңбегі қазақ жерін сақтап қалуымен байланысты. Осы күнгі 
Қазақстан Республикасы жерінің тұтастығы мен сақталып қалуында 
Алаш қайраткерлерінің орасан зор еңбегі бар. Олардың кеңес 
үкіметінің басшыларымен келіссөздері,  әсіресе Ахмет 
Байтұрсынұлының осы бағыттағы қажырлы еңбегі кейін, Қазақ 
автономиялық советтік социалистік республикасын құру кезінде осы 
автономияның аумағын белгілеуде шешуші маңызға ие болған.
Қозғалыс көшбасшысы Ахмет Байтұрсынов: «басқалардан кем 
болмас үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз керек. Білімді 
болуға – оқу керек! Бай болуға – кәсіп керек! Күшті болуға – бірлік 
керек! Осы керектердің жолында жұмыс істеу керек!» деген еді. 
Әлихан Бөкейхановтың жобасы бойынша, қазақтың жерінде 
өндірілген бір уыс жүн сол мемлекеттің азаматтарының үстіне 
тоқыма болып тоқылып, киілуі керек. Яғни мемлекет толықтай 
экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізілуі тиіс болған. Алаш 
алыптарының бірі Міржақып Дулатов «Оян, қазақ» деп жар салса,  
Алаштың тағы бір қайраткері Халел Досмұхамедов «Өз тілін өзі 
білмеген ел – ел бола алмайды. Тілінен айрылған жұрт – жойылған 
жұрт» депті [1, c. 2]. «Алаш» партиясының, Алашорда үкіметінің 
құрылуы мемлекет үшін қажетті саяси, әлеуметтік, экономикалық 
және құқықтық атрибуттарды қалыптастыруды қажет етті. Алаш 
қайраткерлері бұл салада да өнімді еңбек етті. Олардың қазақ ұлтын 
ұйыстырудағы, оятудағы бірнеше жылдық пәрменді әрекеттерінде 
жоғарыда аталған қажеттіліктер көрініп жатты. Мемлекеттің іргесін 
қалау мәселелері жазған еңбектері мен атқарған істерінен айқын 
аңғарылып жатты.Алаш қайраткерлерінің облыстық, уездік съездер 
мен комитеттерді, жалпықазақ съездерін ұйымдастыруы, сол тұстағы 
Уақытша үкіметпен келіссөздері, бағдарлама дайындауы, қаулы-
қарарлар қабылдауы – олардың қаншалықты дәрежеде саяси өте 
сауатты қайраткерлер болғандықтарын көрсетеді. Алаштықтар 
Қазақстанның сол тұстағы шаруашылық жайын саралай отырып, 
соған орай экономикалық дамудың бірқатар жолдарын да мегзеді. 
Бір қызығы, сол кезеңде олар Қазақстанның астанасы жөнінде де 
орынды мәселе көтерді. Айталық, 1905 жылғы Мұхаметжан 

Тынышбаев пен Халел Досмұхамедовтер «Ақмоланы астана 
жасаймыз» деген идея көтерді. Сонымен қатар олар 1917 жылы 
Семейді «Алаш астанасы» деп жариялап, оған «Алаш» деген атау 
берді. «Алаш» партиясының бағдарламасында көрсетілген ел басқару 
жүйесі, жастардың білім алуы, ұрпақ тәрбиесі, ұлттар теңдігі, 
азаматтардың құқы мен бостандығы жөніндегі ұстанымдар тәуелсіз 
қазақ мемлекетінің саясатымен сабақтас жатыр. Сол себепті Алаш 
көсемдерінің өмірінен өнеге, тірлігінен тағылым алып, Алаш 
мұратын ұлт мұраты ретінде тануымыз керек. Алаш идеясы – 
ұрпақтың бойына отаншылдық пен мемлекетшілдік идеясын 
сіңірудің басты құралы болуы керек. Алаш партиясының 
бағдарламасы бойынша «Үкімет басында Құрылтай жиналысы, оның 
арасында Құрылтай жиналысы мен Мемлекеттік Дума белгілі 
мерзімге сайлаған президент тұрады» делінген. Алаш зиялылары 
Құрылтай жиналысы немесе бүкіл халық сайлап қойған өкілдер 
жиналысы мемлекет басында тұрады деп есептеді. Бұл идеяның 
«негізі, халық мемлекеттегі ең жоғары күш, биліктің нағыз қайнар 
көзі» деген мәні бар. Алаш қозғалысының тарихы - отандық ғылым 
үшін қазақпен бірге жасайтын мәңгілік тарих. Ұлтының мәңгілігін 
ойлаған ұлы азаматтардың жүріп өткен жолын, ерлікке татырлық 
еңбектерін бағалау – есі бар ұрпақтың жадынан шықпайтын қастерлі 
борышы деп білеміз. Бұл бағытта осы уақытқа дейін бірқатар 
үлкенді-кішілі ізденістер жасалды. Әсіресе К. Нүрпейісовтің,  
Ғ. Ахмедовтің, Р. Нұрғалидың, М. Қойгелдиевтің, Т. Омарбековтің, 
Ү. Субханбердинаның, Т. Жұртбайдың, М. Әбдешевтің,  
М. Құл-Мұхамедтің,  Ө.  Әбдиманұлының, Ғ.  Әнестің,  
Д. Қамзабекұлының, М. Төж-Мұраттың, А. Ісмақованың,  
Ә. Қараның, Д. Аманжолованың, А. Махаеваның, Д. Сүлейменованың, 
К. Ілиясованың, Қ. Сақтың т.б. еңбектері – алаштануға қосылған 
қомақты үлес. Алаш тарихы, әлбетте, сан тарапты зерттеулерді қажет 
етеді десек те, біздің ойымызша, қазіргі кезеңде Алаш қозғалысының 
мәнін, идеяларын халық санасына сіңіру – қазақ қоғамы үшін аса 
көкейкесті мәселелердің бірі. Өйткені Алаш козғалысының идеялары 
– ұлтымыз үшін ең қасиетті, ең қымбатты қүндылық – тәуелсіздігімізді 
нығайтумен сабақтасып жатыр.Ата-бабаларымыздың қазақ елінің 
тәуелсіздігі мен азаттығы жолындағы күрестері, істері, ұрандары 
– бүгінгі ұрпаққа үлгі һәм аманат. Қазіргі қол жеткен еркін 
шағымызды баянды ету үшін біз азаттық жолы арман болған ата 
ұрпақтың аманатына берік болуды борышқа айналдыруымыз қажет. 
Ал бүкіл қазақ даласын осыдан бір ғасырдай уақыт бұрын Алаш 
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рухына бөлеген ұлы қазақтар аманатының жөні бөлек. Біздің ата 
рухы алдындағы адалдығымыз бен перзенттік парызымыз Алаштың 
аманатын санамызға сіңіру, соған лайық еңбек ету, өткенге құрмет 
көрсету. Ал құрметтің көкесі – Алаш идеясын ұрпақ бойына сіңіру. 
Алаш идеясы – ұлтты біріктіруші, тұтастырушы идея ретінде қашан 
да қазақпен бірге жасайды десек, онда сол орасан мақсатты орындау 
үшін қазақтың тілі мен мәдениеті, өнері мен әдебиеті, тарихы мен 
салт-дәстүрі, айналып келгенде, қазақты ел ететін, мемлекет ететін 
рухани олжасы Қазақстанда айрықша орынға ие болу керек. Сонда 
ғана ұлттығымызды әлемге әйгілейтін, жасампаздығымызды 
жаһанға жариялайтын тұрпатымыз бен тұлғамыз айқын көрінбек. 
Тағылымды істі аманат ретінде қабылдау – алаш баласының әуелгі 
қасиеті, дәстүрлі жоралгысы десек, Алаштың жолы, Алаш 
кайраткерлері қалыптастырған ұлттық санамызды жаңғырту сапары 
– бүгінгі тәуелсіздігімізді тұғырлы етер берік ұстындардың бірегейі 
болатынын естен шығармағанымыз абзал.
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СТАТИСТИКАЛЫҚ ТАЛДАУ АРҚЫЛЫ ҚОЛА ДӘУІРІНДЕГІ 
ҚЫШ ҚҰМЫРАЛАР ОЮ-ӨРНЕКТЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН 
АНЫҚТАУ ЖОЛДАРЫ (КЕМПІРТАС ОБАСЫ НЕГІЗІНДЕ)

АЙТМУХАМБЕТОВА А. 
7 сынып оқушысы, ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ. 

БАЙХАНОВА Л. А.
тарих магистрі, тарих пәнінің мұғалімі, 

ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.
СМАИЛОВА М. Т.

математика пәнінің мұғалімі, 
ХББ Назарбаев Зияткерлік мектебі, Павлодар қ.

ТУШЕВА Е. К.
кеңесші, Марғұлан орталығы ғылыми қызметкері, ПМПУ, Павлодар қ.

Соңғы кездері өлкетану тарихын жан-жақты зерттеу 
қолға алынып жатыр. Біздің зерттеуіміз қола дәуірі кезеңімен 
тығыз байланысты. Қола дәуіріне қатысы Павлодар облысында 
статистикалық талдауға арналған арнайы зерттеулер жоқ. Сондықтан 
бұл зерттеу өзекті болып табылады.Тақырыптың негізгі мақсаты 
ретінде статистикалық талдау арқылы қыш-құмыралар жасау 
дәстүрінің ерекшеліктері мен қоныстар арасындағы туысқандық 
байланысты анықтау болып табылады. Мақсатқа жету үшiн келесi 
мiндеттер қойылған: Павлодар облысындағы құмыралардың ою- 
өрнектерімен танысу, Кемпіртас обасынан табылған құмыралардағы 
ою -өрнектердің ерекшеліктерін анықтау, статистикалық талдау 
арқылы қоныстардың арасындағы байланысты анықтау. Зерттеу 
барысында статистикалық әдіс (Статистикалық талдау көмегімен 
отбасылық қатынастарды анықтау әдісі) қолданылды. Жұмыстың 
жаңашылдығы: қыш-құмырадағы ою-өрнектерді зерттеу арқылы 
сандық деңгейде археологиялық мәдениеттердің жалпы кезеңделуін 
құру туралы арнайы зерттеулер жоқ. Алғаш рет археологиялық 
мәдениеттердің жалпы кезеңін құру кезінде статистикалық 
талдауды қолдануға әрекет жасалды.

Ежелгі Кемпіртас елді мекендерінің арасындағы отбасылық 
байланыстардың бар-жоғын анықтау үшін біз керамикалық ою-
өрнекті зерттеу әдісін және статистикалық мәліметтерді талдау 
әдісін қолдандық. Негізгі заттай дерек көзі ретінде қыш-құмараның 
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ою-өрнегі болып табылады. Біріншіден, саздан жасалған ыдыс-аяқ көп 
жағдайда жер бетінде мыңдаған жылдар бойына жақсы сақталған және 
бүгінде көне ескерткіштерді қазу кезінде табылғандардың кең таралған 
санаттарының біріне айналды. Екіншіден, қола дәуірінде бүкіл әлемге 
таралған сәттен бастап қыш құмыралар адамзат мәдениетінің ең 
үлкен жетістіктердің біріне айналды. Көптеген ежелгі және кейінгі 
қоғамдарда балшық ыдыстар барлық дерлік үй шаруашылығында 
қолданылған. Үшіншіден, саздан жасалған ыдыстардың 70 пайызы 
туысқандық жолмен әкеден ұлға немесе анадан қызға беріліп отырды. 
Төртіншіден, құмыраның қай қоғам жасағанын, ең алдымен ою-
өрнектер арқылы «өзіміздікі» немесе «бөтен» ыдыс-аяқтарды ажыра 
алды. Осы факторлардың барлығы құмыралардың ою-өрнек арқылы 
зерттеушілерге ежелгі халықтың мәдени және этникалық жағынан 
туысқандық белгілерді анықтауға мүмкіндік береді. 

Кемпіртас обасынан табылған құмыралардағы ою-өрнектің 
басым көпшілігі тарақ тәріздес және үшбұрышты болып табылады. 

Үшбұрышты ою-өрнектер трапециялық, тамшы тәріздес, 
терең емес формаларды біріктіреді [1]. Тарақ тәріздес ою-өрнектер 
түзу, аздап иілген немесе тіктөртбұрыш, шаршы, дөңгелек 
формалардан тұрады. 

Ескерткіштер туралы алғашқы ақпаратты Сібірдің сурет 
кітабынан табуға болады, оны 1701 жылы Семен Ремезов 
құрастырған. Орыс Ғылым Академиясы ұйымдастырған Солтүстік 
экспедициялар жұмысының есептерінде қызықты мәліметтер бар. 
Ертіс өңіріндегі қола дәуірінің археологиялық ескерткіштерін 
зерттеу XVIII ғасырға жатады. Археологтар үш кезеңді шартты 
түрде бөледі: бірінші кезең XVIII–XX ғасырды қамтиды. 

Алғашқы зерттеулер Г. Ф. Миллер, И. Каменский сияқты 
ғалымдармен байланысты. Г. Ф. Миллер Сібірде және Шығыс, 
Солтүстік-Шығыс және Орталық Қазақстанның іргелес 
аудандарында зерттеулер жүргізді, сонымен бірге Семей және 
Павлодар облыстарында қазба жұмыстарын жүргізді. [2].

Екінші кезең ХХ ғасырдың 30-60 жылдарынан басталады. 
Қазақ КСР Ғылым академиясына қарасты Ш. Уәлиханов атындағы 
Тарих, археология және этнография институты Е. И. Агеева мен 
А. Г. Максимовааның жетекшілігімен археологиялық экспедиция 
ұйымдастырды. Е. И. Агеева және А. Г. Максимова Павлодар 
облысындағы қола дәуірін жан-жақты зерттеді [3].

Қола дәуірін зерттеудегі үшінші кезең 1950 жылдардың 
соңында басталып, бүгінгі күнге дейін жалғасуда Қазіргі уақытта 

Павлодар облысында қола дәуірінің ескерткіштерін А. С. Ермолаева, 
В. К. Мерц, И. В. Мерц және Т. Н. Смагулов зерттеп келеді [4].

Қыш-құмыралардың ою-өрнекті зерттеудегі Ю. Б. Цетлиннің 
еңбегі аса маңызды. Автор өз жұмысында қола мәдениеттерін жүйелі 
түрде периодтарын анықтап, өзіндік әдіснамасын ұсынды [5].

Тікбұрышты координаталық осьтер жүйесін алыңыз, біреуіне 
бір ерекшелікті, екіншісіне бір ерекшелікті белгілейік. Әр қиылысу 
нүктесі белгілі бір ақпаратты береді. Олар екі белгі арқылы 
сипатталады x11 және екіншісі x12, басқа нысандағы бірінші 
белгінің мәні x21 және x22 

Пифагор теоремасы бойынша екі нүкте арасындағы қашықтық 
бірдей 

екі нүкте арасындағы қашықтық 

 тең, осылайша евклидтік қашықтықты  

анықтаймыз. Біз оны нысандар жұбының ұқсастығы ретінде 
қолдана аламыз. Біз түзетуді енгіземіз мүмкін ауытқуды қалыпқа 
келтіру үшін Евклид арақашықтығын келесідей есептеуге болады: 

 мәні үлкен болса, онда екі нысан арасындағы  

ұқсастық азаяды. 
Дисперсияны шешу (кездейсоқ шамасының орташа көрсеткіші) 

[4].

Эвклидтік арақатынасы
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Барлық белгілердің өзгеру диапазонын анықтаймыз (белгілі 
бір белгі бойынша ең үлкен және ең кіші мәндерінің арасындағы 
айырмашылық) 

Қорытынды: «G» дегеніміз ұқсастық коэффициенті болып 
табылады. 

Үш құмыраның ұқсастық коэффициентін анықтап, 9 оба мен 
1 обадан табылған қыш-құмыралардың ұқсастықтары ең төмен 
болып табылады, яғни ол обаларды көмген қоныстар арасында 
тығыз қарым-қатынас болмаған, 9 және 8 обалардың арасында 
тығыз қарым-қатынас болуын ұқсастық коэффицент мәні бойынша 
анықтай алдық.

9 және 1 обадан табылған қыш-құмыралар басқаларымен 
салыстырғанда ою-өрнектері ұқсас болып табылады, себебі 
олардың ұқсастық коэффициенті өте жоғары, яғни 0,73. 8 және 1 
обалардан табылған құмыралардың ұқсастық коэффициенті 0,56, 
осы коэффицент мәні бойынша айтарлықтай қарым-қатынас болды 
деп айта аламыз. Ал 9 және 8 обалардан табылған құмырыалардың 
ұқсастық коэффициенті 0,43-ті құрағандықтан, олардың арасындағы 
қарым-қатынас бар екендігі дәлелденді. 

Қорытындылай келе, зерттеу жұмыстары Кемпіртас обасынан 
табылған құмыралардың ою-өрнектері үшбұрышты және 
тарақтәріздес екені анықталды. Екіншіден, статистикалық талдау 
әдісі арқылы обалар арасындағы туыстық қарым-қатынастар бар 
екені дәлелденді.
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БЕРЕЛ, ШІЛІКТІ ЖӘДІГЕРЛЕРІНІҢ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 
МӘДЕНИЕТІМЕН ТАРИХИ САБАҚТАСТЫҒЫ

АМИРОВА А.
6 сынып оқушысы, Дарынды балаларға арналған Абай атындағы 

№ 10 лицей-мектебі, Павлодар қ.
СЕКЕНОВА М. Ж.

тарих пәнінің мұғалімі, Дарынды балаларға арналған Абай атындағы 
№10 лицей-мектебі, Павлодар қ.

Тарих терең тұңғиықтағы құпияларға толы. Әсіресе ежелгі 
замандағы көне жәдігерлер соның айғағы. Еліміздегі көне 
тарихи ескерткіштерді зерттеудің маңызы зор. Археологиялық 
ескерткіштер ел тарихының бірнеше өзекті мәселелерін ашуға, 
сондай-ақ, ежелгі және ортағасырлық кезеңдердегі халқымыздың 
байлығымен, өскелең өркениетімен және мәдени мұраларымен 
танысуға кең жол ашады. 

Тақырыптың өзектілігі: Әр елдің өзінің тамыры тарихының 
тереңінен бастау алатын рухани коды болады. «Рухани жаңғырудың» 
ең басты шарты –сол ұлттық кодты сақтай білу. Ұлттығымызды 
сақтау үшін шыққан тегімізді, түп-тамырымызды білуіміз керек, 
менің ғылыми жұмысымда сақтардың қазақ халқымен тамыры бір 
екеніне көз жеткізетін тұстарды келтіруге тырыстым.

Тұңғыш Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев тарихи-мәдени мұраны 
сақтау, насихаттау мақсатында қабылдаған «Мәдени мұра» 
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мемлекеттік бағдарламасы бойынша Қазақстан егеменді мемлекет 
құрудың жаңа сатысына өту кезеңінде халқы ұлттық даму мүддесінің 
аясына шоғырланып, тарихи мұраларымыз ел тұтастығының 
символына айналуы тиіс. 

Мақаламыздың мақсаты: Шілікті, Берел ескерткіштеріндегі 
тарихи жәдігерлердің семантикасын талдау арқылы қазақ халқының 
мәдениетімен тарихи сабақтастығын анықтау.

Ғылыми жаңалығы: Тұңғыш Елбасымыздың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында: «Әрбір 
халықтың, әрбір өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, 
оны сол халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл – рухани дәстүрдің 
басты негіздерінің бірі» деп атап көрсеткен болатын. Сол қасиетті 
жерлердің бірі –Шілікті мен Берел ескерткіштері орналасқан тарихи-
мәдени аймақ. Менің мақаламда көрсетілген біздің ата-бабаларымыз 
сақтардың дүниетанымы мен қазақ халқының дүниетанымындағы, 
мәдениетіндегі ұқсастықтар- ұрпақтар сабақтастығының айқын 
көрінісі болып табылады. 

Шілікті ескерткіштері. Шілікті мен Берел ескерткіштері 
көне тарихтан сыр шертетін, тарихи жәдігерлерге бай, Мысыр 
перғауындарының пирамидасынан кем түспейтін ұлттығымызды 
танытатын баға жетпес мұралар. 2003 жылы т.ғ.д. профессор 
Ә. Т. Төлеубаевтың басшылығымен жүргізілген экспедицияда 
Шілікті алқабынан б.з.д. V ғ жататын алтын бұйымдар табылды. 
Шілікті даласының орта шенінде ғана 200-ден астам сақ дәуірі 
ескерткіштерінің жәдігерлері бар. Соның ішінде 50-ге жуығы 
ақсүйектер мен патшалардың зираты. Шіліктідегі көне сақ 
ескерткіштерінің тарихы б.з.д. VIII ғасырдан бастау алады. [4, б. 25].

Шілікті қорымының «Бәйгетөбе» деп аталатын үлкен обасында 
тамаша жәдігерлер табылды. Кезінде сақ тайпалары патшаларын 
«алтынмен аптап, күміспен күптеп» жерлейтінін сақтармен бірге 
өмір сүрген, кейін іле-шала тарихи аренада болған ғұндар, үйсіндер, 
қаңлылар, көне түркілер барлығы жақсы білген.

