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ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢАШЫД СИПАТЫ

Жалпы білім беретін мектептерге ар- 
налған қазақ әдебиеті пәнінің бағдарла- 
масында қазақ әдебиетімен қатар әлем 
әдебиетінің, түркі халқтарына ортақ жәді- 
герліктерді, сондай-ақ, бауырлас, түркітіл- 
дес елдер әдебиетін де оқыту жолға қойыл- 
ған. Соның ішінде қырғыз әдебиетінің 
туындыларымен, көрнекті өкілдерінің таң- 
даулы шығармаларымен таныстыру да 
мақсат етілген. Бөлінген сағат санының 
аздығына байланысты тек жекелеген 
туындылар мен қаламгерлердің шығарма- 
шылығымен таныстырумен шектелетіні 
белгілі. Соған қарамастан еншілес ел әде- 
биетінің інжу-маржаны саналатын «Манас» 
жырын және Шыңғыс Айтматовтың бел
ил! туындыларын оқыту арқылы қырғыз 
әдебиетінің даму сипатын, өзіндік ерек- 
шелігін және қазақ және әлем әдебиеті 
тарихындағы алар орнын ажырата аларлық 
дәрежеде меңгертуіміз абзал болмақ. 
Сағат санының, оқытылатын материалдың 
аздығын ескере отырып, әр сыныптың жас 
ерекшеліктеріне, қабылдау деңгейіне орай 
шәкірт санасында жақсы эсер қалыптастыру 
үшін ең ұтымды әдіс-тәсілдерді басшылыққа 
алу шарт. Қырғыз әдебиетінің тарихында 
ерекше орны бар «Манас» туралы, оның 
тарихи мәні, көркемдік сипаты, ел өмірінің 
өткен тарихын ернектеудегі алар орны, 
қазақтың қаһарманддық жырларымен үн- 
дестігі, қазақ зерттеушілерінің тұщымды 
пікірлері барынша ескеріліп, тағылымдық 
мәні, тәрбиелік сипаты да терең ашылып, 
жан-жақты зерделеніп, оқушының сол 
елдің салт-дәстүрінен, тыныс-тіршілігінен 
хабардаретіп, санасына ізгілік, бауырмалдық 
қасиеттерді сіңіруіне де мән бере оқыту 
қажет. Әсіресе, түркіліктаным, тамырластық, 
түбі бір түркі тілдестердің ынтымақтастығы 
ел басшыларының тарапынан жиі айтылып

тұрған бүгінгі жаһандану дәуірінде әде- 
биеттің, руханияттың өркениетке тигізер 
әсер-ықпалы зор болмақ. Жыр тілінің сөздігін 
жасап, мәтін ішінде кездесетін түсінуге ауыр 
сөздерді, сөз тіркестерін көшіртіп алып, 
түүсініксіз сөздердің синонимдік қатарын 
түзіп, сөздердің лексикалық мағынасын 
түсіндірме сөздіктер арқылы ажыратып, 
жырдағы қолданысына қарай тура немесе 
ауыспалы мағынада жүмсалып тұрғанын 
айқындау да оқушы қызығушылығына эсер 
етері анық.

Заманымыздың заңғар жазушысы, қыр- 
ғыз халқының талантты үлы Шыңғыс 
Айтматов есімі бүкіл адамзаттың рухани 
емірінде елеулі орын алып үлгерген тұлға 
десек, қателесе қоймаспыз. Сез енерінің 
асқар биігіне өзіндік өрнек, айрықша стиль, 
өзгеше нақышымен шыққан Ш. Айтматов 
жарты ғасырдан астам уақыттан бері 
өзінің толғаған тақырыптарының тосынды- 
лығымен, суреткерлік қабілетінің ауқымды- 
лығымен, адамзаттың көкейіндегі ең ау- 
қымды мәселелерді кетеруімен т.с.с. ерек- 
шеленіп, «адамзаттың Айтматовы» атанға- 
нына да дүйім жұртқа мәлім. Адамзаттың 
ұстазы болуға лайық автордың әрбір 
шығармасының ой өзегі, басты ұстанымы 
адам баласын тек өмір сүру үшін ғана 
емес, өмірдің мәнін терең түйсіну, арыдан 
келе жатқан арлы істерді, ізгі қасиеттерді 
жоғалтып алмау, атадан балаға мирас 
болып келе жатқан дәстүрден қол үзбеу, 
үрпақ жалғастығын сақтау, қасірет атаулыға 
қарсы тұрып, ізгілікті, биік мұратты, адами 
құндылықтарды жырлау екендігін ұрпақ 
зердесіне ұялатып, санасына сіңіру қа- 
жеттілігі бүгінгі таңда да езектілігін жой- 
мағанын айқын аңғарамыз.

