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Шартты белгілер
Анықта

білім-тәжірибесіне
сүйеніп орындалатын
тапсырмалар

Талқыла

т алқылауға арналған
жұптық, топтық
тапсырмалар

Талда

т алдауға арналған
тапсырмалар

Зертте

зерттеушілік-ізденімдік
тапсырмалары

Оқы, қызық!

қосымша қызықты
мәліметтер

АКТ қолданып орын
далатын шығармашы
лық жұмыс

Үйде орында

үйде орындалатын
тапсырмалар

Ж ас ап көр

Түйін сөздер

тақырыпқа қатысты
маңызды ұғымдар

Бұл маңызды!

танымдық деректер

Білгенге маржан
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Барлық құқығы қорғалған. Баспаның рұқсатынсыз көшіріп басуға болмайды.

Туған жерге, оның мәдениеті мен салт-дәстүріне айрықша
іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көрі
ністерінің бірі.
Нұрсұлтан Назарбаев
Қазақстан Республикасының Президенті
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

КІРІСПЕ
Қымбатты жас өрен!
Сенің қолыңдағы «Өлкетану» оқулығы Елбасы Н.Ә.Назарба
евтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық
мақаласының негізінде құрылды.
Елбасы бұл мақалада «Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы,
тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер атауының
төркіні туралы талай-талай аңыздар мен әңгімелер бар.
Әрбір өлкенің халқына суықта пана, ыстықта сая болған,
есімдері ел есінде сақталған біртуар перзенттері бар. Осының
бәрін жас ұрпақ біліп өсуге тиіс» деп атап көрсетті.
Алдымен, «Өлкетану» курсы арқылы кіші Отаның, өз өлкеңнің
тарихын ғана біліп қоймайсың, сол арқылы ата-бабаларыңның
шежіресін, өнерін, рухани құндылықтарын, дала мәдениетін –
барлығын өлкемен байланысты білетін боласың.
Оқулықта туған өлкеге қатысты тарихтағы басты оқиғалар
мен маңызды мәселелерге жаңаша көзқарас беруге тырысамыз,
әсіресе, Батыс Қазақстан өңірінің даңқын асырған адамдардың
өмірбаянымен танысамыз.
Олардың ішінде билер мен батырлар, шешендер мен ақындар,
балуандар мен өнер адамдары, еңбек ардагерлері, ғалымдар мен
мәдени қайраткерлер, саясаткерлер мен меценаттар бар.
Сенің қолыңдағы бұл оқулық, сонымен қатар танымдық қыз
мет атқарады. Оқиғалар мен тарихи мәліметтерді салыстыру
барысында туған өлкенің жаңа келбетін көре аласың. Өлкеміздің
ғажайып табиғаты, жануарлар мен өсімдіктер әлемі туралы да
қызықты мәліметтермен танысасың. Осы мәліметтерді өздерің әрі
қарай толықтыру арқылы өткен тарих пен бүгінгі күнді жақын
датып, бойларыңда өлкеге деген махаббат сезімі оянатыны сөзсіз.
Жас дос! Есіңде болсын: ел азаматы болудан бұрын туған ауы
лыңның, қалаңның және мектебіңнің азаматы болуға тиіссің.
Кіші Отаныңның өткені мен бүгінін білу аса маңызды болмақ.
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• ҚАЗ АҚСТАН ТАР ИХ Ы
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Қымбатты балақай!
Біздің өлкеміз – аңыз-ертегілерге бай өңірлердің бірі. Сон
дықтан оқулығымыз өлкеміздің аңыз-ертегілерінен басталады.
Бұлар – жай ғана қиялдың жемісі емес, тарихи деректермен
байланысы бар шығармалар. Тарихи құндылықтарға сондай-ақ
аймақтағы ескерткіштер, жәдігерлер, атақты тұлғалар да (билер,
батырлар, палуандар, жыраулар мен әнші-сазгерлер, т.б.) кіреді.
Өлке сырына терең бойла, іске сәт!

ҚАЗ АҚСТАН ТАРИХЫ

§ 1. Туған өлкенің аңыз-ертегілері
§ 2. Біздің айналамыздағы тарихи ескерткіштер
§ 3. Өңірдің тарихи тұлғалары: билер, батырлар
мен палуандар
§ 4. Жәдігерлер сыр шертеді 
(өлкетану музейіне бару)

§ 1.

Туған өлкенің аңыз-ертегілері

Кел, ойланайық!
– туған өлке деген не?
– аңыз деген не?
– аңыздың қандай түрлері
бар?
Меңгерілетін білім:
– туған өлке туралы аңызертегілерді білу;
– аңыз-ертегілердің мәнмағынасын түсу және
талдау;
– өткен ұрпақтың тарихи
және мәдени мұрасын
сақтау мен толықтыруды
ұғыну.

Аңыз-әңгімелер – халық ауыз әде
биетінің жанры, оқиғасы шындық
өмірден алынған, ауыздан-ауызға
таралған, фольклорлық сапалармен
толыққан көркем шығарма. Аңыз-әң
гімелер әдетте тарихта болған белгілі
бір адамдардың атына, іс-әрекетіне
байланысты туады. Мұндай адам
дардың ел үшін еткен еңбегі, қамқор
лығы, халық намысын қорғауы, сол
жолда жасаған игілікті іс-әрекеттері
ел аузында аңыз әңгімеге айналып,
ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Аңыз-әңгі
мелерде халықтың қоспасы болға
нымен, негізгі ой түйіні барлық жерде
бірдей сақталады. Оқиға желісі күнде
лікті өмірде кездесетін қарапайым
сюжетке құрылған.
Қазақ халқында «Аңыз түбі – ақи
қат» деген даналық сөз бар екенін бәрің
жақсы білесіңдер. Отанымыз кең бай
тақ. Десек те, әр өлкенің, әр өңірдің,
әр ауылдың құйма құлақ қариялары
ұрпақтан ұрпаққа жалғаған, жергі
лікті жерлердің тек өзіне ғана тән аңыз
әңгімелерінің болуы табиғи заңдылық.
Қазақ аңыздары жер-су аттарына
байланысты немесе топонимикалық,
махаббат
хикаялары,
батырлар
туралы және тарихи аңыздар болып
бірнеше түрге бөлінеді.

Білгенге маржан

Аңыз әңгіме – кейіпкерлері тарихта болды деген берек бар немесе айтушылары
өмір сүрді деп сендіре айтатын жырмен, қара сөзбен айтылатын әңгіме түрі.
Ертегілер – халық өмірі, қала берді тек ой жететін, қиял ғана бара алатын өлкелер
туралы алғашқы көркем әдебиеттің шағын туындылары.
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Анықта
Анықта

Қалай ойлайсың, аңыздың ертегіден айырмашылығы неде?

Аңызға айналған Аққұм
Аққұм аталатын шағыл – жер астына сан құпиясын бүгіп жат
қан көне шаһардың аты. Шаһар Батыс Қазақстан облысы, Қара
төбе ауданының Егіндікөл ауылында орналасқан. Көнекөз қарт
тардың пікірінше, құм Алшағыр ханның шаһары болған, бірақ
«Қобыланды батыр» жырында айтылғандай, Қобыланды батыр
шауып, жермен-жексен етіпті.

Аққұм қорығы

Бұған дәлел – Ақтөбе облысына қарасты Қобыланды ауы
лының алыс еместігі. Болмаса, қазақ жырында кездесетін Аққозы
батырдың есімі қойылған мекен атауының осы ауданда болуы. Ол
да Қобыланды батырларының бірі деседі. Бұрын құмды «Аққозы»
деп атапты деген аңыз да бар…
Халық арасында құм ортасында жұмбақ көлдің бар екендігі
айтылады. Ол кейде болады да, кейде жоқ болып кетеді. Оқу
шылар осыны табуды мақсат еткен. Зерттеу нәтижесінде балалар
қызыл қыштан қаланған үйлердің, ағаштардың орнын тауыпты.
Алайда «Жұмбақкөлге» кезіге алмапты. Жұмыс соңында жас
зерттеушілер құр алақан қайтпай, мол дүниеге ие болады. Олар:
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имек, қылыш, тот басқан ақшалар, кілттің сынығы, садақ жебесі,
әдемі кесілген арқар мүйізі т.б. тұрмыстық заттар еді.
Шыңғырлау ауданының Сегізсай (Лебедевка) сегізжылдық
мектебінің бір топ оқушылары жоғалған малды іздеп жүріп, құм
ортасындағы көлге тап болады. Балалар келген соң көргендерін
үлкендерге айтады.
Қарттар жағы оларға зекіп:
– Тәйт, әрі! Бұл құм – қасиетті мекен. Ол көл бүгін болса, ертең
жоқ. Сиқырлы, – деп балаларды мүлдем тыйып тастайды.
Кейін облыс орталығына оқиға барысы хабарланып, 1965
жылдың жазында А.С.Пушкин атындағы Орал педагогикалық
институтының тарих тобының бір топ студенттері келеді. Топқа
тарих ғылымдарының кандидаты Ғаяз Кушаев жетекшілік етеді.
Олар үлкен қорғанның ізін қазып, үш көзді сақина т.б. олжаға
кенеледі. Бірақ 186 шаршы метр жер қазылғаннан соң, жұмыс әрі
жалғаспай қалады.
Ғ.А.Кушаев 1971 жылы Аққұм аймағында жүріп, «Жұм
бақкөлге» кезігеді. Бірақ қамысты көлді қабандар жайлаған
дықтан, оны зерттеуге мүмкіндігі болмайды. Дегенмен, тағы да
жүргізілген зерттеу жұмыстары сәтті өтіп, бірнеше еңбек құралы
табылып, олжалы қайтады.
Аққұмның «Аққұм» аталуы – соңғы жүзжылдықтың жемісі.
Топонимдердің сын есім мен зат есімнен бірігіп жасалуы ғылымда
дәлелденген. Географиялық жер бедеріне қарасақ, шаһардың
үстін қиыршық ақ құм басқан, өйткені қала Қалдығайты өзенінің
жағасында орналасқан. Қалай десек те, Аққұмның ішіне бүгіп
жатқан құпиясын білу, тарихи сырын ашу, жан-жақты зерттеу –
болашақтың ісі.

Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Аққұм қорығы – Қаратөбе ауданының Егіндікөл ауылынан 10 км
жерде орналасқан құмды алқап. Аққұм солтүстіктен оңтүстікке қарай
ұзындығы 18, батыстан шығысқа қарай 8 км ендікке созылған құстың
сопақша жұмыртқасы тәріздес құмды жоталар. Аққұм – тарихи жер.
Археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде алтын бұйымдар,
әскери құралдар, тұрмыстық құрал-жабдықтар т.б. нәрселер табылған.
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«Қыз әулие» бұлағы

Сарқырама

Шыңғырлау ауданының Ақсуат ауылының маңында суы
тастай суық сарқырама ағып жатыр. Сарқырамаға бар денеңмен
қойып кеткен кезде, шаршағаныңды ұмытасың. Жаз бойы оның
суына шомылған бала қыста ешқашан тұмаумен ауырмайды екен.
Сарқыраманың дәл жанында оның айдыны және «Қыз әулие»
деген ерекше бұлақ бар. Ерекшілігі сонда – тұп-тұнық әрі суы
ның құрамында күмісі көп, ал дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін
емес.
Әулие бұлақ Қарағаш орманының ішінде орналасқан. Ел аузын
дағы әңгімеге қарағанда, баяғы заманда Нұрғали деген кісінің
Салиқа атты қызы болған. Оның түсінде аян беріп, немі бір жерді
саусақтарымен тырналайтын болыпты. Бір күні әке-шешесі қыз
дың тырнағының арасы топыраққа толы екенін байқайды. Сұрас
тырса, қыз өзіне аян берілуіне байланысты осылай жасайтынын
және 15 жасында өлетінін айтыпты. Айтқандай, қыз 15 жасында
дүниеден озып, тырмалаған жерінен бұлақ көзі ашылыпты. Сол
себепті мөлдір бұлаққа «Қыз әулие» атауы берілген екен. Бұл
күнде ауруына шипа іздеген жандар осы бұлақтан су алып, бейіт
басына түнейді. Мөлдір бұлақ жаздың ыстық күнінде тастай суық,
ал қыстыгүні 40 градус аязда да мүлдем қатпай, бордың арасынан
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бұрқылдап шығып жатады. Бір қызығы, бұлақтың суына күміс
әшекеймен түскен қыздар сырға, сақиналарынан айырылып
жатады екен. Себебі, Қыз әулие күмісті өзіне тартады-мыс...
Талда
Талда

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

Сары бидің Сырымға берген батасы
Тама елінің Сары би деген ақылгөй ақсақалы Даттың үйінде
түстеніп отырғанда, Сырым баланың әр сөзіне риза боп, оған
мынадай өсиет айтыпты:
– Балам, бұл дүниеде алты ұлы сөз бар, соны есіңнен шығармай
жүрсең, ел алдында беделді, сыйлы боласың. Егер ол сөзді
ұмытсаң, халық сенің маңайыңа жоламай аулақ қашады. Сырым:
– Ол қандай сөз еді, ата, айтыңызшы?
Сары би:
– Арлы-ожданды бол!
– Елге деген парызыңды ұмытпа!
– Намысыңды жастан сақта!
– Халқыңды алалама!
– Жақыныңды жаралама!
– Қалысыңды қаралама!
Сары би айтқан осы алты өсиетті Сырым шешен қартайғанша
есінде сақтап келген екен.
Махамбеттің Исатай батырды қорқытуы
Исатай батыр інісі Махамбет ақынның арқасы бар екен дегенді
жұрттан естіп, бірде: «Әй, осы сенің кереметің бар дейді ғой. Расөтірігін білейін, мені осы қазір мықтап бір қорқытшы», – депті.
Әдеп сақтаған ақын: «Ағасы, қойсаңызшы. Біз секілді жаман
ініңіздің қолынан сізді қорқыту қайдан келсін?!» – деп қашқақтап
көріпті. Батыр ашу шақырып: «Тәйтәрі, айтқанды қыл!» – деп
ақырыпты. Амалы таусылған ақын: «Жарайды, ендеше!» – деп
дөңбек төбенің бір бүйірінен айнала беріп, көзден ғайып болыпты.
Сол-ақ екен, ту сырттарында дөңкиіп тұрған төбенің ұшар
басы өз-өзінен тозаңытып қоя беріпті. Бұрқыраған шаң көтеріліп,
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осқырынған-пысқырынған дыбыстар көбейіп, шашақтары
шошаңдаған қырық найза көрініпті. Ай-шай жоқ, «Ағатай! Аға
тайға!» басып, төмен қарай құйғыта шауып, құлдилай жөнеліпті.
Етектегі сарбаздар еріксіз тайқып, екі жарылып, дүркірей шегі
нісіпті. Тек Исатай ғана тұрған орнынан тапжыла қоймапты.
Жақындаған сайын киіздей ұйыса түскен қою шаң арасынан
әлдекім: «Ассалаумағалейкум, ағасы!» – деп саңқылдай тіл қат
қанда, көзді ашып-жұмғанша тозаң жым-жылас сейіліпті. Сөйт
се, қасында ешкім жоқ, жападан-жалғыз Махамбет состиып тұр
ған Исатайдың алдына келіп, бір тізерлеп отыра кетіпті. Қалың
сарбаз жағаларын ұстап, бастарын шайқасыпты.

Зертте
Зертте

Өз елді мекендеріңде өмір сүрген, халық игілігі үшін күрескен
адамдар туралы аңыздарды іздестіріп, зерттеу жүргіз.

Үйде орында
Үйде
орында

1. Өздерің тұратын жердің қандай аңыз-ертегілерін білесің?
2. Өз өлкеңнің аңыз-ертегілерінің тақырыптары қандай?
3. Өлкеге қатысты аңыз-ертегілерді қайдан естіп, білдің?
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§ 2.

Біздің айналамыздағы тарихи
ескерткіштер

Кел, ойланайық!
– тарих деген не?
– қандай тарихи оқиғалар
ды білесің?
– өлкеміздің қандай
тарихи, мәдени ескерт
кіштерін білесің?
Меңгерілетін білім:
– туған өлкедегі ескерткіш
терді білу;
– туған өлкедегі тарихи
ескерткіштердің құнды
лығын түсіну;
– туған өлкенің маңызды
ескерткіштерінің әрқай
сысының пайда болу
тарихын түсіндіріп айта
білу.
Түйін сөздер

Орал өңірінің негізі тарихи мұрасы
көптеген материалдық және рухани
ескерткіштерде, архитектурада, мүсін
дерде сақталып, бейнеленген.
Батыс Қазақстан облысында өткен
оқиғалар туралы мәліметтер беретін
археологиялық ескерткіштер, монуме
нттер мен тарихи нысандар бар.
Облыс шегарасында ресми түрде
2139 тарихи-мәдени ескерткіштер
тіркелген. Соның ішінде, археоло
гия
лық – 1966, сәу
лет пен мә
де
ни
ескерткіштер – 173. Орал қаласында –
142, аудандарда – 31. Республикалық
маңызы бар 14 ескерткіш бар.
Тарихта адамзат үш кезеңді бастан
кешірді: бұл – тас дәуірі, қола және
темір дәуір. Біздің жерімізде өткен
дәуірдің көптеген іздері сайрап жатыр.
Бүгін біз өткен заманның үнсіз куә
герлері – археологиялық ескерткіштер
туралы әңгімелейміз.

археология, ескерткіш.

