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Бұлмаңызды!



Ту ған жер ге, оның мә де ние ті мен салт-дәс тү рі не ай рық ша 
ің кәр лік пен ат са лы су – шы найы пат риотизм нің ма ңыз ды кө рі-
ніс те рі нің бі рі.

Нұр сұл тан На зар ба ев 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пре зи ден ті 

 «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру»
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 КІ РІС ПЕ

Қым бат ты жас өрен!
Се нің қо лың да ғы «Өл ке та ну» оқу лы ғы Ел ба сы Н.Ә.На зар ба-

ев тың «Бо ла шақ қа бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ат ты бағ дар ла ма лық 
ма қа ла сы ның не гі зін де құ рыл ды. 

Ел ба сы бұл ма қа ла да «Ту ған жер дің әр бір сайы мен қыр қа сы, 
тауы мен өзе ні та рих тан сыр шер те ді. Әр бір жер атауы ның 
төр кі ні ту ра лы та лай-та лай аңыз дар мен әң гі ме лер бар. 
Әр бір өл ке нің хал қы на су ық та па на, ыс тық та сая бол ған, 
есім де рі ел есін де сақ тал ған бір туар пер зент те рі бар. Осы ның 
бә рін жас ұр пақ бі ліп өсу ге ти іс» деп ата п көрсетті.

Ал ды мен, «Өл ке та ну» кур сы ар қы лы кі ші Ота ның, өз өл кең нің 
та ри хын ға на бі ліп қой май сың, сол ар қы лы ата-ба ба ла рың ның 
ше жі ре сін, өне рін, ру ха ни құн ды лық та рын, да ла мә де ние тін – 
бар лы ғын өл ке мен бай ла ныс ты бі ле тін бо ла сың. 

Оқу лық та ту ған өл ке ге қа тыс ты та рих та ғы бас ты оқи ға лар 
мен ма ңыз ды мә се ле лер ге жа ңа ша көз қа рас бе ру ге ты ры са мыз, 
әсі ре се, Ба тыс Қа зақ стан өңі рі нің даң қын асыр ған адам дар дың 
өмір бая ны мен та ны са мыз. 

Олар дың ішін де би лер мен ба тыр лар, ше шен дер мен ақын дар, 
ба лу ан дар мен өнер адам да ры, ең бек ар да гер ле рі, ға лым дар мен 
мә де ни қай рат кер лер, сая сат кер лер мен ме це нат тар бар. 

Се нің қо лың да ғы бұл оқу лық, со ны мен қа тар та ным дық қыз-
мет ат қа ра ды. Оқи ға лар мен та ри хи мә лі мет тер ді са лыс ты ру 
ба ры сын да ту ған өл ке нің жа ңа кел бе тін кө ре ала сың. Өл ке міз дің 
ға жай ып та би ға ты, жа ну ар лар мен өсім дік тер әле мі ту ра лы да 
қы зық ты мә лі мет тер мен та ны са сың. Осы мә лі мет тер ді өз де рің әрі 
қа рай то лық ты ру ар қы лы өт кен та рих пен бү гін гі күн ді жа қын-
да тып, бой ла рың да өл ке ге де ген ма хаб бат се зі мі ояна ты ны сөз сіз.

Жас дос! Есің де бол сын: ел аза ма ты бо лу дан бұ рын ту ған ауы-
лың ның, қа лаң ның жә не мек те бің нің аза ма ты бо лу ға ти іс сің. 
Кі ші Ота ның ның өт ке ні мен бү гі нін бі лу аса ма ңыз ды бол мақ.
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Қым бат ты ба ла қай! 
Біз дің өл ке міз – аңыз-ер те гі лер ге бай өңір лер дің бі рі. Сон-

дық тан оқу лы ғы мыз өл ке міз дің аңыз-ер те гі ле рі нен бас та ла ды. 
Бұ лар – жай ға на қи ял дың же мі сі емес, та ри хи де рек тер мен 
бай ла ны сы бар шы ғар ма лар. Та ри хи құн ды лық тар ға сон дай-ақ 
ай мақ та ғы ес ке рт кіш тер, жә ді гер лер, атақ ты тұл ға лар да (би лер, 
ба тыр лар, па лу ан дар, жы рау лар мен ән ші-саз гер лер, т.б.) кі ре ді. 
Өл ке сы ры на те рең бой ла, іс ке сәт!



ҚАЗАҚСТАНТАРИХЫ

§1. Туғанөлкеніңаңыз-ертегілері
§2. Біздіңайналамыздағытарихиескерткіштер
§3. Өңірдіңтарихитұлғалары:билер,батырлар

менпалуандар
§4. Жәдігерлерсыршертеді

(өлкетанумузейінебару)
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§ 1. Ту ған өл ке нің аңыз-ер те гі ле рі

Аңыз-әң гі ме лер – ха лық ау ыз әде-
бие ті нің жан ры, оқи ға сы шын дық 
өмір ден алын ған, ау ыз дан-ау ыз ға 
та рал ған, фольклор лық са па лар мен 
то лық қан көр кем шы ғар ма. Аңыз-әң-
гі ме лер әдет те та рих та бол ған бел гі лі 
бір адам дар дың аты на, іс-әре ке ті не 
бай ла ныс ты туа ды. Мұн дай адам-
дар дың ел үшін ет кен ең бе гі, қам қор-
лы ғы, ха лық на мы сын қор ғауы, сол 
жол да жа са ған игі лік ті іс-әре кет те рі 
ел ау зын да аңыз әң гі ме ге ай на лып, 
ұр пақ тан ұр пақ қа жет кен. Аңыз-әң гі-
ме лер де ха лық тың қос па сы бол ға-
ны мен, не гіз гі ой түй іні бар лық жер де 
бір дей сақ та ла ды. Оқи ға же лі сі күн де-
лік ті өмір де кез де се тін қа ра пай ым 
сю жет ке құ рыл ған.

Қа зақ хал қын да «Аңыз тү бі – ақи-
қат» де ген да на лық сөз бар еке нін бә рің 
жақ сы бі ле сің дер. Ота ны мыз кең бай-
тақ. Де сек те, әр өл ке нің, әр өңір дің, 
әр ау ыл дың құй ма құ лақ қа рия ла ры 
ұр пақ тан ұр пақ қа жал ға ған, жер гі-
лік ті жер лер дің тек өзі не ға на тән аңыз 
әң гі ме ле рі нің бо луы та би ғи заң ды лық. 

Қа зақ аңыз да ры жер-су ат та ры на 
бай ла ныс ты не ме се то по ни ми ка лық, 
ма хаб бат хи каяла ры, ба тыр лар 
ту ра лы жә не та ри хи аңыз дар бо лып 
бір не ше түр ге бө лі не ді.

Кел,ойланайық!
– туғанөлкедегенне?

– аңыздегенне?

– аңыздыңқандайтүрлері
бар?

Меңгерілетінбілім:
– туғанөлкетуралыаңыз-
ертегілердібілу;

– аңыз-ертегілердіңмән-
мағынасынтүсужәне
талдау;

– өткенұрпақтыңтарихи
жәнемәденимұрасын
сақтаументолықтыруды
ұғыну.

Аңызәңгіме–кейіпкерлерітарихтаболдыдегенберекбарнемесеайтушылары
өмірсүрдідепсендіреайтатынжырмен,қарасөзбенайтылатынәңгіметүрі.
Ертегілер–халықөмірі,қалабердітекойжететін,қиялғанабараалатынөлкелер

туралыалғашқыкөркемәдебиеттіңшағынтуындылары.

Білгенгемаржан
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Анықта

Қалайойлайсың,аңыздыңертегіденайырмашылығынеде?

АңызғаайналғанАққұм
Ақ құм ата ла тын ша ғыл – жер ас ты на сан құ пия сын бү гіп жат-

қан кө не ша һар дың аты. Ша һар Ба тыс Қа зақ стан об лы сы, Қа ра-
тө бе ау да ны ның Егін ді көл ауы лын да ор на лас қан. Кө не көз қарт-
тар дың пі кі рін ше, құм Ал ша ғыр хан ның ша һа ры бол ған, бі рақ 
«Қо бы лан ды ба тыр» жы рын да ай тыл ған дай, Қо бы лан ды ба тыр 
шау ып, жер мен-жек сен етіп ті. 

Аққұмқорығы

Бұ ған дә лел – Ақ тө бе об лы сы на қа рас ты Қо бы лан ды ауы-
лы ның алыс емес ті гі. Бол ма са, қа зақ жы рын да кез де се тін Ақ қо зы 
ба тыр дың есі мі қой ыл ған ме кен атауы ның осы ау дан да бо луы. Ол 
да Қо бы лан ды ба тыр ла ры ның бі рі де се ді. Бұ рын құм ды «Ақ қо зы» 
деп атап ты де ген аңыз да бар… 

Ха лық ара сын да құм ор та сын да жұм бақ көл дің бар екен ді гі 
ай ты ла ды. Ол кей де бо ла ды да, кей де жоқ бо лып ке те ді. Оқу-
шы лар осы ны та бу ды мақ сат ет кен. Зерт теу нә ти же сін де ба ла лар 
қы зыл қыш тан қа лан ған үй лер дің, ағаш тар дың ор нын тау ып ты. 
Алай да «Жұм бақ көл ге» ке зі ге ал мап ты. Жұ мыс со ңын да жас 
зерт теу ші лер құр ала қан қайт пай, мол дү ние ге ие бо ла ды. Олар: 

Анықта
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имек, қы лыш, тот бас қан ақ ша лар, кілт тің сы ны ғы, са дақ же бе сі, 
әде мі ке сіл ген ар қар мүй ізі т.б. тұр мыс тық зат тар еді. 

Шың ғыр лау ау да ны ның Се гіз сай (Ле бе дев ка) се гіз жыл дық 
мек те бі нің бір топ оқу шы ла ры жо ғал ған мал ды із деп жү ріп, құм 
ор та сын да ғы көл ге тап бо ла ды. Ба ла лар кел ген соң көр ген де рін 
үл кен дер ге ай та ды. 

Қарт тар жа ғы олар ға зе кіп:
 – Тәйт , әрі! Бұл құм – қа си ет ті ме кен. Ол көл бү гін бол са, ер тең 

жоқ. Си қыр лы, – деп ба ла лар ды мүл дем тый ып тас тай ды. 
Кей ін об лыс ор та лы ғы на оқи ға ба ры сы ха бар ла нып, 1965 

жыл дың жа зын да А.С.Пуш кин атын да ғы Орал пе да го ги ка лық 
инс ти ту ты ның та рих то бы ның бір топ сту де нт те рі ке ле ді. Топ қа 
та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты Ғаяз Ку шаев же тек ші лік ете ді. 
Олар үл кен қор ған ның ізін қа зып, үш көз ді са қи на т.б. ол жа ға 
ке не ле ді. Бі рақ 186 шар шы метр жер қа зыл ған нан соң, жұ мыс әрі 
жал ғас пай қа ла ды. 

Ғ.А.Ку шаев 1971 жы лы Ақ құм ай ма ғын да жү ріп, «Жұм-
бақ көл ге» ке зі ге ді. Бі рақ қа мыс ты көл ді қа бан дар жай ла ған-
дық тан, оны зерт теу ге мүм кін ді гі бол май ды. Де ген мен, та ғы да 
жүр гі зіл ген зерт теу жұ мыс та ры сәт ті өтіп, бір не ше ең бек құ ра лы 
та бы лып, ол жа лы қай та ды. 

Ақ құм ның «Ақ құм» ата луы – соң ғы жүз жыл дық тың же мі сі. 
То по ним дер дің сын есім мен зат есім нен бі рі гіп жа са луы ғы лым да 
дә лел ден ген. Геог ра фия лық жер бе де рі не қа ра сақ, ша һар дың 
үс тін қи ыр шық ақ құм бас қан, өйт ке ні қа ла Қал ды ғай ты өзе ні нің 
жа ға сын да ор на лас қан. Қа лай де сек те, Ақ құм ның іші не бү гіп 
жат қан құ пия сын бі лу, та ри хи сы рын ашу, жан-жақ ты зерт теу – 
бо ла шақ тың ісі. 

Оқы, қы зық!

Аққұмқорығы–ҚаратөбеауданыныңЕгіндікөлауылынан10км
жердеорналасқанқұмдыалқап.Аққұмсолтүстіктеноңтүстіккеқарай
ұзындығы18,батыстаншығысқақарай8кмендіккесозылғанқұстың
сопақшажұмыртқасытәріздесқұмдыжоталар.Аққұм–тарихижер.
Археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде алтын бұйымдар,
әскериқұралдар,тұрмыстыққұрал-жабдықтарт.б.нәрселертабылған.

Оқы,қызық!
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«Қызәулие»бұлағы

Сарқырама

Шың ғыр лау ау да ны ның Ақ су ат ауы лы ның ма ңын да суы 
тас тай су ық сар қы ра ма ағып жа тыр. Сар қы ра ма ға бар де нең мен 
қой ып кет кен кез де, шар ша ға ның ды ұмы тасың. Жаз бойы оның 
суы на шо мыл ған ба ла қыс та еш қа шан тұ мау мен ау ыр май ды екен. 
Сар қы ра ма ның дәл жа нын да оның ай ды ны және «Қыз әулие» 
де ген ерек ше бұ лақ бар. Ерек ші лі гі сон да – тұп-тұ нық әрі суы-
ның құ ра мын да кү мі сі көп, ал дәмін сөз бен ай тып жет кі зу мүм кін 
емес. 

Әулие бұ лақ Қа ра ғаш ор ма ны ның ішін де ор на лас қан. Ел ау зын-
да ғы әң гі ме ге қа ра ған да, бая ғы за ман да Нұр ға ли де ген кі сі нің 
Са ли қа ат ты қы зы бол ған. Оның тү сін де аян бе ріп, не мі бір жер ді 
сау сақ та ры мен тыр на лай тын бо лып ты. Бір кү ні әке-ше ше сі қыз-
дың тыр на ғы ның ара сы то пы рақ қа то лы еке нін бай қай ды. Сұ рас-
тыр са, қыз өзі не аян бе рі луі не бай ла ныс ты осы лай жа сай ты нын 
және 15 жа сын да өле ті нін ай тып ты. Айт қан дай, қыз 15 жа сын да 
дү ние ден озып, тыр ма ла ған же рі нен бұ лақ кө зі ашы лып ты. Сол 
се беп ті мөл дір бұ лақ қа «Қыз әу лие» атауы бе ріл ген екен. Бұл 
күн де ау ру ына ши па із де ген жан дар осы бұ лақ тан су алып, бейіт 
ба сы на тү ней ді. Мөл дір бұ лақ жаз дың ыс тық кү нін де тас тай су ық, 
ал қыс ты гү ні 40 гра дус аяз да да мүл дем қат пай, бор дың ара сы нан 
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бұр қыл дап шы ғып жа та ды. Бір қы зы ғы, бұ лақ тың суы на кү міс 
әше кей мен түс кен қыз дар сыр ға, са қи на ла ры нан ай ыры лып 
жа та ды екен. Се бе бі, Қыз әулие кү міс ті өзі не тар та ды-мыс...

Талда

Барлық аңыздарды салыстырып, талда. Оларға ортақ белгі бар
ма?

СарыбидіңСырымғабергенбатасы
Та ма елі нің Са ры би де ген ақыл гөй ақ са қа лы Дат тың үй ін де 

түс те ніп отыр ған да, Сы рым ба ла ның әр сө зі не ри за боп, оған 
мы на дай өси ет ай тып ты:

– Ба лам, бұл дү ние де ал ты ұлы сөз бар, со ны есің нен шы ғар май 
жүр сең, ел ал дын да бе дел ді, сый лы бо ла сың. Егер ол сөз ді 
ұмыт саң, ха лық се нің ма ңай ыңа жо ла май ау лақ қа ша ды. Сы рым:

– Ол қан дай сөз еді, ата, ай ты ңыз шы?
Са ры би:
– Ар лы-ож дан ды бол!
– Ел ге де ген па ры зың ды ұмыт па!
– На мы сың ды жас тан сақ та!
– Хал қың ды ала ла ма!
– Жа қы ның ды жа ра ла ма!
– Қа лы сың ды қа ра ла ма!
Са ры би айт қан осы ал ты өси ет ті Сы рым ше шен қар тай ған ша 

есін де сақ тап кел ген екен.

МахамбеттіңИсатайбатырдықорқытуы
Иса тай ба тыр іні сі Ма хам бет ақын ның ар қа сы бар екен де ген ді 

жұрт тан ес тіп, бір де: «Әй, осы се нің ке ре ме тің бар дей ді ғой. Рас-
өті рі гін бі лей ін, ме ні осы қа зір мық тап бір қор қыт шы», – деп ті. 

Әдеп сақ та ған ақын: «Аға сы, қой са ңыз шы. Біз се кіл ді жа ман 
іні ңіз дің қо лы нан сіз ді қор қы ту қай дан кел сін?!» – деп қаш қақ тап 
кө ріп ті. Ба тыр ашу ша қы рып: «Тәйт  әрі, айт қан ды қыл!» – деп 
ақы рып ты. Ама лы тау сыл ған ақын: «Жа рай ды, ен де ше!» – деп 
дөң бек тө бе нің бір бүйі рі нен ай на ла бе ріп, көз ден ғай ып бо лып ты. 

Сол-ақ екен, ту сырт та рын да дөң ки іп тұр ған тө бе нің ұшар 
ба сы өз-өзі нен то за ңы тып қоя бе ріп ті. Бұр қы ра ған шаң кө те рі ліп, 

Талда
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ос қы рын ған-пыс қы рын ған ды быс тар кө бей іп, ша шақ та ры 
шо шаң да ған қы рық най за кө рі ніп ті. Ай-шай жоқ, «Аға тай! Аға-
тай ға!» ба сып, тө мен қа рай құй ғы та шау ып, құл ди лай жө не ліп ті. 
Етек те гі сар баз дар ерік сіз тай қып, екі жа ры лып, дүр кі рей ше гі-
ні сіп ті. Тек Иса тай ға на тұр ған ор ны нан тап жы ла қой мап ты. 
Жа қын да ған сай ын ки із дей ұйыса түс кен қою шаң ара сы нан 
әл де кім: «Ас са лау ма ға лей кум, аға сы!» – деп саң қыл дай тіл қат-
қан да, көз ді ашып-жұм ған ша то заң жым-жы лас сей іліп ті. Сөйт-
се, қа сын да еш кім жоқ, жа па дан-жал ғыз Ма хам бет сос ти ып тұр-
ған Иса тай дың ал ды на ке ліп, бір ті зер леп оты ра ке тіп ті. Қа лың 
сар баз жа ға ла рын ұс тап, бас та рын шай қа сып ты. 

Зертте

Өз елді мекендеріңде өмір сүрген, халық игілігі үшін күрескен
адамдартуралыаңыздардыіздестіріп,зерттеужүргіз.

Үйде орында

1. Өз де рің тұ ра тын жер дің қан дай аңыз-ер те гі ле рін бі ле сің?
2. Өз өл кең нің аңыз-ер те гі ле рі нің та қы рып та ры қан дай?
3. Өл ке ге қа тыс ты аңыз-ер те гі лер ді қай дан ес тіп, біл дің?

Зертте

Үйдеорында
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§ 2. Біз дің ай на ла мыз да ғы та ри хи  
 ес ке рт кіш тер

Орал өңі рі нің негізі та ри хи мұ ра сы 
көп те ген ма те ри ал дық жә не ру ха ни 
ес ке рт кіш тер де, ар хи тек ту ра да, мү сін-
дер де сақ та лып, бей не лен ген. 

Ба тыс Қа зақ стан об лы сын да өт кен 
оқи ға лар ту ра лы мә лі мет тер бе ре тін 
ар хе оло гия лық ес ке рт кіш тер, мо ну ме-
нт тер мен та ри хи ны сан дар бар. 

Об лыс ше га ра сын да рес ми түр де 
2139 та ри хи-мә де ни ес ке рт кіш тер 
тір кел ген. Со ның ішін де, ар хе оло-
гия лық – 1966, сәу лет пен мә де ни 
ес ке рт кіш тер – 173. Орал қа ла сын да – 
142, ау дан дар да – 31. Рес пуб ли ка лық 
ма ңы зы бар 14 ес ке рт кіш бар.

Та рих та адам зат үш ке зең ді бас тан 
ке шір ді: бұл – тас дәу ірі, қо ла жә не 
те мір дәу ір. Біз дің же рі міз де өт кен 
дәу ір дің көп те ген із де рі сай рап жа тыр.

Бү гін біз өт кен за ман ның үн сіз куә-
гер ле рі – ар хе оло гия лық ес ке рт кіш тер 
ту ра лы әң гі ме лей міз.

Меңгерілетінбілім:
– туғанөлкедегіескерткіш-
тердібілу;

– туғанөлкедегітарихи
ескерткіштердіңқұнды-
лығынтүсіну;

– туғанөлкеніңмаңызды
ескерткіштерініңәрқай-
сысыныңпайдаболу
тарихынтүсіндіріпайта
білу.

Кел,ойланайық!
– тарихдегенне?

– қандайтарихиоқиғалар-
дыбілесің?

– өлкеміздіңқандай
тарихи,мәдениескерт-
кіштерінбілесің?

археология,ескерткіш.

Түйінсөздер

Ескерткіш–елдің,халықтыңмәденимұрасыныңжалпыламаатауы.Тарихжәне
мәдениетескерткіштерініңжиынтығымұражайлық,көрмелікмаңызыбарзаттармен
жылжымайтынескерткіштерді(құрылыстарды,ғимараттарды,т.б.)қамтиды.Ортақ
типологиялық белгілері бойынша ескерткіштерді негізгі 4 түрге бөледі: археоло-
гиялықескерткіштер,тарихиескерткіштер,сәулетөнеріескерткіштері,монументтік
(мүсін)өнерескерткіштері.
Археологиялықескерткіштер–халықтыңежелгітарихынақатыстыматериал-

дықмәдениетініңескерткіштері.
Тарихиескерткіштер–атақтыадамдардыңестелігінжәнемаңыздытарихиоқи-

ғалардыескеалуүшінжасалғанөнертуындылары;халықтыңмәденимұрасының
маңыздыбөлігінқұрайтыннысандар.

Білгенгемаржан
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Ба тыс Қа зақ стан да ла сы мен Орал 
өңі рі нің ес ке рт кіш те рін ал ғаш XVIII 
ға сыр да орыс ға лым да ры әке лі-ба ла лы 
Петр Ива но вич жә не Ни ко лай Пет ро вич 
Рыч ков тар зерт тей бас та ды. 

Ке ңес ке зе ңін де өл ке ар хе оло гия-
сы на тың сер пін бер ген ға лым, та рих 
ғы лым да ры ның кан ди да ты Г.А.Ку -
шаев тың із де ніс те рі нің ор ны ерек ше. Ел 
тәу ел сіз ді гі мен бір ге өңір ар хе оло гия сы 
жа ңа са па лық дең гей ге кө те ріл ді. Оның 
дә ле лі – 2002 жы лы 22 ақ пан да Ба тыс 
Қа зақ стан об лыс тық та рих жә не ар хе-
оло гия ор та лы ғы ның құ ры луы (ди рек-
то ры та рих ғы лым да ры ның док то ры, 
про фес сор М.Н.Сыды қов) еді.

Осы ор та лық тың Ә.Мар ғұ лан атын да ғы ар хе оло гия инс ти ту-
ты мен бір ле се жүр гіз ген бар лау жұ мыс та ры нә ти же сін де Шал қар, 
Род ник, Еш кі тау, Та нас ме кен де рі нен тас дәу ірі нің ес ке рт кіш-
те рі – ежел гі тас жаб дық тар, ти іс ті құ рал-сай ман дар та был ған. 

Г.А.КУШАЕВ



16

Әдет те тас тан жа сал ған құ рал-сай ман дар си рек кез де се ді. Сол 
се беп ті Ба тыс Қа зақ стан ай ма ғын да ғы ме зо лит (ор та тас дәу ірі) 
ке зе ңін зерт теу ісі үл кен қы зы ғу шы лық ту ды ру да. 

Анықта

Қалайойлайсың,таунеліктенЕшкітауаталған?

Ешкітау

Тас дәу ірі нің куәге рі, па леолит за ма ны ның ірі тұ ра ғы – 
Еш кі тау тауы (Тас қа ла ау да ны). Бұл жер де ал ғаш қы адам дар дың 
тір ші лі гі не қа жет ті ең бек құ рал да рын жа сау ға, ши кі зат та бу ға 
қо лай лы жағ дай лар бол ды. Мың да ған жыл дар дан соң адам дар 
қо ла өн ді ру ді иге ріп ал ды. 

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның ар хе оло гия лық кар та сын да 150-
ден ас там қо ла дәу ірі не жа та тын ес ке рт кіш тер көр се тіл ген. Сол 
кез де ай мақ та Анд ро нов мә де ние ті кең та рал ған. Та ри хи де рек-
тер де 4–3 мың жыл бұ рын Оң түс тік Орал өңі рі нің тай па ла ры 
көр ші лес ай мақ тар ды ме талл ши кі за ты мен қам та ма сыз ет кен ді гі 
кел ті ріл ген. 

Қо ла дәу ірін де ай мақ та Анд ро нов мә де ние ті мен қа тар Қи ма 
мә де ние ті де кең та рал ған. Қи ма мә де ние ті ес ке рт кіш те рі нің бі рі 

Анықта



17

Ба тыс Қа зақ стан об лы сын да ғы қо ла дәу ірі нің ең ірі ке шен де рі 
Бау ыр жан-Аяқ кө не ел ді-ме ке ні нен (Тас қа ла ау да ны Ата ме кен 
ауы лы ның оң түс тік-ба ты сы нан 10 км жер де ор на лас қан) 29 шұң-
қыр та был ған. Ар те факт тар қо ла дан жа сал ған түр лі ыдыс-аяқ та-
ры мен ерек ше ле не ді. 

1984 жы лы Те рек ті ау да ны ның ау ма ғын да жүр гі зіл ген қаз ба 
жұ мыс та ры ның нә ти же сін де ар хеолог тер «Крес ты» ат ты қо ла 
дәу ірі нің ес ке рт кі шін тап ты. Бұл жер де гі қо рым да қо ла дан 
жа сал ған бұй ым дар мен ыдыс-аяқ тар кез де се ді, со ны мен қа тар, 
қы зыл түс ке боял ған адам қаң қа сы жер лен ген. Ал қан ның жан-
мен бай ла ныс ты еке нін ер те де гі адам дар біл ген. Мұн дай се нім ді 
ани мизм дей ді.

Ай мақ та те мір дәу ірі нің ерек ше ес ке рт кіш те рі көп та был ған.
Те мір дәу ірі нің ес ке рт кіш те рі көш пе лі сав ро мат тар (кей ін 

сар мат тар) дәу ірі не жа та ды. Бұ ған Шың ғыр лау ау да ны Се гіз сай 
(Ле бе дев ка) ке ше нін де гі жүз де ген қор ған дар дан та был ған ар хе-
оло гия лық жә ді гер лер дә лел. 

Қырық-Оба
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Талқыла

Қырық-Обақорымыныңерекшелігінебайланыстыескерткішкета-
ғықандайатауберугеболады?

Те мір дәу ірі нің ірі ар хе оло гия лық ес ке рт кі ші – Қы рық-Оба. 
Ес ке рт кіш ке үш қор ған ке ше ні кі ре ді. Олар Бөр лі ау да ны ның 
ба тыс жа ғын да жә не Те рек ті ау да ны ның Да ни ля көл ауы лы ның 
ма ңын да ор на лас қан.

Қы рық-Оба І ке ше нін де 7 ірі қо рым бар, олар дың би ік ті гі 18,6 
метр ге дей ін жет се, диа мет рі 500 метр ге дей ін же те ді. Бұл қо рым 
Еура зия ке ңіс ті гін де ең ірі да ла пи ра ми да сы бо лып са на ла ды. 

Қы рық-Оба ІІ қо ры мы на 40-қа жу ық түр лі пі шін ді қор ған дар 
кі ре ді. Бұл қо рым дар дың ерек ше лі гі – қор ған дар дың би ік ті гі 
жә не ал тын нан, кү міс тен жа сал ған бұй ым дар та бы лу ын да. Бұл 
бел гі лер пат ша әу ле ті нің жер лен ге нін дә лел дей ді. 

Зертте

Облысымыздың7киеліорыны:
1. Сарматдәуірініңмұрасы;
2. Алашорданыңбатысқанаты;
3. Дінғұламасынаарналғанескерткіш;
4. Көнеқалаорны;
5. Алашқайраткерініңзираты;
6. Хансарайынаайналғанескерткіштер;

Талқыла

Бұлмаңызды!
ЕлбасыН.Назарбаевтың«Руханижаңғыру»бағдарламалықмақаласының

аясында біздің облыс бойынша жеті нысан киелі орындар картасына
енгізілді. Олар: Тақсай қорғандар кешені, Жайық қалашығы, Жұмағазы
хазіреткесенесі,ҒұмарҚарашзираты,БатысАлашордаастанасы–Жымпи-
тыауылы,Бөкейордасытарихи-музейкешеніжәнеДәулеткерейШығайұлы
кесенесі.

Зертте
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7. Даңқты композитор, Дәулеткерей күйшінің кесенесімен таныса
отырып,шағынзерттеужұмысынжүргіз.

Тақсайқорғанкешені,б.з.д.VI–Vғғ.Батыс
Қазақстаноблысы,ТеректіауданындағыТақсай
обаларкешенінен2012жылыархеологтар
500-гетартаалтынәшекейменкөмкерілген
20жасарәйелдіңсүйегінтапқанеді.«Тақсай
ханшайымы»атаныпкеткенбұлескерткіш
жәдігердіңтүпнұсқасыбүгіндеАстанақаласын-
дағыҰлттықмузейдесақтаулытұр.Сарматтар
дәуіріндегіауқаттыәулеттіңөкілісаналатын
«Алтынханшайым»отандықархеология
ғылымындатеңдессізжаңалықсаналыпотыр.
Тақсайобаларкешеніндеқазбажұмыстарыәлі
дежалғасуда.

Алашордаүкіметініңбатысқанаты–Күнба-
тысАлашордасыныңорталығыболғанЖым-
питыауылындаАлаштарихыменбайланысты
бірнешеғимаратсақталған.Оныңбірі–Күн-
батысАлашорданыңкеңсесі,екіншісі–ХІХ
ғасырғатиесілімұсылмандармешіті.Алаш
жұртыазаттыққақолсозған1917–1918жыл-
дарыАлашорданыңбатысқанатыеңұзақ:19
ай578күнбойыөмірсүрген.БүгіндеЖымпиты
ауылындаАлашаллеясы,Алашордамузейі
жұмысістейді.

БатысҚазақстанөңіріндеХІХғасырдаөмір
сүргендінғұламасы«Дәдемата»дегенатпен
деәйгіліболғанЖұмағазыхазіретТәңкеұлы.
Елаузындасақталғанаңызғақарағандаол
Түркістаншаһарындабілімалып,ҚожаАхмет
Ясауидүрбесіндеимамдыққызметатқарған.
Соданкейінтуғанжерінеоралып,мешіт-мед-
ресеашып,елгеруханибілімтаратқан.Әулие
дүниеденөткенсоңдабасынанел-жұрт
арылмайтынзияраторнынаайналған.Бүгінде
«Дәдемата»жекеқорыресмитіркеліп,зиярат
орнындамешіт,қонақүйсалынған.
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ОртағасырлықЖайыққаласықазіргіОрал
қаласыныңіргесінде,ЖелтаубиігініңЖайық
өзенінеқарайеңкейгентұсындаорналасқан.
Археологиялыққазбажұмыстарыкезінде
табылғаннысандарХІІІ–ХVғасырларғатиесілі
болғанымен,жалпықалатуралыдерекІХ
ғасырдағыарабсаяхатшысыибнФадланның
жазбасындаайтылады.ҒалымдарЖайық
қаласынқазіргіОралқаласыныңізашары
санайды.Болашақтакөнеқалааумағыашық
аспанастындағымұражайғаайналадыдеп
жоспарлануда

Белгіліақын,ойшыл-ағартушы,Алашқайрат-
керіҒұмарҚараш–заманыныңозықойлы
өкілдерініңбірі.Төңкеріскедейін-ақ«Шайыр...»
және«Көкселдер»жинағын,«Ойғакелгенпі-
кірлерім»,«Балатұлпар»(Уфа,1911),«Қарлы-
ғаш»(Қазан,1911),«Тумыш»(Уфа,1911),«Аға
тұлпар»(Орынбор,1914)кітаптарыншығарған,
1911жылықазақтыңтұңғышбасылымдарының
бірі«Қазақстан»газетіншығарысқан,1919жы-
лытұңғышпедагогикалық«Мұғалім»журналын
шығарғанқайраткер.
1917жылыАлашқозғалысынабелсенеара-
ласып,біріншіжәнеекіншіжалпықазақсъезіне
қатысқан,қазисайланған.ҒұмарҚараш1921
жылы12сәуірдеБатысҚазақстаноблысы
Жәнібекауданы,Жақсыбайауылдықокругінде
Құнаншапқандегенжердежауларыныңқолы-
нанқазатабады.

БатысҚазақстаноблысыорталығынан550
шақырымқашықтажатқанХанордасыауылы.
Ол–1801жылықұрылғанБөкейордасының
астанасы,іргетасынханЖәңгір1827жылы
қалағанелдімекен.БұлжердеХІХ–ХХға-
сырларғажататынкөптегенғимарат–Жәңгір
мектебі,қазынашылықүйі,баспаханат.б.
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60-танастамтарихжәнемәдениетескерткіш-
терісақталған.
Тарихи-музейкешенініңқұрамынаБөкейорда-
сыныңтарихимузейі,Тәуелсіздікмузейі,Хан
сарайыныңқару-жарақпалатасы,Бөкейорда-
сындағыхалықтықбілімберумузейі,А.Серга-
чевүйі,педагогикалықтехникумғимаратымен
Жәңгірхан,Дәулеткерей,М.С.Бабажановтың
кесенелерікіреді.Үшкесенетүрліархитектура-
лықүлгідесалынған.

ДәулеткерейШығайұлы1820жылдарша-
масындақазіргіБөкейордасыауданында
ауқаттыотбасындадүниегекелген.Әкесі
Шығайда,БөкейордасыныңханыЖәңгірде
оныбалажасынанелбилеуге,төрелікетуге,
салтанатқұруғатәрбиелеген.ХІХғасырдың
ортатұсындағыИсатай,Махамбеткөтерілісіне
тікелейқатыспасада,тілектесболғандеген
дерекбар.Мұныоның«Жігер»аттыкүйінен
байқауғаболады.Дәулеткерейадамның
руханидамуынаасакөңілбөлгенжәнебұл
бағыттағыөзкөзқарасынқорғаған.Композитор
өміріндегіасаелеуліоқиғаныңбірі–ұлыкүйші
Құрманғазыменкездесуі.«Дәулеткерейдің
Құрманғазыменәңгімелесіп,халықдәстүрі
үлгісіндегібасқададомбырашылардыкөріп-та-
нуыоныңмузыкалықшығрамашылығынақатты
әсеретеді»,–депжаздыакадемикА.Жұбанов.
Дәулеткерейдіңхалықтағдырын,елдіңеркіндік-
кеұмтылусезімінбейнелеген«Топан»,«Жігер»
аттыкүйлерітегеурінділігіменқосатақсірет
көргенержүрекадамныңсалмақты,салиқалы
тебіреністолғанысынбейнелейді.
Дәулеткерей–ұзақуақытөмірсүрмеседе
артынаөлмес,өшпесмұрақалдырыпкеткен
ұлыкүйшілердіңбірі.КесенесіоблыстағыБөкей
ордасыауданындаорналасқан.
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Монументалдықескерткіштер
Біз дің об лы сы мыз да сан түр лі мо ну мен тал дық ес ке рт кіш тер 

бар. Ес ке рт кіш тер мү сін деу, та ри хи оқи ға лар ға бай ла ныс ты 
не ме се же ке тұл ға лар ға қа тыс ты бей не лен ген. 

Талда

Қандайескерткіштербейнеленген?
– Ескерткіш-мүсіндердіңавторларынанықтап,қалатарихыменбай-

ланысынталда.
– Ескерткіштегітұлғалартуралықандаймәліметтербереаласың?

СырымДатұлы Жәңгірхан

АбайҚұнанбаев АлександрПушкин

Талда
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Құрманғазы
жәнеДина

МәншүкМәметова
ӘлияМолдағұлова
ХиуазДоспанова

Сәулетжәнеқалақұрылысыескерткіштері
Орал – қа зақ елі нің бай ыр ғы қа ла ла ры ның бі рі. Ша һар дың 

Ша ған мен Жай ық өзен де рі нің қи ылыс қан тұ сын да ғы та ри хи 
бө лі гін ХІХ ға сыр да ғы та ри хи-мә де ни сәу лет ес ке рт кіш те рі 
құ рай ды. Об лыс ор та лы ғы Еуро па мен Шы ғыс сәу лет өнер ле рі 
то ғыс қан өңір бо лып та бы ла ды. 

Жасапкөр

Қала туралы кітаптар, журналдар, баспасөз беттеріндегі
жәнеИнтернеттегітарихифотосуреттердіжинақтап,PowerPoint
программасындапрезентацияжасапкөр.

Атамандарүйі
Ғимарат1825жылыиталиялықархитек-
торМ.Дильмедино«палаццо»стилінде
салынған.
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ҚазіргітаңдамұндаБатысҚазақстанІшкі
Істердепартаментініңгоспиталіжәне
А.С.Пушкинніңмузей-үйіорналасқан.

Каревүйі
1900жылыОралқаласындағыҮлкен
МихайловжәнеМостовойкөшелерінің
қиылысындаіріғимаратсалынды.Ол
жергіліктітанымалкөпесАлександр
Каревтіңқұрметінеаталған«Каревүйі»
болатын.Бұлескерткішкөпжылдар
бойыОралқаласындағыеңзәулімәріең
биікғимараттардыңбіріболған.

ҚазірбұлғимараттаҒ.Құрманғалиев
атындағыБатысҚазақстаноблыстық
филармониясыменЖ.Молдағалиев
атындағыоблыстықәмбебапкітапхана-
сыорналасқан.

ХІХғасырданбұрынғыкоммерциялық
банкғимараты1896жылытұрғызылған.
Сәулетшісі–А.Бунькин.Революцияға
дейінғимаратсаудабанкініңқарама-
ғында,соныменқатардүкендерүшін
пайдаланылған.

ҚазіргітаңдаБатысҚазақстаноблысы
әкімдігініңғимаратыорналасқан.
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Та ри хи жә не мә де ни ес ке рт кіш тер біз ге өт кен та рих ту ра лы 
мә лі мет бе ріп қа на қой май ды, со ны мен қа тар дәу ір де гі ең 
ма ңыз ды та ри хи оқи ға лар дың ерек ше лік те рін көр се тіп, дү ни ета-
ны мы мыз ды бай ыту ға ық пал ете ді.

Өз өл ке міз дің та ри хи қа си ет ті орын да рын біл мей ін ше, өз Ота-
ны мыз дың та ри хын зерт теу мүм кін емес.

Үйде орында

1. Орал қа ла сын да ғы та ри хи ес ке рт кіш тер әлем нің қай қа ла сын-
да ғы ес ке рт кіш тер ге ұқ сай ды? 

2. Өз ел ді ме кен де рің де қан дай та ри хи ес ке рт кіш тер бар? Олар ды 
си пат тап, мы на кес те ге тол тыр.

Ескерткішатауы Орналасқанжері Ескерткішсипаттамасы

3. Та ри хи жә не ар хе оло гия лық ес ке рт кіш тер дің құн ды лы ғы не-
де? Не се беп ті ес ке рт кіш тер қор ғау мен сақ тау ды қа жет ете ді?

 Ес ке рт кіш тер кар та сы на та ғы не лер ді қо су ке рек деп ой лай сың?

БатысҚазақстаноблысыбойыншаескерткіштеркартасы

Үйдеорында
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§ 3. Өңір дің та ри хи тұл ға ла ры:  
 би лер, ба тыр лар мен па лу ан дар

Ата-ба ба ла ры мыз дың ға сыр лар 
бой ғы ар ма ны – тәу ел сіз ел бо лу. Қа зақ 
елі өт пе лі ке зең нің бар лық қи ын дық-
та рын же ңіп, әлем дік сах на ға кө те-
ріл ді. Елі міз дің осын дай би ік тік тер ді 
ба ғын ды ру ына бар лық адам дар сү бе лі 
үлес қос ты. Ұлт тық қа сие ті міз бен ұлт-
тық на мы сы мыз ды оят қан, әлем ге 
қа зақ тың та ны лу ына, бос тан дық пен 
ер кін дік тің бас тау ын да қа зақ хал қы на 
әй гі лі би ле рі міз дің, ба тыр ла ры-
мыз дың, ба лу ан да ры мыз дың ор ны 
ерек ше бол ған. Өз өл ке міз ден шық қан 
би лер дің, ба тыр лар дың, ба лу ан дар дың 
бір қа та ры на тоқ та лып өте міз.

Анықта

Өзөлкеңдебилерболғанба?

Өл ке міз дің та ны мал би ле рі нің 
бі ре гейі әрі көш бас шы сы Әйте ке Бәй-
бе кұлы (ша ма мен XVII ға сыр дың 
соң ғы ши ре гі – XVIII ға сыр дың 30 
жыл да ры) – қа зақ хал қы ның бір лі гін 
ны ғай ту ға зор үлес қос қан атақ ты үш 
би дің бі рі, мем ле кет қай рат ке рі. Әлім 
тай па сы ның Төрт қа ра ру ынан шық-
қан. Әйте ке би дің шын есі мі – Ай тық. 

Оның есі мі қа зақ хал қы на діл-
мар ше шен ді гі мен, тап қыр би лі гі мен 
мә лім. Ол ақыл-бі лі мі мен, па ра сат-
пай ымы мен жә не әділ ше шім де рі мен 
ел се ні мі не ие бол ған. Мал, жер, же сір 
жә не құн дауы мен оған қа ра пай ым 

би,батыр,палуан.

Түйінсөздер

Меңгерілетінбілім:
– туғанөлкенітарихына
кіргенбилер,ақындар,
батырларменпалуан-
дардыбілу;

– бұлтұлғалардыңтуған
өлкетарихынабекер
кірмегендігіндәлелдей
білу.

Кел,ойланайық!
– Бидегенкім?Билер
халықөміріндеқандай
рөлатқарған?

– қандайбатырлармен
палуандардыбілесің?

– жергіліктіақындардың
қандайшығармаларын
атайаласың?

Палуан–күшөнерібасым,
күресөнерінжетікмеңгерген,
әдіс-тәсілі мықты адам.
Олартуралытүрліаңыз-әңгі-
мелерелаузындасақталған.
Палуан– көне түрік тіліндегі
«алып»сөзіменмағыналас.

Білгенгемаржан

Анықта
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ха лық та, тө ре де, хан да жү гін ген. Ол 
өзі нің үзең гі лес дос та ры Тө ле, Қа зы бек 
би лер мен жә не жау ын гер се рік те рі 
Қа бан бай, Бө ген бай, Жә ні бек сын ды 
ба тыр лар мен бір ге қа зақ елі нің, ха лық 
жа сақ та ры ның ба сы-қа сын да бо ла ды. 

ХVІІ–ХVІІІ ға сыр лар да қа зақ хал қы-
ның ба сы на түс кен ау ырт па лық ты бір ге 
кө те ре ді. Қа тер лі жо рық тар мен қан ды 
шай қас тар ға қа ты са ды. Де мек, елі нің ер-
кін ді гін, же рі нің бү тін ді гін бір ге қор ға-
ған.

Тәуке хан ке зін де гі қа зақ хан ды ғы-
ның аса көр нек ті би ле рі нің бі рі ре тін де 
«Же ті жар ғы ны» шы ға ру ға елеу лі үлес 
қо са ды. Бір ор та лық қа ба ғын ған қа зақ 
хан ды ғын құ ру ға ат са лы са ды. Ол өз өмі-
рін, күш-жі ге рін, ақыл-па ра са тын ел 
қа мы на, оның ке ле ше гі не, бо ла ша ғы на 
ар на ған қай рат кер. Мұ ны «Әйте ке айт-
ты» де ген ше шен дік сөз дер дің көп ші лі гі 
дә лел дей ді. 

Зертте

Әйтеке Бәйбекұлының «Бай болсаң,
халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң,
жауыңанайзаңтисін.Байболыпелгепай-
даңтимесе,батырболыпжауыңанайзаң
тимесе,елденбөтенүйіңкүйсін»,–деген
шешендіксөзінқалайтүсінесің?

Кі ші жүз дің Бай ұлы тай па сы ның 
Та на ру ынан шық қан Жием бет Бор то ға-
шұлы (XVI ға сыр дың со ңы мен XVII 
ға сыр дың ал ғаш қы жар ты сы) – қа зақ тың 
аса тала нт ты жы ра уы, биі әрі же ңім паз 
ба ты ры. Жием бет тің жас тық ша ғы 
қа зір гі Ба тыс Қа зақ стан ай ма ғы ның 

ӘЙТЕКЕБӘЙБЕКҰЛЫ

Зертте

ЖИЕМБЕТ
БОРТОҒАШҰЛЫ
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Ақ жай ық, Ден дер, Өзен, Жем, Арал ара лы ғын да ғы ау ыл дар да 
өт кен. 

Жием бет 1620 жыл ғы Есім хан ның ой рат-қал мақ тар мен со ғы-
сы ке зін де ерек ше ер лік, тап қыр лық көр се тіп, шап қын шы жау ды 
ой сы ра та же ңіп, бе тін қай та ра ды. Жием бет жы рау дың ерен ер лі гі 
мен әділ де ал ғыр би лік қыз ме ті ха қын да бы лай жа зыл ған: «...Ол 
Есім хан ның Кі ші жүз де гі ел бас қа ру шы биі, қол бас шы ба ты ры 
бол ған. Қал мақ тар ға қар сы 1620–1627 жыл дар да ғы жо рық тар ға 
қа ты сып, ұй ым дас ты ру шы лық қа бі ле ті мен, ер лі гі мен көз ге түс-
кен». Сөйт іп ол үл кен абы рой , зор бе дел ге ие бол ған.

Зертте

Жиембетбидіңерлігіменәділбилікқызметінқандайдеректермен
дәлелдейаласың?

Кі ші жүз дің қо ғам дық-сая си өмі-
рін де көз ге тү сіп, ел іс те рі не бел се не 
ара лас қан Үкі би (XVIII ға сыр дың 
50–60-жыл да ры мен ХІХ ға сыр дың 
ал ғаш қы ши ре гі) – сол тұс та ғы 
мұ ра ғат де рек те рі не есі мі таң ба-
лан ған тұл ға. Ше жі ре бой ын ша Үкі 
би дің ата-те гі – Кі ші жүз де гі он екі 
ата Бай ұлы ның Бай бақ ты ру ынан, 
оның Әл те ке бө лі мі нен. Кі ші жүз 

ру ла ры ның қо ныс та ры кел ті ріл ген Орын бор ше га ра лық ко мис-
сия сы ның мә лі ме тін де «Бай бақ ты ру ының Әл те ке бө лі мі жаз да 
Өлең ті бой ын да, қыс та оның са ға ла рын да ғы қа мыс тар да кө шіп-
қо на ды» де лін ген.

Ел ау зы нан жет кен әң гі ме лер де Үкі нің би, ба тыр, ше шен, айт-
қыш кі сі бол ға ны ай ты ла ды. За ма нын да Кі ші жүз ге әй гі лі бол-
ған Үкі би дің сө зі не тоқ та ма ған кі сі жоқ дей ді. Үкі би дің ма за ры 
Ақ жай ық ау да нын да ғы Ба зар тө бе ау ыл дық ок ру гі не қа рас ты 
Қы зыл жар ауы лы ның ма ңын да ор на лас қан.

Жү сіп Сы ры мұлы (XVIII–XIX ға сыр дың I жар ты сы) – би, 
тар хан. Даңқ ты ба тыр – Сы рым Да тұлы ның ең үл кен ұлы. 