Шыңғыс Айтматов есімі қазақ оқыр- 
мандары үшін де аса бағалы. Шығар-
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маларының түгелдей дерлік қазақ тіліне 
аударылуы, ондағы көтерілген қазақ тақы- 
рыбы, алыптар тобының екілі, әйгілі жазушы 
Мұхтар Әуезовті арқа сүйеп, ұстаз тұтуы, 
қазақтың қабырғалы қаламгерлері Қалтай 
Мұхамеджановпен, Мухтар Шахановпен бір- 
лесіп еңбек жазуы, көрнекті ғалым, академик 
Зейнолла Қабдоловқа «Қызыл алма» повесін 
арнауы, Шерхан Мұртаза, Ілия Жақанов, 
Әбіш Кекілбай, Сайлаубек Жұмабектермен 
ағалы-інілі достығы, шығармашылық қарым- 
қатынасы оны қазақ бауырларымен етене 
жақындастыра түскені анық. Қазақтың кең 
байтақ жері мен дарқан көңілі, ән-жыры 
мен салт-дәстүрі қаламгердің «Қош бол, 
Гүлсары», «Ақ кеме», «Боранды бекет», 
«Жан пида» және т.б. шығармаларынан 
берікорын алып, мызғымастай шегеленгенін 
білеміз.

Шыңғыс Айтматов туындыларын оқыту 
мәселесі қазақ мектебінде де қолға алынып, 
жүйелі жолға қойылған. Орта мектептерде 
қазақәдебиетіпәніноқытубағдарламасында, 
әлем әдебиеті үлгілерін оқытуда, түркі 
халықтары әдебиетімен таныстыру бары- 
сында, сондай-ақ, жалпы білім беретін орта 
мектептердегі 5-11 сыныптар үшін бағдарлы 
және бағдаралды элективті курстардың 
оқу бағдарламаларында Ш. Айтматов шы- 
ғармашылығын оқып-үйрену жайы оқу 
жоспарына, қосымша оқу сағатына, өз 
бетімен оқу тізіміне, әдеби шолу тарауына 
енгізіліп, автордың әлем әдебиеті тари- 
хында алатын орны, шығармаларының 
көркемдік, гуманистік, тәрбиелік мәні арнайы 
қарастырылып, адамзат құндылығына, руха- 
ни игілігіне айналып отырған еңбектері жан- 
жақты талданып, шеберлік сыры, көркемдік 
құпиясы, суреткерлік әлемі сөз етіледі. 
«Шыңғыс шығармаларының рухани күші 
оқырманды шығармашылдыққа жетелейді; 
жазушының сөз қолданысынан эстетикалық 
қанағат рақатын тауып, оқушы ез сезімін, өз 
ойын, ез елес-қиялдарын сөзбен жеткізуге 
талпынады; шығарманы тұтас қабылдауға 
ұмтылады; Шыңғыс кейіпкерлері оқушының 
жеке тұлғасымен үйлесім тауып, оның 
керкем шығарма әлеміне енуі жүзеге 
асады» [1, 5 6]. Қазақ әдебиеті пәні бойынша 
күнтізбелік-тақырыптық жоспарға сәйкес
5-сыныпта «Ерте келген тырналар»,
6-сыныпта «Манас» жыры, 7-сыныпта «Теңіз 
жағалай жүгірген тарғыл тебет», 8-сыныпта 
«Найман-Ана», 9-сыныпта «Атадан қалған 
тұяқ», «Шынарым менің, шырайлым менің» 
туындылары енгізіліп, сыныптан тыс, өз 
бетімен оқуға «Ақ кеме», «Апғашқы ұстаз»,

«Боранды бекет», «Кездесу» шығармалары 
ұсынылған. Эрине, Ш. Айтматов шығарма- 
шылығын оқытуға бөлінген сағаттың аздық 
ететіні, сол себепті де оның шығармашылық 
әлемін оқып-үйренуде сыныптан тыс уақытта 
өз бетімен ізденуге, таңдау пәндеріне көп 
жүк артылатынын түсіндіріп, жату артық 
болар.