Шілікті қорымындағы қазылған обалардың архитектуралық 
құрылысы өте күрделі. Ескерткіштің осыншама ірі көлемді болуы 
– онда жерленген адамның қоғамда өте жоғары мәртебеге ие 
болғандығын дәлелдейді. Ғалымдар:«Ел басқарған патша жерленген» 
деп болжайды. Себебі, обаның тоналғанына қарамастан, ол жерден 
өте бағалы заттар табылған. Алтын адамның киімінің әшекейлерінің 
ұзын саны 4 жарым мыңнан астам. Ірі алтындар саны 360 дананы 
құрайды [1, б. 36]. Старбон мен Геродоттың еңбектерінде сақтардың 

жерінде алтынның көп кездескені сонша, тіпті ер-тұрмандарды да 
алтыннан жасағаны туралы жазылады. Біздің халқымыздың салт-
дәстүрінде құдалық киіт салу, сырға салу кезінде негізгі сыйлық 
ретінде алтыннан зергерлік әшекейлер тартылады.

Ғимараттың ішкі микроклиматы бір қалыпты температурада 
сақталған. Сақтар адамдарын жер қойнауына тапсырған кезде 
міндетті түрде арнайы дәрілермен мумификация жасаған. Ол 
адам денесінің еті ағып кетпеуі үшін, адам денесінің сақталуы 
үшін жасалатын дүние. Шіліктіде қазылған обалардың барлығы 
мумификация жасалған. Бір ғажабы, обаны ірі бөренелерден салған. 
Адамдарды шалқасынан батысқа қаратып жерлеген. Біздің халықта 
да ислам діні бойынша адамды батысқа қаратып жерлейді.

Обада көлденең бөренелер арқылы шығысқа кететін жер асты 
дәлізі анықталған. Бөренелерден биіктігі 7 қатар құрайтын үлкен 
ғимарат секілді. Қабірхананың шығыс бөлігіне дромос орналасқан. 
Сол жер асты дромос дәліз арқылы патшаның жақын туысқандары 
өлгенде, қасына апарып жерлеп отырған [3, б. 89]. Қазақ халқында 
да жақын туыстарды бір зиратқа жерлеу ғұрпы орын алуда. Қазақ 
халқы ата-бабаларын бір зиратқа жерлеуді маусымдық жайылым 
кезінде жер мәселесі бойынша дау туғанда «бұл менің ата-
бабаларымның сүйегі жатқан жер» деп дәлелдеуі мысал бола алады.

Шілікті обаларын қазу барысында сонымен қатар обалардың 
ішінен жер қойнауына адаммен бірге мал сүйектерін көмгені 
аңғарылады. Ғалымдардың пайымдауынша, бұл – қайтыс болған 
кісінің аруағына арналып сойылған малдардың сүйектері секілді. Менің 
ойымша атадан-балаға мирас болып келе жатқан салт-дәстүрдің бір 
бөлігі – өлген адамды жер қойнауына тапсыру, мал сойып асын беру. 
Шілікті обаларын қазу барысында қазақ салт-дәстүрі сол кездің өзінде-
ақ тамырын тереңге жайғанын байқауға болады.

Бәйгетөбе обасынан табылған заттардың ішіндегі назар 
аударарлық дүние бұл – сол кездегі биліктің белгісі саналған алтын 
бесжұлдыз [2, б. 145]. Бесжұлдыз қазіргі таңда біздің елтаңбамыздың 
ортасында ойып тұрып орын алған. Елтаңбаның авторы Жандарбек 
Мәлібеков рәмізді құрастырғанда осы сақ қорғанынан табылған 
жәдігерді негізге алған. Бұл сонау төрт мыңжылдық мемлекетіміздің 
тарихын, ұрпақтар сабақтастығын айқын көрсетіп тұр.

Берел ескерткіштері. Берел қорғандары сақ-түркі жұртының 
ата-қонысы Алтай тауында осыдан 2500 жыл бұрын пайда болған, 
бұл қорғандардан табылған жәдігерлерге қарап ата-бабаларымыздың 
дәстүрін жалғастырып келе жатырмыз деген ой келеді. Ғалымдардың 
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айтуынша Берел қорғандарының, обалардың саны мыңнан асуы 
мүмкін. Қазірдің өзінде бірнеше жүзден астамы ғана белгілі. Берел 
қорымында 1997 жылдан қазіргі кезге дейін бірнеше ескерткіш 
зерттелді, тоң басқан қабірлер аршылды. Табылған ақсүйектер 
мен скиф-сібір аң стилінде жасалған заттар әлемге әйгілі болды. 
Берел қорғандарынан басқа да сақ қорғандарына тән жылқы 
сүйектері, мәйіттермен бірге тұрмысқа қажетті бұйымдар, әшекей 
заттары, қару-жарақтары бірге көмілген. Бірақ Берел қорымының 
ерекшелігі, мені таң қалдырғаны алтын адам, алтын жылқылардың 
біршама жақсы сақталуында. Бұл қалай мүмкін деген сұрақ туды? 
Оның себебі, жер беті бір қабат ерімеген тоң екен. Оның үстіне 
үйілген оба тастары да табыттарды ауа мен су кіргізбей сақтаған 
екен. Берелдіктердің бальзмадау әдісін білгені таң қалдырарлық, 
мысырлық перғауындарды мумиялаумен ұқсастығы тамаша!

Басқа сақ қорғандарына қарағанда, Берел қорғандарында мәйіт 
жердің төменгі қабатында жерленген, қазіргі уақытта біз де мәйітті 
қабір қазіп жерлейміз. Сақ, ғұн, көне түркі қорғандарында алтын, 
күміс бұйымдар, қару-жарақтар, тіптен жылқылар да мәйітпен бірге 
жерленді. Оның мәні мынада екен, яғни өте ертеден бастап-ақ ата-
бабаларымыз аруақты құрметтеген. Көшпелі халық маусымдық 
жайылым кезінде жүктерін жерге көміп кетіп жүргені тарихта 
мәлім, ал ХХ ғасырдың басында ел басына күн туғанда, Кеңес 
Одағы кезіндегі түрлі тінтулер кезінде кей ғұламалар кітаптарды 
көбінесе зираттарға көмген. Бұл – аруақтар қорғайды немесе оған 
ешкім тиіспейді деп ойлағанан болса керек.

Қорғандар мен мазарлардың отанды қорғауға да ықпалы болды. 
Ата-баба қорымы, тарихи қорымдар – ел-жерін қорғаудың басты 
себебі болатын. Сол жерге жау шабуылдаса, ата-бабаларының 
аруағын қорлатпау үшін қол жиып жауға аттанған. Қорғандар жер 
иесінің кім екенін де білдірген. Мысалы, сақтар ата-бабаларының 
қорғандары арқылы өз шекарасын белгілеп отырған, бұл қазақ 
жеріндегі барлық халықтарға тән. Қазақтар да қыстауларына зират 
салған, ал жер үшін дау туа қалған жағдайда ата-бабаларының сүйегі 
жатқан жер арқылы дәлелдеген.

Сақ қорғандарынан табылған заттардың, өрнектер мен 
әшекейлердің жасалу технологиясы өте жоғары болуымен таң 
қалдырады. Алтын жіптермен көмкеріліп, тігілген киімдер, жалғыз 
тал күміс сымнан жасалған сырға, алтынмен апталған және 
қапталған ат-әбзелдері, түрлі ою-өрнектердің образдылығы мен 
жасалу шеберлігі шедевр деуге болады! Сол бұйымдар арқылы 

қолөнершілер мен зергерлердің ой-өріс, дүниетанымы терең екенін 
көруге болады. 

Мені тағы бір таң қалдыратыны жайт -бұл сақ жәдігерлерінде 
аттарды көму. Әсіресе, Берел қорымында аттардың жерлену рәсімі 
ерекше екенін байқауға болады. Сақ, ғұн, түркі бабаларымыз 
жылқыны ерекше бағалаған, жылқыны көп өсірген. Бұл үрдіс ХІХ 
ғасырға дейін қазақ қоғамында жалғасын тапты, қазір де сол аттылы 
ғұмырдың көзіндей аламан бәйге, көкпар мен теңге ілу, аударыспақ 
сияқты ат өнері сақталып келеді. Қазір де қымызды ішеміз. 
Сондай-ақ, 2500 жыл бұрынғы сақ бабаларымыздың қорымынан 
ат әбзелдерін де қазір қолданып келеміз. Алайда қазіргілері 
бұрынғылардың әшекейлеу дәрежесіне жетпейді.

Сондай-ақ, сақ қорымдарынан табылған заттарды қазір 
мемлекеттік рәміздерімізден көруге болады. Бұл -біздің 
тарихымыздың сабақтастығы. Берел қорымдарынан табылған 
аң стиліндегі әшекейлер ғалымдардың айтуынша сол замандағы 
наным-сенімді, ырымдарын білдірген екен. Қорымдардағы әшекей 
бұйымдарда қыран тұмсық, көкбөрі, бұлан мүйіз, жылқы, грифон, 
самұрықтар мен қошқар мүйіздер бейнелері жиі кездеседі [6, б.и36]. 
Бұл әшекейлердегі самұрық, қошқар мүйіз ою, таутеке мүйізі мен 
қыранның еліміздің мемлекеттік рәміздерінде кездесуі - біздің 
мемлекеттігіміздің сонау 2500 жылдан да бұрын басталғанын 
көрсетеді. Самұрық тәуелсіздік монументінде орналасқан, ал қыран 
мен таутеке мүйізді пырақ, ою-өрнектер мемлекеттік Елтаңбамызда, 
қыран туымызда желбіреп тұр. 

Берелдегі 2,5 мың жыл бойы мумияланып сақталған патша 
табыты бірден-бір қайталанбас жәдігер. Осы жерден біз сақтардың 
көсеміне деген ерекше құрметін көреміз, көсемнің абсолюттік билігі 
болды деуге болады. Қазақ халқында да Шыңғыс тұқымдары ерекше 
жоғарғы тапқа жатқызылып, хан тұқымдарын ерекше құрметтеу 
орын алған. Сондай-ақ сақ көсемі сәйгүліктерінің салтанатты 
ат-әбзелдерінің толыққанды сақталуы ертедегі шеберлердің 
қайталанбас өнер туындыларымен танысуға мүмкіндік береді. 
Аттардың маңдайлары арнаулы қарумен ұрып, өлтіріліп, қима-
тағанның сыртынан екі қабаттап жатқызып антиспетикалық қасиеті 
бар жоңышқа бұталарымен және қайыңтозбен бөлінген. Жоңышқа 
қазақ халқының дәстүрлі медицинасында да кең қолданылған 
дәрілік өсімдік болып табылады. 

Мұндағы тағы бір кереметтің бірі, қорымнан табылған ер-
тұрмандар тамаша сақталыпты. Тарихшылардың айтуынша бұл 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D2%9B%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80
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дәуірде ежелгі грек, парсы, қытай жұрты ертұрман дегенді мүлдем 
білмеген. Бұл жайт Берел қорымдарының адамзат тарихындағы 
маңызын арттыра түсетіні сөзсіз. Біздің ата-бабаларымыз да 
аттың үстінен түспеген, «Ер қанаты -ат» демекші ат-әбзелдерін 
жасайтын саусағынан бал тамған шеберлер халқымызда үлкен 
құрметке бөленген, ал ер-тұрманға келетін болсақ, тіпті күміспен 
күптеліп, ерекше шеберлікпен жасалған ерлер бір үйір жылқының 
құнымен тең болған. Геродот пен Страбонның жазбаларында 
сақтардың жылқыға үлкен мән беретіні, оны күнмен және отпен 
байланыстырғаны жазылған [2, б. 33]. 

Жылқы қазақ халқында да өзекті орын алғаны белгілі. 
Берелдегі сақ патшасымен бірге жерленген төрт мүйізді маска 
киген алтындатылған жылқылар сақтардың дүниетанымын 
көрсетеді. Дүниежүзі мәдениетінде мүйіз әлеуметтік рәміз ретінде 
қарастырылады. Ол белгілі бір артықшылықты білдіреді. Тәждің 
баламасы билік етуге берілген белгі. Қазақ эпостарында да мүйізі 
пырақтар туралы деректер көп кездеседі. Оның екі қызметі бар. 
Біріншіден соғыс кезінде тізгінді қоя бергенде мойнынан сырғып 
кетпейді. Екіншіден аттың басына шоқпармен ұрғанда, қорған 
қызметін атқарады. Табылған он үш аттың төртеуінің мүйізді болуы 
оның тегінің патшалық топтан дегенді білдіреді. Мағынасы әлемнің 
төрт бұрышына билік жүргізген дегенге саяды. Ішінде біреуінің 
ерекше әшекейленуі қазіргі уақытта міністе жүрген ат ретінде 
қарастырылса, қалған үшеуі кезегі келгенде әлемнің белгіленген 
бағытына мінетін ат ретінде түсіндіріледі. Қалған тоғызы құдайға 
тоғыз берудің алғашқы дерегі дегенді білдіреді. 

Бұл сақ-түрік Тәңірлік дүниетанымында тоғыз беру дәстүрі 
болғандығын нақтылайтын бірден-бір куәлік және тоғыз түріктер 
дәуірінде киелі сан болған. Ал қазақ халқында Тәуке ханның 
заманында «Жеті Жарғы» заңдарында құн төлеу кезінде ең 
төменгі құн тоғыз малмен есептелген. Сондай-ақ жылқыларды 
жерлеуді олардың түсінің өзінің мән-мағынасы бар екен. 
Біріншіден патшаның аттары –алтын, жирен түс болса, одан төмен 
қолбасшының жылқысының түсі сәл күлгін құла. Бұл жерде алтын-
жирен – ең жоғарғы түс. Екіншіден құрбандыққа кілең айғырлар 
шалынатын болған. Еркек мал, яғни еркектік қызмет көктің белгісі 
де, әйелдік қызмет жердің белгісі ретінде оның барлық халықтарға 
тән екені белгілі. Сондықтан бұл жерлеу рәсімі Көк Тәңіріне 
арналған деу керек. Ең бастысы жылқыларды құрбандыққа тек қана 
жоғарғы әлеуметтік дәрежеге ие тұлғаларға ғана арнап шалған. 

Біздің халқымызда атақты адамдардың асына да үйір жылқы 
сойылған мысалдар аз емес. 

Сондай-ақ, біздің ата-бабаларымызда Көк Тәңірге сыйыну, 
аруаққа жалбарыну болған, жорыққа шыққанда не ұлықтау 
мерекелерінде жылқыны құрбандыққа шалу дәстүрі бізде де орын 
алған. Сонымен қатар жағдайы жеткен адам өлімнің топырақ 
асына, қырқына, жылына жылқы сояды. Ақсақалдардың айтуынша, 
қазақтың көп атыраптарында 50-60 жылдарға дейін өлімге 
сойылған жылқының басын, ұлы сүйектерін шауып, бөлмеген екен  
[8, б. 27]. Астан соң өлікке арнап сойылған малдың сүйегін аққа 
орап, зираттың ішіне, түбіне, не бір таза жерге апарып көметін 
болған. Шығыс қазақтарында өлікке арналған жылқының басын 
зираттың құлағына байлап қою немес қабірдің үстіне ашық қою 
әдеті бүгінге дейін сақталған. Қарап отырсақ, бұл да –сақтардың 
әдеті. Сосын қазақтың көп жерінде , қабір қазардың алдында бір 
күрек топырақты шымымен ойып алып, бөлек қояды. Сақтар да ағаш 
немесе тастан бас жастық қойған. Сонымен қатар Берелден Радлов 
тапқан 16 жылқы, Самашев тапқан 13 жылқының құйрық-жалы 
түгел күзелген екен [5, б. 10]. Қазақ та өлімге арналған жылқының 
құйрық-жалын бір жыл бұрын күзеп тастайды. 

Ал түстер көне дәуірде көптеген елдердің түсініктерінде 
ерекшел рөл атқарғаны белгілі. Ақ түс (күміс) пен жирен (алтын) 
жоғары аспанның киелі биліктің түсін көрсетсе, қазақ халқында да 
ақ түс ашықтықтың, жақсылықтың, алтын түс- байлықтың нышаны 
болған [8, б. 76]. Қарап отырсақ, бұндай параллельдер көп екен. 
Мұның бәрі біздің, бізбен қатар көптеген түрік тектес халықтардың 
сақтардың төл ұрпағы екендігінің бұлтартпас дәлелі. 

Қорытындылай келе, тарихи жәдігерлер адамзат өркениетінің 
қалай дамып жеткенін түсіндіреді. «Мәдени мұра» бағдарламасы 
аясында Қазақстан аумағындағы тарихи мәдени ескерткіштер мен 
жәдігерлерді елбасы қауымы жаңғыртты. Біздің замаңымызға дейінгі 
уақытта өмір сүрген сақтар, қаңлылар, үйсіндер, наймандар, керейіттер 
және жалайырлар қазақ халқының жерін, ата-баба аруағын жан аямай 
қорғап бізге бүкіл жағдайды жасап берген болатын. Менің ойымша көне 
жәдігерлер - ата-бабаларымыз біздің тарихымыздың мыңжылдықтар 
бұрын құрған іргетасы. Ал, біз тарих деген үлкен құрылыстың 
жалғастырушымыз. Мен бұл тарихты еңбектеніп, зерттеулер жүргізген, 
шындықты талап еткен Олжас Сүлейменов, Кемел Ақышев, Әбдеш 
Төлеубаев, Зейнолла Самашев, Сергей Черников сынды ғалымдарға 
алғысымды білдіргім келеді. Олар бізге үміт артып, жұмыстарын 
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жалғастырушы ұрпақтарына сенді. Бұл үмітті ақтау үшін, еліміздің 
адал азаматтары, патриоттары болып, тарихымызды құрметтеу керек! 
Біздің көне тарихымыздың түбі-тұнғиық, тамырымыз-терең! Оны 
болашақта дәлейдейтін ұрпақ ол- біз! 

Берел, Шілікті ескертікштері ұрпақтар сабақтастығының куәсі, 
мемлекеттігіміздің тарихын 2500 жыл бұрын басталғандығының 
дәлелі. Сақтар мен қазақ халқының салт-дәстүрінде, дүниетанымында 
ортақ белгілер көп, бұл ұрпақтар сабақтастығын көрсетеді. Бұл 
біздің ұлтымыздың терең тамырының қайдан шыққанын білдіреді. 
Мен біздің ата-бабаларымыз -сақтардың жауынгер, батыр, тамаша 
ұста, шебер болғандығын, тарихтан үлкен орын алғанынан мақтан 
тұтамын! Бүкіл түркі біздің жерімізден, киелі Алтай даласынан 
тарағаны мен үшін үлкен қуаныш. Енді осы ата-бабаларымыз 
қалдырып кеткен ұлан-ғайыр жерімізде мәңгілік елдігімізді сақтап 
тұру- біздің қасиетті борышымыз деп білемін. Қасиетті Берел 
мен Шілікті қорғандары ұрпақтарына соны меңзеп, бағыт беріп 
тұрғандай көрінеді.
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АРҚЫЛЫ ЖАҢА ТЫНЫС БЕРУ

АСАНБАЕВА К. М.
6 сынып оқушысы, Дарынды балаларға арналған  

№ 8 лицей-мектебі, Павлодар қ.
АБАИЛЬДЕНОВА Н. Қ.

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, 
Дарынды балаларға арналған № 8 лицей-мектебі, Павлодар қ.

«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақалаларынан туындайтын міндеттердің бірі ұлттық кодты 
сақтаушы ретінде ұрпақ тәрбиелеудегі қазақ халқының ұлттық би 
өнерінің рухани құндылықтарын жаңаша формада тыныс беру – 
қазіргі заманда өзекті мәселе болып тұр. Осыған орай алдымызға 
мынадай мақсат қойып отырмыз: қазақ халқының дәстүрі мен 
тәрбиелік мәнін сақтау баламасы ретінде халық биіне «фитнес» 
арқылы жаңаша тыныс беру. Осы мақсат аясында қазақ халқының 
би өнерін жас жеткіншектерге насихаттау.

Қaзaқ биі – бишінің қозғaлысы мен дене қимылы aрқылы 
көркем обрaзды бейнелейтін ұлттық сaхнa өнері. Қaзaқтың 
хaлықтық би өнері ерте зaмaннaн қaлыптaсқaн, хaлқымыздың aсa 
бaй aуыз әдебиетімен, ән-күйлерімен, дәстүрлі тұрмыс-сaлтымен 
біте қaйнaсып келе жaтқaн ел мұрaсы болып тaбылaды. Хaлықтың 
көркемдік ойының бір көрінісі ретіндегі би өнері өзінің эстетикaлық 
болмысындa қaзaқ жұртының жaлпы дүниетaнымынa сaй aрмaн-
мұрaттaрын бейнелейтін қимылдaр жүйесін қaлыптaстырғaн. Қaзaқ 
хaлқы ежелгі би өнерінің дәстүрі мен өрнегін сaқтaп, өзінің рухaни 
қaзынaсымен ұштaстырa отырып, ғaсырлaр бойы дaмытқaн. Қaзaқ 
биі хaлықтың тіршілік-тынысын, aдaмның тaбиғaтқa көзқaрaсын, 
дүниетaнымын aйшықтaйтын өнер ретінде өркендеуде [1]. 