Зертте
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За ма ны ның бел гі лі ада мы. Оның 1790 жы лы Кал мы ко во қор-
ға ны нан 50 км жер де гі орыс-қа зақ ке ліс сө зі не қа тыс қан ды ғы 
жө нін де де рек тер де ай ты ла ды. Әсі ре се, Арын ға зы хан ды орыс 
пат ша сы ша қы рып алып, жі бер мей қой ған да, кей ін Ка лу га да 
мыр за қа мау да ұс та ған да да: «Ха ны мыз ды жат жер ге тас тап ке те 
ал май мыз», – деп Қа ра жі гіт Бек тауұлы еке уі он жыл дай Арын-
ға зы ның қа сын да қал ған мәрт аза мат тар. Ақы ры, орыс пат ша-
лы ғы ел ге жі бер мей ті ні не анық кө зі жет кен соң, Арын ға зы хан 
бұл еке уін (Жү сіп Сы ры мұлы мен Қа ра жі гіт Бек тауұлын) ел ге 
қай тар ған. Жү сіп оз быр ел дің мұн дай өрес кел зор лы ғы на қа ны 
қат қандықтан, орыс отар шыл ды ғын әш ке ре леп, ел де көп уа ғыз 
айт қан. Сол үшін қу ғын көр ген. Ақы ры, орыс им пе рия сы ның 
сая са ты на мой ын сұн ба ған Жү сіп Сы ры мұлы Хиуа хан ды ғы на 
өтіп ке тіп, сон да дү ние ден өт кен. Анық тал ған де рек тер бой ын ша 
сүйе гі Қа ра қал пақ стан да ғы Бес тө бе зи ра тын да де се ді. 

Сы пы ра Қа ра бай ұлы (XVIII ғ.) – Бай ұлы ның Ала ша бө лі мі нен 
шық қан би. Сы рым бас та ған ұлт-азат тық қоз ға лыс ту ра лы ма те-
ри ал дар му зей дің мұ ра ғат құ жат та рын да сақ тал ған. 

Ол 1787 жы лы 14 қыр күй ек те бе дел ді би-ба тыр лар мен бір ге 
Уфа да ғы Нұ ра лы ны ел ге қай та ру үшін О.А.Игель ст ром ға хат 
жол дау шы лар дың қа та рын да бол ды. Сол жы лы тү рік ел ші сі нен 
кел ген хат пен Сы пы ра би де та ныс қан. Сы пы ра 1788 жыл дан 
бас тап орыс үкі ме ті мен хат ал ма са бас та ды. 1790 жы лы Сы пы ра 
би Шер кеш Тұр мам бет, Шек ті Мұ рат бек би лер мен бір ге Есім сұл-
тан ды хан та ғы на кө тер мек бол ды. 1793 жы лы 28 ақ пан да пат ша 
үкі ме ті Сы пы ра би ге Тар хан ата ғын бер ді. 

Талқыла

Үкіби,ЖүсіпСырымұлы,СыпыраҚарабайұлыесімдеріқандайта-
рихиоқиғаларментығызбайланысты?

Тарихитұлғалардыңбұлоқиғалардағырөліқандай?

Анықта

Өзөлкемізденшыққантанымалбатырларданкімдердібілесің?

Талқыла

Анықта
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Есі мі ха лық ара сын да Бай ұлы бір лес-
ті гін де гі Ала ша ру ының ұра ны ре тін де 
бел гі лі – Бай ба рақ Құ дай құ лұлы ХVІІ 
ға сыр дың со ңы мен ХVІІІ ға сыр дың 
ба сын да өмір сүр ген. 

Ше жі ре бой ын ша, Ала ша – Ақ бер лі – 
Аты мыс – Са ры – Қо жам бер лі – Құ дай-
бер ді бо лып та рай ды да, одан Құ дай құл, 
Бот па най, Бал та, Қой са ры, Тө ле де ген 
бес ба ла дү ние ге ке ле ді. Мі не, осын да ғы 
Құ дай құл дан Бай ба рақ туа ды. 

Оқы, қы зық!

Ел аузынан жеткен аңыз-әңгімелер
бойынша,қалмақтардыңқазақдаласына
жасаған көп шапқыншылығының бірінде
14жасарБайбараққолғатүсіп,5жылдай
тұтқында болған. Жігерлі жастың туған
жерінгеқайта-қайтақашуғаәрекетқылған
қайсарлығынатәнтіболғанқалмақбаты-
ры:«Еліңежіберсем,мағанқандайалғыс
айтар едің?» – деп сұраған. Өжет бала
іркілместен: «Байбарақ!» деп ұрандап
келіп,еліңдібіршауыпкетередім!»–деп
жауап қайтарған. Содан елге оралған
Байбарақ сол кезде Кіші жүздегі Алаша
руыныңжауғашапқанұраныболғанСей-
тімбет батырдан рұқсат сұрап, батасын
алып,қалмақбатырыныңауылына«Бай-
барақ! Байбарақ!» деп ұрандап шабуыл
жасаған.Қалмақбатырыменболғанжек-
пе-жекте Байбарақтың күші басым түс-
кен.Бірақкезіндеөзінөлімненқұтқарып,
азаттықбергенініңөтеуіретіндеонытірі
қалдырып,тұтқындағықазақтардыбосат-
тырып, құн төлеткен. Осы жеңісті оқиға
Байбараққа «батыр» деген атақ алып
келеді.Байбарақтыңерлігінеризаболған

БАЙБАРАҚ
ҚҰДАЙҚҰЛҰЛЫ Оқы,қызық!Оқы,қызық!
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Сейтімбетбатыроғанөзұранынтапсырған.СолкезденбастапБай-
барақ батырдың есімі алаш жұртының жауын қашыратын ұранына
айналған.Тіпті, онекі атаБайұлыныңСұлтансиығына кіретін іргелі
рудыңұраныБайбарақболыпкеткендейді.

Орын бор экс пе ди ция сы ның бұ рын ғы су рет ші сі ағыл шын 
Джон Кэст ль 1736 жы лы 30 мау сым кү ні Әбіл қай ыр хан ға кел ген 
Ала ша Бәй сеу би жә не Бай ба рақ ба тыр мен кез дес кен.

Бай ба рақ ба тыр 1749 жы лы шіл де де Орын бор да Нұ ра лы ны 
хан дық тақ қа бе кіт кен пат ша гра мо та сы на та быс тау сал та на ты на 
қа ты са ды.

1755 жы лы Ба тыр ша бас та ған баш құрт хал қы ның Ре сей ге 
қар сы азат тық кү ре сі ке зін де ба тыр көз ге тү се ді.

Соң ғы жыл да ры Ақ жай ық ау да ны на қа рас ты Тай пақ өңі рін де гі 
Ба зар шо лан ауы лы ның күн шы ғыс бе тін де гі Бай ба рақ қо ры мын да 
ба тыр ұр пақ та ры ба ба ла ры ның ба сы на күм без ді ке се не тұр ғыз ды. 

Сы рым Да тұлы (1742–1802) – қол бас шы ба тыр, би, ше шен.
1783–1797 жыл дар да ғы Кі ші жүз ру ла ры ның орыс отар шы-

ла ры на қар сы ұлт-азат тық кө те рі лі сі нің же тек ші сі, дәс түр лі ел 
би леу жүй есі не өз ге ріс ен гіз ген ре фор ма тор. 

Те гі – он екі ата Бай ұлы на жа та тын Бай бақ ты ру ының Әйт-
ім бет тар ма ғы ның Шо лан ата сы нан. Ха лық тық ше жі ре бойын ша, 
Шо лан нан Тү кіш, Дат, Есен бай, Байт оры та рай ды. Дат тан Сы рым 
ба тыр туа ды.

Сы рым Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
Сы рым (бұ рын ғы Жым пи ты) ау да ны ның 
Же ті көл де ген же рін де дү ние ге кел ген. 
Сы рым ның аты на бай ла ныс ты ха лық ара-
сын да та ра ған аңыз сөз дер көп. Ол жа сы-
нан-ақ ақыл ды, ба тыл жә не тап қыр бол ған. 

Сы рым Да тұлы Ре сей пат ша сы ның, 
оның осы өңір де гі әкім де рі нің, хан ның 
жә не сұл тан дар дың қа ра пай ым ха лық қа 
көр се тіп отыр ған оз быр лы ғы на қар сы 
кү рес ті бас та ды. Сон дық тан да ол пат ша 
өкі ме ті мен хан-сұл тан дар ға на ра зы 
бұ қа ра ны тө ңі ре гі не топ тас ты ра ды. 1797 
жы лы Сы рым бас та ған кө те рі ліс ші лер 
Есім хан ды өл ті ре ді. 

СЫРЫМДАТҰЛЫ
(1742–1802)
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Оның ор ны на Айшуақ хан сай ла на ды. Ол көп әс кер жа сақ тап, 
кө те рі ліс ші лер дің со ңы на тү се ді. Сы рым екі жыл дай Арал те ңі-
зі нің ба тыс жа ғын ме кен дей ді. Пат ша ның жа за лау шы әс ке рі 
со ңы нан қал ма ған соң, Хиуа хан ды ғы ның же рі не өтіп ке те ді. 
1802 жы лы сон да қай тыс бо ла ды. 

Орал қа ла сын да Сы рым Да тұлы на ар нал ған ес ке рт кіш ор на-
тыл ды.

Оқы, қы зық! 

БірдеМөңкебидіңүйінеарыққұнанынамініпСырымбалакеледі.
Баланыкөзгеілмегенбибәйбішесіне:«Балағаайранәкел»,–депті.

Таңертең аулада семіз қызыл тұсақтың үйелеп өліп қалғанына
налығанМөңке:

–«Құттықонаққонса,қойегізтабады,құтсызқонаққонса,малың
қырсықшалады»деген,қызылтұсақүйелепөліпті,бала,құтсызқонақ
болдың.Ендіүйімненкет!–депызғаршашады.СондаСырымбала:

–Олайболмас,биеке,–депті.
–Құттықонаққонса,малыөліп,басыаманқалады,құтсызқонақ

қонса, өзі өліп, малы иесіз қалады. Менің қандай қонақ екенімді
қайдан білесіз?! Мүмкін құтты қонақ шығармын, – депті. Мөңке би
баланыңбұлсөзінеаң-таңболыптыда:

– Рас айтасың, балам, сен расында құтты қонақ екенсің, – деп,
оғансый-сияпаткөрсетіпті.

Иса тай Тай ма нұлы (1791–1838) – ба-
тыр, қол бас шы 1836–1838 жж. Ба тыс Қа-
зақ стан ай ма ғын да өр бі ген ірі ұлт-азат тық 
кө те рі ліс тің бас шы сы. Те гі – Бе ріш ру ынан, 
Аға тай ба тыр дың ұр па ғы. Ел бас қа ру ісі не 
ер те ара лас қан. Па ра сат ты лы ғы мен, ба тыр-
лы ғы мен, шын шыл ды ғы мен ру ына ға на 
емес, бү кіл ай мақ қа бе дел ді бол ды. Жәң гір 
хан оны Бе ріш ру ына стар шын сай ла ды, 
шұ рай лы жер лер ден қо ныс бер ді. Иса тай 
сын ды ба тыр ла ры на ар қа сүйеді. 

Ха лық тың ай туы бой ын ша, жа сы нан-
ақ ақыл ды, ұс там ды бол ған. Ақын дық, 
ше шен дік, ба тыл дық қа си ет те рі ер те-ақ 
бай қал ған.

Оқы,қызық!Оқы,қызық!

ИСАТАЙТАЙМАНҰЛЫ
(1791–1838)
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Оқы, қы зық!

ТайманауылыАстраханьнанСарайшық қамалына қарай кететін
үлкенкеруенжолыныңүстіндеекен.Бірдеосыжолменкележатып,
жетегіндекөтеремжабағысыбарбіржолаушыТайманүйінетүсіпті.
ЖасИсатайсолжабағыныайналшықтап,қайта-қайта,ожер,бұжерін
сипапқызығаберсекерек.КетердежолаушыТайманныңқонақасына
ризаболып:–Жабағынымағансыйлаңыз,орнынатубиекерекпе,
аткерекпеқалағаныңыздыалыңыз!–депті.Үй-ішіболыпөтінгеннен
кейінжолаушыкелісіп,жабағыныберіпкетеді.Солкөтеремжабағы
бабынакеліп,жасытолғануақыттабатырдыңжауғамінетінатыбола-
ды.Оныңжүйріктігісондай,қусажетеді,қашсақұтылады.

Ма хам бет Өте мі сұ лы (1803–1846) 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның На рын 
құ мын да дү ние ге кел ген. Қа зақ тың 
көр нек ті ақы ны, 1836–1838 жыл дар-
да ғы кө те рі ліс тің жа лын ды жар шы сы. 
Жа сы нан ба тыл, мер ген жә не төк пе ақын 
бо ла ты ны бай қа ла ды. Ба ла ке зін де-ақ 
мұ сыл ман ша да, орыс ша да оқып, сау-
атын аш қан.

Ма хам бет жас ке зі нен-ақ өзі нің 
ту ра шыл өт кір сөз де рі мен, жа лын ды 
өлең де рі мен жұрт кө зі не тү се бас тай ды. 
Ха лық оның өлең де рін сүй іп тың дай тын 
бо ла ды.

Ма хам бет тің көп ші лік ал дын да ғы 
бе де лін ес ке ріп, Жәң гір хан оны өз ада мы 

ету ге ты ры са ды. Осы мақ сат та оған стар шын ата ғын бе ре ді. Өзі нің 
ба ла сы Зұл қар най ды Орын бор ға оқу ға жі бер ген де, оның қа сы на 
Ма хам бет ті қо сып бе ре ді.

Ма хам бет 1836–1838 жыл дар да ғы ұлт-азат тық кө те рі ліс тің 
ру ха ни дем бе ру ші сі не ай на лып, Қия лы мо ла да ғы, Те рек ті құм-
да ғы, Тас тө бе де гі шай қас та рын да на ғыз қас ба тыр дың ас қан 
үл гі сін көр се те ді. Үне мі өз жа сақ та ры ның ал дын да жү ре ді, 
қо лын да ғы нар кес ке ні жарқ-жұрқ етіп талай дұш пан ның ба сын да 
ой най ды. Бір де оншақ ты орыс-ка зак тар дың ор та сы на тү се ді. Өзі-
нің ас қан ше бер лі гі мен олар дың қы лыш та ры мен най за ла рын 
де не сі не да рыт пай құ ты лып ке те ді. Со ны мен қа тар, Ма хам бет өз 

Оқы,қызық!Оқы,қызық!

МАХАМБЕТ
ӨТЕМІСҰЛЫ(1803–1846)
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өлең де рін де ел би леу ші ле рі нің ха лық қа 
жа са ған қия на тын, оз быр лы ғын әш ке-
ре леп оты ра ды. Сон дық тан да олар 
Ма хам бет тің со ңы на тү суін қой ма ды. 
Ақы ры 1846 жы лы оны қа пы да бас 
са лып, өл ті ре ді.

Те гі – Бай бақ ты ру ынан шық қан Нау-
ша Қар жауұлы (1788–1869 жж.) – ба тыр. 
Ол іні сі Нау ры зә лі жә не бас қа ру лас та-
ры мен 1827 жы лы көк тем де Бө кей ор да-
сын шар пы ған тол қу ды бас та ған. 

Олар Қа ра то ғай ба тыр Мә ме тұлы бас-
та ған Ала ша ру ының кө те рі ліс ші ле рі не 
қо сы лып, Қа раөзен нің шы ғыс жа ға ла уы 
мен Са рыөзен нің бой ын қа зақ тар ға қай-
та ру ды, алым-са лық тар мөл ше рін азай-
ту ды, т.б. талап ете ді. 

Тол қу ға қа ты су шы лар ба су ға шық-
қан Орал ка зак-орыс от ря ды ті ке лей 
ша бу ыл ға шы ғу ға ба та ал май ды, ал 
олар ға қар сы күш көр се ту ге бел бай ла ған 
Нау ша жә не Қа ра то ғай ба тыр лар ға кө те-
рі ліс ші лер то бын да ғы Шер кеш ру ының 
бе дел ді аза ма ты Жақ сы ба ев ба су ай тып, 
тоқ та та ды. Оқи ға қан тө гіс сіз аяқ та лып, 
бей біт түр де тар қа ға ны мен, ха лық тың 
пат ша лық жә не жер гі лік ті би лік ке на ра-
зы лы ғы тоқ та май ды.

Жал пы, Нау ша ның өмі рі мен ер лік 
іс те рі ту ра лы ха лық ара сын да аңыз-әң гі-
ме лер көп бол ған. 

Нау ша ның құл пы та сы Ақ жай ық 
ау да нын да ғы Құ рай лы сай ау ыл дық 
ок ру гі нің ма ңын да ор на лас қан.

Талда

Байбарақ,Сырым,Исатай,Махамбет,Наушабатырларкуәболған
тарихиоқиғалардыхронологиялықретібойыншатізбектепжаз.

Наушабатырдың
құлпытасы

Наушабатырескерткіші
(қазіргікөрінісі)

Талда
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ХVІІІ–ХІХ ғғ. батырлар ерлігін қазір кездестіреміз бе? Қазіргі
батырларкімдер?

Мә ме то ва Мән шүк – қа зақ тың 
қа һар ман қы зы, Ке ңес Ода ғы ның Ба ты-
ры. 1922 жы лы Ор да ау да нын да дү ние ге 
кел ген. Әке сі нен ер те қал ған Мән шүк ті 
ана сы Әми на ның тәр бие леп өсі ре ді. 
Со ғыс бас тал ған да Мән шүк Ал ма ты да 
ме ди ци на инс ти ту тын да оқып жүр ген 
бо ла тын. 1942 жы лы та мыз да өз ер кі мен 
май дан ға ат та на ды. 1943 жы лы 16 
қа зан да Не вель тү бін де гі шай қас та пу ле-
мет ші Мән шүк ерек ше ер лік көр се тіп, 
Шы ғыс қыз да ры ның ішін де ең ал ғаш 
бо лып Ке ңес Ода ғы ның Ба ты ры де ген 
жо ға ры атақ қа ие бол ды. Өзі өл ге ні мен, 
аты Не вель мен Қа зақ стан ның көп те ген 
қа ла ла рын да мәң гі сақ тал ды. Біз дің 
елі міз де кө ше лер дің, мек теп тер дің аты 
бе ріл ген. Орал да ме мо ри ал дық му зейі 
мен ес ке рт кі ші бар. 

 Хиуаз Қай ыр қы зы Дос па но ва 1922 
жы лы  15 ма мыр кү ні Га нюш кин се ло-
сын да (қа зір гі Аты рау об лы сы) дү ние ге 
кел ген. 1940 жы лы Орал қа ла сын да ғы 
№1 мек теп ті аяқ та ған. 

Ұш қыш тық өмір жо лын Орал дың 
аэ рок лу бын да бас тап, кей ін әй гі лі ұш қыш 
Ма ри на Рас ко ва бас қар ған ұщ қыш қыз-
дар дан құ рал ған 46-гвар дия лық пол кі нің 
құ ра мын да бо лып 300-ден ас там әуе 
шай қас та ры на қа тыс қан Хиуаз Дос па-
но ва сол кез дің өзін де тең дес сіз ер лі гі 
үшін «Қа нат ты қыз» атан ған еді. Жау-
мен ас пан да ғы шай қас та 300 рет бо лып 
қайт қан Хиуаз ұшақ тан 14 рет құ лап ты. 
Төрт мәр те ау ыр жа ра қат алып, есін 
жиысы мен ұрыс да ла сы на қай та ора лып 

МӘМЕТОВАМӘНШҮК

ХИУАЗҚАЙЫРҚЫЗЫ
ДОСПАНОВА
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отыр ған. Жау мен шай қас та ас қан ер лік көр се те біл ген. Қа зақ тың 
жас қы зы Ұлы Отан со ғы сы жыл да ры Ма ри на Рас ко ва бас қар ған 
46-гвар дия лық түн гі бом ба лау шы – ұш қыш тар пол кін де штур ман 
қыз ме тін ат қар ған. Хиуаз дың есі мін қа зақ жұрт шы лы ғы на ал ғаш 
та ны тып, ма қа ла жаз ған сол кез де гі май дан дық га зет тің тіл ші сі, 
ақын Са ғын ға ли Сейі тов. Май дан да ғы ер лі гі үшін ол «Қы зыл 
Жұл дыз», ІІ дә ре же лі «Отан со ғы сы» ор ден де рі мен жә не көп те ген 
ме даль дар мен ма ра пат тал ған. 2005 жы лы Х.Дос па но ва ға Ел ба-
сы ның Жар лы ғы мен «Ха лық Қа һар ма ны» ата ғы бе ріл ді. 

Орал қа ла сын да №30 ЖОББ мек те бі не Х.Дос па но ва ның аты 
бе ріл ді.

 Май да нов Қай ыр бо лат ( Ни ко лай) 
Сай ынұлы 1956 жы лы 7 ақ пан да 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның бұ рын ғы 
Жым пи ты (Қа зір гі Сы рым) ау да ны, 
Тас құ дық ауы лын да дү ние ге кел ген. 
1973 жы лы Ақ жай ық (қа зір гі Те рек ті) 
ау да ны ның Ша ға тай ауы лын да ор та 
мек теп ті бі тір ген. Ча паев (қа зір гі 
Ақ жай ық) ау да нын да ДОСААФ ко ми-
те ті жа ны нан жүр гі зу ші лер кур сын 
аяқ тап, Ке ңес әс ке рі қа та ры на алы-
на ды. Са ры тау (Са ра тов) Жо ға ры әс ке ри 
ұш қыш тар да яр лай тын учи ли ще де 
оқи ды. Ау ған со ғы сы на қа ты сып, көр-
сет кен ер лі гі үшін 1988 жы лы 29 шіл-
де де Ке ңес Ода ғы ның ба ты ры ата ғын 

ала ды. Қы зыл Жұл дыз, Қы зыл Ту, 3-дә ре же лі «КСРО Қа ру лы 
Күш те рі қа та рын да Отан ға қыз ме ті үшін» ор ден де рі мен ма ра-
пат тал ған. Ау ғанс тан да 50 рет әуе ге кө те рі ліп, ау ыр шай қас-
тар ға қа тыс қан. 

Орал қа ла сын да әс ке ри-тех ни ка лық мек те бі жа нын да Н.Май-
да нов тың ес ке рт кі ші ор на тыл ған.

Зертте

«Түйебалуан»сөзтіркесіқандаймағынабереді?

МАЙДАНОВ
ҚАЙЫРБОЛАТ

Зертте
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Жай ық өңі рі па лу ан дар мен спорт шы 
аза мат та ры мен бел гі лі. Есі мін ел та ны ған 
ба лу ан ер лер дің көш бас шы сы, «түйе 
па лу ан» ата ғын ал ған – қа ра тө бе лік 
Ең сеп Дос қа лиев. Со ғыс бас тал ған 
уа қыт та өз ер кі мен май дан ға ат тан ды. 
1944 жы лы Ук ра ина да ер лік пен қа за тап-
ты. 1993 жыл дан бас тап, Қа ра тө бе ау да-
нын да Ең сеп Дос қа лиев ты ес ке алу 
мақса тын да қа зақ ша кү рес тен рес пуб ли-
ка  лық жа рыс өт кі зу дәс түр ге ай нал ған.

Сай лау Мұ қа шев – 1970 жыл да ры 
бел ді де бел гі лі, атақ ты ер кін кү рес ше бер-
ле рі нің бі рі. Сай лау Мұ қа шев Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның 6 дүр кін чем пионы, 
5 дүр кін Әлем чем пионы Әли Әлиев тің 
жүл де сі үшін өт кен ха лы қа ра лық ірі 
тур нир дің екі дүр кін же ңім па зы. Ау ыл 
спорт шы ла ры ара сын да өт кен КСРО чем-
пио на ты ның 5 дүр кін чем пионы. 

Ке ше гі даңқ ты ба лу ан Сай лау 
Мұ қа шев – бү гін де есі мі ел та ри хы на 
ал тын әріп тер мен жа зыл ған Жай ық өңі-
рі нің мақ та ны шы.

Талқыла

Алдыңғы толқын – ағалардың ізін ке-
йінгітолқын–інілерібасаалдыма?

Осын дай әлем дік үл кен спорт та зор 
та быс тар ға жет кен аға бу ын ба лу ан-
дар дың ор нын кей ін гі жыл да ры жа ңа 
бу ын тала нт ты жас ба лу ан дар бас ты.

Ер бо лат Бай ба ты ров – әй гі лі сам-
бо шы, Азия чем пионы, төрт дүр кін әлем 
чем пионы. 

ЕҢСЕПДОСҚАЛИЕВ

Талқыла

ЕРБОЛАТ
БАЙБАТЫРОВ
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Ла ри оно ва Ека те ри на Алек-
сеев на – әй ел дер кү ре сін де гі Қа зақ-
стан ның атақ ты спорт шы сы, 2016 жы лы 
 Рио-де-Жа ней ро да өт кен Олим пиада 
ой ын да ры ның қо ла жүл де ге рі.

Да нияр Ма ра тұлы Елеу сі нов – 
қа зақ тың даңқ ты бокс шы сы, 69 кг. сал-
мақ дә ре же сін де гі 2016 жыл ғы Рио-де-
Жа ней ро да ғы Олим пиада ой ын да ры ның 
же ңім па зы, 2013 жыл ғы әуес қой лар ара-
сын да ғы әлем чем пионы, Азия ой ын да-
ры ның 2010 жә не 2014 жыл ғы Азия 
ой ын да ры ның чем пионы. 

2017 жы лы Орал қа ла сын да Оқу-
шы лар жә не спорт са рай ын да Д.Елеу-
сі нов атын да ғы бокс за лы ашыл ды.

ЛАРИОНОВА
ЕКАТЕРИНА

ДАНИЯРМАРАТҰЛЫ
ЕЛЕУСІНОВ
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Жасапкөр

Облысымыздағы өзге де танымал тұлғалар туралы
PowerPointпрограммасындапрезентацияжасапкөр.

Орал өңі рі нен көп те ген та ны мал тұл ға лар тү леп шық ты. 
Кейіні рек олар біз дің рес пуб ли ка мыз дың мақ та ны шы бол ды. Біз 
өмі рі мен қыз ме ті жас ұр пақ қа үл гі бо ла тын жер лес бү гін гі нің 
ба тыр ла ры мен тұл ға лар ту ра лы бі луі міз ке рек.

Үйде орында

1. Бе ріл ген ақ па рат тар дан қан дай әсер ал дың?
2. Қа зір гі қо ғам ға би лер, ба тыр лар мен ба лу ан дар дың қан дай қа-

си ет те рі же тіс пей ді?
3. Өз ел ді ме кен де рің де гі би лер, ба тыр лар мен ба лу ан дар ту ра лы 

эс се жаз.

Үйдеорында
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§ 4. Жә ді гер лер сыр шер те ді 
 (өл ке та ну му зейі не ба ру)

Ба тыс Қа зақ стан об лыс тық өл ке-
та ну му зейі – Орал өңі рін де гі кө не 
му зей лер дің бірі.

БатысҚазақстаноблыстықтарихи-өлкетану
музейініңескікөрінісі

Ба тыс Қа зақ стан об лыс тық та ри-
хи-өл ке та ну му зей ін 1836 жы лы 
Орал әс ке ри учи ли ще сі нің оқы ту-
шы сы М.К.Ку ри лин ұй ым дас тыр ды. 
Бір не ше жыл дан соң Орал реал дық 
учи ли ще сі не ау да ры лып, Орал ка зак-
та ры ның та ри хи му зейі не ай нал ды. 
Со дан кей ін оның ба за сын да об лыс тық 
та ри хи-өл ке та ну му зейі құ рыл ды. 
Ұлы Отан со ғы сы жыл да ры жа бы лып 

Меңгерілетінбілім:
– тарихижәдігердіңне
екенінбілу;

– тарихимұраныжеткі-
зудегіжәдігердіңрөлін
білу;

– нақтыжәдігерлернені
білдіретінінтүсіндіре
білу.

Кел,ойланайық!
– музейдегенне?

– тұратынжерлеріңде
музейбарма?

– музейденелерболады?

– қандаймузейлерге
бардың?

Жәдігер–экспонат(латыншаExponatus–көрмегеқойылғандегендібілдіреді)–
музейде немесе көрмеде жалпы жұрттың танысып, қызықтауына көрнекі жерге
қойылғанзат.
Мұрағат–көнеқұжаттардысақтайтынмекеме.
Археология–гректіліненаударғанда«көненізерттеу»дегенмағынаныбілдіреді.

Археология ғылымытарихиескерткіштерді зертейотырып,ежелгідәуірдегіадам-
дардыңқоғамдықөміріндегіөзгерістерменерекшеліктердіанықтайды.

Білгенгемаржан

мұрағат,жәдігер.

Түйінсөздер
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қал ды. 1980 жыл дан бе рі му зей 1879 жы лы са лын ған бұ рын ғы 
орыс-қыр ғыз мек те бі нің көр кем ғи ма ра тын да ор на лас қан.

БатысҚазақстаноблыстықтарихи-өлкетанумузейі

Қа зір гі таң да му зей дің 12 фи ли алы жұ мыс жа сау да: Ке ңес 
Ода ғы ның Ба ты ры М.Мә ме то ва ның му зей-үйі, Е.Пу га чев тың 
му зей-үйі, А.Пуш кин нің му зей-үйі, су рет ші С.Ғұ ма ров тың 
му зей-үйі, об лыс тық та би ғат жә не эко ло гия му зейі, Жәң гір хан 
атын да ғы та ри хи-эт ног ра фия лық му зей, С.Да тұлы атын да ғы 
Сы рым ау дан дық та ри хи-өл ке та ну му зейі, Қа ра тө бе ау дан дық 
М.Ме ра лиев атын да ғы өл ке та ну му зейі, Жа ңа қа ла ау дан дық 
Д.Нұр пейісо ва атын да ғы өнер му зейі, Каз та лов ау да ны ның Көк-
те рек, Ақ пә тер ау ыл да рын да ғы та ри хи-өл ке та ну му зей ле рі жә не 
Орал қа ла сын да ғы «Ру ха ни жаң ғы ру» му зейі.

Бұлмаңызды!
БатысҚазақстаноблыстықтарихжәнеөлкетанумузейініңнегізгібөлімінде

100мыңнанастамэкспонаттарұсынылған.Олараймақтыңдамутарихынпа-
леолитдәуіріненқазіргізаманғадейінкөрсетеді.
Мұражайдыңбайколлекциясы8залдаорналасқан:
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Жасапкөр

Жайық қалашығы т.б. археологиялық ескерткіштер, ерте
замандағы тұрақтардың, елді мекендердің, қорғандардың,
қорымдардыңбіреуінтаңдап,сызбанұсқасынжасапкөр.

Ар хе оло гия за лын да па леолит 
дәуірі нің ең бек құ рал да ры ұсы ныл ған. 
Ең құн ды жә ді гер лер – сақ тай па ла-
ры ның ал тын жә не кү міс бұй ым да ры: 
ат-әб зел де рі, сыр ға лар, мон шақ тар, 
ал қа лар жә не т.б.

Жай ық тың кө не қа ла шы ғы ның 
құ ры лу та ри хы на ар нал ған зал мем-
ле кет да муы ның жо ға ры дең гей ін 
дә лел дей ді. 

 Сон дай-ақ, осы зал да Жай ық тың 
кө не қа ла шы ғы ның қаз ба жұ мыс та ры 
ке зін де та был ған зат та ры – ке ра ми-
ка лық плит ка лар, кір піш тер, мо не-
талар қой ыл ған.

Қа зақ хан ды ғы мен «Бө кей Ор да-
сы ның та ри хы» за лы нда қа зақ хан да-
ры ның би лі гі ке зін де гі ай мақ тың да му 
та ри хы көр се тіл ген.

 Зал да ерек ше на зар ау да ра тын 
1723–1730 жыл дар да ғы «Аңы ра қай 
шай қа сы» ат ты су рет кес кін де ме сі – 
қа зақ хал қы ның Жоң ғар шап қын шы-
лы ғы мен кү рес та ри хын бей не лей тін 
кө рі ніс. Зал дың бір бө лі гі Жәң гір хан-
ның би лік етуі не ар нал ған.

ХХ ға сыр та ри хы за лын да 70 жыл-
дық ке ңес би лі гі нің ке зе ңі көр се тіл ген. 
Экс по зи ция ның ба сым көп ші лі гі «Ала-
шор да» үкі ме ті нің Ба тыс бө лі мі нің 
қыз ме ті не ар нал ған. Мұн да Алаш зия-
лы ла ры ның фо то су рет те рі мен құ жат-
та ры ұсы ныл ған. Со ны мен қа тар, бұл 
зал да қу ғын-сүр гін ке зе ңі кө рі ніс 
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тап қан. Ату жа за ла рын ат қа ру орын-
да рын да та был ған же ке зат тар, қа сі рет 
кі тап та ры, же ке іс те рі көр ме ге әр бір 
ке лу ші нің жү ре гін де ерек ше әсер қал-
ды ра ды.

Со ғыс жыл да ры та ри хы на ар нал ған 
экс по зи ция да Ұлы Отан со ғы сы ның 
қа ты су шы ла ры – об лыс тың тұр ғын-
да ры, Орал ға кө ші ріл ген кә сі по-
рын дар ту ра лы ма те ри ал дар, май дан ға 
ар нал ған бұй ым дар дың үл гі ле рі көр се-
тіл ген.

Же ке стенд те Ке ңес Ода ғы ның 
Ба ты ры жә не Қы зыл Ту Ка ва лер лер 
ата ғы бе ріл ген 48 орал дық тың фо то су-
рет те рі бар.

Орал өңі рін де гі бі лім мен ғы лым, 
өнер мен мә де ни ет са ла ла ры ның да му 
та ри хы за лын да Құр ман ға зы атын-
да ғы ха лық ас пап та ры ор ке ст рі нің 
қа лып та су та ри хы, Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның ха лық әр тіс те рі шы ғар-
ма шы лы ғы Ха ди ша Бө кеева мен Ро за 
Жа ма ло ва ту ра лы мә лі мет тер бе ріл ген, 
сах на лық кос тюм де рі қой ыл ған.

Экс по нат тар қа та рын да көр нек ті 
мә де ни ет қай рат кер ле рі нің фо то ма-
те ри ал да ры мен же ке зат та ры көр се-
тіл ген.

«Ел ба сы жә не Тәу ел сіз дік» за лын да 
бі рін ші Пре зи дент Нұр сұл тан На зар-
ба ев тың қол таң ба сы мен ай мақ та ғы 
эко но ми ка ны, ау ылша руа шы лы ғын, 
өнер кә сіп ті көр се те тін экс по нат тар 
бар, ұлт тық ва лю та, фо то су рет тер, 
кі тап тар сақ тал ған.

Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы ның 
20 жыл ды ғы на орай Қа зақ стан хал қы 
Ас са мб лея сы ның та ри хи за лы ашыл-
ды. 
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Оның бас ты ерек ше лі гі – ха лық тар дың қа рым-қа ты на сы. 
Бұл – біз дің өңі рі міз дің ерек ше лі гі. Көп те ген ха лық тар өз диас по-
ра ла рын, мә де ни-ағар ту шы лық ор та лық та рын құр ды.

Экс по зи ция ұлт тық ки ім дер мен, Орал қа ла сын да ашыл ған 
Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы ның үйі, БҚО бой ын ша эт но мә де ни 
бір лес тік тер бас шы ла ры ның құ жат та ры мен, фо то су рет те рі мен, 
ұлт тық ас пап тар мен жә не кә де-сый лар мен то лық ты рыл ған.

2017 жы лы Тәу ел сіз дік кү ні не орай Орал қа ла сын да «Ру ха ни 
жаң ғы ру» му зейі ашыл ды. Му зей төрт экс по зи ция лық зал дан 
тұ ра ды. 1-зал «Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның кие лі жер ле рі» деп 
атала ды. Зал да «Сак рал ды Қа зақ стан» ат ты Қа зақ стан ның кие лі 
жер ле рі нің ті зі мі не ен гі зіл ген ал ты ны сан: «Жай ық» қа ла шы ғы, 
«Бө кей Ор да сы» та ри хи-му зей ке ше ні, Тақ сай қор ған ке ше ні, 
Әулие Жұ ма ға зы ха зі рет қо ры мы, Ғұ мар Қа раш зи ра ты, Күн-
ба тыс Ала шор да үкі ме ті ор на лас қан ғи ма рат ту ра лы сыр шер-
ті ле ді. 2-зал «Ұлт тық бас па сөз та ри хы на» ар нал ған зал. Он да 
1911–1913 жыл дар ара лы ғын да Ор да мен Орал қа ла сын да шы ға-
рыл ған «Қа зақ стан» га зе ті нің шы ғу та ри хы, «Қа зақ стан» га зе тін 
шы ға ру ға ат са лыс қан тұл ға лар ту ра лы ба ян да ла ды. 3-зал «Ба тыс 
Алаш ор да та ри хы на» ар нал ған. Зал дан өт кен ға сыр да ғы зия лы-
лар дың, со ның ішін де, Ба тыс Ала шор да қай рат кер ле рі нің та ғы-
лым ды іс те рі мен та ны су ға бо ла ды. 4-зал «Жа ңар ған өл ке» – бұл 
зал Елор да мыз Ас та на қа ла сы ның да муы мен Орал қа ла сы ның 
бү гін гі же тіс тік те рі ту ра лы ба ян дай ды.

Му зей – ту ған өл ке та ри хы ның сақ тау шы сы, сон дық тан Орал 
өңі рі нің әр бір аза ма ты му зей ге ба ру ға мін дет ті. 

Үйде орында

1. Өз ел ді ме кен де рің де қан дай му зей лер жұ мыс жа сай ды?
2. Се нің мек те бің де му зей бар ма? Бар бол са, қа шан құ рыл ды жә не 

қан дай жә ді гер лер бар?
3. Об лыс тық та ри хи-өл ке та ну му зейі ту ра лы бей не жаз ба ны қа-

рап, (қо сым ша «БҚО вир туал ды му зейі») мы на та қы рып тар дың 
бі реуін таң дап, эс се жаз:
1. «Му зей ден ал ған әсе рім»;
2. «Мен му зей де мін»;
3. «Қы зық ты жә ді гер лер».

Үйдеорында
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§ 5. Ту ған өл ке сим фо ния сы

Ақ жай ық өңі рі та би ға ты ның сұ лу-
лы ғы мен, қой науы кең бай лы ғы мен, 
құ пия лы та ри хы мен, салт-дәс тү рі, 
өне рі мен ерек ше ле не ді. Ха лық тала нт-
та ры ның күй ле рі, ән де рі, жыр-тер ме-
ле рі та би ғат пен ты ғыз бай ла ныс ты. 
Му зы ка – ерек ше өнер тү рі. Со нау 
Эл ла да дәу ірін де ақыл ман Арис то тель 
адам ның жан-жақ ты мә де ни жә не 
ру ха ни да муы на ерек ше мән бе ріп, әсі-
ре се, өнер, со ның ішін де му зы ка адам-
дар ды тәр бие леу дің не гіз гі құ ра лы деп 
та ны ған.

Сим фо ния ежел гі грек ті лі нен 
ау дар ған да «үн дес тік, ды быс тар бір-
лес ті гі» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді, 
яғ ни бұл тақырыпта ту ған өл ке нің 
му зы ка лық ко ло ри тін, өзін дік бол-
мы сын қа лып тас тыр ған өнер тұл ға ла-
ры ның үн дес ті гі жай ын да ай ты ла ды. 

Талқыла

Қазақхалқыныңқандаймузыкалық
аспаптарынбілесің?Халықтыңән-күй-
лерікөбінесеқайаспапарқылытарал-
ған?

Кел,ойланайық!
– туғанжертуралықандай
өлеңдердібілесің?

– композитор-сазгердеген
кім?

– өзөлкелеріңненшыққан
күйшілерменсазгерлер-
діата.

Меңгерілетінбілім:
– туғанөлкедегімузы-
калықөнердіңерекшелік-
терітуралытүсініктерінің
болуы;

– «Меніңтуғанөлкемнің30
әніменәуені»–аудиока-
талогынұжымдықжұмыс
нәтижесіндеқұрастыру
үшінэлектрондық
музыкалықкаталог
құрастырудыңбастапқы
дағдыларыныңболуы.

Симфония–симфониялықоркестрорындайтынеңүлкеншфығарма.Симфония
үш немесе төрт бөлімнен тұрады.Әрбір симфонияның өзінің терең ойы бар.Ол
соғыспенбейбітшіліктінемесебақыттыөмірүшінкүрестібейнелейді.Симфонияны
«музыкалықфилософия»дептеайтуғаболады.
Опера –бойына көптеген өнер түрлерін топтастырған күрделі жанр.Опералық

қойылымдабастырөлдежекеорындаушы-әншілерменбалетәртістеріжәнехалық
атынансөйлеушіхорұжымыболады.Операбірғанамузыкаемес,олбүтіндейбір
театр,біртұтасдрамалыққойылым.

Білгенгемаржан

композитор-сазгер,кон-
серватория.

Түйінсөздер

Талқыла
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Ха лық тың ас пап тық өне рі жай ын да ой 
тол ға ған да, ең ал ды мен, күй са ла сын, оны 
орын дай тын му зы ка лық ас пап тар жай лы айт-
пай ке ту әс те мүм кін емес. Күй ді орын дау шы 
му зы ка лық ас пап тар – дом бы ра, қо быз, 
сы быз ғы. Әсі ре се, сан ға сыр дың сы рын пер не-
сін де сақ та ған, ең кө не, ер те ден ха лық тың 
тұр мыс-тір ші лі гін де сыр ла сы, ру ха ни азы ғы – 
дом бы ра. «Дом бы ра» де ген атау дың қып-
шақ тан ау ыс қа ны, оның «там бу рин», «даң-
ғы ра», «бу бен» де ген ма ғы на бе ре ті ні, оны 
сау сақ пен қа ғып та, шер тіп те ой нау ға бо ла-
ты ны бел гі лі. Ой ымыз ды ғы лы ми тұр ғы да 
дә лел дей тү сейік: ұлы Фа ра би өзі нің «Му зы ка 
ту ра лы» трак та тын да бы лай деп көр се те ді: 
«Му зы ка лық орын дау шы лық да рын екі түр лі 
бо лып ке ле ді, бі рі – адам дау ысы ар қы лы ес ті-
ле тін ке мел әуен ді орын дау, екін ші сі – му зы-
ка лық ас пап тар да ой нау».

Оқы, қы зық!

Домбыра–қазақхалқынакеңтараған,қосішекті(үшішекті)шер-
тіпойнайтынмузыкалықаспап.Домбырадаорындалатыншығармаға
байланыстыолбірдеквинтаға,бірдеквартағабұралыпкүйгекеледі.
Диапазоныекіжарымоктавағатең.

Елбасыұлттықмәдениетпенбірегейлікті сақтаумен қайтажаң-
ғырту идеясының төңірегінде қоғамды одан әрі топтастыру мақса-
тындашілденіңбіріншіжексенбісінҰлттықдомбыракүніетіпбелгі-
леугеқаулышығарды.

Орал өңі рі дом бы ра шы лық-орын дау шы лық мек те бі нің 
өкіл де рі не ХІХ ға сыр да өмір сүр ген Мү сі рә лі Бер діұлын, Қа ра-
құл ды, Дүй сен ға ли Би те нов ті, Түр кеш Қал қаұлын, Ба ла май сан 
Дауылұлын, Ұл бо сын ды, Бі рә лі ні, Әрен жап ты (Әрен жан), Әкі-
бас ты, Ақ би кеш ті, Ал ты най ды, Бай жұ ма Дос ме кейұлын, Ұзақ 
Мыр за бай ұлын, Со қыр Ес жан ды, Мә мен Ера лыұлын, Боғ да 
Қа раұлын, Жан тө ре Айшуақұ лын жә не Ма хам бет, Дәу лет ке рей, 
Құр ман ға зы, Сей тек, Ди на лар ды жат қы за мыз.

Оқы,қызық!
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Анықта

МахамбетӨтемісұлының көзсіз ерлігі есіңдеме?Ақын өлеңдері
менкүйлерініңбастытақырыбықандай?

Махамбеттіңқайөлеңінжатқабілесің?

Ма хам бет Өте мі сұ лы (1803–1846) – азат тық ты көк се ген 
кү рес кер, қол бас та ған ба тыр, құ ді рет ті ақын, дәу лес кер күй ші. 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның На рын құ мын да дү ние ге кел ген. 
Ма хам бет Өте мі сұ лы ның му зы ка лық мұ ра сын зерт те ген Т.Мер-
ға лиев, И.Кен жә лиев, Қ.Ах ме дия ров жә не т.б. ең бек те рі ар қы лы 
«Жай ық асу», «Ақ же лең», «Жо рық», «Жұ мыр-Қы лыш», «Иса-
тай дың Ақ та ба ны-ай», «Қай ран На рын», «Өкі ніш», «Тар лан», 
«Шіл тер лі те ре зе» күй ле рі біз ге жет кен.

Зертте

Қазіргіуақыттамузыканттаркүйдізаманауитүрдебасқадааспап-
тарды орындап жүр. Интернет желісінен Дәулеткерей, Құрмағазы,
Сейтек,Динакүйшілеріміздіңкезкелгентуындысынтаңдайотырып,
заманауиөңдеудегіүлгісінтыңда.Екінұсқанысалыстыр.Қайнұсқасы
жағымдыестіледі?

Дәу лет ке рей Шы ғай ұлы (1814–1887) 
А.Жұ ба нов оны «Тө ре күй ле рі нің ата-
сы» дей ді. Дәу лет ке рей дің «Ақ же лең», 
«Қо сал қа», «Қыз Ақ же лең», «Ыс қыр ма», 
«Жел дір ме», «Қо ңыр», «Құ да ша», «Қос 
ішек», «Қо ңыр», «Тар тыс», «Шол тақ», 
«То пан», «Жі гер» си яқ ты күй ле рі – біз ге 
жет кен асыл қа зы на. Ғ.Құр ман ға лиев 
атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан об лыс тық 
фи лар мо ния сын да Дәу лет ке рей атын-
да ғы қа зақ ха лық ас пап та ры ор ке ст рі 
бар.

Анықта

Зертте

ДӘУЛЕТКЕРЕЙ
ШЫҒАЙҰЛЫ(1814–1887)
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Құр ман ға зы Са ғыр бай ұлы – 
(1818(23)–1888) қа зақ хал қы ның му зы-
кан ты, саз гер, атақ ты дом бы ра шы. 
А.Жұ ба нов ең бек те рін де көр се тіл ген дей, 
Н.Ф.Са ви чев Құр ман ға зы ту ра лы: «Бір 
сөз бен айт қан да, Са ғыр ба ев – тым си рек 
кез де се тін му зы ка лық да рын ды жан, 
егер ол еуро па лық бі лім ал ған да, му зы ка 
әле мін де гі ең алып жұл дыз ға ай на лар 
еді», – деп жаз ды. Құр ман ға зы ның «Түр-
ме ден қаш қан», «Кі сен аш қан», «Ер тең 
ке тем», «Боз қаң ғыр», «Пә бес кі», «Те ре-
зе ден-есік тен», «Боз шо лақ», «Бұқ тым-
бұқ тым», «Не кри чи, не шу ми», «Ар ба 
соқ қан», «Аман бол ше шем, аман бол», 
«Қы зыл қай ың», «Ақ же лең», «Адай», 
«Са ры ар қа», «Бал бы ра уын», «Сер пер», 
«На зым», «Бал қай мақ», «Бұл бұл дың 
құр ғы ры», «Ақ сақ киік», «Тө ре мұ рат», 
«Қуа ныш», «Жі гер», «Кө бік шаш қан», 
«Кіш кен тай», «Ақ бай» си яқ ты күй ле рі 
біз ге жет кен.

Орал қа ла сын да ғы Құр ман ға зы атын-
да ғы саз кол лед жі бү гін де өңір де гі өнер-
паз дар ды дай ын дау да зор үлес қо су да.