«Шынарым менің, шырайлым менің» 
повесіндегі Ілияс, «Боранды бекеттегі» Едіге, 
«Қош бол, Гүлсарыдағы» Танабай, «Ерте 
келген тырналардағы» Сұлтанмұрат сияқты 
кейіпкерлердің рухани әлемін ашу үшін, 
автор туындыларының өзіндік ерекшеліктері 
мен мән-маңызын, қаламгер қолданған 
бейнелеу құралдарының қызметін бүгінгі 
күннің талабы мен талғамы тұрғысынан 
талдау үшін, оқушының теориялық түсінігі, 
әдеби-эстетикалық таным-деңгейі де мығым 
болу керек. Сонда ғана жазушының көркемдік 
әлемінің құпиясын, ой тереңдігін, суреткерлік 
ұстанымын т.с.с. қыр-сырын түсінуге жол 
ашылмақ, мәнін ұғындырудың сәті түспек. 
Көрнекілік ретінде портрет, слайдтармен 
бірге қаламгер шығармаларының желісімен 
түсірілген «Ақ кеме», «Теңіз жағалай жүгірген 
тарғыл төбет» кинофильмдерінен, Ғабит 
Мүсірепов атындағы жастар театрының ре- 
пертуарындағы «Қызыл орамалды шына
рым» қойылымының теленұсқасынан үзін- 
ділер, эпизодтар ұсыну да сабақтың маз- 
мұнын байыта түсері анық.

Оқушының әлем әдебиетінің жауһар 
үлгілерінен хабардар болуы, оларды 
әлемдік әдеби үдеріс және қазақ әдебиеті 
арақатынасын дұрыс бағамдауға,
адамгершілік, ізгілік, қайырымдылық сынды 
рухани құндылықтарды бойына сіңіріп.бүкіл 
адамзатқа тән, ортақ сипаттарды терең 
түйсінуге, салыстырып, талдап оқуға, 
зерделеуге жетелейтіні анық. Осы
орайда, әлем әдебиетінің классигі, қырғыз
халқының талантты перзенті Ш. Айтматов 
шығармаларын бүгінгі заман талабына 
сай, жаңа буын өкілдерінің қабілетін, жас 
ерекшеліктерін ескере отырып, заманауи 
техникалық құрылғыларды, компьютерді, 
интерактивті тақтаны, әдебиетті оқытудың 
жаңа технологиясын, білімді игерудің жаңа, 
заманауи инновациялық әдіс-тәсілдерін
меңгере отырып жүзеге асыру -  тәуелсіз 
еліміздің білімді азаматын тәрбиелеуге, 
жүйелі білім алуға, «әдебиет-ардың ісі» 
екенін ұғындыруға жетелеу деген сөз.

Компьютердің, интерактивті тақтаның 
мүмкіндіктерін тиімді пайдалану, жаңа білімді 
меңгерту технологиясын игеру арқылы,



әдебиет сабағын, біз сөз етіп отырған туысқан 
халықтар әдебиетін, соның ішінде Шыңғыс 
Айтматовтыңөмірі мен қаламгерлікқызметін, 
шығармашылық мұрасын өту барысында 
сабақты түрлендіруге, мұғалім мен оқушы 
арасындағы байланысты жандандыруға, 
мәтінді бүгінгі күн тұрғысынан талдауға 
және әдеби-ғылыми тараптан пайымдауға, 
ойлау мәдениеті мен сөйлеу дағдысын 
қалыптастыруға негізделген ойын түрлерін 
уйымдастыруға, шығармашылық қабілетін 
арттырып, таным көкжиегін кеңейтуге, бел- 
сенділігін күшейтіп, қызығушылығын оятуға, 
сол арқылы оқушының өз бетімен білім 
алуын тереңдетіп, шығармашылық түрғы- 
дан ойлауына мол мүмкіндік жасауға 
болады. «Түркі тілдес халықтар әдебиетін 
қорытындылау, пысықтау мақсатында пресс- 
конференция сабағын өтуге болады. 
Пресс-конференция сабақ оқушылардың 
қызығушлығын арттырумен қатар, олардың 
ез бетімен ізденуіне кеп ықпал жасайды, 
білімін тереңдетеді, оқушылардың өзіндік 
ойлау, терең әдеби талдау, керкемсөз 
мәтінімен жұмыс істеу әрекеттерін дамы- 
тады, пікірін қорғауға ұмтылдырады» 
[2, 72 6].