Қaзaқтың би өнері турaлы ұлы жaзушы М. Әуезов: «Біздің қaзaқ 
хaлқы дaрынды, өнерпaз хaлық, ән-күй деген мұрaмыздa шек жоқ. 
Aл бұл қaзaқ хaлқындa биден қaлғaн мұрa өте aз. Қaзaқ биінің шығу 
тaрихын хaлықтың тұрмыс-тіршілігімен aстaстырa қaрaйтын болсaқ, 
ол хaлықтың психологиялық ерекшеліктерін өз бойынa сіңірген өнер 
сaлaсының бірі. Ел aрaсындa қaрaпaйым түрде ұрпaқтaн-ұрпaққa 
жaлғaсып келе жaтқaн би өнерінің жaңaшa бaғыттa кәсіби дaмып 
жетілуі ХХ ғaсырдың бaсынaн бaстaу aлaды» – деп көрсетті [2, 27 б.].
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Би – үлкен өнер. Aл үлкен өнерді aдaмның тек көзбен көріп 

қaнa қоймaй, жүрекпен сезініп, түйсінетіні aқиқaт. Егер де біз, 
хaлқымыздың aрғы-бергі тaрихынa терең зер сaлсaқ, би өнерінің 
сонaу өткен зaмaнның өзінде-aқ, қaзaқтың ұлттық өнерінің бір 
бұтaғынa aйнaлғaнын aйқын aңғaрaмыз. Сондықтaн дa болaр, Шaрa 
Жиенқұловa, Гүлжaн Тaлпaқовa, Дәурен Әбіров, Зaуыр Рaйбaев 
есімдері жер жaһaнғa мәшһүр болғaн көрнекті бaлетмейстер 
Болaт Aюхaнов сынды бірқaтaр бишілеріміздің сонaу социaлизм 
жылдaрының өзінде ұлтымыздың би өнерін дүниежүзіне тaнытып қaнa 
қоймaй, әлемдік сaхнaдa өнер көрсетті. Қaзaқ хaлқының өзге ұлттaрдaн 
бір ерекшелігі, ол өзінің би өнері aрқылы күнделікті тұрмыстaғы 
тыныс-тіршілікті айқын бейнелей білген. Мысaлы, сонaу ғaсырлaрдaн 
бүгінгі күнге жеткен «Өрмек биі», aңшылaр өмірін сипaттaйтын 
«Қоян биі», әзіл-сықaқ пен күлкіге құрылғaн «Aю биі», сондaй-aқ 
өмірдің өзінен aлынғaн «Нaсыбaйшы», «Ортеке», «Тепеңкөк», «Қоян-
бүркіт», «Қaрaжорғa» секілді билердің бaрлығы дерлік хaлқымыздың 
күнделікті тұрмысының биі болып өрілген сипaттaмaсы. 

Бір ерекшелігі, қaзaқ хaлқы ежелден ән aйтып жүріп би билеген, 
би билеп жүріп ән aйтуғa мaшықтaнғaн. Бұл дa болсa, қaзaқ би 
өнерінің өзіндік aйырмaшылығы. Бұғaн қосa, той-томaлaқтaрдa 
қaзaқтың қыз-келіншектері мен жігіттері би өнері aрқылы сaйысқa 
түсіп, жеңімпaздaрғa ұлттық дәстүр бойыншa сый-сияпaт көрсетіліп, 
жол-жорaлғы жaсaлып отырғaн. 

Қaзaқ хaлқының тaрихы мен мәдениетін астарлап қарасақ, 
қaзaқ хaлқының бaтырлaры дa биге өте жaқын болғaн. Олaй 
дейтінім, сол бaтырлaрымыздың жaуын жеңіп, жеңіспен елге орaлып 
келе жaтқaнын қaрaпaйым aуыл aдaмдaры олaрдың биі aрқылы 
тaнып білген. Биі aрқылы дейтінім, әдетте қaзaқ бaтырлaры жaуды 
ойсырaтa жеңіп, елге тaяп қaлғaндa, aнaдaй жерден aттaрынaн 
түсіп, aуылғa қaрaй «Бүркіт» биін билеп келетін болғaн. Осылaйшa, 
олaр aуылғa жaқсы хaбaрды жеткізе білген. Бұл, әрине, тек қaзaқ 
хaлқынa ғaнa тән нәрсе, – дейді семейлік «Aлтын aдaм» aтaнғaн 
өнер зерттеуші С. Мұхaмедсaдықов [3, 75 б.]. 

Шындығындa, қaзaқ би өнерінің түп-тaмыры сонaу ғaсырлaр 
қойнaуындa жaтыр. Оның үстіне, жоғaрыдa aйтқaнымыздaй, 
хaлқымыз өзінің ұлттық би өнері aрқылы қaзaқы тұрмысқa берік 
енген әдеп-ғұрыптaр мен aлуaн түрлі тәрбиелік бaғыттaғы іс-
әрекеттерді бейнелеп қaнa қоймaй, сондaй ұлaғaтты һәм сындaрлы 
өнерді жaстaрдың бойынa сіңіре білген. Көкпaрды көз aлдыңызғa 
елестетіп көріңізші. Бәйгені көрдіңіз бе? Жорғaның жүрісін көрдің 

бе? Міне, осының бәрі қимыл-қозғaлыс. Aттың желісі, жәй жүрісі, 
сылбыр жүрісі, шaбыс жүрісі осының бәрі би емес пе? Би. Қaзaқтың 
күйін тыңдaп көріңіз, қaндaй әуен иірімдері, ырғaқтaр жaтыр. Қол 
өнері, aғaш үйдің өзі, ою, кілем тоқу, өрмек тоқу, ши орaу – осының 
бәрі қимыл, осының бәрін ойлaп, музыкaсын тaуып, күйін тaуып 
сәйкестірсең, би болып шығaды [3, 55 б.]. 

Қaзaқ би өнерін зерттеуші Д. Әбіров «Қaзaқ би тaрихы» aтты 
еңбегінде өзі жaсaғaн жұмыстaрының нәтижесінде қaзaқ хaлық 
билерінің көптеген қимылдaрын aнықтaғaн. Олaрдың кейбір 
қимылдaрынa тоқтaлa кетсек: ырғaқты қaдaм – иықты көтеру және 
түсіру, тізені шұғыл бүгу; тепең жорғa – жорғa aттың селкілдетпесіз 
жaй жүрісі; шоқaң жорғa – жорғa aттың шоқырaғы; шaбыс – шaбу; 
ытқымa – секіру (әр түрлі формaдa); айдaһaршa иірілу – орaлғaн 
жылaн; тебінгі – aтты тебіну; сүйіртпе – aяғын сүйрету. Осы aтaлып 
отырғaн би элементтерінің бaрлығы дa қaзaқ биінің өзгелерден 
aйырмaшылығы мен ерекшеліктерін aйқындaй түсетін элементтер 
екендігі дaусыз [3, 98 б.]. Атaқты бaлет тaрихшысы, теaтртaнушы, 
ғaлым Ю. Сломинскийдің aйтуынша бұл қимылдaр қaзaқ хaлқының 
тұрмыстық өмір сaлтын бейнелейтін қимылдaр болып тaбылaды. 
Биде көрініс тaуып отырғaн фольклорлық қимылдaрды кәсіби 
хореогрaфия тіліне aудaру бұрынғы сaхнa билеріне ерекше ұлттық 
сипaт беретінін көрсетті.

Хaлық aрaсындa эстетикaлық идеяны нaсихaттaудa көркемөнер 
мен әдебиеттің ролі aйрықшa. Бұл жөнінде қaзaқ би өнерін 
зерттеушісі, ҚР-ның еңбек сіңірген әртісі, өнертaну кaндидaты, 
профессор Т. О. Ізім өз еңбегінде: «Өйткені әдебиеттің немесе 
өнердің тaлaнтты шығaрмaсы ұлттық игілік болып тaбылaды. 
Сондaй өнер түрінің бірі – әсем бейнелі, нәзіктік пен сұлулықты, 
жaрaстық пен шaпшaңдықты ырғaққa бaғындырa, бaсқa өнер 
түрлерімен ғaсырлaр бойы тығыз бaйлaныстa қоғaмдық құбылысқa 
сaй өсіп, жетіліп отырғaн өнердің бір сaлaсы хaлықтық би өнері. 
Олaй болсa, әрбір қоғaмдық сaтыдa хaлықтың ізгі тілектері мен 
мұрaттaрын бейнелеп, ел игілігіне aйнaлып отырғaн өнердің бірі 
– би өнері деп білеміз», – деген ойынa бізде қосылaмыз [4, 86 б.]. 

Олaй болсa, ғaлымның aйтқaн пікірімен толықтaй келісе 
отырып, ұлттық мінез-құлықтың қaлыптaсуынa ықпaл етуші әдет-
ғұрып пен сaлт-дәстүрлерді бимен көрсету өнер сaлaсындaғы 
мaмaндaрымыздың міндеті деуге болaды. ХХ ғaсырдa Шaрa 
Жиенқұловa, Нұрсұлу Тaпaловa, Гүлжaн Тaлпaқовa сынды 
бишілер қaлыптaстырғaн сaлт тa, дәстүр де қaзaқ биінің өзіне тән 
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ерекшеліктерін бойындa сaқтaғaн, әрі оны бaсқa елдердің билерімен 
сaлыстыруғa әсте келмейді. Қaй жaғынaн aлсaңыз дa, оның ұлттық 
иірімдері, билеу мәнері дaрaлaнып тұрaды. Себебі, қaзaқ бaлaсының 
тaбиғaты дaлaмен, еркіндікпен, кеңдікпен тікелей бaйлaнысты. Бұл 
қaсиет оның өнеріне де тән құбылыс әрі зaңдылық. Сондықтaн дa 
би өнерінің негізі, қaлыптaсуы, тууы – міне, осыдaн бaстaу aлып 
жaтaды. Бұғaн «Қaмaжaй», «Aю биі», «Нaсыбaйшы», «Ортеке», 
«Қaзaқ биі», «Aйжaн қыз», «Қaрaжорғa», «Сaдaқ биі» сияқты 
ондaғaн ұлттық билеріміз куә. Бұлaрдың дені клaссикaлық өнер 
туындылaрынa, бишілеріміз үшін би үлгілеріне бaяғыдa-aқ aйнaлып 
кеткен. Олaр хaлық өмірін би тілімен бaяндaйды, соны мың бұрaлғaн 
әсем қимылдaрмен көрерменге жеткізе білді.

Халықтың көркемдік ойының бір көрінісі ретіндегі би өнері өзінің 
эстетикалық болмысында қазақ жұртының жалпы дүниетанымына сай 
арман мұраттарын бейнелейтін қимылдар жүйесін қалыптастырған. 
Осы уақытқа дейін қазақ халқы ежелгі би өнерінің дәстүрі мен өрнегін 
сақтап, дамытып келеді. Қазақ биі халықтың тіршілік тынысын 
адамның табиғатқа көзқарасын дүниетанымын айшықтайтын өнер 
ретінде ерекшеленеді. Қазақ биінің кейбір қимыл-қозғалыстары 
бақсы балгерлердің ойындары арқылы қалыптасқан. Қазақ би 
өнері синкреттік түрде дамып, басқа өнер түрлерін насихаттау мен 
ақпараттық түрде бекіту және кейінгі ұрпаққа жеткізу барысында 
өзіндік маңызды рөл атқарды. Халық арасында би қимылдарын 
меңзейтін идеялар ұлттық ойындар мен салт жоралар да сақталған. 

Қазақ халқының өзге ұлттардан бір ерекшелігі – ол өзінің би 
өнері арқылы күнделікті тұрмыстағы тыныс-тіршіліктерін бейнелей 
білгендігі. Мысалы, сонау ғасырлардан бүгінгі күнге жеткен 
«Өрмек биі», аңшылар өмірін сипаттайтын «Қоян биі», әзіл сықақ 
пен күлкіге құрылған «Аю биі», сондай-ақ өмірдің өзінен алынған 
«Ор теке», «Тепеңкөк», «Қоян бүркіт», «Қара жорға» секілді 
билердің барлығы халқымыздың күнделікті тұрмысының көрінісін 
бейнелейді. Қазақ биінің бишісі өз биінде бесікке бөлеу, киіз басу, 
тоқыма тоқу, шаш өру, садақ ату сынды өмір тұрмысынан алынған 
көріністерді сипаттайды. 

Сонымен қатар, қазақ биі басқа ұлттардың билеріне қарағанда 
дененің майыса қимылдауымен де өзгеше. Және де қандай да бір 
бидің мазмұнын суреттеуде қол икемділігінің маңызы зор. Қол 
мен саусақтардың майыса билеуі арқылы киіз үйдің керегесінен 
бастап, аққудың теңізде тербелуіне дейін суреттеуге болады. Түрлі 
би қимылдары баланың сол және басқа да кейіпкерлерді көз алдына 

елестетуге, олардың әрекетін өздерінің қимыл-қозғалысы, дыбыс 
және кейіптендіру арқылы «сипаттауға» көмектеседі. Сөйтіп қазақ 
халқы ежелден ән айтып жүріп билеген, би билеп жүріп ән айтуға 
машықтанған. Би қимылдарын қолдану балаларды тек билеуге 
үйретіп қана қоймайды. Олардың сергек, шат көңілді және белсенді 
болуларына мүмкіндік тудырады.

Қазіргі заманда би терапиясының адам өміріндегі алатын орны 
ерекше. Би адамның денсаулығына, ағзасына, жүрек қан тамырына, 
қозғалысының ширақтығына, тыныс алуына және орталық жүйке 
жүйесіне тигізер әсері мол. Бимен айналысу, бұлшықеттердің 
қалыпты жұмыс жасауына, психологиялық және физиологиялық 
күйзелістерден арылуына, жеке тұлғаның сезімдерін жеткізуіне, 
сонымен қатар өмірге деген адамның ынтасын жетілдіруге, еркін 
ойын жеткізуге көп көмектеседі.

Би қимылының сан түрлі айшықтары кездесетін әр ұлттың 
билеріне қазіргі уақытта халықтың қызығушылығы артып келеді. 
Себебі, бимен айналысу, биге деген қызығушылық адамдардың дене 
бітімін қалыпқа келтіруге, майысқақтыққа, иілгіштікке, жеңілдікке, 
жалпы айтқанда денсаулық кепілі болып саналады. Бимен шұғылдану 
арқылы дене бітімді сымбатты ұстауға болатыны қашаннан белгілі. 
Бірақ би күйзелістен шығудың бірден бір жолы екенін білесіз бе? Ол 
сонымен қатар көңіл-күйіңізді көтеріп, миыңыздың қарқынды жұмыс 
істеуіне де жол ашады. Би миыңыздың қызметін қалай жақсартады? 
Бұл сауалға биомедицина мен медицина-әлеуметтік зерттеулер 
саласының маманы Алмаз Шарман жауап берді. Ғалымның 
айтуынша, би билегенде адам қас қағым сәтте түрлі қозғалыс жасап, 
қайда бұрылып, қандай қимыл жасаймын деп ойланып үлгереді. 
Сол мезетте мидың кинестетикалық, рационалды, әуенді және 
эмоцияға жауапты қызметтері бірдей іске қосылады. Осы арқылы 
мидағы нейрондық байланыс нығая түседі. Ал бидің кейбір түрлері, 
әсіресе жұптасып билеп, серігін жетелейтін би түрлері үнемі шешім 
қабылдауды қажет етіп тұрады. Бұл да миға оң әсер етеді екен. 
Барлық депрессияға жол бермейтін, белсенді, қимылды биді таңдау 
керек, бұл оң нәтижеге кол жеткізеді деген ойдамыз.

Бимен кішкентайымыздан бастап шұғылданып келеміз, біздің 
қалалық эстрадалық-спорттық «Джамбо» ұжымы мені көп нәрсеге 
үйретті, біз әлем халықтарының билерін билейміз. Бірақ қазақ 
ұлттық билеріндегі қолдың қимылын салу қиынға соқты. Міне, осы 
кезде дайындық пен жаттығу өте қажет болды. Біздің ұстазымыз 
Ізденова Бибігүл Елеусізқызы айтқандай: «Сендер қолдарыңның 
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қимылдарымен сөйлеп, күлімдеп, өнер көрсетулерің керек!» Бұл 
өте күрделі, бірақ сондай әсем көрініс!

Осыған байланысты біз қаланың жетекші фитнес орталықтарына 
барып, фитнес-жүргізушілермен пікір жүргіздік. Бұдан кейін біз 
спорт клубтарының клиенттері арасында жаттығулар алдындағы 
ширату блоктарына немесе жаттықтыру жоспарының негізіне қазақ 
ұлттық биінің элементтерін енгізу тақырыбында пікіртерімдер 
өткіздік. Сауалнамаға қатысқандардың 100 %-ының: 45 %-ы қарсы 
емес; 35 %-ы қуанышты болар еді; 15%-ы бұл сұраққа бір мағыналы 
жауап бере алмады; 5 %- ештеңені өзгерткілері келмейді. Пікіртерім 
талдауының қорытындысы бойынша фитнеспен және спортпен 
шұғылданатындардың жалпы көпшілігі өзгерістерге, әдеттегі 
бағдарламаларға жаңа элементтер енгізуге дайын.

Жобаның теориялық бөлігін зерттеудің және біздің жүргізген 
пікіртеріміздің негізінде:

- ұдайы бимен шұғылдану денеңізді сымбатты етеді. 
Жаттығулар кезінде сағатына 200 ккал-дан бастап 800 ккал 
жұмсалады, бұл фитнеспен айналысудан еш кем емес.

- ұыныс алу жолдарын және жүректі нығайтасыз, организміңіз 
төзімділікке үйренеді, қан тамырларыңыз холестериннен тазарады.

- әдемі мүсін мен жүріс – сіздің тұрақты би сабақтарынан кейін 
мақтан ететін сапаларыңыз. Билер арқаны дұрыс ұстауға үйретеді.

- тамаша координацияға, ширақ қимылға және дене икемділігіне 
қол жеткізесіз.

- ақжарқын, ашық және өзіңізге сенімді боласыз.
- өз денеңізден ұялудан арыласыз және музыка ырғағымен 

әдемі қимылдайтын боласыз.
- өзіңізді таныту мүмкіндігі пайда болады. Би билеп жүрген 

адам толық ашылады, ол психологиялық-эмоционалдық ахуалды 
жеңілдетуге ықпал етеді.

- тамаша көңіл-күйіңіз қамтамасыз етіледі. Тренажёр 
залынан немесе финтес-жаттығулардан кейін көптеген адамдар 
шаршағандарын сезінеді, ал билерден соң керісінше, күш қосылып, 
сергектік пайда болады. Ал егер сіз ауырлау күш жүктемелерін 
ұнататын болсаңыз, онда би қимылдарын негізгі жаттығулар 
алдындағы ширату жаттығуларында неге қолданбасқа? Бұл 
буындарды дайындауға, оларды жұмсартуға көмек болады, 
сондықтан да бұл жаттығулар көптеген жарақаттардың және 
буындар созылуларының алдын алуға себін тигізеді.

Осы жасалған зерттеулердің нәтижесінде мынадай қорытындыға 
келдік, фитнес бағдарламаларға және ширату жаттығуларына қазақ 
ұлттық биінің элементтерін енгізуді ұсынамыз. Бұл спорттық 
нәтижелеріңізді жақсартуға мүмкіндік береді және заманауи 
фитнесте немесе спортта жаңа табыстарға қол жеткізуге болады. 
Одан басқа би терапиясының адам өміріне, оның ішінде адамның 
денсаулығына тигізер әсері көп. Қиындықтарға мойымай, бимен 
айналысып, өмірдегі ең керемет жан екенімізді сезіну керекпіз 
деген пікірге келдік.

Тұңғыш Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында білім 
беруде ІТ саласын кеңінен қолдану, 3D-принтинг, онлайн, мобилді, 
цифрлық қызмет көрсету секілді салаларды дамытуды айтып, бұл 
іске мемлекеттік емес секторды белсенді түрде тарту қажеттігін атап 
өтті. Осының аясында қазіргі заман сұранысы бойынша ғаламтор 
желісіндегі Іnstagram мобильді қолданбасының көмегі арқылы қазақ 
халқының дәстүрі мен тәрбиелік мәнін сақтау баламасы ретінде 
халық биіне «fitness» арқылы жаңа тыныс беруге тырыстық. Осының 
нәтижесінде ғаламтор желісіндегі Іnstagramда «Қазақ би өнері» 
атты парақша ашылды. Онда қазақ халқының би өнеріне қатысты 
материалдар, қазақ ұлттық биінің элементтерін енгізу тақырыбында 
қаламыздың спорттық фитнес клубтарының көркем гимнастика 
жетекшілерімен сұхбаттасулар, спорт клубтарының клиенттері 
арасындағы пікіртерімдер, әзірленген жаттығулар бағдарламасы 
енгізілді [5]. 

Қазақ ұлттық би элементтері «fitness» арқылы жаңа тыныс 
беру аясында әзірленген жаттығулар көптеген жарақаттардың және 
буындардың созылуларының алдын алуға есебін тигізеді. Осыған 
байланысты фитнес бағдарламаларға және ширату жаттығуларында 
қазақ ұлттық биінің элементтерін енгізуді ұсынамыз. Бұл спорттық 
нәтижелерді жақсартуға мүмкіндік береді және заманауи фитнесте 
немесе спортта жаңа табыстарға қол жеткізуге болады.
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ҚОЙ ЖӘНЕ ҚОШҚАР КУЛЬТІ – БАЙЛЫҚ  
ПЕН МОЛШЫЛЫҚТЫҢ НЫШАНЫ 

ЕРЛАШ А. Қ.
9 сынып оқушысы, Нығманов атындағы ЖОББМ, 

Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Жаңабет ауылы 
АДУОВА А. Т.

қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, Нығманов атындағы ЖОББМ,
Павлодар облысы, Ақтоғай ауданы, Жаңабет ауылы 

Ерте мәдениеттерге саятын қыш-құмыралар мен ыдыстардың 
тұтқалары мен ернеулерінде қой, қошқар бейнелері көптеп кездеседі. 
Қой, қошқар культі – сақтар, қаңлылар, ортағасырлық оғыздар 
мен қыпшақтар сияқты ерте тайпалардың ертедегі сенімдерімен, 
өмірлерімен, мәдениетімен, шаруашылығымен, ғұрыптарымен 
байланысты. Қой мен қошқардың культтік маңызы адам жанымен, 
өркендеу идеясымен сакральды байланысты болып табылады. Жан-
жануарлар культі исламға дейінгі көне діндермен, Ежелгі Шығыс 
халықтарының арасында кең таралған табиғат мінажатымен, әртүрлі 
билеуші тылсым күштермен байланысты дамыған.