 Сей тек Ора за лы ұлы (1861–1939) – 
көр нек ті саз гер, күй ші, өз үл гі сін де гі 
дом бы ра мек те бі нің не гі зін са лу шы. 

Сей тек тің өз ту ын ды ла ры – 
«Ар па лыс», «Айша», «Ор ғыт па», 
«Шә ри па», «Бес қыз», «Жан та за», 
«Қа ра шаш», «Бал қай мақ», «Қа на тым», 
«Көк ала ат», «Ай дау», «Тү ңіл дім», «Ар-
ман», «Жоқ тау», «Ға зиз», «Мең зең», 
«Сар да ла», «За ман-ай», «17-шы жыл», 
«Бос тан дық», «Сек сен ер», «Той бас тар».

Ди на Нұр пейісо ва 1861 жы лы Жа ңа-
қа ла ау да ны на қа рас ты Бе ке тай құ мы 
де ген жер де дү ние ге кел ді. Ол то ғыз 

ҚҰРМАНҒАЗЫ
САҒЫРБАЙҰЛЫ–
(1818(23)–1888)

СЕЙТЕКОРАЗАЛЫҰЛЫ
(1861–1939)
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жа сы ның өзін де-ақ әке сі нің бар лық күй-
ле рін на қы шы на кел ті ре тар тып, «Дом-
бы ра шы қыз» деп атан ған. 1870 жы лы 
Ди на тұ ра тын Кен же ауы лы на Құр ман-
ға зы ар найы із деп ке ліп, өне рі не тән ті 
бо лып, шә кір ті ете ді. Ди на ның «Қа ра-
қас қа ат», «Бұл бұл», «Жі гер», «Бай-
жұ ма», «Кер без», «Он ал тын шы жыл» 
(«На бор»), «Әсем қо ңыр» күй ле рі – ха лық 
өне рі нің ін жу-мар жа ны бо лып та бы ла ды. 

Жа ңа қа ла ау да нын да Д.Нұр пейісо ва 
атын да ғы жал пы ор та бі лім бе ре тін мек-
те бі мен ау дан дық саз мек те бі бар.

Талда

Домбырамектебіөкілдерінарнайыкестегесалып,талдап,сара-
ла.Олардыңшығармаларындаортақтақырыпбарма?Өзіңтаңдаған
күйдітыңдап,алғанәсеріңдідәптеріңежаз.

Күйшілер Туғанжылы Шығармалары

Со ны мен қа тар Орал өңі рін де дәс түр лі дом бы ра мек те бін да мы-
ту да өз де рі нің үлес те рін қос қан Әжі ге рей Дүй се ғұ лұлы (1889–
1956) «Же ңіс» күй інің ав то ры; Әлі кей Бе сә лі ұлы (1831–1915) 
күй ле рі – «Қо ңы ра ла», «Бай жұ ма», «Ақ же лең», «Аң шы лық», 
«Сы быр лақ; Ма кар Жа па рұлы (1858–1926) күй ле рі – «Күй ша қы-
ра тын күй», «Бай жұ ма»; Кәуен Қал ния зов (т.ө.ж. бел гі сіз) күй-
ле рі – «Сә нәу», «Оңаяқ», «Ақ же лең»; Нау ша Мыр за ге рей ұлы 
Бө кей ха нов (1870–1944) – Құр ман ға зы атын да ғы ака де мия лық 
ор ке стр дің ір ге та сын қа лау шы лар дың бі рі; Ораз ға ли Сүйім бе ков 
(1889–1959) күй ле рі – «Қос кө гер шін», «Шал қы ма», «Ор те ке», 
«Ел ай ырыл ған», «Қа ра сай», «Қал мақ күйі»; Ма хам бет Нұр мұ-
ха ме тұлы Бө кей ха нов (1890–1937) – А.За таевич тің ай тулы күй-
ші-кор рес пон дент те рі нің бі рі, күй ле рі – «Жа ңа ау ыл», «Би күйі»; 
Тө ле ген Ар ша нов (То ғай бай дың шә кір ті) дүл дүл дом бы ра шы, 
Құр ман ға зы ор ке ст рін құ ру шы лар дың бі рі; Ғұ бай дол ла Мұ хи тов 

ДИНАНҰРПЕЙІСОВА

Талда
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(1891–1932) А.В.За таевич тің ке ңес ші сі әрі ау дар ма шы сы бол ған; 
Ес қай ыр Сей текұлы (1893–1968) – атақ ты Сей тек күй ші нің ба ла-
сы; Лұқ пан Нәуұлы (1894–1957) – кү міс кө мей ән ші Мұ хит Ме рә-
лі ұлы ның не ме ре сі; Оқап Қа би ғо жин (1904–1942) – Қа зақ стан ның 
ең бек сі ңір ген әр ті сі, Ака де мия лық ор ке стр лер де гі күй лер дің 
көп ші лі гі кү ні бү гін ге дей ін Оқап тарт қан нұс қа лар ды не гіз етіп 
ке ле ді. Оның «Адас қақ» ат ты күйі бел гі лі дом бы ра шы Са ғын 
Жал мы шев тің тар ту ын да Қа зақ ра ди осы ның қо рын да сақ тал ған; 

Ишан ға ли Жан қа нов тың (1909–1968) 
күй ін тың дап, ри за бол ған Ди на ше шей 
оған бір дом бы ра сын сый лай ды; Мұ хит 
Би те нов (1912–1983) со ғыс тан орал ған да 
ба ла ла ры ның қай тыс бол ға нын ес тіп, 
«Үш ба лам» ат ты күй ін шы ғар ған; Есел 
Қа зиев (1927–1985) Са ры кен же Сәр сен-
биев тен күй үй рен ген, 170-тің үс тін де 
күй тарт қан, 28 күй ді ал тын қор ға жаз-
ған. Әжі ге рей Дүй се ғұ лов тың шә кір ті, 
«Боз дақ та рым» күй інің ав то ры Кә рім 
Шәуалиев (1927 ж.) сын ды күй ші лер дің 
та рих та аты қал ған.

 Күй ші лік дәс түр ді жал ғас ты ру шы 
ор та бу ын орын дау шы ла ры – Құ быш 
Әші мұлы Мұ хи тов (1928–2006) Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы Сы рым ау да нын да 
дү ние ге кел ген күй ші, Құр ман ға зы атын-
да ғы Ұлт тық кон сер ва то рия ның ка фед ра 
мең ге ру ші сі, про фес сор, Мұ хит әу ле ті нен 
шық қан да рын ды өнер саң ла ғы. 15 
жа сы нан бас тап Құр ман ға зы ор ке ст рін де 
дом бы ра шы. Дом бы ра өне рі не ар нал ған 
бір не ше оқу-әдіс те ме лік жұ мыс тар дың 
ав то ры. 

Сей іл хан Құ сай ынов (1929–2006) – 
саз гер-дом бы ра шы, Қа зақ стан ның ең бек 
сі ңір ген мә де ни ет қыз мет ке рі. 1951 
жы лы Құр ман ға зы атын да ғы кон сер ва-
то рия сын та мам да ды. 1956 жы лы Аты-
рау қа ла сы на ар найы жол да ма мен ке ліп, 
ха лық ас пап тар ор ке ст рін құ ра ды. 1958 

ҚҰБЫШӘШІМҰЛЫ
МҰХИТОВ(1928–2006)

СЕЙІЛХАНҚҰСАЙЫНОВ
(1929–2006)
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жы лы осы ұжым ға Д.Нұр пейісо ва ның 
аты бе ріл ді. Со дан кей ін С.Құ сай ынов 
жа ңа дан ашыл ған му зы ка учи ли ще сі нің 
ди рек то ры бо лып та ғай ын да ла ды. Оның 
ал дын көр ген шә кі рт те рі Т.Бә ді лов, 
Ғ.Әдеп қа лиев, А.Жай ымов, Ш.Әбіл таев 
си яқ ты та ны мал өнер паз дар. «Ме ре-
ке», «Шат тық», «Бай жұ ма», «Дос тық», 
«Ақ же лең» күй ле рі нің ав то ры. 

Айт жан Есе нұлы Тоқ та ға нов – 1946 
жы лы қа ра ша ай ын да Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы Жә ні бек ау да ны Күй ген көл ауы-
лын да дү ние ге кел ген дом бы ра шы, күй-
ші, про фес сор, Қа зақ стан ның ең бек 
сі ңір ген мә де ни ет қыз мет ке рі. «Күй – 
Тә ңір дің кү бі рі», «Аты рау дың 62 Ақ же-
ле ңі», «Күй ке ру ені», «Күй – қас тер лі 
әуез» ат ты жи нақ тар дың ав то ры.

Ер мек Есе лұлы Қа зиев – Ба тыс Қа зақ-
стан об лы сы Бө кей ор да сы ау да ны ның 
Ор да ауы лын да 1947 жы лы дү ние ге кел-
ген. Күй ші, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның 
ең бек сі ңір ген мә де ни ет қыз мет ке рі, 
«Құр мет» ор де ні нің ие ге рі. 2006 жы лы 
Ал ма ты қа ла сын да өт кен Көк тө бе фес ти-
ва лі нің «Ал тын қо быз» бел гі сі нің ие ге рі. 
Со ны мен қа тар рес пуб ли ка лық, Бү кі ло-
дақ тық кон курс тар дың лау реаты. 2001 
жыл дан Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы Ба тыс 
Қа зақ стан об лыс тық фи лар мо ниясы ның 
же ке орын дау шы сы.

Тұяқ бер ді Ша ме лов (1951–2012) – 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Жа ңа қа ла ау да-
нын да дү ние ге кел ген күй ші-ком по зи тор. 
Қа зақ стан ның ха лық әр ті сі, Құр ман ға зы 
атын да ғы кон сер ва то рия сы ның тү ле гі, 
Қа ли Жан ті леуов, Рүс тем бек Ома ров тар-
дан күй үй рен ген. Құр ман ға зы атын да ғы 
мем ле кет тік Ака де мия лық ха лық ас пап-
та ры ор ке ст рін де өмі рі нің со ңы на дей ін 

АЙТЖАНЕСЕНҰЛЫ
ТОҚТАҒАНОВ

ЕРМЕКЕСЕЛҰЛЫҚАЗИЕВ
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Бас кон церт мейс тер жә не же ке орын дау-
шы, көр кем дік же тек ші қыз мет те рін 
абы рой мен ат қар ған. М.Өте мі сов атын да-
ғы Ба тыс Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер-
си те ті нің Құр мет ті про фес со ры. Күй ші-
лік өне рі мен қа тар көп те ген ән дер дің ав-
то ры.

Анықта

Қобыз – Қорқыт ата заманынан келе
жатырғанкиеліаспап.Неліктенқобызды
Қорқытатамызбенбайланыстырамыз?

Ақжайық өңірінің қобызшыларын бі-
лесіңбе?

Оқы, қы зық!

Қобыз (қыл) – керілген ысқышпен
ойналатынқазақтыңұлттық ішектімузы-
калықаспабы.Бастапқыдабақсылардың
аспабыболып,музыкаөнерініңдамуына
байланысты қобыздың прима, альт, бас,
контрабастүрлерідамыды.

Ро за Құс ман қы зы Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы Каз та лов ау да ны на қа рас ты Қа ра-
су ауы лын да 1936 жы лы дү ние ге кел ген. 
Құр ман ға зы атын да ғы Ал ма ты мем ле кет-
тік кон сер ва то рия сы ның 1954 жы лы қо-
быз кла сы на оқу ға тү сіп, оны 1960 жы лы 
бі ті ре ді. Ал ма ты да ғы Қа зақ кон церт ұжы-
мын да, Ро за Бағ ла но ва ның ан са мб лін де, 
Қыз дар пе да го ги ка лық инс ти ту ты ның 
му зы ка фа куль те тін де жұ мыс іс те ген.

Ме руерт Кә лен ба ева 1939 жы лы Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы Бө кей ор да сы ау да ны-
ның Ор да ауы лын да дү ние ге кел ген. 1966 

ТҰЯҚБЕРДІШАМЕЛОВ
(1951–2012)

Анықта

Оқы,қызық!

МЕРУЕРТ
КӘЛЕНБАЕВА
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жыл дан бас тап Құр ман ға зы атын да ғы Ал-
ма ты мем ле кет тік кон сер ва то рия сын да 
пе да го ги ка лық қыз мет те. Қа зақ стан ның 
ең бек сі ңір ген әр ті сі, про фес сор. Же ке 
орын дау шы ре тін де Қа зақ стан ше бер ле рі 
то бы ның құ ра мын да жү ріп, көп те ген шет 
ел дер де ұлт тық мә де ни ет тің же тіс тік те рін 
та ныс тыр ды. «Қо быз са зы» ат ты күйта ба-
ғын жа рық қа шы ғар ды.

Қуа ныш Әжі мұ ра тов (1945–2000) – 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның Сы рым 
ау да ны, Же ті көл ауы лын да дү ние ге кел-
ген күй ші-қо быз шы. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның ең бек сі ңір ген әр ті сі, Құр-
ман ға зы атын да ғы кон сер ва то риясы ның 
қыл қо быз жә не дом бы ра ма ман ды ғы 
бой ын ша тү ле гі. Құр ман ға зы атын да ғы 
ор ке ст рде бас дом бы ра шы жә не қыл 
қо быз ас па бы ның же ке орын дау шы сы 
бо лып көп жыл да ры та быс ты ең бек ет кен. 
Көп те ген өлең дер мен ән дер дің ав то ры.

Жә ми ла Нұ рым бе то ва Құр ман ға зы 
атын да ғы Қа зақ Ұлт тық кон сер ва то рия сын 
ҚР ха лық әр ті сі, про фес сор Ф.Бал ғаева ның 
кла сы бой ын ша бі тір ген. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның мә де ни ет қай рат ке рі, Дәу лет-
ке рей атын да ғы ор ке ст рі нің қо быз то бы ның 
кон церт мей сте рі, пе да го ги ка ғы лым да ры-
ның ма ги ст рі, көп те ген ғы лы ми ма қа ла лар 
мен қо быз ға ар нал ған оқу-әдіс те ме лік жи-
нақ тар дың ав то ры. Орал өңі рін де гі қо быз 
өне рі нің өр кен деуі не сү бе лі үлес қо сып 
жүр ген ұла ғат ты ұс таз.

Талқыла

Оралөңірісыбызғышыларынқандайортақбелгілерібар?Олардың
өзараайырмашылықтарықандай?СармалайменЫсқақУәлиұлыне-
ліктенқатарайтылады?

ҚУАНЫШӘЖІМҰРАТОВ
(1945–2000)

ЖӘМИЛА
НҰРЫМБЕТОВА

Талқыла



55

Оқы, қы зық!

Сыбызғы
Сыбызғы – үрлеп ойнайтын көне музы-

калық аспап.Сыбызғы аспабының үні самал
желдеймайда,тембріжұмсақ,ерекшеәсерлі.
Сыбызғы негізінен ағаштан және қурайдан
жасалады,бақташыларарасындакөптараған.
Сыбызғышылар той мен мерекелердің құр-
меттіқонағыболыпесептелген.

Орал өңі рі нің сы быз ғы шы лар мек те бі нің жар қын өкі лі Са ры-
ма лай ды (1835–1885) атап өт кен жөн. Ол Ба тыс Қа зақ стан об лы-
сы ның Каз та лов ау да ны на қа рас ты Тал ды құ дық де ген жер де 
дү ние ге кел ген. Са ры ма лай дың «Же тім қыз», «Нар идір ген», 
«Бұл бұл», «Қа ра жор ға», «Қо ңыр бұ қа», «Шал бүр кіт» си яқ ты 
күй ле рі, өзі нің аты ай тып тұр ған дай, адам мен қор ша ған ор та ның 
кін дік тес бол мы сын, ор тақ тағ ды рын су рет тей ді. Са ры ма лай ды 
жа ңа үл гі де гі сы быз ғы ның ата сы деу ге бо ла ды. Ол – дәс түр лі 
сы быз ғы ның үш кө зін ал ты ға жет кі зіп, ас пап тың үн бай лы ғын 
ана ғұр лым ке ңіт кен адам. Са ры ма лай мұ ра сы бү гін гі күн ге әй гі лі 
сы быз ғы шы Ыс қақ Уәлиұлы ар қы лы жет кен. Оның орын дау ын-
да ғы Са ры ма лай күй ле рін А.Жұ ба нов жа зып, но та ға тү сір ген.

Ыс қақ Уәлиұлы (1902–1944) – Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы ның Каз та лов ау да-
нын да дү ние ге кел ген күй ші, даң ғыл 
сы быз ғы шы. Оның әке сі Уәли да рын ды 
му зы кант бол ған жә не сал та нат ты ша ра-
лар да Құр ман ға зы мен жә не Ди на ның 
өзі мен жүз дес кен. Ыс қақ ты 12 жа сы нан 
бас тап, ел оның ше бер сы быз ғы шы лы ғын 
жо ға ры ба ға лап, жи ын-той лар ға қол-
қа лап ша қы рып отыр ған. Тіп тен, Пе тер-
бург те пат ша са рай ын да өт кен сал та-
нат қа Уәли сы быз ғы тар ту үшін ар найы 
ша қы ры лып ты де ген де де рек бар. 1934 
жы лы Ал ма ты да өт кен өнер паз дар дың 
рес пуб ли ка лық бай қауы на қа тыс ты. Осы 
бай қау да ерек ше өне рі мен көз ге түс кен 

Оқы,қызық!

ЫСҚАҚУӘЛИҰЛЫ
(1902–1944)
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Ыс қақ Қа зақ Ор та лық Ат қа ру Ко ми-
те ті атын да ғы ор ке ст рге қа был да нып, 
сон да же тек ші со лис тер дің бі рі бол ды. 
Өз жа ны нан Ыс қақ Уәлиұлы «Тол қын», 
«Кер без» ат ты күй лер шы ғар ған.

Бо лат Са ры ба ев (1927–1984) – му зы-
ка та ну шы, өнер та ну кан ди да ты. Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы, Бө кей ор да сы ау да ны-
ны ның ту ма сы, ға лым, ал ғаш қы жо ға ры 
оқу орын да ры ның бі рі – Қа зақ пе да го ги-
ка лық инс ти ту ты ның не гі зін са лу шы-
лар дың бі рі Шам ға ли Ха ре сұ лы Са ры ба-
ев тар дың от ба сын да дү ние ге кел ген. 
Б.Са ры ба ев Құр ман ға зы атын да ғы кон-
сер ва то рия сы ха лық ас пап тар ка фед ра-
сы ның тү ле гі жә не ұс та зы қызметін 
атқарды. «Қа зақ тың ха лық ас пап та ры» 
мо ног ра фия сын жаз ған.

Қа зір гі кез де жас ма ман-сы быз ғы шы, 
Жал пақ тал да ғы ба ла лар саз мек те бін де 
дә ріс бе ре тін Қа ли ол ла На ғиев да рын 
ие ле рі нің жо лын қу ып, сы быз ғы ас па-
бы ның дәс тү рін жал ғас ты рып, оны на си-
хат тап жүр.

Үйде орында

1. Өз өл кең нің қан дай саз гер, күй ші – ән ші сі нің өне рі мен та ныс-
сың?

2. «Ме нің өл кем ту ра лы ән дер мен әуен дер» ат ты аудиока та ло гын 
жа сақ та.

3. «Ме нің өл кем нің саз гер ле рі, күй ші ле рі мен ән ші ле рі» та қы ры-
бын да эс се жаз.

БОЛАТСАРЫБАЕВ
(1927–1984)

Үйдеорында
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Бұлмаңызды!
«Меніңтуғанөлкемнің30әніменәуені»аудиокаталогы

1. Құрманғазы«Қуаныш»(күй).Орындайтын:Дәулеткерейатындағыоркестр.Ди-
рижерЕркінНұрымбетов

2. Дәулеткерей«Бапас»(күй).Орындайтын:оркестр
3. Махамбет«Ақжелең»(күй).Орындайтын:оркестр
4. Жантөре«Шалқыма»(күй).Орындайтын:оркестр.
5. Н.Тілендиев«Ақжайық».Өлеңі:Қ.МырзаӘли.Орындайтын:Д.Есентеміров
6. Ә.Еспаев«Жайыққызы».Өлеңі:З.Қабдолов.Орындайтын:Қ.Қожақов
7. И.Жақанов«АғадыЖайық».Орындайтындар:Д.Есентеміров,Д.Бахитова
8. И.Жақанов«Оралдыңеркесамалы».Өлеңі:А.Бақтыгереева.Орындайтын:Ж.Ха-

санова
9. Б.Жұманиязов«Туғанжер»(поэма).Орындайтын:оркестр.
10.М.Сағатов«Еркелейміндалама».Өлеңі:С.Жиенбаев.Орындайтын:М.Әмірханов
11.Ә.Молдағайынов «Ақжайығым – ақ еркем». Өлеңі: А.Байғожаев.Орындайтын:

Ж.Рахимова
12.Ә.Молдағайынов«Оралвальсі».Өлеңі:Ғ.Сейтақ.Орындайтын:А.Жұмалиева
13.Е.Хасанғалиев«Оралым».Өлеңі:Ә.Асылбек.Орындайтын:М.Өтемісоватында-

ғыБатысҚазақстанМемлекеттікУниверситетініңхоры
14.Қ.Қажымов«Қазақжері».Өлеңі:Ж.Набиуллин.Орындайтын:А.Хайырханов
15.Т.Шамелов«Сағындымауылымды».Өлеңі:Ә.Асылбек.Орындайтын:Ф.Кубиев
16.Т.Шамелов«Жүрші,сәулемауылға».Өлеңі:Ә.Асылбек.Орындайтын:Е.Өтеге-

нов
17.Д.Қажымов«Ақжайық–арумекенім».Өлеңі:З.Сисенғали.Орындайтын:автор
18.Д.Қажымов«Ақжайық–сендепкелем».Өлеңі:С.Сейітов.Орындайтын:автор
19.Д.Қажымов«Ақжайықөңірі».Өлеңі:И.Шұғаев.Орындайтын:Ж.Рахимова
20.Д.Қажымов«Ақжайық».Өлеңі:Н.Әлімқұлов.Орындайтын:М.Сарбөпеев
21.Р.Мадреев «Ғашықпысың, шағала». Өлеңі: А.Бақтыгереева. Орындайтындар:

Д.Есентеміров,Д.Бахитова
22.Е.Хұсайынов«Қиғаш–жершалғай» (жеке қобызбеноркестрге).Орындайтын:

Ж.Нұрымбетова
23.Ж.Ғайсағалиев«Ақжайықару».Өлеңі:Ұ.Есдәулет.Орындайтын:автор
24.С.Садықов«Жайықвальсі».Өлеңі:Х.Қыдыров.Орындайтын:Қ.Бердіғалиев
25.Ж.Қуанғалиев«Оралкеші».Өлеңі:К.Ахметова.Орындайтын:А.Ахметова
26.Е.Нұрымбетов«Ақжайық»(поэма).Орындайтын:оркестр.
27.Е.Нұрымбетов«Жайығым–еркеөзенім».Өлеңі:Қ.Бердіғалиев
28.Е.Нұрымбетов«Оралым».Өлеңі:З.Сисенғали.Орындайтындар:А.Ислямғалиев,

А.Сисенов
29. Е.Нұрымбетов «Оралым – асыл қалам». Өлеңі: А.Маемиров. Орындайтын:

Д.Сейтжанов
30. Е.Нұрымбетов «Туған жерім, Аққозым». Өлеңі: Ш.Қыдырниязова. Орындай-

тын:А.Ислямғалиев
ОсышығармалардыЕркінНұрымбетовтың«Ақжайықсаздары»(Ітом,Орал:Веста,

2016.ІІтом,Орал:БҚМУРБО,2017.)кітабынаноқып,дискілерінтыңдауғаболады.
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Бұлмаңызды!
Дыбыстыжазуүшінқандайпрограммақолданылады?
ДыбысДыбыстыжазу(Звукозапись)программасыарқылыжазылады.Оны

іскеқосуүшінІскеқосу(Пуск)⇒ Барлықпрограммалар(Всепрограммы)⇒ 
⇒Стандартты(Стандартные)⇒Дыбыстыжазукомандасынорындауке-
рек.
Дыбыстыжазупрограммасыашылғаннанкейінмикрофонарқылыдыбыс-

тыжазуғаболады(1-сурет).Дыбыстыжазутерезесіндедыбысжазудыбас-
таументоқтатуғаарналғанбатырмаларорналасқан.Дыбыстыжазыпбіткенде
тоқтатубатырмасынбассақ,дыбыстыңжазылууақытыкөрсетіледі(2-сурет).

1-сурет.Дыбыстыжазупрограммасы

Дыбыс
жазудытоқтату

Дыбысжазу
уақыты

2-сурет.Дыбыстыжазудытоқтату

Дыбыстыдайынтаспаларданнемесеөздаусымызбенжазуғаболады.Ды-
быстарән,мәтін,нақылсөз,өлеңтүріндеболуымүмкін.
Жазылғандыбыстықалайсақтаймыз?
Дыбыстыжазғаннанкейінөшіпқалмауүшінсақтаукерек.Дыбыстыжазуды

тоқтатубатырмасынбасқаннанкейіндыбыстыСақтаутерезесіашылады.Ды-
бысжазылғанфайлғаарнайыатауберіп,Сақтаубатырмасынбасамыз.Жа-
зылғандыбыстыойнатуүшінсақталғанфайлдытаңдап, тінтуірдіңсолжақ
батырмасынекіретшертеміз



• ҚАЗАҚСТАНТАРИХЫ
• ҚАЗАҚӘДЕБИЕТІ
• МУЗЫКА

6СЫНЫП
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Қым бат ты жас өрен! 
Сен «Қа зақ стан та ри хы» пә нін оқи сың. Ал өз өл ке ле рің нің 

та ри хын – ха лық тың қа лып та су ын, жер гі лік ті жер лер дің атау-
ла ры ның та ри хын, қо лө не рін, ба тыр ла рын, ең бек ар да гер ле рін, 
олар ды өз ту ын ды ла ры на қос қан тала нт та рын те рең дей бі лу өте 
қы зық емес пе?! Олай бол са, оқу лық ты ашып, мұ қи ят оқы, кө ңі-
лі ңе то қы.



ҚАЗАҚСТАНТАРИХЫ

§6. Топонимдер–өткензаманныңкуәгерлері
(өлкетарихыатауларында)

§7. Мәдени-тарихидәстүрдісақтаушылар:
өлкеніңұлттыққолөнері

§8. Бірел–біртағдыр
(меніңөлкемніңхалықтары)

§9. Туғанөлкетарихыныңтірікуәгерлері
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§ 6. То по ним дер – өт кен за ман ның  
 куә гер ле рі (өл ке та ри хы  
 атау ла рын да)

Қа зақ тың «Же рің нің аты – 
ба баң ның ха ты» де ген да на лық сө зін де 
зор ма ғы на жа тыр. Мұ ны ар қа лы 
ақын да ры мыз С.Сей фул лин: 

Дү ние де әр бір бө лек жер дің аты,
Се беп пен қой ған бә рі ел дің аты,
– де се, ал Ж.Нә жі ме де нов: 

Мән бер меп пін жер аты на бұ рын мен,
Кез де рім көп мән бер меу ден сү рін ген,
– деп то лық ты ра тү се ді.

Қа зақ елі нің ұлан-ғай ыр ау ма-
ғы ның едәу ір бө лі гін құ рай тын Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сын ел ара сын да 
«Ақ жай ық өңі рі» деп атай ды. 

Жай ық – Ба тыс Қа зақ стан об лы сын 
ке сіп өтіп, Кас пий те ңі зі не құя тын 
қа зақ да ла сын да ғы ірі өзен дер дің бі рі. 
Бұл атау – кө не ден жет кен ба ға жет пес 
тіл дік мұ ра. 

Ға лым дар дың пі кі рін ше, өзен 
атауы жай лы лық қа бай ла ныс ты емес, 
суы ның жайы лып ағуы на бай ла ныс ты 

Меңгерілетінбілім:
– жергіліктіжер,қала,
өзен,көл,тауларатаулар
ненібілдіретінінбілу;

– бұлатаулардыңпайда
болутарихынтүсіндіре
білу.

Кел,ойланайық!
– өздеріңтұратынжер
қалайаталады?

– оныңшығутарихы
қандай?

– аймақтаатыбірнешерет
өзгергенжер-суатаула-
рыбарма?

– өзауылыңныңнемесе
көшеатыныңтарихын
білесіңбе?

топонимика.

Түйінсөздер

Топонимика–гр.«topos»–жер,мекенжәне«onyma»–«ат,атау»дегенсөзінен
шыққангеографиялықатауларды,оныңмән-мағынасынзерттейтінономастиканың
негізгібөлігі.
Әрбірнысанныңбейнелітопонимдікаталымдары:

• гидроним–гректің«hydor»–«су»дегенсөзі,яғнисунысандарыныңатауы;
• ороним – гректің «oros» – «тау» деген сөзі жер бедерінің жалқы атауы, оның
ішіндетау,төбе,шоқы,құзжәнет.б.атауы;

• ойконим–гректің«oikos»–«тұрғылықтымекен»дегендібілдіреді,елдімекеннің
жалқыатауы,оныңішіндеқалатиптегіатау–астионим,ауылтиптеселдімекен–
комонимдепаталады.

Білгенгемаржан
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шық қан. Шы нын да да, Жай ық сө зі нің су жай ыла тын ал қап қа бай-
ла ныс ты қол да ны ла ты нын, жа зық // жай ық сөз де рі бір го мо ген ді 
(не гіз дес) тү бір ден пай да бол ған ды ғын ес кер сек, гид ро ним нің 
пай да бо лу жо лын анық тау қи ын шы лық ту дыр май ды. 

Жай ық өзе ні ту ра лы кө не де рек тер грек сая хат шы сы Клау дий 
Пто ло мей дің, араб сая хат шы сы Ах мед ибн Фад лан ның, фран цуз 
мо на хы Пла но Кар пи ни дің жә не т.б. көп те ген сая хат шы лар дың 
ең бек те рін де кел ті ріл ген. 

Орал қа ла сы – Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның ор та лы ғы. Қа ла 
та ри хы Орал тауы мен Орал өзе ні нің аты на бай ла ныс ты алын ған. 

Та ғы бір на зар ау да ра тын та ри хи де рек, Орал қа ла сы ның қыр 
қа зақ та ры ның ара сын да ғы кө не атауы Те ке деп атал ға ны. Отан-
дық бел гі лі та рих шы ға лым дар дың тұ жы ры мы бой ын ша бұл атау 
Тә киі, яғ ни « дәу, мі нә жат ету ор ны» де ген ұғым мен бай ла ныс ты 
бол са, бү гін гі ре сей лік же тек ші ма ман дар да Орал о бас тан ис лам 
ді ні шуа ғын шаш қан қа ла де ген ұй ға рым ға ке ліп отыр. Бұл бай-
лам дар ды соң ғы жыл да ры ор та ға сыр лық Жай ық қа ла шы ғы ның 
ор ны нан та бы лып отыр ған мұ сыл ман ке се не ле рі де тия нақ тай тү-
се ді. 

Зертте

Туған жеріміздегі көне атауларды қария адамдармен әңгімелесу
арқылызертте.Олардыңайтқандарын,маңыздыкөріністердісуретке
түсіріп,бейнежазбағанеүнтаспағажазыпал.

Ту ған өл ке міз де гі үл кен көл дің атауы Шал қар – ха лық ара-
сын да ке ңі нен қол да ны ла тын то по ним дер дің бі рі. Бү гін де со нау 
алыс-жа қын ше тел дік қо нақ тар дың жиі ке ле тін де ма лыс ор ны-
на ай нал ған мем ле кет тік дә ре же де гі көл атауы «Шал қы», яғ ни 

Бұлмаңызды!
Жайықатауы1775жылғадейінқолданылыпкелдіде,IIЕкатеринапатшаның

жарлығыбойынша,Е.Пугачевкөтерілісінхалықойынанмүлдемаластатумақ-
сатыменЖайықөзеніОрал,алоныңжағасындағыкөтерілістіңбесігісаналған
Жайық(Яйцк)қалашығыОрал(Уральск)болыпөзгертілді.

Зертте
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«ер неуі нен асып тө гі лу» де ген ұғым нан 
пай да бол ған, су дың қа сие ті не бай ла-
ныс ты ту ған кө не атау. 

Ха лық тық то по ни ми ка ның бір 
ерек ше лі гі – то по ни ми ка лық атау лар 
сол ха лық тың ті ке лей ав тор лы ғы мен 
қой ылуы се беп ті фольклор мен көр кем 
әде би ет шы ғар ма ла рын да өз кө рі ні сін 
бер мей тұ ра ал май ды. 

Мы са лы, Ба тыс Қа зақ стан об лы сы-
ның Жә ні бек ау да нын да Үш Тар ғын 
атала тын жер, Тар ғын де ген өзен бар. 
Тар ғын – «Ер Тар ғын» жы ры ның бас 
қа һар ма ны, но ғай лы елі нің ба ты ры 
еке ні бел гі лі. Та ри хи де рек тер де де, 
жыр да ғы де рек тер де де но ғай лы елі 
сол өл ке лер ді ме кен де ге ні ай ты ла ды, 
жер-су атау ла ры да сәй кес ке ле ді. Қа-
зір де атал ған өңір но ғай-қа зақ ру ының 
ата-қо ны сы. Тар ғын өзе ні нің сол жа ға-
ла уын да ер те ден ір ге теп кен Са вен ко 
по сел ке сі нің ма ңын да үл кен тө бе бар. 
Оны ес кі за ман нан бе рі жер гі лік ті қа-
зақ тар: «Тар ғын ның оба сы, ба тыр дың 
қа рау ыл қа ра ған же рі», ол аңыз емес 
«шын дық» деп бі ле тін кө рі не ді. 

Ал жер гі лік ті өл ке та ну шы лар 
«Орыс тар Тор гун атап кет кен өзен нің 
сол жа ғын да жат қан Са вин ка ауы-
лы ның шы ғы сын да ғы кө рі ніп тұ ра тын 
үл кен тө бе Тар ғын оба сы атала ды. 
«Ба тыр дың сүйе гі сол тө бе нің ас тын да 
жа тыр. Тар ғын ның сүйе гі ту ған 
же рін де қал ға ны ес кі жыр лар дан да 
аң ға ры ла ды. 
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Оқы, қы зық!

ШалкиізжырауҚырымныңқырықбатырынсуреттегенде:
...Көксүйрікаттыборбайлап,
Қамалдыбұзғанайғайлап,
Оныңнесінсұрайсың?
Олкісініңішінде,
Алғиданжалғызаттанған,
ЕстерекұлыТарғынбар...

депсипаттайды.

Осы орай да Сы рым ау да нын да ғы «Қо со ба» атау ын «Қыз 
Жі бек» ли ро-эпос тық жы рын да ғы та ри хи орын мен бай ла ныс ты-
ра тын қа лам гер лер дің де бар еке нін ай та ке ту дің ар тық ты ғы жоқ.

Талқыла

МұратМөңкеұлыменМұрынСеңгірбекұлыжырларындағыжер-су
атауларынанықтап,жырдыңмазмұнынталқыла.

Ал Мұ рын Сең гір бе кұлы «Қар ға  бой лы, Қаз ту ған» жы рын да: 
...Асан қай ғы көш кен жер, 
Шың ғыр лау, То ры ат ба сы еді. 
Қы зем шек ті Сар шо қы.
Осы су дың қа сы еді.
Асан қай ғы Ту ған ның
Бө лін ген же рі осы еді.., –

де се, Мұ рат Мөң кеұлы:
Қал ды ғай ты, Бұл дыр ты
Жер ре ңін қа ра саң,
Кө де сі нің тү бі сай ын бір жыл қы.
Қа ра қып шақ Қо бы лан ды
Тұл пар мі ніп, жел ген жер, –

де ген екен.

Оқы,қызық!

Талқыла
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Қыземшектауы

Торыатбастауы
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Қалдығайтыөзені

Бұлдыртыөзені
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Бай қап отыр ған да рың дай, бұл жыр да ай тыл ған жер-су атау-
ла ры қа зір гі Шың ғыр лау, Қа ра тө бе, Сы рым ау дан да ры ның ау ма-
ғын да ор на лас қан жә не ха лық тық то по ним дер дің ға сыр лар бойы 
ха лық жа ды нан өш пей, бү гін ге дей ін жет ке ні таң ғал ды ра ды.

Ша ған – Жай ық өзе ні нің оң 
жақ са ла сы. Қа зақ стан ау ма ғын да 
кең та рал ған моң ғол атауы. 
Е.Қой шы ба ев «Ша ған (ча қан, 
са қан, ца қан) тұл ға сы түр кі жә не 
моң ғол тіл де рін де құм дақ жер-
лер ге тән өсім дік аты, түйе 
ма лы ның азы ғы» деп көр сет кен. 
Б.Қа лиев ша қан атау лы шөп тің 
қа зақ ті лін де төрт тү рі нің кез де се-
тін ді гін ай та ды. 

Дер көл – Ша ған өзе ні нің 
са ла сы. Е.Қой шы ба ев тың сөз ді-
гі не сү  й енер бол сақ, «дыр, жер, 
күл, көл» сөз де рі нен құ рал ған 
өзен атауы «то ла ғай жер ас ты 
суы» де ген ма ғы на ны бе ре ді. Ал 
Б.Ба зыл хан ның сөз ді гін де дер – 
үл кен, мол, кө лем ді де ген ма ғы-
на ны біл ді ре ді. Со ған қа ра ған да, 
жерас ты су ла ры бұл өзен нің Дер-
көл атауы ның өзі моң ғол ті лін-
де гі ма ғы на мен өте жа қын еке нін 
кө ре міз. Біз дің ой ымыз ша, қа зақ 
ті лін де гі «то лыс қан, ке ме лі не 
кел ген» де ген ма ғы на да ғы «дер 
ша ғы, дер ке зі» т.б. са лыс ты ру ға 
бо ла ды.

Зертте

Өз өлкеңдегі жаңадан аты берілген көшелердің атауларының
тарихын зерттей отырып, көшеге аты берілген адамдардың өлке
тарихынақосқанүлесінанықта.

Зертте
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Өл ке та ри хын да ғы жер атау ла ры ның қа лып тас қан қа бат та-
ры ның сы ры на бой ла сақ, әр қи лы бас қын шы лық, жау лап алу-
шы лық тан ке ліп ту ын да ған отар шыл дық тың қан ды із де рін, зор-
лық-зом бы лық тың таң ба ла рын бай қай мыз. Мә се лен, жер гі лік ті 
жер-су атау ла рын өл ке та ну шы-ға лым Ұ.Ер жа но ва отар шыл дар 
то по ним де рін мы на дай топ тар ға бөл ген:

№ Мазмұны Атаулары
1. Ба тыс Қа зақ стан ға ал ғаш қо-

ныс тан ған орыс ка зак та ры ның 
бе кі ніс те рі мен кү тір ле рі нің, 
 ста ни ца ла ры ның атау ла ры. 

Мы са лы, Ща по во, Круг лоо зер-
ное, Ко ло ве рт ное, Янай ки но, 
Се реб ря ко во, Феофа но ва, т.б.

2. Сто лы пин ре фор ма сы ның 
нә ти же сін де кө шіп кел ген орыс 
жә не ук ра ин ша руа ла ры ның 
ке зе ңін де гі атау лар.

Мы са лы, Пок ров ка, Кир са но во, 
Да ри нск, До лин ное, Озер ное, 
Зе ле но вс кое, Пе ре мет ное, т.б.

3. Орыс пат ша сы жә не оның 
ай на ла сын да ғы дво рян дар мен 
по ме щик тер дің, ка зак ата ман-
да ры мен есаул да ры ның есім де-
рі мен қой ыл ған атаулар.

Мы са лы, Бо га ты рев, Ко же-
ха ров, Кал мы ков, Ан то нов, 
То пор ков, Глу хов, Мо лот ков, 
Вас кинь, Бе ре зин, т.б.

4. Қа зан ре во лю ция сы мен Аза мат 
со ғы сы ке зе ңін де гі то по ним дер.

Мы са лы, Ча паев, Фур ма нов, 
Бу да ри но, Ба ту рин, т.б.

5. Ке ңес үкі ме ті нің қай рат кер ле рі 
мен әс ке ри қол бас шы лар дың 
құр ме ті не қой ыл ған атау лар .

Мы са лы, Шо ло хов, Во ро ши лов, 
Ка ли нин, Ки ров, Ча паев, Сверд-
лов, К.Маркс, Ле нин, Крупс-
кая, Куй бы шев, Чуй ков, т.б.

6.  Тың жә не ты ңай ған жер лер ді 
иге ру ші лер қой ған атау лар.

Мы са лы, Пермс кий, Ульянов-
с кий, Но вая Пок ров ка, Пол-
тав ка, Прав да, Це лин ный, 
Но во пав лов ка, т.б.

7. Ке ңес тік өмір сал ты мен ком му-
нис тік идеоло гия әсе рі нә ти же-
сін де қа лып тас қан атау лар.

Мы са лы, Пер во майс кое, Ин-
тер на цио нал, Крас ный маяк, 
Тру до вое, Друж ба, Ком со моль-
ское, т.б.

8.  Жер гі лік ті жер-су атау ла ры ның 
жа ңа дан қо ныс тау шы лар дың 
та ра пы нан өз де рі нің тіл де рі не 
ың ғай ла нуы нә ти же сін де қа-
лып тас қан атау лар .

Мы са лы, Каз та лов ка (Тал 
ек пе), Кру тая (Үң гір), Крас-
на гор (Қы зыл жар), Чи на ре во 
(Шы нар лы), т.б.
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Мұ ның сыр тын да жо ға ры да атал ған ел діме кен дер әлі то лы-
ғы мен қа зақ ша ла нып бол ған жоқ. 

Ұлы Мұх тар Әуе зов айт қан дай: «Біз дің қа зақ – жер аты, тау 
атын әман да сол ор та ның сыр си па ты на қа рай қоя біл ген жұрт. 
Қай да, қан дай бір өл ке ге бар саң да жер, су, жа пан дүз де кез дес кен 
кіш кен тай бұ лақ аты ның өзін де қан ша ма мән-ма ғы на, ше шіл-
ме ген құ пия сыр жа та ды». 

Оқы, қы зық!

Иә,жер-суғаатқоюғакелгенде,жербетіндеқазақтанөткеншебер
халықжоқшығар.ТасқалаауданыОянауылынақарасты«Қуырдақ»
елді мекенінің осылай аталуының өзіндік тарихы бар. Құжаттарда
«Қуырдақ»депжазылғаныменжергіліктіхалықауызекітілдеауылды
«Арамқуырдақ»депатайдыекен.

Халық аузында сақталған әңгіме бойынша солжердеМахамбет
Өтемісұлының өліміне тікелей қатысы бар беріш Ықыласқа ас
берілмек болады. Алайда халық піскен малдың етін жемей, төгіп
тастайды.Солкезденбастапбұлжер«Арамқуырдақ»депаталады.
Кеңестік кезеңде аталмыш елді мекенге «Комсомол» деген атау
беріледі.Тәуелсіздікорнауыменқайтадан«Қуырдақ»дегенбұрынғы
атауыниеленгенінеқарамастан,әлікүнгедейінжергіліктіхалықтың
аузында«арам»дегенсөзқосаайтыладыекен.

Та ри хы жоқ ел дің бо ла ша ғы бұ лың ғыр. Сон дық тан ке лер 
ұр пақ та рих тан та ғы лым алу үшін ел ді гі міз ді әй гі лей тін, ұлт ты-
ғы мыз ды ұлық тай тын та ри хи атау ла ры мыз дың та ри хи ше жі ре 
екен ді гін са на ға құю – бас ты мін дет. Өл ке міз де гі әр жер дің, 
су дың, ел ді ме кен дер мен мә де ни орын дар дың ат та ры ның қат-
пар лы сы ры – кей ін гі ұр пақ қа өне ге. Біз дің мақ са ты мыз – ба ба лар 
мұ ра сы на бай ып пен қа рай бі лу.

Үйде орында

1.  Се нің өл кең де қан дай жер-су атау ла ры бар, олар дың пай да бо лу 
та ри хын бі ле сің бе? 

Оқы,қызық!Оқы,қызық!

Үйдеорында
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2.  «Ме нің ту ған же рім нің то по ним де рі (ау ыл, қа ла, ау дан)» кес те-
сін тол тыр:

Қалыптасуәдістері Мысалдар
Тиістіатауларнегізіндепайдаболғантопоним-
дер
Жердіңгеографиялықерекшеліктерінегізінде
пайдаболғантопонимдер
Жергілікөсімдіктератауынегізіндепайда
болғантопонимдер
Этнотопонимдернегізіндепайдаболғантопо-
нимдер
Жәндіктератауларынегізіндепайдаболған
топонимдер
Жергіліктімекендеөмірсүріпжүргенжануарлар
атауларынегізіндепайдаболғантопонимдер
Жергіліктісукөздеріатауларыныңнегізінде
пайдаболғантопонимдер

4. Өз ел ді ме кен де рің де гі то по ним дер дің шы ғу та ри хы ту ра лы мә-
лі мет тер жи нақ та жә не әң гі ме құ рас тыр.

5. Жер-су атау ла ры на қа тыс ты ақ па рат тық кар та дай ын да. 
 Не гіз гі талап та ры:
• кем де ген де 3 жер-су атау ын анық тау;
• 2 жер-су атауы ның шы ғу та ри хын зерт теу;
• ор на лас қан же рін анық тап, кар та ға тү сі ру.
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§7. Мә де ни-та ри хи дәс түр ді  
 сақ тау шы лар: өл ке нің ұлт тық  
 қо лө не рі

Анықта

Суретте қандай өнер бұйымдары
көрсетілген? Қалай ойлайсың,
бұйымдар қандай материалдардан
жасалған?

Зергерлікбұйымдар

Шебердіңқолыортақ

Талқыла

Суреттегі музей экспонаты есіңде
ме? Жәдігер өлкеміздің қай жерінде
табылды? Бұл ескерткіште қандай
әшекейбұйымдарыорыналады?

Меңгерілетінбілім:
– жергіліктіжергеқандай
дәстүрліқолөнертән
екендігінбілу;

– туғанөлкеніңдәстүрлі
көркеммәдениетінжан-
дандыруғаүлесінқосқан
шеберлердібілу

Кел,ойланайық!
– қолөнердегенне?

– қолөнерқаншатүрге
бөлінеді?

– өзөлкелеріңдеқандай
қолөнертүрлерідамы-
ған?

Анықта

Шебер – түрлі матери-
алдардан тұрмысқа, күнде-
лікті өмірге қажетті заттар
жасаушыісмерадам.
Зергер–алуантүрлісәндік

бұйымдар мен әшекей зат-
тардыайшықтапжасаушы.

Білгенгемаржан

қолөнер,зергер.

Түйінсөздер

Талқыла
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Өл ке міз дің ұлт тық қо лө не рі – ха лық мұ ра-
сы мен бір ге жа са сып ке ле жат қан өзін дік 
та ри хы бар өнер. Өт кен ға сыр лар да ғы ше бер-
лер дің қо лы нан шық қан дү ние лер, ха лық 
қо лө не рі нің бай мұ ра ла ры бү гін гі күн нің 
ал тын қо ры на ай на лып отыр. Об лыс ай ма-
ғы нан ар хе оло гия лық қаз ба жұ мыс та ры 
ке зін де та был ған тұр мыс тық бұй ым дар мен 
зер гер лік әше кей лер, өңі рі міз де гі ха лық тық 
өнер дің со нау сақ дәу ірі нен Ал тын Ор да ке зең-
де рі нен бас тау ала ты нын көр се тіп отыр. Орал 
қа ла сын да ғы Ба тыс Қа зақ стан об лыс тық 
та ри хи-өл ке та ну му зей ін де ХІХ ға сыр мен ХХ 
ға сыр дың бас ке зе ңін де қол да ныл ған әше кей 
бұй ым дар, үй жи һаз да ры, тұр мыс тық зат тар, 
ер-тұр ман дар сақ тал ған. 

Оқы, қы зық!