Білгенге маржан

Ескерткіш – елдің, халықтың мәдени мұрасының жалпылама атауы. Тарих және
мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы мұражайлық, көрмелік маңызы бар заттар мен
жылжымайтын ескерткіштерді (құрылыстарды, ғимараттарды, т.б.) қамтиды. Ортақ
типологиялық белгілері бойынша ескерткіштерді негізгі 4 түрге бөледі: археоло
гиялық ескерткіштер, тарихи ескерткіштер, сәулет өнері ескерткіштері, монументтік
(мүсін) өнер ескерткіштері.
Археологиялық ескерткіштер – халықтың ежелгі тарихына қатысты материал
дық мәдениетінің ескерткіштері.
Тарихи ескерткіштер – атақты адамдардың естелігін және маңызды тарихи оқи
ғаларды еске алу үшін жасалған өнер туындылары; халықтың мәдени мұрасының
маңызды бөлігін құрайтын нысандар.
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Батыс Қазақстан даласы мен Орал
өңірінің ескерткіштерін алғаш XVIII
ғасырда орыс ғалымдары әкелі-балалы
Петр Иванович және Николай Петрович
Рычковтар зерттей бастады.
Кеңес кезеңінде өлке археология
сына тың серпін берген ғалым, тарих
ғылымдарының
кандидаты
Г.А.Кушаевтың ізденістерінің орны ерекше. Ел
тәуелсіздігімен бірге өңір археологиясы
жаңа сапалық деңгейге көтерілді. Оның
дәлелі – 2002 жылы 22 ақпанда Батыс
Қазақстан облыстық тарих және архе
Г.А.КУШ АЕВ
ология орталығының құрылуы (дирек
торы тарих ғылымдарының докторы,
профессор М.Н.Сыдықов) еді.
Осы орталықтың Ә.Марғұлан атындағы археология институ
тымен бірлесе жүргізген барлау жұмыстары нәтижесінде Шалқар,
Родник, Ешкітау, Танас мекендерінен тас дәуірінің ескерткіш
тері – ежелгі тас жабдықтар, тиісті құрал-саймандар табылған.
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Әдетте тастан жасалған құрал-саймандар сирек кездеседі. Сол
себепті Батыс Қазақстан аймағындағы мезолит (орта тас дәуірі)
кезеңін зерттеу ісі үлкен қызығушылық тудыруда.
Анықта
Анықта

Қалай ойлайсың, тау неліктен Ешкітау аталған?

Ешкітау

Тас дәуірінің куәгері, палеолит заманының ірі тұрағы –
Ешкітау тауы (Тасқала ауданы). Бұл жерде алғашқы адамдардың
тіршілігіне қажетті еңбек құралдарын жасауға, шикізат табуға
қолайлы жағдайлар болды. Мыңдаған жылдардан соң адамдар
қола өндіруді игеріп алды.
Батыс Қазақстан облысының археологиялық картасында 150ден астам қола дәуіріне жататын ескерткіштер көрсетілген. Сол
кезде аймақта Андронов мәдениеті кең таралған. Тарихи дерек
терде 4–3 мың жыл бұрын Оңтүстік Орал өңірінің тайпалары
көршілес аймақтарды металл шикізатымен қамтамасыз еткендігі
келтірілген.
Қола дәуірінде аймақта Андронов мәдениетімен қатар Қима
мәдениеті де кең таралған. Қима мәдениеті ескерткіштерінің бірі
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Батыс Қазақстан облысындағы қола дәуірінің ең ірі кешендері
Бауыржан-Аяқ көне елді-мекенінен (Тасқала ауданы Атамекен
ауылының оңтүстік-батысынан 10 км жерде орналасқан) 29 шұң
қыр табылған. Артефакттар қоладан жасалған түрлі ыдыс-аяқта
рымен ерекшеленеді.
1984 жылы Теректі ауданының аумағында жүргізілген қазба
жұмыстарының нәтижесінде археологтер «Кресты» атты қола
дәуірінің ескерткішін тапты. Бұл жердегі қорымда қоладан
жасалған бұйымдар мен ыдыс-аяқтар кездеседі, сонымен қатар,
қызыл түске боялған адам қаңқасы жерленген. Ал қанның жан
мен байланысты екенін ертедегі адамдар білген. Мұндай сенімді
анимизм дейді.
Аймақта темір дәуірінің ерекше ескерткіштері көп табылған.
Темір дәуірінің ескерткіштері көшпелі савроматтар (кейін
сарматтар) дәуіріне жатады. Бұған Шыңғырлау ауданы Сегізсай
(Лебедевка) кешеніндегі жүздеген қорғандардан табылған архе
ологиялық жәдігерлер дәлел.

Қырық-Оба
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Талқыла
Талқыла

Қырық-Оба қорымының ерекшелігіне байланысты ескерткішке та
ғы қандай атау беруге болады?

Темір дәуірінің ірі археологиялық ескерткіші – Қырық-Оба.
Ескерткішке үш қорған кешені кіреді. Олар Бөрлі ауданының
батыс жағында және Теректі ауданының Данилякөл ауылының
маңында орналасқан.
Қырық-Оба І кешенінде 7 ірі қорым бар, олардың биіктігі 18,6
метрге дейін жетсе, диаметрі 500 метрге дейін жетеді. Бұл қорым
Еуразия кеңістігінде ең ірі дала пирамидасы болып саналады.
Қырық-Оба ІІ қорымына 40-қа жуық түрлі пішінді қорғандар
кіреді. Бұл қорымдардың ерекшелігі – қорғандардың биіктігі
және алтыннан, күмістен жасалған бұйымдар табылуында. Бұл
белгілер патша әулетінің жерленгенін дәлелдейді.
Бұл маңызды!
Елбасы Н.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласының
аясында біздің облыс бойынша жеті нысан киелі орындар картасына
енгізілді. Олар: Тақсай қорғандар кешені, Жайық қалашығы, Жұмағазы
хазірет кесенесі, Ғұмар Қараш зираты, Батыс Алашорда астанасы – Жымпиты ауылы, Бөкей ордасы тарихи-музей кешені және Дәулеткерей Шығайұлы
кесенесі.

Зертте
Зертте

Облысымыздың 7 киелі орыны:
1. Сармат дәуірінің мұрасы;
2. Алашорданың батыс қанаты;
3. Дін ғұламасына арналған ескерткіш;
4. Көне қала орны;
5. Алаш қайраткерінің зираты;
6. Хан сарайына айналған ескерткіштер;
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7. Даңқты композитор, Дәулеткерей күйшінің кесенесімен таныса
отырып, шағын зерттеу жұмысын жүргіз.
 ақсай қорған кешені, б.з.д. VI–V ғғ. Батыс
Т
Қазақстан облысы, Теректі ауданындағы Тақсай
обалар кешенінен 2012 жылы археологтар
500-ге тарта алтын әшекеймен көмкерілген
20 жасар әйелдің сүйегін тапқан еді. «Тақсай
ханшайымы» атанып кеткен бұл ескерткіш
жәдігердің түпнұсқасы бүгінде Астана қаласын
дағы Ұлттық музейде сақтаулы тұр. Сарматтар
дәуіріндегі ауқатты әулеттің өкілі саналатын
«Алтын ханшайым» отандық археология
ғылымында теңдессіз жаңалық саналып отыр.
Тақсай обалар кешенінде қазба жұмыстары әлі
де жалғасуда.
Алашорда үкіметінің батыс қанаты – Күнба
тыс Алашордасының орталығы болған Жым
питы ауылында Алаш тарихымен байланысты
бірнеше ғимарат сақталған. Оның бірі – Күн
батыс Алашорданың кеңсесі, екіншісі – ХІХ
ғасырға тиесілі мұсылмандар мешіті. Алаш
жұрты азаттыққа қол созған 1917–1918 жыл
дары Алашорданың батыс қанаты ең ұзақ: 19
ай 578 күн бойы өмір сүрген. Бүгінде Жымпиты
ауылында Алаш аллеясы, Алашорда музейі
жұмыс істейді.
Батыс Қазақстан өңірінде ХІХ ғасырда өмір
сүрген дін ғұламасы «Дәдем ата» деген атпен
де әйгілі болған Жұмағазы хазірет Тәңкеұлы.
Ел аузында сақталған аңызға қарағанда ол
Түркістан шаһарында білім алып, Қожа Ахмет
Ясауи дүрбесінде имамдық қызмет атқарған.
Содан кейін туған жеріне оралып, мешіт-мед
ресе ашып, елге рухани білім таратқан. Әулие
дүниеден өткен соң да басынан ел-жұрт
арылмайтын зиярат орнына айналған. Бүгінде
«Дәдем ата» жеке қоры ресми тіркеліп, зиярат
орнында мешіт, қонақүй салынған.
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Ортағасырлық Жайық қаласы қазіргі Орал
қаласының іргесінде, Желтау биігінің Жайық
өзеніне қарай еңкейген тұсында орналасқан.
Археологиялық қазба жұмыстары кезінде
табылған нысандар ХІІІ–ХV ғасырларға тиесілі
болғанымен, жалпы қала туралы дерек ІХ
ғасырдағы араб саяхатшысы ибн Фадланның
жазбасында айтылады. Ғалымдар Жайық
қаласын қазіргі Орал қаласының ізашары
санайды. Болашақта көне қала аумағы ашық
аспан астындағы мұражайға айналады деп
жоспарлануда
 елгілі ақын, ойшыл-ағартушы, Алаш қайрат
Б
кері Ғұмар Қараш – заманының озық ойлы
өкілдерінің бірі. Төңкеріске дейін-ақ «Шайыр...»
және «Көкселдер» жинағын, «Ойға келген пі
кірлерім», «Бала тұлпар» (Уфа, 1911), «Қарлы
ғаш» (Қазан, 1911), «Тумыш» (Уфа, 1911), «Аға
тұлпар» (Орынбор, 1914) кітаптарын шығарған,
1911 жылы қазақтың тұңғыш басылымдарының
бірі «Қазақстан» газетін шығарысқан, 1919 жы
лы тұңғыш педагогикалық «Мұғалім» журналын
шығарған қайраткер.
1917 жылы Алаш қозғалысына белсене ара
ласып, бірінші және екінші жалпықазақ съезіне
қатысқан, қази сайланған. Ғұмар Қараш 1921
жылы 12 сәуірде Батыс Қазақстан облысы
Жәнібек ауданы, Жақсыбай ауылдық округінде
Құнаншапқан деген жерде жауларының қолы
нан қаза табады.
Батыс Қазақстан облысы орталығынан 550
шақырым қашықта жатқан Хан ордасы ауылы.
Ол – 1801 жылы құрылған Бөкей ордасының
астанасы, іргетасын хан Жәңгір 1827 жылы
қалаған елді мекен. Бұл жерде ХІХ–ХХ ға
сырларға жататын көптеген ғимарат – Жәңгір
мектебі, қазынашылық үйі, баспахана т.б.
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60-тан астам тарих және мәдениет ескерткіш
тері сақталған.
Тарихи-музей кешенінің құрамына Бөкей орда
сының тарихи музейі, Тәуелсіздік музейі, Хан
сарайының қару-жарақ палатасы, Бөкей орда
сындағы халықтық білім беру музейі, А.Серга
чев үйі, педагогикалық техникум ғимараты мен
Жәңгірхан, Дәулеткерей, М.С.Бабажановтың
кесенелері кіреді. Үш кесене түрлі архитектура
лық үлгіде салынған.
Дәулеткерей Шығайұлы 1820 жылдар ша
масында қазіргі Бөкей ордасы ауданында
ауқатты отбасында дүниеге келген. Әкесі
Шығай да, Бөкей ордасының ханы Жәңгір де
оны бала жасынан ел билеуге, төрелік етуге,
салтанат құруға тәрбиелеген. ХІХ ғасырдың
орта тұсындағы Исатай, Махамбет көтерілісіне
тікелей қатыспаса да, тілектес болған деген
дерек бар. Мұны оның «Жігер» атты күйінен
байқауға болады. Дәулеткерей адамның
рухани дамуына аса көңіл бөлген және бұл
бағыттағы өз көзқарасын қорғаған. Композитор
өміріндегі аса елеулі оқиғаның бірі – ұлы күйші
Құрманғазымен кездесуі. «Дәулеткерейдің
Құрманғазымен әңгімелесіп, халық дәстүрі
үлгісіндегі басқа да домбырашыларды көріп-та
нуы оның музыкалық шығрамашылығына қатты
әсер етеді», – деп жазды академик А.Жұбанов.
Дәулеткерейдің халық тағдырын, елдің еркіндік
ке ұмтылу сезімін бейнелеген «Топан», «Жігер»
атты күйлері тегеурінділігімен қоса тақсірет
көрген ержүрек адамның салмақты, салиқалы
тебіреніс толғанысын бейнелейді.
Дәулеткерей – ұзақ уақыт өмір сүрмесе де
артына өлмес, өшпес мұра қалдырып кеткен
ұлы күйшілердің бірі. Кесенесі облыстағы Бөкей
ордасы ауданында орналасқан.
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Монументалдық ескерткіштер
Біздің облысымызда сан түрлі монументалдық ескерткіштер
бар. Ескерткіштер мүсіндеу, тарихи оқиғаларға байланысты
немесе жеке тұлғаларға қатысты бейнеленген.
Талда
Талда

Қандай ескерткіштер бейнеленген?
– Ескерткіш-мүсіндердің авторларын анықтап, қала тарихымен бай
ланысын талда.
– Ескерткіштегі тұлғалар туралы қандай мәліметтер бере аласың?
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Сырым Датұлы

Жәңгір хан

Абай Құнанбаев

Александр Пушкин

Құрманғазы 
және Дина

Мәншүк Мәметова
Әлия Молдағұлова
Хиуаз Доспанова

Сәулет және қала құрылысы ескерткіштері
Орал – қазақ елінің байырғы қалаларының бірі. Шаһардың
Шаған мен Жайық өзендерінің қиылысқан тұсындағы тарихи
бөлігін ХІХ ғасырдағы тарихи-мәдени сәулет ескерткіштері
құрайды. Облыс орталығы Еуропа мен Шығыс сәулет өнерлері
тоғысқан өңір болып табылады.
Ж ас ап көр

Қала туралы кітаптар, журналдар, баспасөз беттеріндегі
және Интернеттегі тарихи фотосуреттерді жинақтап, PowerPoint
программасында презентация жасап көр.

Атамандар үйі
Ғимарат 1825 жылы италиялық архитек
тор М.Дильмедино «палаццо» стилінде
салынған.
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Қазіргі таңда мұнда Батыс Қазақстан Ішкі
Істер департаментінің госпиталі және
А.С.Пушкиннің музей-үйі орналасқан.

Карев үйі
1900 жылы Орал қаласындағы Үлкен
Михайлов және Мостовой көшелерінің
қиылысында ірі ғимарат салынды. Ол
жергілікті танымал көпес Александр
Каревтің құрметіне аталған «Карев үйі»
болатын. Бұл ескерткіш көп жылдар
бойы Орал қаласындағы ең зәулім әрі ең
биік ғимараттардың бірі болған.
Қазір бұл ғимаратта Ғ.Құрманғалиев
атындағы Батыс Қазақстан облыстық
филармониясы мен Ж.Молдағалиев
атындағы облыстық әмбебап кітапхана
сы орналасқан.

 ІХ ғасырдан бұрынғы коммерциялық
Х
банк ғимараты 1896 жылы тұрғызылған.
Сәулетшісі – А.Бунькин. Революцияға
дейін ғимарат сауда банкінің қарама
ғында, сонымен қатар дүкендер үшін
пайдаланылған.

Қазіргі таңда Батыс Қазақстан облысы
әкімдігінің ғимараты орналасқан.
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Тарихи және мәдени ескерткіштер бізге өткен тарих туралы
мәлімет беріп қана қоймайды, сонымен қатар дәуірдегі ең
маңызды тарихи оқиғалардың ерекшеліктерін көрсетіп, дүниета
нымымызды байытуға ықпал етеді.
Өз өлкеміздің тарихи қасиетті орындарын білмейінше, өз Ота
нымыздың тарихын зерттеу мүмкін емес.
Үйде орында
Үйде
орында

1. Орал қаласындағы тарихи ескерткіштер әлемнің қай қаласын
дағы ескерткіштерге ұқсайды?
2. Өз елді мекендеріңде қандай тарихи ескерткіштер бар? Оларды
сипаттап, мына кестеге толтыр.
Ескерткіш атауы

Орналасқан жері

Ескерткіш сипаттамасы

3. Тарихи және археологиялық ескерткіштердің құндылығы не
де? Не себепті ескерткіштер қорғау мен сақтауды қажет етеді?
Ескерткіштер картасына тағы нелерді қосу керек деп ойлайсың?
Батыс Қазақстан облысы бойынша ескерткіштер картасы
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§ 3.

Өңірдің тарихи тұлғалары:
билер, батырлар мен палуандар

Кел, ойланайық!
– Би деген кім? Билер
халық өмірінде қандай
рөл атқарған?
– қандай батырлар мен
палуандарды білесің?
– жергілікті ақындардың
қандай шығармаларын
атай аласың?
Меңгерілетін білім:
–	 туған өлкені тарихына
кірген билер, ақындар,
батырлар мен палуан
дарды білу;
– бұл тұлғалардың туған
өлке тарихына бекер
кірмегендігін дәлелдей
білу.

Түйін сөздер

би, батыр, палуан.

Білгенге маржан

Палуан – күш өнері басым,
күрес өнерін жетік меңгерген,
әдіс-тәсілі
мықты
адам.
Олар туралы түрлі аңыз-әңгі
мелер ел аузында сақталған.
Палуан – көне түрік тіліндегі
«алып» сөзімен мағыналас.