Компьютердің, интерактивті тақтаның 
кемегіне жүгіне отырып, түрлі слайдтар мен 
тірек-сызбалар жасап, Шыңғыс Айтматовтың 
емірі мен шығармашылығын терең талдауға, 
шыққан тегі, білімі, тәрбие алған ортасы, 
қоғамдық қызметі жайында мағлұмат беруге, 
өзіне тән басты стильдік ерекшеліктерді 
сараптауға, автордың кейіпкер характері 
мен портретін сомдаудағы, мінезді жинақтау 
мен даралаудағы, әдеби штрихтарды, 
детальдарды тиімді қолданудағы шеберлігіне 
кең тоқталып, оқушының оқу үдерісін, етіліп 
отырған материалды, Айтматов әлемінің 
қыр-сырын терең тануға, шығармашылық 
белсенділігінің артып, ез бетімен жұмыс 
жасауға, сөйтіп, қаламгер әлемін «Қолмен 
ұстап, кезбен керуге» мүмкіндігі артатынын, 
керу мен сезінуді.ойлау мен сейлеуді ұш- 
тастыруына нық қадам жасалатынын ба-
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ғамдауға болады. Интерактивті тақтаның 
кемегі арқылы оқушының мәтінді керу, 
жазу, тыңдау қабілеті ұштастырылып, одан 
әрі ой қорыту, тұжырым жасау, кезқарас- 
пікір қалыптастыру әдебі орнығып, мә- 
тінді жаңа технологияның көмегімен инно- 
вациялық бағытты негізге ала отырып 
талдап, берілген материалды, тақырыпты 
шығармашылықпен әрі кешенді түрде игеру 
мәдениеті жүзеге асады. «Технологияларды 
пайдалану нәтижесінде оқушының өздігінен 
оқып, түйінді мәселелерді іріктеп алуы, 
езіне деген сенімділігінің қалыптасуы, оқуға 
деген қызығушылығының артуы, іскерлік 
дағдысының дамуы, мақсатқа өз бетімен 
ұмтылуы, ойлау белсенділігі, тапқырлығы, 
шешім қабылдау әрекетінің дамуы, шығар- 
машылықпен айналысуға талпынысы, езін- 
дік пікір айтуы, сұрақтарға жауап бере алуы 
қамтамасыз етіледі»[3, 18 6].

Сын-тұрғысынан ойлау, технологиялық 
карта, оқу кейсі, проблемалық оқыту, 
шағын топ жұмысын ұйымдастыру т.б. әдіс- 
технологияларды мұғалім оқушылардың 
мүмкіндігін, білім деңгейін ескере отырып, 
тиімді тәсілдерді қолдануы керек. Баланы 
ойлана білуге, ойланта білуге жетелейтін 
тәсілді таңцап оқыту арқылы оның шы- 
ғармашылық қабілетін дамытуға, жетілдіруге 
алып келуге болады. Яғни, жаңашыл тех- 
нологиялық әдістермен оқыту арқылы оқу- 
шының іс-әрекетіне басымдық беру, ез 
ізденісі нәтижесінде табысқа жетуге, шешім 
жасауға, ез бетінше жұмыс жасауға дағ- 
дылануға, шығармашылық икемділігін арт- 
тыруға мүмкіндік туғызады.

Әдебиетті тереңдетіп оқытатын мектеп- 
терде, коғамдық-гуманитарлық бағыттарда 
білім беретін лицей-гимназияларда керкем 
әдебиетті ізгілендіре оқыту мақсатына орай 
бауырлас елдер әдебиетін, соның ішінде 
Шыңғыс Айтматов шығармаларына кебірек 
сағат белініп, кең, жоспарлы түрде оқытуды 
қолға алса, оқушылардың қаламгердің 
шығармашылық дүниетанымын терең сезі- 
нуге мүмкіндігі молырақ болар еді.
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