Әраймақтың тілдікдиалектілері болатынысекілді қолөнердеде
өзіндікерекшеліктеріболады.Осыныңнегізінде«Ұлыжүздіңүлгісі»,
«Ортажүздіңүлгісі»,«Кішіжүздіңүлгісі»дегенүлгілерпайдаболған.
БатысҚазақстанөңіріндежасалған зергерлік асылбұйымдар стилі
жағынан ғұндар ескерткіштеріне өте жақын, олар үшбұрыш, дән
пішіндес формаларда орналастырылып, ақық тастармен әшекей-
ленген.

Өмірінөнерменөрнектеген

Зертте

Шебер апаларымыз Хадиша Жарасқызы мен Дәмелі Құсайын-
қызының қолөнер бұйымдарына неліктен шетелдер қызығушылық
танытыпотыр?

Ха ди ша Жа рас қы зы Бек мұ ха ме до ва 1896 жы лы 6 ма мыр да 
қа зір гі Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Бө кей ор да сы ау да нын да дү ние ге 

Оқы,қызық!Оқы,қызық!

Зертте
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кел ген, іс мер. Ки із үй ге қа жет ті жа сау-жаб дық тар, сән дік 
бұйым дар жа сау ды әке сі нен үй рен ген. 1958 жы лы Мәс кеу де өт кен 
қа зақ әде бие ті мен өне рі нің он күн ді гі не қа тыс қан. Он да ше бер өзі 
жа са ған бұй ым дар дың озық үл гі ле рін көр сет кен. Х.Бек мұ ха ме-
до ва – ұлт тық ою-өр нек ке бай кі лем мен түс ки із дер дің, сыр мақ 
пен те ке мет тер дің ав то ры. Сон дай-ақ ол ал тын, кү міс жіп тер мен 
зер лен ген бас құр, бас ки ім дер дің үл гі ле рін жа са ған. Олар дың 
кей бі реуі қа зір гі кез де Қа зақ стан ның, Қа ра қал пақ стан ның, сон-
дай-ақ Мәс кеу, Санк-Пе тер бург қа ла ла ры ның му зей ле рін де сақ-
тау лы. Ол жа са ған те ке мет тің бір үл гі сі Рим қа ла сы ның (Ита лия) 
мұ ра жай ын да тұр. 1978 жы лы қай тыс бол ған.

Дә ме лі Құ сай ын қы зы – 1938 жы лы 
Орын бор об лы сын да дү ние ге кел ген, 
іс мер. Жа са ған дү ние ле рі көз дің жау ын 
алып, талай ды таң дай қақ ты рып жүр-
ген жан дар дың бі рі – Дә ме лі Құ сайын-
қы зы. Ұзақ жыл да ры «Жым пи ты» 
кең ша ры ның Арал тө бе ор та мек те бін де 
ұс таз-тәр биеші бо лып қыз мет ат қа рып, 
қол ең бе гі пә ні нен дә ріс бе ріп, қа зақ тың 
ұр пақ тан-ұр пақ қа ми рас бо лып ке ле жат-
қан іс мер лік өне рін жал ғас ты рып ке ле-
ді. Осы қо лө нер дің ар қа сын да Мәс кеу ге 
ба рып, Бү кі ло дақ тық көр ме ге қа тыс ты. 
Қа зақ стан ның өз ер кі мен Ре сей ге қо сыл-
ға ны на 250 жыл то лу ме ре ке сі не орай 
Қа зақ ба тыр ла ры Иса тай Тай ма нұлы 

пен Ма хам бет Өте мі сұ лы на жә не оның жа сақ шы ла ры на ар нап 
екі ба тыр кие тін сау ыт-сай ман, әс ке ри жа сақ шы лар ға 18 пар 
сырт қы ки ім, 20 бас ки ім, 20 әс ке ри бел беу, 4 най за мен қал қан 
жа сап, өз үле сін қос ты. Ха лы қа ра лық қо лө нер ші лер ода ғы ның 
мү ше сі. Бү гін де ұлт тық на қыш пен өр нек тел ген, көз дің жау ын 
ал ған Ел ба сы Н.На зар ба ев қа ар нап жа сал ған ки із үй Ас та на да ғы 
Пре зи де нт тік мә де ни ет ор та лы ғы ның құн ды жә ді ге рі не ай нал ды. 
Ше бер дің қо лы нан шық қан көз дің жау ын ала тын ұлт тық 
бұйым дар, олар ту ра лы тү сі ріл ген бей не фильм дер дің ал ды Ал ма-
ты, Ас та на, қа ла бер ді Орал, Аты рау, Ақ тау, Ақ сай, Жым пи ты 
мұ ра жай ла рын да сақ тау лы.

ДӘМЕЛІ
ҚҰСАЙЫНҚЫЗЫ
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Талқыла

Қазақхалқыныңқандайою-өрнектерінбілесіңдер?Қазақжәнеөзге
ұлттардыңою-өрнектеріндеұқсастықтарорыналады?

Жасапкөр

ТеректіауданыТақсайқорғанкешенітуралымәліметтерді
іздеп,әшекейбұйымдартуралыпрезентацияжаса.

Өлкеқолөнерінжалғастырушылар
Ха лық тық мә де ни ет өс кен сай ын, ұлт тық қо лө нер дің де озық 

үл гі ле рі дү ние ге ке луі сөз сіз. Қа зір гі таң да өл ке міз дің қо лө не рін 
жал ғас ты рып отыр ған зер гер Т.Сар ман бе ков ті, Сы рым ау да ны нан 

Талқыла

Бұлмаңызды!
Қорған–ежелгіқабірлерүстіндегітаснемесетопырақүйінділері.Халықара-

сындамұндайескерткіштертөбенемесеобадептеаталады.Археологиялық
қорғандарнеолитжәнеэнеолит(б.з.б.4–3мыңжылдықтар)дәуірлеріненбел-
гілі.ҚорғандарҚазақстандатемірдәуіріндекеңтараған.Қорғандардыңпішін-
дерішартәрізді,табаныдөңгелек,сопақжәнетіктөртбұрыштыболыпкеледі.
Қорғандардыңкөлемі ішінеқойылғанадамдардыңтегіне,дәрежесіне,тұрмыс
күйінесайжасалады.ҚабірүстінеқорғансалуҚазақстандаХІV–ХVғасырларға
дейінсақталыпкелген.Көнеқорғандар–тарихидеректемелерүшінмаңызызор
археологиялыққұндыескерткіштер.
Зерттеужұмысынәтижесіндеәйеладамныңмәйітіменәшекейбұйымдары

табылды.

Алтынбілезіктер Алтынсырғалар
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шық қан Н.Жыл қай да ров ты, И.Әйде нов ті, Е.Бе ке шев ті атап өту ге 
бо ла ды. Өл ке міз ден шық қан ше бер лер дің жа са ған дү ние ле рі 
Отан дық, әлем дік мә де ни ет те де ала тын өз ор ны бар. 

Талда

Мына қолөнершілердің туындыларында қандай ортақ байланыс
бар?Олардыңшығармаларындағыайырмашылықтарқандай?

Тө леп бер ген Сар ман бе ков не гі зі нен 
зер гер лік бұй ым дар жа сау мен ай на лы-
са ды. Зер гер дің қо лы нан шық қан 
дү ние лер өзі нің әсем ді гі мен ерік сіз таң-
қал ды ра ды. Ши рек ға сыр да ше бер дің 
қо лы нан жүз де ген ту ын ды шық ты. Оның 
бір қа та ры отан дық жә не ше тел дік му зей-
лер ден лай ық ты орын ал ған. Су рет ші нің 
ту ын ды ла ры («Сәуке ле», «Са ба», «Тор-
сық», т.б.) Ал ма ты, Орал қа ла ла ры ның 
му зей ле рі не қой ыл ған. Зер гер 2014 
жы лы елі міз дің ба тыс ай ма ғын да ғы 
су рет ші лер мен қо лө нер ші лер дің ара-
сын да өт кен «Ал тын қай ық» көр ме бай-
қау ын да «Ал тын сәуке ле» ат ты ту ын ды-
сы мен бас жүл де ге ие бол ды.

Иб ра гим Әйде нов тың жа са ған 
жұ мыс та ры фи ло со фия лық мән ге то лы, 
олар дан дәс түр лі ұлт тық шы ғар ма-
шы лық үл гі лер мен өл ке та ри хы на де ген 
көз қа рас кө рі не ді. Оған куә ре тін де БҚО 
Сы рым ау да нын да ғы С.Да тұлы, Жә ні бек 
ау да нын да ғы Ғ.Қа раш, Орал қа ла сын-
да ғы Ж.Дос мұ ха ме дов, П.Атоян, т.б. 
ес ке рт кіш те рін ай ту ға бо ла ды. Мү сін-
ші нің ша ғын пі шін ді фи гу ра ла ры да өте 
сәт ті орын да ла ды. Олар түр лі ме ке ме лер, 
мұ ра жай лар мен алыс, жа қын ше тел-
дер де, же ке қор лар да сақ тал ған.

Талда
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Ер ға ли Бе ке шев ту ын ды ла ры нан шы ғар ма-
шы лық мә нер ерек ше лі гі анық бай қа ла ды, 
су рет ші ше бер лі гі нің дең гейі, ма те ри ал ды қан-
ша лық ты се зе тін ді гі кө рі не ді. Өйт ке ні до ға лық 
пі сі ру тех но ло гия сы мен жұ мыс жа сау да сәй-
кес тік, т.б. заң ды лық тар те рең мең ге рі луі қа жет. 
Ер ға ли 2005 жы лы Ұлы Же ңіс тің 60-жыл ды-
ғы на ар нап Үл кен Ша ған ауы лын да ес ке рт кіш-
обе лиск тұр ғыз ды. 2008 жы лы «Ас та на ның құр-
да сы» мо ну мен тін жа са ды. Ол Ас та на қа ла сы ның 
10 жыл ды ғы на Ас та на да ғы «Еура зия» ск ве рі не 
ор на тыл ды.

Зәу реш Мұ ха мет ке рей қы зы Бө кеева – 1867 жы лы бұ рын ғы 
Бө кей ор да сын да дү ние ге кел ген, су рет ші. Тө ре тұ қы мы нан. Жәң-
гір хан әу ле ті нен. Әке сі нің іні сі Шәң ге рей Бө кеев тің қо лын да 
тәр бие ал ған. Оның ар найы ша қыр туы мен кел ген ита лия лық 
су рет ші ден дә ріс ал ған. Бір не ше шет тіл ін біл ген. Ж.Сей да лин, 
А.Бі рім жа нов, А.Қал ме нов, Ғ.Қа ра шев се кіл ді қа зақ зия лы-
ла ры мен пі кір ле сіп тұр ған. З.Бө кеева сал ған су рет тер Аза мат 
со ғы сы жыл да рын да жә не одан кей ін гі ке зең дер де жо ға лып, 
бү гін гі күн ге жет пе ді. 1956 жы лы Таш кент те қай тыс бол ды.

Оқы, қы зық!

Жұмбақ қылыш. 1968 жылы жергілікті өлкетанушы Қайыржан
Хасанов Қаратөбе ауданы Егіндікөл орта мектебінде ұстаздық ете
жүріп,оқушыларменАққұмғасаяхатқашыққанкезінде,Аққұмқоры-
ғынан құмның арасынан қайқы қылыш тауып алыпты. Қылыштың
сабыағаштанқапталып,мойнынатемірденжұлдызбейнелеген.Жүзі
қайқыкелген.Материалы–темір.Ұзындығы–93см.Тарихижәдігер
1974жылыҚаратөбеауданындағымузейгетапсырылды.Зерттеуші
ғалымдармен халық аузындағы аңыз әнгімелерге сүйенсек, Аққұм
тарихижер,ХІІ–ХІVғасырларарасындаХанордасыболғандеседі.

Үйде орында

1. Өз ел ді ме ке нің де да мы ған қо лө нер ту ра лы не бі ле сің?
2. Се нің үйің де қан дай қо лө нер бұй ым да ры сақ тал ған?
3. Қо лө нер ші лер ту ра лы мә лі мет тер жи нақ тап, пре зен та ция 

дайын да.

Оқы,қызық!Оқы,қызық!

Үйдеорында
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§ 8. Бір ел – бір тағ дыр 
 (ме нің өл кем нің ха лық та ры)

Қа зақ стан – біз дің ор тақ үйі міз, 
біз дің өзі міз де, біз дің ба ба ла ры мыз 
да осы жер ді ме кен ете ді.

Н.На зар ба ев

Талқыла

Елімізде1мамыркүніқандаймере-
кеаталыпөтіледі?

Бұлмерекеніңбасқамерекелерден
қандайерекшелігібар?

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы өзі нің 
те рең та ри хы мен ға на емес, кө пұ лт ты 
хал қы мен де ерек ше ле не ді.

Қа зақ стан ға өз ге ұлт өкіл де рі нің 
ке ліп қо ны ста нуы пат ша лық би лік 
тұ сын да бас та лып, кей ін нен ке ңес тік 
жүйе ке зін де жал ға сын тап ты.

Об лыс хал қы ның ба сым көп ші лі гін 
қа зақ тар құ рай ды. Со ны мен қа тар, 
өңі рі міз де 86 ұлыс тың өкіл де рі та ту-
тәт ті тұ рып жа тыр.

Анықта

Өлкемізде басқа ұлт өкілдерінің
қандай мерекелік шаралары өткізі-
леді?Қазақстанкөпұлттыелгеқалай
айналды?

Олар өл ке міз дің эко но ми ка сы на, 
әлеу мет тік жағ дайы, бі лім мен өне-
рі нің да муы на өз үле сін қо сып ке ле ді. 

Меңгерілетінбілім:
– туғанөлкехалқының
қалыптасутарихынбілу;

– туғанжеріндегіұлт-
тардыңсалт-дәстүрін
біледіжәнеқұрметпен
қабылдау.

Кел,ойланайық!
– тұратынжерлеріңдегі
халықсанықанша?

– қандайұлттардыңөкіл-
дерітұрады?

– оларқайкезденбері
мекенетіпкеледі?

Ассамблея,этнос.

Түйінсөздер

Этнос – бір халықты екін-
шісінен ажыратуға мүмкіндік
беретін ортақ белгілері бар
қауымдастық.
Ассамблея – белгілі бір

мәселелерді шешу немесе
талқылау үшін жиналатын
ұйым.

Білгенгемаржан

Талқыла

Анықта
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Ту ған же рі міз де гі ұлт тар дың салт-дәс түр ле рі мен та ри хын, мә де-
ние тін бі ліп, оған құр мет пен қа рау мақ са тын да ұлт тық-мә де ниет 
ор та лық тар дың шы ғар ма шы лық кон церт те рі, «Нау рыз», «Рож-
дест во», «Са бан той», «Құр бан айт », та ғы да бас қа ме ре ке лер дәс-
түр лі түр де өт кі зі ліп оты ра ды.

Талда

БатысҚазақстанда86-ғажуықөзгеұлтөкілдерітұрады.Олардың
тарихымен,мәдениеті асабай.Ендешеорысхалқының«Маслени-
цасы»менқазақхалқының«Наурыз»мейрамынсалыстыр.

Ту ған ел дің туы ның ас тын да бі рі гіп, ту ған жер дің тұ ғы рын 
би ік ету ге бел шеш кен аза мат тар дың тағ ды ры да бір.

Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы қыз ме ті нің ар қа сын да Қа зақ-
стан да ұлт тық не ме се ді ни ерек ше лі гі не қа ра мас тан әр аза мат тың 
Конс ти ту ция мен ке піл дік бе ріл ген аза мат тық құ қық та ры мен 
ер кін ді гі то лы ғы мен қол да ны ла тын эт но са ра лық жә не ді на ра лық 
ке лі сім нің ай рық ша үл гі сі қа лып тас ты. 

Бү гін гі таң да Ба тыс Қа зақ стан об лы сын да 50-ге жу ық эт но-
мә де ни бір лес тік тер жұ мыс жа сау да.

Талда
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Әр түр лі ұлт өкіл де рі ара сын-
да ғы жы лы қа рым-қа ты нас тар ды 
сақ тау жә не да мы ту, бір-бі рі не 
ұқ сас бол май тын адам дар ды 
бі рік ті ру де Қа зақ стан хал қы 
Ас са мб лея сы ма ңыз ды рөл 
ат қар ды.

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы 
1995 жы лы құ рыл ды. Ау дан дар да 
Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея-
сы ның ау дан дық топ та ры – 12 топ 
жә не не гіз гі сі Орал қа ла сы ның 
об лыс тық ор та лы ғын да құ рыл ды.

Орал қа ла сы мен ау дан дар да 
эт но мә де ни бір лес тік тер дің дос-
тық үй ле рі, кон церт за лы мен 
бөл ме ле рі бар.

Көп те ген қо ғам дық бір лес тік-
тер дің Ин тер нет же лі сін де сайт-
та ры бар.

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея-
сы ның құ ры лы мын об лыс ас са мб-
лея сы ның сес сия сы жә не ас са м-
б лея хат шы лы ғы құ рай ды.

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
Қа зақ стан хал қы ас са мб лея-
сы ның жа нын да ақ са қал дар 
ке ңе сі, БАҚ жә не Қо ғам мен өза ра 
бай ла ныс бой ын ша ке ңес, Жас-
тар қа на ты жә не ғы лы ми-са рап-
та ма то бы, Ана лар ке ңе сі жұ мыс 
жа сау да. Со ны мен қа тар, М.Өте-
мі сов атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан 
мем ле кет тік уни вер си те тін де 
«Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы» 
ат ты ка фед ра ашыл ды.

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы 
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Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның ау ма ғын да тұ ра тын ха лық тар 
ара сын да ғы дос тық қа рым-қа ты нас ты ны ғай ту бой ын ша түр лі 
ша ра лар ұй ым дас ты ра ды. Нау рыз, Мас ле ни ца, Рож дест во ме ре-
ке ле рі не той лау жал пы ха лық тық дәс түр ге ай нал ды.

Үйде орында

1. Өзің тұ ра тын ел ді ме кен де қан дай эт нос тар мен диас по ра лар 
өмір сү ріп жа тыр?

2. Сен олар дың салт-дәс түр ле рін бі ле сің бе?
3. Мек те бің де (ау ыл, қа ла, ау дан) ха лық тар дың салт-дәс түр ле рі не 

бай ла ныс ты қан дай мә де ни-бұ қа ра лық ша ра лар өт кі зі ле ді?
4. Мы на кес те де гі тер мин дер ді анық та ма сы мен сәй кес тен дір:

Термин Анықтама
Этнос Мемлекеттентұлғанымәжбүрлепшығару.Депортация

жиібасқабірмемлекеткешығыпкеткеншетелазамат
тарынанемесеазаматтығыжоқадамдарғақатысты
қолданылады.

Депортация Адамдардың(мигранттардың)қандайдабіраумақтар-
дыңшекарасынанөтіп,ұзақуақытқанемесебіржолата
қоныстанупроцесі

Миграция Ұлттықата-жұртынан(тарихиОтанынан)елдентысқа-
рыөмірсүретінхалықтыңбірбөлігі.

6. Бір та қы рып ты таң дап, эс се жаз: «Мен хал қым ды мақ тан ете-
мін!», «Ме нің Ота ным – Қа зақ стан», «Өл кем нің салт-дәс түр ле-
рі».

Үйдеорында
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§ 9. Ту ған өл ке та ри хы ның ті рі  
 куә гер ле рі

Анықта

Өлкеңнің белгілі азаматтарын
білесіңбе?

Орал өңі рі – от тіл ді, орақ ау ыз ды 
би лер, ба тыр лар, ақын дар, сая сат-
кер лер, Ұлы Отан со ғы сы ның ба тыр-
ла ры, ең бек ер ле рі, ға лым дар жә не 
та ғы бас қа да ныш пан дар өмір сүр ген 
жә не өмір сү ріп жат қан та ри хы те рең 
өл ке. 

Зертте

Өлкеңде еңбек еткен белгілі адам-
дардың шыққан тегі, отбасы, ұрпақ-
тары туралы мәліметтер жинап, қыс-
қашаөмірдерекдайында.

Елі міз де бо лып жат қан та ри хи өз ге-
ріс тер дің куә гер ле рі нің әң гі ме ле рі не 
үңі ле тін бол сақ, бе ріл ген ма те ри ал дың 
құн ды лы ғы мен ма ңы зын те ре ңі рек 
тү сі не бас тай мыз. 

ҰлыОтансоғысыныңкуәгерлері
Біз дің ор та мыз да Ұлы Отан со ғы-

сы ның «ті рі куә гер ле рі» өмір сү ріп 
жа тыр. Со лар дың бі рі – ХХ ға сыр дың 
қай ғы лы оқи ға сы ның куәге рі – Хам за 
Абд рах ма нұлы Са фин. Со ғыс жыл-
да ры Бал тық жә не үшін ші Бе ла рус 

Меңгерілетінбілім:
– туғанөлкетарихының
тірікуәгерлерінсаралау
категорияларынбілу:
ҰлыОтансоғысыарда-
герлері,тылардагерлері,
еңбекардагерлері,
ауған-әскерлері,тың
игерушілер,құрметті
тұрғындар,еңбегісіңген
педагогтермендәрі-
герлер;

– соғысжәнетылардагер-
лерініңерліктерітуралы
білу.

Кел,ойланайық!
– елдіңтарихынкімдер
көбірекбіледі?

– тұратынжерлеріңдеқан-
дайардагерлертұрады?

– оларменсұхбаттасып
көрдіңдерме?

Анықта

Ардагер – құрметті
ардақты, қадірлі адам деген
мәнді білдіретін этикалық
ұғым.

Білгенгемаржан

ардагер,құрметтіазамат.

Түйінсөздер

Зертте
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май дан да рын да ұрыс қа қа тыс ты. Со ғыс тан 
кей ін Хам за Са фин құ ры лыс са ла сын да 
ең бек ет ті. Біз дің об лы сы мыз дың құ ры лыс 
ин ду ст рия сы на елеу лі үлес қос қан. Ұлы 
Отан со ғы сы на қа тыс қа ны үшін «Отан со ғы-
сы ның I, II дә ре же лі», «Қы зыл Жұл дыз», 
«Ер лік үшін» ме да лі жә не же міс ті ең бек 
ет ке ні үшін «Құр мет бел гі сі» ор ден де рі мен 
ма ра пат тал ған.

Со ғыс жыл да ры ның та ғы бір куәге рі, 
біз дің жер ле сі міз – Мұх тар Әжі ғұ лұлы Әжі-
ғұ лов. Ол 1942 жы лы Ке ңес әс ке рі нің қа та-
ры на ша қы рыл ды. Ста ли нг рад, Ка ли ни н-
г рад, бі рін ші жә не екін ші Бал тық 
май дан да рын да шай қас ты. Ұлы Отан со ғы-
сы на қа тыс қа ны үшін «II дә ре же лі Ұлы 
Отан со ғы сы» жә не же міс ті ең бек қыз ме ті 
үшін «Құр мет», «Ең бек Қы зыл Туы», «Құр-
мет бел гі сі» ор ден, ме даль де рі мен ма ра пат-
тал ды. 2013 жы лы «Орал қа ла сы ның құр-
мет ті аза ма ты», 2017 жы лы «Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы ның құр мет ті аза ма ты» 
ата ғын ие лен ді.

Жыл сай ын сұ ра пыл күн дер дің ті рі куә-
гер ле рі азай ып ке ле ді. Со лар дың бі рі – 
Па вел Ро ма но вич Бу кат кин. 1943 жы лы 
Бі рін ші жә не Үшін ші Ук ра ин, Ор та лық, 
Бе ла рус май дан да рын да 96-ат қыш тар пол-
кін де вз вод ко ман ди рі бол ған, со ғыс ты Пра-
га да аяқ та ған. Ер лі гі мен ба тыл ды ғы үшін 
«Құр мет», «Қы зыл Жұл дыз», «Ер лі гі 
үшін», «Гер ма ния ны жең ге ні үшін», «Пра-
га ны азат ет ке ні үшін» ор ден де рі мен жә не 
ме даль де рі мен ма ра пат тал ған.

Со ғыс тан кей ін А.Пуш кин атын да ғы 
Орал пе да го ги ка лық инс ти ту тын да оқы-
ту шы лық қыз мет ат қар ды. Кей ін бір не ше 
жыл бойы М.Өте мі сов атын да ғы Ба тыс 
Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си те тін де гі 

ХАМЗАСАФИН

МҰХТАРӘЖІҒҰЛОВ.

ПАВЕЛБУКАТКИН
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әс ке ри-та ри хи му зей же тек ші сі қыз ме тін 
ат қар ды. 2013 жы лы «Орал қа ла сы ның 
құр мет ті аза ма ты» ата ғы бе ріл ді. 

Ұлы Же ңіс та ри хы ның куәге рі Ме руерт 
Жол ды қай ыр қы зы Жол ды қай ыро ва 
со ғыс тың соң ғы жыл да ры Орал ра диосын да 
дик тор қыз ме тін ат қар ған. Со ғыс тың со ңы 
ту ра лы ал ғаш бо лып орал дық тар ға ха бар-
ла ған осы – Ме рует Жол ды қай ыр қы зы. 

1942 жы лы Жым пи ты ор та мек те бін 
тә мам да ған Ме рует Жол ды қай ыр қы зы 
А.Пуш кин атын да ғы Орал пе да го ги ка лық 
инс ти ту ты ның қа зақ ті лі мен әде бие ті 
фа куль те ті не оқу ға түс ті. 2-курс та оқып 
жүр ген ке зін де ра ди оға қа зақ ті лін де жүр гі-
зі ле тін бағ дар ла ма лар бө лі мі не жұ мыс қа 
ша қы рыл ды. Инс ти тут ты бітірген соң, 
қа зақ ті лі мен әде бие ті ка фед ра сын да оқы-
ту шы лық қыз мет пен ай на лыс ты. 

Бү гін гі таң да со ғыс қа қа ты су шы лар, 
пар тия лық тар мен қо ғам қай рат кер ле рі 
ға на емес, со ны мен қа тар ға лым дар мен 
мә де ни ет қай рат кер ле рі біз дің өңі рі міз дің 
та ри хы ту ра лы әң гі ме леп бе ре ала ды.

Көп те ген жыл дар бойы олар дың ел ге 
де ген ын та-жі ге рі мен сүй іс пен ші лі гі ар қа-
сын да бо ла шақ ұр пақ өз хал қы ның та ри-
хын бі ле ді.

Ақжайықтыңмақтаныштары
Жар қын бей не лер дің бі рі Жай саң 

Ақ бай – та рих шы, өл ке та ну шы. Жай саң 
Ақ бай – 250-ден ас там ту ған өл ке та ри хы, 
та ри хи-пуб ли цис ти ка лық маз мұн да ғы 
ма қа ла лар мен ма те ри ал дар дың ав то ры. 

Бү гін гі таң да Жай саң Ақ бай қо ғам дық 
қыз мет пен ай на лы су да. «Па ра сат» қо ғам-
дық бір лес ті гі нің тө ра ға сы. Жо ға ры дә ре-
же лі мем ле кет тік наг ра далар мен ма ра пат-
тал ған. 

МЕРУЕРТ
ЖОЛДЫҚАЙЫРОВА

ЖАЙСАҢАҚБАЙ
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Орал қа ла сын да ғы об лыс тық өл ке та ну 
му зей ін де гі эт ног ра фия лық кол лек ция ны 
құ ру дың ба сын да тұр ған жан – Са ра Ес қа-
йыр қы зы Та на ба ева. Әріп тес те рі мен бір ле-
се кө не зат тар ды жи нақ тау мақ са тын да бү-
кіл Ба тыс ай мақ ты ара лап шық ты. Оның 
ғұ мы ры ның 38 жы лын му зей де гі жұ мыс қа 
ар на ды. Са ра Ес қай ыр қы зы ның бас та ма сы-
мен су рет ші С.Гу ма ров тың му зей-үйі, Ұлы 
Отан со ғы сы ның ба ты ры М.Мә ме то ва ның 
му зей-үйі, об лыс тық та би ғат жә не эко ло гия 
му зейі, Е.Пу га чев тің му зей-үйі, А.Пуш кин 
му зей-үйі, Жәң гір хан му зейі, Ғ.То қай му-
зей-үйі ашыл ды. 

С.Танабаеваның же тек ші лі гі мен Ба тыс 
Қа зақ стан, Ақ тө бе, Ақ тау жә не Ал ма ты 
об лыс та рын да эт ног ра фия лық зерт теу экс-
пе ди ция ла ры ұй ым дас ты рыл ды, со ның 
нә ти же сін де му зей қо ры құн ды эт ног ра-
фия лық экс по нат тар мен жә не Орал дың 
көр нек ті жа зу шы ла ры мен ақын да ры 
ту ра лы ма те ри ал дар мен то лық ты рыл ды.

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның көр нек ті 
ға лы мы, өл ке та ну шы, та рих ғы лым да ры-
ның док то ры, про фес сор – Тұяқ бай Зейітұлы 
Рыс бе ков. Ол М.Өте мі сұ лы атын да ғы Ба тыс 
Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
рек то ры қыз ме тін ат қар ды. Оның көп те ген 
жұ мыс та ры Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
та ри хын, Қа зақ стан ның сая си жә не әлеу-
мет тік-эко но ми ка лық да муы, ұлт-азат тық 
қоз ға лыс тар, бі лім бе ру ді да мы ту мә се ле ле-
рі не ар нал ған. 

200-ден ас там ғы лы ми ең бек тің ав то ры, 
оның ішін де 8 мо ног ра фия жә не ғы лы ми 
ба сы лым дар.

Тұяк бай Зейітұлы ай мақ та ғы ға на емес, 
сон дай-ақ ха лы қа ра лық дең гей де де ғы лым 
мен бі лім бе ру ді да мы ту ға қос қан үле сі үшін 
көп те ген ма ра пат тар ға ие бол ды. Со ның бі рі 

САРАТАНАБАЕВА

ТҰЯҚБАЙ
РЫСБЕКОВ
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2017 жы лы «Орал қа ла сы ның құр мет ті аза-
ма ты» ата ғын ал ды. 

Сү лей ме но ва Дә мет кен Дос мұ хан қы зы – 
та рих ғы лым да ры ның кан ди да ты, до цент. 

Дә мет кен Дос мұ хан қы зы – Ала шор да 
Ба тыс бө лі мі нің та ри хын ал ғаш қы зерт-
теу ші сі. «Ала шор да ның Ба тыс бө лі мі нің 
та ри хы – өл ке та ри хы ның құ рам дас бө лі-
гі», «Ба тыс Ала шор да та ри хы», «Ба тыс 
Алаш ор да арыс та ры», «Алаш қоз ға лы сы 
жә не Жа һан ша Дос мұ ха ме дов» ат ты жә не 
т.б. ғы лы ми ең бек те рі жа рық көр ді.

«Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бі лім 
бе ру ісі нің құр мет ті қыз мет ке рі» төс бел-
гі сі нің ие ге рі, «Алаш қоз ға лы сы ның 100 
жыл ды ғы на» ар нал ған ме ре ке лік төс бел гі-
сі нің ие ге рі.

Қа зір гі таң да Ба тыс Қа зақ стан ин но ва-
ция лық-тех но ло гия лық уни вер си те ті нің 
про фес со ры, Алаш та ну шы, Жа һан ша Дос-
мұ ха ме дов атын да ғы «Қай рат кер» 
қо ғам дық қо ры ның пре зи ден ті.

Мұ рат Нау рыз ға ли ұлы Сы ды қов – Орал 
өңі рі нің бас ар хе оло гы, Ба тыс Қа зақ стан 
об лыс тық та рих жә не ар хе оло гия ор та лы-
ғы ның ди рек то ры бол ды. Ұлт тық ғы лым 
ака де мия сы ның құр мет ті ака де ми гі, та рих 
ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор, 100-
ден ас там ар хе оло гия, та ри хи өл ке та ну, 
та ри хи де мог ра фия, Қа зақ стан та ри хы 
бойын ша жа рия ла ным дар дың ав то ры. 

Құс па нов Өте бай Құс па нұлы – Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы ның бі лім бе ру жүй есі не 
зор үлес қос қан, көп те ген жыл дар бойы 
Об лыс тық мұ ға лім дер дің бі лік ті лі гін арт-
ты ру инс ти ту тын бас қар ған та ғы лым ды 
ұс таз. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның бі лім 
са ла сы ның құр мет ті қыз мет ке рі. 

Өте бай Құс па нұлы «Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Тәу ел сіз ді гі не 10 жыл», «Қа зақ стан 

ДӘМЕТКЕН
СҮЛЕЙМЕНОВА

МҰРАТСЫДЫҚОВ

ӨТЕБАЙҚҰСПАНОВ
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Рес пуб ли ка сы Тәу ел сіз ді гі не 20 жыл», 
Ы.Ал тын са рин атын да ғы төс бел гі ле рі мен, 
«Құр мет» ме да лі мен ма ра пат тал ған. 2017 
жы лы «Орал қа ла сы ның құр мет ті аза ма ты» 
ата ғы бе ріл ді.

 Құр ма на ли на Шал қы ма Хай рол ла қы-
зы – өңі рі міз дің бі лім бе ру са ла сы на ма-
ңыз ды үлес қос қан пе да го ги ка ғы лым да-
ры ның док то ры, Қа зақ стан ның пе да го ги-
ка ғы лым да ры ака де мия сы ның жә не Ха-
лы қа ра лық ақ па рат тан ды ру ака де мия сы-
ның ака де ми гі, ұла ғат ты ұс таз. 22 жыл 
бойы Ж.Дос мұ ха ме дов атын да ғы Орал пе-
да го ги ка лық кол лед жі нің ди рек то ры қыз-
ме тін құр мет пен ат қар ды. Ол – Ба тыс Қа-
зақ стан об лы сы Қа зақ стан хал қы Ас са мб-
лея сы ның Ана лар ке ңе сін бас қа ра ды. 
Көп те ген оқу лық тар мен оқу-әдіс те ме лік 
ке шен дер дің ав то ры. 2017 жы лы «Орал 
қа ла сы ның құр мет ті аза ма ты» ата ғы бе-
ріл ді.

Жұ маев Мақ сұт Са ғын тай ұлы – бел гі лі 
қа зақ стан дық альпи нист, Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы альпи нис тер ко ман да сы ның 
ка пи та ны, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы альпи-
ни зм де гі ең бек сі ңір ген спорт ше бе рі, би ік 
дең гей де гі альпи низ мін де гі Қа зақ стан Рес-
пуб ли ка сы ның бір не ше дүр кін чем пионы 
жә не жүл де ге рі. Жо ға ры дең гей де гі клас та 
альпи низм бой ын ша ТМД ашық чем пио на-
ты ның жүл де ге рі. Әлем де гі он төрт-он се гіз 
мың дық тар ды ба ғын дыр ды.

«Quest-14»-тің 27-ші мү ше сі ата нып, 
қо сым ша от те гі ні пай да лан бай, он се гіз 
мың дық тар ға кө те рі ле ал ды.

Қа зақ стан дық альпи нист Мақ сұт 
Жұ маев 2018 жыл дың 18 ма мыр кү ні ха лы-
қа ра лық экс пе ди ция құ ра мын да Эве ре с ке 
шы ғып, бұл же ңіс ті Елор да мыз дың 20 жыл-
ды ғы құр ме ті не ар на ды. 

ҚҰРМАНАЛИНА
ШАЛҚЫМА

ЖҰМАЕВМАҚСҰТ
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Тау ла нов Са бит Сау ме но вич – өл ке-
міз дің та ри хын да ғы ге не рал ата ғын ал ған 
Шә кір Жек сен ба ев тан кей ін гі екін ші  
адам. 

Әс ке ри адам ма ман ды ғын таң да ған ол 
1969 жы лы Таш кент жал пы әс ке ри бас қа ру 
инс ти ту тын аяқ та ды. 1966–1992 жыл дар 
ара лы ғын да С.С. Тау ла нов Ке ңес Ода ғы ның 
Қа ру лы Күш те рі қа та рын да әр түр лі қыз-
мет тер де жұ мыс ат қа ра ды. Со ның ішін де гі 
ең ма ңыз ды ке зе ңі – 1979–1981 жыл дар-
да ғы Ау ғанс тан да ғы әс ке ри қыз мет ат қа руы 
бол ды. 

Са мен Сә би тұлы ның әс ке ри қыз мет те гі ең бе гі жо ға ры ба ға-
ла нып, ол кі ші лей те на нт тан бас тап ге не рал-май ор дә ре же сі не 
дей ін кө те ріл ді. 

Әс ке ри қыз мет пен қа тар, С.С.Тау ла нов ғы лы ми жұ мыс пен де 
ай на лы сып, тәу ел сіз Қа зақ стан ның Қа ру лы Күш те рі мен әс ке ри 
кадр лар ды қа лып тас ты ру мә се ле сі не ар нал ған көп те ген ғы лы ми 
ең бек тер дің ав то ры атан ды.

Қа зір гі уа қыт та Тау ла нов Сә бит Сәуме нұлы ма ман дан ды-
рыл ған «Арыс тан» ли цей інің бас ты ғы қыз ме тін ат қа ру да.

Біз дің өл ке міз дің та ны мал адам да ры ның есім де рі Орал өңі-
рі нен тыс жер лер де де бел гі лі. Олар дың әр қай сы сы өл ке міз дің 
та ри хын да елеу лі із қал дыр ды, әр бір аза мат өзі нің та ны мал жер-
лес те рі мен олар дың игі іс те рін бі лу ге мін дет ті. 

Үйде орында

1. Өл ке міз дің та ри хи тұл ға ла ры қай са ла да өз ең бе гін сі ңір ді? Өл-
ке нің қай са ла сы ның да муы на үлес қос ты?

2. Өз от ба сың нан Ұлы Отан со ғы сы, Ау ған со ғы сы на қа тыс қан 
адам дар бар ма?

ТАУЛАНОВСАБИТ

Үйдеорында
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3. Мы на кес те ні тол тыр:

№ Санат Аты-жөні Туғанжылы,
туғанжері

Ерлігімен
еңбектері

1 ҰлыОтансоғысының
ардагері

2 Тылардагері
3 Еңбекардагері
4 Тыңигерушілер
5 Құрметтіазаматтар
6 Еңбегісіңгенпедагог-

тер
7 Еңбегісіңгендәрігер-

лер

5. «Біз дің жа ны мыз да ғы та рих тың куә гер ле рі» та қы ры бын да эс се 
жаз.
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ҚАЗАҚӘДЕБИЕТІ

§10.Меніңтуғанөлкемөлеңдерменпроза
әлемінде

§11.Өлкенісипаттауөнері
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§ 10. Ме нің ту ған өл кем өлең дер мен  
 про за әле мін де

Бі ле біл сең дер, әр кім нің 
ту ған өл ке сі – өзі нің құт ме ке-
ні. Жер бе тін ме кен де ген бар-
лық адам дар дың та ри хы мен 
тағ ды ры, бо ла ша ғы мен үмі ті 
осы ту ған өл ке сі мен са бақ та сып 
жа тыр. Біз үшін ту ған жер – ең 
аяу лы ме кен. Се бе бі бұл жер де 
ба ба ла ры мыз өмір сүр ген. Бұл 
жер – се нің ата-анаң ның, ең 
жа қын адам да рың ның дү ние ге 
кел ген же рі. Олай бол са, сол 
ту ған өл ке сө зі нің ма ғы на сын 
зер де леп, қа дір-қа сие тін бір ге 
тү сі нейік.

Ақ Жай ық өл ке сі – талай 
на мыс ты ер лер ді, атақ ты тұл-
ға лар ды, не бір тала нт тар ды 
үкі ле ген қа си ет ті өл ке. Бұл 
өл ке де «елім» деп еңі реп өт кен 
ба тыр лар мен қо са, жыр шы-
жы рау лар, ақын-жа зу шы лар 
дү ние ге кел ген. Қи лы-қи лы 

Меңгерілетінбілім:
– туғанөлкеніңтабиғатыжәнетарихы
сипатталатынпоэтикалықжәнепро-
залықшығармалардыбілу;

– туғанөлкеніңақындарыменжазу-
шыларыныңшығармашылығын
білу,олардыңшығармашылығы
туралыдеректержинаужәне
презентациядайындау;

– туғанөлкегеарналғанбірөлеңді
жатқамәнерлепоқу.

Кел,ойланайық!
– туғанжертуралықандаймақал-
мәтелдердібілесің?

– туғанжерлеріңдінесебептіөлең-
жырарнауғалайықдепойлайсың?

– қандайақын-жазушыларөзөңір-
леріңненшықты?

Құт–қазақхалқындақасиеттіұғым.«құт»сөзітөмендегідеймағыналардыбілді-
реді:1.Бақыт,құт,жақсылық;2.Сәттілік,табыс,сыбаға;3.Ұлылық,дәрежет.б.
Нақыл сөздер (афоризмдер)– көркемдік дәрежесі жоғары сападағы, қанатты

сөзайшығы,сөзтөресі.
Жырау–өзжанынанжыршығарыпайтатынжәнеэпикалықдастандарментолғау-

лардыорындайтынхалықпоэзиясыныңөкілі.Жырауатауы«жыр»сөзінентуындайды.
Атамекен (арабша, мәкан-орын,жай-туған өлке) Отан ұғымдарының балама-

сынаайналған.Атамекен–еліміздің,мемлекеттігіміздіңнегізі.
Тұлға – жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, жан-жақты қырларын

ашып,саналыіс-әрекетжәнеқоғаммүшесіретіндесипаттайтынұғым.

Білгенгемаржан

құт,шежіре,жырау,тұлға.

Түйінсөздер
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та ри хи ке зең дер ді ба сы нан өт кіз ген Ақ Жай ық әде бие ті нің кү ре 
та мы рын да жы рау лар поэ зия сы ның үні бар. Мы са лы, біз дің өл ке-
міз ге ат тұяғы ти ген Асан қай ғы, Дос пам бет, Шал ки із, Жием бет 
жы рау лар дың ора лы мы мол, өл мес мұ ра ла ры бү гін де на қыл дың 
кө зі не ай нал ды. Ха лық тағ ды рын те рең нен ой ла ған кө те рі ліс 
кө се мі Ма хам бет поэ зия сы ның бас ты та қы ры бы да – осы Ата-
ме кен жайы, ту ған же рі не де ген шы найы сүй іс пен ші лік. Елі мен 
же рі үшін емі ре не жыр төк кен, ел дің бү тін ді гі жо лын да қыз мет 
ет кен тұл ға лар дың жал ға сы – бү гін гі ақын дар дың да ту ған жер 
та қы ры бы на ар нал ған шы ғар ма ла ры ел ге де ген ма хаб бат ты жыр-
лай ды. Ту ған то пы ра ғы на де ген сүй іс пен ші лі гін, оның құ ді ре тін 
жыр лау да Жұ бан, Қа дыр, Ақұш тап ақын дар ға кім тең ке ле ді?

Өл ке әде бие ті нің бас ты ерек ше лі гі – шы най ылы ғы, ха лық ты-
ғы, тәр бие лік ма ңы зы мен өмір мен бай ла ныс ты лы ғы. Ал дың ғы 
тол қын ақын-жа зу шы лар дан біз Ха ли ма Өте ға лиева, Сай ым жан 
Ер ке ба ев, Са ты бал ды Дау ымов, Са ғат Әбу ға лиев, Ас қар Сұл та нов, 
Құр ман ға зы Қа ра ма нұлын бі ле міз. Ал кей ін гі ақын-жа зу шы лар-
дан Аман гел ді Ша хин, За ка рия Си сен ға лиев, Ұл дай Са риева, Тал-
ғат Мы қи шы ғар ма шы лы ғын да да өз өл ке сі не де ген ма хаб ба ты 
ай қын кө рі не ді.

Талқыла

«Өлең–өлке,өлең–Отан»ұғымдарыныңмәніқандай?
АқЖайықәдебиетініңкөрнектіөкілдерітуралынебілесіңдер?

АқЖайықәдебиеті:тұлғаларсыршертеді

Тай ыр Жа ро ков – ли ри ка лық өлең дер дің 
ше бе рі, ақын. «Тас қын», «Тас қын ға тос-

қын» поэма ла ры бар. Ақын «На рын» 
поэма сын да өл ке нің өт ке ні мен бү гі нін 

си пат тай ды.

Талқыла
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Хам за Есен жа нов та ри хи та қы рып тар да 
шы ғар ма жаз ған. Жа зу шы ның бас ты 

шы ғар ма сы – «Ақ Жай ық» три ло гия сы. 
Шы ғар ма ның қа зақ әде бие ті мен өл ке 

та ри хы үшін алар ор ны ерек ше.

Жұ бан Мол да ға лиев – әй гі лі эпик ақын. 
«Мен – қа зақ пын» поэма сы үшін ең 

жо ғар ғы атақ Мем ле кет тік сый лық пен 
ма ра пат тал ды.

Бер қай ыр Аман шин. Жа зу шы ның «Ма хам-
бет тің тағ ды ры» ат ты ро ма ны қа зақ әде бие-

тін де ерек ше орын ала ды.

Аб дол ла Жұ ма ға лиев – қа зақ тың жау ын гер 
ақы ны. Ақын ер лі гі не ар нап Қа сым Аман-

жо лов «Ақын өлі мі ту ра лы аңыз» поэма сын 
жаз ды.
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Са ғын ға ли Сейі тов. Тыр на қал ды өле ңі 
1936 жы лы об лыс тық га зет те жа рия лан ған. 

Қа зақ, орыс тіл де рін де қы рық тан ас там 
кі та бы ба сы лып шық қан.

Қа дыр Мыр за Әлі – Жым пи ты ауы лын да 
ту ған ақын, қа зақ ба ла лар әде бие ті нің көр-

нек ті өкі лі.

Қа жым Жұ ма лиев – әде би ет та ну ғы лы-
мы на үл кен үлес қос қан ға лым, про фес сор, 

ака де мик әрі бел гі лі жа зу шы.

Қай рат Жұ ма ға лиев – ту ған жер та қы ры-
бын да көп те ген өлең дер жаз ған ақын әрі 

бел гі лі ау дар ма шы.
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Мұ қа дес Ес ләм ға ли ұлы – ха лы қа ра лық 
«Алаш» сый лы ғы ның ие ге рі, ғұ мыр на-

ма лық «Әйте ке би» та ри хи-фи ло со фия лық 
ди ло гия сы ның ав то ры, бел гі лі жа зу шы.

Жәр дем Ті ле ков бел гі лі жа зу шы, «Жа зу-
шы» бас па сын да бө лі мі нің мең ге ру ші сі 

бол ған.

Мәт жан Мақ сы мұлы Ті леужа нов – ға лым, 
фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про-
фес сор, әде би ет зерт теу ші сі, фольклор шы.

Ақұш тап Бақ ты ге реева – ха лы қа ра лық 
«Алаш» әде би сый лы ғы ның ие ге рі, бір не ше 
жыр жи нақ та ры ның ав то ры, бел гі лі ақын.
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Шол пан Қы дыр ниязо ва –
Қа ра тө бе то пы ра ғын да дү ние ге кел ген бел-

гі лі ай тыс кер әрі жаз ба ақын.

Да ри ға Мұш та но ва – ақын дық ты ұс таз-
дық пен ұш тас тыр ған бел гі лі ай тыс кер әрі 

жаз ба ақын.

Қай ыр Бек тұр ға нов – Қа зақ стан Жа зу-
шы лар Ода ғы ның мү ше сі. «Ке рі тол ғау»,
«Қат қақ», «Ат жа лы» де ген кі тап тар дың 

ав то ры.

 Бау ыр жан Ғұ бай дул лин – «Орал өңі рі» 
га зе ті нің қа зір гі ре дак то ры, ба ла лар әде бие-

ті нің өкі лі.
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Ғай са ға ли Сей тақ – Т.Ай бер ге нов атын да ғы 
сый лық тың лау реаты, бел гі лі ақын, жур на-

лист.

Ақ мар жан Тауба ева – Қа зақ стан Жур на-
лис тер Ода ғы ның мү ше сі, бір не ше жыл дар 
«Жай ық ұс та зы» га зе ті нің бас ре дак то ры 

бол ған.