26

Ата-бабаларымыздың
ғасырлар
бойғы арманы – тәуелсіз ел болу. Қазақ
елі өтпелі кезеңнің барлық қиындық
тарын жеңіп, әлемдік сахнаға көте
рілді. Еліміздің осындай биіктіктерді
бағындыруына барлық адамдар сүбелі
үлес қосты. Ұлттық қасиетіміз бен ұлт
тық намысымызды оятқан, әлемге
қазақтың танылуына, бостандық пен
еркіндіктің бастауында қазақ халқына
әйгілі
билеріміздің,
батырлары
мыздың, балуандарымыздың орны
ерекше болған. Өз өлкемізден шыққан
билердің, батырлардың, балуандардың
бір қатарына тоқталып өтеміз.
Анықта
Анықта

Өз өлкеңде билер болған ба?

Өлкеміздің танымал билерінің
бірегейі әрі көшбасшысы Әйтеке Бәй
бекұлы (шамамен XVII ғасырдың
соңғы ширегі – XVIII ғасырдың 30
жылдары) – қазақ халқының бірлігін
нығайтуға зор үлес қосқан атақты үш
бидің бірі, мемлекет қайраткері. Әлім
тайпасының Төртқара руынан шық
қан. Әйтеке бидің шын есімі – Айтық.
Оның есімі қазақ халқына діл
мар шешендігімен, тапқыр билігімен
мәлім. Ол ақыл-білімімен, парасатпайымымен және әділ шешімдерімен
ел сеніміне ие болған. Мал, жер, жесір
және құн дауымен оған қарапайым

ӘЙТЕК Е БӘЙБ ЕКҰЛЫ

халық та, төре де, хан да жүгінген. Ол
өзінің үзеңгілес достары Төле, Қазыбек
билермен және жауынгер серіктері
Қабанбай, Бөгенбай, Жәнібек сынды
батырлармен бірге қазақ елінің, халық
жасақтарының басы-қасында болады.
ХVІІ–ХVІІІ ғасырларда қазақ халқы
ның басына түскен ауыртпалықты бірге
көтереді. Қатерлі жорықтар мен қанды
шайқастарға қатысады. Демек, елінің ер
кіндігін, жерінің бүтіндігін бірге қорға
ған.
Тәуке хан кезіндегі қазақ хандығы
ның аса көрнекті билерінің бірі ретінде
«Жеті жарғыны» шығаруға елеулі үлес
қосады. Бір орталыққа бағынған қазақ
хандығын құруға атсалысады. Ол өз өмі
рін, күш-жігерін, ақыл-парасатын ел
қамына, оның келешегіне, болашағына
арнаған қайраткер. Мұны «Әйтеке айт
ты» деген шешендік сөздердің көпшілігі
дәлелдейді.
Зертте
Зертте

Әйтеке Бәйбекұлының «Бай болсаң,
халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң,
жауыңа найзаң тисін. Бай болып елге пай
даң тимесе, батыр болып жауыңа найзаң
тимесе, елден бөтен үйің күйсін», – деген
шешендік сөзін қалай түсінесің?

ЖИЕМБ ЕТ 
БОРТОҒАШҰЛЫ

Кіші жүздің Байұлы тайпасының
Тана руынан шыққан Жиембет Бортоға
шұлы (XVI ға
сыр
дың со
ңы мен XVII
ғасырдың алғашқы жартысы) – қазақтың
аса талантты жырауы, биі әрі жеңімпаз
батыры. Жиембеттің жастық шағы
қазіргі Батыс Қазақстан аймағының
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Ақжайық, Дендер, Өзен, Жем, Арал аралығындағы ауылдарда
өткен.
Жиембет 1620 жылғы Есім ханның ойрат-қалмақтармен соғы
сы кезінде ерекше ерлік, тапқырлық көрсетіп, шапқыншы жауды
ойсырата жеңіп, бетін қайтарады. Жиембет жыраудың ерен ерлігі
мен әділ де алғыр билік қызметі хақында былай жазылған: «...Ол
Есім ханның Кіші жүздегі ел басқарушы биі, қолбасшы батыры
болған. Қалмақтарға қарсы 1620–1627 жылдардағы жорықтарға
қатысып, ұйымдастырушылық қабілетімен, ерлігімен көзге түс
кен». Сөйтіп ол үлкен абырой, зор беделге ие болған.
Зертте
Зертте

Жиембет бидің ерлігі мен әділ билік қызметін қандай деректермен
дәлелдей аласың?

Кіші жүздің қоғамдық-саяси өмі
рінде көзге түсіп, ел істеріне белсене
араласқан Үкі би (XVIII ғасырдың
50–60-жылдары мен ХІХ ғасырдың
алғашқы ширегі) – сол тұстағы
мұрағат деректеріне есімі таңба
ланған тұлға. Шежіре бойынша Үкі
бидің ата-тегі – Кіші жүздегі он екі
ата Байұлының Байбақты руынан,
оның Әлтеке бөлімінен. Кіші жүз
руларының қоныстары келтірілген Орынбор шегаралық комис
сиясының мәліметінде «Байбақты руының Әлтеке бөлімі жазда
Өлеңті бойында, қыста оның сағаларындағы қамыстарда көшіпқонады» делінген.
Ел аузынан жеткен әңгімелерде Үкінің би, батыр, шешен, айт
қыш кісі болғаны айтылады. Заманында Кіші жүзге әйгілі бол
ған Үкі бидің сөзіне тоқтамаған кісі жоқ дейді. Үкі бидің мазары
Ақжайық ауданындағы Базартөбе ауылдық округіне қарасты
Қызылжар ауылының маңында орналасқан.
Жүсіп Сырымұлы (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.
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Заманының белгілі адамы. Оның 1790 жылы Калмыково қор
ғанынан 50 км жердегі орыс-қазақ келіссөзіне қатысқандығы
жөнінде деректерде айтылады. Әсіресе, Арынғазы ханды орыс
патшасы шақырып алып, жібермей қойғанда, кейін Калугада
мырза қамауда ұстағанда да: «Ханымызды жат жерге тастап кете
алмаймыз», – деп Қаражігіт Бектауұлы екеуі он жылдай Арын
ғазының қасында қалған мәрт азаматтар. Ақыры, орыс патша
лығы елге жібермейтініне анық көзі жеткен соң, Арынғазы хан
бұл екеуін (Жүсіп Сырымұлы мен Қаражігіт Бектауұлын) елге
қайтарған. Жүсіп озбыр елдің мұндай өрескел зорлығына қаны
қатқандықтан, орыс отаршылдығын әшкерелеп, елде көп уағыз
айтқан. Сол үшін қуғын көрген. Ақыры, орыс империясының
саясатына мойынсұнбаған Жүсіп Сырымұлы Хиуа хандығына
өтіп кетіп, сонда дүниеден өткен. Анықталған деректер бойынша
сүйегі Қарақалпақстандағы Бестөбе зиратында деседі.
Сыпыра Қарабайұлы (XVIII ғ.) – Байұлының Алаша бөлімінен
шыққан би. Сырым бастаған ұлт-азаттық қозғалыс туралы мате
риалдар музейдің мұрағат құжаттарында сақталған.
Ол 1787 жылы 14 қыркүйекте беделді би-батырлармен бірге
Уфадағы Нұралыны елге қайтару үшін О.А.Игельстромға хат
жолдаушылардың қатарында болды. Сол жылы түрік елшісінен
келген хатпен Сыпыра би де танысқан. Сыпыра 1788 жылдан
бастап орыс үкіметімен хат алмаса бастады. 1790 жылы Сыпыра
би Шеркеш Тұрмамбет, Шекті Мұратбек билермен бірге Есім сұл
танды хан тағына көтермек болды. 1793 жылы 28 ақпанда патша
үкіметі Сыпыра биге Тархан атағын берді.
Талқыла
Талқыла

Үкі би, Жүсіп Сырымұлы, Сыпыра Қарабайұлы есімдері қандай та
рихи оқиғалармен тығыз байланысты?
Тарихи тұлғалардың бұл оқиғалардағы рөлі қандай?

Анықта
Анықта

Өз өлкемізден шыққан танымал батырлардан кімдерді білесің?
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Есімі халық арасында Байұлы бірлес
тігіндегі Алаша руының ұраны ретінде
белгілі – Байбарақ Құдайқұлұлы ХVІІ
ғасырдың соңы мен ХVІІІ ғасырдың
басында өмір сүрген.
Шежіре бойынша, Алаша – Ақберлі –
Атымыс – Сары – Қожамберлі – Құдай
берді болып тарайды да, одан Құдайқұл,
Ботпанай, Балта, Қойсары, Төле деген
бес бала дүниеге келеді. Міне, осындағы
Құдайқұлдан Байбарақ туады.
БАЙБАРАҚ 
ҚҰД АЙҚҰЛҰЛЫ

Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Ел аузынан жеткен аңыз-әңгімелер
бойынша, қалмақтардың қазақ даласына
жасаған көп шапқыншылығының бірінде
14 жасар Байбарақ қолға түсіп, 5 жылдай
тұтқында болған. Жігерлі жастың туған
жерінге қайта-қайта қашуға әрекет қылған
қайсарлығына тәнті болған қалмақ баты
ры: «Еліңе жіберсем, маған қандай алғыс
айтар едің?» – деп сұраған. Өжет бала
іркілместен: «Байбарақ!» деп ұрандап
келіп, еліңді бір шауып кетер едім!» – деп
жауап қайтарған. Содан елге оралған
Байбарақ сол кезде Кіші жүздегі Алаша
руының жауға шапқан ұраны болған Сей
тімбет батырдан рұқсат сұрап, батасын
алып, қалмақ батырының ауылына «Бай
барақ! Байбарақ!» деп ұрандап шабуыл
жасаған. Қалмақ батырымен болған жек
пе-жекте Байбарақтың күші басым түс
кен. Бірақ кезінде өзін өлімнен құтқарып,
азаттық бергенінің өтеуі ретінде оны тірі
қалдырып, тұтқындағы қазақтарды босат
тырып, құн төлеткен. Осы жеңісті оқиға
Байбараққа «батыр» деген атақ алып
келеді. Байбарақтың ерлігіне риза болған
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Сейтімбет батыр оған өз ұранын тапсырған. Сол кезден бастап Бай
барақ батырдың есімі алаш жұртының жауын қашыратын ұранына
айналған. Тіпті, он екі ата Байұлының Сұлтансиығына кіретін іргелі
рудың ұраны Байбарақ болып кеткен дейді.

Орынбор экспедициясының бұрынғы суретшісі ағылшын
Джон Кэстль 1736 жылы 30 маусым күні Әбілқайыр ханға келген
Алаша Бәйсеу би және Байбарақ батырмен кездескен.
Байбарақ батыр 1749 жылы шілдеде Орынборда Нұралыны
хандық таққа бекіткен патша грамотасына табыстау салтанатына
қатысады.
1755 жылы Батырша бастаған башқұрт халқының Ресейге
қарсы азаттық күресі кезінде батыр көзге түседі.
Соңғы жылдары Ақжайық ауданына қарасты Тайпақ өңіріндегі
Базаршолан ауылының күншығыс бетіндегі Байбарақ қорымында
батыр ұрпақтары бабаларының басына күмбезді кесене тұрғызды.
Сырым Датұлы (1742–1802) – қолбасшы батыр, би, шешен.
1783–1797 жылдардағы Кіші жүз руларының орыс отаршы
ларына қарсы ұлт-азаттық көтерілісінің жетекшісі, дәстүрлі ел
билеу жүйесіне өзгеріс енгізген реформатор.
Тегі – он екі ата Байұлына жататын Байбақты руының Әйт
імбет тармағының Шолан атасынан. Халықтық шежіре бойынша,
Шоланнан Түкіш, Дат, Есенбай, Байторы тарайды. Даттан Сырым
батыр туады.
Сырым Батыс Қазақстан облысының
Сырым (бұрынғы Жымпиты) ауданының
Жетікөл деген жерінде дүниеге келген.
Сырымның атына байланысты халық ара
сында тараған аңыз сөздер көп. Ол жасы
нан-ақ ақылды, батыл және тапқыр болған.
Сырым Датұлы Ресей патшасының,
оның осы өңірдегі әкімдерінің, ханның
және сұлтандардың қарапайым халыққа
көрсетіп отырған озбырлығына қарсы
күресті бастады. Сондықтан да ол патша
өкіметі мен хан-сұлтандарға наразы
бұқараны төңірегіне топтастырады. 1797
СЫР ЫМ ДАТҰЛЫ
жылы Сырым бастаған көтерілісшілер
(1742–1802)
Есім ханды өлтіреді.
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Оның орнына Айшуақ хан сайланады. Ол көп әскер жасақтап,
көтерілісшілердің соңына түседі. Сырым екі жылдай Арал теңі
зінің батыс жағын мекендейді. Патшаның жазалаушы әскері
соңынан қалмаған соң, Хиуа хандығының жеріне өтіп кетеді.
1802 жылы сонда қайтыс болады.
Орал қаласында Сырым Датұлына арналған ескерткіш орна
тылды.
Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Бірде Мөңке бидің үйіне арық құнанына мініп Сырым бала келеді.
Баланы көзге ілмеген би бәйбішесіне: «Балаға айран әкел», – депті.
Таңертең аулада семіз қызыл тұсақтың үйелеп өліп қалғанына
налыған Мөңке:
– «Құтты қонақ қонса, қой егіз табады, құтсыз қонақ қонса, малың
қырсық шалады» деген, қызыл тұсақ үйелеп өліпті, бала, құтсыз қонақ
болдың. Енді үйімнен кет! – деп ызғар шашады. Сонда Сырым бала:
– Олай болмас, биеке, –депті.
– Құтты қонақ қонса, малы өліп, басы аман қалады, құтсыз қонақ
қонса, өзі өліп, малы иесіз қалады. Менің қандай қонақ екенімді
қайдан білесіз?! Мүмкін құтты қонақ шығармын, – депті. Мөңке би
баланың бұл сөзіне аң-таң болыпты да:
– Рас айтасың, балам, сен расында құтты қонақ екенсің, – деп,
оған сый-сияпат көрсетіпті.

ИСАТАЙ ТАЙМ АНҰЛЫ
(1791–1838)
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Исатай Тайманұлы (1791–1838) – ба
тыр, қолбасшы 1836–1838 жж. Батыс Қа
зақстан аймағында өрбіген ірі ұлт-азаттық
көтерілістің басшысы. Тегі – Беріш руынан,
Ағатай батырдың ұрпағы. Ел басқару ісіне
ерте араласқан. Парасаттылығымен, батыр
лығымен, шыншылдығымен руына ғана
емес, бүкіл аймаққа беделді болды. Жәңгір
хан оны Беріш руына старшын сайлады,
шұрайлы жерлерден қоныс берді. Исатай
сынды батырларына арқа сүйеді.
Халықтың айтуы бойынша, жасынанақ ақылды, ұстамды болған. Ақындық,
шешендік, батылдық қасиеттері ерте-ақ
байқалған.

Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Тайман ауылы Астраханьнан Сарайшық қамалына қарай кететін
үлкен керуен жолының үстінде екен. Бірде осы жолмен келе жатып,
жетегінде көтерем жабағысы бар бір жолаушы Тайман үйіне түсіпті.
Жас Исатай сол жабағыны айналшықтап, қайта-қайта, о жер, бұ жерін
сипап қызыға берсе керек. Кетерде жолаушы Тайманның қонақасына
риза болып: – Жабағыны маған сыйлаңыз, орнына ту бие керек пе,
ат керек пе қалағаныңызды алыңыз! – депті. Үй-іші болып өтінгеннен
кейін жолаушы келісіп, жабағыны беріп кетеді. Сол көтерем жабағы
бабына келіп, жасы толған уақытта батырдың жауға мінетін аты бола
ды. Оның жүйріктігі сондай, қуса жетеді, қашса құтылады.

Махамбет Өтемісұлы (1803–1846)
Батыс Қазақстан облысының Нарын
құмында дүниеге келген. Қазақтың
көрнекті ақыны, 1836–1838 жылдар
дағы көтерілістің жалынды жаршысы.
Жасынан батыл, мерген және төкпе ақын
болатыны байқалады. Бала кезінде-ақ
мұ
сыл
ман
ша да, орыс
ша да оқып, сауатын ашқан.
Махамбет жас кезінен-ақ өзінің
турашыл өткір сөздерімен, жалынды
өлеңдерімен жұрт көзіне түсе бастайды.
Халық оның өлеңдерін сүйіп тыңдайтын
МАХ АМБ ЕТ 
болады.
ӨТЕМІСҰЛ Ы (1803–1846)
Махамбеттің көпшілік алдындағы
беделін ескеріп, Жәңгір хан оны өз адамы
етуге тырысады. Осы мақсатта оған старшын атағын береді. Өзінің
баласы Зұлқарнайды Орынборға оқуға жібергенде, оның қасына
Махамбетті қосып береді.
Махамбет 1836–1838 жылдардағы ұлт-азаттық көтерілістің
рухани дем берушісіне айналып, Қиялы моладағы, Теректі құм
дағы, Тастөбедегі шайқастарында нағыз қас батырдың асқан
үлгісін көрсетеді. Үнемі өз жасақтарының алдында жүреді,
қолындағы наркескені жарқ-жұрқ етіп талай дұшпанның басында
ойнайды. Бірде оншақты орыс-казактардың ортасына түседі. Өзі
нің асқан шеберлігімен олардың қылыштары мен найзаларын
денесіне дарытпай құтылып кетеді. Сонымен қатар, Махамбет өз
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Науша батырдың 
құлпытасы

Науша батыр ескерткіші
(қазіргі көрінісі)

өлеңдерінде ел билеушілерінің халыққа
жасаған қиянатын, озбырлығын әшке
релеп отырады. Сондықтан да олар
Махамбеттің соңына түсуін қоймады.
Ақы
ры 1846 жы
лы оны қа
пы
да бас
салып, өлтіреді.
Тегі – Байбақты руынан шыққан Нау
ша Қаржауұлы (1788–1869 жж.) – батыр.
Ол інісі Наурызәлі және басқа руласта
рымен 1827 жылы көктемде Бөкей орда
сын шарпыған толқуды бастаған.
Олар Қаратоғай батыр Мәметұлы бас
таған Алаша руының көтерілісшілеріне
қосылып, Қараөзеннің шығыс жағалауы
мен Сарыөзеннің бойын қазақтарға қай
таруды, алым-салықтар мөлшерін азай
туды, т.б. талап етеді.
Толқуға қатысушылар басуға шық
қан Орал казак-орыс отряды тікелей
шабуылға шығуға бата алмайды, ал
оларға қарсы күш көрсетуге бел байлаған
Науша және Қаратоғай батырларға көте
рілісшілер тобындағы Шеркеш руының
беделді азаматы Жақсыбаев басу айтып,
тоқтатады. Оқиға қантөгіссіз аяқталып,
бейбіт түрде тарқағанымен, халықтың
патшалық және жергілікті билікке нара
зылығы тоқтамайды.
Жалпы, Наушаның өмірі мен ерлік
істері туралы халық арасында аңыз-әңгі
мелер көп болған.
Наушаның құлпытасы Ақжайық
ауданындағы
Құрайлысай
ауылдық
округінің маңында орналасқан.