Қошқар көптеген түркі халықтарында құрбандық малы 
ғана емес, оның тұмар ретіндегі маңызы да жоғары. Қой мен 
қошқар қазақтар мен қырғыздардың магиялық ритуалында және 
халықтық білімінде кеңінен қолданылады. Қазақтар арасында үй 
жануарларының сүйектерімен байланысты ғұрыптар, сенімдер мен 
аңыздар таралған. Қазақтар киіз үй мен қыстық баспаналарына, 
мал қораға, түйенің мойнына, ұрылар мен қасқырдан қорғану үшін 
қойдың кәрі жілігін ілген. Қойдың жауырынына қарап болашақты 
болжаған. Ал, қошқармүйіз оюы киіз, кілем, тоқыма, басқа да қолөнер 
бұйымдарына байлық пен молшылықтың белгісі ретінде салынады.

Қазақ жеріндегі петроглифтерінде жойылып кеткен мүйізді 
қабан, арыстан, жолбарыстың кей түрлерімен қатар, барыс, бұғы, 
таутеке, тауешкі, қабан, жылқы, жабайы есек, киік, қасқыр, түйе, өгіз, 
қошқар, қой, ешкі, жылан, құстар, ит бейнелері және мифтік аңдар 

шеку, қыру, безеу техникаларымен қашалған. Бұл ескерткіштер 
байырғы тұрғындардың өмір тіршілігімен байланыстыратын баға 
жетпес мұралар. Аталған петроглифтердегі қой, қошқар археотипі 
3000 жыл бұрын кезеңнен бүгінгі күнге дейін қазақ халқының 
мәдени өмірі мен менталитетінде маңызды символьдық роль 
атқарғандығын көрсетеді. 

Ертедегі тайпалардың қой, қошқар культіне қатысты 
сенімдерінің алғашқы іздері андроновтықтардың қорған, обалары 
мен қоныстарында да сақталған [7]. Шығыс Қазақстандағы 
андроновтық мәдениетке саятын қоныстардан табылған қой жүнінен 
жасалған тоқыма бұйымдарының қалдықтары мен қой сүйектері, 
асықтар жиынтығы қой малының ертеден халық тұрмысында 
тіршілік қамы жүйесін қамтуда маңызды роль атқарғандығын, жесе 
тамақ, кисе киім болып келгендігін дәлелдейді. Қой сүйектерін адам 
денесімен бірге жерлеген қорым, обалар Қазақстанның көптеген 
өңірлерінен табылған. Ортағасырлық түркілік қорымынан жауынгер 
мүрдесімен бірге жерленген асықтардың табылуы сақ дәуіріндегі о 
дүниелік өмірге сенімнің культтік жалғасы екенін дәлелдейді [4].

Есік қорғанынан табылған сақ ханзадасы Алтын адамның шошақ 
бөрікті бас киімінің өн бойына қанатты және мүйізді мифологиялық 
ат, барыс, бұғы, ал ұшар басына қойдың алтын мүсіні орнатылған. 
Батыс Қазақстаннан табылған «Алтын адамның» сәукеле типіндегі 
бас киімінің ұшар басына таутекенің алтын мүсіні орнатылған. Қой 
мүсінің бас киімнің ұшар басына орнатылуының семантикасынан 
басқа зооморфтық бейнелердің арасында шешуші роль атқарып 
тұрғандай. Бұл мүсіндер аса жоғары эстетикалық талғаммен 
жасалған. Зооморфтық бейнелердің діни-идеологиялық мазмұны күн 
құдайы мен тайпалық тотемнің арасындағы байланысты көрсетеді [6].

Сырдария өзенінің орта және төменгі ағысы бойынан табылған 
қошқар бейнесі салынған және қошқар мүйізі бейнеленген 
керамикалық бұйымдар коллекциялары қазақ жеріне қошқар 
культінің үй тұрмысындағы маңызды роль атқарғандығының айғағы. 

Сырдарияның төменгі ағысы бойында орналасқан қаңлы 
тайпасының Томпақ Асар қалашығының б.э.д. 1 мыңжылдыққа 
саятын мәдениет қабатынан қошқардың нақты бейнесі салынған 
қыш бұйымдар табылған. Арыс өзенінің жоғарғы ағысы бойынан 
табылған қазан қақпасының тұтқасының қызметін мойнын ұзын 
етіп құйған қошқар басының бейнесі атқарған. Археологиялық қыш 
ыдыстарда қошқар басының бейнесінің көптеп кездесуі байырғы 
тайпалардың дүниетанымы мен наным сенімінде қошқардың 
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ырыс, молшылық символы болғандығын айғақтайды [9]. Ыдыс 
тұтқаларындағы қошқар, қой бейнесі – байырғы тайпалардағы 
молшылықтың символы.

Ресейлік ғалым Б. И. Вайнберг Хорезм монеталарында жиі 
кездесетін S таңбасын Қауыншы мәдениетіне саятын Сырдарияның 
орта ағысында жасалған қыш бұйымдарындағы қошқар бейнесімен 
байланыстырады. S таңбасы шекілген монеталар Хорезм 
экспедициясы кезінде де көптеп табылған, әрі бұл таңба Шығыс 
Еуропада кездеседі [2]. Себебі бұл белгі ертеде қошқар мүйізінің 
образын атқарған. 

Оғыз тайпасының көне мұрасы қошқар басты қыш пештің аузы 
бұл күнде сақталған бірегей ескерткіш. Қос қошқардың өн бойына 
қанатты қошқар мүйіз оюы салынған [5].

Нан пісіретін пеш аузына қошқар бейнесінің салыныуы өзбек, 
қарақалпақтар халықтарының көне мәдениет ескерткіштерінде 
кездеседі [4].

Сырдария аңғарындағы сақтардың бұйымдарындағы, 
ерте қаңлылардың қыш бұйымдарындағы, монеталардағы 
жануарлар, әсіресе қошқар бейнесі, олардың дүниетанымында 
«тұмар» қызметін атқарды. Оғыздар арасында «қошқар культі» 
тайпа қорғаушысы ретінде танылды. Ерте қаңлылардан бастап, 
ортағасырлық көзешілер тотемдік «қошқар» бейнесін жасау үрдісін 
қазақ және басқа түркі халқына мұра етті [5].

Қазақ жерінде қабір үстіне қойылған қойтас, қошқартастардың 
этимологиясы қой, қошқардың тастан жасалған мүсіні мен 
пошымының қой мүсініне ұқсас болуымен байланысты [7].

Қошқартастардың семантикалық түп тамыры ертедегі 
сақ, қаңлы, сармат тайпаларының символдарымен, ата-баба 
культімен, табиғат мінажатымен, өсіп өркендеу идеясымен, мифтік 
дүниетанымымен тығыз байланысты. Қошқартастар батырдың, 
жауынгердің, әулет иесінің, отағасының қабірінің үстіне, оның 
бұл дүниедегі атқарған қызметіне мәңгі тағзым ретінде қойылған. 
Қошқартас – ер адамның әлеуметтік орнының жоғары болғандығын, 
оның күшінің көп болғандығын мәңгі еске түсіріп тұратын мүсін 
ғана емес, марқұмның о дүниелік қорғаны және тұмары [4]. Оғыздар 
мәдениетіне тән қабір тас ролін атқарған қошқартас орта және 
кейінгі ортағасырдық қошқартастардың прототипі деуге болады.

Түркиядағы биік қорғаннан табылған 8 ғасырдың соңына 
саятын Situla Tunc қошқар басын нақты бейнелеген бірегей 
ескерткіш.

Қойтастар мен қошқартастардың стильдендірілген, мүсінделіп 
стильдендірілген екі түрі негізінен Сағыз өзенінің оңтүстік 
аудандарында кездеседі. Бұл өңірде қошқартасқа қарағанда 
қойтастардың бейнесі басым. Жергілікті жерде қошқартастарды 
арқартас деп те атайды, бұл әрине кей қошқардың мүйізінің 
бұралып, арқар мүйізіне ұқсап тұруымен байланысты, әрі мүйізді 
жануарлар арасында арқар, таутеке культтері ертеде кең тараған 
[8]. Бейіт басына қойтас, қошқартас орнату Арал, Каспий аймағын 
мекен еткен түркі тілдес халықтардың, яғни түрікмен, әзербейжан, 
күрділер, дағыстандықтар, т.б. халықтар арасында да кездеседі.

Қойтас, қошқартастардың негізгі дені шоғырланған қазақ 
жерінің батыс аймағы қазіргі мұнай, газ қарқынды өндіріліп 
жатырған экономикалық аймақ, бұл ахуалдың тарихи ескерткіштерге 
нұсқан келтірілмеуі мемлекет назарында. Осы өңірді мекен еткен 
кезінде көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығын кәсіп 
еткен ата-бабаларымыздың сәулет өнеріндегі бірегей мұралары 
қазақ халқының ғана емес, Ежелгі Тұран жерін мекен еткен 
халықтар үшін баға жетпес мұра болып табылады.

Ораза айында қазақтар жарапазан айтқанда:
«Қошақанның атасы Қошқар бассын үйіңді» немесе
«Жарапазан айта келдім есігіңе 
Қошқардай қос ұл берсін бесігіңе 
Қошқардай қос ұл берсе бесігіңе
Кім келіп, кім кетпейді есігіңе», - деген. 
Ұл балаға шаңырақтың иесі деп қазақ халқы «қошқардай» 

деп теңеу айтқан. Жырдағы «Кім келіп, кім кетпейді есігіңе» 
деген жолдардың мағынасы мағынасы ұлың болса үйіңнен қонақ 
арылмайды, қонақ құтпен тең дегенді білдіреді.

Сыр қазақтары осы күні де мал отарын кесіп өтпейді, Қызыр 
ата отармен қатар жүреді, деп сенеді.

Неміс зерттеушісі Р. Карутц қазақтардың белгілі адамдардың 
басына қошқар мүйізін қоятындығын жазған [3]. Қошқар мүйізінің 
әулие басына қойылатын реликтік ролі зор болған. Ал, тау-тасы бар 
өңірде, яғни арқар мекен ететін өңірлерде арқардың мүйізі маңызды 
роль атқарған. Сырдың орта ағысы тұсындағы тайпалар арқарды 
Қаратаудың батыс қыраттарынан атып алған. Қазіргі таңда бейіт 
басына қошқар басын қою кездеспейді, бірақ Шиелі, Жаңақорған 
аудандарындағы қорымдардағы атақты адамдар бейітіне арқардың 
бас сүйегін қою сақталған. Арқар мүйізі тек әулие әмбиелердің 
басына ғана қойылған, әрі бұл атақты әулиелерге арнап шалған 
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құрбандықтың белгісі ғана емес, мүйізді жануар басын қабір басына 
қойған архайкалық ғұрыптың болғанын айғақтайды. Кесенелерге, 
бейіттердегі «қой, қошқар, арқар культтері» Сыр өңірінде мекен еткен 
байырғы тайпалардың діни дүниетанымының жалғасы деуге болады.

Ертеде өзбектер мен қарақалпақтар қошқар мүйізін тұмар 
ретінде үйдің кіре берісіне ілген, әйелдер мен қыздардың бас киімін 
қошқар мүйізін бейнелейтін ағаш пластиналармен безендірген, 
қошқар мүйізі бейнесіндегі кеуде әшекейлері де кездеседі [10].

Қазақтардың наным-сенімдер жүйесі төрт түлік малмен тығыз 
байланысты, амандасқанда «мал-жан аман ба?» деп сұраған. 
Малдың басы бұзылмасын деген ниетпен әлі күнге дейін қазақылық 
сақталған өңірлерде тотемдік мәні бар мал және жан-жануар 
сүйектерін қораға, шарбаққа іліп қою, сақтап қою кездеседі .

Халық арасында тараған көне аңыздың желісі бойынша жылқы 
– желден, түйе – сортаңнан, ірі қара – судан, тау текелер – тастан 
жаралса, қой көк аспан мен оттан жаралған [3]. Қойдың құрбандық 
малы ретіндегі сакральдық мәні Көк тәңірі, көк аспан мен адамзат 
баласының арасындағы байланыстырушы әрекетімен байланысты.

Қазақтардың табиғат күштеріне деген наным-сенімдерінен 
байырғы көне мифтік, анимистік сенімнің барын табиғаттан келетін 
апатқа қарсы, құрғақшылық болмасын деп қойды құрбандыққа 
шалып, садақа таратып «тасаттық» (құдайы тамақ) берулерінен 
байқауға болады. Құрбандыққа шалған қойдың басын егістікке 
сырыққа іліп, қанын егіс алқабына шашу ырымы және құрбандық 
малын егіске су баратын арық басына әкеліп шалып, қанын суға 
ағызу ырымы егінді құрғақшылықтан сақтау мақсатында жасалады. 
Тасаттық көктемде беріледі. «Тасаттық» малдың жейтін шөбі 
шүйгін болуы үшін, мал семіз болу үшін де беріледі.

Діни мифология бойынша қой Меккеден шыққан. Қой отарына 
топалаң деген індет жайлап қырыла бастағанда қырылған қойдың 
басын Меккеге қаратып көмген. Отар үй иесі жақын туысынан сау 
қойды әкеліп құрбан шалып, қанын басқа қойларға жағып, басын 
сырыққа іліп қойған , мал отарын бейіт басына апарып түнеткен. 
Осылайша отарға келген індетпен магиялық шаралар арқылы 
күрескен.

«Қорқыт Ата кітабындағы» «Дерсе хан ұлы Бұқашхан туралы 
жырда» Дерсе хан бала тіліп аттан айғыр, түйеден бура, қойдан 
қошқар сойдырып құрбандық шалған, аш көрсе тойдырған, жалаңаш 
көрсе киіндірген, борыштыны борышынан құтқарған, той жасап тілек 
тілеген, тілегі қабыл болып, Оғлан атты ұл дүниеге келген. Ертеде 

оғыздар ұлын 15 жасқа толғанда құс салып, аң аулауға алып шыққан. 
Алғашқы аңшылығы деп шешесі аттан айғыр, түйеден бура, қойдан 
қошқар сойып той жасаған, бұл аңшылыққа жол ашуға ырымдалған.

Құрбандық шалып, тілек тілеу ұрпақтан ұрпаққа берілген 
ғұрып. Бала тілеген қазақ әйелдері әулие басына барып, қойдан 
құрбандық шалған, түнеп жатып тілек тілеген. «Алпамыс батыр» 
жырында Алпамыстың шешесі Алпамыстай батыр ұл табудың 
алдында киелі тау, су, орманға түнеп жүріп, айғыр, қошқарды 
құрбандыққа сойып, құдайдан бала тілеген. 

Құрбандық қойларының түсі де магиялық маңыздарға 
ие. Көне заманғы наным-сенімге негізделген құрбандық шалу 
ғұрпының бозқасқа, көкқасқа, қызылқасқа мал шалу деген үш 
түрі бар. Мұндағы бозқасқа қой, көкқасқа жылқы, қызылқасқа 
сиырға қатысты түстер. Ертедегі қазақтар құрбандық шалғанда 
өте сирек кездесетін ақсары бас немесе боз қасқа түстісін союға 
ерекше мән берген. Боз қасқа атау Тәңірге тілекті тез жеткізеді деп 
түсінген. Боз, көк түстер протоқазақтар сиынған Тәңірінің, Көктің 
символына теңелетін қасиетті түс саналған. Құрбандық қойының 
түсінің ақ, ақжолақ, басында ақ нышанның болуын жақсылыққа 
балаған. Жақсылыққа бағыштап құрбандық мал атауды «ақсарбас» 
(ақ+сары+бас) атау дейді. Алыс сапарға кеткен адамның аман-есен 
оралуы үшін құрбандыққа атаған қойды метафоралық образбен  
«А, құдай оң жолыңа баста, жолыңа ақсарбас атадым» деген. 
Байырғы қазақтар арасында ақсарбас шалғанда «О әруақ, саған 
аймүйіздіні арнадым» деп айту кездескен [2].

Сыр қазақтары бала ауруы созылған жағдайда ауру қойдың 
қанына көшеді деген сеніммен әкесі қара қойды құрбандыққа шалып 
«осы мал менің баламның жолында құрбан» деп айтады. Бұдан 
байқайтынымыз, қазақтар «дерт көшіру» ғұрпын бақсылардың 
қатысуынсыз да орындаған. Осы тұста құрбандыққа қара қойдың 
шалынуы назар аудартады. «Қорқыт Ата кітабындағы» «Дерсе хан 
ұлы Бұқашхан туралы жырда» Баяндыр хан той жасағанда Дерсе 
ханды ұл-қызы жоқ деп астына қара киізді төсеп, қара қойдың етін 
тартады [3].

Құрбандық түстерінің сакральды мәні болған. Көне түркі тілінде 
ақ, қара сөздері түсті ғана білдіріп қоймай, белгілі бір мағынаға ие 
болған. Ақ түс ашықтықтың, бақыт пен қуаныш түсі. Мысалы, «көңілі 
ақ» десе жанның тазалығын білдіреді, шөптің сапасына қарай «ақ от», 
«аузы аққа тиді» дейді. Сары сөзі түркі-моңғол тілінде сары «анық», 
«ашық», «айқын», көне иран тіліндегі сар «басты», «негізгі», түркі 
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тіліндегі сар «кең», «жапан» деген мағынаны білдірсе, қазіргі қазақ 
тіліндегі сары сөзі «кең», «үлкен», «көлемді» мағынасын білдіреді. 
Көңіл-күйдің түсуін «көңілім қара», жаңылуды «қара басты», қайғыға 
түсуді «қара жамылып отырмын» десе, адамға қатысты қара сөзі 
«қарасы көрінді», «қалың қара», «қорған болған қара орманым» дейді. 
Қорқыт Ата Бұқашқа бата бергенде «Қара тауың жығылмасын» деген 
екен [3]. Яғни ақ, ақсары қой қуанышты жағдайға, қара қой көңіл 
күпті болғанда құрбандыққа шалынады.

Қазақ халқының ұғымында қошқармүйіз оюы барлық өрнектің 
атасы және молшылықтың, байлықтың белгісі деп қабылданады. 
Қошқар мүйіз оюы өзінің мазмұн, бітіміне қарай «қанатты 
қошқармүйіз», «сынық қошқармүйіз», «сыңар қошқармүйіз» 
сияқты көптеген түрлерге бөлінеді. Қошқармүйіз ою-өрнектерінің 
тұрмыстағы қолданыстық заттардан, қолөнер бұйымдарынан, 
кілем, тоқыма бұйымдарынан көрініс табуы көне реликтердің 
сакральданған үлгісі.

Археолог ғалымдардың бір тобы қошқармүйіз оюын қошқар, 
қой бейнелерінің зооморфтың оюға айналған бейнесі десе, бір 
тобы адам бейнесін салудан қалыптасқан дейді. Ортағасырлық 
Отырар қаласынан табылған қоладан құйылған шырағдан түбіндегі 
қошқармүйіз оюы қола дәуіріндегі петроглифтердегі адам бейнесі 
мен сақтардың алтын құймасындағы адам бейнесіне ұқсайды. 

Қошқармүйіз оюы барлық қолөнер бұйымдарында кездеседі. 
Сонымен қатар, өсіп-өнудің, ұрпақ жалғастырудың нышаны 
ретінде үлкен магиялық ғұрыптық мәнге ие. Қошқармүйіз оюы 
түркі тілдес түрік, қырғыз, түрікмен, әзербайжан халықтары 
арасында кең тараған. Қошқармүйіздің сыңармүйіз, сынықмүйіз 
түрлері мүйіздің бір сыңарына ұқсас, ол әдетте кілем, киіз жиегіне 
(суы), шатыргүл, патнос, түр қолтығына салынады. Қанатты 
қошқармүйіз, қос қошқармүйіз оюларында мүйіз бұралып бітеді, 
күрделі болғандықтан, кілем, текемет, сырмақтарға салынады. 
Қошқармүйіздің тұлғамүйіз деп аталатын адам түр тұлғасын 
бейнелейтін антроморфты өрнек түрі және төртқұлақ деп аталатын 
дүниенің төрт бұрышына қаратып салынған түрі де кілем, 
текеметтерге салынады. Көптеген тоқыма бұйымдарына тұмар 
қошқармүйіз оюымен бірге тайтұяқ оюы салынады.

О дүниелік марқұм басына қойылатын ескерткіш құлпытас пен 
бестастарда қашалған қошқармүйіз оюының жиі кездесуі, артында 
қалған ұрпақтың ата-баба культіне табынуы, ата-баба аруағынан 
медет тұтып, есен-аман тіршілік етуіне жәрдем сұраумен байланысты.

Мысырдағы мәмлүктер билігін 1260 жылы беріш руынан 
шыққан сұлтан Бейбарыс алғаны тарихтан белгілі. Бейбарыс қайтыс 
болған соң 1279 жылы шеркеш руынан шыққан Қалауын сұлтан 
билікке келеді. Ол кезінде Бейбарыс салдыртқан әл-Азһар мешітінің 
қақпасын қошқармүйіз оюмен безендіреді, осылайша өзінің түбі 
бір түркі екенін паш етеді. Қошқармүйіз тепе-теңдікті де білдіреді, 
себебі қошқардың жаратылысынан екі мүйізі тең, қазақ жеріндегі 
байырғы тұрғындар бұл оюды табиғаттан алғаны анық.