Бо та көз Бай мұ қан қы зы – Қа зақ стан Жа зу-
шы лар Ода ғы ның мү ше сі. Та ны мал ақын, 

те ле жүр гі зу ші қыз ме тін ат қар ды.

Бау ыр жан Ха ли ол ла – бел гі лі ай тыс әрі 
жаз ба ақы ны, «Қа дыр Мыр за Әлі» ор та лы-

ғы ның ди рек то ры.
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Қа зы бек Құт ты мұ ра тұлы – бұ рын ғы Тай-
пақ ау да нын да дү ние ге кел ген, жур на лист, 

ақын.

Ми ра Шүй ін шә лиева – жур на лист, ақын. 
«Ға жай ып әй ел» бай қауы ның «Үз дік әң гі-

ме» но ми на ция сы ның бас жүл де ге рі.

Үзіл дік Елеу бай қы зы –ай тыс кер әрі жаз ба 
ақын.

Мұ най дар Бал мол да – Қа зақ стан Жа зу-
шы лар Ода ғы ның жә не Жур на лис тер 

Ода ғы ның мү ше сі. «Тіл жа на шы ры» төс бел-
гі сі нің ие ге рі. Ақын, жа зу шы .
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Қуа ныш Талап Талан тұлы – «Ақ бе рен» жас 
ақын дар мек те бі нің же тек ші сі, ақын, бір-

не ше өлең дер жи на ғы ның ав то ры.

Ту ған өл ке ні ту ын ды сы на ар қау ет кен аға-апа ла ры мыз көп-ақ, 
олар ды то лық мең ге ру үшін үш нұс қа да топ тық жұ мыс тар жа сай мыз.

ЖұмыстыңІнұсқасы

Зертте

Төмендегітанымдеректердіоқиотырып,ақын-жыраулардыңөміртарихы
меншығармашылығынзерттеп,қосымшадеректерментолтырыңдар.

Тұлғалар Деректер Қосымша
деректер

Асанқайғы(Хасан)Сәбитұлы–XIV
ғасырдағұмыркешкенданышпан
жырау.ҒұламағалымШоқанУәли-
хановтыңайтуыбойынша,олқазақ
халқыныңқамын,елдігін,болашағын
ойлаған«далафилософы»болған.
Солсебептіоныңесімінекейін«қай-
ғы»сөзіқосылып,аңызғаайналып
кеткен.

Толғаулары...
Тақырыбы...
Идеясы...

Доспамбетжырауқолбасшы,
батырболған.Ол–жорықжыра-
уы.ДештіҚыпшақтыкөпарала-
ған,Бақшасарайда,
Стамбулдаболған.Көптегенәскери
жорықтарғақатысқан.

Толғаулары...
Тақырыбы...
Идеясы...

Зертте
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Тұлғалар Деректер Қосымша
деректер

Шалкиізжырау–ақын,жырау,
батыр.ОлЖайықбойындадүниеге
келген.Темірбигеайтқантолғаулары
оныңерекшетұлғаболғандығын
байқатады.Оныңшығармаларыорыс
тілінеаударылған.

Толғаулары...
Тақырыбы...
Идеясы...

Жиембетжырауқазақтыңаса
таланттыжырауы,биіәріжеңімпаз
батырыболған.Жиембеттіңжас
шағықазіргіБатысҚазақстанаймағы-
ныңӨзен,Жем,Арал
аралығындағыауылдардаөткен.16
жасынанбастап,соғысдаласында
ерліккөрсеткенқаһарманжырау
болды.

Толғаулары...
Тақырыбы...
Идеясы...

МахамбетӨтемісұлы–қазақтың
әйгіліақыны,көтерілістіңжалынды
жыршысы,ұлыжырау.Ақтамберді,
Жиембетжыраулардыңжалғасы,
ереуілпоэзияныңсоңғыөкілі.

Толғаулары...
Тақырыбы...
Идеясы...

АлмажанАзаматқызы–ақын.Ол
жастайынанөлеңшығарып,ақын
қызатанады.Бізгежеткеншығарма-
сы–«Жетімқыз»дастаны.«Жетім
қыздың»бастыкейіпкері–Алмажан-
ныңөзі.

Поэмасы...
Тақырыбы...
Идеясы...



102

Тұлғалар Деректер Қосымша
деректер

Әбубәкір(Кердері)Шоқанұлы–
ақын,өнерпаздаротбасынаншыққан
ұлыталант,жыршы,шежірешіәрі
айтыскерақын.Ақынтуындыларыәр
кездегібаспасөзбетіндежарияланып
тұрды,атапайтқанда«Айтыс»,«Үш
ғасыржырлайды»,«Бесғасыржыр-
лайды»жинақтарындабасылды.

Өлеңдері...
Тақырыбы...
Идеясы...

ШәңгерейСейіткерейұлыБөкеев–
БатысҚазақстаноблысыАқбақай
елдімекеніндедүниегекелгенұлы
ақындардыңбірі.Өзкезеңініңасазия-
лы,білімдіадамыболғантектітұлға.
ШәңгерейБөкееваңшылық-саятшы-
лықты,табиғатсұлулығын,ән-күйді,
көркемсөзөнерінұнатып,өлеңдер
жазған.

Оқы, қы зық! 

Ол – алғашқыфотограф
болған адамдардың бірі.
Айналасындағыларға орыс
тілінүйреткен.

Өлеңдері...
Тақырыбы...
Идеясы...

ҒұмарҚараш–ойшылақын,қоғам
қайраткеріәріұстаз.ҒұмарҚараш
жастайынанжетімқалып,ағайын-
туыстарыныңқамқорлығыменауыл
молдасынаноқып,сауаташады.1902
жылыөзауылындабалаоқытады.

Өлеңдері...
Тақырыбы...
Идеясы...

Оқы,қызық!Оқы,қызық!
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Тұлғалар Деректер Қосымша
деректер

ҒабдоллаТоқай–татарақыны,
публицист,сыншы.Шығармаларын
қазақ,орыс,татартілдеріндежазған.
Бірнешеаудармасытарихтақалған.
ҒабдоллаТоқайдыңОралқаласы
тарихындаалатынорнызор.

Өлеңдері...
Тақырыбы...
Идеясы....

ЖұмыстыңІІнұсқасы

Зертте

1-тапсырма.Өлеңдердімазмұнынасаймәнерлепоқыңдар.
2-тапсырма.Доспамбетақынның«АйналайынАқЖайық»толғауы

менМахамбетақынның«Нарын»өлеңінсалыстырыңдар:тақырыбы,
идеясы,ерекшелігі.

Доспамбетжырау
«АйналайынАқЖайық»

Махамбет
«Нарын»

АйналайынАқЖайық,
Атсалмайөтеркүнқайда?!
Еңсесібиікбозорда
Еңкеймейкіреркүнқайда?!
Қарабұлантерісін
Етікқыларкүнқайда?!
Күдеріденбаутағып,
Кіреукекиеркүнқайда?!
Күмбір,күмбіркісінетіп,
Күреңдімінеркүнқайда?!
Толғамалыақбалта
Толғапұстаркүнқайда?!

Абайламайайрылдым,
Аржақтағыелімнен,–
АнауНарындегенжерімнен.
Тірікеттімдемеймін,
Кемболмадыөлімнен.
Теңімүлгіалмады,
Аузымдағыжелімнен.
Істегенісімкеттідалаға,
Қашанөтіпшығамдеп
Қайғырамынмен-дағы
Жайықтанарғыдалаға.

Зертте
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3-тапсырма
Доспамбет,Шалкиіз,Жиембетжыраулардыңөміріменшығарма-

шылығыноқиотырып,кестенітолтырыңдар.

Салыстыруаймағы Ұқсастұстары Айырмашылығы
Доспамбет
Шалкиіз
Жиембет

ЖұмыстыңІІІнұсқасы

Талда

1. Қадырақынның«Ауыл–атамекенпернесі»өлеңіноқиотырып,
бүгінгіөмірменбайланыстыраталдаңдар.

2. Өлеңдіжаттапалыңдар.
Ауыл–атамекенпернесі

Бұлсөзімесенбемейлің,сенмейлің,
Сентұрғандасембеймінде,сөнбеймін!
Бақытыңдытабаалмасаңсүюден,
Басқатапқанбақытыңасенбеймін!
Бұлсөзімесенбемейлің,сенмейлің,
Отанбардасембеймінде,сөнбеймін.
Туғанжердентабаалмасаңқасиет,
Басқатапқанқасиетіңесенбеймін!

3.Өлеңдіоқиотырып,талдаукестесінтолтырыңдар.

Өлеңдеқан-
даймәселе
көтерілген?

«Бақыт»сөзін
қандаймағынада
қолданыптұр?

«Қасиет»сөзінің
синонимдері

Өлеңдегі
көркемдегіш
құралдар

4.АқұштапБақтыгереева«АқЖайық,арнағатүс,арындама»
АруЖайық,еркеөзен,сабырлағын,
Бұлкөктемдесеннегеарындадың?
Құмментастанөрілгенжарқабаққа
Ғажапболды-ау,осыншабағынбауың.
Жайсаңқызғаелсенітеңдепеді,

Талда
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Мінезіңдіадуынкөрмепеді.
Әлдесеніңжаныңдықинадыма,
ЖартығасырНарынныңшөлдегені.
Табиғатқа,тағдырғабағындыңда,
Қыстаұйықтадың,мұзкөрпежамылдыңда.
Ақайдынғааққулареркелейтін,
Бірдәурендіөзіңдесағындыңба?

1-тапсырма. Өлеңді талдайық: қалай ойлайсыңдар, өлеңде не
туралыайтылған?

2-тапсырма.Берілгенөлеңжолдарындағы«сабырлағын»,«арын-
дадық»,«жарқабақ»,«ырыстылар»сөздерініңмағынасынтүсіндіріп
жазыңдар.

Зертте

Жұбан ақынның «Өлкем жайлы ойласам» өлеңін оқи отырып,
берілгентапсырмалардыорындаңдар:
1.Жер-суатауларынтабаотырып,кескінкартағатүсіріңдер.
2.Өлеңніңидеясы:ақынныңайтпақойынтарихпенбайланыстыра

зерттеңдер.

Зертте
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ЖұбанМолдағалиев.«Өлкемжайлыойласам»
Жемқайда,Жайыққайда,Сағызқайда?
Ескіөлеңескетүстібағыздаойға.
Ашылыпүрпілері,әнеөзендер,
Далағадәнтасқынынағызғанба?

Тілбілсе,толғаредітұмсаНарын–
Куәсігазтүздердің,құмсонардың.
Қысыжұт,жазыжалақжылдарөтті,
Тартпадытауқыметінкімсолардың?

ШөлдеттіИсатайменМахамбетті,
Құмарбопқұмаршыққаатамдаөтті.
КүйқылыпкісенүнінҚұрманғазы,
Қарғағантопандертті,жапандаорны...

Осындайсыршертемізбаламызға,
«Төркіндеп»туғанжергебарамызда.
Білмеймін,сенемеолар,сенбеймене,
Ұқсайдыбәріертегі,бәріаңызға.

Жемқандай,Жайыққандай,Сағызқандай!
Нағызбай–маңызқандай,аңызқандай!
Толқыннантүлепөсіп
Шығанақтар
Дауылдапдәнтасқынынағызғандай.

Өлеңім–өрендерің,өркендерің,
Жаңарғанжомартжерің,көркемкөлім.
Даламныңдаңқындайбоптұршыбиік.
Қадірлі,қасиеттіөлкемменің!

4. «Үшөлең–ортақтақырып».Берілгенөлеңшумақтарыноқиоты-
рып,талдаукестесінтолтырайық.

Талдаукестесі

Тақырыбы Идеясы Өлеңніңтілі Өлеңқұрылымы
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АқЖайықәде-
биетініңкөрнекті

өкілдері

Туғанөлкетақырыбындағы
өлеңдері

Сағындымсені,Жайық
Сағындымсені,Жайық,алмабақты,
Өткізгемөзбойыңдажастықшақты.
Сүюшіемтөңкерілгентолқыныңды.
Сылқылдапсоғыпжатқанжарқабақты.

Жайық
Жарқынжүзбенжайраңдап
Жатырсыңағып,Жайығым,
Жағаңдаойнап,сайраңдап
Ескенмінзаманқайығын.

Табиғат–жаратылыспернесі
О,далам,меніңбайтағым!
Даламдепөлеңайтамын.
Ұлыңбопойлапбарамда,
Құлынбопойнапқайтамын.
О,далам,меніңбайтағым!
Даламдепөлеңайтамын.
СолғанАйболыпбарамда,
ТолғанАйболыпқайтамын.

Жасапкөр

Үштопқаарналғантапсырма.
1.Белгілібіртақырыптытаңдап,сұхбатдайындаңдар.
2.Зерттеушіліктапсырма:«Меніңсүйіктіақыным»
Мерзімдібасылымдарбеттерінежарияланғанөзтуғанөлке-

леріңіздіңақын-жазушыларытуралыматериалдардыжинақтап,
презентация-таныстырылымжасаңдар.
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Үйде орында

1. Ақ Жай ық ту ра лы жа зыл ған ақын дар дың өлең шу мақ та рын 
оқи оты рып, «Иә» не «жоқ» жау ап та ры ның бі рін таң да.

Шығармалар Авторлары Иә/жоқ
Оралым,шықтыңалдымнан,
Оралымменің,Оралым,
Қолсозыпқызылвагоннан,
Үстіңненөтіпбарамын.

Доспамбет

Жайықдесе,ойда
Нарынөлеңі
Сағынғандаеске
Аларымкөпеді.
Жайық–Анам,
Жайық–елім,Отаным,
Құшақтағым,
Аймалағымкеледі

Ғ.Қайырбеков

Айналайын,АқЖайық,
Атсалмайөтеркүн
қайда?!
Еңсесібиікбозорда
Еңкейекіреркүнқайда?!

Қ.МырзаӘлі

АқЖайық,сеніңорның
Алабөтен,
Таппадым,ешбір
Жайдыжағаңатең.
Өзіңедегеныстық
Махаббатты,
Өлгендекөргебіргеалакетем.

А.Бақтыгереева

АқЖайық,асылөзен,
Дариясуым,
Шертілерсененбөлек
Бармасырым.
Менөстімтолқыныңда
Аунапсенің,
Жағаңдажатып
Тыңдапорманшуын.

Қ.Аманжолов

2. Са бақ ты қо ры тын ды лап, «Ақ қу лы ме кен – Жайы ғым» де ген 
та қы рып та эс се жаз.

Үйдеорында
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§ 11. Өл ке ні си пат тау өне рі

Танымдерек
Дос тар, өл ке та ри хы на 

қа тыс ты шы ғар ма лар ды қа рап 
отыр сақ, со лар дың көш ба сын да 
бел гі лі жа зу шы Хам за Есен жа-
нов тың «Ақ Жай ық» три ло гия сы 
тұр. «Ақ Жай ық» три ло гия сы ның 
1-кі та бы 1957 жы лы, 2-кі та бы 
1959 жы лы, ал 1965 жы лы 3-кі-
та бы жа рия лан ды. 

«Ақ Жай ық» ро ма нын да 
Ба тыс Қа зақ стан да ғы тұ тас бір 
ке зең нің та ри хи оқи ға ла ры 
ба ян да ла ды. Көр кем шы ғар ма да 
ха лық бос тан ды ғы мен ба қы ты 
үшін кү рес кен ер лер дің жи ын тық 
бей не ле рі бар.

Ро ман да Ха кім, Әлі бек, 
Әділ бек, Мү на риа, Шол пан, 
Нұ рым об раз да ры мен қа тар 
та ри хи тұл ға лар дың өмір жо лы 
мен қыз ме ті ше бер су рет тел ген.

Кел,ойланайық!
– туғанжержайлытуынды
жазуғанесебепболады?

– өздеріңтуғанжергеқандай
шығармаарнадыңдар?

– атамекендінегетеңейсіңдер?

Меңгерілетінбілім:
– мәтінніңақпараттық,көркемдік,
тілдікерекшеліктерінегізінен
өлкетанусипаттамаларын
талдау;

– өлкетануаясындапрозалық
үзінділержазудыңалғашқы
дағдыларынмеңгеру.

көркемдегішқұралдар.

Түйінсөздер

Ақын-жазушыларойдыжеткізудің
тәсілі ретінде кейіптеу, теңеу, эпи-
теттіқолданады.
Кейіптеу–әртүрліжануарларды,

табиғат құбылыстарын немесе
жансыз нәрселерді адам кейпіне
келтіріпсуреттейтінкөркемдіктәсіл.
Теңеу – затты, нәрсені, құбы-

лыстынемесезаттың,құбылыстың
белгісін, қасиетін, сапасын көрсе-
тетінкөркемдікұғым.
Эпитет (грек. epithetion –

қосымша)–заттыңякиқұбылыстың
ерекшелігін, сыр-сипатын бейнелі
түрде танытатын экспрессивті
айқындаушысөз.

Білгенгемаржан
Бұлмаңызды!
«АқЖайық»трилогиясы–қазақәде-

биетінің зор табысы. Бұлшығарма бү-
гінде қазақ әдебиетінің алтын қорына
енді. «АқЖайық» трилогиясының заң-
дыжалғасы–«Көпжылөткенсоң»жә-
не«АғайындыЖүнісовтер»романдары.
Жазушы 1963 жылы «Көп жыл өткен
соң»романын,ал1970жылы«Ағайын-
ды Жүнісовтер» романын жазды. Екі
шығармададаәділетүшінкүрескенер-
лербейнесі,халықтыңтұрмыс-тіршілігі,
адамдардыңжаңаөміргеұмтылуы,со-
нымен қатар,жаңа тарихи кезеңдердің
шындығышебербаяндалады.
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Жазушыменсырласу
Хам за Есен жа нов 1908 жы лы 25 жел тоқ сан да Ба тыс Қа зақ стан 

об лы сы Ақ жай ық ау да ны нда Шал қар кө лі нің жа ға сын да дү ние ге 
кел ген. Жа зу шы 1974 жы лы 5 жел тоқ сан да дү ние ден өт ті. 

Хам за Есен жа нов өзі нің жа зу шы лық жо лын 1930 жыл да ры 
өлең жә не әң гі ме жа зу дан бас та ды. Сол жыл да ры рес пуб ли ка лық 
ба сы лым дар да «Өлең ті нің жа ға сын да», «Қы зыл құ мақ», «Күш ке 
күш» си яқ ты әң гі ме ле рі мен «Жер ша рын да» ат ты сах на лық 
шы ғар ма сы жа рия лан ды. Со ны мен қа тар, жа зу шы бас тау ыш, 
ор та мек теп тер үшін оқу лық тар, көп те ген әде би сын ма қа ла лар 
жаз ды. Жа зу шы ның на ғыз өнім ді шы ғар ма шы лық жо лы 1956 
жыл дан бас тал ды. Бұл жы лы ол өзі нің әй гі лі «Ақ Жай ық» три ло-
гия сын жа зу ды бас та ды.

Ро ман ту ра лы ға лым пі кі рі
Әдет те, талант атау лы ны гүл ге ба лау шы лық 
бо ла ды, Хам за талан тын дәс түр бой ын ша 
гүл ге ба ла сақ, гор тен зия ға ба лау ға бо ла ды. 
Ол бей не бір гор тен зия гү лі се кіл ді әр қи лы 
жағ дай да-ақ өзі нің тө зім паз дық қа бі ле тін 
та ны тып, бар лық тұ рақ ты қа си ет, си па тын 
сақ тай біл ді. «Ақ Жай ық» три ло гия сы, 
«Көп жыл дар өт кен соң» – осы ның ай ға ғы». 
«Ақ Жай ық» три ло гия сы – қа зақ әде бие тін 
са ты ға ал ғаш кө тер ген, бү кіл кө пұ лт ты 
со вет әде бие ті нің қа зы на қо ры на ен ген, көр-
кем дік идея лық ны са на сы жо ға ры, ке сек 
шы ғар ма.

Мұ ха мед жан Қа ра таев

«Ақ Жай ық» три ло гия-
сы үш кі тап тан тұ ра ды.
1-кі тап – «Төң ке ріс 
үс тін де». 
2-кі тап – «Шың да лу».
3-кі тап – «Тар ке зең».
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Зертте

1.Жазушының өмірі мен шығармашылығы туралы іздене отырып,
сұрақтаркестесінтолтыр.

Кімболған? Қандайтұлғаболды? Қайдаоқыды?

Неістеді? Шығармашылығы
қалайбасталды?

Қандайжетістіккежетті?

2. Өзпікіріңдіортағасалаотырып,болжамжаса.

1. 2. 3.
Түсінікберу Талдау Дәлелдеу

Романнеге«Ақ
Жайық»депаталады?

Сіздіңойыңызша,роман
қандайтақырыптарды
көтергендепойлайсыз?

Қорытакелгенде,
бұлроман...

Анықта

«АқЖайық»романынаналынғанүзіндінімұқиятоқып,тірексөздер
мен жер-су атауларына түсінік бер. Табиғат көрінісін қалай сипат-
таған,көркемдеуқұралдарынанықтап,кестелердітолтыр.

Жай ық тың Бө рі лі бе тін де Те рең сай тү бе гі жа тыр. Бұл – бір 
ел сіз деу жат қан, ша бын ды ғы мол ал қап. Те рең сай дың Жай ық қа 
құяр же рі ол күн де ит мұ ры ны өт кі сіз жал пақ жат қан қо ға, қыр 
бе ті тал өс кен то ғай лық та, ал ар ғы жақ – ор ман бо ла тын. Он екі 
орақ шы тыр на тіз бек пен үл кен жыл ға ның бой ын екі рет ора лып 
шық қан да, көл-кө сір жер ді күл те лен ген қа лың шөп пен жау ып 
сал ды. Ер тең гі кез де гі көп шал ғы ның дау ысы тұп-тұ нық ауа-
ның көз ге ілік пей тін бір пер не сін үзіп ба сып, үзіп ба сып құ лақ қа 
ша мыр қа нар лық күң гірт шы ңыл ды ды быс құй ып тұр ған дай. 

Зертте

Анықта
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Жыл ға дан нә зік са мал есіп, жас шөп тің қа лам пыр иі сін өр ге қа рай 
ысы рып жай ып ба ра жат қан си яқ ты. Жа ғым ды ды быс, сүй кім ді 
иіс, көз тоят тар лық ал қа ра көк кө рі ніс шал ғы ау ыр лы ғын біл-
ді рер емес.

1-кесте.

Көркемдегішқұралдар Тірексөздер Жер-суатаулары

2-кесте.

«АқЖайық»романынанүзінді Тұрақтысөз
тіркестері Мағынасы

Те рең сай дың Жай ық қа құяр же рі – ол 
күн де ит мұ ры ны өт кі сіз жал пақ жат-
қан қо ға, қыр бе ті тал өс кен то ғай лық 
та, ал ар ғы жақ – ор ман бо ла тын.

Жа ғым ды ды быс, сүй кім ді иіс, көз 
тоят тар лық ал қа ра көк кө рі ніс шал ғы 
ау ыр лы ғын біл ді рер емес.

Он екі орақ шы тыр на тіз бек пен үл кен 
жыл ға ның бой ын екі рет ора лып шық-
қан да, көл-кө сір жер ді күл те лен ген 
қа лың шөп пен жау ып сал ды.

Үйде орында

1. Бел гі лі бір та қы рып ты таң дап, сұх бат дай ын да.
2. Мер зім ді ба сы лым дар бет те рін де өз ту ған өл ке ле рі нің ақын-жа-

зу шы ла ры ту ра лы ма қа ла жа рия ла.
3. «Ту ған жер – ал тын бе сі гім» та қы ры бын да ша ғын-эс се жаз.

Үйдеорында
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§ 12. Ту ған жер дің тала нт та ры

Анықта

Г.Н.Потаниннің «Маған бүкіл қазақ
даласы ән салып тұрғандай болып
көрінеді»дегенсөзін қалайтүсінесің?
Өзөлкеңненқандайжыршы,термеші,
әншілершыққан?

Орал–әншілерөлкесі
Қа зақ хал қы ның ән мұ ра сы өте бай. 

Қа зақ хал қы ның әде бие ті мен өне рін 
көп зерт те ген Шо қан Уәли ха нов тың 
до сы Г.Н.По та нин айт қан дай, қа зақ та 
ән сіз өмір жоқ. Бар лық се зім дер ағы ны 
ән ар қы лы бе рі ле ді. Ән – қа зақ хал қы 
өмі рі нің ай на сы. Ха лық қуа ны шы мен 
қай ғы сын ән ар қы лы жет кіз ді.

Ба тыс Қа зақ стан ән ші лік дәс тү рін 
айт қан кез де, ой ымыз ға бір ден Мұ хит 
Ме рә лі ұлы тү се ді. Мұ хит Орал өңі-
рі нің ән мек те бі нің бас тау ын да тұр. 

Ол өзі нің тә лім ге рі Ба ла Ораз Өте-
бай ұлы нан ал ған бі лі мін әрі қа рай 

Меңгерілетінбілім:
– туғанөлкеніңжыршы-
термеші,әншіжәне
сазгерлерініңшығарма-
шылығытуралыәңгі-
мелейбілу.

Кел,ойланайық!
– ата-аналарыңжаскезде-
ріндеқандаймузыкант-
тардыпіртұтқан?

– өзөңірлеріңніңжыршы-
термешілерінатаңдар.

– олардыңқандайөлең,
термелерінбілесіңдер?

– терменіқандайаспаппен
сүйемелдейді?

Анықта

Жыршы–жырайтушы,таратушы,ауызәдебиетініңдәстүрінсақтаушы,батырлық,
тарихи,ғашықтықжырлардыайтыптаратушы.
Терме–қалыптасқанлирикалықөлеңтүрі.Ғибраттықмәнібароральдықидеялар

тұрғысынанәрнәрсенітеріпайтып,бірнәрседенекіншінәрсегееркінауысыпотыру
термегетәнқасиет.
Термеші–термеорындайтынөнерпаз.
Дирижер(diriger)–басқару,бағытберудегенмағынаберетінфранцузсөзі.Ол

оркестрлерменхорлардыңбарлықтүрлерініңжетекшісі.Дирижерлеу–музыкалық
өнердіңбірсаласы.

Білгенгемаржан

әнші,термеші,дирижер,
оркестр,консерватория.

Түйінсөздер
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да мы тып, өзі нің саз гер лік мек те бі нің не гі зін қа лай ал ды. Әр 
уа қыт та олар әріп тес те рі нің ше бер лі гі не тән ті бол ды жә не Көк-
жар жәр мең ке сін де сай ыс қа түс ті. 

Мұ хит Ме рә лі ұлы (1841–1918) Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
Қа ра тө бе ау да ны, Жақ сы бай өзе ні нің бой ын да ғы Ақ ба қай де ген 
жер де дү ние ге кел ген. Ха лық ком по зи то ры, Әбіл қай ыр хан әу ле-

ті нен шық қан Қа ра тай сұл тан ның не ме-
ре сі. Ме рә лі ның әке сі бай адам бол ды. 
Ба ла жа сы нан му зы ка, су рет са лу мен 
ай на лыс қан Мұ хит ерек ше да ры ны мен 
Боғ да, Ес пай, Таз ба ла, Сәу ле бай, Абы ла 
жә не өзі нің шы ғар ған күй ле рін орын-
да ды. «Зәу реш», «Паң көй лек», «Қып-
шақ», «Дөң ас қан», «Кер без» өлең де рін 
орын дау да оның дау ыс ыр ға ғы мен орын-
дау шы лық қа бі ле ті ашыл ды.

А.За таевич тың «Қа зақ хал қы ның 
1000 әні» жә не «Қа зақ тың 500 әні мен 
күйі» ат ты кі тап та рын да Мұ хит ты «қа-
зақ Бая ны» деп ата ған, ал оның шы ғар-
ма шы лы ғын «Орал өңі рін де гі ән өне рі нің 
мек те бі» деп са на ды.

Зертте

БатысҚазақстандағыәншілікдәстүрдіжалғастырушылардыңбірін
таңдап, ғаламторжелісі арқылыәншініңорындаушылықшеберлігін
зерттеп,бағала.

Мұ хит ән де рі нің орын дау шы лық дәс түр ле рін да мы ту ға жә не 
на си хат тау ға зор үлес қос қан өнер паз дар: Шын тас Қа ра таев 
(1884–1948) – «Он ал ты қыз» әні нің ав то ры, Шай хы Қа ра таев 
(1890–1922), Лұқ пан Мұ хи тов (1894–1957), Тәм ті Иб ра ги мо ва 
(1908–1992), Ғ.Құр ман ға лиев жә не т.б.

Ға ри фол ла Құр ман ға лиев (1909–1993) Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы Қа ра тө бе ау да ны, Ақ көл де ген жер де ту ған. Қа зақ стан ның 
ха лық әр ті сі, Мем ле кет тік сый лық тың лау реаты, ән ші-ком по-
зи тор. Он жа сы нан бас тап дом бы ра тар тып, ән са ла ды. Ға ри фол ла 

МҰХИТМЕРӘЛІҰЛЫ
(1841–1918)

Зертте
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Шын тас пен Шай қы ға шә кірт бо лып, 
олар дың қа сы на еріп, ел ара ла ды. Ре пер-
туары ның не гі зін Мұ хит ән де рі мен қа тар, 
«Қыз Жі бек», Ба ла Ораз ақын ның ай тыс-
та ры да құ рай ды. 1934 жыл дан му зы ка 
теат рын да, «Жал быр», «Ер Тар ғын», 
«Ай ман-Шол пан», «Абай», «Бір жан-
Са ра», «Бе кет», «Аман кел ді», «Даиси», 
«Нер гиз» жә не т.б. опе ра лар да әр түр лі 
рөл дер ді сом да ды. 1965 жыл дан бас тап 
Қа зақ эст ра да – цирк сту дия сын да 
ұс таз дық ет ті. Ға ри фол ла өз дәу ірін де 
Мұ хит жә не бас қа Қа зақ стан ның ба тыс 
ай ма ғы ның ән дәс тү рі нің бі ре гей орын-
дау шы сы, кей ін гі ән ші лер ге ру ха ни әке 
бол ған тұл ға деп ай та мыз. 

Ба тыс Қа зақ стан об лыс тық фи лар мо ния сы – Ғ. Құр ман ға лиев 
есі мін алып жүр ген Ақ жай ық өңі рін де гі бір ден-бір кә сі би ұжым.

Ғ.Құр ман ға лиев тің ал ғаш қы шә кі рт те рі – Ме кес Тө ре шов 
(1940–2008) Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген ар ти сі, «Құр мет» 
ор де ні нің ие ге рі. Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның Жа ңа қа ла ау да-
ны на қа рас ты «Тау бұй рат» ау ыл дық ке ңе сі нің «Қа ра құс» ел ді 
ме ке нін де ту ған; Сәр сен ға лиев Жақ сы лық (1944–2001) – Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы Қа ра тө бе ау да ны, Бат пақ көл ауы лын да дү ние ге 
кел ген ән ші-тер ме ші, жы рау лық өнер дәс тү рін жал ғас ты ру шы, 
Рес пуб ли ка лық Мұ хит ән де рі бай қау ла ры ның екі дүр кін бас жүл-
де ге рі, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ең бек сі ңір ген өнер қай рат-
ке рі; Хай дар Өте ға лиев Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Қа ра тө бе ау да-
ны, Хан көл ел ді ме ке нін де 1945 жы лы дү ние ге кел ген. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның ең бек сі ңір ген әр ті сі; Қа лам пыр Ра хи мо ва 
(1949–1988) Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Шың ғыр лау ау да ны Ал маз 
ауы лын да дү ние ге кел ген. 

Ән ші лік дәс түр ді жал ғас ты ру шы – Аман гел ді Ғұ бай дул лин 
(1952–1996) Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Сы рым ау да ны, Ал ға бас 
ауы лын да дү ние ге кел ген. Ақ тө бе мә де ни-ағар ту учи ли ще сі нің 
тү ле гі. Бір не ше об лыс тық, рес пуб ли ка лық ән ші лер бай қау ла-
ры ның, бү кі ло дақ тық ха лық тар шы ғар ма шы лы ғы бай қау ла-
ры ның лау реаты; 

Қа ти мол ла Бер ді ға лиев 1952 жы лы Ба тыс Қа зақ стан об лы сы 
Каз та лов ау да ны, Қа ра ше ген ауы лын да дү ние ге кел ген. Ән ші, 

ҒАРИФОЛЛАҚҰРМАНҒА-
ЛИЕВ(1909–1993)
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ең бек 
сі ңір ген қай рат ке рі. Орал му зы ка учи ли-
ще сі нің во кал бө лі мін де А.Ф.Му равь ева 
кла сы бой ын ша оқы ған. Ха лы қа ра лық, 
рес пуб ли ка лық ақын дар ай тыс та ры ның 
же ңім па зы. Құр ман ға зы атын да ғы Орал 
саз кол лед жін де 1991 жыл дан дәс түр лі 
ән бө лі мін де «Мұ хит» кла сын ашып, 
ұс таз дық ет ті. Ба тыс Қа зақ стан об лы сы 
Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы фи лар мо ния-
сы ның ән ші сі; Қа лам қас Ора ше ва 
(1953–1988) – Ба тыс Қа зақ стан об лы сы 
Ақ жай ық ау да ны, Ал ға бас ауы лын да 
дү ние ге кел ген ән ші, тер ме ші, жы рау лық 
өнер дәс тү рін на си хат тау шы, Қа зақ-

стан ның ең бек сі ңір ген ар ти сі, Мұ хит Ме рә лі ұлы атын да ғы ән 
кон курс та ры ның жүл де ге рі. Н.Бай ға нин нің «Нар қыз», 
«Тө ре хан» жә не т.б. дас тан да рын үн тас па ға жаз дыр ған. Апа-
сы ның жо лын қа зір гі таң да қу ған сің лі сі Ма хам бет Өте мі сұ лы 
атын да ғы ән ші лер бай қауы ның Бас жүл де ге рі Мей рам күл Ора-
ше ва жал ғас ты рып ке ле ді; Сәу ле Тау даева 1958 жы лы Тай пақ 
ау да ны (қа зір гі Ақ жай ық ау да ны) Кал мы ко во ауы лын да дү ние ге 
кел ген. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ең бек сі ңір ген ар ти сі, Ә.Қа -
шауба ев, М.Ме рә лі ұлы, Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы рес пуб ли-
ка лық бай қау лар дың же ңім па зы, лау реаты. Рес пуб ли ка лық эст-
ра да-цирк өнер сту дия сы ның Ғ.Құр ман ға лиев кла сын бі тір ген 
тү лек. Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан об лы сы 
фи лар мо ния сы ның со ли сі, көп те ген шә кі рт тер тәр бие леп жүр ген 
аяу лы ұс таз; Са ға дат Рах мет жа нов – Ба тыс Қа зақ стан об лы сы 
Қа ра тө бе ау да ны, Қал ды ғай ты ауы лы, Су лы көл ме ке нін де 1959 
жы лы дү ние ге кел ген ән ші. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Мә де-
ни ет қай рат ке рі, «Ерен ең бе гі үшін» ме да лі нің ие ге рі. Ғ.Құр ман-
ға лиев тің шә кір ті, эст ра да-цирк өне рі сту дия сы ның тү ле гі. Рес-
пуб ли ка лық Мұ хит жә не Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы ән ші лер 
бай қау ла ры ның лау реаты. 

Кей ін гі тол қын жас тар ара сын да ән ші лік дәс түр ді жал-
ғас ты ру шы Се рік Абд рах ма нов 1966 жы лы Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы Қа ра тө бе ауы лын да дү ние ге кел ген. Ғ.Құр ман ға лиев тің 
шә кір ті, эст ра да-цирк өнер сту дия сы ның тү ле гі. Рес пуб ли ка лық 
ән ші лер бай қау ла ры ның лау реаты, Ба тыс Қа зақ стан об лы сы 

ҚАТИМОЛЛА
БЕРДІҒАЛИЕВ
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фи лар мо ния сы ның ән ші сі; Қай рат Ка ки мов 1976 жы лы Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы Сы рым ау да ны, Өлең ті ауы лын да дү ние ге 
кел ген. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Мә де ни ет са ла сы ның үз ді гі, 
«Құр мет» ор де ні нің ие ге рі; Ар мат Ис лям ға лиев 1976 жы лы 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Қа ра тө бе ау да ны, Жу сан дыой ауы лын да 
дү ние ге кел ген. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Мә де ни ет са ла сы ның 
үз ді гі, рес пуб ли ка лық Мұ хит, Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы ән ші лер 
бай қау ла ры ның бас жүл де ге рі, Қ.Бер ді ға лиев тің шә кір ті; Дас-
тан Есен те мі ров – 1979 жы лы Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Сы рым 
ау да ны, Жым пи ты ауы лын да дү ние ге кел ген. «Ерен ең бе гі үшін» 
ме да лі нің ие ге рі, рес пуб ли ка лық кон курс тар дың лау реаты. 
М.Өте мі сов атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си те-
ті нің тү ле гі, оқы ту шы сы, Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Ғ.Құр ман ға-
лиев атын да ғы об лыс тық фи лар мо ния ның со ли сі.

Талда

Эстрадалықвокалдықәншілердіңорындауындағыбірәндітаңда.
Ән қайырмасын мәнерлеп орында. Өз орындауыңдағы ән қайыр-
масынэстрадалықәншіменсалыстыр.Әнніңсөздерінталда.

Орал өңі рін де ака де мия лық жә не эст ра да лық во кал дың 
өкіл де рі – Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы 
об лыс тық фи лар мо ния ның же ке орын дау шы ла ры: Қа нат қа ли 
Қо жа қов 1953 жы лы Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Тас қа ла ау да нын да 
дү ние ге кел ген. Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген ар ти сі, «Құр мет» 
ор де ні нің жә не «Ерен ең бе гі үшін» ме да лі нің ие ге рі. М.Өте мі сов 
атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си те ті нің до цен ті, 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы об лыс тық 
фи лар мо ния ның со ли сі; Ра хи мо ва Жұ ма ға ным 1954 жы лы 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Тас қа ла ау да нын да дү ние ге кел ген. 
Ол – Құр ман ға зы атын да ғы мем ле кет тік кон сер ва то рия сы ның 
во кал ма ман ды ғы бой ын ша Б.Тө ле ге но ва, Б.Жы лыс ба ев тар дың 
клас та рын бі тір ген тү лек. Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген ар ти сі, 
М.Өте мі сов атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си-
те ті нің до цен ті, Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Ғ.Құр ман ға лиев атын-
да ғы об лыс тық фи лар мо ния ның со ли сі; Мұ рат Әмір ха нов 1957 

Талда
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жы лы Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Тас қа ла ау да нын да дү ние ге кел-
ген. ҚР ең бек сі ңір ген қай рат ке рі, «Ерен ең бе гі үшін» ме да лі нің 
ие ге рі. Құр ман ға зы кон сер ва то рия сын М.Мұ са ба ев тың кла сы нан 
бітірген, Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы 
об лыс тық фи лар мо ния ның со ли сі; Ма рат Сар бө пеев 1973 жы лы 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Те рек ті ау да нын да дү ние ге кел ген. «Ерен 
ең бе гі үшін» ме да лі нің ие ге рі, «Азия дау ысы» жә не т.б. ха лы қа-
ра лық, рес пуб ли ка лық эст ра да бай қау ла ры ның жүл де ге рі. Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы об лыс тық фи лар мо-
ния ның ар ти сі; Жа ңыл сын Ха са но ва 1976 жы лы Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы Ақ жай ық ау да нын да дү ние ге кел ген. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы ның ең бек сі ңір ген қай рат ке рі, «Ерен ең бе гі үшін» ме да-
лі мен ма ра пат тал ған. Рес пуб ли ка лық «Жас қа нат» бай қауы ның 
«Кү міс қа нат» ие ге рі, көп те ген бай қау лар дың же ңім па зы. Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы Ғ.Құр ман ға лиев атын да ғы об лыс тық фи лар мо-
ния ның ар ти сі; Дәу рен Сейт жа нов 1979 жы лы Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы Бө кей ор да сы ау да нын да дү ние ге кел ген. М.Өте мі сов 
атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си те ті нің тү ле гі, 
ха лы қа ра лық, рес пуб ли ка лық эст ра да ән ші ле рі бай қау ла ры ның 
лау реаты. 

Талқыла

Эстрадалықжәнедәстүрліәншілердіңарасындақандайайырма-
шылықтарбар?Қайсаланыңтыңдармандарыкөпдепойлайсыңдар?
Неліктен?

Оралөңіріненшыққанкомпозиторлар
Кә сі би ком по зи тор лар мен әуес қой саз гер лер дің қа та рын да 

Мә кә лім Қой шы ба ев, Ни ко лай Куль тюшнов, Сұл тан ға ли Лұқ-
па нов, Са ғит Са ды қов, Сейт қа ли Қай ыр ға лиев, Те мі рә лі Бақ ты-
ге реев, Әшір Мол да ғай ынов, Алек сандр Ше ве лев мен му зы ка та-
ну шы лар Ға фу ра Би се но ва, Би сен ға ли Ғи за тов жә не бас қа лар 
бар.

На ғым Мең ді ға лиев (1921–2006) Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
Жа ңа қа ла ау да ны, Жа ңа қа зан ауы лын да ту ған. Саз гер, пе да гог, 

Талқыла
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ал ғаш қы кә сіп қой қа зақ пиа ни сі. Қа зақ-
стан ның ең бек сі ңір ген өнер қай рат ке рі. 
Құр ман ға зы атын да ғы кон сер ва то рия ның 
про фес со ры, жал пы фор те пи ано ка фед ра-
сы ның мең ге ру ші сі бол ды. Ол «Да ла ко мис-
са ры» кан та та сын, сим фо ния лық «Да ла», 
«Тол қын», «Қа зақ стан ты ңы» поэма ла рын, 
«Дом бы ра ту ра лы бал ла да» сын ды фор те пи-
ано ға ар нал ған, ка ме ра лық-ас пап тық 
шы ғар ма лар мен 300-ден ас там ро ма нс тар, 
ән дер, спек такль дер ге му зы ка жаз ған.

Қа пан Му син (1921–1970) Ба тыс Қа зақ-
стан об лы сы Жә ні бек ау да нын да дү ние ге 
кел ген. Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген өнер 
қай рат ке рі. 1934 жы лы Ал ма ты му зы ка 
тех ни ку мын да, 1939 жы лы Мәс кеу кон сер-
ва то рия сы жа нын да ғы қа зақ сту дия сын да 
оқы ған. 1941–1943 жыл да ры Ұлы Отан 
со ғы сы на қа тыс қан. Көп те ген ән, хор ға 
ар нал ған шы ғар ма, спек такль дер ге му зы ка 
жаз ған, сим фо ния лық поэма, кан та та, «Таң 
шол па ны» опе ра сын жаз ған.

Ба зар бай Жұ ма ниязов (1936–2016) –
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Бө кей ор да сы ау-
да нын да дү ние ге кел ген ком по зи тор, Қа-
зақ стан ның ха лық ар ти сі, про фес сор. Ор да 
ау дан дық ор та мек те бі нің, Орал пе да го ги-
ка лық учи ли ще сі нің, Құр ман ға зы атын да-
ғы кон сер ва то рия ның тү ле гі. Оның О.Сү-
лей ме нов тің сөз де рі не жа зыл ған «Жер» 
ора то рия сы, «Ма хам бет» опе ра сы, «Отан 
ту ра лы», «Ең бек даң қы» кан та тала ры мен 
көп те ген во кал ды-сим фо ния лық поэма ла-
ры, ән, ро ма нс та ры бар. 10 спек такль мен 
18 ки но филь мге му зы ка жаз ған.

Ман сур Са ға тов (1939–2002) Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы ның Жә ні бек ау да ны 
Ұзын көл ауы лын да дү ние ге кел ген. Ком по-
зи тор, Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген өнер 
қай рат ке рі. Оның «Сим фо ния», ск рип ка 

НАҒЫММЕҢДІҒАЛИЕВ
(1921–2006)

ҚАПАНМУСИН
(1921–1970)

БАЗАРБАЙ
ЖҰМАНИЯЗОВ
(1936-2016)
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мен ор ке ст рге ар нал ған кон цер ті, «Ме ре-
ке лік кан та та», «Диа лог тар» поэма сы, 
«Мер ген» сим фо ния лық жә не 1966 жы лы 
Ка ме ра лық ор ке стр мен ск рип ка ға ар нап 
жа зыл ған күйі бар.

Ес кен дір Ха сан ға лиев – 1940 жы лы 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Қа ра тө бе ау да ны, 
Қал ды ғай ты ауы лын да дү ние ге кел ген бел-
гі лі ән ші-ком по зи тор. Қа зақ стан ның ха лық 
ар ти сі, М.Өте мі сов атын да ғы Ба тыс Қа зақ-
стан мем ле кет тік уни вер си те ті нің құр мет ті 
про фес со ры. «Ана ға сә лем», «Әде мі-ау», 
«Ата ме кен», «Боз тор ғай», «Асыл ар ман» 
т.б. ән де рін ел сүй іп ай та ды. Жыл сай ын 
Е.Ха сан ға лиев атын да ғы ән ші лер бай қауы 
өт кі зі ле ді.

До не діл Қа жы мов 1952 жы лы Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы Сы рым ау да ны, Қо со ба 
ауы лын да дү ние ге кел ді. 

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ең бек 
сі ңір ген қай рат ке рі, «Құр мет» ор де ні нің 
ие ге рі, Қа зақ стан ком по зи тор лар Ода ғы ның 
Ба тыс Қа зақ стан об лыс тық фи ли алы ның 
тө ра ға сы, «Қа дыр Мыр за Әлі» Ха лы қ-
ара лық Қо ғам дық Қо ры ның ди рек то ры. 

Д.Қа жы мов «Ақ жай ық», «Айлы түн», 
«Ма хаб бат», «Ақ Жай ық – ару ме ке нім», 
«Екеу міз» ат ты ән де рі мен жұрт шы лық қа 
кең та ны мал. 

Із ба сар ла ры ның бі рі – Мә де ни ет са ла-
сы ның үз ді гі, «Ерен ең бе гі үшін» ме да лі нің 
ие ге рі Жас ке лең Ғай са ға лиев. 

Зертте

Ақжайық өңірінің ақын, композитор-
лардың шығармалары патриоттық сезімді
оятадыма?Қайақынныңшығармасытуған
ел,Отантақырыбынаарналған?

МАНСУРСАҒАТОВ
(1939–2002)

ЕСКЕНДІР
ХАСАНҒАЛИЕВ

ДОНЕДІЛҚАЖЫМОВ

Зертте
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Ақжайықөңірініңтанымалдирижерлері
Қа зақ тың кә сі би му зы ка өне рін де Ах мет Жұ ба нов тың ала тын 

ор ны ерек ше. Ол – тұң ғыш ка зақ ди ри же рі, ха лық ор ке ст рі нің 
не гі зін қа лау шы. А.Жұ ба нов тың ұй ым дас ты ру мен құ рыл ған 
Құр ман ға зы атын да ғы Қа зақ ха лық ас пап тар ор ке ст рі ұлт тық 
өнер ді на си хат тап, бү кіл әлем ді шар ла ды. 

А.Жұ ба нов өзі нің ди ри жер лік ісін тала нт ты тұл ға Шам ғон 
Қа жы ға лиев ке тап сы ра ды. Қа зақ тың қа ра ша ңы ра ғы бол ған бұл 
ұжым ның ал ғаш құ ра мы на еніп, не гіз гі ар қауы бол ған Ди на Нүр-
пейісо ва, Оқап Қа би ғо жин, Лұқ пан Мұ хи тов, Қа ли Жан ті леуов, 
Нау ша, Ма хам бет Бө кей ха нов тар, Ғаб дул ман Ма тов, Ыс қақ 
Уәлиев сын ды Ақ жай ық өңі рі нен шық қан тұл ға лар еді. 