Талда
Талда

Байбарақ, Сырым, Исатай, Махамбет, Науша батырлар куә болған
тарихи оқиғаларды хронологиялық реті бойынша тізбектеп жаз.
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ХVІІІ–ХІХ ғғ. батырлар ерлігін қазір кездестіреміз бе? Қазіргі
батырлар кімдер?

МӘМ ЕТОВА МӘНШҮК

ХИУАЗ ҚАЙЫ РҚЫЗ Ы
ДОСП АН ОВА

Мәметова Мәншүк – қазақтың
қаһарман қызы, Кеңес Одағының Баты
ры. 1922 жылы Орда ауданында дүниеге
келген. Әкесінен ерте қалған Мәншүкті
анасы Әминаның тәрбиелеп өсіреді.
Соғыс басталғанда Мәншүк Алматыда
медицина институтында оқып жүрген
болатын. 1942 жылы тамызда өз еркімен
майданға аттанады. 1943 жылы 16
қазанда Невель түбіндегі шайқаста пуле
метші Мәншүк ерекше ерлік көрсетіп,
Шығыс қыздарының ішінде ең алғаш
болып Кеңес Одағының Батыры деген
жоғары атаққа ие болды. Өзі өлгенімен,
аты Невель мен Қазақстанның көптеген
қалаларында мәңгі сақталды. Біздің
елімізде көшелердің, мектептердің аты
берілген. Оралда мемориалдық музейі
мен ескерткіші бар.
Хиуаз Қайырқызы Доспанова 1922
жылы 15 мамыр күні Ганюшкин село
сында (қазіргі Атырау облысы) дүниеге
келген. 1940 жылы Орал қаласындағы
№1 мектепті аяқтаған.
Ұшқыштық өмір жолын Оралдың
аэроклубында бастап, кейін әйгілі ұшқыш
Марина Раскова басқарған ұщқыш қыз
дардан құралған 46-гвардиялық полкінің
құрамында болып 300-ден астам әуе
шайқастарына қатысқан Хиуаз Доспа
нова сол кездің өзінде теңдессіз ерлігі
үшін «Қанатты қыз» атанған еді. Жау
мен аспандағы шайқаста 300 рет болып
қайтқан Хиуаз ұшақтан 14 рет құлапты.
Төрт мәр
те ау
ыр жа
ра
қат алып, есін
жиысымен ұрыс даласына қайта оралып
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отырған. Жаумен шайқаста асқан ерлік көрсете білген. Қазақтың
жас қызы Ұлы Отан соғысы жылдары Марина Раскова басқарған
46-гвардиялық түнгі бомбалаушы – ұшқыштар полкінде штурман
қызметін атқарған. Хиуаздың есімін қазақ жұртшылығына алғаш
танытып, мақала жазған сол кездегі майдандық газеттің тілшісі,
ақын Сағынғали Сейітов. Майдандағы ерлігі үшін ол «Қызыл
Жұлдыз», ІІ дәрежелі «Отан соғысы» ордендерімен және көптеген
медальдармен марапатталған. 2005 жылы Х.Доспановаға Елба
сының Жарлығымен «Халық Қаһарманы» атағы берілді.
Орал қаласында №30 ЖОББ мектебіне Х.Доспанованың аты
берілді.
Майданов Қайырболат (Николай)
Сайынұлы 1956 жы
лы 7 ақ
пан
да
Батыс Қазақстан облысының бұрынғы
Жымпиты (Қазіргі Сырым) ауданы,
Тасқұдық ауылында дүниеге келген.
1973 жылы Ақжайық (қазіргі Теректі)
ауданының Шағатай ауылында орта
мектепті бітірген. Чапаев (қазіргі
Ақжайық) ауданында ДОСААФ коми
теті жанынан жүргізушілер курсын
аяқтап, Кеңес әскері қатарына алы
нады. Сарытау (Саратов) Жоғары әскери
ұшқыштар даярлайтын училищеде
МАЙД АН ОВ 
оқиды. Ауған соғысына қатысып, көр
ҚАЙЫ РБОЛ АТ
сеткен ерлігі үшін 1988 жылы 29 шіл
деде Кеңес Одағының батыры атағын
алады. Қызыл Жұлдыз, Қызыл Ту, 3-дәрежелі «КСРО Қарулы
Күштері қатарында Отанға қызметі үшін» ордендерімен мара
патталған. Ауғанстанда 50 рет әуеге көтеріліп, ауыр шайқас
тарға қатысқан.
Орал қаласында әскери-техникалық мектебі жанында Н.Май
дановтың ескерткіші орнатылған.
Зертте
Зертте

«Түйе балуан» сөз тіркесі қандай мағына береді?
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ЕҢС ЕП ДОСҚАЛ ИЕВ

Жайық өңірі палуандар мен спортшы
азаматтарымен белгілі. Есімін ел таныған
балуан ерлердің көшбасшысы, «түйе
палуан» атағын алған – қаратөбелік
Еңсеп Досқалиев. Соғыс басталған
уақытта өз еркімен майданға аттанды.
1944 жылы Украинада ерлікпен қаза тап
ты. 1993 жылдан бастап, Қаратөбе ауда
нында Еңсеп Досқалиевты еске алу
мақсатында қазақша күрестен республи
калық жарыс өткізу дәстүрге айналған.
Сайлау Мұқашев – 1970 жыл
да
ры
белді де белгілі, атақты еркін күрес шебер
лерінің бірі. Сайлау Мұқашев Қазақстан
Республикасының 6 дүркін чемпионы,
5 дүркін Әлем чемпионы Әли Әлиевтің
жүлдесі үшін өткен халықаралық ірі
турнирдің екі дүркін жеңімпазы. Ауыл
спортшылары арасында өткен КСРО чем
пионатының 5 дүркін чемпионы.
Кешегі
даңқты
балуан
Сайлау
Мұқашев – бүгінде есімі ел тарихына
алтын әріптермен жазылған Жайық өңі
рінің мақтанышы.
Талқыла
Талқыла

Алдыңғы толқын – ағалардың ізін ке
йінгі толқын – інілері баса алды ма?

ЕРБОЛ АТ 
БАЙБАТ ЫРОВ

Осындай әлемдік үлкен спортта зор
табыстарға жеткен аға буын балуан
дардың орнын кейінгі жылдары жаңа
буын талантты жас балуандар басты.
Ерболат Байбатыров – әйгілі сам
бошы, Азия чемпионы, төрт дүркін әлем
чемпионы.
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ЛАР ИО НОВА 
ЕКАТ ЕР ИН А

ДАН ИЯР МАРАТҰЛЫ
ЕЛЕУСІН ОВ
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Ларионова
Екатерина
Алек
сеевна – әйелдер күресіндегі Қазақ
станның атақты спортшысы, 2016 жылы
Рио-де-Жанейрода өткен Олимпиада
ойындарының қола жүлдегері.
Данияр Маратұлы Елеусінов –
қазақтың даңқты боксшысы, 69 кг. сал
мақ дәрежесіндегі 2016 жылғы Рио-деЖанейродағы Олимпиада ойындарының
жеңімпазы, 2013 жылғы әуесқойлар ара
сындағы әлем чемпионы, Азия ойында
ры
ның 2010 жә
не 2014 жыл
ғы Азия
ойындарының чемпионы.
2017 жылы Орал қаласында Оқу
шылар және спорт сарайында Д.Елеу
сінов атындағы бокс залы ашылды.

Ж ас ап көр

Облысымыздағы өзге де танымал тұлғалар
PowerPoint программасында презентация жасап көр.

туралы

Орал өңірінен көптеген танымал тұлғалар түлеп шықты.
Кейінірек олар біздің республикамыздың мақтанышы болды. Біз
өмірі мен қызметі жас ұрпаққа үлгі болатын жерлес бүгінгінің
батырлары мен тұлғалар туралы білуіміз керек.
Үйде орында
Үйде
орында

1. Берілген ақпараттардан қандай әсер алдың?
2. Қазіргі қоғамға билер, батырлар мен балуандардың қандай қа
сиеттері жетіспейді?
3. Өз елді мекендеріңдегі билер, батырлар мен балуандар туралы
эссе жаз.
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§ 4.

Жәдігерлер сыр шертеді
(өлкетану музейіне бару)

Кел, ойланайық!
– музей деген не?
– тұратын жерлеріңде
музей бар ма?

Батыс Қазақстан облыстық өлке
тану музейі – Орал өңіріндегі көне
музейлердің бірі.

– музейде нелер болады?
– қандай музейлерге
бардың?
Меңгерілетін білім:
– тарихи жәдігердің не
екенін білу;
– тарихи мұраны жеткі
зудегі жәдігердің рөлін
білу;
– нақты жәдігерлер нені
білдіретінін түсіндіре
білу.

Түйін сөздер

мұрағат, жәдігер.

Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану
музейінің ескі көрінісі

Батыс Қазақстан облыстық тари
хи-өлкетану музейін 1836 жылы
Орал әскери училищесінің оқыту
шысы М.К.Курилин ұйымдастырды.
Бірнеше жылдан соң Орал реалдық
училищесіне аударылып, Орал казак
тарының тарихи музейіне айналды.
Содан кейін оның базасында облыстық
тарихи-өлкетану музейі құрылды.
Ұлы Отан соғысы жылдары жабылып

Білгенге маржан

Жәдігер – экспонат (латынша Exponatus – көрмеге қойылған дегенді білдіреді) –
музейде немесе көрмеде жалпы жұрттың танысып, қызықтауына көрнекі жерге
қойылған зат.
Мұрағат – көне құжаттарды сақтайтын мекеме.
Археология – грек тілінен аударғанда «көнені зерттеу» деген мағынаны білдіреді.
Археология ғылымы тарихи ескерткіштерді зертей отырып, ежелгі дәуірдегі адам
дардың қоғамдық өміріндегі өзгерістер мен ерекшеліктерді анықтайды.
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қалды. 1980 жылдан бері музей 1879 жылы салынған бұрынғы
орыс-қырғыз мектебінің көркем ғимаратында орналасқан.

Батыс Қазақстан облыстық тарихи-өлкетану музейі

Қазіргі таңда музейдің 12 филиалы жұмыс жасауда: Кеңес
Одағының Батыры М.Мәметованың музей-үйі, Е.Пугачевтың
музей-үйі, А.Пушкиннің музей-үйі, суретші С.Ғұмаровтың
музей-үйі, облыстық табиғат және экология музейі, Жәңгір хан
атындағы тарихи-этнографиялық музей, С.Датұлы атындағы
Сырым аудандық тарихи-өлкетану музейі, Қаратөбе аудандық
М.Мералиев атындағы өлкетану музейі, Жаңақала аудандық
Д.Нұрпейісова атындағы өнер музейі, Казталов ауданының Көк
терек, Ақпәтер ауылдарындағы тарихи-өлкетану музейлері және
Орал қаласындағы «Рухани жаңғыру» музейі.
Бұл маңызды!
Батыс Қазақстан облыстық тарих және өлкетану музейінің негізгі бөлімінде
100 мыңнан астам экспонаттар ұсынылған. Олар аймақтың даму тарихын па
леолит дәуірінен қазіргі заманға дейін көрсетеді.
Мұражайдың бай коллекциясы 8 залда орналасқан:
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Ж ас ап көр

Жайық қалашығы т.б. археологиялық ескерткіштер, ерте
замандағы тұрақтардың, елді мекендердің, қорғандардың,
қорымдардың біреуін таңдап, сызба нұсқасын жасап көр.
Археология залында палеолит
дәуірінің еңбек құралдары ұсынылған.
Ең құнды жәдігерлер – сақ тайпала
рының алтын және күміс бұйымдары:
ат-әбзелдері, сырғалар, моншақтар,
алқалар және т.б.
Жайықтың көне қалашығының
құрылу тарихына арналған зал мем
лекет дамуының жоғары деңгейін
дәлелдейді.
Сондай-ақ, осы залда Жайықтың
көне қалашығының қазба жұмыстары
кезінде табылған заттары – керами
калық плиткалар, кірпіштер, моне
талар қойылған.
Қазақ хандығы мен «Бөкей Орда
сының тарихы» залында қазақ ханда
рының билігі кезіндегі аймақтың даму
тарихы көрсетілген.
Залда ерекше назар аударатын
1723–1730 жылдардағы «Аңырақай
шайқасы» атты сурет кескіндемесі –
қазақ халқының Жоңғар шапқыншы
лығымен күрес тарихын бейнелейтін
көрініс. Залдың бір бөлігі Жәңгір хан
ның билік етуіне арналған.
ХХ ғасыр тарихы залында 70 жыл
дық кеңес билігінің кезеңі көрсетілген.
Экспозицияның басым көпшілігі «Ала
шорда» үкіметінің Батыс бөлімінің
қызметіне арналған. Мұнда Алаш зия
лыларының фотосуреттері мен құжат
тары ұсынылған. Сонымен қатар, бұл
залда қуғын-сүргін кезеңі көрініс
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тапқан. Ату жазаларын атқару орын
дарында табылған жеке заттар, қасірет
кітаптары, жеке істері көрмеге әрбір
келушінің жүрегінде ерекше әсер қал
дырады.
Соғыс жылдары тарихына арналған
экспозицияда Ұлы Отан соғысының
қатысушылары – облыстың тұрғын
дары, Оралға көшірілген кәсіпо
рындар туралы материалдар, майданға
арналған бұйымдардың үлгілері көрсе
тілген.
Жеке стендте Кеңес Одағының
Батыры және Қызыл Ту Кавалерлер
атағы берілген 48 оралдықтың фотосу
реттері бар.
Орал өңіріндегі білім мен ғылым,
өнер мен мәдениет салаларының даму
тарихы залында Құрманғазы атын
дағы халық аспаптары оркестрінің
қалыптасу тарихы, Қазақстан Респуб
ликасының халық әртістері шығар
машылығы Хадиша Бөкеева мен Роза
Жамалова туралы мәліметтер берілген,
сахналық костюмдері қойылған.
Экспонаттар қатарында көрнекті
мәдениет қайраткерлерінің фотома
териалдары мен жеке заттары көрсе
тілген.
«Елбасы және Тәуелсіздік» залында
бірінші Президент Нұрсұлтан Назар
баевтың қолтаңбасымен аймақтағы
экономиканы, ауылшаруашылығын,
өнеркәсіпті көрсететін экспонаттар
бар, ұлттық валюта, фотосуреттер,
кітаптар сақталған.
Қазақстан халқы Ассамблеясының
20 жылдығына орай Қазақстан халқы
Ассамблеясының тарихи залы ашыл
ды.
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Оның басты ерекшелігі – халықтардың қарым-қатынасы.
Бұл – біздің өңіріміздің ерекшелігі. Көптеген халықтар өз диаспо
раларын, мәдени-ағартушылық орталықтарын құрды.
Экспозиция ұлттық киімдермен, Орал қаласында ашылған
Қазақстан халқы Ассамблеясының үйі, БҚО бойынша этномәдени
бірлестіктер басшыларының құжаттарымен, фотосуреттерімен,
ұлттық аспаптармен және кәде-сыйлармен толықтырылған.
2017 жылы Тәуелсіздік күніне орай Орал қаласында «Рухани
жаңғыру» музейі ашылды. Музей төрт экспозициялық залдан
тұрады. 1-зал «Батыс Қазақстан облысының киелі жерлері» деп
аталады. Залда «Сакралды Қазақстан» атты Қазақстанның киелі
жерлерінің тізіміне енгізілген алты нысан: «Жайық» қалашығы,
«Бөкей Ордасы» тарихи-музей кешені, Тақсай қорған кешені,
Әулие Жұмағазы хазірет қорымы, Ғұмар Қараш зираты, Күн
батыс Алашорда үкіметі орналасқан ғимарат туралы сыр шер
тіледі. 2-зал «Ұлттық баспасөз тарихына» арналған зал. Онда
1911–1913 жылдар аралығында Орда мен Орал қаласында шыға
рылған «Қазақстан» газетінің шығу тарихы, «Қазақстан» газетін
шығаруға ат салысқан тұлғалар туралы баяндалады. 3-зал «Батыс
Алаш орда тарихына» арналған. Залдан өткен ғасырдағы зиялы
лардың, соның ішінде, Батыс Алашорда қайраткерлерінің тағы
лымды істерімен танысуға болады. 4-зал «Жаңарған өлке» – бұл
зал Елордамыз Астана қаласының дамуы мен Орал қаласының
бүгінгі жетістіктері туралы баяндайды.
Музей – туған өлке тарихының сақтаушысы, сондықтан Орал
өңірінің әрбір азаматы музейге баруға міндетті.
Үйде орында
Үйде
орында

1. Өз елді мекендеріңде қандай музейлер жұмыс жасайды?
2. Сенің мектебіңде музей бар ма? Бар болса, қашан құрылды және
қандай жәдігерлер бар?
3. Облыстық тарихи-өлкетану музейі туралы бейне жазбаны қа
рап, (қосымша «БҚО виртуалды музейі») мына тақырыптардың
біреуін таңдап, эссе жаз:
1. «Музейден алған әсерім»;
2. «Мен музейдемін»;
3. «Қызықты жәдігерлер».
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§ 5. Туған өлке симфониясы

§ 5.