Қанатты қошқармүйіз оюды арқармүйіз деп атау да кездеседі. 
Қазіргі кездегі қолданыстағы қошқармүйіз оюларының барлық түрі 
көне дәуірлерден еш өзгеріссіз жеткен.

Қазақ халқының дүниетанымындағы қой, қошқар культі ғасырлар 
бойына сабақтасып, ұлттық ерекшеліктерін байытып, айшықтандыра 
түсті. Дәстүрлі қазақ қоғамында халыққа жайлы болған заманды «қой 
үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман» деген. Қазақ халқы қой малын 
төрт түліктің бірі ретінде танып қана қоймай, әдет ғұрыптық жүйесіне 
кеңінен пайдаланып, ертеден келе жатқан магиялық, символикалық 
мағынасына ерекше мән берген. Бақсылар мен емшілер қойға дерт 
көшіру арқылы адам жанын аурудан арашалап алған, қойды құрбан 
шалу арқылы қауіп-қатердің алдын алған. Исламға дейін құрбандық 
малы жылқы болса, ислам келгеннен кейін құрбандық малының 
образы аспаннан түскен көк қошқар бейнесіне ұласқан.

Қазақ халқы үшін осы күнге дейін қой құрбандық ролін 
ғана атқарып қоймай, қабырғасы сәндік-қолданбалы өнер 
туындыларында, оның жауырыны, кәрі жілігі, мойын омыртқасы, 
бас сүйегі, жүнінің қасиеттері тілеулестік ниеттегі магиялық роль 
атқарып келеді. Қой негізгі күнкөріс, табыс көзі болды. Қойдың 
жабағы жүнін сатылымға шығарған, күзем жүнін тұрмыстық 
шаруашылыққа, киііз басуға, тоқымашылыққа пайдаланған. Қой, 
қошқар құн есебінде де жүрген. Қазақтың әдет-ғұрыптық құқығында 
ер адамның құны 1000 қой, әйел адамның құны 500 қойға бағаланған. 
Қой мен қошқар қалыңдыққа төленетін қалың мал есебіне де енген. 
«Қорқыт Ата кітабында» «Бамсы Бәрік әңгімесінің баянында» Дели 
Қашқар қарындасы Бану Шешекке қалың малдың басқа бөліктерімен 
бірге саулық көрмеген 1000 қошқар сұраған. Қазақтар арасында осы 
күні де қызды ұзату тойында күйеу жігіттің ата- анасы қалың малдан 
бөлек, «өлі-тіріге», яғни әруақтар құрметіне деп 1 қой апарады. Қызы 
босанғанда қыздың ата-анасы қалжасы деп 1 қой береді. Қой ақша 
есебіндегі айырбас құралы болған. Көшпелі қазақтар көпестерден 
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ұнатқан заттарын қой терісіне, жүніне айырбастап алған. Қазақта 
«қойсыз үйдің құны жоқ, қызсыз үйдің сәні жоқ» деген мақал бар.

Ежелгі көшпеліліердің космогониялық концепциясы бойынша 
қошқар, арқар жоғарғы әлем мен адамның тіршілік кеңістігін 
жалғастырып тұратын дәнекер (медиатор) функциясын атқарған. 
Қошқар образының құт пен өркендеу идеясы, құт пен өркендеу 
символы ретінде қазақ халқының дүниетанымында берік орныққан. 
Бұл өте ертеден қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып 
келе жатырған дәстүрмен байланысты. Қошқармүйіз оюының 
Қазақстанның Мемлекеттік туына салынуының өзі, қошқармүйіздің 
қазақ халқының ұлттық брендісі екендігін айғақтайды.
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көптілді лицей-интернаты, Екібастұз қ.
КАРЖАСБАЕВ Т. К.

тарих пәнінің мұғалімі, Облыстық көп салалы дарынды балаларға арналған 
көптілді лицей-интернаты, Екібастұз қ.

Екібастұз аймағы көне ескертіштерге өте бай өңір болып 
саналады. Ескерткіштер ең алдымен тас ғасырдан ұсынылған 
тұрақтар мен шеберханалардың шығумен ұштастырылған 
палеогендік кварциттермен басқа да шақпақ тастар және де бұлақ, 
көл және өзен тұрақтары мен қоныстар тас және қола дәуірінде 
пайда болды. Ерте және орта ғасырлардың көшпенділердің 
ескерткіштері, бірге жерлеу ғимараттары, барлық саны 200-ден 
артық нысандар және өте кең мәдени-хронологиялық кешендер 
спектрін құрайды, оларды зерттеу және жүйелеу жұмыстары өте 
көп күш салуын талап ету шеңберінде арнайы ғылыми-зерттеу 
тақырыбы әліде аяқталған жоқ [1, б. 15].

Археологиялық ескерткіштер Екібастұз аймағында  
ХХ ғасырдың 50-60 жылдарында белсенді зерттелген, Ертіс-
Қарағанды су арнасында дайындалу кезеңде өтті. Сол уақытта 
М.Қ.Қадырбаевтің басшылығымен археологиялық отряд қола 
дәурінің зираты Ақмолада зерттелінген және де жерлеу кешендері 
ерте темір дәуірінде Тасмола, Қарамұрын жәнеде Нұрманбет 
шатқалдарында барлық әлемге Тасмолалық археологиялық 
мәдиниетің ашқан адамдар [4, б. 26].

ХХ ғасырдың 60-шы жылдары өңірдің алғашқы палеолит 
ескерткіштері де ашылуда. Құдайкөл, Қарасор көлдерінің жағасында 
және Шідерті, М. Н. Клапчук Ангренсор-1, 2, геолог В С. Танцырев 
- Қойтас 4-тің палеолитикалық орналасқан жері облыстың 
оңтүстігіндегі аттас шатқалында орналасқан. Бұл ашулар палеолит пен 
Солтүстік-Шығыс Қазақстанның тас ғасырын зерттеуге бастау алды. 
Осылайша, Павлодар Ертіс өңірінің археологиялық ескерткіштерінің 
жоспарлы зерттеулерінің басталуы облыстағы ірі шаруашылық  
өзгерістермен байланысты және қорғау сипатында болды. 

Екібастұздық өлкетанушы О. Моол тапқан Өлеңті өзеніндегі 
бірегей петроглифтер мен тас дәуірінің көптеген ескерткіштері 
арнайы зерттелмеген. ХХ ғасырдың 60-70 жылдары Павлодар 
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облыстық тарихи-өлкетану мұражайының қорында археологиялық 
материалдардың алғашқы жинақталуы болды [8, б. 152]. 

Павлодар Ертіс өңірінің археологиялық ескерткіштерін 
зерттеудің жаңа кезеңі 80-жыл болды. Облыстық музей жанынан 
тарих және мәдениет ескерткіштерін қорғау бөлімі құрылады, оның 
негізгі міндеттері оларды есепке алу және паспорттау, қалпына 
келтіру жұмыстарын және апатты археологиялық ескерткіштерді 
қорғау қазбаларын ұйымдастыру болды. Осы жылдары Целиноград 
мұражайының экспедициясы Екібастұздың оңтүстігіндегі 
Ангренсор- 2 тұрағында қазба жұмыстарын бастайды. 

1987 жылы ҚарМУ қызметкерлері И. В. Рудковский және  
А. Ю. Чиндин, П. И.Оноприенконың көмегімен Екібастұз ауданында 
87 тас ғасырының, қола дәуірінің, ежелгі және ортағасырлық 
көшпелілердің ескерткіштерін паспорттауды жүргізеді. 

1988 жылы Павлодар облыстық тарихи-өлкетану 
мұражайының ескерткіштерді қорғау бөлімі Ескі Екібастұз 
авариялық ескерткіштеріне қорғау жұмыстарын жүргізу үшін  
В. К. Мерцтің жетекшілігімен археологиялық отряды ұйымдастырады.  
В. С. Волошиннің басшылығымен Целиноград мұражайының 
экспедициясымен бірлесіп, отряд Ескі Екібастұз археологиялық 
кешенінде тас ғасырының тұрақ-шеберханалары мен қоныстарына 
қазба жұмыстарын жүргізеді, «Северный» разрезінің кеңеюі 
нәтижесінде қираған. Бұдан әрі облысты археологиялық зерттеу 
перспективаларын анықтау мақсатында Павлодар отряды Шідерті, 
Өленті өзендерінің орта ағысында және Баянауыл ауданында 
40-тан астам әр түрлі дәуірдің ескерткіштеріне барлау және 
паспорттау жүргізеді, оның тарихы осы жұмыстардан басталады. 
Павлодар археологиялық экспедициясының (әрі қарай ПАЭ) алдағы 
жұмыстарының бағытын анықтайды [8, б. 154].

1991 жылы А. А. Ткачевтің басшылығымен Қарағанды 
мұражайының экспедициясын аяқтады. Ескі Екібастұзда, ИИАЭ 
жаңа құрылыс экспедициясының құрамында, ПАЭ жасағы Екібастұз 
18 тұрақ-шеберханасына зерттеу жүргізеді, ал Шідерті 3 тұрағында 
оның көп қабатты және тас ғасырының осы бірегей ескерткішін 
зерттеудің келешегін көрсеткен барлау траншея салынады.

1990 жылы ескі Екібастұзда және Шідерті-3 тұрағында 
жұмыстар жалғастырылды. Төменгі палеолит орналасқан 
жерлер мен шеберханалар, қола дәуіріндегі қоныстар мен 
қорымдар, көшпенділердің жерлеу құрылыстары мен жартас 
суреттері бар ғибадатханалар табылған. Ақ-Бидайық шатқалында 

зерттеу жұмыстары басталады. Осы уақытта В. С. Волошиннің 
басшылығымен Целиноград археологиялық экспедициясы Екібастұз 
ауданындағы әртүрлі дәуірлердің 38 ескерткіштеріне барлау және 
паспорттау жүргізеді, олардың бөлігінде қазба жұмыстары мен 
көтерме материалдарын жинау жүргізіледі [2].

1991 жылы ПАЭ Шідерті-3 көп қабатты тұрағында кең 
ауқымды қазба жұмыстарын бастайды, онда энеолит дәуірінің 
бірінші мәдени қабаты зерттеледі. Содан кейін В. К. Мерц пен  
А. А. Ткачевтің жалпы басшылығымен облыстың Екібастұз, 
Баянауыл және Железин аудандарында бірлескен барлау 
жүргізіледі. Бұл Қазақстанның археологиялық картасы тізімінде 
белгіленген ескерткіштердің бір бөлігіне тексеру жүргізуге және 
170-ке жуық археология ескерткіштерін тіркеп, жаңа нысандарды 
анықтауға мүмкіндік берді. 

1992 жылы ПАЭ Құдайкөл көлінің оңтүстік жағалауында, оған 
Екібастұз қаласының техникалық суының төгілуіне байланысты 
зерттеулер жүргізеді. Мұнда 30-дан астам тас дәуірінің тұрағы 
анықталды, онда көтергіш материалдар мен шурфовка алынды. 
Ерте темір дәуірінің қорғаны және зиратта жатқан қыш және 
жануарлардың сүйектері көп болатын құрбан болған кешен немесе 
қоныстың қалдықтары зерттелді, Шідерті- 3 тұрағында да жұмыстар 
жүргізілуде. 1993 жылы Шідерті-3 тұрағын зерттеу жалғасуда, 
онда неолит және мезолит дәуірінің қабаттары зерттеледі, 120 ш.м. 
алаңда қара-тұмсық қорымындағы күзет қазбалары жүргізіледі, 
онда 63 жерлеу зерттелді, олардың негізгі бөлігі балалар болып 
табылды. 1994 жылы Шідерті-3 тұрағындағы жұмыстардан басқа, 
Нұрманбет-1 тұрағы неолит дәуірінің апатты ескерткіштеріне 
зерттеу жүргізілуде және 1996 жылы жалғасқан Екібастұз 20 
палеолит шеберханасын зерттеу басталады. 1995 жылы Шідерті-3 
тұрағында және неолит - энеолит дәуірінің көп қабатты ескерткіші 
болған Құдайкөл 4 тас дәуірінің авариялық тұрағында қазба 
жұмыстары жүргізілуде [8, б. 156]. 

Осы зерттеулерді жүргізу үшін 1994 жылы С. Торайғыров 
атындағы ПМУ-да тарих бөлімінің ұйымы маңызды мәнге ие болды, 
оның студенттері 1995 жылдан бастап Шідерті-3 тұрағы мен басқа 
да ескерткіштердің қазбаларында археологиялық практикадан 
тұрақты өтті, алынған коллекцияларға зерттеу жүргізді, ғылыми-
практикалық конференцияларға өз зерттеулерінің нәтижелерін 
көрсете білді.



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

305304

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
1996 жылы Екібастұз қалалық мәдениет бөлімінің тапсырысы 

бойынша, қалалық мұражайдың экспозициясын құру үшін ПАЭ 
Ақ-Бидайық шатқалындағы қола дәуіріндегі қорым мен қоныстарға 
қазба жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ, тұрақты зерттеу объектісі 
және ПАЭ базалық лагері болған Екібастұз 20 тұрақ-шеберханасында 
және Шідерті-3 тұрағында жұмыстар жалғастырылды. Мұнда, 
1997-2000 жылдардағы дала маусымдарында да жұмыстар 
жүргізілді, олар ағаш көмірімен және күлмен толтырылған энеолит 
керамикасының, тас құралдарының, әшекейлердің, ошақтардың және 
жер пешінің жаңа үлгілерін, сондай-ақ неолит пен мезолит бойынша 
жаңа материалдарды берді. Олардың арасында геометриялық 
микролиттермен мезолитикалық кешендерді зерттеу ерекше маңызға 
ие. Сонымен қатар, осы жылдары облыстың әртүрлі аудандары 
бойынша барлау жүргізілді, нәтижесінде көптеген жаңа қызықты 
нысандар мен түрлі дәуірдегі кездейсоқ олжалар анықталды [3]. 

Жаңа кезеңі археологиялық ескерткіштерді зерделеу 
өңірдің совпавший келуімен жаңа мыңжылдықтар, 2001 жылы, 
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 
жанындағы ПАЭ базасында басталды. С. Торайғыров атындағы 
Археология институтымен келісім бойынша ҚР БҒМ Ә. Х. Марғұлан 
археологиялық ғылыми-зерттеу орталығы мен археологиялық 
мұражай құрылды, онда ПАЭ археологиялық зерттеулерінің 
он жылдан астам уақыт ішінде нәтижелері көрініс тапты. Жас 
археологтар мен студенттердің қатысуымен облыс және іргелес 
аумақтардағы ескерткіштерге кең ауқымды зерттеулер басталды. 

Шідерті археологиялық кешенінде Шідерті-3 көп қабатты 
тұрағынан басқа Шідерті- 10 ерте қола дәуірінің қорғаны зерттелді, 
Шідерті-2 қонысының шурфовкасы ерте қола кешенінің болуын 
растады. Кейінгі қола дәуіріндегі Шідерті-1 қонысында тас 
конструкцияларының қалдықтары мен бай мәдени қабат анықталды. 
2002 жылы Шідерті археологиялық кешенінің ескерткіштерінде: 
Шідерті-3 тұрағында, Шідерті-10 және Шолпан-4 ерте бронды 
қорымдарында, Қорғантас және қыпшақ типтеріне материалдар 
берген Шідерті 17-18 қорғандарында жұмыстар жалғастырылды. 
2004 жылы «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында Екібастұз 
мәдениет бөлімімен және қалалық тарихи-өлкетану музейімен 
келісім шарт бойынша Екібастұз неолит және ерте қола дәуірінің 
тұрақтарына күзет қазу жұмыстары жүргізілді [8, б. 158]. 

2005 жылғы зерттеулер «Мәдени мұра» республикалық 
бағдарламасы аясында өткізілген Шідерті-3 көп қабатты тұрағына 

толығымен арналды. Қазбаның оңтүстік-шығыс секторындағы  
3 және 4 қабаттарының қалдықтары 200 ш.м. астам алаңда зерттелді 
[6]. Екібастұз ауданында, Бозшакөл мыс-молибден кен орнында 
экспедиция ежелгі қазбалар мен ежелгі рудокоптардың ірі қонысын 
тапты. Осындай сканерлеу Шідерті-1 қонысында жүргізілді, ол оның 
жер асты құрылымдарының жоспарлануын және одан әрі зерттеулердің 
келешегін көрсетті. Сондай-ақ, облыстың әртүрлі аудандары бойынша 
инспекциялық және барлау сапарлары жүргізілді. 

2006 жылы Шідерті-3 тұрағында «Мәдени мұра» бағдарламасы 
бойынша зерттеулер жалғастырылды. Олар 5 және 6 мәдени 
ескерткіштің далалық зерттеулерін аяқтау болжанған қазбаның сол 
учаскесіндегі қабаттар. Ошақтық дақтардың қабыршақтары және 
кремний бұйымдары мен өндіріс қалдықтары көп өндірістік алаңдар 
табылған, тамыр беткейіне жанасатын 6 қабаттың учаскесі неғұрлым 
қаныққан болды. Бұл жұмыстармен ескерткіштің көп жылдық 
зерттелуінің негізгі бөлігі аяқталды, оның материалдары бойынша 
Солтүстік және Орталық Қазақстанның голоцендік кешендерін 
кезеңділікке диссертациялық зерттеу жүргізілді [7].

2007 жылы С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінің археологиялық экспедициясы 2007-2008 жылдарға 
арналған «Павлодар облысы ескерткіштерінің жинағы» жобасы 
бойынша зерттеу жұмыстарын бастады. Павлодар облысының 
археологиялық ескерткіштерін зерттеу бойынша жұмыстарды 
қорытындылай келе, сол жақ жағалау өңірінің орналасқан жері мен 
шеберханаларында жиналған палеолит кешендерін зерттеу олардың 
төменгі палеолиттен голоценге дейінгі даму сипаты мен реттілігі 
туралы бастапқы пайымдауларға түзетулер енгізгенін атап өту қажет. 
Ангренсор-2 тұрағында жоғарғы палеолиттің стратификацияланған 
кешендері алғаш рет зерттелді. Сондай-ақ, солтүстік және Орталық 
Қазақстанның мезо-лит тас индустрияларының хронологиясы мен 
кезеңдеуін нақтылауда да елеулі табыстарға қол жеткізілді. Бұл 
көп қабатты Шідерті-3 тұрағының ұзақ зерттеулерінің нәтижесінде 
жасалды, ол ерте мезолиттен энеолит пен ерте қола дәуіріне 
дейінгі тас дәуірінің кем дегенде алты мәдени қабатынан тұрады. 
Бұл бірегей ескерткіштің материалдары Солтүстік және Орталық 
Қазақстан аумағында ерте голоценда болған индустрияның 
жүйелілігі, сипаты мен түрлері туралы кеңірек түсінік береді [9]. 

Олар өңірдің мезолит-неолит туралы бастапқы түсінікке және 
атап айтқанда шідертілік материалдарда белгілі бір параллельдерді 
көріп отырған Атбасар мәдениеті кешендерінің кезеңділігіне елеулі 
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түзетулер енгізеді. Мезолит дәуіріне жататын осы тұрақтың ең ерте 
кешендері (4-6 қабаттар) алғаш рет геометриялық микролиттері 
бар индустриялармен ұсынылған және шығу тегі өте алыс 
аумақтармен байланысты. Тұрақтың энеолитикалық кешені жаңа 
үлгідегі материалдармен ұсынылған, олардың негізінде біздің 
ойымызша, негізінен айналадағылар Ботай, терсек және үлкенмүйіс 
мәдениетінен ерекшеленетін, бірақ Усть-Нарым тұрағының соңғы 
кешеніне жақын [5] мал шаруашылық бағыттағы экономикасы бар 
дербес археологиялық мәдениет бөлу туралы айту заңды.

Айта кету керек, Шідерті-3 тұрағындағы экспедицияның 
базалық лагері археологиялық дайындық мектебінен өткен 
және ежелгі тарих, археологиялық барлау жүргізу әдістемесі, 
тас ғасыры тұрақтарын, қола дәуіріндегі қоныстарды, ежелгі 
және ортағасырлық көшпелілердің жерлеу құрылыстарын қазу, 
сондай-ақ Шідерті археологиялық кешенінің ескерткіштерінде 
және Павлодар облысының басқа да нысандарында жиналған 
коллекцияларды зерттеу бойынша практикалық білім алған 
жүздеген оқушылар мен студенттер үшін оқу орталығы болды. 
Мұнда көптеген жас және жас зерттеушілер Г. Ю. Пересветов, 
Т. Н. Смағұлов, Е. К. Тушева кәсіби бағдар мен археологиялық 
жұмыстарды жүргізу дағдыларын алды. Е. С. Қазизов, И. В. Мерц, 
олар өздері археологиялық зерттеулермен табысты айналысуда және 
жақын арада онжылдықтар Павлодар облысындағы археология 
ескерткіштерін қорғау және археологиялық ғылымды дамыту ісін 
жалғастыратын болады [8, б. 162].

Осылайша, соңғы бес онжылдықта Екібастұз өңірінің 
археологиясы бойынша көздердің жинақталу процесі және оларды 
зерттеу қарқынының өсуі, ал 1988 жылы ПАЭ-ны ұйымдастырумен 
және облыс ескерткіштерін зерттеуге басқа ғылыми орталықтардан 
мамандарды тартумен соңғы екі онжылдықта мұндай зерттеулер жүйелі 
түрде жүргізілді. Осы уақыт ішінде осы аймақтың ежелгі мәдениеттері 
бойынша мүлдем жаңа материалдар беретін көптеген археологиялық 
ескерткіштер ашылды. Аталған кешендер көбіне соңына дейін 
зерттелмеген, бірақ олардың зерттеулері өте перспективалы және 
болашақта көптеген қызықты жаңалықтарды қозғайды.
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ШОЛПЫ ӘШЕКЕЙ БҰЙЫМНЫҢ 
БОЛАШАҚ ТӘРБИЕЛІК МӘНІ

КАРАЧКИНА В. Ю.
8 сынып оқушысы, № 8 лицей-мектебі, Павлодар қ.