Ғаб дұл ман Ма тов (1914–1942) – Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы Жә ні бек ау да ны, Күй-
ген көл ауы лын да дү ние ге кел ген күй ші, 
ди ри жер, Қа зақ ха лық ас пап та ры ор ке ст рі 
не гі зін қа лау шы лар дың бі рі. 1934–1941 
жыл да ры Құр ман ға зы атын да ғы ака де-
мия лық ха лық ас пап та ры ор ке ст рін де 
кон церт мейс тер, кей ін нен ди ри жер лік қыз-
мет те бол ды. «Жау ды же ңе міз» ат ты ән нің 
ав то ры. 1942 жы лы Ук ра ина да Харь ков 
қа ла сы ның ма ңын да қа за тап қан

Шам ғон Қа жы ға лиев (1927–2015) 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Жа ңа қа ла ау да-
нын да дү ние ге кел ген. 50 жыл дай ди ри-
жер лік қыз ме тін де ор ке ст рге көп те ген 
тар та шы ғар ма ны өң деп, лай ық та ды. Ах мет 
Жұ ба нов тан жет кен 20 күй ді қай та қал-
пы на кел ті ріп, ас пап тар ды қай та жаң-
ғыр тып, ре пер туар дың мол қо рын жи на ды. 

1966 жы лы Ле ни нг рад кон сер ва то-
рия сын бі ті ре ді. 1957 жыл дан ор ке стр 
ди ри жер леу ка фед ра сын бас қа рып, көп-
те ген тала нт ты ди ри жер лер ді тәр бие ле ді. 
Ха лық әр ті сі, Мем ле кет тік сый лық тың 
лау реаты, «Ең бек Қы зық ту», «Құр мет 
бел гі сі», «Ха лық тар дос ты ғы», «Па ра сат» 
ор ден де рі нің ие ге рі. Тәт тім бет атын да ғы 

ҒАБДҰЛМАНМАТОВ
(1914-1942)

ШАМҒОНҚАЖЫҒА-
ЛИЕВ(1927–2015)
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Қа ра ған ды об лыс тық Ака де мия лық ор ке ст рі нің, кей ін нен Дәу-
лет ке рей атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан об лыс тық ор кес т рі нің кә сі би 
шың да лып, ре пер туа рын мо лай ту да үл кен ең бек ет кен М.Өте-
мі сов атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер си те ті нің 
құр мет ті про фес со ры.

Анықта

БатысҚазақстаноблыстықоркестріненеліктенДәулеткерейесімі
берілді?Дирижерлікқызметтіңмузыкасаласындамаңызықандай?

Қы рым ге рей Қа жы мов 1946 жы лы 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Ақ жай ық ау да ны, 
Тән тен ауы лын да дү ние ге кел ді. Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның ең бек сі ңір ген қай рат-
ке рі, Құр ман ға зы атын да ғы кон сер ва то рия-
сы ның тү ле гі. Құр ман ға зы атын да ғы жә не 
мем ле кет тік сим фо ния ор ке ст рле рін де 
конт ра бас то бы ның кон церт мей сте рі бол ды. 
1991–1997 жыл да ры Орал саз кол лед жі нің 
ди рек то ры қыз ме тін ат қар ды. Қ.Қа жы мов – 
Дәу лет ке рей атын да ғы ор ке стр дің не гі зін 
қа лау шы, ди ри же рі, М.Өте мі сов атын да ғы 
Ба тыс Қа зақ стан мемл кет тік уни вер си те-
ті нің қау ым дас ты рыл ған про фес со ры.

Ер кін Нұ рым бе тов (1973) – та ны мал ди-
ри жер. «Құр мет» ор де ні нің ие ге рі, Қа зақ стан 
Ком по зи тор лар ода ғы ның мү ше сі, Мем ле кет-
тік «Да рын» жас тар сый лы ғы ның лау реаты, 
Мә де ни ет са ла сы ның үз ді гі. Дәу лет ке рей 
атын да ғы қа зақ ха лық ас пап та ры ор ке ст рі-
нің көр кем дік же тек ші сі жә не бас ди ри же рі. 
М.Өте мі сов атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан мем-
ле кет тік уни вер си те ті нің қау ым дас ты рыл ған 
про фес со ры. Ха лық ком по зи тор ла ры ның 
өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы на ар нал ған 40-
тан ас там ғы лы ми-зерт теу ма қа ла лар мен 
оқу-әдіс те ме лік жұ мыс тар дың ав то ры.

Анықта

ҚЫРЫМГЕРЕЙ
ҚАЖЫМОВ

ЕРКІННҰРЫМБЕТОВ
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Жасапкөр

Өз өлкеңдегі шығармашылық ұжымдар, топтар мен
жанұялықансамбльдертуралыпрезентацияжаса.

Өл ке нің мә де ни да муы на өз үлес те рін қо сып жүр ген кә сі би 
ұжым дар қа та рын да Н.Ост ровс кий атын да ғы орыс дра ма теат-
ры, Х.Бө кеева атын да ғы қа зақ дра ма теат ры, Ғ.Құр ман ға лиев 
атын да ғы фи лар мо ния, Ха лық шы ғар ма шы лық ор та лы ғы, Жас-
тар шы ғар ма шы лық ор та лы ғы, Жас тар мә де ни ет үйі, сон дай-ақ, 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Әкі мі нің эст ра да-сим фо ния лық ор ке-
ст рі, Дәу лет ке рей атын да ғы қа зақ ха лық ас пап та ры ор ке ст рі, 
Қа ла лық орыс ха лық ас пап та ры ор ке ст рі, Үр ме лі ас пап тар ор ке-
ст рі, Ка ме ра лық ор ке стр жә не Ск рип ка шы лар ан са мб лі, «Орал 
са зы», «Ора лым» фольклор лық ан са мб ль де рі, «Клас си ка», «Ор-
да» ка ме ра лық ан са мб ль де рі жә не әр ау дан ның ха лық тық-үл гі лі 
ұжым да ры бар.  

М.Өте мі сов атын да ғы Ба тыс Қа зақ стан мем ле кет тік уни вер-
си те ті нің Мә де ни ет жә не өнер фа куль те ті, Құр ман ға зы атын да ғы 
саз кол лед жі, Ж.Дос му ха ме дов атын да ғы пе да го ги ка лық кол лед-
жі нің му зы ка ка фед ра сы мен Ба ла лар му зы ка жә не өнер мек теп-
те рін де са ла ма ман да рын да яр лай ды. 

Үйде орында

1. Күй ші шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы пі кі рің:
 Ме нің ой ым ша...
 Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...
 Оны мен де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел дей ала мын...
 Осы ған бай ла ныс та мен...
2. Әр түр лі де рек көз дер ден ту ған өл кең де гі тер ме ші, жыр шы, ән-

ші лер мен саз гер лер ту ра лы ақ па рат тар жи нақ тап, «Ме нің өл-
кем нің ән ші ле рі мен саз гер ле рі» кес те сін тол тыр;

Кім? Неістеді? Несіментанымал?

Үйдеорында
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Қым бат ты ба ла лар! 
Әу елі өзі міз ту ып-өс кен Ба тыс Қа зақ стан ның, оның ішін де 

Жай ық өзе ні бой ының та би ға ты нан, та ри хы нан сыр шер те тін 
де рек тер ді жақ сы бі ліп, өмір бойы то лық ты рып оты ру – әр бір жас 
аза мат тың бо ры шы деп біл ген жөн. Біз дің әр қай сы мыз-ақ «ту ып-
өс кен же рім ді сүйе мін, ол – ме нің ша ғын Ота ным» дей міз. Ол – рас. 
Алай да ту ған же рі міз ді жақ сы біл ме сек, қан дай қа дір-қа сие ті бар 
еке ні нен ха ба ры мыз бол ма са, же рім ді, елім ді, ме ке нім ді сүйе мін 
деу на ным сыз дау емес пе? Мі не, сон дық тан ту ған же рің нің қы ры-
сы рын же те та нып, бі лу ге ын та лы бол ған да рың жөн. 



ҚАЗАҚСТАНТАРИХЫ

§13.Туристікмаршруттар
§14.Жомартжүрек
§15.Туғанөлкеніңжылнамасы
§16.Меніңмектебімніңтарихы
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§ 13. Ту рис тік марш рут тар

Ту ризм – ден сау лық ты ны ғай ту, 
бос уа қыт ты ти ім ді пай да ла ну, мә де-
ни ет ті лік ті да мы ту жә не дү ни ета-
ным ды ке ңей ту мақ са тын да ғы бел-
сен ді де ма лу дың ма ңыз ды фор ма сы. 

Ту рис тік марш рут – ту рис тер жү ріп 
өте тін ба ғыт ты кү ні бұ рын жос пар лау 
ар қы лы та ри хи, ар хи тек ту ра лық, 
спорт тық жә не мә де ни ет ошақ та рын 
ара лап та ны су ға ба ғыт тал ған, со ны мен 
қо са, та би ғат ес ке рт кіш те рі мен мә де-
ни-та ным дық, сау ық ты ру, спорт тық 
ба ғыт та та ны су ға бай ла ныс ты жол. 
Ту рис тік марш рут ба ғы ты на қа рай 
ті ке ба ғыт та ғы, ра ди ал ды жә не 
шең бер лі бо лып бө лі не ді. Ба ғыт қоз ға-
лыс та ры на қа рай жаяу, су жо лы, ве ло-
си пед тік, ав то бус тық, те мір жол дық 
жә не ара лас бо ла ды. Со ны мен бір ге, 
әре кет уа қы ты на (жыл бойы, мау-
сым дық, бір рет тік) жә не ұй ым дас ты ру 
түр ле рі не (топ ты, же ке) қа рай бө лі не ді. 
Марш рут ты таң дау ту ри зм нің тү рі не, 

Кел,ойланайық!
– туристдегенкім?

– аймақтарыңатуристер
жиікелеме?

– келгенқонаққаөзөңірле-
ріңніңқандайжерлерін
көрсетередіңдер?

Меңгерілетінбілім:
– туристікмаршрут
дегенніңнеекенінбілу;

– туристікмаршруттар
құрастырудыңалғашқы
дағдыларынмеңгеру.

Қорық –аумағындағы барлық табиғи кешен толығыменшаруашылыққа пайда-
ланылуданалынғанжәнеүкіметтіңқорғауындаболатынжернесукеңістігі;типтік,
сирек кездесетін және бірегей табиғи кешендерді бүкіл компоненттерінің жиын-
тығымен қоса, сол қалпында сақтауға арналған, арнайы қорғау режимі бекітілген
ерекшеқорғалатынтабиғиаумақ.
Ескерткіш–1)елдің,халықтыңмәденимұрасыныңжалпыламаатауы.Тарихжәне

мәдениетескерткіштерініңжиынтығымұражайлық,көрмелікмаңызыбарзаттармен
жылжымайтынескерткіштерді(құрылыстарды,ғимараттарды,т.б.)қамтиды.2)ұлы
тұлғаларды,белгіліқайраткерлердінемесеелеулітарихиоқиғалардыестеқалдыру
үшінжасалатынмүсіндік туынды.Бұлатаумонументдегенұғымныңмағынасына
жақын.
Кесене–қабір,бейіт,молабасынасалынғанкүмбезді,мәдени-тарихиескерткіш.
Мінәжат,зияратету–адамбаласыныңжаратушықұдіретке,тылсымкүшиеле-

рінежалынып-жалбарынуы,жәрдемтілеуі.

Білгенгемаржан

туристікмаршрут,ту-
ристікмаршруттардың
жіктелуі,туристікмарш-
руттардыңқиындықкате-
гориясы.

Түйінсөздер
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қоз ға лыс әді сі не (қай ық пен, шаң ғы мен, бай дар ка мен), жо рық 
мақ са ты на, жыл мез гі лі не, ауа рай ына бай ла ныс ты бо ла ды. 

Туристікқұрал-жабдықтар

Ту рис тік марш рут тар мы на дай рет ті лік пен жа сақ тала ды: 
• бел гі лен ген ау дан ның марш ру ты ту ра лы мә лі мет тер жи нақ тау: 

жаз ба ша (өл ке та ну әде би ет те рі, ту рис тік есеп тер); ау ыз ша 
(ту рис тер ақ па рат та ры, өл ке та ну шы лар дың, геог раф тар дың, 
гео лог тар дың, бай ыр ғы тұр ғын дар дың ау дан бой ын ша жаз-
ба ша шо лу ла ры); 

• ау дан ту ра лы кар тог ра фия лық ма те ри ал дар ды зерт теу жә не 
жо рық қа қа ты су шы лар дың жас ерек ше лік те рін ес ке ре оты-
рып жос пар лан ған марш рут та рын құ ру. 

• не гіз гі жә не қо сал қы марш рут тар ды жа сақ тау; 
Сая хат қа шы ға тын ау дан ту ра лы қо сым ша мә лі мет тер 

жи нақ тау:
а) марш рут тың бас тап қы пунк ті не ке лу жә не марш рут тың соң ғы 

пунк ті нен ат та ну; 
б) марш рут бой ын ша ел ді ме кен дер дің, ау дан дық ту ризм ор та-

лық та ры ның жә не ту рис тік ба за лар дың бо луы;
в) марш рут бой ын ша азық-тү лік пен қам та ма сыз ете тін дү кен-

дер дің, құ дық тар дың, бұ лақ тар дың бо луы;
г) ме ди ци на лық қыз мет көр се ту орын да ры, бай ла ныс пунк тте рі; 
д) ауа райы, гид ро ло гия, марш рут бой ын ша ке ңес алу ға бо ла тын 

ұй ым дар ды анық тау; 
е) марш рут бой ын ша мұ ра жай лар дың, та би ғат ес ке рт кіш те-

рі нің, ар хи тек ту ра лық жә не ар хе оло гия лық ес ке рт кіш тер дің 
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бо луы. Марш рут тың не гіз гі нұс қа сын жа сақ тау да оның сыз-
ба сы мен си пат та ма сы, марш рут кес те сі, ба қы лау пунк тте рі 
ес ке рі ле ді. 
Бол жам ды ке дер гі лер дің бо лу ын жә не ке дер гі лер ді тех ни-

ка лық қау іп сіз дік ере же сі не сәй кес ең се ру. 

Миргородботаникалық-зоологиялық
табиғатескерткіші

Шалқаркөліқорықшасы

1-тап сыр ма:
§ 13. оқу лық-кар тала ры ның, www.priroda-bko.kz сай тын да ғы 

Ин тер нет ре су рс та рын да ғы мә лі мет тер не гі зін де өз сы ны бың үшін 
ту рис тік марш рут жа сақ таң дар. Ту рис тік марш рут тың ти пін, 
күр де лі лік са на тын жә не қоз ға лыс әдіс те рін анық таң дар.

1-кес те ні тол ты рып жә не өз марш рут та рың ды не гіз дең дер.

1-кесте
Марш рут тың не гіз гі нұс қа сын жа сақ тау.

Күні,айы,
жылы

Маршрут
учаскесі

Ұзындығы,
км

Жүру
уақыты

Қозғалыс
әдістері Ескерту

      

Спорт тық ту рис тік жо рық тар марш рут та ры ның күр де лі лі гі 
олар дың үш клас си фи ка ция лық бел гі сі нің жи ын ты ғы мен анық-
тала ды:
1) ұзақ ты ғы мен;
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2) қа шық ты ғы мен;
3) ке дер гі лер дің әр түр лі лі гі мен, са ны мен жә не марш рут тың тех-

ни ка лық күр де лі лі гі мен. 
Марш рут ұзақ ты ғы ту рис тік топ тар дың жү ріп өтуі ке рек күн-

де рі нің ең аз са ны мен анық тала ды. 
Қа шық ты ғы – сы нақ марш ру ты ның бе ріл ген са нат та ғы қи ын-

ды ғы на сәй кес мей лін ше ең аз ұзын ды ғы. 
Марш рут тың тех ни ка лық қи ын ды ғы ту ризм ке дер гі ле рі нің 

қи ын дық дең гейі не қа рай анық тала ды.
 Жаяу не ме се шаң ғы мен жүр ген де не ғұр лым ың ғай лы жол-

дар мен жә не та би ға ты әсем жай ын жол дар мен, жал ғыз аяқ жол-
дар мен, ор ман мас сив те рі мен, өзен аң ға ры мен, бұ лақ көз де рі не 
жа қын жер лер мен жүр ген дұ рыс. 

Жаз да ыс тық ауа рай ын да ор ман дар ға жа қын, өзен жа ға-
лау ла рын да не ме се кез кел ген кі ші гі рім су қой ма ла ры на жа қын 
ай мақ тар да тоқ тау қа жет. 

Су марш рут та рын таң дау да өзен жа ға ла уы ның жер бе де-
рі нің алу ан түр лі лі гін, өзен дер дің әсем та би ға тын ес кер ген жөн. 
Жо рық тар ды өзен дер дің бас тау ала тын бө лі гі нен бас та ған дұ рыс.

2-тап сыр ма:
Фи зи ка лық-геог ра фия лық ат лас кар талар ды пай да ла на оты-

рып, Орал қа ла сы нан қай қа ла лар ға жү зіп ба ру ға бо ла ты нын 
анық таң дар. Жа ңа дан бас та ған ве ло си пед ші ту рис тер ге ел ді 
ме кен дер мен жә не да мы ған жол то рап та ры нан алыс ел ді ме кен-
дер мен жү ру ұсы ны ла ды; топ тар ға, тә жі ри бе лі ве ло си пед ші лер ден 
құ рал ған топ тар ға қи ын дау марш рут тар мен жү ру ге бо ла ды. Бі рақ 
марш рут тар ды таң да ған кез де то пы рақ жағ дайы қи ын дық ту дыр-
май тын, құм сыз жер лер мен, сая хат тау ға ың ғай лы жол дар ды таң-
дау ке рек. Бар лық ту рис тік жо рық тар қа ра пай ым нан күр де лі ге 
қа рай ау ысып оты ра ды. Мы са лы, қыс та шаң ғы мен ал ға шын да 
жа зық та, кей ін еңіс теу жер лер де тә жі ри бе сіз шаң ғы шы лар ды 
үй ре ту ге оң тай лы ай мақ тар ды таң дау ке рек. 

Күн діз гі жү ру ұзақ ты ғы ( жаяу жә не шаң ғы мен) жат тық ты-
рыл ған топ тар үшін жол дар көп то ғы са тын ай мақ тар да 20 км-ден, 
ал жа зық тар да 30 км-ден ас пауы ти іс ті. Жа ңа бас та ған ту рис тер 
үшін жаяу жә не шаң ғы мен жү ру ұзақ ты ғы кү ні не 10–15 км-ден, 
су жо рық та ры үшін қай ық пен тө мен ге қа рай ағыс пен жү зу 20–25 
км-ден ас пауы ке рек. Сая хат шы лар дың ве ло си пед пен қоз ға лыс 
марш ру ты кү ні не 40–60 ша қы рым мен шек те ле ді.



132

2-кесте
 Жаяу жо рық тар жүк те ме сі нің үл гі лік нор ма ла ры

Жорықтармен
саяхаттардың

түрлері

Тасымалжүк,
километрмен

Жасы

10 11–12 13–14 15-16 17

 Бір күн дік т/жүк/ д/ю км 
бар лы ғы 

3 3/5 4/6 5/7 6/9

10 12 12 20 24

Екі күн дік т/жүк/ д/ю км 
бар лы ғы 

3 3/5 6/8 8/10 10/12

20 24 30 30-35 40

Үш күн дік т/жүк/ д/ю км 
бар лы ғы 

4 5/7 8/10 10/12 14/16

30 36 45 45-50 50-60

 Көп күн дік т/жүк/ д/ю км 
бар лы ғы 

5 6/8 10/12 12/14 14/16

10 12 12–15 17–18 20

Ұзақ ты ғы
(жү ру күн де рі)

6 20 24 24 30

Жаяусаяхаттар
1. Әр үш-төрт күн жол жүр ген сай ын бір күн де ма лыс бе рі ле ді. 

Бұл кү ні орын ау ыс ты ру ға бол май ды. Топ зерт теу жұ мы-
сы мен, үл гі лер жи ын ты ғын жа сау мен ай на лы са ды, жи дек тер, 
са ңы рауқұ лақ тар те ре ді, экс кур сия лар, жер гі лік ті мек теп 
оқу шы ла ры мен кез де су ұй ым дас ты ры ла ды (бұл жо рық тың 
бар лық түр ле рі не қа тыс ты – жаяу, су, шаң ғы, ве ло си пед жә не 
т.б.);

2. Бел гі лен ген ұзақ тық та ғы жо рық тар ға бұ рын дай ын дық тан 
өт кен жә не бір күн дік, екі күн дік, үш күн дік жо рық тар ға 
қа тыс қан 13–17 жас ара лы ғын да ғы оқу шы лар қа ты са ала ды, 
олай бол ма ған жағ дай да жо рық ұзақ ты ғы ның нор ма сы тө мен-
де ті ле ді; 

3. Жет кі лік ті дай ын дық жағ дай ын да, үне мі ту ри зм мен ай на-
лы сып жүр ген жә не «Қа зақ стан сая хат шы сы» төс бел гі сі нің 
нор ма тив те рін орын да ған 14 жас қа тол ған, 7–8-сы нып оқу-
шы ла ры үшін жаяу, шаң ғы мен, су да ғы марш рут ұзақ ты ғы 
150 км, ве ло си пед пен 250 км-ге дей ін 20 күн нен ас пай тын сая-
хат тар ұй ым дас ты ру ға бо ла ды;

4. Жо ға ры да көр се тіл ген жо рық тар мен сая хат тар оқу шы лар дың 
же ке ерек ше лік те рін жә не ден сау лық жағ дай ын есеп ке ала 
оты рып жү зе ге асы ры ла ды. 
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Ордақорықшасы Бударинқорықшасы

3-тап сыр ма:
2-кес те ні пай да ла на оты рып өз сы ны бың ның бір күн дік 

та сы мал жү гін есеп теп шы ға рың дар жә не өз жо ры ғың үшін 
қа жет ті құ рал-жаб дық тар дың ті зі мін жа саң дар.

Қай талан бас та би ғат ре су рс та ры на жә не та ри хи-мә де ни ес ке-
рт кіш тер ге бай бо лып ке ле тін Ба тыс Қа зақ стан об лы сы – Еуро па 
мен Ази яның ара сын бай ла ныс ты ра тын кө пір. Оның ту рис тік 
әре кет тер ді ұй ым дас ты ру да көп те ген мүм кін дік те рі бар. Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы ның ау ма ғын да «Бө кей хан ды ғы на жо рық», су 

Бұлмаңызды!
Табиғаттағысеруенніңережелері.

• Орындалатыніс-әрекеттер:
• соқпақжолдарменжүру;
• арнайыбелгіленгенорындардадемалу;
• ерекшетабиғатнысандарыныңсуретінсалужәнефотоғатүсіру;
• жапырақ,тұқым,коллекцияларістеуүшінөсімдіктүрлерінжинау;
• ауа,топырақтемпературасынөлшеу;
• бұлттылық,желдіңбағытынанықтау;
• өсімдіктерменжанауарлардыңөмірінбақылау;
• мұғалімдердіңкеңесібойыншакеппешөп(гербарийжасау),өсімдіктержинау.
Тыйымсалынады:

• көпмөлшердежабайыөсімдіктертүрлерінжинауға;
• өсімдіктердітамырыменжұлуға;
• бейтаныс:жидектер,саңырауқұлақтаржинауға;
• топырақтытаптауға,босқақопсытуға;
• бұтақтардысындыруға;
• шулауға,қаттымузыкақосуға;
• құстардыүркітуге,әсіресеұясындаотырғанқұстарды;
• белгіленбегенжергеалау,отжағуға.
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марш рут та ры «Шал қар кө лі – да ла те ңі зі», «Жай ық та – қа ла шық, 
Орал да – қа ла» жә не та ғы бас қа ту рис тік марш рут тар жү зе ге 
асы ры ла ды. «Жай ық-Орал», «Мәң гі лік бір ге», «Сы рым Да тұлы 
же рі мен», «Ор да ның та ри хи орын да ры мен» ат ты экс пе ди ция-
ла ры дәс түр ге ай нал ған.

4-тап сыр ма:
Об лы сы мыз дың ту рис тік марш рут та ры ту ра лы мә тін ді оқып, 

олар ды кес кін кар та ға бел гі лең дер. 
Сая хат тың бас ты мақ са тын ес ке ре оты рып, біз дің об лы сы-

мыз да тө мен де гі дей марш рут тар ды көр се ту ге бо ла ды:
– Жай ық ор та ға сыр лық қа ла шы ғы, Орал қа ла сы нан 12 км 

оң түс тік ке қа рай ор на лас қан;
– Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның Те рек ті ау да ны ны ның До лин ное 

ауы лы ның ау ма ғын да (б.з.б. VI–V ғғ.) Тақ сай Қор ға ны ның 
ке ше ні ор на лас қан;

– Орал қа ла сы нан 70 км оң түс тік-шы ғыс қа қа рай Те рек ті ау да-
ны ның ау ма ғын да об лы сы мыз да ғы ең ірі су ай ды ны Шал қар 
кө лі ор на лас қан;

– «Дуб ра ва» мем ле кет тік бо та ни ка лық та би ғат қо рық ша сы 
(Те рек ті ау да ны ның ау ма ғын да ор на лас қан);

– Мир го ро дс кий мем ле кет тік ке шен ді та би ғат қо рық ша сы (Бөр-
лі, Шың ғыр лау ау дан да ры ның ау ма ғын да жа тыр); 

– Бу да рин мем ле кет тік зооло гия лық та би ғат қо рық ша сы 
(Ақ жай ық ау да ны ның ау ма ғын алып жа тыр);

– Жал тыр көл мем ле кет тік зооло гия лық та би ғат қо рық ша сы 
(Жа ңа қа ла ау да ны ның ау ма ғын да ор на лас қан); 

– Ор да мем ле кет тік бо та ни ка лық та би ғат қо рық ша сы (Бө кей 
Ор да сы ау да ны ның ау ма ғын да ор на лас қан);

– Емен жар мем ле кет тік ке шен ді қо рық ша сы (Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы, Тас қа ла ау да ны ау ма ғын да орн лас қан);

– Ше жін құй ма сы мем ле кет тік ке шен ді қо рық ша сы (Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы, Тас қа ла ау да ны ның тер ри то рия сын да 
ор на лас қан); 

– Үл кен Ич ка мем ле кет тік та би ғат ес ке рт кі ші (Тас қа ла ау да ны 
ау ма ғын да ор на лас қан);

– Кир са нов мем ле кет тік ке шен ді та би ғат қо рық ша сы (Зе ле нов, 
Бөр лі жә не Те рек ті ау дан да ры ның ау ма ғын да жа тыр);

– «Се лек цион ный» мем ле кет тік бо та ни ка лық та би ғат қо рық-
ша сы (Орал қа ла сы ма ңын да ор на лас қан).
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3-кесте
Ту рис тік марш рут тар

№ Маршруттар Қашықтығы Күндер
саны

Қиындық
дәрежесі

Ве ло си пед тік жол 

1 Орал – Пе ре мет ное – Бе лес – Орал 100 3 -

2 Орал – Янай ки но – Ча паев – Орал 360 7 1

3 Ақ сай – Жым пи ты – Ле бе дов ка – 
Шың ғыр лау – Ақ сай 

400 8 2

Су жо лы 

4 Елек өзе ні са ға сы – Бөр лі – Кир са-
нов – Ру беж ка – Ақ су ат – Орал 

220 7 2

5 Шал қар кө лі мен 20 1 -

 Шаң ғы мен жү ру 

6 Орал – Бу да ри но – Янай ки но – 
Үл кен Ша ған – Се реб ря ко во – 
Орал 

130 4 1

7 Орал – Фе до ров ка – Қа был тө бе – 
Дарь инск – Орал 

70 4 -

 Жаяу жү ру 

8 Орал – Подс теп ное – Пой ма – Ақ-
су ат – Қа был тө бе – Фе до ров ка

85 5 -

9 Орал – Ча паев 130 6 1

5-тап сыр ма:
Оқу лық кар та сын, ин тер бел сен ді кар талар ды пай да ла на оты-

рып, 3-кес те де жә не 13-та қы рып та кел ті ріл ген бір ту рис тік марш-
рут тың кар та-сыз ба сын құ рас ты рың дар. 

Үйде орында

1 Ту рис тік марш рут де ге ні міз не?
2. Ту рис тік марш рут тар қан дай бел гі ле рі не қа рай жік те ле ді?
3. Ту рис тік марш рут тар дың күр де лі лік са на тын қа лай анық тау ға 

бо ла ды?

Үйдеорында
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4. Қа зақ стан ның те мір жол кар та сы на қа рап, пой ыз ар қы лы елі-
міз дің қай же рі не сая хат тау ти ім ді еке нін анық тап, ті зі мін жа-
са.
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§ 14. Жо март жү рек

Қам қор лық көр се ту – ең жо ғар ғы 
мо раль дық құн ды лық тар дың бі рі. Бұл 
қа си ет ата-ана тәр бие сі нен бас тау ала ды. 

Әлем де қам қор лық қа зә ру адам-
дар ға жо март жан ды лық та ны та тын 
адам дар мен ком па ния лар өте көп. Біз 
оны «қай ырым ды лық» деп атай мыз. 

Қай ырым ды лық қа зақ хал қы ның 
дәс тү рін де де жиі кез де се ді, со ның 
ішін де «Жы лу жию» дәс тү рі – қи ын-
дық тар ға тап бол ған адам дар ға ма те-
ри ал дық, мо раль дық жә не қар жы лай 
кө мек көр се ту.

Бұн дай жағ дай да ту ыс не ме се жа-
қын адам бо лу мін дет ті емес. «Жы лу» – 
адам гер ші лік тің, қай ырым ды лық тың, 
мейі рім ді лік тің бел гі сі. «Асар» – да ла 
хал қы ның бір лес кен өтеу сіз ең бек дәс-
түр ле рі нің бі рі. Та рих ты оқып отыр-
сақ, бұл дәс түр бо йын ша бү кіл ау ыл 
адам да ры бір лес кен жұ мыс тар ат қар-
ды. Мы са лы, үй тұр ғыз ған, құ дық қаз-
ған, мал ға қо ра лар сал ған. Олай бол са, 
«Асар» дәс тү рі – ағай ын ды лар мен 
ту ыс тар дың бір лі гі нің жар қын кө рі ні-
сі. Осы нау да ла да кең та рал ған та ма ша 
дәс түр дің не гі зін де жұрт шы лық, ау ыл 
тұр ғын да ры мен ау ыл дас тар дың қа ры-
зын қай та ру ға кө мек көр се ту ма ғы на-
сы жа тыр. 

Талқыла

Қазіргіуақытта«Жылужию»,«Асар»
секілді дәстүрді қоғамда кездестіре
аламызба?Мысалкелтіріңдер.

Меңгерілетінбілім:
– демеушілікжәнемеце-
наттықдегенніңнеекенін
білу;

– нақтыадамдардың
істегенжақсылықтары
туралыжәнеөзініңтуған
жерінқолдауүшінне
істеугеболатынынбілу.

Кел,ойланайық!
– адамныңжақсықасиет-
терінатаңдар.

– қайырымдылықдеген
не?«Қайырымдылық–
қайырлыіс»дегеннақыл
сөздіқалайтүсінесің?

– өздеріңқандайжақсылық
жасадыңдар?

демеушілік,меценат.

Түйінсөздер

Жомарт адам – бойында
кеңпейілділік, әділет, ша-
пағат, даналық қасиеттері
барадам.
Жомарттық–әлемхалық-

тарытүсінігіндегімеценаттық
ұғыммен мәндес адам
бойындағыізгіқасиет.
Меценат –өнермен білім

саласына өз есебінен мате-
риалдық көмек көрсететін
тұлға.

Білгенгемаржан

Талқыла
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Ба тыс Қа зақ стан ер те ден өл ке сі 
қай ырым ды, мейі рім ді жан да ры мен 
әй гі лі бол ған. Со ның дә ле лі ре тін де 
1841 жы лы Жәң гір хан ның Бө кей 
ор да сын да өз қа ра жа ты на ал ғаш қы 
мек теп ашуын ай рық ша ай тып ке ту ге 
бо ла ды. Мек теп ке жұм са ла тын қа ра-
жат ты хан өз мой ны на ал ды. 1845 
жыл ға дей ін Жәң гір хан мек теп ті қар-
жы лан ды рып, бі лім алу шы лар дан өзі 
ем ти хан алып отыр ған. 

Қа зақ хал қы ның бол мы сын да із гі-
лік, қай ырым ды лық, адам гер ші лік 
де ген ұғым дар ма ңыз ды бо лып са нал-
ды. Қа зақ тың сал тын да кө мек ке мұқ-
таж адам дар ға кө мек көр се ту, әл сіз-
дер ді қор ғау, үл кен ге құр мет, кі ші ге 
ізет жа зыл ма ған да ла за ңы на ай нал ды. 
Ста лин дік реп рес сия, Ұлы Отан со ғы-
сы жыл да ры қа зақ тар өз де рі нің жо-
март жү рек те рі мен кең пей іл ді лі гі мен 
та ны лып отыр ды, олар дың кө ме гі ар-
қы лы түр лі ұлт тар мен ұлыс тар қа зақ 
же рін де та ту-тәт ті өмір сүр ді. 

2011 жы лы Ба тыс Қа зақ стан об лы-
сын да су тас қы ны бо лып, апат тан көп-
те ген адам дар зар дап шек ті. Олар 
үй сіз, ки ім-ке шек сіз, азық-тү лік сіз 
қал ды. Жер гі лік ті би лік олар ды эва ко-
бе кет тер де, мек теп тер мен қо нақ 
үй лер ге ор на лас ты рып, азық-тү лік пен 
қам та ма сыз ет ті. Ал ғаш қы күн дер ден 
бас тап, Орал қа ла сы ның қо ғам дық 
қай рат кер ле рі, үкі мет тік емес ұй ым-
да ры су тас қы ны на зар дап шек кен-
дер ге кө мек көр се ту де үл кен жұ мыс 
ат қар ды. Бұл оқи ға Ба тыс Қа зақ стан 
өл ке сі тұр ғын да ры ның ау ыз бір ші-
лі гін, қай ырым ды лы ғын, бір-бі рі не 
де ген қам қор лы ғын көр сет ті. 
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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Тәу ел сіз ді гі нің 25 жыл ды ғы на 
орай 2016 жы лы ме це нат тар мен жо март жан дар дың І об лыс тық 
фо ру мы өт ті. Фо рум ая сын да об лы сы мыз дың ең бел сен ді жо март 
жү рек ті аза мат та ры ма ра пат тал ды. «Жо март жү рек – 2017» 
ме це нат тар фо ру мы ба ры сын да жа ңа әлеу мет тік жо ба лар та ныс-
ты ры лып, өл ке міз дің жо март жан да ры ма ра пат тал ды. Со лар дың 
ішін де, В.Джу ну сов, Қ.Ну пов, Н.Сәт ба ев, Т.Ес кен ді ров, Ж.Жа -
қы пов, Т.Шек те ба ев, Н.Жол ды ба ев т.б. адам дар дың есім де рін 
құр мет пен атау ға бо ла ды.

Со ны мен қа тар, об лыс әкі мі нің Ал ғыс хат та ры мен кә сіп кер лер 
В.Кры лов, В.Го лоухов, З.Их са нов, Б.Еве неева, В.Мих но жә не т.б. 
ма ра пат тал ды. 

Қа рап отыр сақ, жо март жан дар дың бә рі бір дей бай адам дар 
емес, жай ға на мо рал дық ұс та ным да ры би ік, кі ші ота ны ның пат-
риот та ры бо лып ке ле ді. Же ке кә сіп кер А.Аи тов 178 млн тең ге 
ша ма сын да ғы өз қар жы сы на 100–120 адам ды қам ти тын де не шы-
нық ты ру-спорт ке ше нін сал дыр ды. Оған ба ла лар, жас спорт шы-
лар мен қа тар мүм кін ді гі шек теу лі адамдар да ба ра ала ды. 

Каз та лов ау да ны ның кә сіп ке рі Н.Жол ды ба ев тың де меу ші лі-
гі мен ту ған ауы лы Са ры құ дық та фельдшер лік-аку шер лік бе кет 
са лы нып, қа жет ті құ рал дар мен жаб дық тал ды. 

Шың ғыр лау ау да ны ның кә сіп ке рі М.Тас ма ғам бе тов өзі нің 
ту ған ауы лы Бе ло гор ға Ут ва өзе ні нен өте тін кө пір сал ды. 

Талда

«Жомартжүрек» сөз тіркесін қалай түсіндің?Неліктен қайырым-
дылықсыйлығынаосыатаудыберді?

«Ру ха ни жаң ғы ру» бағ дар ла ма сы ая сын да Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы ның жас тар сая са ты бас қар ма сы ның қол дауы мен Орал 
қа ла сын да ІІІ қай ырым ды лық ба лы өт кі зіл ді. Со ны мен қа тар, 

Бұлмаңызды!
«Жомартжүрек–2017»сыйлығы–қайырымдылықжәнемеценаттықіс-ша-

ралардытұрақтынегіздеөткізіп, қайырымдылықшараларынақатысып,әлеу-
меттіказқамтылғантопадамдарынақолдаукөрсететінтанымаладамдарғабе-
рілетінүлкенмарапат.

Талда
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Орал өңі рі нің жас та ры 100 мұқ таж от ба сы ла ры на қай ырым-
ды лық кө мек ұй ым дас тыр ды. 

Өңі рі міз де гі Қа зақ стан хал қы Ас са мб лея сы жыл сай ын то ле-
ра нт ты лық қа рым-қа ты нас ты да мы ту, об лы сы мыз дың қай ырым-
ды лық пен ай на лы са тын аза мат тар дың іс те рін қол дау мақ са тын да 
түр лі дөң ге лек үс тел дер, кон фе рен ция лар мен фо рум дар ұй ым-
дас ты ра ды. 

Жыл сай ын өте тін «Қай ырым ды лық ке ру ені» ак ция сы – 
со ның жар қын кө рі ні сі. 

Бү гін гі таң да біз дің өңі рі міз де «Аяла ған ала қан», «Жұл дыз», 
« Гауhар жо лы» жә не т.б. қай ырым ды лық қор ла ры жұ мыс 
жа сау да. Қо ғам дық бір лес тік тер мен қа тар де меу ші лік көр се тіп 
жүр ген «Кон ден сат» АҚ, «Ак сай газ сер вис» АҚ, «Қа ра шы ға нақ 
Пет ро леум Опе рейт инг БВ» т.б ірі өнер кә сіп орын да ры мен 
ұй ым да ры ның ең бе гін де ерек ше мақ та ныш пен атау ға бо ла ды. 

Біз дің елі міз де та ғы да бір бе ре ке лі күн ата лып өті ле тін бол-
ды. 2016 жыл дан бас тап Ел ба сы Н.На зар ба ев тың бас та ма сы мен 
1 нау рыз кү ні Ал ғыс ай ту кү ні ата лып өте ді. Ал ғыс ай ту кү ні-
қай ырым ды лық дәс түр ле рін, әлеу мет тік ын ты мақ ты жә не өза ра 
кө мек көр се ту ді қол дау кү ні. 

Адам дар дың бір-бі рі не құр мет көр-
се туі – жай ға на сый лас тық пен мейі-
рім ді лік тің өл ше мі емес, бұл – біз дің 
ор тақ та ри хы мыз бен бі те қай на сып 
ке ле жат қан бас қа ұлт тар ға де ген құр-
мет тің бел гі сі. Де мек, мейі рім ді лік, 
қай ырым ды лық, қам қор лық жай сөз-
дер емес, ке лі сім мен әлем мә де ние тін 
қа лып тас ты ра тын жо ға ры ру ха ни нор-
ма лар дың кө рі ні сі бо лып та бы ла ды. 

Жасапкөр

Өз елді мекеніңдегі ересектермен қатар балалардың да
жасаған жақсы істерін баяндайтын презентация жасап көр.
Тақырыпқабайланыстымақал-мәтелдерпайдалан.Өзпрезен-
тацияңдыинтерактивтітақтадасыныптастарыңатаныстыр.
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Әр кез жү ре гі міз кең, пейі лі міз ақ бо лып, жақ сы лық жа сау ға 
ұм ты лу өңі рі міз де қай ырым ды жан дар қа та ры ның кө беюіне әке-
ле ді. 

Үйде орында

1. Де меу ші лік пен ме це нат тық ұғым да рын қа лай тү сі не сің?
2. Қам қор лық көр се ту не лік тен ма ңыз ды деп ой лай сың?
3. Кім ге жә не қан дай кө мек көр се тер едің?
4. Та қы рып тың бі рін таң дап, эс се жаз:

– «Де меу ші бол сам, не іс тер едім...?»;
– «Жақ сы лық жа сау ға асы ғы ңыз...»
– «Қай ырым ды лық – қа дір лі іс».

Үйдеорында
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§ 15. Ту ған өл ке нің жыл на ма сы

Жылнамажазутарихынан
Жыл на ма лар жа зу дәс тү рі ежел гі 

Мы сыр, Үн діс тан, Қы тай, Иран, Ара-
бия, та ғы бас қа ел дер ден бас тал ған. 
Ер те де гі жыл на ма шы лар, кө бі не се, 
пат ша лар дың іс-әре кет те рін дә ріп теп, 
со лар дың бе де лі мен үс тем ді гін ны ғай-
ту ды көз де ген. Қа зақ стан та ри хы на 
бай ла ныс ты жыл на ма лар, не гі зі нен, 
пар сы жә не түр кі тіл де рін де жа зыл ған. 
Бұ лар дың көр нек ті ле рі – «Шай ба-
ни на ма», «Та ри хи Әбіл хай ыр ха ни», 
«Та рих-и-Ра ши ди», «Ба быр на ма», 
«Ше жі ре-и-турк», та ғы бас қа. Орыс 
әде бие тін де жыл на ма «ле то пись» 
де ген ат пен бел гі лі бол ды. Орыс жыл-
на ма ла ры қа зақ хал қы ның та ри хы 
үшін ма ңыз ды де рек кө зі бо лып та бы-
ла ды. Оны О.Сү лей ме нов тің «АЗ и Я» 
кі та бы нан кө ру ге бо ла ды. Қа зақ тар 
ту ра лы де рек тер Сі бір жыл на ма ла-
рын да, та ғы бас қа жыл на ма лар да 
көп теп кез де се ді. Мы са лы, Ш.Уәли-
ха нов тың Ни кон жыл на ма сы нан Ер 
Көк ше ба тыр ту ра лы мағ лұ мат тар тап-
қан. Орыс жыл на ма ла рын да жиі ай ты-
ла тын «көш пе лі лер», «да ла лық тар», 
«түр кі лер», та ғы бас қа лар – біз дің 
ата-ба ба ла ры мыз бо лып та бы ла ды. 
Қа зақ та ри хы үшін Қа дыр ға ли би 

жылнама,шежіре.

Түйінсөздер

Кел,ойланайық!
– шежіредегенне?

– аймақтарыңдақай
кезденбастап,адамзат
қоныстанабастаған?

– туғанжерлеріңніңтари-
хынқалайзерттейсің?

Меңгерілетінбілім:
– дереккөздернегізінде
өлкедамуыныңтарихи
маңыздыкезеңдерін
анықтау;

– туғанөлкеніңшежіресін
білу;

– мұражайлардан,
мұрағаттардан,кітапха-
налардан,Интернеттен
туғанөлкеге(ауыл,
аудан,қала,облыс)
қатыстықажеттіақпа-
раттытабу;

– тарихиоқиғалардыңхро-
нологиясынқұрастыра
білу.

Жылнама–оқиғалардыңболғанжылы,күнібойыншабаяндайтынасамаңызды
жазба деректер. Ерте заманда абыздар, тарихшылар, дін қызметкерлері, патша
хатшыларыжыл ішіндеболғанелеулітарихиоқиғаларментарихиқұбылыстарды
рет-ретіментіркеп,кітапқажазыпотырған.

Білгенгемаржан
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Қо сы мұлы ның «Жыл на ма лар жи на ғы ның» ма ңы зы ерек ше. Бұл 
ең бек 1602 жы лы жа зы лып, біз ге то лық емес екі ті зім жә не бір 
үзін ді тү рін де жет кен. Кө шір ме сі 1854 жы лы Қа зан қа ла сын да 
жа рия лан ған. Ол ту ра лы Ш.Уәли ха нов: «Осы ба сы лым қа зақ-
тар дың өт ке ні ту ра лы ең құн ды, ең ал ғаш қы жаз ба ес ке рт кіш», – 
деп жаз ды.

Анықта

Батыс Қазақстан, Кіші жүз өлкесіне қатысты ең маңызды деп
есептейтін3оқиғаныанықта.Неліктенбұлоқиғалардымаңыздыдеп
есептейсің?

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
та ри хы ту ра лы не ай ту ға бо ла ды? 
Сөз жоқ, біз дің об лыс – мә де ни жә не 
та ри хи дәс түр ле рі те рең ге та мыр жай-
ған өл ке. Об лыс та ри хын түр лі та ри хи 
де рек көз де рі не сүй ене оты рып, бір-
не ше ке зең ге бө ліп қа рас ты ра мыз.

Ер те за ман да. Ақ Жай ық өзе ні нің 
бой ын да не гі зі қа лан ған Орал қа ла сы 
өзі нің та ри хын ға сыр лар қой науы нан 
ала ды. Еура зия да ла сы ның нақ ор та-
сын да ор на лас қан бұл қа ла ның та ри хы 
нео лит за ма ны нан бас тала тын ар хе-
оло гия лық ол жа лар көр се те ді. Біз дің 
за ма ны мыз ға дей ін гі бір мы ңын шы 
жыл да ры көш пе лі қо ғам өр кен деп 
тұр ған уа қыт та мұн да сав ро мат тар 
мен сар мат тар тай па ла ры ме кен де ген. 

Ал ғаш қы қа ла шық тар дың пай да бо луы Жай ық өзе ні бой ын да сар-
мат-алан жә не оғыз-пе че нег тай па ла ры мен бай ла ныс ты ры ла ды. 

Ор та ға сыр лар да. Осы за ман да оғыз дар мен қып шақ тар біз-
дің өл ке міз де кө шіп-қо нып жүр ді. Олар дан кей ін, 1219–1221 
да ла мыз Шың ғыс хан бас та ған моң ғол шап қын шы лы ғы на ұшы-
ра ды. Біз дің об лы сы мыз дың ау ма ғы Ал тын Ор да ның бір бө лі гі не 
ай нал ды. XV ға сыр да, Ал тын Ор да ыды ра ған нан соң, өл ке міз 

Анықта
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Но ғай Ор да сы ның құ ра мы на ен ді. Дәл осы уа қыт та қа зір гі Орал ға 
жа қын жер де қа ла ның қа лып та суы аяқ тала ды.

Кей ін гі ор та ға сыр лар – Ре сей мем ле-
ке ті нің құ ры лу ке зе ңі, фео дал дық қа ты нас-
тар дың қар қын ды да ми бас та ған ша ғы. Бұл 
кез де Жай ық өзе ні, көп те ген бас қа жер-
лер си яқ ты қаш қын ша руа лар мен по сад 
адам дар ме ке ні не ай на ла ды. Сол уа қыт та 
қа ла шық тар да са лы на бас тай ды. 

Ша ма мен, 1613 жыл да ры Жай ық қа ла-
шы ғы да бел гі лі бо ла бас та ды. Ал ға шын да 
«Яиц кий го ро док» деп атала тын қа ла шық 
пат шай ым Ека те ри на бұй ры ғы мен аты 
өз гер ті ліп, Орал деп ата лып ке ле ді.

Жа ңа за ман да. Осы уа қыт та Сы рым Да тұлы  бас та ған (1783–
1797) ха лық кө те рі лі сі, Иса тай Тай ма нұлы  мен Ма хам бет Өте міс-
ұ лы бас та ған қа зақ хал қы ның ұлт-азат тық қоз ға лыс та ры Орал 
қа ла сы мен Жай ық өңі рі не ерек ше із қал дыр ды. 1846 ж. қа ла ға 
ай рық ша құ қық тар бе рі ліп, үл кен қа ла лар са на ты на қо сыл ды. 
1869 ж. Орал об лы сы құ ры лып, қа ла об лыс ор та лы ғы на ай нал ды. 
1897 жыл ғы са нақ бой ын ша, Орал да 30 мың нан ас там адам тұ рып 
жат қан. Ол сол кез де гі Қа зақ стан ның ең ірі қа ла сы бол ды.