Туған өлке симфониясы

Кел, ойланайық!
– туған жер туралы қандай
өлеңдерді білесің?
– композитор-сазгер деген
кім?
– өз өлкелеріңнен шыққан
күйшілер мен сазгерлер
ді ата.
Меңгерілетін білім:
– туған өлкедегі музы
калық өнердің ерекшелік
тері туралы түсініктерінің
болуы;
– «Менің туған өлкемнің 30
әні мен әуені» – аудиока
талогын ұжымдық жұмыс
нәтижесінде құрастыру
үшін электрондық
музыкалық каталог
құрастырудың бастапқы
дағдыларының болуы.

Ақжайық өңірі табиғатының сұлу
лығымен, қойнауы кең байлығымен,
құпиялы тарихымен, салт-дәстүрі,
өнерімен ерекшеленеді. Халық талант
тарының күйлері, әндері, жыр-терме
лері табиғатпен тығыз байланысты.
Музыка – ерекше өнер түрі. Сонау
Эллада дәуірінде ақылман Аристотель
адамның жан-жақты мәдени және
рухани дамуына ерекше мән беріп, әсі
ресе, өнер, соның ішінде музыка адам
дарды тәрбиелеудің негізгі құралы деп
таныған.
Симфония ежелгі грек тілінен
аударғанда «үндестік, дыбыстар бір
лестігі» деген мағынаны білдіреді,
яғни бұл тақырыпта туған өлкенің
музыкалық колоритін, өзіндік бол
мысын қалыптастырған өнер тұлғала
рының үндестігі жайында айтылады.
Талқыла
Талқыла

Түйін сөздер

композитор-сазгер, кон
серватория.

Қазақ халқының қандай музыкалық
аспаптарын білесің? Халықтың ән-күй
лері көбінесе қай аспап арқылы тарал
ған?

Білгенге маржан

Симфония – симфониялық оркестр орындайтын ең үлкен шфығарма. Симфония
үш немесе төрт бөлімнен тұрады. Әрбір симфонияның өзінің терең ойы бар. Ол
соғыс пен бейбітшілікті немесе бақытты өмір үшін күресті бейнелейді. Симфонияны
«музыкалық философия» деп те айтуға болады.
Опера – бойына көптеген өнер түрлерін топтастырған күрделі жанр. Опералық
қойылымда басты рөлде жеке орындаушы-әншілер мен балет әртістері және халық
атынан сөйлеуші хор ұжымы болады. Опера бір ғана музыка емес, ол бүтіндей бір
театр, біртұтас драмалық қойылым.
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Халықтың аспаптық өнері жайында ой
толғағанда, ең алдымен, күй саласын, оны
орындайтын музыкалық аспаптар жайлы айт
пай кету әсте мүмкін емес. Күйді орындаушы
музыкалық аспаптар – домбыра, қобыз,
сыбызғы. Әсіресе, сан ғасырдың сырын перне
сінде сақтаған, ең көне, ертеден халықтың
тұрмыс-тіршілігінде сырласы, рухани азығы –
домбыра. «Домбыра» деген атаудың қып
шақтан ауысқаны, оның «тамбурин», «даң
ғыра», «бубен» деген мағына беретіні, оны
саусақпен қағып та, шертіп те ойнауға бола
тыны белгілі. Ойымызды ғылыми тұрғыда
дәлелдей түсейік: ұлы Фараби өзінің «Музыка
туралы» трактатында былай деп көрсетеді:
«Музыкалық орындаушылық дарын екі түрлі
болып келеді, бірі – адам дауысы арқылы есті
летін кемел әуенді орындау, екіншісі – музы
калық аспаптарда ойнау».
Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Домбыра – қазақ халқына кең тараған, қос ішекті (үш ішекті) шер
тіп ойнайтын музыкалық аспап. Домбырада орындалатын шығармаға
байланысты ол бірде квинтаға, бірде квартаға бұралып күйге келеді.
Диапазоны екі жарым октаваға тең.
Елбасы ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта жаң
ғырту идеясының төңірегінде қоғамды одан әрі топтастыру мақса
тында шілденің бірінші жексенбісін Ұлттық домбыра күні етіп белгі
леуге қаулы шығарды.

Орал өңірі домбырашылық-орындаушылық мектебінің
өкілдеріне ХІХ ғасырда өмір сүрген Мүсірәлі Бердіұлын, Қара
құлды, Дүйсенғали Битеновті, Түркеш Қалқаұлын, Баламайсан
Дауылұлын, Ұлбосынды, Бірәліні, Әренжапты (Әренжан), Әкі
басты, Ақбикешті, Алтынайды, Байжұма Досмекейұлын, Ұзақ
Мырзабайұлын, Соқыр Есжанды, Мәмен Ералыұлын, Боғда
Қараұлын, Жантөре Айшуақұлын және Махамбет, Дәулеткерей,
Құрманғазы, Сейтек, Диналарды жатқызамыз.
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Анықта
Анықта

Махамбет Өтемісұлының көзсіз ерлігі есіңде ме? Ақын өлеңдері
мен күйлерінің басты тақырыбы қандай?
Махамбеттің қай өлеңін жатқа білесің?

Махамбет Өтемісұлы (1803–1846) – азаттықты көксеген
күрескер, қол бастаған батыр, құдіретті ақын, дәулескер күйші.
Батыс Қазақстан облысының Нарын құмында дүниеге келген.
Махамбет Өтемісұлының музыкалық мұрасын зерттеген Т.Мер
ғалиев, И.Кенжәлиев, Қ.Ахмедияров және т.б. еңбектері арқылы
«Жайық асу», «Ақжелең», «Жорық», «Жұмыр-Қылыш», «Иса
тайдың Ақтабаны-ай», «Қайран Нарын», «Өкініш», «Тарлан»,
«Шілтерлі терезе» күйлері бізге жеткен.
Зертте
Зертте

Қазіргі уақытта музыканттар күйді заманауи түрде басқа да аспап
тарды орындап жүр. Интернет желісінен Дәулеткерей, Құрмағазы,
Сейтек, Дина күйшілеріміздің кез келген туындысын таңдай отырып,
заманауи өңдеудегі үлгісін тыңда. Екі нұсқаны салыстыр. Қай нұсқасы
жағымды естіледі?

ДӘУЛ ЕТК ЕР ЕЙ
ШЫҒАЙҰЛЫ (1814–1887)
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Дәулеткерей Шығайұлы (1814–1887)
А.Жұбанов оны «Төре күйлерінің ата
сы» дейді. Дәулеткерейдің «Ақжелең»,
«Қосалқа», «Қыз Ақжелең», «Ысқырма»,
«Желдірме», «Қоңыр», «Құдаша», «Қос
ішек», «Қоңыр», «Тартыс», «Шолтақ»,
«Топан», «Жігер» сияқты күйлері – бізге
жеткен асыл қазына. Ғ.Құрманғалиев
атындағы Батыс Қазақстан облыстық
филармониясында Дәулеткерей атын
дағы қазақ халық аспаптары оркестрі
бар.

ҚҰРМ АНҒАЗ Ы 
САҒЫРБАЙҰЛЫ –
(1818(23)–1888)

СЕЙТ ЕК ОРАЗ АЛ ЫҰЛЫ
(1861–1939)

Құрманғазы
Сағырбайұлы
–
(1818(23)–1888) қазақ халқының музы
канты, сазгер, атақты домбырашы.
А.Жұбанов еңбектерінде көрсетілгендей,
Н.Ф.Савичев Құрманғазы туралы: «Бір
сөзбен айтқанда, Сағырбаев – тым сирек
кездесетін музыкалық дарынды жан,
егер ол еуропалық білім алғанда, музыка
әлеміндегі ең алып жұлдызға айналар
еді», – деп жазды. Құрманғазының «Түр
меден қашқан», «Кісен ашқан», «Ертең
кетем», «Бозқаңғыр», «Пәбескі», «Тере
зеден-есіктен», «Бозшолақ», «Бұқтымбұқтым», «Не кричи, не шуми», «Арба
соққан», «Аман бол шешем, аман бол»,
«Қызыл қайың», «Ақжелең», «Адай»,
«Сарыарқа», «Балбырауын», «Серпер»,
«Назым», «Балқаймақ», «Бұлбұлдың
құрғыры», «Ақсақ киік», «Төремұрат»,
«Қуаныш», «Жігер», «Көбік шашқан»,
«Кішкентай», «Ақбай» сияқты күйлері
бізге жеткен.
Орал қаласындағы Құрманғазы атын
дағы саз колледжі бүгінде өңірдегі өнер
паздарды дайындауда зор үлес қосуда.
Сейтек Оразалыұлы (1861–1939) –
көрнекті сазгер, күйші, өз үлгісіндегі
домбыра мектебінің негізін салушы.
Сейтектің
өз
туындылары
–
«Арпалыс»,
«Айша»,
«Орғытпа»,
«Шәрипа», «Бес қыз», «Жантаза»,
«Қарашаш», «Балқаймақ», «Қанатым»,
«Көк ала ат», «Айдау», «Түңілдім», «Ар
ман», «Жоқтау», «Ғазиз», «Меңзең»,
«Сардала», «Заман-ай», «17-шы жыл»,
«Бостандық», «Сексен ер», «Той бастар».
Дина Нұрпейісова 1861 жылы Жаңа
қала ауданына қарасты Бекетай құмы
деген жерде дүниеге келді. Ол тоғыз
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жасының өзінде-ақ әкесінің барлық күй
лерін нақышына келтіре тартып, «Дом
бырашы қыз» деп атанған. 1870 жылы
Дина тұратын Кенже ауылына Құрман
ғазы арнайы іздеп келіп, өнеріне тәнті
болып, шәкірті етеді. Динаның «Қара
қас
қа ат», «Бұл
бұл», «Жі
гер», «Бай
жұма», «Кербез», «Он алтыншы жыл»
(«Набор»), «Әсем қоңыр» күйлері – халық
өнерінің інжу-маржаны болып табылады.
Жаңақала ауданында Д.Нұрпейісова
атындағы жалпы орта білім беретін мек
тебі мен аудандық саз мектебі бар.

Талда
Талда

Домбыра мектебі өкілдерін арнайы кестеге салып, талдап, сара
ла. Олардың шығармаларында ортақ тақырып бар ма? Өзің таңдаған
күйді тыңдап, алған әсеріңді дәптеріңе жаз.
Күйшілер

Туған жылы

Шығармалары

Сонымен қатар Орал өңірінде дәстүрлі домбыра мектебін дамы
туда өздерінің үлестерін қосқан Әжігерей Дүйсеғұлұлы (1889–
1956) «Жеңіс» күйінің авторы; Әлікей Бесәліұлы (1831–1915)
күйлері – «Қоңырала», «Байжұма», «Ақжелең», «Аңшылық»,
«Сыбырлақ; Макар Жапарұлы (1858–1926) күйлері – «Күй шақы
ратын күй», «Байжұма»; Кәуен Қалниязов (т.ө.ж. белгісіз) күй
лері – «Сәнәу», «Оңаяқ», «Ақжелең»; Науша Мырзагерейұлы
Бөкейханов (1870–1944) – Құрманғазы атындағы академиялық
оркестрдің іргетасын қалаушылардың бірі; Оразғали Сүйімбеков
(1889–1959) күйлері – «Қос көгершін», «Шалқыма», «Ортеке»,
«Ел айырылған», «Қарасай», «Қалмақ күйі»; Махамбет Нұрмұ
хаметұлы Бөкейханов (1890–1937) – А.Затаевичтің айтулы күй
ші-корреспонденттерінің бірі, күйлері – «Жаңа ауыл», «Би күйі»;
Төлеген Аршанов (Тоғайбайдың шәкірті) дүлдүл домбырашы,
Құрманғазы оркестрін құрушылардың бірі; Ғұбайдолла Мұхитов
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(1891–1932) А.В.Затаевичтің кеңесшісі әрі аудармашысы болған;
Есқайыр Сейтекұлы (1893–1968) – атақты Сейтек күйшінің бала
сы; Лұқпан Нәуұлы (1894–1957) – күміс көмей әнші Мұхит Мерә
ліұлының немересі; Оқап Қабиғожин (1904–1942) – Қазақстанның
еңбек сіңірген әртісі, Академиялық оркестрлердегі күйлердің
көпшілігі күні бүгінге дейін Оқап тартқан нұсқаларды негіз етіп
келеді. Оның «Адасқақ» атты күйі белгілі домбырашы Сағын
Жалмышевтің тартуында Қазақ радиосының қорында сақталған;
Ишанғали Жанқановтың (1909–1968)
күйін тыңдап, риза болған Дина шешей
оған бір домбырасын сыйлайды; Мұхит
Битенов (1912–1983) соғыстан оралғанда
балаларының қайтыс болғанын естіп,
«Үш балам» атты күйін шығарған; Есел
Қазиев (1927–1985) Сарыкенже Сәрсен
биевтен күй үйренген, 170-тің үстінде
күй тартқан, 28 күйді алтын қорға жаз
ған. Әжігерей Дүйсеғұловтың шәкірті,
«Боздақтарым» күйінің авторы Кәрім
Шәуалиев (1927 ж.) сынды күйшілердің
тарихта аты қалған.
ҚҰБ ЫШ ӘШІМҰЛЫ
Күйшілік дәстүрді жалғастырушы
МҰХ ИТОВ (1928–2006)
орта буын орындаушылары – Құбыш
Әшімұлы Мұхитов (1928–2006) Ба
тыс
Қазақстан облысы Сырым ауданында
дүниеге келген күйші, Құрманғазы атын
дағы Ұлттық консерваторияның кафедра
меңгерушісі, профессор, Мұхит әулетінен
шыққан дарынды өнер саңлағы. 15
жасынан бастап Құрманғазы оркестрінде
домбырашы. Домбыра өнеріне арналған
бірнеше оқу-әдістемелік жұмыстардың
авторы.
Сейілхан Құсайынов (1929–2006) –
сазгер-домбырашы, Қазақстанның еңбек
сіңірген мәдениет қызметкері. 1951
жылы Құрманғазы атындағы консерва
ториясын тамамдады. 1956 жылы Аты
СЕЙІЛХ АН ҚҰСАЙЫ НОВ
рау қаласына арнайы жолдамамен келіп,
(1929–2006)
халық аспаптар оркестрін құрады. 1958
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АЙТЖ АН ЕСЕНҰЛЫ 
ТОҚТАҒАН ОВ

ЕРМ ЕК ЕСЕЛҰЛЫ ҚАЗ ИЕВ
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жылы осы ұжымға Д.Нұрпейісованың
аты берілді. Содан кейін С.Құсайынов
жаңадан ашылған музыка училищесінің
директоры болып тағайындалады. Оның
алдын көрген шәкірттері Т.Бәділов,
Ғ.Әдепқалиев, А.Жайымов, Ш.Әбілтаев
сияқты танымал өнерпаздар. «Мере
ке», «Шаттық», «Байжұма», «Достық»,
«Ақжелең» күйлерінің авторы.
Айтжан Есенұлы Тоқтағанов – 1946
жылы қараша айында Батыс Қазақстан
облысы Жәнібек ауданы Күйгенкөл ауы
лында дүниеге келген домбырашы, күй
ші, профессор, Қазақстанның еңбек
сіңірген мәдениет қызметкері. «Күй –
Тәңірдің күбірі», «Атыраудың 62 Ақже
леңі», «Күй керуені», «Күй – қастерлі
әуез» атты жинақтардың авторы.
Ермек Еселұлы Қазиев – Батыс Қазақ
стан облысы Бөкей ордасы ауданының
Орда ауылында 1947 жылы дүниеге кел
ген. Күйші, Қазақстан Республикасының
еңбек сіңірген мәдениет қызметкері,
«Құрмет» орденінің иегері. 2006 жылы
Алматы қаласында өткен Көктөбе фести
валінің «Алтын қобыз» белгісінің иегері.
Сонымен қатар республикалық, Бүкіло
дақтық конкурстардың лауреаты. 2001
жылдан Ғ.Құрманғалиев атындағы Батыс
Қазақстан облыстық филармониясының
жеке орындаушысы.
Тұяқберді Шамелов (1951–2012) –
Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауда
нында дүниеге келген күйші-композитор.
Қазақстанның халық әртісі, Құрманғазы
атындағы консерваториясының түлегі,
Қали Жантілеуов, Рүстембек Омаровтар
дан күй үйренген. Құрманғазы атындағы
мемлекеттік Академиялық халық аспап
тары оркестрінде өмірінің соңына дейін

Бас концертмейстер және жеке орындау
шы, көркемдік жетекші қызметтерін
абыроймен атқарған. М.Өтемісов атында
ғы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ
ситетінің Құрметті профессоры. Күйші
лік өнерімен қатар көптеген әндердің ав
торы.
Анықта
Анықта

ТҰЯҚБ ЕРДІ ШАМ ЕЛ ОВ
(1951–2012)

Қобыз – Қорқыт ата заманынан келе
жатырған киелі аспап. Неліктен қобызды
Қорқыт атамызбен байланыстырамыз?
Ақжайық өңірінің қобызшыларын бі
лесің бе?

Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Қобыз (қыл) – керілген ысқышпен
ойналатын қазақтың ұлттық ішекті музы
калық аспабы. Бастапқыда бақсылардың
аспабы болып, музыка өнерінің дамуына
байланысты қобыздың прима, альт, бас,
контрабас түрлері дамыды.

МЕРУЕРТ 
КӘЛ ЕНБАЕ ВА

Роза Құсманқызы Батыс Қазақстан
облысы Казталов ауданына қарасты Қара
су ауылында 1936 жылы дүниеге келген.
Құрманғазы атындағы Алматы мемлекет
тік консерваториясының 1954 жылы қо
быз класына оқуға түсіп, оны 1960 жылы
бітіреді. Алматыдағы Қазақконцерт ұжы
мында, Роза Бағланованың ансамблінде,
Қыздар педагогикалық институтының
музыка факультетінде жұмыс істеген.
Меруерт Кәленбаева 1939 жылы Батыс
Қазақстан облысы Бөкей ордасы ауданы
ның Орда ауылында дүниеге келген. 1966
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ҚУАН ЫШ ӘЖІМҰРАТОВ
(1945–2000)

ЖӘМ ИЛ А 
НҰР ЫМБ ЕТОВА

жылдан бастап Құрманғазы атындағы Ал
маты мемлекеттік консерваториясында
педагогикалық қызметте. Қазақстанның
еңбек сіңірген әртісі, профессор. Жеке
орындаушы ретінде Қазақстан шеберлері
тобының құрамында жүріп, көптеген шет
елдерде ұлттық мәдениеттің жетістіктерін
таныстырды. «Қобыз сазы» атты күйтаба
ғын жарыққа шығарды.
Қуаныш Әжімұратов (1945–2000) –
Батыс Қазақстан облысының Сырым
ауданы, Жетікөл ауылында дүниеге кел
ген күйші-қобызшы. Қазақстан Респуб
ликасының еңбек сіңірген әртісі, Құр
манғазы атындағы консерваториясының
қылқобыз және домбыра мамандығы
бойынша түлегі. Құрманғазы атындағы
оркестрде бас домбырашы және қыл
қобыз аспабының жеке орындаушысы
болып көп жылдары табысты еңбек еткен.
Көптеген өлеңдер мен әндердің авторы.
Жәмила Нұрымбетова Құрманғазы
атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясын
ҚР халық әртісі, профессор Ф.Балғаеваның
класы бойынша бітірген. Қазақстан Респуб
ликасының мәдениет қайраткері, Дәулет
керей атындағы оркестрінің қобыз тобының
концертмейстері, педагогика ғылымдары
ның магистрі, көптеген ғылыми мақалалар
мен қобызға арналған оқу-әдістемелік жи
нақтардың авторы. Орал өңіріндегі қобыз
өнерінің өркендеуіне сүбелі үлес қосып
жүрген ұлағатты ұстаз.

Талқыла
Талқыла

Орал өңірі сыбызғышыларын қандай ортақ белгілері бар? Олардың
өзара айырмашылықтары қандай? Сармалай мен Ысқақ Уәлиұлы не
ліктен қатар айтылады?
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Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Сыбызғы

Сыбызғы – үрлеп ойнайтын көне музы
калық аспап. Сыбызғы аспабының үні самал
желдей майда, тембрі жұмсақ, ерекше әсерлі.
Сыбызғы негізінен ағаштан және қурайдан
жасалады, бақташылар арасында көп тараған.
Сыбызғышылар той мен мерекелердің құр
метті қонағы болып есептелген.

Орал өңірінің сыбызғышылар мектебінің жарқын өкілі Сары
малайды (1835–1885) атап өткен жөн. Ол Батыс Қазақстан облы
сының Казталов ауданына қарасты Талдықұдық деген жерде
дүниеге келген. Сарымалайдың «Жетім қыз», «Нар идірген»,
«Бұлбұл», «Қара жорға», «Қоңыр бұқа», «Шал бүркіт» сияқты
күйлері, өзінің аты айтып тұрғандай, адам мен қоршаған ортаның
кіндіктес болмысын, ортақ тағдырын суреттейді. Сарымалайды
жаңа үлгідегі сыбызғының атасы деуге болады. Ол – дәстүрлі
сыбызғының үш көзін алтыға жеткізіп, аспаптың үн байлығын
анағұрлым кеңіткен адам. Сарымалай мұрасы бүгінгі күнге әйгілі
сыбызғышы Ысқақ Уәлиұлы арқылы жеткен. Оның орындауын
дағы Сарымалай күйлерін А.Жұбанов жазып, нотаға түсірген.
Ысқақ Уәлиұлы (1902–1944) – Батыс
Қазақстан облысының Казталов ауда
нында дүниеге келген күйші, даңғыл
сыбызғышы. Оның әкесі Уәли дарынды
музыкант болған және салтанатты шара
ларда Құрманғазымен және Динаның
өзімен жүздескен. Ысқақты 12 жасынан
бастап, ел оның шебер сыбызғышылығын
жоғары бағалап, жиын-тойларға қол
қалап шақырып отырған. Тіптен, Петер
бургте патша сарайында өткен салта
натқа Уәли сыбызғы тарту үшін арнайы
шақырылыпты деген де дерек бар. 1934
жылы Алматыда өткен өнерпаздардың
ЫСҚАҚ УӘЛИҰЛЫ
республикалық байқауына қатысты. Осы
(1902–1944)
байқауда ерекше өнерімен көзге түскен
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БОЛ АТ САР ЫБАЕ В
(1927–1984)

Ысқақ Қазақ Орталық Атқару Коми
теті атындағы оркестрге қабылданып,
сонда жетекші солистердің бірі болды.
Өз жанынан Ысқақ Уәлиұлы «Толқын»,
«Кербез» атты күйлер шығарған.
Болат Сарыбаев (1927–1984) – музы
катанушы, өнертану кандидаты. Батыс
Қазақстан облысы, Бөкейордасы ауданы
нының тумасы, ғалым, алғашқы жоғары
оқу орындарының бірі – Қазақ педагоги
калық институтының негізін салушы
лардың бірі Шамғали Харесұлы Сарыба
евтардың отбасында дүниеге келген.
Б.Сарыбаев Құрманғазы атындағы кон
серваториясы халық аспаптар кафедра
сының түлегі және ұстазы қызметін
атқарды. «Қазақтың халық аспаптары»
монографиясын жазған.
Қазіргі кезде жас маман-сыбызғышы,
Жалпақталдағы балалар саз мектебінде
дәріс беретін Қалиолла Нағиев дарын
иелерінің жолын қуып, сыбызғы аспа
бының дәстүрін жалғастырып, оны наси
хаттап жүр.

Үйде орында
Үйде
орында

1. Өз өлкеңнің қандай сазгер, күйші – әншісінің өнерімен таныс
сың?
2. «Менің өлкем туралы әндер мен әуендер» атты аудиокаталогын
жасақта.
3. «Менің өлкемнің сазгерлері, күйшілері мен әншілері» тақыры
бында эссе жаз.
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Бұл маңызды!
«Менің туған өлкемнің 30 әні мен әуені» аудиокаталогы
1. Құрманғазы «Қуаныш» (күй). Орындайтын: Дәулеткерей атындағы оркестр. Ди
рижер Еркін Нұрымбетов
2. Дәулеткерей «Бапас» (күй). Орындайтын: оркестр
3. Махамбет «Ақжелең» (күй). Орындайтын: оркестр
4. Жантөре «Шалқыма» (күй). Орындайтын: оркестр.
5. Н.Тілендиев «Ақжайық». Өлеңі: Қ.Мырза Әли. Орындайтын: Д.Есентеміров
6. Ә.Еспаев «Жайық қызы». Өлеңі: З.Қабдолов. Орындайтын: Қ.Қожақов
7. И.Жақанов «Ағады Жайық». Орындайтындар: Д.Есентеміров, Д.Бахитова
8. И.Жақанов «Оралдың ерке самалы». Өлеңі: А.Бақтыгереева. Орындайтын: Ж.Ха
санова
9. Б.Жұманиязов «Туған жер» (поэма). Орындайтын: оркестр.
10. М.Сағатов «Еркелеймін далама». Өлеңі: С.Жиенбаев. Орындайтын:М.Әмірханов
11. Ә.Молдағайынов «Ақжайығым – ақ еркем». Өлеңі: А.Байғожаев. Орындайтын:
Ж.Рахимова
12. Ә.Молдағайынов «Орал вальсі». Өлеңі: Ғ.Сейтақ. Орындайтын: А.Жұмалиева
13. Е.Хасанғалиев «Оралым». Өлеңі: Ә.Асылбек. Орындайтын: М.Өтемісов атында
ғы Батыс Қазақстан Мемлекеттік Университетінің хоры
14. Қ.Қажымов «Қазақ жері». Өлеңі: Ж.Набиуллин. Орындайтын: А.Хайырханов
15. Т.Шамелов «Сағындым ауылымды». Өлеңі: Ә.Асылбек. Орындайтын:Ф.Кубиев
16. Т.Шамелов «Жүрші, сәулем ауылға». Өлеңі: Ә.Асылбек. Орындайтын: Е.Өтеге
нов
17. Д.Қажымов «Ақжайық – ару мекенім». Өлеңі: З.Сисенғали. Орындайтын: автор
18. Д.Қажымов «Ақжайық – сен деп келем». Өлеңі: С.Сейітов. Орындайтын: автор
19. Д.Қажымов «Ақжайық өңірі». 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 – жер шалғай» (жеке қобыз бен оркестрге). Орындайтын:
Ж.Нұрымбетова
23. Ж.Ғайсағалиев «Ақжайық ару». Өлеңі: Ұ.Есдәулет. Орындайтын: автор
24. С.Садықов «Жайық вальсі». Өлеңі: Х.Қыдыров. Орындайтын: Қ.Бердіғалиев
25.Ж.Қуанғалиев «Орал кеші». Өлеңі: К.Ахметова. Орындайтын: А.Ахметова
26. Е.Нұрымбетов «Ақжайық» (поэма). Орындайтын: оркестр.
27. Е.Нұрымбетов «Жайығым – ерке өзенім». 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
Осы шығармаларды Еркін Нұрымбетовтың «Ақжайық саздары» (І том, Орал: Веста,
2016. ІІ том, Орал: БҚМУ РБО, 2017.) кітабынан оқып, дискілерін тыңдауға болады.

57

Бұл маңызды!
Дыбысты жазу үшін қандай программа қолданылады?
ДыбысДыбысты жазу (Звукозапись) программасы арқылы жазылады. Оны
іске қосу үшін Іске қосу (Пуск)  ⇒ Барлық программалар (Все программы) ⇒
⇒ Стандартты (Стандартные) ⇒ Дыбыст ы жазу команд ас ын орынд ау ке
рек.
Дыбысты жазу программасы ашылғаннан кейін микрофон арқылы дыбыс
ты жазуға болады (1-сурет). Дыбысты жазу терезесінде дыбыс жазуды бас
тау мен тоқтатуға арналған батырмалар орналасқан. Дыбысты жазып біткенде
тоқтату батырмасын бассақ, дыбыстың жазылу уақыты көрсетіледі (2-сурет).

1-сурет. Дыбысты жазу программасы
Дыбыс жазу
уақыты
Дыбыс 
жазуды тоқтату
2-сурет. Дыбысты жазуды тоқтату
Дыбысты дайын таспалардан немесе өз даусымызбен жазуға болады. Ды
быстар ән, мәтін, нақыл сөз, өлең түрінде болуы мүмкін.
Жазылған дыбысты қалай сақтаймыз?
Дыбысты жазғаннан кейін өшіп қалмау үшін сақтау керек. Дыбысты жазуды
тоқтату батырмасын басқаннан кейін дыбысты Сақтау терезесі ашылады. Ды
быс жазылған файлға арнайы атау беріп, Сақтау батырмасын басамыз. Жа
тінтуірдің сол жақ
зылған дыбысты ойнату үшін сақталған файлды таңдап,
батырмасын екі рет шертеміз
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6СЫНЫП
• ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ
• ҚАЗ АҚ ӘДЕБИЕТІ
• МУЗЫКА

Қымбатты жас өрен!
Сен «Қазақстан тарихы» пәнін оқисың. Ал өз өлкелеріңнің
тарихын – халықтың қалыптасуын, жергілікті жерлердің атау
ларының тарихын, қолөнерін, батырларын, еңбек ардагерлерін,
оларды өз туындыларына қосқан таланттарын тереңдей білу өте
қызық емес пе?! Олай болса, оқулықты ашып, мұқият оқы, көңі
ліңе тоқы.
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ҚАЗ АҚСТАН ТАРИХЫ

§ 6. Топонимдер – өткен заманның куәгерлері 
(өлке тарихы атауларында)
§7. Мәдени-тарихи дәстүрді сақтаушылар: 
өлкенің ұлттық қолөнері
§ 8. Бір ел – бір тағдыр 
(менің өлкемнің халықтары)
§ 9. Туған өлке тарихының тірі куәгерлері

§ 6.

Топонимдер – өткен заманның
куәгерлері (өлке тарихы
атауларында)

Кел, ойланайық!
– өздерің тұратын жер
қалай аталады?
– оның шығу тарихы
қандай?
– аймақта аты бірнеше рет
өзгерген жер-су атаула
ры бар ма?
– өз ауылыңның немесе
көше атының тарихын
білесің бе?
Меңгерілетін білім:
– жергілікті жер, қала,
өзен, көл, таулар атаулар
нені білдіретінін білу;
– бұл атаулардың пайда
болу тарихын түсіндіре
білу.

Түйін сөздер

топонимика.

Қазақтың
«Жеріңнің
аты
–
бабаңның хаты» деген даналық сөзінде
зор мағына жатыр. Мұны арқалы
ақындарымыз С.Сейфуллин:
Дүниеде әрбір бөлек жердің аты,
Себеппен қойған бәрі елдің аты,
– десе, ал Ж.Нәжімеденов:
Мән бермеппін жер атына бұрын мен,
Кездерім көп мән бермеуден сүрінген,
– деп толықтыра түседі.
Қазақ елінің ұлан-ғайыр аума
ғының едәуір бөлігін құрайтын Батыс
Қазақстан облысын ел арасында
«Ақжайық өңірі» деп атайды.
Жайық – Батыс Қазақстан облысын
кесіп өтіп, Каспий теңізіне құятын
қазақ даласындағы ірі өзендердің бірі.
Бұл атау – көнеден жеткен баға жетпес
тілдік мұра.
Ғалымдардың
пікірінше,
өзен
атауы жайлылыққа байланысты емес,
суының жайылып ағуына байланысты

Білгенге маржан

Топонимика – гр. «topos» – жер, мекен және «onyma» – «ат, атау» деген сөзінен
шыққан географиялық атауларды, оның мән-мағынасын зерттейтін ономастиканың
негізгі бөлігі.
Әрбір нысанның бейнелі топонимдік аталымдары:
• гидроним – гректің «hydor» – «су» деген сөзі, яғни су нысандарының атауы;
• ороним – гректің «oros» – «тау» деген сөзі жер бедерінің жалқы атауы, оның
ішінде тау, төбе, шоқы, құз және т.б. атауы;
• ойконим – гректің «oikos» – «тұрғылықты мекен» дегенді білдіреді, елді мекеннің
жалқы атауы, оның ішінде қала типтегі атау – астионим, ауыл типтес елді мекен –
комоним деп аталады.
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шыққан. Шынында да, Жайық сөзінің су жайылатын алқапқа бай
ланысты қолданылатынын, жазық // жайық сөздері бір гомогенді
(негіздес) түбірден пайда болғандығын ескерсек, гидронимнің
пайда болу жолын анықтау қиыншылық тудырмайды.
Жайық өзені туралы көне деректер грек саяхатшысы Клаудий
Птоломейдің, араб саяхатшысы Ахмед ибн Фадланның, француз
монахы Плано Карпинидің және т.б. көптеген саяхатшылардың
еңбектерінде келтірілген.
Бұл маңызды!
Жайық атауы 1775 жылға дейін қолданылып келді де, II Екатерина патшаның
жарлығы бойынша, Е.Пугачев көтерілісін халық ойынан мүлдем аластату мақ
сатымен Жайық өзені Орал, ал оның жағасындағы көтерілістің бесігі саналған
Жайық (Яйцк) қалашығы Орал (Уральск) болып өзгертілді.

Орал қаласы – Батыс Қазақстан облысының орталығы. Қала
тарихы Орал тауы мен Орал өзенінің атына байланысты алынған.
Тағы бір назар аударатын тарихи дерек, Орал қаласының қыр
қазақтарының арасындағы көне атауы Теке деп аталғаны. Отан
дық белгілі тарихшы ғалымдардың тұжырымы бойынша бұл атау
Тәкиі, яғни «дәу, мінәжат ету орны» деген ұғыммен байланысты
болса, бүгінгі ресейлік жетекші мамандар да Орал о бастан ислам
діні шуағын шашқан қала деген ұйғарымға келіп отыр. Бұл бай
ламдарды соңғы жылдары орта ғасырлық Жайық қалашығының
орнынан табылып отырған мұсылман кесенелері де тиянақтай тү
седі.
Зертте
Зертте

Туған жеріміздегі көне атауларды қария адамдармен әңгімелесу
арқылы зертте. Олардың айтқандарын, маңызды көріністерді суретке
түсіріп, бейнежазбаға не үнтаспаға жазып ал.