ЖАКИЕНОВА О. А.
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, № 8 лицей-мектебі, Павлодар қ.

Қазіргі күні жаһандану заманында қазақтың зергерлік 
бұйымдарын жан-жақты әсіресе мәдениеттану тұрғысынан 
зерттеудің, оның мәнін ашудың ғылым үшін де, өмірлік тәжірибе 
үшін де маңызы өте зор. Қазақстанның мәдени мұрасын зерттеу 
кезеңінің маңызды оқиғасы – 2003 жылы еліміздің Тұңғыш 
Президентінің халыққа жолдауы еді. Мәдени мұра бойынша 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

309308

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
Қазақстан Республикасының Ұлттық Кеңесінің 3-ші отырысында 
Н. Ә. Назарбаев былай деді: «Бүгінде мемлекет мәдениетті 
дамыту мәселелерінің бұдан бұрынғы «қалдықтық» тәжірибесінен 
біржолата қол үзбеуге мүмкіндік алды. Және де бұл мүмкіндігімізді 
барынша іске асыруымыз қажет». 

Бұның біздің зерттеумізге тікелей қатысы бар. Себебі, 
қолөнер – ғасырлар бойы дамып, қалыптасып келе жатқан қастерлі 
өнер, атадан балаға мұра ретінде бізге жеткен дәстүрлі де халық 
шығармашылығының сарқылмас қайнар көзі. Қандай халықтың 
қолөнері болса да оның тарихымен, қоғамдық құрылысы, әдет-
ғұрпы, жөн-жоралғысы, салт-санасымен астасып қатар өркендейді. 
Қолөнер адам баласының көркемдікке, нәзіктікке, сұлулыққа деген 
ұмтылысын, сол бағытта табиғатты өзінше таңбалап бедерлеуін, 
сұлулықты іздеуге деген құштарлығын танытады. Сан қилы 
кезеңдерден өтсе де, көркемдік бейнелердің өзіндік ерекшеліктерін 
бұлжытпай сақтай отырып, ұрпақтан ұрпаққа мирас ретінде 
жалғасын тауып келе жатқан қолөнеріміздің ішіндегі киелі әрі 
күрделілерінің бірі – зергерлік өнер. 

Қазақ халқының ерте заманнан бастау алған зергерлік өнері 
халық өмірімен, тарихымен, шаруашылығымен тығыз байланыста 
дамып келеді. Адам баласы ежелден әшекей бұйымдарды киімнің 
ажырамас бөлігі ретінде санаған. Кез келген қыз-келіншектің 
зергерлік бұйымдары, асыл тастары, оларға бейнеленген ою-
өрнектері олардың әсем келбетіне әдемі үн қосып, сымбатын одан 
әрі ажарландырып, тартымдылығын арттыра түседі. Қазақтың 
зергерлік өнері ежелгі дәстүрлердің сабақтастығы мен көрші 
халықтар мәдениетінің өзара ықпалы арқылы қалыптасқан. 

Қазақ қыздарының басына үкілі сәукеле киіп, құлағына алтын 
сырға тағуы, саусағына сақина, білегіне білезік киюі, беліне белдік 
буынып, шашына шолпы қадауы олардың парасатының биіктігін, 
эстетикалық талғамының жоғарылығын танытады. Шолпы дегенді 
қазіргі біз тек мұражайдан көретін болдық. Атамыз қазақ қыз баланың 
сұлу да сымбатты болып өсуіне қатты мән берген. Шолпы тек 
сәндіктің құралы емес. Шолпы – шашы ұзарған қыздың сымбатына 
тікелей себепкер бұйым. Демек, бойжеткеннің бойын түзейтін, 
халқымыздың тарихи құндылығы саналатын шолпының тәрбиелік 
мәні мен оның түрлерін кеңірек таныстыра кетуді жөн көрдім.

«Зергер» парсы тілінен ауысқан «Зәргәр» сөзі. Парсы тілінде 
алтыннан, күмістен суырып, созған жіңішке сымды «зәр» дейді. 
Халық арасында зергерлер өте жоғары құрметке ие болып, 

елдің сүйікті адамына айналған. Қазақ зергерлері көбіне жеке – 
дара жұмыс істеп, өз өнерінің қыр – сырын ұрпақтан – ұрпаққа 
үйретіп отырған. Зергерлердің басты жұмысы – қоғамның барлық 
әлеуметтік топтарының сұранысына ие болған – әйелдердің әшекей 
бұйымдарын жасау. Ол тек эстетикалық сұраныстан ғана емес, 
сондай – ақ діни – идеологиялық, әдет-ғұрыптық, салт-дәстүрлік 
қажеттіліктен де туындап жатты. Негізгі материал ретінде тіл-
көзден, пәле-жаладан сақтайтын тылсым күші, қасиеті бар деп 
танылған алтын, көбінесе күміс пайдаланылды.

Қазақтың халықтық зергерлік өнері ұлттық мәдениет тарихынан 
ерекше орын алады. Археология мен топонимиканың деректеріне 
қарағанда, Қазақстан территориясында мыс, қалайы, алтын, тағы 
басқа асыл және түсті металдарға бай кен орындарын игеру ісінің 
ежелгі замандарда-ақ қолға алынғандығын айғақтайды. Қазақ 
халқындағы зергерлік бұйымдарының бастау кезін алғашқы 
тайпалық бірлестіктер дәуірлерінен іздеген жөн. Неолит немесе мыс 
(б.з.д 3-2 мың жылдықтар), қола (б.з.д. 2 ші мың жылдық – VIII ғғ) 
замандары мен алғашқы темір кезеңіне (б.д.д. VII-IV ғғ) байланысты 
қазбалардан шеберлердің зергерлік өнермен айналысқанын 
айғақтайтын жекелеген заттар мен заттардың фрагменттері табылған. 

Сондай-ақ, Беғазы, Дәндібай, Отырар төбе, Маңғыстау, 
Бесшатыр, Шілікті және басқа да обалар мен қорғандарды қазу 
барысында табылған зергерлік бұйымдары қазақ халқында бұл 
өнердің ертеден-ақ қанат жайып, өркендегенін дәлелдейді. Бұл 
адамның өмір сүрген кезінен бері қарай 2000 жыл өтті деп есептеген 
күннің өзінде зергерлік өнердің қандай деңгейде дамығанын айқын 
аңғаруға болады. Біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықта 
Солтүстік Қытайдан Алтай және Жетісу өңіріне дейінгі аумақты 
Хунну (Ғұн) ірі тайпалар одағы мекендеген. Олардың бай тарихи 
мұрасы алтын және күміс әшекейлерінде бейнеленген. Көптеген 
археологиялық қазбалар мен этнографиялық зерттеулер Қазақстан 
жерінде ерекше шеберлікпен жасалған бұйымдарды бізге жеткізді. 

Көптеген археологиялық қазбалар мен этнографиялық 
зерттеулер Қазақстан жерінде ерекше шеберлікпен жасалған 
бұйымдарды бізге жеткізді. Қарғалы қазынасынан табылған әйелдің 
бас киімі, түйенің мүсіні салынған алтын жүзік, алтын сырға, Ақтас 
– 1 қорымынан б. з. 2 - 5 ғ. Жарқырауық тас орнатылған сырғалар 
табылған. Бұл бұйымдарды әшекейлеуде де қазіргі заманда 
қолданылып жүрген барлық техникалық тәсілдер қолданылған.
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Зергерлер негізінен қоғамның барлық әлеуметтік топтарының 

сұранысына ие болған әйелдердің әшекей бұйымдарын жасауда 
эстетикалық жағынан емес, сондай - ақ діни - идеологиялық, әдет 
- ғұрыптық, салт - дәстүрлік маңыздылықтарын да ескеріп отырған 
[10, б. 54].

Зергерлік – өте ерте заманнан келе жатқан өнер. Алтын-күміс 
әшекейлі бұйымдарды жасаумен әуестенушілерді зергер деп 
атау бүкіл Орта Азия халықтарында ерте кезден-ақ қалыптасқан. 
Қазақ шеберлер зергерлік өнерін біліп, бірақ алтын - күмісті 
өздері қорытып, өндіре алмаған. Сондықтан оларды көрші орыс 
мемлекеттерінен сатып, айырбасқа алып отырған. Кесек күміс пен 
алтын оңайлықпен табылмағандықтан ол кездегі қазақ зергерлері 
көбінесе алтын, күміс ақшаларды қайта балқытып немесе ол күйінде 
пайдаланған. 

Барлығы да зергерлік бұйымдардың халық шеберлері – 
зергерлердің эстетикалық және шеберлік дағдыларын танытады. 
Әшекейіне қарай әйелдің жасын, әлеуметтік тобын, қай аймақтан 
екендігін ажыратуға болады. Мысалы, ауқатты отбасынан шыққан 
әйелдің әшекейлерінде бағалы тастардан көз салынған алтын 
әшекейлер көп кездеседі. Бай, ауқатты жерден шыққан әйелдер 
зергерге бірыңғай нақышта жасалған әшекей бұйымдарының толық 
жинағына тапсырыс бере алады. Бардам жердің қыздары салмағы 
үш келі шамасы күміс әшекейлер тағынған.

Қыз-келіншектердің өздері қандай көрікті болса, үстіне киген 
әсем киімі, тағынған сәнді бұйымдары оларды тіпті құлпыртып 
жібермейді ме? Этнограф ғалымдардың пайымдауынша, солардың 
ішінде әйел әшекейлері – қазақ қолөнерінің асыл мұрасы.

Шолпы – әйел әшекейлерінің ішінде сәнді әрі күрделілерінің 
бірі. Қазақ арасында оның түрлері өте коп. Шолпыны сән-әшекей 
ретінде, сондай-ақ оның салмағының әсерінен шаш ұзын болып 
оседі деп таққан. Мұны байлықтың, баршылықтың белгісі деп те 
санаған. Қазақ салтында шолпыны қыздар мен жас келіншектер 
тағады. Халық арасында «Адам жанының бір ұшы шашының арасын 
мекендейді» деген наным сақталған. Сондықтан да шолпының 
ұшына бәле-жаланы маңайлатпайды деп қоңыраулы сылдырмақ 
тағатын болған. Шолпы, шашбаулар бір жағынан әшекей болып 
саналса, екіншіден, қыз шашының ұзындығы мен қалыңдығын 
көрсетіп тұрады. 

Шашбау асыл тастар мен күміс теңгелерден, ортасына ақық 
орнатылған шілтерлі майда таналардан құралып, қыз бұрымының 

ұшына тағылады. Бұрымға тағылған шолпы сыңғыры қара ниетті 
күштерден қорғауды көздеген. Шолпының тәрбиелік мәні де 
зор. Жас қыздарға аналары: «Секеңдеп қатты жүруге болмайды. 
Шолпыңның сылдырлаған дауысы қатты естілсе, сені әдепсіз қыз 
екен деп айтады» деген сияқты тәлім –тәрбие беріп отырған, сөйтіп 
ол қыздардың жүрісі мен бойын тік ұстау мәнерін қалыптастырған. 

Шолпыны о баста әйелдер қара ниетті тылсым күштерден 
қорғану үшін тағып жүрген. Халық адамның жарты жаны шашта 
болады деп, оны қорғау мақсатында шолпы, шашбау таққан. Кейде 
олардың салмағы 3 кг - ға жеткен [10, б. 110].

Шолпылардың жалпыға бірдей ел арасына көп тараған 
түрлерінің мынадай аттары бар:

1 Қоңыраулы (сылдырмақты) шолпы: Қоңыраулы шолпы біріне-
бірі тізбектелген бірнеше ромбы бейнелес күміс құтышалардан 
құралады да, олардың ішіне сылдырмақтар салынады [11, б. 63].

2 Қозалы шолпы: Жас қыздар үшін кішкене күміс тиындарды 
үзбелеп қозалы шолпы жасайды. Оның сыңғырлаған үні әдемі 
жарасып тұрады [11, б. 72].

3 Қос үзбелі шолпы: Үзбелі, қос үзбелі шолпылар көбінесе 
арналып соғылған әшекейлі шаш теңгелерді, ақша теңгелерді біріне 
бірін үзбелеп жалғастыру арқылы жасалады [11, б. 58].

4 Көзді шолпы (асыл тас қондырылған): Қақталған күмістен 
үш бұрышты немесе сопақша пішінді етіп жасалады да, ортасына 
асыл тас орнатылады [11, б. 93].

5 Көп үзбелі шолпы: күміс, алтын тиындарды көптеп тізіп, 
үзбелеп жасаған шолпының бір түрі [11, б. 69].

6 Сағат баулы шолпы: лента немесе тері пұшпағын алып, 
оны сағат баулы етіп сызып, ұшына темір, я болмаса күміс тағады  
[11, б. 97].

7 Маржанды шолпы: мақпал, шұға, барқыт, мауыты тәрізді көк, 
қызыл, қара түсті әсем маталардан тігеді, бұрымның жуандығына 
қарай жасайды, оған маржан, моншақ та тағады, күміс шеттіктермен 
де әшекейлейді [11, б. 102].

8 Шынжырлы шолпы: шынжырдан тізбектелген және оюмен 
бедерленген қаңылтырлардан тұрады [11, б. 113].

9 Меруертті шолпы: көк, жасыл, қызыл, қара түсті мақпалдардан 
жасалады [11, б. 46].

10 Ақықты шолпы: күмісті немесе тиынды қолдан соғып, 
домалақ немесе сопақша етіп жасап, ортасына ақық орнатқан. Өте 
бағалы шолпы [11, б. 88].
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11 Тізбелі шолпы: әшекейлі шаш теңгелерді, ақша теңгелерді 

біріне біріне тізбелеп жалғастыру арқылы жасалады [11, б. 109].
12 Алтын шолпы: алтыннан соғып, ортасына асыл тас орнатқан 

өте бағалы шолпы. Дәулетті отбасының қыздары таққан [11, б. 115].
13 Күміс шолпы: қолдан күмісті соғып, әшекейлеп ою салып, 

асыл тастармен безендірген. Дәулетті, орта дәулетті отбасы қыздары 
таққан [11, б. 76].

Жас қыздар үшін кішкене күміс қоңыраушаларды үзбелеп те 
шолпы жасайды. Оның сыңғырлаған үні әдемі жарасып тұрады. 
Шолпы бойжеткеннің бойында ойлылық, зерделілік, биязылық 
тәрізді қасиеттерді қалыптастырады.

Бұл әшекейлердің сыңғыры шашты қорғау үшін қажет болған, 
себебі қазақтың нанымы бойынша «Адам жанының бір ұшығы шаш 
арасын мекендейді». Қоңыраулар мен сылдырмақтар қозғалып, 
сыңғырлаған кезде жын-шайтандарды үркітеді деген түсінік болған. 
Бұрым әшекейлерінің салмағы бойжеткеннің шашын артқа қарай 
тартып, сымбатты мүсін мен әдемі жүрісті қалыптастырған. 

Қазақтар адамның шашын кез келген жерге тастамайды. Олар 
әйел шашының ұшында тіршіліктің күші бар деп есептейді. Осы 
наным-сенімге сәйкес қыздардың шашын қимай, бұрым етіп өсіріп 
қояды. Оның ұшына шолпы, шашбау байлайды. 

Демек, қазіргі қазақ қыздарының көпшілігі шаштарын әсемдеп 
өсіретінм болғандықтарын айтқым келеді, соларға шолпы дегенді 
қазіргі қазақ тек мұражайдан ғана көретін болмасын. Шолпының 
сыңғырын қазақ жігіттерінің құлағы естуден қалмасың! Ал сол 
шолпы тек сәндіктің құралы емес. Ол қыз баланың сұлу да сымбатты 
болып өсуіне қатты мәні бар, шашы ұзарған қыздың сымбатына, 
бойжеткеннің бойын түзейтін тікелей себепкер бұйым. 

Негізгі материал ретінде тіл-көзден, пәле-жаладан сақтайтын 
тылсым күші, қасиеті бар деп танылған алтын, көбінесе күмісті 
пайдаланған. Бұрынғы кезде ата-бабаларымыз қыз баланы қорғап, 
періштедей аялаған. Қыз баланы кішкентайынан әдепті, инабатты 
етіп тәрбиелеген. Дана халқымыз бойжеткендерін пәле-жаладан, 
жамандықтан аулақ ұстап, сақтандырған. Осының бәрі қыз баланың 
қасиетін биіктетіп, сұлулық бастауына көтерілуіне жол ашады. 
Ерте замандағы Қыз Жібек, Баян сұлу, т. б. қазақ қыздары ерекше 
сұлу болған. Себебі, олар өз сұлулықтарын сақтап, қос бұрымын 
бұландатып жүрген [3, б. 180].

Бастыларының бірін талдап түсіндірсек, қазақ қыздарының 
басына үкілі сәукеле киіп, құлағына алтын сырға тағуы, саусағына 

сақина, білегіне білезік киюі, беліне белдік буынып, шашына 
шолпы қадауы олардың парасатының биіктігін, эстетикалық 
талғамының жоғарылығын танытады. Кейде бұрымға тағылған 
шолпы мен шашбаулардың салмағы үш келіге дейін жеткен, сөйтіп 
ол қыздардың жүрісі мен бойын тік ұстау мәнерін қалыптастырған. 
Сонымен қатар, шолпы бойжеткеннің бойында ойлылық, зерделілік, 
биязылық тәрізді қасиеттерді қалыптастырады [12, б. 156].

Шолпының тәрбиелік мәні де зор. Жас қыздарға аналары: 
«Секеңдеп қатты жүруге болмайды. Шолпыңның сылдырлаған 
дауысы қатты естілсе, сені әдепсіз қыз екен деп айтады» деген 
сияқты тәлім-тәрбие беріп отырған.

Бойжеткен қыз баланың жүрісін, қимылын түзеу үшін 
қоңыраулы шолпыны бұрымына таққан. Содан қоңыраулы шолпы 
таққан қыз бала үй арасында жүргенде, жүгіргенде, күлгенде ол 
сыңғырлап дыбыс беріп, үйдегі үлкендер қалжыңын қойып, әдеп 
сақтаған, бойжеткен жұрт назарын өзіне аударғанына ұялып, 
жүгіріп, секіруін тиған. Шолпыны қыздарға мезгілсіз жүрмеуі үшін 
де тағып қояды. Өйткені, кешкілік оның сыңғыры қыз баланың әлі 
далада қыдырып жүргенін жан-жағындағыларға «хабарлап» тұрады 
деп санаған. Сол себептен қазақ қыздарының мезгілсіз уақытта 
далада жүрмеуіне де көп көңіл бөлген [10, б. 95].

Қазақтар адамның шашын кез келген жерге тастамайды. Олар 
әйел шашының ұшында тіршіліктің күші бар деп есептейді. Осы 
наным - сенімге сәйкес қыздардың шашын қимай, бұрым етіп өсіріп 
қояды. Оның ұшына шолпы, шашбау байлайды. Қазақтардың ежелгі 
наным - сенімі бойынша, бұрымдағы шолпы сыңғыры бойжеткенді 
қара ниетті күштерден қорғауға көмектеседі деп ойлаған. Халық 
арасында «Адам жанының бір ұшы шашының арасын мекендейді» 
деген наным сақталған. Сондықтан да шолпының ұшына бәле – 
жаланы маңайлатпайды деп қоңыраулы сылдырмақ тағатын болған.

Шолпының тәрбиелік мәнінің өте жоғары екеніне көзім жетті. 
Шолпыны қолдану қыз балаға үстеме сұлулық пен нәзіктік беретінін 
білдім. Барлығы да зергерлік бұйымдардың халық шеберлері – 
зергерлердің эстетикалық және шеберлік дағдыларын танытады. 
Бүгінгі таңда қазақтың дәстүрлі өнерін, оның мәдениеттанулық 
негізін көрсете білуіміз қажет. Бар әдемі құндылықтарды сырттан 
іздемей, оны өзіміздің асыл мұралардан іздеу, оны жандандыру, 
қалпына келтіру, мәдениеттанулық деңгейге көтеру, оған дәнекер 
болу, қазақтың әрбір зергерлік мұрасын, ұлттық мәдениеттанулық 
деңгейге көтеру – бүгінгі күнгі өзекті мәселелердің бірі. 
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ТУҒАН ЖЕРГЕ – ТАҒЗЫМ 
(ЧЕРНОРЕЦК АУЫЛЫ МЫСАЛЫНДА)

КАСЫМОВА Ж. Б.
11 сынып оқушысы, № 1 Чернорецк ЖОББМ,  

Павлодар облысы, Павлодар ауданы
СЕРИКОВ Д. С.

тарих пәнінің мұғалімі, № 1 Чернорецк ЖОББМ,  
Павлодар облысы, Павлодар ауданы

Қазақтың қай ауылына барсаң да, ғасырлардың куәсіндей 
әр жерде қадау-қадау боп қалып қойған саялы бәйтеректерді 
кездестіресің. Біздің ауылымыздың да сондай тамыры терең болып, 
жапырағы жайқалған бәйтеректер бар. Барлығы да бұтақтарын кең 
жайып, жанға сая самалымен бауырында өскен балапандарын желпи 

түсіп, адасқанға жол көрсетіп, жөн сілтеп отырады. Әр адам өзінің 
туған өлкесінің тарихын, шежіресін білуі шарт. Бұл жөнінде Елбасымыз 
да өз жолдауында айтып кеткен болатын. «Патриотизм кіндік қаның 
тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе 
деген сүйіспеншіліктен басталады» - деп тереңнен қозғаған. 