ХIХ ға сыр дың ая ғы мен ХХ ғ. ба сын да Орал қа ла сы өнер кә сі бі 
да мы ған мә де ни ор та лық қа ай на ла ды. 1905 жы лы мұн да қа зақ 
ұлт тық жә не со ци ал-де мок ра тия лық ұй ым да ры пай да бо ла ды.

ХХ ға сыр да: ХХ ға сыр дың ба сы біз дің өл ке міз үшін, бар лық 
ел ге іс пет тес, пат ша би лі гінің құ ла уы, Ке ңес өкі ме ті нің ор на-
ты луы, аза мат со ғы сы си яқ ты ірі-ірі оқи ға лар ға то лы бол ды. 

Бұлмаңызды!
2001–2002жж.БатысҚазақстаноблыстықтарихжәнеархеологияорталығы

мен Ә.Марғұлан атындағы археология институты басшылығымен Орал
қаласыныңсолтүстігіндеархеологиялыққазбажұмыстарыжүргізілді.Ысқырық
тауының етегінде, Круглоозерное ауылының солтүстік аймағында Жайық
өзенініңтөменгіағысындаортағасырлыққаланыңорнытабылды.Қалашықтың
негізгі ғимараттары– кірпішкүйдіретінпеш,шығысмоншасы-хаммам, тұрғын
үйлері, мазарлар, кесенелер, құлпытастар. Ағылшын көпесі А.Дженкинсон
жасағанкартасындабұлқалашықШафанидегенатпенкөрсетілген.
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ОралқаласындағыТриумфальдыарка

Осы ала са пы ран уа қыт та ғы та ри хы мыз да ғы үл кен орын ала-
тын бір бө лік – Ала шор да ав то но мия сы ның ба тыс бө лі мі нің қыз-
ме ті. Ойыл уәлаяты де ген атау мен бел гі лі бол ған Ба тыс Алаш тың 
та ри хы өте күр де лі де жә не қа сі рет ті бо лып шық ты. Аза мат 
со ғы сы қа зақ қо ға мын екі ге бөл ді. Егер Жа һан ша мен Ха лел Дос-
мұ ха ме дов тер ақ тар қоз ға лы сын қол да са, Ба қыт жан Қа ра таев, 

Ха физ Мыр за ға лиев си яқ ты зия лы қау ым 
өкіл де рі боль ше вик тер жа ғын да со ғыс ты. 
Ал ба тыс бө лім ше нің ха лық ми ли ция-
сы ның жі гіт те рі ға сыр лар бойы қа зақ 
хал қын қан қақ сат қан ата жауы орал 
ка зак та ры ның жа ғын да со ғыс қы сы кел-
ме ді. Осы лай Ба тыс Алаш тың та ри хы 
бү кіл бұ рын ғы Ре сей им пе рия сы ның 
та ри хы іс пет тес аза мат со ғы сы ның 
сұ ра пыл же лі нің құр ба ны на ай нал ды.

Аза мат со ғы сы аяқ тал ды, алай да, 
та ри хы мыз дың қа сі рет ті бет те рі оны мен 
жа бы ла қой ған жоқ. Сол за ман да ғы ең 
қа сі рет ті де қай ғы лы оқи ға лар дың бі рі – 
1920 жыл дар да ғы аш тық. 1921 жыл дың 

ЖАҺАНША
ДОСМҰХАМЕДОВ
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жа зын да, елі міз дің ба сым бө лі гін де қуаң-
шы лық бе лең ал ды, ал оның ал дын да сол 
жер лер ді үл кен жұт шар пы ды. Мал дың 
80%-ы қы рыл ды. 1922 жыл дың мау сым 
ай ын да Ба тыс Қа зақ стан да ғы ха лық тың 
82%-ы аш тық қа ұшы ра ды. Аш тық тың 
зар да бы ха лық са ны ның едәу ір азаюына 
әке ліп соқ тыр ды.

1920 ж. Орал гу бер ния сы об лыс тық 
ма ңы зы бар қа ла ға ай нал ды. Ке ңес өкі-
ме ті жыл да рын да Орал дың эко но ми ка сы 
же дел қар қын мен да мып, рес пуб ли ка-
да ғы ірі өнер кә сіп ор та лық та ры ның 
бі рі не ай нал ды. 1925 ж. Жай ық өзе ні мен 
Орал – Аты рау ара сын да тұ рақ ты ке ме 
қа ты на сы жә не 1923 ж. Орал – Елек 
те мір жо лы ның ашы луы қа ла ның эко но-
ми ка лық жағ дай ын жақ сарт ты. 1930 
жыл дар дың қа сі рет ті оқи ға ла ры-ұжым-
дас ты ру сая са ты мен жап пай ашар шы-
лық та ба тыс өл ке сін ай на лып кет кен 
жоқ. 1930–1932 жыл да ры Ба тыс Қа зақ-
стан нан өз ге ай мақ тар ға 35 000 адам 
қо ныс ау да ру ға мәж бүр бол ган. 1932 
жыл ғы нау рыз дың 10-да Ба тыс Қа зақ-
стан об лы сы құ рыл ды, оның ор та лы ғы 
Орал қа ла сы бо лып бе кі тіл ді. «Ұлы нәу-
бет» жыл да ры Б.Қа ра таев, С.Мең де шев 
си яқ ты ин тел ли ген ция мыз дың көр нек ті 
өкіл де рі жап пай жа за лау дың жа зық сыз 
құр бан да ры на ай нал ды. 

Ұлы Отан со ғы сы – об лы сы мыз дың 
та ри хын да ғы ма ңыз ды ке зең де рі нің бі рі. 
Со ғыс бас тал ған сәт тен, Орал дан жә не 
об лы сы мыз дан ар мия қа та ры на жас-
тар ды мо би ли за ция лау бас тал ды. Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы ның ес ке алу кі та бын да 
76365 ба тыс қа зақ стан дық тар дың фа ми-
лия сы тір кел ген, бұл сол уа қыт та ғы 

ХАЛЕЛ
ДОСМҰХАМЕДОВ

БАҚЫТЖАН
ҚАРАТАЕВ
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об лы сы мыз да ғы ер тұр ғын да-
ры ның 32%-ын құ рай ды. 36 548-і 
қа за бол ды, не ме се ха бар-ошар сыз 
кет ті. Біз дің жер лес те рі міз дің 
ер лік те рі жо ға ры ба ға лан ды. 39 
жау ын гер Ке ңес Ода ғы ның 
Ба ты ры ата ғы на ие бол ды 6 адам 
Даңқ ор де ні нің то лық ие ге рі атан-
ды. Қа за бол ған жау ын гер лер дің 
ті зі мі Же ңіс ала ңын да өз ор нын 
мәң гі лік ке ием ден ді.

Со ғыс тан кей ін гі ке зең өл ке-
міз дің та ри хын да, бар лық ке ңес 
қо ға мын да ғы си яқ ты қа ра ма-
қай шы про цес тер мен си пат-
тала ды. Осы ке зең де, об лы сы мыз 
бар лық ел мен бір ге тың иге ру нау-
қа нын, 1950—1960 жыл дар да ғы 
ре фор ма ла рын әре ке тін, то қы рау 
за ма нын ба сы нан өт кер ді. Одан 
кей ін гі жыл да ры (1960–1990) 
Орал қа ла сын да ірі ма ши на жа сау 
жә не ме талл өң деу, құ ры лыс 
ма те ри ал да рын өң деу, же ңіл 
жә не та мақ өн ді ріс те рі, ме ди ци-
на лық пре па рат зау ыт та ры, т.б. 
200-ден ас там ны сан са лын ды, 
кө лік жүй еле рі да мы ды.

 Тәу ел сіз дік жыл да рын да. 
Бар лық қи ын да күр де лі оқи ға-
лар дың куәсі бол ған Жай ық өңі рі 
ел тәу ел сіз ді гін қуа ныш пен қар сы 
ал ды. 1992 ж. Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Жо ғар ғы Ке ңе сі Пре зи-
диумы ның «Орал об лы сы ның 
та ри хи атау ын қал пы на кел ті ру 
ту ра лы» қау лы сы на сәй кес Орал 
об лы сы қай та дан «Ба тыс Қа зақ-
стан об лы сы» атала бас та ды. Осы 
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жыл дың 16 шіл де сін де кей бір 
ау дан атау ла ры, Ка мен ка ау да ны 
«Тас қа ла», Жым пи ты – Сы рым 
(24.09.92), Фур ма нов ау да ны 
Жал пақ тал (1993) бо лып өз гер-
тіл ді. 1997 жы лы 1 мау сым да 
об лыс тың әкім ші лік-ау мақ тық 
бө лі ні сін қо лай лан ды ру нә ти же-
сін де бір қа тар ау дан дар дың ше га-
ра ла ры мен атау ла ры өз гер тіл ді. 
Ау дан дар са ны 12-ге қыс қар ды. 
2000 жы лы 10 нау рыз да ҚР Пре-
зи ден ті нің жар лы ғы мен Ор да 
ау да ны «Бө кей ор да сы ау да ны» 
деп атала тын бол ды. 

 Тәу ел сіз дік ал ған нан кей ін, 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ел эко-
но ми ка сын да мұ най мен газ ға бай 
ай мақ ре тін де үл кен рөл ат қа ра 
бас та ды. 1990-шы жыл дар дың 

ая ғы нан бас тап, пай да лы қаз ба лар ды иге ру нә ти же сін де, об лы сы-
мыз да ғы эко но ми ка лық жағ дай тү зе ле бас та ды. Эко но ми ка да ғы 
оң өз ге ріс тер, ру ха ни са ла да да жар қын бет бұ рыс тар ға жол ашып 
бер ді. Қа зір гі уа қыт та Орал қа ла сы – инф ра құ ры лы мы да мы ған, 
көр кей ген қа ла. Жыл са нап елі міз де мә де ни жә не әлеу мет тік 
са ла да үл кен қа дам дар жа са лы нып ке ле ді. Өл ке міз дің бо ла шақ 
та ри хы бү гін жа зы лып жа тыр. 

Зертте

Өзелдімекенің(аудан,қала,ауыл)туралызерттеп,тарихижыл-
намақұрастыр.

Мем ле кет тәу ел сіз ді гі нің ең үл кен же мі сі – ұлт тық са на, ұлт-
тық рух бос тан ды ғы. Азат ел аза мат та ры ның ру хын қа лай кө те-
ру ге бо ла ды? Көк құ рақ тай жел кіл деп өсіп ке ле жат қан бү гін гі 
жас бу ын ның ұлт тық та ри хи са на сын қа лай қа лып тас ты ра мыз? 
Бұл – қа зір гі күн нің өте өзек ті мә се ле сі. Ол үшін, алыс қа 

Зертте
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бар май-ақ, өзі міз дің ту ған өл ке міз – Кі ші жүз та ри хы ның ер лік 
һәм ба тыр лық дәс тү рін са ра ла сақ та жет кі лік ті.

Бұлмаңызды!
Баскеспекболсада,тілкеспекжоқ!

ХVІІІғасыр.Ұлан-ғайыраумақтыбауырынабасыпжатқанКішіжүзхалқы–
Ш.Уәлихановжазғандайбатырларұрпағы.Кішіжүздіктердіңбұлтақтатпайтура
айтатынтікмінезі,өрлігіменерлігіалтыалашқааян.
Қарашасының қамын күйттегенКішіжүзжақсыларыныңөздерінедегенсе-

німділігі сол – хан алдындажасқанып-тартынбай, өздерінің өрмінезін көрсе-
тіп,ар-намысынжоғарыұстаған.Ханбұйрығыменбаскететінзамандадаңқты
ақын-жырауларымыз«баскеспекболсада,тілкеспекжоқ!»дегенқағиданыбе-
рікұстанған.
Екіншіден,ЖоңғаршапқыншылығынақарсыкүрестеКішіжүзжасағыныңзор

ерліккөрсеткенінөткенғасырдакөрнектітарихшыларМ.Тынышпаев,Е.Бекма-
хановтарсүйсінежазды.Еділқалмақтарыныңекпінінтежеп,ентігінбасқанӘбіл-
қайырхан–Қазақстанныңбатысқақпасынқорғаушыретіндеөлкетарихынан
ойыпорыналғандаратұлға.
«Ақтабаншұбырындыдан»Кішіжүздіаман-есеналыпқалғанКішіжүзханы

жоңғарменқалмақтыңбірігуінеүлкентосқауылқойды.Кішіжүздіңжоңғарбас-
қыншыларынаназатболуыҚазақхандығыныңкейінгітағдырындаүлкенрөлат-
қарды.Бұлөтепринциптімәселе.ЕгерКішіжүзаумағыХVІІІғасырдың20жыл-
дарыжоңғарқонтайшысыныңқоластынақарайтынболса,ондакейінтәуелсіз-
діктуралыойлаудыңөзіқиынеді.
1726жылыОрдабасыдағыкеңестеКішіжүзханыӘбілқайырдыбүкілқазақ

әскерініңбасқолбасшысыетіпхандарменбилербірауыздансайлағанымәлім.

Найзасыныңұшыалтын,бірі–етек,бірі–жең
ХVІІІғасырдаорталықшығыстахалықаралықсаясаттыңнегізгікүшіРесей

империясы еді. Ұлт басына туатын әбігердің қайдажатқанын әріден ойлаған
ӘбілқайырханПетерборсарайыменжақындасуарқылыҚазақмемлекеттілігін
орталықтандыруға ұмтылды.Бұлжағдай қазақ қоғамындағы саяси күштердің
өзараалауыздығынтереңдететүсті.Патшаүкіметіқазақбилеушілерініңөзара
алауыздығыншеберпайдаланып,әкімшілікжәнесаясишараларарқылыБа-
тысаудандарынотарлауынжеделдетті.ТұйықтаншығаржоліздегенӘбілқайыр
орыс шекараларына шабуылды күшейтті. Орыс тұрғындарының жиі тұтқын-
ғаалынуыбәріненбұрынОрынборәкімшілігініңбүйірінешаншудайқадалды.
П.Рычковтыңмәліметтерінежүгінсек,1742–1748жылдараралығындақазақтар-
дыңқолдарында1182орыстұтқыныболған.
Кішіжүздаласы–ежелденелдіңшетінде,желдіңөтіндетұрғанөлкеретін-

деотаршылдықтыңаяусызалқымдағанаймақтарыныңбірі.Кішіжүздіңбірінші
болыпРесейгеқосылуымұндаотарлықезгініңалғашқыауыртпалығындаала
келді.ӘйгіліМахамбетбатыр:
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Еділүшінегестік,
Жайықүшінжандастық,
Қиғашүшінқырылдық,
Тептерүшінтебістік,–

дептебіренсе,ақынМұратМөңкеұлыөзінің«Үшқиян»дегендастанында:
Еділдітартыпалғаны,
Етеккеқолдысалғаны.
Жайықтытартыпалғаны,
Жағағақолдысалғаны.
Ойылдытартыпалғаны,
Ойдағысыболғаны.
Қоныстыңбармақалғаны,–

депкүңіренді.
Қазақстанныңшегаралықаймақтарындаеліміздіңбасқаөңірлерінеқарағанда,

отарлаусаясатықарқындыжүрді,отаршылдықболмысқа,туғанелдіңталануына
шыдамағанКішіжүзжеріұлт-азаттыққозғалыстыңқызуошағынаайналды.
ҚазақтарихыныңосыкезеңінХ.Досмұхамедұлы«Кішіжүздіңжүзжарымжыл-

дайтарихықанменжазылғандайболды»,–деппайымдады.ХVІІІ–ХІХғғ.патша
үкіметініңотаршылозбырлығына қарсыҚазақстандаболған300-гежуық ұлт-
азаттық көтерілістіңденіБатысөңірдіңеншісіндеекенін тарихидеректердә-
лелдейді.
Кішіжүздаласындалапылдайжаныпжатқанөрттіелестететінбұлұлт-азат-

тық күрес тізбегі –ХVIII ғасырдың40ж.Әбілқайыр ханбастаған ұлт-азаттық
қозғалыстың заңдыжалғасы. Елжақсыларыныңмақсаты қайткенде де қазақ
мемлекеттілігінсақтау,елдің,жердіңтұтастығынанайырылмауеді.

КүнбатысАлашорда
1917 жылы патшалы Ресейде билік Кеңестерге өтті. Үкімет өзгергенімен,

отаршылдықсаясатөзгермеді.Қазақстанотарболыпкелдіжәнесолайболып
қалды(С.Сәдуақасов).Аймақтардаазаттықүшінкүресүзіліссізжалғасыпжат-
ты. ХХ ғасырдың басында қаламын қаруға теңеген «Алаш» қайраткерлерінің
жаңашоғырыұлттықмүдденітуетіп,тарихсахнасынакөтерілді.
УфадаОрталықАлашордаүкіметінің1918жылғы11қыркүйектегімәжілісінде

ОйылуәлаятыныңУақытшаүкіметітаратылып,оныңорнынаАлашавтономия-
сыныңбатысбөлігінбасқаружөніндегібөлімшеқұрылды.Оныңтөрағалығына
Ж.Досмұхамедовсайланды.КүнбатысАлашорда–ХХғасырдыңбасындаБа-
тысҚазақстанаймағындаорнағанұлттық-мемлекеттікпішімдегіавтономиялық
құрылымболыпқалыптасты.Өкінішкеорай,бұлбалаусамемлекеттікқұрылым-
дыКеңесөкіметіжөргегіндетұншықтыруғаасықтыжәнесолайболдыда.Батыс
Алашорданыңмемлекеттік,азаматтықтарихытымқысқаболғанынақарамас-
тан(578күн),алдыңғызиялыағабуынөкшесінбасыпкележатқанкейінгітол-
қынғаұлт-азаттыққозғалысыныңболашақбағдарынайқындапкетті.
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Жаңақалакөтерілісі
1929–1931жылдарыҚазақстандақарулықарсылықтартолқыныболыпөтті.

Солардыңбірі–Жаңақалакөтерілісі.
Ауылшаруашылығынұжымдастырудыңсталиндікүлгісішаруалардыңқатты

қарсылығын туғызды. 1929–1931 жылдары Қазақстанда қарулы қарсылықтар
толқыныболып өтті.Солардың бірі –Жаңақала көтерілісі. Ресми құжаттарға
«Жаңақалакөтерілісі»дегенатаумененгеншаруалартолқуынабылтыр80жыл
толды.ОғанЖаңақалаауданыжәнеоғанжақынжатқанаудандардыңтұрғын-
дарықатысты.
Іле-шалабасталған1937жылғықанқұйлыжазалаубірбуындыбаудайтүсір-

генімен,алдабостандықүшінкүрестіңжаңатәсілдерінмеңгеребастағанқайсар
рухтыжастолқынпісіп-жетіліпкележатты.

Қазақхалқынқорғаушылародағы
БатысҚазақстаноблысыкөлеміндеғанабелгіліболғанбұлоқиғаныреспуб-

ликажұртшылығыәлітолықбілебермейді.Таңданарлығы–жалпақталдықжа-
лындыжасҒұбайдоллаӘнесов40-жылдардыңбасындақазақхалқынатәуел-
сіздікалыпберудімақсатетіп,осыойыніскеасыруүшінБатысҚазақстаноб-
лысыныңЖалпақталауылында«Қазақхалқынқорғаушылародағы»депатала-
тынантикеңестікжасырынұйымқұрды.АрасындаОралпедагогикалықинсти-
тутының6студентіболған,бұлжастарұйымыныңмүшелері17мен23жастың
арасындағыбалғын,зерек,боздақжастарболатын.Олар14еді.Аталғанұйым
небәрі7айөмірсүрді.СоданкейіноларНКВД-ныңқарауынаілініп,бәрідеұс-
талып,сотталады.АлұйымбасшысыҒ.Әнесов1943жылы19жасындаОрал
қаласындағыНКВДтүрмесіндеатылған.Онтоғызжасындаоққабайланғаноғ-
ланныңеңсоңғыайтқансөзі:«Жасасынқазақхалқы!Қазақелініңбостандық
алатынынакәмілсенемін!»болыпты.

БатысқазақстандықтарСталинградшайқасында
1942жылдыңкүзіндебатысқазақстандықтардыңСталинградтүбіндегікес-

кілескенұрыстарғақатысуы–өлкетарихындағыерлікһәмбатырлықдәстүрді
дәріптейтінтағыбіржарқынбеттердіңбірі.Ауқымыжағынанадамзаттарихын-
дабұрын-соңдыболыпкөрмегенСталинградшайқасыныңоттыжалыныБатыс
Қазақстандаласындашарпыды.БатысҚазақстанСталингардоблысымен500
шақырым бойына шекаралас жатқан еді. Осыған байланысты Батыс Қазақ-
стан–Сталинградмайданыныңеңжақынтылыболды.
БатысҚазақстантарихынтұтасҚазақмемлекетініңтарихынанбөліпқарау-

ғаболмайды.БатысҚазақстанөңірініңтарихы–қазақхалқытарихыныңбір
құрамдасбөлігі.СондықтанОтантарихынасүбеліүлесқосатындажалпықа-
зақтыңбірбөлігі Кішіжүз, соның ішіндеБатысҚазақстанаймағыныңжұрты
болмақ.
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Үйде орында

1. Сен өзің тұ ра тын ел ді ме кен де гі ма ңыз ды та ри хи оқи ға лар ды 
бі ле сің бе?

2.  «Өл ке міз дің та ри хы не мен ерек ше ле не ді?» та қы ры бы на эс се 
жаз.

3. «Ме нің өл кем нің та ри хы (ау ыл, қа ла) да талар да» хро но ло гия-
лық кес те сін құ рас тыр.

Ауыл/қалаатауы Орналасқанжері Дата Оқиға

Үйдеорында
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§ 16. Ме нің мек те бім нің та ри хы

Анықта

Сеніңмектебіңқайжылысалынды?
Алғашқыдиректорыкімболды?Қанша
балағаоқыған?

Мектебіңніңжетістіктерінәңгімелеп
бер.

Мек теп – бі лім мен тәр бие ор да сы. 
Ол адам ның за ма ны на сай тәр бие мен 
са па лы бі лім ді тұл ға бо лып қа лып-
та сып, өз елі нің аза ма ты бо лу ына 
кө мек те се ді.

Біз дің об лы сы мыз да жүз де ген мек-
теп тер бар. Олар дың әр қай сы сы ның 
өзі не тән ке ре мет дәс түр ле рі мен 
қы зық ты та ри хы бар.

Об лыс тың бі лім бе ру жүй есі нің 
та ри хын да зай ыр лы бі лім бе ру дің ор ны 
ерек ше бол ды. Әсі ре се, та рих та Бө кей 
Ор да сы зай ыр лы бі лім бе ру дің та ра-
лу ын да ғы Қа зақ стан да ғы ең ма ңыз ды 
ай мақ бо лып са на ла ды. 

 Бас тау ыш бі лім бе ру ді да мы ту 
не гіз де рі 1841 жы лы Жәң гір хан 
аш қан ал ғаш қы мек теп тен бас тау ала-
ды. Мек теп тің ал ғаш қы ұс та зы мал дә-
рі ге рі – Конс тан тин Оль де коп. Ол 
жы лы на үш мәр те Жәң гір хан мек те-
бін де гі бі лім жүй есін үне мі қа да ға лап, 
шә кі рт тер дің ғы лым ды иге ру дең гей ін 
ба ға лап отыр ды. Ал ғаш қы шы ғыс тіл-
де рі нің оқы ту шы сы мол да Ха ким Ами-
нев бол ды. Мек теп ті Жәң гір хан өз 
қа ра жа ты мен қам та ма сыз етіп отыр-

зайырлымектеп

Түйінсөздер

Кел,ойланайық!
– мектептеріңніңтарихын
білесіңдерме?

– қашанашылған?

– қандаймұғалімдерсабақ
берген?

Меңгерілетінбілім:
– түрлідереккөздерден
қажеттіақпараттытабу;

– сұхбаттасуғақажетті
сұрақтарқойып,сұхбат
жүргізу;

– өзмектебініңтарихын
әңгімелеу.

Мектеп–жасұрпаққабілім,
тәрбиеберетінмекеме;білім
беружүйесініңнегізгібуыны.
Бастынысаны–сабақоқыту.
Онымұғаліматқарады.

Білгенгемаржан

Анықта
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ды. Ки із үй лер мен же рас ты үй ле рі ба ла-
лар ды оқы ту үшін пай да ла ныл ды. 

Жәң гір хан ның нұс қау лы ғы бой ын ша 
ірі ру лар дың ру ба сы мен стар шын да ры 
бас тау ыш мек те бі бар ме шіт тер са лу ға қа-
ра жат жи на ды. Ор да ға бі лім бе ру ге Қа зан 
мен Орын бор дан мол да лар ша қы рыл са, 
қа зақ жі гіт те рі Қа зан, Уфа, Орын бор мен 
Аст ра хань да ғы ді ни мек теп-мед ре се лер ге 
оқу ға жол дан ды. Мек теп те оқу мер зі мі 
5–8 жыл ға дей ін со зыл ды. Кө бі ал ғаш қы 
сау атын мек теп тер де оқып, аш ты. Сол 
сау ат та ры Шы ғыс тың әлем дік әде би ет те-
рі мен те рең та ны су ға мүм кін дік бер ді. 

Бі лім бе ру ді қа лып тас ты ру та ри хы на 
үлес қос қан көр нек ті тұл ға Ғұ мар Қа раш 
бол ды (1875–1921 жж). Ол қа зір гі Каз-
та лов жә не Бө кей ау дан да рын да ғы бі лім 
бе ру ісі не зор үлес қос ты.

Бү гін гі таң да Жә ні бек ау да ны мен 
Каз та лов ау дан да ры ның бі лім бе ру ұй ым-
да ры на әй гі лі тұл ға ның есі мі бе ріл ген.

Сейт қа ли Мең де шев – көр нек ті қол-
бас шы жә не ұй ым дас ты ру шы. 1916 жыл-
ға дей ін ол мұ ға лім бо лып жұ мыс жа са ды, 
со дан кей ін Бө кей ха лық тық бі лім бе ру 
бө лі мі нің бас шы сы қыз ме тін ат қар ды. 
1933 жыл ға дей ін Қа зақ АССР ағар ту ісі-
нің ха лық ко мис са ры қыз ме тін де бол ды. 

ЖӘҢГІРХАН

Бұлмаңызды!
Деректергесүйенсек,ОралдаХІХғасырдыңжартысындаүшмедресежұмыс

жасады:«Ракыйбия»,«Гайния»және«Мутыйгия».Бұлмедреселерескісарын-
даболған.«Мутыйгия»медресесіОралдағыескі«Қызылмешіт»жанындаорна-
ласқан(1850ж.).БұлмедреседетатарақыныҒабдоллаТоқайоқыды.Онымен
біргеағайындыМұртазажәнеИсмағыйылШариповтербілімалды.Оралдағы
медресенітамамдағансоң,ағайындыШариповтербалаоқытуменайналысты.
Исмағыйыл–Көшімде,алоныңағасыБударинауылындасабақберді.

СЕЙТҚАЛИМЕҢДЕШЕВ
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Жа ңа қа ла ау да ны Маш тек сай ауы лын да ғы жал пы ор та бі лім 
бе ре тін мек те бі не С.Мең де шев тің есі мі бе ріл ген.

Анықта

Тарихитұлғалар,қоғамқайраткерлерініңесімдеріберілгенмектеп-
тердіанықта.Белгілітұлғаларесімімектепкенеүшінберіледі?

Об лы сы мыз дың ең кө не бі лім бе ру ұй ым да ры ның бі рі 1924 
жы лы ашыл ған – С.Сей фул лин атын да ғы да рын ды ба ла лар ға 
ар нал ған ма ман дан ды рыл ған №11 об лыс тық қа зақ мек теп-ин-
тер нат ке ше ні. 

Мек теп та ри хы өте бай жә не ерек ше бо лып са на ла ды. 
1923 жы лы Сә кен Сей фул лин Орал гу бер ния сы на кел ген са па-

рын да өл ке де қа зақ хал қы ның салт-дәс түр ле рі мен ана ті лін сақ тап 
қа лу жө нін де мә се ле қоз ға ды. Сол орай да, қа зақ ті лін де оқы та тын 
мек теп ашу қа жет ті гін ұсын ды. Ал ғаш қы да мек теп құ ра мы бү кіл 
Орал гу бер ния сы нан, Гурь ев, Елек, Кал мы ков, Жым пи ты уез де рі-
нен кел ген жә не Орал да ғы №1 ба ла лар үй інің ба ла ла ры нан құ рал-
ды. Бар лы ғы 56 адам, со ның ішін де 40 ер ба ла, 16 қыз ба ла бол ған. 
1924 жыл дың со ңы на қа рай жә не 1925 жыл дың ба сын да оқу шы-
лар са ны 100-ге жет ті. Ал ға шын да мұ ға лім дер же тіс пе ді, бар лы ғы 
8 мұ ға лім бол ды. 1926 жы лы мек теп бас шы сы бо лып Мунья нов 
Хус ни та ғай ын дал ды. Сол кез де мек теп те 160 тәр бие ле ну ші бол ды. 
1927 жы лы 459 да на кі тап қо ры нан құ рал ған кі тап ха на ашыл ды.

Ал ғаш қы күн нен бас тап мек теп өзін жақ сы жақ та ры нан көр-
се те бас та ды, оның дә ле лі – оқу шы лар са ны ның жыл дан жыл ға 
кө беюі.

1933–1934 жыл да ры 7 жыл дық бі лі мі бар 11 тү лек мек теп ті 
бі ті ре ді. Ал 1964 жы лы мек теп ке бел гі лі қо ғам қай рат ке рі, ұлы 
тұл ға С.Сей фул лин есі мі бе рі ле ді. 

Осы жыл дар ара лы ғын да мек теп те 
қыз мет ат қар ған Г.Ка ра таев, С.Ка-
ма лов, Л.Вар лов, А.Бай му ха ме дов, 
И.Ша гиев, А.Конд ра хин, Х.Ка зиев, 
Д.Бу ра ба ев, Г.Ма жи тов, З.Щед ро ва, 
М.Аб ду ше ва, З.Мул да ше ва, Р.Ени-
кеев жә не т.б. ұс таз дар дың ерен ең бе гі 
мек теп та ри хын да ерек ше орын ал ды. 

Анықта
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Мек теп қа быр ға сы нан тү леп ұш қан 
тү лек тер қа та рын да бел гі лі ға лым дар, 
мем ле кет тік тұл ға лар, қо ғам қай рат кер-
ле рі, оқы ту шы лар мен дә рі гер лер бар. 
Олар: Б.Әйтімо ва, Г.Би се нов, Г.Аман до-
сов, С.Ка лы шев, И.Са па ров, И.Р.Абд рах-
ма но ва, Е.Му ка нов жә не та ғы бас қа ла ры. 

Ұзақ уа қыт бойы осы ір ге лі оқу ор нын 
бі лік ті бас шы, ше бер ұй ым дас ты ру шы, 
жа ңа шыл ұс таз жә не бар лық оң өз ге ріс-
тер дің бас та ма шы сы Ер сай ын Қа ды рұлы 
Са па ров бас қар ды. 

Бү гін де Ба тыс Қа зақ стан об лы сын да 
380 мек теп бар. Әр мек теп өзін дік те рең та-
ри хы мен ерек ше ле не ді. Бү гін гі таң да бі лім 

бе ру дің бас ты тала бы – шет тіл де рін мең ге ру, ком пью тер лік сау ат-
ты лық ты арт ты ру бо лып та бы ла ды. Осы ба ғыт та біз дің об лы сы мыз-
да Орал қа ла сын да ғы фи зи ка-ма те ма ти ка ба ғы тын да ғы На зар ба ев 
зият кер лік мек те бі, «Бі лім-Ин но ва ция» мек теп-ли цейі, об лыс тық 
да рын ды ба ла лар ға ар нал ған ма ман дан ды рыл ған мек теп-ин тер нат, 
№35 мек теп-ли цейі үз дік мек теп тер қа та ры на жа та ды.

Үйде орында

1) «Мек теп – ке ме, бі лім – те ңіз» де ген ді қа лай тү сі не сің?
2) Мы на та қы рып тар бой ын ша мек те бің ту ра лы ақ па рат тар жи-

нақ та:
• «Мек теп ті құ ру та ри хы»;1890+242
• «Мұ ға лім дер мен тү лек тер дің ес те лік те рі»;
• «Мек теп тү лек те рі»;
• «Ұлы Отан со ғы сы жыл да рын да ғы мек теп тің қыз ме ті»;
• «Біз дің пе да гог-тү лек тер»;
• «Мек теп тің ашы лу ынан бас тап жұ мыс жа са ған мұ ға лім дер-

дің тағ дыр ла ры»;
• «Мек теп тің дәс түр ле рі»;
• «Мек теп жыл да ры та ма ша»;
• «Мұ ға лім дер ди нас тия ла ры»;
• «За ма науи мек теп».

3.«Ме нің мек те бім нің бо ла ша ғы» та қы ры бын да эс се жаз.

ЕРСАЙЫНҚАДЫРҰЛЫ
САПАРОВ

Үйдеорында
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§ 17. Ту ған өл ке пуб ли цис ти ка бет те рін де

Талқыла

Өздеріңмақалажазсаңдар, қандай
мәселенікөтерередіңдер?

Баспасөзтуралы
Пуб ли цис ти ка (ла т. publich – көп-

ші лік, әлеу мет) – қо ғам өмі рі үшін 
ма ңыз ды мә се ле лер ді тал қы лау де ген 
ұғым да жұм са ла ды. Пуб ли цис ти-
ка лық стиль қо ғам дық талап қа сай 
жа зыл ған шы ғар ма лар дың не гі зін де 
ка лып та са ды. Бел гі лі бір тіл де пуб-
ли цис ти ка ның өз ал ды на бө лек стиль 
бо лып қа лып та суы қо ғам дық са на ның 
өс ке нін, арт қа нын көр се те ді. Тіл дің 
бас қа стиль де рі си яқ ты пуб ли цис-
ти ка лық стиль де бі рың ғай бо лып 
кел мей ді. Бір қа тар линг вис тер пуб ли-
цис ти ка лық стиль дің жаз ба ша тү рі не 
сая си та қы рып қа жа зыл ған га зет, 
жур нал дар да ғы ма қа ла лар, памф лет, 
очерк т.б. шы ғар ма лар ды, ше шен дік 
сөз дер ді пуб ли цис ти ка лық стиль дің 
ау ыз ша тү рі не жат қы зып жүр.

Меңгерілетінбілім:
– өңірдешығатынгазет-
журналдардыбілу;

– туғанөлкетуралы,
шындықкөзқарастұрғы-
сынанадамдартуралы
мақалаларменочерк-
тердіақпараттылығы,
мазмұныныңтереңдігі,
эмоционалдықәсері
тұрғысынанталдау.

Кел,ойланайық!
– облыстықгазетқалай
аталады?

– тағықандайжергілікті
газет-журналдарды
білесіңдер?

– басылымдақандай
мәселелердікөтерер
едіңдер?

Талқыла

публицистика.

Түйінсөздер

Көсемсөз,публицистика(лат.publіcus–қоғамдық)–әдебиетпенжурналисти-
каныңқоғамдағы көкейкесті, өткірмәселелерді қозғайтынсаласы.Публицистсөзі
«Публицистика»депаталатынжанрғақатыстыпайдаболған.Публицистпублицис-
тикаменайналысатынадам.Публицистика–латынның«publich»–қоғамдықдеген
сөзіненшыққан.Өмірдіңәлеуметтік,өндірістік, ғылыми,мәденижәнебасқақұбы-
лыстарынөмірдеректеріннегізететінәдебижанр.Публицистикабелгілібіркүннің,
солдәуірдіңсаясатымен,философиялықкөзқарастарыменбайланысты.Көсемсөз
халықтыңрухынкөтеретінұшқырдауыттыкөркемтілменжазылады,көпшіліктіигі
іскешақырады,бірмақсатқажұмылдырады.

Білгенгемаржан
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Бас па сөз – мер зім ді жә не мер зім сіз ба сы лым дар дың жи ын тық 
атауы. Бас па сөз дің мақ са ты ха лық ара сын да әр түр лі ақ па рат тар 
та ра та оты рып, қо ғам дық пі кір қа лып тас ты ру ға, сая си жұ мыс тар 
жүр гі зу ге, мем ле кет тің, әлеу мет тік топ тар дың не же ке ле ген тұл-
ға лар дың мүд де лі мұ рат та рын та ны ту ға қыз мет ете ді. Мер зім ді 
бас па сөз ге тұ рақ ты атауы, ағым да ғы нө мі рі бар жә не ке мін де 
жар ты жыл да бір рет шы ға ры ла тын га зет, жур нал, альма нах, 
бюл ле тень, олар дың қо сым ша сы жа та ды. Олар шы ғар ма лық-өн-
ді ріс тік үде ріс тер дің ұй ым дас ты ры лу ерек ше лік те рі не, та қы рып-
тық-маз мұн дық ба ғыт та ры на, әкім ші лік-ау мақ тық бө лі ніс дең-
гей ле рі не, оқыр ман дар ауди то рия сы ның си па ты на, т.б. 
бел гі ле рі не орай бір не ше түр ге жік те ле ді. Оның да му та ри хы әлі 
то лық зерт те ліп, бір жүйеге кел ті ріл ген жоқ. Бұл са ла да ғы ең 
ал ғаш қы сөз, біз ге бел гі лі де рек бой ын ша 1925 жы лы ай тыл ған 
екен. Осы жы лы жаз ғы тұ рым Таш кент те «Ақ жол» га зе ті нің 
ұй ым дас ты руы мен жал пы қа зақ стан дық бас па сөз тіл ші ле рі нің 
съезі өт кі зіл ген.

Бұлмаңызды!
Кеңесдәуірінде«Оралөңірі»газетініңалғашқысаны1918жылы17қараша-

даБөкейоблысыкеңесініңорганыретінде«Хабар»дегенатпенжарықкөрген
депкелгенболатын.«ЖайықПресс»ЖШСбасдиректорыЖантасСафуллиннің
ұзақжылғыұйымдастыруыменіздестіруі,белгіліжурналистҚазыбекҚабжан-
ныңзерттеуінәтижесіндеоблыстықгазеттіңізашары«Ұран»екендігідәлелден-
ді. «Ұран» газетінің алғашқы нөмірі 1917жылғы 28шілдедеОрдадашыққан.
Осыкүнненбастауалғаноблыстықгазеткейін«Хабар-Известия»,«Қазақдұ-
рыстығы–Киргизскаяправда»,«Дұрыстықжолы»,«Қызылту»болыпөзгеріп
отырды.1932–1957жылдарыаралығында«Екпіндіқұрылыс»атауыменшыққан
басылым1957–1960жылдары«Октябрьтуы»депаталды.Ал,1963жылғыма-
мырданкүнібүгінгедейін«Оралөңірі»дегенатпеншығады.Газетіміздің«Орал
өңірі»депаталғанынадажартығасырданасты.Газеткөпжылғыжемістіқызме-
тіүшін1968жылы«Құрметбелгісі»орденіменмарапатталды.
1911жылданбастапшығабастағантұңғыштолыққандықазақбасылымы–

«Қазақстан»газетідеәуеліОрдаданшықты.
«Дұрыстықжолы»газетіХанордасында1919жылдың20хұтайынан(ақпан)

бастаптазақазақтіліндешыққан.«Дұрыстықжолы»газетініңатынқойып,тұ-
сауынкескен–белгіліқазақақыны,ағартушыҒұмарҚараш.Ақынның«Дұрыс-
тықжолы»аттыөлеңіосыгазеттіңбіріншісанындажарияланған.Іріқоғамдық-
саясиоқиғалардыңордасынаайналған Ішкіорда–Бөкейлікөңірініңалғашқы
қазақбаспасөзініңқалыптасуындадаерекшеорныбар.
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Зертте

Қойылғансұрақтардызерттеп,жауаптарынкестегетолтыр.

Баспасөз
ненің

құралы?

Еңалғашқыбасылым-
дардақандайтақы-
рыптарқозғалды?

Қазіргігазет-журналдарға
қандайматериалдар

көбірекжарияланады?

Жасапкөр

Басылымдар туралы берілген мәліметтерге сүйеніп,
PowerPointпрограммасындапрезентацияжасапкөр.

Облыстық«Оралөңірі»,
«Приуралье»газеттерінедейінгішежіре-тарих

Басылымдардыңатауы Жалпытарихы
«Қазақстан»газеті Қазақстан»газеті–1911жылғы10наурыздан

1913жылғықарашағадейінжарықкөрген
алғашқықазақбасылымдарыныңбірі.Алғаш-
қыекісаныАстраханьқаласындағы«Окурь
менАпресянцбаспаханасындабасылған.
1911жылдыңсоңындагазетредакциясыОрал
қаласынакөшіп,1913жылдыңортасынадейін
жалпысаны18нөміржарықкөрген.Редакция-
ныңОралқаласындағымекенжайы–Сақмар
менСамаркөшелерініңқиылысы,Хохлачевүйі
(қазіргіЧапаевкөшесі,39үй,Достықдаңғы-
лыменқиылысы).Ресмиредакторы–Елеусін
Бұйрин.Алгазеттіұйымдастыруға,шығаруға
ШәңгерейБөкеев,ҒұмарҚараш,Елеусін
Бұйрин,БақытжанҚаратаев,Ғабдолғазиз
Мұсағалиевт.б.көпүлесқосқан.Сондай-ақ
1911–1913жылдарыОралқаласындатүрліоқу
орындарындаоқыпжүргенқазақжастарының
дагазеттіңқаржылықжағынакөмектескені
туралыдерекбар.

Зертте
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Басылымдардыңатауы Жалпытарихы
«Қазақстан»газетіндемақалаларқазақ,орыс,
татартіліндежарияланған.Газетдемократия-
лықбағытұстанды.«Қазақстан»1913жылы
жабылған.Негізіненотырықшылық,оқу-ағарту,
өнер-білім,мәдениет,тұтынушыларкоопе-
рациясынқұрумәселелерінкөтерген.Газет
білім,мәдениет,отырықшылықмәселесінжиі
қозғаған.

«Ұран»газеті «Ұран»газеті–Бөкейлікқазақзиялыларының
1917жылғысәуірсъезішешімінәтижесінде
құрылғангазет.ГазеттіңредакторыҒабдолғазиз
Мұсағалиевболған.Сондай-ақгазетжұмысы-
наҒұмарҚараш,НұғманМанаев,Бақыткерей
Құлманов,БисенЖәнекешев,ҒабитСарбаев
сындықайраткерлербелсенеқатысқан.Бұл
газеттеқазақәдебиетініңкөрнектіөкіліБей-
імбетМайлинніңөлеңдерідежарияланған.
«Ұран»газетініңжекебаспаханасыболған.
«ЖайықПресс»ЖШСбасдиректорыЖантас
Сафуллинніңұйымдастыруымен2014жылы
«Ұран»газетініңтігіндісіаудармасыменбірге
кітапболыпжарыққашықты.

«Известия-Хабар»
газеті

1918жылы17қарашаОрдадашықты.Кейін
1919жылдың1қаңтарынанбастап«Киргиз-
скаяправда»«Қазақдұрыстығы»дегенатау-
меншығабастады.
«ЖайықПресс»ЖШСбасдиректорыЖантас
Сафуллинніңұйымдастыруымен2015жылы
«Известия-Хабар»газетініңтігіндісіаударма-
сыменбіргекітапболыпжарыққашықты.

«Қызылту»
губерниялық

газеті

1920жылданбастапшыққан.1920жылдан
1932жылғадейіншығып,солжылы«Екпінді
құрылыс»атанған.
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Басылымдардыңатауы Жалпытарихы
«Дұрыстықжолы»

газеті
«Дұрыстықжолы»газетіОрдақаласында1919
жылы26ақпаннан10шілдегедейінбас-аяғы
11санығанашықты.«Дұрыстықжолы»Кеңес
өкіметініңөкімдеріменқаулыларынжариялап,
оныңнегізгіидеяларыннасихаттады.Оның
шығуытоқтатылып,орнынаОралқаласында
«Сахаратаңы»газетішығабастады.
«ЖайықПресс»ЖШСбасдиректорыЖантас
Сафуллинніңұйымдастыруымен2016жылы
«Дұрыстықжолы»газетініңтігіндісіаудармасы-
менбіргекітапболыпжарыққашықты.

«Оралөңірі»газеті «Оралөңірі»–облыстықгазет.Алғашқысаны
1918жылы17қарашадаБөкейоблысыкеңесі-
ніңорганыретінде«Хабар»дегенатпенжарық
көрді.1963жылымамырдан«Оралөңірі»
дегенатпеншығады.Газетоблысэкономика-
сынкөтеріп,мәдениетінөркендетуде,халыққа
тәрбиеберудезоррөлатқарыпкеледі.

«Кедейтуы»газеті 1920жылдарыБөкейліктешықты.

«Қазақжарлылары»
газеті

1920жылдарыБөкейліктешықты.

«Екпіндіқұрылыс»
газеті

1932–1957жылдарыаралығында«Екпін-
діқұрылыс»атауыменшыққанбасылым
1957–1960жылдары«Октябрьтуы»аталды.
Ал1963жылғымамырданкүнібүгінгедейін
«Оралөңірі»дегенатпеншығады.

Барлықгазеттердіңжылдарбойғытігінділерітолықтай«Жайық
Пресс»ЖШС-дажинақталған.
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Талда

Төмендегімақаланынегізгеалаотырып,талдаукестесінтолтыр.

Мақалада
нетуралы
айтылған?

Қандай
мәселені
көтерген?

Мақаланың
стиліқандай?

Қандайтақырып
қояредіңдер?

Мақаланы
қалайөрбі-

тугеболады?

АЛАШАРДАҒЫНЫҢТӨСЕНІШІ

Ерекшежәдігер
Му зей жә ді ге рі кез кел ген му зей қо рын бай ыта тын не гіз гі зат 

бо лып та бы ла ды. Алай да, му зей лер та ри хын алып қа ра сақ, өз ғи-
ма ра ты ның та бал ды ры ғы нан бас тап та ри хи жә ді гер ге ай нал ған-
дар ды да кө ру ге бо ла ды. Сол се кіл ді ал ты Алаш қа мәш һүр бол ған 
Ала шор да та ри хы ның құ рам дас бө лі гі не ай нал ған, бү гін де «Алаш 
му зейі» ата лып кет кен ХVІІІ ға сыр да са лын ған Жым пи ты да ғы 
екі қа бат ты ағаш үй бұ рын мем ле кет тік қор ғау да бол са, бү гін де 
«Кие лі Қа зақ стан» кар та сы на ен ген 100 ны сан ның бі ре гейі бо лып 
та бы ла ды. Алаш арыс та ры ның та ба ны ның ізі қал ған, жақ тау ын-
да қол да ры ның та бы сақ тал ған қас тер лі ғи ма рат тың өзі құн ды 
жә ді гер ге ай на лу да. Ал оның та ри хы на қа тыс ты түп нұс қа жә ді-
гер лер ді із дес ті ру ба ры сын да Дос мұ ха ме дов тар дың Мәс кеу де гі 
үй ін де тұ тын ған қы зыл-са ры қа лы кі лем му зей дің бас ты экспонат 

Ен ді бұл кі лем нің та ри хы на ке ле тін бол сақ, ол кі лем ді 1964 
жы лы Қа зақ стан ға Қа ни па Шә ріп қы зы на Оль га Конс тан ти нов на 
Дос мұ ха ме до ва өз қо лы мен сый лап ты. Ол кі сі нің ше жі ре сі не тоқ-
талар бол сақ, Сұл тан ата мыз дан та ра ған екі ұл Дос мұ хам бет пен 
Із мұ хам бет тің ұр пақ та ры бо лып ке ле ді. Дос мұ хам бет тен Қа бас пен 
Жа һан ша та ра са, Із мұ хам бет тен Өл дән мен Шә ріп ту ған. Шә ріп тен 
ту ған қыз – осы Қа ни па де ген апа мыз. Ал Қа ни па Жа һан ша ата-
мыз дың тәр бие сін де бо лып, со дан сол кі сі нің қа рын да сы са на лып 
кет кен. Ал Өл дән нан та ра ған Қа дес пен Құ дес бо ла тын, Жа һан ша 
мен Оль га ана мыз да ба ла бол май, осы Қа дес ті бауы ры на сал ған 
еді. Ол кі сі де ұзақ жыл дар бойы Мәс кеу де тұ рып кел ді. Бү гін де 

Талда
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ата мыз дың жие ні бо лып са на ла тын Қа ни па ның қы зы Мар жан тас 
Қа дыр қы зы осы кі лем ді му зей ге сый ға тарт қан бо ла тын. Де мек, 
ел ге кел ге ні не де елу жыл дан асып ба ра ды. Оның ал дын да бі раз 
уа қыт бұл кі лем Тұ рар Рыс құ лов алып бер ген олар дың Мәс кеу де гі 
пә те рін де пай да ла ну да бол ған. Жа һан ша ата мыз дың ай ту ын ша, 
оның Мәс кеу де гі үйі не талай Алаш арыс та ры қо нақ қа ба рып тұр-
ған. Кі лем нің нақ ты қай жер де жа сал ға нын анық тау қи ын ға тү сіп 
тұр. Оның си пат та ма сы на қа рап, Кав каз бен қа зақ кі лем де рі нің 
бі рі не ұқ сай ты нын кө ре міз. Бір ға жа бы – қан ша ма уа қыт өт се де, 
өңін бер мес тен жыл ты рап тұр ған ды ғы. Асыл дың сы ны ғын дай 
бол ған дү ние нің, «сыр лы аяқ тың сы ры кет се де, сы ны кет пей-
ті нін» та ғы бір мәр те дә лел де ген дей. Ел ба сы мыз дың «Бо ла шақ қа 
бағ дар: ру ха ни жаң ғы ру» ма қа ла сы ның «Ту ған жер» бағ дар ла-
ма сы ая сын дағы іс-ша ра лар дың қа ты су шы ла ры мен ау дан қо нақ-
та ры мін дет ті түр де му зей іміз ге ке ліп, жә ді гер ді кө ре ала ды. 
Алаш ар дақ ты сы ның тө се ні ші бол ған тә бә рік жә ді гер біз дің ға на 
емес, ұлт тық құн ды лы ғы мыз бо лып та бы ла ды.