Туған өлкеміздегі үлкен көлдің атауы Шалқар – халық ара
сында кеңінен қолданылатын топонимдердің бірі. Бүгінде сонау
алыс-жақын шетелдік қонақтардың жиі келетін демалыс орны
на айналған мемлекеттік дәрежедегі көл атауы «Шалқы», яғни
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«ернеуінен асып төгілу» деген ұғымнан
пайда болған, судың қасиетіне байла
нысты туған көне атау.
Халықтық топонимиканың бір
ерекшелігі – топонимикалық атаулар
сол халықтың тікелей авторлығымен
қойылуы себепті фольклор мен көркем
әдебиет шығармаларында өз көрінісін
бермей тұра алмайды.
Мысалы, Батыс Қазақстан облысы
ның Жәнібек ауданында Үш Тарғын
аталатын жер, Тарғын деген өзен бар.
Тарғын – «Ер Тарғын» жырының бас
қаһарманы, ноғайлы елінің батыры
екені белгілі. Тарихи деректерде де,
жырдағы деректерде де ноғайлы елі
сол өлкелерді мекендегені айтылады,
жер-су атаулары да сәйкес келеді. Қа
зір де аталған өңір ноғай-қазақ руының
ата-қонысы. Тарғын өзенінің сол жаға
лауында ертеден ірге тепкен Савенко
поселкесінің маңында үлкен төбе бар.
Оны ескі заманнан бері жергілікті қа
зақтар: «Тарғынның обасы, батырдың
қарауыл қараған жері», ол аңыз емес
«шындық» деп білетін көрінеді.
Ал жергілікті өлкетанушылар
«Орыстар Торгун атап кеткен өзеннің
сол жағында жатқан Савинка ауы
лының шығысындағы көрініп тұратын
үлкен төбе Тарғын обасы аталады.
«Батырдың сүйегі сол төбенің астында
жатыр. Тарғынның сүйегі туған
жерінде қалғаны ескі жырлардан да
аңғарылады.

64

Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Шалкиіз жырау Қырымның қырық батырын суреттегенде:
...Көксүйрік атты борбайлап,
Қамалды бұзған айғайлап,
Оның несін сұрайсың?
Ол кісінің ішінде,
Алғидан жалғыз аттанған,
Естерекұлы Тарғын бар...
деп сипаттайды.

Осы орайда Сырым ауданындағы «Қособа» атау
ын «Қыз
Жібек» лиро-эпостық жырындағы тарихи орынмен байланысты
ратын қаламгерлердің де бар екенін айта кетудің артықтығы жоқ.
Талқыла
Талқыла

Мұрат Мөңкеұлы мен Мұрын Сеңгірбекұлы жырларындағы жер-су
атауларын анықтап, жырдың мазмұнын талқыла.

Ал Мұрын Сеңгірбекұлы «Қарға бойлы, Қазтуған» жырында:
...Асан қайғы көшкен жер,
Шыңғырлау, Торыат басы еді.
Қыземшекті Саршоқы.
Осы судың қасы еді.
Асанқайғы Туғанның
Бөлінген жері осы еді.., –
десе, Мұрат Мөңкеұлы:
Қалдығайты, Бұлдырты
Жер реңін қарасаң,
Көдесінің түбі сайын бір жылқы.
Қарақыпшақ Қобыланды
Тұлпар мініп, желген жер, –
деген екен.
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Қыземшек тауы

Торыатбас тауы
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Қалдығайты өзені

Бұлдырты өзені
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Байқап отырғандарыңдай, бұл жырда айтылған жер-су атау
лары қазіргі Шыңғырлау, Қаратөбе, Сырым аудандарының аума
ғында орналасқан және халықтық топонимдердің ғасырлар бойы
халық жадынан өшпей, бүгінге дейін жеткені таңғалдырады.
Шаған – Жай
ық өзе
ні
нің оң
жақ саласы. Қазақстан аумағында
кең таралған моңғол атауы.
Е.Қойшыбаев «Шаған (чақан,
сақан, цақан) тұлғасы түркі және
моңғол тілдерінде құмдақ жер
лер
ге тән өсім
дік аты, түйе
малының азығы» деп көрсеткен.
Б.Қалиев шақан атаулы шөптің
қазақ тілінде төрт түрінің кездесе
тіндігін айтады.
Деркөл – Шаған өзенінің
саласы. Е.Қойшыбаевтың сөзді
гіне сүйенер болсақ, «дыр, жер,
күл, көл» сөздерінен құралған
өзен атауы «то
ла
ғай жер ас
ты
суы» деген мағынаны береді. Ал
Б.Базылханның сөздігінде дер –
үлкен, мол, көлемді деген мағы
наны білдіреді. Соған қарағанда,
жерасты сулары бұл өзеннің Дер
көл атауы
ның өзі моң
ғол ті
лін
дегі мағынамен өте жақын екенін
көреміз. Біздің ойымызша, қазақ
тіліндегі «толысқан, кемеліне
келген» деген мағынадағы «дер
шағы, дер кезі» т.б. салыстыруға
болады.
Зертте
Зертте

Өз өлкеңдегі жаңадан аты берілген көшелердің атауларының
тарихын зерттей отырып, көшеге аты берілген адамдардың өлке
тарихына қосқан үлесін анықта.
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Өлке тарихындағы жер атауларының қалыптасқан қабатта
рының сырына бойласақ, әрқилы басқыншылық, жаулап алу
шылықтан келіп туындаған отаршылдықтың қанды іздерін, зор
лық-зомбылықтың таңбаларын байқаймыз. Мәселен, жергілікті
жер-су атауларын өлкетанушы-ғалым Ұ.Ержанова отаршылдар
топонимдерін мынадай топтарға бөлген:
№

Мазмұны

1. Батыс Қазақстанға алғаш қо
ныстанған орыс казактарының
бекіністері мен күтірлерінің,
станицаларының атаулары.
2. Столыпин реформасының
нәтижесінде көшіп келген орыс
және украин шаруаларының
кезеңіндегі атаулар.
3. Орыс патшасы және оның
айналасындағы дворяндар мен
помещиктердің, казак атаман
дары мен есаулдарының есімде
рімен қойылған атаулар.
4. Қазан революциясы мен Азамат
соғысы кезеңіндегі топонимдер.
5. Кеңес үкіметінің қайраткерлері
мен әскери қолбасшылардың
құрметіне қойылған атаулар.

Атаулары

Мысалы, Щапово, Круглоозер
ное, Коловертное, Янайкино,
Серебряково, Феофанова, т.б.
Мысалы, Покровка, Кирсаново,
Даринск, Долинное, Озерное,
Зеленовское, Переметное, т.б.
Мысалы, Богатырев, Коже
харов, Калмыков, Антонов,
Топорков, Глухов, Молотков,
Васкинь, Березин, т.б.

Мысалы, Чапаев, Фурманов,
Бударино, Батурин, т.б.
Мысалы, Шолохов, Ворошилов,
Калинин, Киров, Чапаев, Сверд
лов, К.Маркс, Ленин, Крупс
кая, Куйбышев, Чуйков, т.б.
6. Тың және тыңайған жерлерді
Мысалы, Пермский, Ульянов
игерушілер қойған атаулар.
ский, Новая Покровка, Пол
тавка, Правда, Целинный,
Новопавловка, т.б.
7. Кеңестік өмір салты мен комму Мысалы, Первомайское, Ин
нистік идеология әсері нәтиже тернационал, Красный маяк,
сінде қалыптасқан атаулар.
Трудовое, Дружба, Комсомоль
ское, т.б.
8. Жергілікті жер-су атауларының Мысалы, Казталовка (Тал
жаңадан қоныстаушылардың
екпе), Крутая (Үңгір), Крас
тарапынан өздерінің тілдеріне
нагор (Қызылжар), Чинарево
ыңғайлануы нәтижесінде қа
(Шынарлы), т.б.
лыптасқан атаулар.
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Мұның сыртында жоғарыда аталған елдімекендер әлі толы
ғымен қазақшаланып болған жоқ.
Ұлы Мұхтар Әуезов айтқандай: «Біздің қазақ – жер аты, тау
атын әманда сол ортаның сыр сипатына қарай қоя білген жұрт.
Қайда, қандай бір өлкеге барсаң да жер, су, жапан дүзде кездескен
кішкентай бұлақ атының өзінде қаншама мән-мағына, шешіл
меген құпия сыр жатады».
Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Иә, жер-суға ат қоюға келгенде, жер бетінде қазақтан өткен шебер
халық жоқ шығар. Тасқала ауданы Оян ауылына қарасты «Қуырдақ»
елді мекенінің осылай аталуының өзіндік тарихы бар. Құжаттарда
«Қуырдақ» деп жазылғанымен жергілікті халық ауызекі тілде ауылды
«Арамқуырдақ» деп атайды екен.
Халық аузында сақталған әңгіме бойынша сол жерде Махамбет
Өтемісұлының өліміне тікелей қатысы бар беріш Ықыласқа ас
берілмек болады. Алайда халық піскен малдың етін жемей, төгіп
тастайды. Сол кезден бастап бұл жер «Арамқуырдақ» деп аталады.
Кеңестік кезеңде аталмыш елді мекенге «Комсомол» деген атау
беріледі. Тәуелсіздік орнауымен қайтадан «Қуырдақ» деген бұрынғы
атауын иеленгеніне қарамастан, әлі күнге дейін жергілікті халықтың
аузында «арам» деген сөз қоса айтылады екен.

Тарихы жоқ елдің болашағы бұлыңғыр. Сондықтан келер
ұрпақ тарихтан тағылым алу үшін елдігімізді әйгілейтін, ұлтты
ғымызды ұлықтайтын тарихи атауларымыздың тарихи шежіре
екендігін санаға құю – басты міндет. Өлкеміздегі әр жердің,
судың, елді мекендер мен мәдени орындардың аттарының қат
парлы сыры – кейінгі ұрпаққа өнеге. Біздің мақсатымыз – бабалар
мұрасына байыппен қарай білу.
Үйде орында
Үйде
орында

1. Сенің өлкеңде қандай жер-су атаулары бар, олардың пайда болу
тарихын білесің бе?
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2. «Менің туған жерімнің топонимдері (ауыл, қала, аудан)» кесте
сін толтыр:
Қалыптасу әдістері

Мысалдар

Тиісті атаулар негізінде пайда болған топоним
дер
Жердің географиялық ерекшеліктері негізінде
пайда болған топонимдер
 ергілік өсімдіктер атауы негізінде пайда
Ж
болған топонимдер
Этнотопонимдер негізінде пайда болған топо
нимдер
Жәндіктер атаулары негізінде пайда болған
топонимдер
 ергілікті мекенде өмір сүріп жүрген жануарлар
Ж
атаулары негізінде пайда болған топонимдер
 ергілікті су көздері атауларының негізінде
Ж
пайда болған топонимдер

4. Өз елді мекендеріңдегі топонимдердің шығу тарихы туралы мә
ліметтер жинақта және әңгіме құрастыр.
5. Жер-су атауларына қатысты ақпараттық карта дайында.
Негізгі талаптары:
• кем дегенде 3 жер-су атауын анықтау;
• 2 жер-су атауының шығу тарихын зерттеу;
• орналасқан жерін анықтап, картаға түсіру.
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§7.

Мәдени-тарихи дәстүрді
сақтаушылар: өлкенің ұлттық
қолөнері

Кел, ойланайық!
– қолөнер деген не?
– қолөнер қанша түрге
бөлінеді?
– өз өлкелеріңде қандай
қолөнер түрлері дамы
ған?

Анықта
Анықта

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

Меңгерілетін білім:
– жергілікті жерге қандай
дәстүрлі қолөнер тән
екендігін білу;
– туған өлкенің дәстүрлі
көркем мәдениетін жан
дандыруға үлесін қосқан
шеберлерді білу

Зергерлік бұйымдар

Түйін сөздер

қолөнер, зергер.

Шебердің қолы ортақ
Білгенге маржан

Шебер – түрлі матери
алдардан тұрмысқа, күнде
лікті өмірге қажетті заттар
жасаушы ісмер адам.
Зергер – алуан түрлі сәндік
бұйымдар мен әшекей зат
тарды айшықтап жасаушы.
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Талқыла
Талқыла

Суреттегі музей экспонаты есіңде
ме? Жәдігер өлкеміздің қай жерінде
табылды? Бұл ескерткіште қандай
әшекей бұйымдары орын алады?

Өлкеміздің ұлттық қолөнері – халық мұра
сымен бірге жасасып келе жатқан өзіндік
тарихы бар өнер. Өткен ғасырлардағы шебер
лердің қолынан шыққан дүниелер, халық
қолөнерінің бай мұралары бүгінгі күннің
алтын қорына айналып отыр. Облыс айма
ғынан археологиялық қазба жұмыстары
кезінде табылған тұрмыстық бұйымдар мен
зергерлік әшекейлер, өңіріміздегі халықтық
өнердің сонау сақ дәуірінен Алтын Орда кезең
дерінен бастау алатынын көрсетіп отыр. Орал
қаласындағы Батыс Қазақстан облыстық
тарихи-өлкетану музейінде ХІХ ғасыр мен ХХ
ғасырдың бас кезеңінде қолданылған әшекей
бұйымдар, үй жиһаздары, тұрмыстық заттар,
ер-тұрмандар сақталған.
Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Әр аймақтың тілдік диалектілері болатыны секілді қолөнерде де
өзіндік ерекшеліктері болады. Осының негізінде «Ұлы жүздің үлгісі»,
«Орта жүздің үлгісі», «Кіші жүздің үлгісі» деген үлгілер пайда болған.
Батыс Қазақстан өңірінде жасалған зергерлік асыл бұйымдар стилі
жағынан ғұндар ескерткіштеріне өте жақын, олар үшбұрыш, дән
пішіндес формаларда орналастырылып, ақық тастармен әшекей
ленген.

Өмірін өнермен өрнектеген
Зертте
Зертте

Шебер апаларымыз Хадиша Жарасқызы мен Дәмелі Құсайын
қызының қолөнер бұйымдарына неліктен шетелдер қызығушылық
танытып отыр?

Хадиша Жарасқызы Бекмұхамедова 1896 жылы 6 мамырда
қазіргі Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы ауданында дүниеге
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келген, ісмер. Киіз үйге қажетті жасау-жабдықтар, сәндік
бұйымдар жасауды әкесінен үйренген. 1958 жылы Мәскеуде өткен
қазақ әдебиеті мен өнерінің онкүндігіне қатысқан. Онда шебер өзі
жасаған бұйымдардың озық үлгілерін көрсеткен. Х.Бекмұхаме
дова – ұлттық ою-өрнекке бай кілем мен түскиіздердің, сырмақ
пен текеметтердің авторы. Сондай-ақ ол алтын, күміс жіптермен
зерленген басқұр, бас киімдердің үлгілерін жасаған. Олардың
кейбіреуі қазіргі кезде Қазақстанның, Қарақалпақстанның, сон
дай-ақ Мәскеу, Санк-Петербург қалаларының музейлерінде сақ
таулы. Ол жасаған текеметтің бір үлгісі Рим қаласының (Италия)
мұражайында тұр. 1978 жылы қайтыс болған.
Дәмелі Құсайынқызы – 1938 жылы
Орынбор облысында дүниеге келген,
ісмер. Жасаған дүниелері көздің жауын
алып, талайды таңдай қақтырып жүр
ген жандардың бірі – Дәмелі Құсайын
қызы. Ұзақ жылдары «Жымпиты»
кеңшарының Аралтөбе орта мектебінде
ұстаз-тәрбиеші болып қызмет атқарып,
қол еңбегі пәнінен дәріс беріп, қазақтың
ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып келе жат
қан ісмерлік өнерін жалғастырып келе
ді. Осы қолөнердің арқасында Мәскеуге
барып, Бүкілодақтық көрмеге қатысты.
ДӘМ ЕЛІ 
Қазақстанның өз еркімен Ресейге қосыл
ҚҰСАЙЫ НҚЫЗ Ы
ғанына 250 жыл толу мерекесіне орай
Қазақ батырлары Исатай Тайманұлы
пен Махамбет Өтемісұлына және оның жасақшыларына арнап
екі батыр киетін сауыт-сайман, әскери жасақшыларға 18 пар
сыртқы киім, 20 бас киім, 20 әскери белбеу, 4 найза мен қалқан
жасап, өз үлесін қосты. Халықаралық қолөнершілер одағының
мүшесі. Бүгінде ұлттық нақышпен өрнектелген, көздің жауын
алған Елбасы Н.Назарбаевқа арнап жасалған киіз үй Астанадағы
Президенттік мәдениет орталығының құнды жәдігеріне айналды.
Шебердің қолынан шыққан көздің жауын алатын ұлттық
бұйымдар, олар туралы түсірілген бейнефильмдердің алды Алма
ты, Астана, қала берді Орал, Атырау, Ақтау, Ақсай, Жымпиты
мұражайларында сақтаулы.

74

Талқыла
Талқыла

Қазақ халқының қандай ою-өрнектерін білесіңдер? Қазақ және өзге
ұлттардың ою-өрнектерінде ұқсастықтар орын алады?

Бұл маңызды!
Қорған – ежелгі қабірлер үстіндегі тас немесе топырақ үйінділері. Халық ара
сында мұндай ескерткіштер төбе немесе оба деп те аталады. Археологиялық
қорғандар неолит және энеолит (б.з.б. 4–3 мыңжылдықтар) дәуірлерінен бел
гілі. Қорғандар Қазақстанда темір дәуірінде кең тараған. Қорғандардың пішін
дері шар тәрізді, табаны дөңгелек, сопақ және тік төртбұрышты болып келеді.
Қорғандардың көлемі ішіне қойылған адамдардың тегіне, дәрежесіне, тұрмыс
күйіне сай жасалады. Қабір үстіне қорған салу Қазақстанда ХІV–ХV ғасырларға
дейін сақталып келген. Көне қорғандар – тарихи деректемелер үшін маңызы зор
археологиялық құнды ескерткіштер.
Зерттеу жұмысы нәтижесінде әйел адамның мәйіті мен әшекей бұйымдары
табылды.