Расымен де, былай алып қарасақ, елге деген сүйіспеншілік 
өзіңнің бала кезден туып өскен, ыстық ықыласқа бөленген 
жеріңнен, яғни кішкентай отаныңнан, туған жеріңнен бастау алады. 
Мәселен қазіргі кезде қалалық өмірге бет бұрған адамдардың, 
қаланың күйбелең тірлігінен шаршап, ауылға келіп, «Ай, қайран 
ауылым», «Алтын бесігім, иісің әлі де балалық кезімдей» деген 
ыстық сағыныш сөздерін жиі естуге болады. Елбасымыздың 
жолдауында «Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне 
айрықша іңкәрлікпен атсалысу- шынайы патриоизмнің маңызды 
көріністерінің бірі. 

Бұл кез келген халықты әншейін біріге салған қауым емес, шын 
мәніндегі ұлт ететін мәдени-генетикалық кодының негізі.» деген 
сөздерінен туып өскен ортамызды, ауылымызды, туған жерімізді 
ұмытуға болмайтынын айқын көруге болады. Н. Ә. Назарбаев 
айтқандай халықтың ұлттық коды болмаса, ешқандай жаңғыру 
болмайды. Ал меніңше ұлттық кодтың мәнісі дәл осы туған жерде, 
оның тарихында жатыр. Сондықтан да белгілі бір нәтижеге жету 
үшін, ең алдымен туған жеріңнің тарихын түпкілікті білу міндетті.

Тағы да «Патриотизнің ең жақсы үлгісі орта мектепте туған 
жердің тарихын оқудан көрініс тапса игі» деген сөзінен менің 
ойымда сан алуан сұрақтар туындаған болатын. Шынында да, 
ауылымыздың тарихынан балалар беймәлім. Бұны бей-жай 
қалдыруға болмайды деп, мұғалімнің қолдауымен ауылдың тарихын 
зерттей бастадым. Барынша нақты әрі қызықты мәліметтер жинауға 
тырыстым. Бұл жинақтаған жұмыстарды өңдеп, талдаудан өткіздік.

Республиканың шығысында Ертістің көк таспасы оңтүстіктен 
солтүстікке қарай желдейді. Ол Павлодар облысын екі тең бөлікке 
бөледі. Ертіс бұрыннан бері халық қоныстанатын мекен болды. 
Ертіс өзінің жасыл жайылымдары, бай және әр алуан фаунасымен 
қызықтырды. Ғасырлар бойы көшпелі тайпалар уақыт өте келе 
бір-бірімен ығысып, өзгеріп отырды. XVII ғ-дың басынан бастап 
XVIII ғ-дың ортасына дейін қуатты әрі күшті жоңғарлар Ертістің 
оң жағалауының иесі болды. Ертістегі ресейліктердің пайда 
болуы ежелгі дәуірден бастау алады. XVI ғ-дың соңы XVII ғ-дың 
басында, Батыс Сібірде ресейлік қалалар, бекіністер мен ауылдар 
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салынды. XVI ғ-дың соңында Тюмень, Тобольск, Верхотурия, 
Тара, ал ХVІІІ ғ-дың басында Омбы қаланды. Бұл қалалар Батыс 
Сібірдегі экономикалық өмір орталықтары болды. Осы қалалар 
арқылы Орталық Азия мен Қазақ хандығының сауда керуендері 
мен елшіліктері Ресейге барып отырды.Орыс қоныстанушыларының 
қызығушылығын тудырған ең басты себеп – Ямышев ауылының 
жанында орналасқан Ямышев көлінде ас тұзының бар болуы [1].

1715 ж. Петр I бағыты бойынша Иван Бухгольцтің 
басшылығымен 3 мыңға жуық жасақ Ертіс өзеніне жіберілді. 
Бөлімше жүзден астам қару-жарақ пен мортирмен қаруланған 
еді. 1716-1717 жж. күзі мен көктемі толығынан Гагариннің 
жоңғар және қырғыз-қайсақ иелерімен өте іскер дипломатиялық 
қарым-қатынасында өтті, ол Сібір патшалығының Губернаторы 
атынан жазбаша және елшілер жіберу арқылы олардың бірін, яғни 
жоңғарларды Ертістің жоғарғы бойымен әскер жібере отырып, бір 
жағынан Мәскеу мен Жаратқан иеміздің басқа да патшалығының 
кен орындарын іздестіруге деген тілегін орындайтынына, екінші 
жағынан, қытай және қайсақ ордаларымен күресте жоңғарларға 
көмек жіберетініне сендірді; ал Түркістандағы қазақ хандығына 
олардың жоңғар қонтайшысымен күресін толығынан қоштап және 
қолдап, жоңғарлар күшінің бір бөлігін өзіне тарта отырып, ол өзі 
де қазақтарға көмектесетінін жазды. 

Осылайша, бұхара және ордалықтарды бір-біріне айдап сала 
отырып, ол жоңғарлар күші мен соңғы уақытқа дейін мазасызданып 
келген қырғыз шекарасында орналасқан орыс қоныстарын Жетісу 
мен солтүстік-батыс қытайлық Монғолиядан тысқары алыс 
оңтүстікке қарай аударды. Экспедицияның мақсаттары өте үлкен 
еді: алтын іздестіру, Ямышев көлінде бекініс салу, Ресейлік сауда-
саттықтың өсу мүмкіндігін іздестіру, басқа елдерге шығу жолдарын, 
мүмкіншіліктерін табу. 1715 ж. күзінде олар Ямышев бекінісін 
салды. 1716 ж. Омбы бекінісі, 1717 ж. Железин, 1719 ж. Семей, 
1720 ж. Өскемен бекіністерінің негізін қалады. 

Сонымен, 1720 ж. ұзындығы 930 шақырымдық Ертіс әскери 
шебі бекіністерінің құрылысы аяқталды. Ертістің орта және жоғарғы 
ағыстарының оң жағалауындағы Ресей әскери отаршыларының тірек 
пункттерінің құрамына нақты бес бекініс кірді: Омбы, Железинка, 
Ямыш, Семей және Өскемен. Колбасун бекінісі тұрғындардың 
жоқтығынан көп ұзамай бос қалды және толығынан қирап бітті, Үбі 
бекінісі – форпостқа ауысты, ал Долон бекінісі артық деп есептеліп, 
1722 ж. жойылды [2]. 

Бекіністер арасында байланыс орнату үшін Ертіс әскери шебінде 
жеті аралық форпост салынды: Ачаир, Шарлақ, Осьмерыжск, 
Чернорецк, Коряковка, Семияр, Үбі. Форпостар мен бекіністер 
сол кездегі әскери ғылымның барлық қағидалары бойынша 
жасалды, оларға ағаш қоршаулар жасалып, айналасы ормен және 
жер дуалдармен қоршалды. Бұрыштарына артиллериядан ататын 
бастиондар орнатылды. Қарулар зеңбіректен, фальконеттен, 
пищальден, гаубицадан тұрды. Ертіс әскери шебі қолбасшысының 
резиденциясы Ямыш бекінісінде орналасты. Сонымен қатар Батыс 
Сібір қалаларынан, Доннан шамамен 800-ге жуық қазақтарды осы 
жаңадан құрылған бекіністерге міндетті түрде бір жылдық қызмет 
етуі үшін жіберді. Олардың көпшілігі мұнда қызмет аяқталғаннан 
кейін тұрақты тұру үшін қалды. 

Ертіс әскери шебі қолбасшысының резиденциясы Ямыш 
бекінісінде орналасты. 1763 жылы Сібір жолы қолбасшысы болып 
генерал-поручик И.И. Шпрингер тағайындалды. Шпрингер өзінің 
тұратын жеріне Омбы бекінісін таңдады да, қолбасшының бас 
кеңсесі Ямыш бекінісінен осында көшірілді. Омбы бекінісі Ертістен 
500 м қашықтықта, 12-15 м биіктікте Омь өзенінің тік жағасына 
салынды. Бекініс шамамен 6 гектар алаңды алып жатты, тереңдігі 
Зм, ені 4 метрлік құрғақ ормен қоршалды. Ордан кейін биіктігі 
шамамен бір метрлік жер дуал келеді, оның ішкі бетіне биіктігі 
3,5 метрлік, тігінен жерге қазып және бір-біріне тақап орнатылған 
басы үшкір ағаштан қоршау орнатылған. Бекіністің сыртқы ұштары 
бүрышталып, оларға артиллериялық батареялар орналастырылған. 

Бекініс орнынан 25 м қашықтықта рогаткалар мен қысқа 
бағаналар қатар түзген. 1734 жылы Омбы бекінісінде болған 
ресейлік тарихшы, Сібірді зерттеуші Герард Фридрих Миллер (1705-
1783) «ол Омь өзенінің оңтүстік жағалауында, Ертіс жағалауынан 50 
сажень қашықтықта тұр және барлық айналасы 100 саженге тұрақта 
төртбұрышты жер дуалынан тұрады және барлық бұрыштарында 
бастиондары бар» деп атап өтті. Железинка, Семей және Өскемен 
бекіністері Омбы бекінісінің ұқсас түрлері болып табылады. 
Олар қоршаумен, ормен және жер дуалымен, төртбұрышты 
бекініс қамалмен қоршалған. Көп ұзамай Железинка және Семей 
бекіністері мықтап нығайтылды, әрбірінде екіден больверктері бар 
алтыбұрышқа кеңейтілді. 

Академик Петр Симон Паллас 1770 ж. Ертіс бойымен өткенде: 
«Железинка бекінісі өзінің атауын осылайша аталатын қырғыз 
жағынан Ертіске қарай ағатын бұлақтың атынан алған» – деп жазды. 
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Бекіністі салған кезде, Ертіске құятын бұлақтың суы тотық, темір 
түсті екені байқалған. Онда суды темірлі, тотық түске бояйтын 
қоңыр түсті темір (батпақ кенінің) бар екендігі айқын болған. 
Осыдан барып бұлақ Железинка деген атауға не болған [3]. 

Ямыш бекінісі Ямыш тұзды көлімен қатар орналасқан. 
Жергілікті қазақ тұрғындары Ямыш-Ямыс көлінің атауын бір кездері 
осы көлдің жағасында тұрған адамның есімімен байланыстырады. 
Кейбір ғалымдар Ямыш сөзін пошта станциясын белгілейтін монғол 
сөзі деген болжам жасайды. Бекіністің жер дуалы «қанаттарымен 
Ертіске түйіскен жазыққа созылған үш больверк» сияқты 
жартылай алтыбұрыш түрінде келген. Осьмерыжск форпосты 
Талқара шатқалында орналасқан. Кейіннен Пятирыжск форпосты 
салынды. «Өздерінің атауларын биік жағалаулардан алған, Ертістің 
бергі жағында қатты жыныстар шоғырымен жалғасып отыратын 
Железинка станицасының біріншісі Пятирыжская деп, одан кейінгісі 
Осьмерыжская деп аталады. Қазір мұнда жарлар рыжки деп аталады 
және Железинкадан жоғары қарай өрлей отырып, Пятирыжская 
бесінші, ал Осьмерыжская сегізінші биік жағалауда жатыр. Ал 
Чернорецк форпостының атауы жақын жерден ағып өтетін Қара 
өзен атынан алынған.

Павлодар облысы Солтүстік Қазақстанның бес облысының 
бірі болды, онда 1954 жылдың ерте көктемінде алғашқы 
эшелондар, тың игерушілер, қуатты ауыл шаруашылық 
техникасы, құрылыс материалдары, көлік құралдары әкелінді. 
Тек қанатыңигерудіңбіріншіжылында 10 мыңнан астам жаңа 
қоныстанушылар келді. Жергілікті тұрғындар желтоқсан айының 
қақаған аязында сарбаз жігіттер келгенін әлі ұмытпайды. Олар 
ерекше көзге түсіп, ынта-жігерімен жанған. Олар совхоз салуды 
бастады. «Пресновск» совхозының бірінші құрылысшылары 
құрылысшы Константин Иванович Арютовтың техникасы 
бригадасынан 15 жігіт болып келді. Олар далаға қойылған екі 
вагонға қоныстанды. Олардың қолдарымен совхоздың үй-жайы 
бұзылды. Бірінші құрама үйлер үшін орын бөлінді. 

Ал жаңа 1955 жылдың қарсаңында 31 Желтоқсанда вагондардың 
жанында котедждердің бірінің қаңқасы көтерілді. 1954 ж. совхозда 
тың игерушілерге арналған 14 үй салынды. Совхозда жалпы 
3 машина және 5 трактор болды. Алғашқы тың игерушілер 
арасында Донецк Григорий, Костина Антонина, Андрюшина, 
Парийская Людмила болды. Жаңа совхозда алғашқы соқа 
аударған іздерді Репин басқаратын бригаданың тракторшылары 

жасады. Тың жерлер мол болды. Сондай-ақ, адамдардың жасаған 
еңбегін ұмыт қылуға болмайды. Ең жоғары астық түсімі 1956 
ж. болды. 1962 ж. дейін шаруашылық астық бағытында болған 
еді. Ал 1963 ж. бастап Пресновск совхозының шаруашылығы ет-
сүтбағытына ауысты. 1969 ж. совхоздың директоры болып талантты 
ұйымдастырушы, бастамашыл басшы, ҚазССР халық ағарту 
ісінің үздігі - Трунов Василий Петрович тағайындалды. Совхоз 
толығымен көгалдандырылды. «1 Мая», «Труновa», «Восточная» 
атты көшелер толық асфальтталды. Ертіс пен шалғынның жағалауы 
да көгалдандырылды. Бұрынғы АТС орнына «Колос» стадионы 
салынды. Совхозда асхана, дүкен, жазғы театр, клуб, монша, 
балабақша, мектеп, балалар үйісалынды. 

1978 ж. жемісті болған еді. Мемлекетке астықты тапсыру туралы 
үшжақты жоспар құрылып, жүргізілген болатын. Жүргізушілер 
үшауысымдық мезгілде астықты астық қабылтайтын пунктіне 
апарып жүрді, ал автокөлік паркінің ұжымы республикалық қызыл 
белгіге ие болды. Кейль Егор, Кейль Александр, Чижиков Федор, 
Искра Василий секілді белгілі тасымалдаушы жүргізушілер түні 
бойы астық апарып жүрді. Совхоздың бастығы Василий Петрович 
Трунов, ал автокөлік паркінің бөлім бастығы еңбек ардагері 
Плешков Василий Андреевич болған еді. Бау-бақшаға байланысты 
топ құрылған да болатын. Бригадирдің рөлін Тарасенко Андрей 
Егорович атқарған еді. Мал тұқымын арттыру мақсатында қызанақ, 
қияр, картоп, кузика және қызылша өнімдерін отырғызды. Жаз 
айларында оқушылар арнайы мектеп практикасы уақытында кузика 
мен қызылшаның арамшөптерін тазалауға көмектескен болатын. Ал 
күзде оны жинауға, яғни, теруге көмектесті. Содан кейін терілген 
кузика мен қызылшаны малдарға жақсы сауылуы үшін берді.

Пресновск совхозында 4 бөлімше болды. 1 және 2 бөлімшелерде 
сүтті астық бағытындағы сүт сауу ауданы, 3 бөлімше Қаракөл. Онда 
қымыз цехы орналасты. Қымыз жасаушы Абдрахманова Қалимаш 
болатын. Ал 4 бөлімшеде Карачилик атты малдарды семіртетін цехы 
болды. Семей ет-комбинатына және Павлодар ет-комбинатына жас, 
әрі өте майлы, ірі қара мал жіберілген болатын. Семей қаласына 
ірі қараны не үшін апарды деген сұрақ туындауы мүмкін. Оның 
себебі Семей қаласында еттің бағасы қымбат еді. Сондықтан да, 
ЗИЛ дриномер трал атты көлігі арқылы жас малды дәл сол қалаға 
апарды. Көліктің жүргізушілері Қасымов Наурызбай Сұлтанұлы, 
Штремель Виктор Петрович, Шуканов Асылхан Жұмабекұлы, 
Фельклер Александр Иванович болған еді. 
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Сондай-ақ, совхозда кірпіш зауыты орналасты. Кірпіш 

зауытында қызыл ионикалық кірпіш әзірледі. Құрылыс алаңына 
Шалдайдан арнайы орманды тасымалдады. Тағы да құрылыс 
алаңының өзіндік пилорамасы болған еді. Шалдайдың арнайы 
орманын кесіп, құрылысқа қажетті тақталарды өндірді. 

Халық қозғалмаса, жамандық атауы жеңіске жетеді. 
90-жылдардың басында Омбыдан Павлодар қаласына апаратын 
жол мінсіз күйде болмаған еді. Алайда оның орнына көз құмартатын 
Ертіс өзені ағып жатты. Жол бойында ауылға кіре берісте, ауылдың 
аты бейнеленген «Арка» құрылған. Әрі қарай Әбу-Шаһман 
атындағы мешіт орналасты. Орман шаруашылығы, емхана, зауыттар 
мен мал фермалары, әкімшілік, диірмен, май өндіру алаңы, мектеп, 
наубайхана орналасты. 

Бірақ бұл тек 1997 ж. дейін ғана жалғасты. Одан кейін совхоздың 
басшысы ретінде Алимбаев Булхаир Шарипұлы болып өзгерді. 
Алғашқы кезде келгенде барлығы да керемет болатын. Алайда екінші 
ретте бұндай жағдай қайталанбады, керісінше ауылдағы зауыттар 
мен мал фермалары, наубайхана, диірмен жұмыстары тоқтатылды. 
Кейбіреулерінде ғана мал қалған болатын. Кейінірек, аудан әкімінің 
қолдауымен совхоз басшысы Байбулатов С. К. болып өзгертілді.

Қазіргі кезде Чернорецк ауылдық округінің аумағында 4 
ауыл орналасқан. Ол Чернорецк, Достық, Қаракөл және Пресное, 
тұрғындардың жалпы саны 3015 адам тұрады, 850 аула бар. Округ 
бойынша 56 шаруа қожалығы және 1 фермерлік қожалығы бар;  
3 ЖШС бар; «Тоғас С» ШҚ, «Мактасар Сервис», «Авангард ПВ»;  
2 АТК, «Қаракөл» және «Садинур».Округте 4 мектеп (№1 Чернорецк 
ОЖББМ, Пресновская ОЖББМ, Достық ОЖББМ, Қаракөл БМ) 
бар. Оқушылар саны 386 адам. Мұғалімдер саны 79. Округте 1 
амбулатория бар, 12 медицина қызметкері мен 3 фельдшерлік пункті 
бар.1 мәдениет үйі, 2 клуб және 2 кітапхана бар. Барлығы 199,8 
мың теңге соммасына 93 мерекелік шара өткізілді. Кітапхана қоры 
14421 дананы құрайды. 

Сонымен қатар, 2017 ж. бойынша ауылдық округте төмендегідей 
жұмыстар атқарылды: көшедегі жарықтарды жөндеу, қоқыс 
жиналған жерлерді тазалау жүргізілді, көшеттерді сатып алу, 
Чернорецк және Пресное ауылдарындағы даңқ алаңдары мен 
Қаракөл және Достық ауылдарындағы балалар алаңдарын жөндеу 
және Қаракөл ауылында автобустың аялдамасын орнату.Тағы 
біздің ауылымызда сан алуан жануарлар мен құстар мекен етеді. 
Олар: қояндар, түлкілер, андатра, тырналар, ақ бүркіт, үкі, қаздар, 

аққулар және т.б. Сонымен қатар Орынтай, Қайсар, Кротовский, 
Ақ көлшік, Копь көлшігі және қара көлшіктер баршылық. Бұл 
мәліметтермен ауылымыздың орманшысы Абылғазинов Тілеубек 
Саттарұлы ағамыз бөлісті [2]. 

Ауылымыздан табылған құндылықтар да баршылық. Мәселен, 
2009 ж. мамыр айында археологтар ауылымызда б.з. VIII ғасырдың 
ертеректе айтылған Қимақ хандығының қорымды жерлеуін ашты. 
Ежелгі жерлеуде орта жастағы ердің және әйелдің, сондай-ақ 
екі жас баланың қалдықтары табылды. Сонымен қатар, әскери 
жабдықтарды, асыл тастар, сүйек пен ат әбзелдерін, күміс зергерлік 
инкрустелген қалдықтарын тапқан болатын.

Археологтардың айтуынша, мазардағы безендіруге қарағанда 
оған жерленген адамдар жоғары лауазымда туылған адамдар 
екендігін көрсетеді. Сонымен бірге ғалымдарәлі жауап беруге 
тиісті сұрақтар бар.

«Біріншіден, қимақ қағанатының дәуірі үшін бұндай жерлеу 
сирек кездесу. Екіншіден, бұл жерлеуде ересектер мен балалардың 
бірге орналасуы кездескен», - деп археологиялық экспедицияның 
басшысы Тимур Смағұлов атап өткен болатын.