Талда

Жоғарыдаберілгенмақаланы«Оралөңірі» газетіндешыққанбір
мақаламенсалыстыраотырып,талда.

Екімақа-
ланыңерек-
шелігінеде?

Қандаймәселе-
лердікөтерген?

Мақаланыңсти-
ліндеқандайайыр-
машылықтарбар?

Мақаладанеге
назараударылған?

Үйде орында

1.  «Орал өңі рі» га зе ті нің бү гін гі ты ныс-тір ші лі гі ту ра лы пре зен-
та ция дай ын да.

2. «Ме нің сүй ік ті ба сы лы мым» та қы ры бын да эс се жаз.

Талда

Үйдеорында
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§ 18. «Ме нің ту ған өл кем» элект рон дық  
 эн цик ло пе дия сы

Кез кел ген адам ды не? қай да? 
қа шан? де ген сұ рақ тар ма за лай ды. 
Ту ын да ған сұ рақ тар ға нақ ты жау ап 
алу ға анық та ма лық, әде би ет, сөз дік, 
эн цик ло пе дия жә не элект рон дық 
эн цик ло пе дия лар кө мек те се ді. 

Өл ке та ну – бел гі лі бір өңір дің 
та би ға тын, хал қын, ша руа шы лы ғын, 
та ри хын, мә де ние тін зерт теу мен 
шұ ғыл да на тын ғы лым мен мә де ни ет 
са ла сы; ша ғын ау мақ тың та би ға тын, 
хал қын, ша руа шы лы ғын, та ри хын 
жә не мә де ние тін, ел ді ме кен де рін 
олар дың таяу тө ңі ре гі мен қо са зерт теу. 
Са ла лық өл ке та ну (та ри хи, эт ног ра-
фия лық, то по ни мия лық жә не т.б.), 
та би ғи жә не әлеу мет тік құ бы лыс-
тар дың өза ра бай ла ны сын зерт тей тін 
ке шен дік геог ра фия лық өл ке та ну 
бо лып бө лі не ді. Өл ке та ну дың не гіз гі 
әді сі – ау мақ ту ра лы ақ па рат ты, та би ғи 
үл гі лер ді (геоло гия лық, то пы рақ, 
био ло гия лық, зооло гия лық), ма те ри-
ал дық мә де ни ет зат та рын жә не т.б. 
де рек тер ді жи нау жә не жүй елеу.

Өл ке та ну жұ мы сы ның түр ле рі:
• сая хат;
• экс кур сия;
• ба қы лау жүр гі зу;
• кеп пе шөп жи нау;
• тә жі ри бе лік жұ мыс;
• ма ман дық ие ле рі мен кез де су лер. 

Өл ке та ну жұ мы сын да өл ке ні 
зерт теу дің бар лық не гіз гі әдіс те рі 
қол да ны луы мүм кін, олар:

Кел,ойланайық!
– энциклопедиядегенне?

– сеніңүйіңдеэнциклопе-
диябарма?Онынеүшін
пайдаланасың?

– қандайэлектрондық
құралдардыбілесіңдер?

– Электрондықэнциклопе-
дияқолданыпкөрдіңбе?

Меңгерілетінбілім:
– энциклопедияұғымын
түсіну;

– энциклопедияғақажетті
материалдардыіріктей
алу;

– өлкетанудыңбағыттары
бойыншаэлектрондық
энциклопедияқұрасты-
рудыңұжымдықжұмы-
сынақатысу.

энциклопедия.

Түйінсөздер

Энциклопедия (грек.
encyclopaedia – білім (жал-
пыға бірдей) өрісі), анықта-
малықбағытташығарылатын
ғылымибасылым.

Білгенгемаржан
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• әде би;
• да ла да ба қы лау лар жүр гі зу;
• кар тог ра фия лық;
• ста тис ти ка лық;
• көз бен шо лу (ви зу ал ды);
• әң гі ме ле су жә не сау ал на ма жүр гі зу;
• фо то су рет ке жә не бей не филь мге тү сі ру.

Тап сыр ма лар: 
Ту ған өл ке нің эн цик ло пе дия сын жа сақ таң дар.
Мы на та қы рып тар бой ын ша ма те ри ал дар жи нақ таң дар.

Энциклопедияресурстары
1. «Ау ыл ше жі ре сі». Ел ді ме кен нің 

та ри хы (ау дан ор та лы ғы на ор на ла су қа-
шық ты ғы; өзен, көл жа ға сы на ор на ла су 
қа шық ты ғы; геог ра фия лық ор на ла суы; 
өзен қа шық ты ғы на; та би ғи-кли мат тық 
жағ дай лар; құ рыл ған қо ныс тар; не гі зін 
қа лау шы ның аты; атауы ның шы ғу те гі, өз-
ге руі, со ған бай ла ныс ты аңыз дар, ау ыл дың 
аты, (қа ла ның, об лыс тың) шы ғу, құ ры лу, 
ата лу та ри хы, кар та сы, жер кө ле мі, жер-су 
атау ла ры, фо то сы; мәде ние ті, ау ыл да ғы 
жү рек ке жа қын орын, қа рия лар дың ес те-
лік те рі нен, ау ыл дың за ма науи өмі рі;

2. «Ес ке рт кіш тер ел та ри хы» – та ри-
хи-мәде ни ес ке рт кіш тер жай лы ма те ри-
ал дар жи нақ тау, жа ңа дан бой кө тер ген 
ес ке рт кіш тер ту ра лы мәлі мет бе ру, ау ыл-
да ғы ес ке рт кіш тер та ри хы ту ра лы, ар хе-
оло гия лық ес ке рт кіш тер – қа ла шық тар 
мен қа ла лар; ежел гі қо ныс тар дың қал-
дық та ры; оба лар; адам ның ең бек қыз-
ме тін си пат тай тын ес ке рт кіш тер; тас қа 
және үң гір ге қа шал ған жа зу лар; та был-
ған же ке ле ген қаз ба лар дың орын да ры, 
кө не ден қал ған та ри хи ес ке рт кіш те рі 
бал бал тас тар дың ор на лас қан жер ле рін 
анық тап, олар дың та ри хи құн ды лы ғын 
зерт те ген ма те ри ал дар мен фо то лар;
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3. «Ұлы да ла пер зент те рі» – өл ке міз де гі та ны мал (ға лым дар, 
ұс таз дар, дәрі гер лер, ең бек, со ғыс ар да гер ле рі, мәде ни ет т.б.) 
адам дар ту ра лы мәлі мет;

4. «Да ла ның жа зыл ма ған дас тан да ры» – ау ыл та ри хы на бай-
ла ныс ты ес те лік тер, аңыз-әңгі ме лер, ау ыл дан шық қан та ри хи 
тұл ға лар: би лер, ба тыр лар өмі рі, ер лік іс те рі, ау ыл дың та ри хи 
ке зең де гі кел бе ті, т.б. ту ра лы ма қа ла лар;

5. «Құн ды жәді гер лер сы ры» – мек теп му зей ле рін де гі сақ-
тал ған құн ды жәді гер лер дің та ри хы, су ре ті, му зей де гі ор ны, 
әртүр лі тап сыр ған адам ту ра лы мәлі мет;

6. «Ме нің от ба сым ның та ри хы» – өз от ба сы ла рың ның ше жі-
ре сі, кә сі бі мен ау ыл, қа ла та ри хын да қал дыр ған ізі ту ра лы 
ақ па рат жи нақ тау.

Элект рон дық эн цик ло пе дия жа сау үшін ор тала рың нан 
ре дак тор лар ды, ди зай нер лер ді, фо тог раф тар ды жә не жур на-
лис тер ді та ғай ын дап алың дар. Жур на лис тер өл ке та ну дың 
ба ғы ты бой ын ша оқу лық та ғы мә тін дер ден бас қа да қо сым ша 
мә лі мет тер, де рек тер ді із дей ді. Фо тог раф тар та қы рып қа бай-
ла ныс ты са па лы су рет тер әзір лей ді. Ре дак тор лар мә тін дер ді 
ре дак ция лап, тү зе ту жұ мыс та рын жүр гі зе ді. Ал ди зай нер лер 
бар лық ма те ри ал дар ды жи нақ тап, сы нып тал қы сы на ұсы на ды.

Сы нып тал қы сы нан өт кен бар лық мә лі мет тер ді жи нақ тап, 
Microsoft PowerPoint прог рам ма сын пай да ла нып, элект рон дық 
эн цик ло пе дия жа сап, мұ ға лім де рі ңе көр се тің дер. 



ГЕОГРАФИЯ

§19.Туғанөлкеніңфлорасыменфаунасы
§20.Туғанөлкеніңвизиткарточкасы:

өлкетанудыңдеректербазасынәзірлеу
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§ 19. Ту ған өл ке нің фло ра сы мен фау на сы

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы өзі нің 
қай талан бас та би ға ты мен ерек ше ле-
не ді. Он да қо рық тық ау мақ тар, си рек 
кез де се тін өсім дік те рі мен жа ну ар ла ры 
бар шек сіз құр ғақ да ла лар кез де се ді. 
Әсі ре се, Жай ық өзе ні, оның ала бы ның 
са ла ла ры мен жай ыл ма лық ор ман да ры 
ерек ше ба ға ла на ды. Бұ лар ұзақ жыл-
дар бойы ұр пақ тан ұр пақ қа сақ та лып 
жә не кө бей іп ке ле ді.

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның өсім-
дік жа мыл ғы сын да да ла лық си пат тың 
ба сым ды ғы бай қа ла ды, бі рақ оны пай-
да ла ну ба ры сын да та би ғи жағ дай ының 
өз ге руі нен бір те-бір те шөл ге ай на лу 
құ бы лы сы етек жаюда. Не гі зі нен на-
ғыз да ла зо на сы об лыс тың сол түс тік 
бө лі гін алып жа тыр жә не бұл өңір боз 
әрі бе те ге лі да ла бо лып та бы ла ды. 

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 
өсім дік жа мыл ғы сы да ла, шө лейт , шөл 
зо на сы ның эле ме нт те рі нен тұ ра ды. 
Біз дің өл ке міз дің бір қа тар ау ма ғын 
бел дем дік өсім дік тер мен қа тар 
аң ғар лық шал ғын дар мен ор ман дар 
жә не жай ыл ма өсім дік те рі алып 
жа тыр. Об лыс тың сол түс ті гін бе те ге лі 
жә не ақ се леу лі да ла зо на сы ке сіп өте-
ді. Био ло гия ғы лым да ры ның док то ры, 
про фес сор В.В.Ива нов тың мә лі ме ті 

Кел,ойланайық!
– туғанжердіңтабиғат
байлығыдегенне?

– туғанжерлеріңдеқандай
өсімдіктерөседі?Олар-
дыңқандайпайдасы
бар?

– қандайжергіліктіжан-жа-
нуарлардыбілесіңдер?

– аймақтарыңныңотырық-
шықұстарынатаңдар.

Меңгерілетінбілім:
– өлкеніңөсімдікжамыл-
ғысынбілу;

– өлкегетәнжануарлар
дүниесінбілу;

– Қызылкітаптыңнеекенін
жәнеҚызылкітапқа
енгенжануарлардыбілу.

табиғатзоналары,фло-
ра,фауна,Қызылкітап

Түйінсөздер

Қызылкітап–сиреккездесетін,жылданжылғаазайыпнежойылыпбаражатқан,
сондықтанайрықшақорғаудықажетететінжануарларменөсімдіктердіңтүрлерітір-
келетінерекшекітап.
Эндемик(грек.endemos–жергілікті)–белгілібіршағынаймақтарғағанатаралған

өсімдіктерменжануарлар.

Білгенгемаржан
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бой ын ша, өл ке нің ай тар лық тай ор та лық бө лі гі шөл жә не шө лейт ті 
да ла лар дан, ал оң түс тік ау дан дар ға қа рай шөл зо на сы ның сол-
түс тік ше ка ра сы өте ді. Об лыс тың оң түс ті гін де құм ды мас сив тер 
бой ын да елеу лі ай мақ ты ақ жу сан ды шөл алып жа тыр. Сор лар 
мен сор таң дар да өсім дік жа мыл ғы сы жоқ.

 

Ақселеулідала Бетегелідала

Шөл ді да ла лар ха лық ара сын да «Шұ бар лы да ла» не ме се 
ке шен ді да ла лар де ген атау ға ие бол ды. Бе кі ген құм ды мас сив-
тер де ер кек шөп, жу сан ды өсім дік тер ба сым (құм жу са ны, сі бір 
ер кек шө бі, қы зыл жу сан, бе те ге). Бос құм дар да құ мар шық, ханд-
ри ла, се лин кез де се ді. Ыл ғал ды қа зан шұң қыр лар да тал, те рек, 
жың ғыл то ғай ла ры кез де се ді. 

«Шұбарлыдала»
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Талқыла

Физикалық, климаттық, топырақ карталарын салыстыра және
1-кестедеберілгенмәліметтердіпайдаланаотырып,БатысҚазақстан
облысындағы табиғат компоненттерінің өзара байланысын түсінді-
ріңдер.

Анықта

Батыс Қазақстан облысының табиғат зоналарын анықтап, кескін
картағабелгіле.

1-кесте.
БатысҚазақстаноблысыныңфлорасыменфаунасы

Табиғат
зоналары Топырағы Өсімдік

дүниесі
Жануарлар
дүниесі

Ерекшеқор-
ғауғаалынған

аумақтар
Дала(ақ-
селеулі
жәнебетегелі
дала)

Оңтүстік
қарато-
пырақты
және
күрең
қызылто-
пырақты

Селеу,тобыл-
ғы,қалампыр,
далашиесі,
бетеге,сәл-
бен,қызыл-
бояу,ошаған,
жоңышқа,
қоңырбас,
шегіргүл,
шайшөп,би-
дайық,дала
шиесі,бетеге,
аласатобыл-
ғы,қараған,

Далатыш-
қаны,үлкен
саршұнақ,
шақылдақ,
даласуыры,
байбақ,
түлкі,қасқыр,
ақкіс,дала
күзені,қоңыр
құлақжарқа-
нат,ақтісті
жертесер,
алыпсоқыр
тышқан,

Кирсановмем-
лекеттіккешенді
табиғатқорықша-
сы,«ҮлкенИчка»
мемлекеттік
табиғатескерткі-
ші,«Миргород»
мемлекеттік
кешендітабиғат
қорықшасы,«Ақ
Құм»мемлекеттік
геоморфоло-
гиялықтабиғат
қорықшасы,

Шөлейт(шө-
лейттідала)

Қоңыр
топырақ,
күлгін,
ашық
күлгін
топырақ,
сортаң

Қаражәне
ақжусан,
қараматау,
итсигек,қияқ-
шөп,бетеге,
жауқияқ,түй-
медақ,мия,
ебелек,изен,
еркекшөп,
қоңырбас

Қосаяқ,
сарышұнақ,
борсық,
қарсақ,
түлкі,қасқыр,
далакүзені,
ақбөкен

Бударинмем-
лекеттікзооло-
гиялықтабиғат
қорықшасы,
Жалтыркөлмем-
лекеттікзооло-
гиялықтабиғат
қорықшасы

Талқыла

Анықта
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Табиғат
зоналары Топырағы Өсімдік

дүниесі
Жануарлар
дүниесі

Ерекшеқор-
ғауғаалынған

аумақтар
Шөл Сортаң

жәнеөте
сортаңды
топырақ

Ақжусан,
итсигек,қара-
матау,ебе-
лек,қияқшөп,
бұйырғын,
қияқ,жусан,
көкпек.

Қосаяқ,қас-
қыр,ақкіс,ірі
жарғанат,құм
айдахарша-
сы,ақбөкен,
құмжыланы

«Орда»мемле-
кеттікботани-
калықтабиғат
қорықшасы.

Жайылмалық
шалғындар,
көлтабандар,
ормандар
(Чижа,Дюра
жайылымы,
Өзендер,
Кушум,
Жақсыбай,
Бұлдырты,
Қалдығай-
ты,Аңқаты
жәнебасқада
өзендердің
төменгі
жайылмасы

Сұр
топырақ,
сортаң
топырақ

Бидайық,
ақмамық,
тұздыжусан,
еркекшөп,
мия,теңіз
жәнедала
жусаны,
балдыр,
қымыздық,
қаратерек,
ементоғайы,
қайыңтоғайы

Қызыл
тоқалтіс,
ормантыш-
қаны,Шығыс
Еуропалық
тоқалтіс,
құндыз,дала
тышқаны,ор-
манқұндызы,
қасқыр,қабан,
ақкіс,аққоян,
кәмшат,
ондатр,саз
құндызы,ит-
балық,сусар,
елік,бұлан,
кесіртке

«Дубрава»мем-
лекеттікботани-
калықтабиғат
қорықшасы,
«Селекционный»
мемлекеттік
ботаникалықта-
биғиқорықшасы,
«Садовскоекөлі»
мемлекеттікта-
биғатескерткіші

Талда

1. 1-кестені талда және Батыс Қазақстан облысының өсімдіктер
дүниесінегеалуантүрліекендігінтүсіндір.

2.Түрліжылмезгілдерінеқарайөсімдіктердүниесініңқалайөзгере-
тінінсипаттапбер.

3 Сеніңойыңша,халықшаруашылықәрекетіөлкедегіөсімдікжамыл-
ғысынөзгертеалама?

Ба тыс Қа зақ стан об лы сын да дә рі лік өсім дік тер дің он нан ас там 
тү рі кез де се ді. Шай шөп, ін жу гүл, са ры соя, мия си яқ ты өсім дік-
тер дің ем дік қа си ет те рі бел гі лі.

Талда
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Зертте

Өлкедегі халықтықмедицинада қандайдәрілік өсімдіктер қолда-
нылады?

Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның та би ғат жағ дай ының алу ан түр-
лі лі гі жа ну ар лар дү ние сі нің көп түр лі лі гі не әсер ет ті. Жер гі лік ті 
жа ну ар лар да ла жә не шөл зо на ла рын ме кен деу ге бей ім дел ген. 

Талқыла

Табиғиортаерекшеліктерінеқандайжануарқалайбейімделген?

Об лыс ау ма ғын да омырт қа лы жа ну ар лар дың 462 тү рі бел-
гі лі, олар дың ішін де сүт қо рек ті лер дің 75 тү рі, құс тар дың 314, 
бауы ры мен жор ға лау шы лар дың 15, қос ме кен ді лер дің 7, ал 
ба лық тар дың 50-ден ас там тү рі кез де се ді. Жа ну ар лар дың ішін де 
ке мір гіш тер – сар шұ нақ, қо са яқ тар, су ыр ба сым бо лып ке ле ді. 
Жырт қыш тар дан түл кі-қар сақ, қас қыр, да ла кү зен де рі, ақ кіс 
(ақ тыш қан) кез де се ді. Об лыс ау ма ғы ар қы лы Бө кей Ор да сы, 
Жа ңа қа ла, Жә ні бек жә не Каз та лов ау дан да рын ның ау ма ғы нан 
ақ бө кен дер дің кө ші-қон жо лы өте ді. 

 

Байбақсуыр

 

Ақкіс(ақтышқан)

Зертте

Талқыла
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Құс тар дан бүр кіт, ла шын, ител гі, үкі, жа сыл қы зыл ша кез-
де се ді. Көл дер дің ашық жа ға ла уын да кә дім гі да ла қан шы ры, 
біз тұм сық, қа ра ла сау ыс қан, кі ші шү ріл дек, ақ та мақ қа лыт қы, 
ша ға ла, сұр үй рек тер, сұң қыл дақ ақ қу, сы быр ла уық ақ қу, 
жа байы үй рек ме кен дей ді. Си рек кез де се тін жә не тү рі жойы лып 
ба ра жат қан 38 тү рі ерек ше қор ға лу да: қыз ғылт бір қа зан, бұй ра 
бір қа зан, са ры құ тан, кіш кен тай ақ құ тан, жал ба ғай, қо қи қаз, 
сұң қыл дақ ақ қу.

 

Жасылқызылша Батпақтасбақасы

Омырт қа лы жа ну ар лар дың алу ан түр лі лі гі не бау ыр мен жор ға-
лау шы лар дың түр ле рі: ши рақ ке сі рт ке, улы сұр жы лан, са ры бас 
жы лан, қа ра шұ бар жы лан, бат пақ тас ба қа сы ме кен ете ді. 

Біз дің об лы сы мыз дың су ла рын да ба лық тар дың көп те ген 
түр ле рі тір ші лік ете ді, олар дың қа та рын да бе кі ре, шо қыр, көк-
сер ке, шор тан, тор та ба лық, та бан ба лық, са зан, жай ын си яқ ты 
ба лық тар кез де се ді. Ақ ба лық жә не Кас пий ал быр ты ба ға лы 
әрі си рек кез де се ді. Кас пий те ңі зін де си рек кез де се тін Кас пий 
ал быр ты аз мөл шер де бұ рын Жай ық өзе нін де ме кен де ген. Ең көп 
та рал ған түр лер дің қа та ры на шо қыр, тор та ба лық, кү міс жә не 
ал тын мөң ке жа та ды. 

Омырт қа сыз дар дың түр ле рі не бай, олар дың ішін де көп та рал-
ға ны жән дік тер дің түр ле рі (265 мың түр).

Зертте

Сендердіңөңірлеріңдежануарларменқұстарқалаймекенетеді?

Зертте
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Талқыла

Төменгісыныпоқушыларыменқұстардыңпайдасытуралыталқы-
лап,оларменбіргеқараторғайғаарналғанұяжасаңдар.

Ға лым дар өсім дік тер мен жа ну ар лар дың си рек кез де се тін 
түр ле рі нің тір ші лі гі үшін алаң дау лы. Олар дың кей бі реу ле рі не 
жо йылу қаупі тө ніп тұр жә не олар «Қы зыл кі тап қа» ен гі зіл ген.

Анықта

«Қызылкітап»дегенне?Неліктен«Қызылкітап»депаталады?

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның «Қы зыл кі тап қа» ен гі зіл ген 
өсім дік тер мен жа ну ар ла ры.

«Қы зыл кі тап қа» ен гі зіл ген өсім дік тер: Та лиев гүл ке кі ре сі, 
май ыс қақ се леу, бор сыл дыр шө бі, өлең шөп, су жаң ға ғы, Еділ 
май қа ра ға ны, қат ты жа пы рақ ты саз дақ шө бі, Мейер шы ты ры, 
Кор нух-Троц кий өгіз кө зі, доп ша гүл, көк тем гі жа нар гүл, те геу-
рін гүл, май ін жу гү лі, бор зы ғы рө ті, жуа, до ла на, ба ба жа пы рақ, 
та тар қа ты ра ны, қа ра пай ым ор ман жаң ға ғы, қа ра қан дыа ғаш, 
тең ге жа пы рақ, шық шөп, кә дім гі емен, тұң ғи ық, Ко ма ров 
жо ңыш қа сы, Шренк қыз ғал да ғы. Омырт қа лы сүт қо рек ті лер ден: 
жұ пар тыш қан, алып со қыр тыш қан, ор ман су са ры, еуро па құн-
ды зы, да ла кү зе ні.

 

Көктемгіжанаргүл Татарқатыраны

Талқыла

Анықта
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19-та қы рып мә ті нін де гі мә лі мет тер ді жә не «Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы ның та би ға тын қор ғау» кар та сын пай да ла на оты рып, кес-
кін кар та ға өл ке нің жойы лып ба ра жат қан өсім дік тер мен жа ну-
ар лар дың түр ле рін бел гі ле.

 

Тұңғиық Шренкқызғалдағы

Жасапкөр

1-кесте,оқулықжәнеқосымшаресурстардыңнегізінде«Ме-
нің өлкемнің флорасы мен фаунасы» тақырыбында презен-
тациядайында.

Үйде орында

1. Об лыс та қан дай эн де мик өсім дік тер мен жа ну ар лар бар?
2. Өңір де қан дай эко ло гия лық проб ле ма лар бо ла ты ны ту ра лы 

ой лан, та би ғат ты қор ғау мақ са тын да қан дай іс-ша ра лар жүр-
гі зі луі ке рек? «Мен та би ғат ты қор ғай мын», «Та би ғат ты ая лау 
жә не оны қор ғау», «Ту ған өл ке нің эко ло гия лық проб ле ма ла ры» 
та қы ры бын да эс се жаз.

3. «Та би ғат ты пай да ла ну ере же ле рі» жа ды на ма сын жа сақ та. 

Үйдеорында
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§ 20. Ту ған өл ке нің ви зит кар точ ка сы: 
 өл ке та ну дың де рек тер  
 ба за сын әзір леу

Эко но ми ка лық-геог ра фия лық 
жағ дайы. Ба тыс Қа зақ стан об лы сы 
ау ма ғы Еура зия құр лы ғы ның іш кі 
бе тін де еуро па лық бө лі гін де ор на-
лас қан жә не 510 жә не 470 с.е. ара-
лы ғын да Ұлыб ри та ния, Гер ма ния, 
Поль ша, Че хия ен ді гі не сәй кес ке ле ді. 
Об лыс сол түс тік тен оң түс тік ке дей ін 
425 км-ге, ал ба тыс тан шы ғыс қа қа рай 
585 км-ге со зы лып жа тыр. 

Оқы, қы зық!

Облысаумағы4-сағаттықбелдеуде
орналасқан. Жергілікті уақыт Астана
қаласынан1сағатқаартта.

Жай ық өзе ні об лыс ау ма ғын да 
сол түс тік тен оң түс тік ке қа рай ағып 
жа тыр жә не оны ша ма мен екі бір дей 
бө лік ке бө ле ді. Об лыс кө ле мі 151 335 
шар шы ша қы рым, ау ма ғы бой ын ша 
рес пуб ли ка да 8-орын ға ие. Кө ле мі 
бойын ша Венг рия, Бол га рия, Че хия 
ел де рі нен асып тү се ді. 

Ба тыс жә не сол түс ті гін де Ре сей 
Фе де ра ция сы ның 5 об лы сы ның ме ме-
ле кет тік ше ка ра ла ры мен шек те се ді. 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы Еуро па мен 
Азия құр лы ғы ның геог ра фия лық 
өт ке лі бо лып та бы ла ды.

Меңгерілетінбілім:
– материалдыұсыну
формасынанықтайалу;

– өлкетуралынегізгі
анықтамалықмәлімет-
тердіқамтитынтүрлі
форматтағыақпараттық
материалдардыәзірлей
алу.

Кел,ойланайық!
– туғанжерлеріңніңсимво-
лықандай?

– облыстыңгербінетағы
нелердіқосаредіңдер?

географиялықорын,та-
биғатресурстары.

Түйінсөздер

Оқы,қызық!Оқы,қызық!
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Эко но ми ка лық-геог ра фия лық ор ны бой ын ша об лыс ау ма ғы 
тран зит тік транс порт тық ма ги ст ра лі ар қы лы си пат тала ды.

Жер бе де рі. Өл ке нің жер бе ті жа зық ты бо лып ке ле ді (Тай-
пақ ауы лы ның ен ді гін де те ңіз дең гейі нен 0 м би ік тік те гі нүк-
те де жа тыр). Об лыс тың оң түс тік бө лі гін де Кас пий ма ңы ой па ты 
ау ма ғын На рын құм ды мас си ві (На рын құ мы) алып жа тыр. 
Об лыс тың сол түс ті гі жә не сол түс тік-шы ғы сын да Жал пы Сырт 
сі лем де рі жә не Орал ал ды үс тір ті ор на лас қан. 

Нарынқұмдыалқабы

Пай да лы қаз ба лар дың көп түр лі лі гі об лыс тың геоло гия лық 
құ ры лы мы ның ерек ше лі гі: Отын-энер ге ти ка сы: мұ най жә не 
та би ғи газ (Қа ра шы ға нақ, Ка мен, Чи на рев, Теп лов, Чу ваш, 
Цы га но во, Дарь инск, Ульяновск, Гре мя чи нск, Шың ғыс, Бе кет, 
Құ ба сай), тақ та тас (Ем бу ла тов, Қа ра за тон, Тоқ сай, Но во се ме-
но вск), хи мия лық ши кі зат: ас тұ зы кен ор ны (Ха ки бал шы ғы, 
Арал-Сор), ка лий тұ зы (Шал қар), құ ры лыс ма те ри ал да ры: бор 
(Ақ тау, Бес тау), ақ бал шық (Ақ су ат, Тас қа ла), гипс (Шал кар, 
Ян вар це во), құ ры лыс құ мы (Же лаев, Орал, Но во пав ловск) жә не 
ми не рал ды су кен ор ны (Ақ жай ық, Дер көл, Ақ су ат);

Та би ғат жағ дайы. Ба тыс Қа зақ стан об лы сы мұ хит тар дан алыс 
ор на лас қан, кли ма ты ыл ғал ды, те ңіз ауа сы ның әсе рі бол май ды. 
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Об лыс тың кли ма ты-шұ ғыл кон ти не нт ті, қы сы су ық жә не жа-
зы құр ғақ, ыс тық. Күз дің со ңы мен ер те көк тем де гі үсік тер мен, 
қыс қы жы лы мық тар мен жә не ат мос фе ра лық қы сым ның тұ рақ-
сыз ды ғы мен ерек ше ле не ді. Об лыс та ғы жыл дық жау ын-ша шын 
мөл ше рі 370 мм-ден оң түс ті гін де 200 мм ара лы ғын да ау ыт қып 
оты ра ды.

Зертте

Несебептікейбірсуайдындарыжаздакеуіпқалады?

Су ре сур сы. Ба тыс Қа зақ стан об лы сы өзен де рі не гі зі нен 
Жайық ала бы на жа та ды. Об лыс ау ма ғы бой ын ша 196 өзен аға ды, 
оның 8-і тұ рақ ты ағы сы бар. Бас ты су кө зі – Жай ық (Урал) өзе ні. 
Об лыс өзен де рі нің көп ші лік бө лі гі Кас пий ма ңы ой па ты на құйып, 
ірі ағын сыз алап тар ды құ рай ды. Ба тыс Қа зақ стан об лы сын да 
3260–3770 жу ық көл бар. Бас ты си пат та ма сы ағын сыз көл дер 
жә не жаз ай ла рын да су ай дын да ры бір тін деп кеу іп қа ла ды. Ең ірі 
көл – Шал қар.

Эко но ми ка сы мен ша руа шы лы ғы. Ба тыс Қа зақ стан об лы сы 
Қа зақ стан ның ин ду ст ри ал ды-аг рар лы ай ма ғы на жа та ды. Орал 
өңі рі нің мұ най-газ өн ді ру өнер кә сі бін де бас ты орын ала ды. Бұл 
са ла лар өз өні мін экс порт тай ды. Об лыс та ма ши на жа сау жә не 
ме талл өң деу, құ ры лыс ма те ри ал да рын өн ді ру да мы ған. Об лыс 
эко но ми ка сы ның ерек ше лі гі ши кі зат қа ба ғыт тал ған жә не дай ын 
өнім шы ға ру на шар да мы ған.

Ау ыл ша руа шы лы ғы ның ма ман да нуы жер гі лік ті аг ро та би ғат 
жағ дай ла ры мен ре су рс тар ға сәй кес ке ле ді. Ау ыл ша руа шы лы ғы 
өсім дік ша руа шы лы ғы (дән ді да қыл дар, май лы да қыл дар, бақ ша 
да қыл да ры, кар топ жә не кө кө ніс өсі ру ге ма ман дан ған) жә не мал-
ша руа шы лы ғы (ет ті жә не ет ті-сүт ті).

Жасапкөр

Paint программасында тақырып мәтінін және қосымша
ақпарат көздерін пайдалана отырып, өз ауданыңның таным
белгісін(эмблема)салып,жұмысыңдытүсіндір.

Зертте
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Топтықжұмысжасаңдар
1-тап сыр ма:
Об лыс тың фи зи ка лық-геог ра фия лық ор на ла су ерек ше лі гі 

оң тай лы қол да ныл ған жағ дай да ша руа шы лық ты да мы ту да жә не 
ха лық тың тұр мыс-тір ші лі гі не оң әсер етіп, ал ти ім сіз қол дан ған 
жағ дай да ке рі әсе рін ти гі зе ді. Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның фи зи-
ка лық-геог ра фия лық ор нын да ғы ар тық шы лық та ры мен кем ші-
лік те рі не өз көз қа ра сың ды ұсы ның дар.

Артықшылығы Кемшілігі

2-тап сыр ма:
Кес кін кар та ға Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның ше га ра сын, 

об лыс ор та лы ғын бел гі лең дер. Ба тыс Қа зақ стан об лы сы мен шек-
те сіп жат қан Қа зақ стан ның бас қа об лыс та рын жә не Ре сей Фе де-
ра ция сы ның об лыс та рын бел гі лең дер. Пай да лы қаз ба лар дың кен 
орын да рын көр се тің дер.

3-тап сыр ма:
Біз дің об лы сы мыз қан дай ре сурс түр ле рі не бай? Та қы рып 

мә ті нін жә не ат лас кар тала рын тал дай оты рып, «Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сы ның та би ғат ре су рс та ры» клас те рін құ рың дар.

1-кесте
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның ви зит кар точ ка сы

Ел Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 

 Мәр те бе сі Об лыс 

Эко но ми ка лық ау дан Ба тыс Қа зақ стан 

Ау да ны 151 339 км2

Об лыс коор ди на тала ры 51°46′ жә не 47°56′ с.е.
46°29′ жә не 54°36′ ш.б.

Құ рыл ған уа қы ты 10 нау рыз 1932 жыл 
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Әкім ші лік ор та лы ғы Орал қа ла сы 

Қа ла ның коор ди на тала ры 51°14′00″ с. е. 51°22′00″ ш. б.

 Хал қы (2017ж.) 645 222адам 

Ты ғыз ды ғы (2017 ж.) 4,26 адам/км2

Ұлт тық құ ра мы Қа зақ тар 74,69%, 
Орыс тар 20,63%
Ук ра ин дар 1,60%
Та тар лар 1,35%
Бас қа ла ры 1,73%

Әкім ші лік-ау мақ тық 
бө лі нуі

12 әкім ші лік ау дан, 156 ау ыл дық ок руг-
тер, 3 ау ыл дық ай мақ, 2 қа ла Орал қ. 
(об лыс ор та лы ғы) жә не Ақ сай қ. (ау дан 
ор та лы ғы), 441 ау ыл дық ел ді ме кен дер

Эко но ми ка сы Ин ду ст ри ал ды-аг рар лы: өнер кә сіп, ау ыл-
ша руа шы лы ғы жә не қыз мет көр се ту 

Сая си-геог ра фия лық 
ор ны 

Ре сей Фе де ра ция сы ның 5 об лы сы мен: 
Аст ра хань, Вол гог рад, Са ра тов, Са ма ра, 
Орын бор жә не Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Аты рау, Ақ тө бе об лыс та ры мен 
шек те се ді.

БатысҚазақстаноблысыныңәкімшіліккартасы,2017ж.
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4-тап сыр ма:
1-кес те де гі мә лі мет тер ді жә не Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның 

фи зи ка лық жә не әкім ші лік-ау мақ тық кар та сын тал дап, Ба тыс 
Қа зақ стан об лы сы ның эко но ми ка лық-геог ра фия лық ор ны на 
си пат та ма бе рің дер. Сен дер оны қа лай жақ сар тар едің дер? 

5-тап сыр ма:
1-кес те де гі мә лі мет тер бой ын ша Ба тыс Қа зақ стан об лы-

сы ның хал қы ның ұлт тық құ ра мы ның шең бер лік диаг рам ма сын 
құ рың дар. Элект рон ды қо сым ша да ғы кар та бой ын ша «Қа зақ стан 
хал қы ның ты ғыз ды ғы кар та сы бой ын ша ха лық тың ор на ла су 
ерек ше лік те рін анық тап, ха лық тың ор на ла суы ның осын дай 
бо луы ның се бе бін тү сін ді рің дер.

6-тап сыр ма: 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сын да қан дай пай да лы қаз ба лар түр ле рі 

бар? Пай да лы қаз ба лар ды өн ді ру дің адам ден сау лы ғы на ти гі зе тін 
зи яны қан дай? Қан дай ал дын алу ша ра ла рын ұй ым дас ты ру ға 
бо ла ды?

7-тап сыр ма: 
Өзің тұ ра тын жер де ау ыл ша руа шы лы ғы ның қан дай са ла ла ры 

да мы ған? Оған қан дай та би ғи фак тор лар әсер ете ді? 

Шығармашылықтапсырма:
20-та қы рып, 1-кес те, www.priroda-bko.kz,bko.gov.kz/ru 

ин тер нет ре су рс та ры жә не 3-су рет не гі зін де тө мен де гі дей жос пар 
бой ын ша «Ме нің ту ған өл кем» та қы ры бын да та ныс ты ры лым дай-
ын да не ме се эс се жаз.

Жос пар:
1. Се нің өл кең нің геог ра фия лық ор ны, ау ма ғы мен ше ка ра сы 

се нің өл кең нің геог ра фия лық коор ди на та сы, се нің қа лаң ның 
ау да ны ту ра лы мә лі мет (ау дан, ау ыл, ел ді ме кен) жә не шега-
ра сы ның ұзын ды ғы, қан дай ау дан дар мен, об лыс тар мен, мем-
ле кет тер мен шек те се ді;

2. Өл ке нің фи зи ка лық-геог ра фия лық си пат та ма сы: 
– жер бе де рі жә не пай да лы қаз ба ла ры;
– кли ма ты; 
– іш кі су ла ры (өзен де рі, көл де рі, бұ лақ та ры);
– то пы ра ғы; 
– өсім ді гі жә не жа ну ар лар дү ние сі.
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3. Хал қы:
– ха лық са ны, ха лық тың ұлт тық құ ра мы;
– л ді ме кен нің құ рыл ған уа қы ты;
– то по ни ми ка (ел ді ме кен бұ рын қа лай атал ды);

4. Ша руа шы лы ғы:
– өнер кә сі бі (өнер кә сіп са ла ла ры жә не өн ді ріс ор та лы ғы);
– ау ылша руа шы лы ғы (ау ылша руа шы лы ғы ның са ла ла ры, 

фер мер лік ша руа шы лық тар жә не олар дың өнім де рі)
5. Өл ке нің қай талан бас та би ғи жә не мә де ни ны сан да ры:

– та би ғи (та би ғи ес ке рт кіш тер, қай талан бас өсім дік тер мен 
жа ну ар лар);

– ар хе оло гия лық, та ри хи, мә де ни;
6. Се нің өл кең нің эко ло гия лық проб ле ма ла ры:

– ерек ше қор ғау ға алын ған та би ғи ау мақ тар;
– өл ке де гі эко ло гия лық аху ал ды жақ сар ту ға ар нал ған се нің 

ұсы ныс та рың. 



187187187187187187187187187187187187

 ГЛОС СА РИЙ

Алаш ав то но мия сы – 1917 жыл дан кей ін гі та ри хи құ жат-
тар да, га зет-жур нал ма те ри ал да рын да қол да на тын сая си атау.

Ала шор да ның Ба тыс бө лі мі, Күн ба тыс Ала шор да, Ба тыс 
Ала шор да – ХХ ға сыр дың ба сын да Ба тыс Қа зақ стан ай ма ғын да 
ор на ған ұлт тық-мем ле кет тік «Алаш ав то но мия сы ның бір қа на ты 
(не ме се құ рам дас бө лі гі).

Ағар ту шы – ғы лым, бі лім ді та ра ту шы адам.
Ар хе оло гия – та рих ғы лы мы ның ежел гі дәу ір мен ор та ға сыр-

да ғы адам зат қо ға мы да муы ның заң ды лық та ры мен не гіз гі ке зең-
де рін зерт тей тін са ла сы.

Ар хи тек ту ра – ғи ма рат тар мен құ ры лыс тар ды жо ба лау жә не 
жа сау өне рі. Со ны мен бір ге ғи ма рат пен құ ры лыс тың бі ре гей лі гі.

Ас са мб лея – қан дай да бір мем ле кет тік не ме се ха лы қа ра лық 
ұй ым ор га ны ның аты.

Ба тыр – тү рік сө зі нен ба һа дүр, күш ті, ба тыл, жау ын гер лік 
ер лі гі үшін бе рі ле тін тү рік тер мен моң ғол дар дың құр мет ті ата ғы.

Ба лу ан – кү рес өне рін же тік мең гер ген алып күш ие сі.
Би – бас тап қы да ру кө се мі ұғы мын біл дір ді. Кей ін би лер қа зақ 

да ла сын да сот би лі гін жүр гіз ді.
Ди ри жер – му зы ка лық шы ғар ма лар ды орын дау шы лар то бын 

бас қа ра тын же тек ші.
Де меу ші – мә де ни ет, бі лім мен ғы лым өне рі не үле сін қо сып 

ке ле жат қан тұл ға лар ға де меу бо лып, шы ғар ма шы лы ғы на қар-
жы лай кө мек көр се ту.

Ер те гі – фольклор дың не гіз гі жанр ла ры ның бі рі. 
Ес ке рт кіш – ел дің, ха лық тың мә де ни мұ ра сы ның жал пы ла ма 

атауы.
Жә ді гер – му зей мен көр ме де жал пы ха лық тың та ма ша ла уы на 

қой ыла тын зат. Жә ді гер ре тін де өнер ту ын ды сы, құ жат, та ри хи 
оқи ға лар дың ил лю ст ра ция сы жә не т.б. қой ылуы мүм кін.

Жыл на ма – оқи ға лар ды жы лы, кү ні бой ын ша ба ян дай тын 
жаз ба де рек тер.

Жы рау – өз жа ны нан жыр шы ға рып ай та тын жә не эпи ка лық 
дас тан дар мен тол ғау лар ды орын дай тын ха лық поэ зия сы ның өкі-
лі. 
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Зер гер – алу ан түр лі сән дік бұй ым дар мен әше кей зат тар ды 
ал ты, кү міс пен зер леп, ажа рын, сә нін кел ті ріп ай шық тап 
жа сау шы.

Қай ырым ды лық – кө мек ті қа жет ету ші лер ге біл ді рі ле тін 
сүйс пен ші лік пен нақ ты кө мек.

Қо лө нер – дәс түр лі жә не сән дік бұй ым дар ды қол дан жа сай тын 
ұсақ өн ді ріс.

Кон сер ва то рия – му зы ка ма ман да рын да яр лай тын жо ға ры 
оқу ор ны.

Құр мет ті аза мат – адам гер ші лік үл гі сін та ныт қан, үз дік ең бек 
сі ңір ген бар лық аза мат тар ға бе рі ле тін атақ.

Ме це нат – өнер ге, ғы лым ға, спорт қа әр түр лі са ла ға қам қор лық 
та ны та тын адам.

Му зей – та рих тың ру ха ни жә не ма те ри ал дық мә де ни ет тің 
ес ке рт кіш те рін жи нау мен, зерт теу мен ,сақ тау мен жә не көр се-
ту мен ай на лы са тын ме ке ме.

«Ойыл уәлаяты» Уа қыт ша үкі ме ті – ХХ ға сыр дың ба сын да 
Жай ық өңі рін де ор на ған мем ле кет тік-ав то но мия лық құ ры лым.

Ор ке стр – му зы ка лық шы ғар ма ны әр түр лі ас пап тар да 
қо сы лып орын дай тын му зы ка нт тар ұжы мы

Пуб ли цис ти ка – қо ғам өмі рі үшін ма ңыз ды мә се ле лер ді тал-
қы лау де ген ұғым да жұм са ла ды.

То по ни ми ка – геог ра фия лық атау лар дың шы ғуы мен пай да 
бо лу ын, ма ғы на сын, құ ры лы мы ның да му ын, та ра лу ай ма ма ғын 
зерт тей тін ғы лым.

Ту рис тік марш рут – ту рис тер жү ріп өте тін ба ғыт ты кү ні бұ рын 
жос пар лау ар қы лы та ри хи орын дар мен мә де ни ет ошақ та рын ара-
лап та ны су ға ба ғыт тал ған со ны мен қо са та би ғат ес ке рт кіш те рі мен 
та ны су ға бай ла ныс ты жол. 

Ше жі ре – та рих ғы лы мы ның ха лық тың шы ғу те гін, та ра лу ын 
ба ян дай тын тар ма ғы

Эн цик ло пе дия – анық та ма лық ба ғыт та шы ға ры ла тын ғы лы ми 
ба сы лым.

Эт нос – бір ха лық ты екін ші сі нен ажы ра ту ға мүм кін дік бе ре тін 
ор тақ бел гі ле рі бар қау ым дас тық.
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Оқу лық ба сы лым

Ж.Ж.Жақ сы ға лиев, Д.Ж.Ша каева, Ж.К.Хам зин, 
А.Ж..Заи ров, Г.Ж.Уте по ва, Л.В.Ли тов ки на,А.Маг зу мо ва Р.М.Жу ма-

га зиева, Г.Ү.Тас ка ри на, Г.К.Та шаева, Н.К.Аха то ва, Ж.Н.Кус па но-
ва, Т.А.Те ре щен ко, А.А.Тур гум ба ев, А.Б.Си да ро ва, Г.Е.Каир лиева, 

О.В.Гал ки на, Е.Ш.Нұ рым бе тов

ӨЛКЕТАНУ
БАТЫСҚАЗАҚСТАНОБЛЫСЫ

Жа ңар тыл ған маз мұн бой ын ша не гіз гі ор та 
бі лім бе ру дең гей інің 5–7-сы нып та ры на ар нал ған оқу лық

(МА КЕТ)

 Бас ре дак то ры Қ.Қа раева
 Фотографы В.Пре ды бай ло, А.Куп риен ко,
  М.Сай лауов,Т.Тоқ ма ғам бе тов
 Ре дак то ры А.Жақ сы бай
 Тех ни ка лық ре дак то ры В.Бон да рев
 Көр кем деу ші ре дак тор Е.Мельни ко ва
 Мұ қа ба ның ди зай ны В.Бон да рев
  Бет те ген Г.Или ше ва