Бірақ ең үлкен «таңданыс» - бұл тас мүсін. Археологтардың 
айтуынша, жасалған шикі кірпіш өнеркәсіптік орталықта 
шығарылуы мүмкін. Бұл жерде қимақтардың ежелгі қалаларының 
бірі де орналасуы мүмкін, ежелгі, айтулы географтар мен 
саяхатшылардың еңбектерінде көптеген сілтемелердің барына 
қарамастан, әзірге оны бірде-бір зерттеуші таба алмады. Ал жақында 
2018 жылдың тамыз айында ауылымыздың тұрғыны Бельчиков 
Николай Ертіс өзенінен өзі ойламаған жерден мамонттың мүйізінің 
бірін тауып алды. Оның айтуы бойынша, ол әдеттегідей өзінің 
сүйікті ісі - балық аулауға барған. Суға спинингті лақтырып, тартқан 
кезде судан бұл мүйіз шыға келді. Мүйіздің салмағы шыныменде 
ауыр, шамамен 5-7 кг. Бұндай табылудың құны көк тиін емес екені 
айдан анық. Бұл мүйізбен ендігі уақытта не істемекшісіз дегенде, 
әзірше білмейтінін айтты. Осындай тарихи жәдігерлер алда тағы 
табылатынына сенімдімін. Бұл жасаған зерттеу жұмысыммен ендігі 
уақытта мектепте кішігірім көрме жасап, таныстыру ретінде жұмыс 
атқарғым келеді. Мектептегі әр оқушы ауылымыздың тарихын білсе 
екен деймін. Бұл да біздің жаңғыруға қосқан үлесіміз деп ойлаймын.

ӘДЕБИЕТТЕР
1 Абсалямов С. М. О чем молвит Арка – Павлодар, 2018.
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2 «Ауыл тарихы» атты мұрағатының құжаттар қоры. – 

Чернорецк, 2004.
3 Петр Симон Паллас. Путешествие по разным местам 

Российского государства [Электронный ресурс]. ‒ URL: http://
www.vostlit.info/Texts/rus6/Pallas_3/text3.htm 10950 [дата обращения 
16.03.2020].

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСКАЛЬНЫХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ САКОВ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

КОШКАРБАЕВА Д. В. 
ученик 6 класса, СОШ № 43, г. Павлодар

УНЫЙБАЕВА Д. С. 
учитель казахского языка и литературы, СОШ № 43, г. Павлодар

На сегодняшний день актуальна идея возрождения Казахстана 
как многонационального государства, осознание и познание своих 
корней и культуры. Об этом свидетельствует принятие последних 
программных документов в РК – «Программа «Рухани жаңғыру» – 
взгляд в будущее» [1], статья Первого Президента РК «Семь граней 
Великой степи» [2]. 

Искусство саков, как народа, проживавшего на территории 
Казахстана и оставившего большое культурное наследие, вызывает 
большой интерес у казахстанцев. Первый Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев в своей статье «Семь граней Великой 
Степи» большое значение уделил звериному стилю и «Золотому 
человеку». Искусство саков – это общая история для многих этносов, 
проживающих на территории Казахстана. Искусство саков – начало 
искусств многих народов, следовательно, необходимо углубленное 
ознакомление искусства далекой древности. 

В связи с актуальностью нами была выбрана тема 
исследовательской работы «Изобразительное искусство саков в 
дизайне современной детской одежды». Для достижения цели: 
поиска возможностей использования культурного наследия саков 
в современной детской одежде – перед нами были поставлены 
следующие задачи:

1) изучить теоретические основы культурного наследия саков: 
ознакомиться с находками в кургане Иссык, раскрыть особенности 
звериного стиля;

2) разработать технологию дизайна (на примере аппликации) 
современной детской одежды с применением изображений в 
зверином стиле; 

3) изготовить декоративное оформление в технике аппликации 
детской футболки «Золотой барс» с изображением в зверином стиле. 

Саки – это кочевые племена, жившие на территории 
современного Казахстана в 1 тысячелетии до н.э. Нами были 
изучены письменные источники современных ученых, основанные 
на данных из персидских и греческих источников и на основе 
археологических находок на территории Казахстана [3]. В 1969 
году археологическая экспедиция под руководством К. Акишева 
обнаружила в Иссыкском кургане «Золотого человека». Ученые 
определили, что найденному в захоронении воину было 17-18 лет. 
Памятник относится к ІV-ІІІ в.в до н.э. В кургане было обнаружено 
более 4000 тысяч золотых изделий среди них фигурные бляшки 
с изображением зверей, перстни, массивные бляхи на кожаном 
ремне, нашивки на верхней одежде и головном уборе. Украшены 
были золотом меч и кинжал-акинак сакского война. Кроме того, 
были обнаружены различные сосуды, серебряная чаша, бронзовое 
зеркало и другие предметы.

Сакский мастер создавал образы архаров, оленей, маралов и 
барсов в движении, передавал их повадки. Очень точно изображались 
части тела зверей. Многие изделия были очень мелкими. Образ барса 
на рукавах и воротнике кафтана «Золотого человека» был передан 
с невероятной точностью. Изображение зверей при украшении и 
декорировании изделий называется звериным стилем.

Мировоззрение саков формировалось в результате познания 
окружащего мира. Происхождение рода или племени часто 
связывали с определенным животным. Саки верили, что звери 
защищают их, покровительствуют им. Они украшали оружие, 
конскую упряжь, одежду образами зверей, веря в то, что они 
придают силу, оберегая от различных опасностей. 

У звериного стиля было две особенности:
1) в нем изображали рисунки зверей и животных;
2) звери были изображены во время движения. Рисунки 

наносились на одежду, украшения, оружия.
Саки видели в образе льва символ «древа жизни». В результате 

этого вместо льва саки начали изображать других местных животных 
и зверей. Например: коня, барана, верблюда, оленя, сайгака, барса, 
тигра, беркута, волка, зайца и др. Они считали, что изображения 



«XX С
Ә

ТБ
А

ЕВ
 О

ҚУЛА
РЫ

»

325324

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

«О
ҚУ

Ш
Ы
ЛА

Р»
  с
ер
ия

сы
зверей могут защитить и они носили их как амулеты или тумары. 
В сакской мифологии коней связывали с солнцем и огнем.

В исследовательской работе подробно описаны предметы 
искусства в зверином стиле, найденные в кургане Иссык. Изучив 
искусство саков, а именно звериный стиль, можно сделать вывод, 
что это не просто декоративное изображение окружающих живых 
существ, но и символ взаимосвязи человека и природы, показатель 
духовных ориентиров степняков. Находки в кургане Иссык 
показали, что саки создали неповторимые произведения искусства, 
которые являются культурным мировым наследием. 

Работы сакских мастеров вдохновили нас декоративно оформить 
современную детскую одежду с использованием звериного стиля.

Для декоративного оформления детской футболки нами было 
выбрано изображение барса, найденного на знаменитых раскопках 
кургана Иссык (рисунок 1). Аппликация в виде барса расположена 
по центру переда футболки. Барс изображен в стойке на задних 
лапах, передние подняты вверх, голова повернута назад, хвост 
опущен между ног и конец свернут в кольцо.

  
а) б)

Рисунок 1 – Декоративное оформление детской футболки 
«Золотой барс»:

а) - бляха в виде барса (оригинал) из кургана Иссык 
(V-IV вв. до н.э. Музей ВМДПНИ);

б) – дизайн детской футболки

Для декоративного оформления детской футболки необходимы 
следующие материалы, инструменты, приспособления: детская 
футболка, лоскут парчовой ткани, лоскут клеевой паутинки, 
контур по ткани «Декола» коричневого цвета, картон для шаблона, 
бумага с гладкой поверхностью, ножницы, карандаш, ластик, утюг, 
утюжильная доска, проутюжильник. 

Аппликация на детской футболке выполнена из парчовой 
ткани с применением специального коричневого контура по ткани. 
Аппликация выполнялась по следующей последовательности:

1) подготовка шаблонов фигуры барса из картона;
2) соединение парчи с клеевой паутинкой; 
3) перенос контуров фигуры барса на парчу и вырезание из 

парчи фигуры барса (оленя);
4) утюжка детской футболки;
5) расположение фигуры барса и наклеивание аппликации на 

детскую футболку;
6) декоративное оформление аппликации контуром по 

ткани.
В исследовательской работе подробно раскрыты все этапы 

последовательности изготовления аппликации «Золотой барс» с 
фотографиями технологии.

Процесс изготовления изделий в технике аппликации 
кропотлив и трудоемок. Но результат превосходит всякое ожидание. 
В результате трудоемкого процесса аппликации получилась 
авторская детская футболка «Золотой барс».

Результаты, полученные в рамках исследования, в перспективе 
позволят изготавливать любое изделие в технике аппликации.

В дальнейшем исследовательская работа может быть 
продолжена по следующим направлениям: 

- возможность изготовления не только повседневной детской 
одежды с элементами декоративного оформления изображениями 
сакской культуры, но и сценической одежды, предметов 
повседневного быта;

- возможность применения не только аппликации, но и других 
техник декоративного оформления изделий.
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СОЗДАНИЕ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИХ 3D 
РЕКОНСТРУКЦИЙ В ВОССОЗДАНИИ ПОГРЕБАЛЬНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ ЭПОХИ БРОНЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

МУСТАФИНА З. 
ученик 10 класса, Назарбаев Интеллектуальная школа ХБН, г.Павлодар

БАЙХАНОВА Л. А. 
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научный консультант, ПГПУ, г. Павлодар

В последнее время все больше повышается интерес 
общественности к прошлому. На нашей малой родине эпоха бронзового 
века слабо изучена. Предлагаемое исследование направлено на 
изучение особенностей захоронений людей эпохи и традиции 
возведения захоронений. Это поможет понять мировоззрение людей, 
их представления об окружающем мире на тот период. 

Проблема, на решение которой направлено исследование 
– слабая изученность традиций строительства погребальных 
сооружений в эпоху бронзы в Павлодарском Прииртышье. Объект 
исследования: правила и традиции строительства погребений эпохи 
бронзы. Предмет исследования: остатки погребальных сооружений 
эпохи бронзы могильника Кемпиртас Баянаульского района 
Павлодарской области.

Цель исследовательской работы: выявить закономерности 
возведения погребальных сооружений с помощью фотограмметрии 
и 3D-реконструкции.

Задачи исследовательской работы:
1) изучить литературу о погребальных сооружениях в эпоху 

бронзы в Павлодарском Прииртышье; 2) Выделить особенности 

строительства погребений и влияющих на них мировоззренческих 
аспектов эпохи бронзы.

Гипотеза: для эпохи андроновской культуры Павлодарского 
Прииртышья характерен особый канон традиций, мировоззрений, 
религиозных, представлений, что привело к особенностям 
в создании погребальных объектов. Методы исследования: 
эмпирические (фотографирование погребальных сооружений, 
создание фотограмметрических 3D-реконструкций, сравнение 
погребальных сооружений); теоретические (изучение и обобщение 
материалов из разных источников, абстрагирование, формализация)

Методика фотограмметрических работ: проведена полевая 
съемка погребальных сооружений после их зачистки, для успешного 
координирования на каждом объекте устанавливались поименованные 
маркеры. Отснятый материал обрабатывался в программе Agisoft 
PHotoScan, где и создавались 3D-модели. Достоинством применения 
данных методов фиксации является высокая точность измерений, 
высокая степень автоматизации процесса измерений и связанная с 
этим объективность их результатов, большая производительность, 
возможность дистанционных измерений. 

Научная новизна исследования состоит в том, что нет 
специальных исследований, посвященных архитектуре 
погребальных сооружений андроновской эпохи Павлодарского 
Прииртышья, не изучалась специфика сооружения погребальных 
конструкций с применением фотограмметрии, на основе данного 
исследования были сделаны высокоточные замеры и созданы 3D 
модели погребальных конструкций. 

Эпоха бронзы датируется ІІ-І тысячелетием до н.э. Особенностью 
эпохи являются зарождение и развитие металлургии, кочевого 
скотоводства. Человек научился осваивать бронзу из сплава 
меди и олова. Из бронзы изготовлялись орудия труда, оружия, 
предметы быта. Со временем бронза начинает вытеснять камень, 
кость и медь, так как предметы и изделия из бронзы были 
прочными и служили долго. Крупнейшим центром металлургии 
был Центральный Казахстан. В Центральном Казахстане было 
сосредоточено множество полиметаллических руд. С появлением 
и развитием кочевого скотоводства изменилась социальная 
структура, взаимоотношения людей между собой, растет роль 
мужчин в обществе (патриархат). Племена, населявшие Казахстан 
в эпоху бронзы оставили после себя множество археологических 
памятников, которые ученые отнесли к «андроновской культуре» [1]. 
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В ходе раскопок, ученые выявили, что у андроновцев имеются 

религиозные представления. При захоронении голову людей 
направляли на запад, или юго-запад. Андроновцы считали, что 
земля круглой или квадратной формы. Курганы круглой формы, 
напоминали форму земли. В представлении андроновцев запад, 
связывали с загробной жизнью. Умерших положили в могилу в 
позе эмбриона, на одном боку, в скорченном виде.

Также андроновцы верили в культ огня, поэтому людей 
кремировали. Также, андроновцы проводили обряды с огнем, для 
того, чтобы заслужить здоровье, благополучие от бога. Вместе с 
умершим в могилу клали глиняные посуды с пищей. Религиозные 
представления существенно оказывали влияние на искусство. 
Андроновцы стали мастерить каменные фигурки богов. Появилась 
наскальная живопись – петроглифы. Андроновцы изображали 
животных, солнцеголовых людей, сцены охоты. Эти изображения 
дают ценную информацию о мировоззрении андроновцев [2].

Первые сведения о памятниках встречаются в «Чертежной 
книге Сибири», составленной в 1701 г. Семеном Ремезовым. 
Интересные сведения содержатся в отчетах работ Северных 
экспедиций, организованных Российской Академией наук. Изучение 
археологических памятников эпохи бронзы в Прииртышье берет 
свое начало с XVIII века. Ученые археологи условно выделяют 
три периода: первый этап охватывает период с XVIII-XX века. 
Первые исследования связаны с такими учеными как Г.Ф. Миллер, 
И. Каменский. 

Второй период начинается с 30-х годов по 60-е годы XX века. 
Институт истории, археологии и этнографии им. Ч. Ч. Валиханова 
Академии наук Казахской ССР (ИИАЭ АН КазССР) организовал 
археологическую экспедицию (ПАЭ) под руководством Е. И. Агеевой 
и А. Г. Максимовой, для комплексного изучения эпохи бронзы в 
Павлодарской области.

Третий период в изучении эпохи бронзы начался с конца 50-х 
годов и продолжается до сих пор. Раскопки памятников эпохи 
бронзы в Казахстанском Прииртышье ведут А. С. Ермолаева, В. 
К. Мерц и И. В. Мерц. Археологом В. К. Мерцом был исследован 
некрополь Караоба. Он утверждает: «На некрополе Караоба было 
исследовано уникальное погребальное сооружение с камерой, 
углубленной в грунт более чем на 1.3 м, со стенками выложенными 
сырцовыми блоками, частично обожженными в процессе горения 
его верхней части, состоявшей, видимо, из деревянной конструкции. 

Все это свидетельствует о существовании сырцово-кирпичной 
архитектуры у населения Казахстанского Прииртышья» [3]. 

Могильник Кемпиртас находится в Баянаульском районе 
Павлодарской области, близ с. Торайгыр, представляет собой 
несколько семейно-родственных некрополей оставленных 
населением андроновского времени, которые находятся в некотором 
отдалении друг от друга. К западу от могильника Кемпиртас, 
зафиксированы жилищные западины, которые, по всей видимости, 
представляют собой поселение андроновцев, оставивших в том 
числе и могильник. Поселение расположено у ныне пересыхающего 
русла ручья, на возвышении берега. Могильник же приурочен 
к относительно ровной долине, пролегающей между каменных 
гранитных сопок. Все погребальные сооружения представлены 
погребениями в оградах, внутри которых установлены каменные 
ящики, изготовленные из гранитных плит. Ограды расположены 
группами, имеют округлую форму и часто примыкают друг к другу, 
образуя единые ансамбли. 

В 2017 г. в ходе раскопок, проведенных Региональным 
археологическим центром - Margulan Centre Павлодарского 
государственного педагогического университета, были вскрыты 8 
погребений, составляющих единую группу. Из них 3 принадлежат 
взрослым людям, и 5 – детские.

Создание трехмерных моделей погребальных оград. Для 
того чтобы построить трехмерную компьютерную модель 
каменной ограды во время полевых исследований было сделано 
144 фотографии с масштабными линейками и установлено 6 
маркеров. Данные снимки мы загрузили в программу Agisoft Foto 
Scan и выровняли фотографии. Программа сравнивает группы 
пикселей в фотографиях и в автоматическом режиме выстраивает 
положение фотокамеры оператора в пространстве, расставляя 
маркеры автоматически. Затем, чтобы модель была более точной, 
мы проверяем расстановку маркеров в ручном режиме, поправляя 
их расположение, если нужно. Потом строим плотное облако точек 
и саму модель. Затем включаем опцию постройки текстуры, это 
позволяет увидеть не только микрорельеф, но и цветовую гамму: 
цвет почвы, камня и т.п. После этого по масштабной линейке – 
вводим данные для снятия линейных измерений.

Описание погребальных сооружений по созданным 3D моделям 
[см. рис. 1]. 
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Рисунок 1 

Мы провели исследование, с целью определить каноны 
строительства погребальных сооружений эпохи бронзы, 
свойственных древним скотоводам эпохи развитой бронзы Северной 
Сарыарки. Для этого мы проанализировали то, как сооружались 
погребения на соседних территориях, а также в более поздний 
период.

Таким образом, выяснилось, что погребальные памятники 
андроновцев делятся на грунтовые погребения и каменные ограды. 
В зависимости от места обитания для сооружения погребений 
использовались местные сырьевые базы. При наличии леса – 
сооружались деревянные конструкции, камня – каменные, при 
наличии обоих материалов – комбинированные.

В нашем случае, вблизи могильника находятся Баянаульские 
горы, скалы которых и окружающие их сопки, состоят из складок 
гранита, которые с течением времени под действием ветра и воды 
расщепляются и раскалываются на отдельные плиты. Это сырье 
племена эпохи бронзы использовали в сооружении погребальных 
конструкций. 

Изучая каменные ограды могильника Кемпиртас по трехмерным 
моделям, мы находим, что плиты предварительно обрабатывались, 
им придавалась особая форма: в каменных ящиках плиты толщиной 
до 10-15 см, с четкими углами, в оградах, они более мощные от 15 см 
до 25 см, очертания более естественных форм. Ограды возводились 
круглые или овальные, с ориентацией длинной оси З-В [см. рис. 2]. 

Рисунок 2 

Ограды состоят из нескольких плит врытых в землю 
вертикально. Особенностью погребальных сооружений на 
данном памятнике является наличие более высоких выступающих 
осевых плит, которые отмечают стороны света – запад и восток, 
что по-видимому связано с верованиями андроновцев, либо 
символизировало связь людей с небом. Они встречаются как в 
погребениях взрослых, так и детей (могила 1 - взрослый, могила 
5 - детский). Также на этих плитах, в некоторых случаях (ограда 1) 
фиксируются симметрично расположенные по оси ЗВ полукруглые 
выемки, возможно, использовавшиеся в качестве ложа каких-то 
деревянных конструкций, до нашего времени не сохранившихся. 
Похожие выемки есть на соседних погребениях, раскопанных 
археологами еще в 80-х гг. прошлого века, которые сейчас 
музеефицированны.

Трехмерные модели позволяют также более детально 
рассмотреть устройство каменных ящиков и их поэтапное 
строительство. Каменный ящик представляет собой четыре 
гранитные плиты, которые являются стенками и одной – 
перекрытие (крышка). Так как все исследуемые нами конструкции 
были ограблены еще в древности, накрывающие плиты все без 
исключения разбиты и находились в виде обломков внутри оград. 

Однако, по разнице цвета почвы вокруг конструкций видно, 
каким образом был установлен, в вырытую для погребения яму, 
каменный ящик. Сначала устанавливалась одна короткая плита в 
изголовье, потом за ней, стык в стык - одна из длинных. Потом в 
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изножье яма расширялась и устанавливалась третья – снова короткая, 
которая иногда закреплялась распорным камнем. Заключительным 
этапом устанавливалась длинная плита в специально выкопанный 
желоб, так, чтобы стыки плит совпадали, и конструкция была 
устойчивой. Если плита была недостаточно длинной, в места 
стыковки плит добавляли распорный камень или плитку [см. рис. 3].

Рисунок 3 

Таким образом, из полученных нами наблюдений и выявленных 
закономерностей мы реконструировали схему строительства «домов 
мертвых» эпохи бронзы для нашего региона. Можем заключить, 
что для строительства таких сложных объектов требовались не 
только люди с профессиональными навыками по обработке камня 
и доставке готовых плит на место, но и с инженерными навыками, 
позволяющими рассчитать и возвести подобные сооружения.

Нами реконструированы процесс строительства погребальных 
сооружений (оград и каменных ящиков) эпохи бронзы. Были 
выявлены следующие особенности:

1) Наличие сырья вблизи археологического памятника;
2) Первичную обработку сырья;
3) Основные характеристики и состав погребального 

сооружения;
4) Установка компонентов сооружения.
В процессе анализа трехмерных моделей погребальных оград 

могильника Кемпиртас, мы выявили особенности, которые не 
фиксировались в научной литературе ранее и предположили их 
назначение. Исследование в целом показало, что в андроновском 

обществе существовали специалисты-каменотесы и строители, 
обладающие специальными навыками для возведения сложных 
архитектурных сооружений.

В дальнейшем мы планируем участвовать в археологических 
раскопках на могильнике Кемпиртас, провести анализ процесса 
строительства жилищ этого времени, с целью углубления наших 
знаний о возможностях и закономерностях строительства, 
сооружений древних скотоводов Северной Сарыарки. Материалы, 
полученные в ходе исследования, послужат созданию макета 
погребальной ограды эпохи бронзы, который может быть 
использован в учебном процессе, в музейной экспозиции 
посвященной истории Павлодарского Прииртышья в эпоху бронзы. 
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