Алтын білезіктер

Алтын сырғалар

Ж ас ап көр

Теректі ауданы Тақсай қорған кешені туралы мәліметтерді
іздеп, әшекей бұйымдар туралы презентация жаса.

Өлке қолөнерін жалғастырушылар
Халықтық мәдениет өскен сайын, ұлттық қолөнердің де озық
үлгілері дүниеге келуі сөзсіз. Қазіргі таңда өлкеміздің қолөнерін
жалғастырып отырған зергер Т.Сарманбековті, Сырым ауданынан
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шыққан Н.Жылқайдаровты, И.Әйденовті, Е.Бекешевті атап өтуге
болады. Өлкемізден шыққан шеберлердің жасаған дүниелері
Отандық, әлемдік мәдениетте де алатын өз орны бар.
Талда
Талда

Мына қолөнершілердің туындыларында қандай ортақ байланыс
бар? Олардың шығармаларындағы айырмашылықтар қандай?

Төлепберген Сарманбеков негізінен
зергерлік бұйымдар жасаумен айналы
сады. Зергердің қолынан шыққан
дүниелер өзінің әсемдігімен еріксіз таң
қалдырады. Ширек ғасырда шебердің
қолынан жүздеген туынды шықты. Оның
бірқатары отандық және шетелдік музей
лерден лайықты орын алған. Суретшінің
туындылары («Сәукеле», «Саба», «Тор
сық», т.б.) Алматы, Орал қалаларының
музейлеріне қойылған. Зергер 2014
жылы еліміздің батыс аймағындағы
суретшілер мен қолөнершілердің ара
сында өткен «Алтын қайық» көрме бай
қауында «Алтын сәукеле» атты туынды
сымен бас жүлдеге ие болды.
Ибрагим
Әйденовтың
жасаған
жұмыстары философиялық мәнге толы,
олардан дәстүрлі ұлттық шығарма
шылық үлгілер мен өлке тарихына деген
көзқарас көрінеді. Оған куә ретінде БҚО
Сырым ауданындағы С.Датұлы, Жәнібек
ауданындағы Ғ.Қараш, Орал қаласын
дағы Ж.Досмұхамедов, П.Атоян, т.б.
ескерткіштерін айтуға болады. Мүсін
шінің шағын пішінді фигуралары да өте
сәтті орындалады. Олар түрлі мекемелер,
мұражайлар мен алыс, жақын шетел
дерде, жеке қорларда сақталған.
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Ерғали Бекешев туындыларынан шығарма
шылық мәнер ерекшелігі анық байқалады,
суретші шеберлігінің деңгейі, материалды қан
шалықты сезетіндігі көрінеді. Өйткені доғалық
пісіру технологиясымен жұмыс жасауда сәй
кестік, т.б. заңдылықтар терең меңгерілуі қажет.
Ерғали 2005 жылы Ұлы Жеңістің 60-жылды
ғына арнап Үлкен Шаған ауылында ескерткішобелиск тұрғызды. 2008 жылы «Астананың құр
дасы» монументін жасады. Ол Астана қаласының
10 жылдығына Астанадағы «Еуразия» скверіне
орнатылды.
Зәуреш Мұхаметкерейқызы Бөкеева – 1867 жылы бұрынғы
Бөкей ордасында дүниеге келген, суретші. Төре тұқымынан. Жәң
гір хан әулетінен. Әкесінің інісі Шәңгерей Бөкеевтің қолында
тәрбие алған. Оның арнайы шақыртуымен келген италиялық
суретшіден дәріс алған. Бірнеше шет тілін білген. Ж.Сейдалин,
А.Бірімжанов, А.Қалменов, Ғ.Қарашев секілді қазақ зиялы
ларымен пікірлесіп тұрған. З.Бөкеева салған суреттер Азамат
соғысы жылдарында және одан кейінгі кезеңдерде жоғалып,
бүгінгі күнге жетпеді. 1956 жылы Ташкентте қайтыс болды.
Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Жұмбақ қылыш. 1968 жылы жергілікті өлкетанушы Қайыржан
Хасанов Қаратөбе ауданы Егіндікөл орта мектебінде ұстаздық ете
жүріп, оқушылармен Аққұмға саяхатқа шыққан кезінде, Аққұм қоры
ғынан құмның арасынан қайқы қылыш тауып алыпты. Қылыштың
сабы ағаштан қапталып, мойнына темірден жұлдыз бейнелеген. Жүзі
қайқы келген. Материалы – темір. Ұзындығы – 93 см. Тарихи жәдігер
1974 жылы Қаратөбе ауданындағы музейге тапсырылды. Зерттеуші
ғалымдармен халық аузындағы аңыз әнгімелерге сүйенсек, Аққұм
тарихи жер, ХІІ–ХІV ғасырлар арасында Хан ордасы болған деседі.
Үйде орында
Үйде
орында

1. Өз елді мекеніңде дамыған қолөнер туралы не білесің?
2. Сенің үйіңде қандай қолөнер бұйымдары сақталған?
3. Қолөнершілер туралы мәліметтер жинақтап, презентация
дайында.
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§ 8.

Бір ел – бір тағдыр
(менің өлкемнің халықтары)

Кел, ойланайық!
– тұратын жерлеріңдегі
халық саны қанша?
– қандай ұлттардың өкіл
дері тұрады?
– олар қай кезден бері
мекен етіп келеді?
Меңгерілетін білім:
– туған өлке халқының
қалыптасу тарихын білу;
– туған жеріндегі ұлт
тардың салт-дәстүрін
біледі және құрметпен
қабылдау.

Түйін сөздер

Ассамблея, этнос.

Қазақстан – біздің ортақ үйіміз,
біздің өзіміз де, біздің бабаларымыз
да осы жерді мекен етеді.
Н.Назарбаев
Талқыла
Талқыла

Елімізде 1 мамыр күні қандай мере
ке аталып өтіледі?
Бұл мерекенің басқа мерекелерден
қандай ерекшелігі бар?

Батыс Қазақстан облысы өзінің
терең тарихымен ғана емес, көпұлтты
халқымен де ерекшеленеді.
Қазақстанға өзге ұлт өкілдерінің
келіп қоныстануы патшалық билік
тұсында басталып, кейіннен кеңестік
жүйе кезінде жалғасын тапты.
Облыс халқының басым көпшілігін
қазақтар құрайды. Сонымен қатар,
өңірімізде 86 ұлыстың өкілдері татутәтті тұрып жатыр.
Анықта
Анықта

Білгенге маржан

Этнос – бір халықты екін
шісінен ажыратуға мүмкіндік
беретін ортақ белгілері бар
қауымдастық.
Ассамблея – белгілі бір
мәселелерді шешу немесе
талқылау үшін жиналатын
ұйым.
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Өлкемізде басқа ұлт өкілдерінің
қандай мерекелік шаралары өткізі
леді? Қазақстан көп ұлтты елге қалай
айналды?

Олар өлкеміздің экономикасына,
әлеуметтік жағдайы, білім мен өне
рінің дамуына өз үлесін қосып келеді.

Туған жеріміздегі ұлттардың салт-дәстүрлері мен тарихын, мәде
ниетін біліп, оған құрметпен қарау мақсатында ұлттық-мәдениет
орталықтардың шығармашылық концерттері, «Наурыз», «Рож
дество», «Сабантой», «Құрбан айт», тағы да басқа мерекелер дәс
түрлі түрде өткізіліп отырады.
Талда
Талда

Батыс Қазақстанда 86-ға жуық өзге ұлт өкілдері тұрады. Олардың
тарихымен, мәдениеті аса бай. Ендеше орыс халқының «Маслени
цасы» мен қазақ халқының «Наурыз» мейрамын салыстыр.

Туған елдің туының астында бірігіп, туған жердің тұғырын
биік етуге бел шешкен азаматтардың тағдыры да бір.
Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметінің арқасында Қазақ
станда ұлттық немесе діни ерекшелігіне қарамастан әр азаматтың
Конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен
еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық және дінаралық
келісімнің айрықша үлгісі қалыптасты.
Бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облысында 50-ге жуық этно
мәдени бірлестіктер жұмыс жасауда.
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Әртүрлі ұлт өкілдері арасын
дағы жылы қарым-қатынастарды
сақтау және дамыту, бір-біріне
ұқсас
болмайтын
адамдарды
біріктіруде Қазақстан халқы
Ассамблеясы
маңызды
рөл
атқарды.
Батыс Қазақстан облысының
Қазақстан халқы Ассамблеясы
1995 жылы құрылды. Аудандарда
Қазақстан халқы Ассамблея
сының аудандық топтары – 12 топ
және негізгісі Орал қаласының
облыстық орталығында құрылды.
Орал қаласы мен аудандарда
этномәдени бірлестіктердің дос
тық үйлері, концерт залы мен
бөлмелері бар.
Көптеген қоғамдық бірлестік
тердің Интернет желісінде сайт
тары бар.
Батыс Қазақстан облысының
Қазақстан халқы Ассамблея
сының құрылымын облыс ассамб
леясының сессиясы және ассам
блея хатшылығы құрайды.
Батыс Қазақстан облысының
Қазақстан
халқы
ассамблея
сының
жанында
ақсақалдар
кеңесі, БАҚ және Қоғаммен өзара
байланыс бойынша кеңес, Жас
тар қанаты және ғылыми-сарап
тама тобы, Аналар кеңесі жұмыс
жасауда. Сонымен қатар, М.Өте
місов атындағы Батыс Қазақстан
мемлекеттік
университетінде
«Қазақстан халқы Ассамблеясы»
атты кафедра ашылды.
Батыс Қазақстан облысының
Қазақстан халқы Ассамблеясы
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Батыс Қазақстан облысының аумағында тұратын халықтар
арасындағы достық қарым-қатынасты нығайту бойынша түрлі
шаралар ұйымдастырады. Наурыз, Масленица, Рождество мере
келеріне тойлау жалпыхалықтық дәстүрге айналды.
Үйде орында
Үйде
орында

1. Өзің тұратын елді мекенде қандай этностар мен диаспоралар
өмір сүріп жатыр?
2. Сен олардың салт-дәстүрлерін білесің бе?
3. Мектебіңде (ауыл, қала, аудан) халықтардың салт-дәстүрлеріне
байланысты қандай мәдени-бұқаралық шаралар өткізіледі?
4. Мына кестедегі терминдерді анықтамасымен сәйкестендір:
Термин

Анықтама

Этнос

 емлекеттен тұлғаны мәжбүрлеп шығару. Депортация
М
жиі басқа бір мемлекетке шығып кеткен шетел азамат
тарына немесе азаматтығы жоқ адамдарға қатысты
қолданылады.

Депортация

Адамдардың (мигранттардың) қандай да бір аумақтар
дың шекарасынан өтіп, ұзақ уақытқа немесе біржолата
қоныстану процесі

Миграция

Ұлттық ата-жұртынан (тарихи Отанынан) елден тысқа
ры өмір сүретін халықтың бір бөлігі.

6. Бір тақырыпты таңдап, эссе жаз: «Мен халқымды мақтан ете
мін!», «Менің Отаным – Қазақстан», «Өлкемнің салт-дәстүрле
рі».
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§ 9.

Туған өлке тарихының тірі
куәгерлері

Кел, ойланайық!
– елдің тарихын кімдер
көбірек біледі?
– тұратын жерлеріңде қан
дай ардагерлер тұрады?
– олармен сұхбаттасып
көрдіңдер ме?
Меңгерілетін білім:
– туған өлке тарихының
тірі куәгерлерін саралау
категорияларын білу:
Ұлы Отан соғысы арда
герлері, тыл ардагерлері,
еңбек ардагерлері,
ауған-әскерлері, тың
игерушілер, құрметті
тұрғындар, еңбегі сіңген
педагогтер мен дәрі
герлер;
– соғыс және тыл ардагер
лерінің ерліктері туралы
білу.

Түйін сөздер

ардагер, құрметті азамат.

Білгенге маржан

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

Өлкеңнің
білесің бе?

белгілі

азаматтарын

Орал өңірі – от тілді, орақ ауызды
билер, батырлар, ақындар, саясат
керлер, Ұлы Отан соғысының батыр
лары, еңбек ерлері, ғалымдар және
тағы басқа данышпандар өмір сүрген
және өмір сүріп жатқан тарихы терең
өлке.
Зертте
Зертте

Өлкеңде еңбек еткен белгілі адам
дардың шыққан тегі, отбасы, ұрпақ
тары туралы мәліметтер жинап, қыс
қаша өмірдерек дайында.

Елімізде болып жатқан тарихи өзге
рістердің куәгерлерінің әңгімелеріне
үңілетін болсақ, берілген материалдың
құндылығы мен маңызын тереңірек
түсіне бастаймыз.
Ұлы Отан соғысының куәгерлері
Біздің ортамызда Ұлы Отан соғы
сының «тірі куәгерлері» өмір сүріп
жатыр. Солардың бірі – ХХ ғасырдың
қайғылы оқиғасының куәгері – Хамза
Абдрахманұлы Сафин. Со
ғыс жыл
дары Балтық және үшінші Беларус

ХАМЗ А САФ ИН

МҰХТАР ӘЖІҒҰЛ ОВ.

ПАВ ЕЛ БУК АТК ИН

майдандарында ұрысқа қатысты. Соғыстан
кейін Хамза Сафин құрылыс саласында
еңбек етті. Біздің облысымыздың құрылыс
индустриясына елеулі үлес қосқан. Ұлы
Отан соғысына қатысқаны үшін «Отан соғы
сының I, II дәрежелі», «Қызыл Жұлдыз»,
«Ерлік үшін» медалі және жемісті еңбек
еткені үшін «Құрмет белгісі» ордендерімен
марапатталған.
Соғыс жылдарының тағы бір куәгері,
біздің жерлесіміз – Мұхтар Әжіғұлұлы Әжі
ғұлов. Ол 1942 жылы Кеңес әскерінің қата
рына шақырылды. Сталинград, Калинин
град, бірінші және екінші Балтық
майдандарында шайқасты. Ұлы Отан соғы
сына қатысқаны үшін «II дәрежелі Ұлы
Отан соғысы» және жемісті еңбек қызметі
үшін «Құрмет», «Еңбек Қызыл Туы», «Құр
мет белгісі» орден, медальдерімен марапат
талды. 2013 жылы «Орал қаласының құр
метті азаматы», 2017 жылы «Батыс
Қазақстан облысының құрметті азаматы»
атағын иеленді.
Жыл сайын сұрапыл күндердің тірі куә
герлері азайып келеді. Солардың бірі –
Павел Романович Букаткин. 1943 жы
лы
Бірінші және Үшінші Украин, Орталық,
Беларус майдандарында 96-атқыштар пол
кінде взвод командирі болған, соғысты Пра
гада аяқтаған. Ерлігі мен батылдығы үшін
«Құрмет», «Қызыл Жұлдыз», «Ерлігі
үшін», «Германияны жеңгені үшін», «Пра
ганы азат еткені үшін» ордендерімен және
медальдерімен марапатталған.
Соғыстан кейін А.Пушкин атындағы
Орал педагогикалық институтында оқы
тушылық қызмет атқарды. Кейін бірнеше
жыл бойы М.Өтемісов атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетіндегі
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әскери-тарихи музей жетекшісі қызметін
атқарды. 2013 жылы «Орал қаласының
құрметті азаматы» атағы берілді.
Ұлы Жеңіс тарихының куәгері Меруерт
Жолдықайырқызы
Жолдықайырова
соғыстың соңғы жылдары Орал радиосында
диктор қызметін атқарған. Соғыстың соңы
туралы алғаш болып оралдықтарға хабар
лаған осы – Мерует Жолдықайырқызы.
1942 жылы Жымпиты орта мектебін
тәмамдаған Мерует Жолдықайырқызы
А.Пушкин атындағы Орал педагогикалық
институтының қазақ тілі мен әдебиеті
факультетіне оқуға түсті. 2-курста оқып
жүрген кезінде радиоға қазақ тілінде жүргі
зілетін бағдарламалар бөліміне жұмысқа
шақырылды. Институтты бітірген соң,
қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасында оқы
тушылық қызметпен айналысты.
Бүгінгі таңда соғысқа қатысушылар,
партиялықтар мен қоғам қайраткерлері
ғана емес, сонымен қатар ғалымдар мен
мәдениет қайраткерлері біздің өңіріміздің
тарихы туралы әңгімелеп бере алады.
Көптеген жылдар бойы олардың елге
деген ынта-жігері мен сүйіспеншілігі арқа
сында болашақ ұрпақ өз халқының тари
хын біледі.
Ақжайықтың мақтаныштары
Жарқын бейнелердің бірі Жайсаң
Ақбай – тарихшы, өлкетанушы. Жайсаң
Ақбай – 250-ден астам туған өлке тарихы,
тарихи-публицистикалық
мазмұндағы
мақалалар мен материалдардың авторы.
Бүгінгі таңда Жайсаң Ақбай қоғамдық
қызметпен айналысуда. «Парасат» қоғам
дық бірлестігінің төрағасы. Жоғары дәре
желі мемлекеттік наградалармен марапат
талған.

САРА ТАН АБАЕ ВА

ТҰЯҚБАЙ 
РЫСБ ЕКОВ

Орал қаласындағы облыстық өлкетану
музейіндегі этнографиялық коллекцияны
құрудың басында тұрған жан – Сара Есқа
йырқызы Танабаева. Әріптестерімен бірле
се көне заттарды жинақтау мақсатында бү
кіл Батыс аймақты аралап шықты. Оның
ғұмырының 38 жылын музейдегі жұмысқа
арнады. Сара Есқайырқызының бастамасы
мен суретші С.Гумаровтың музей-үйі, Ұлы
Отан соғысының батыры М.Мәметованың
музей-үйі, облыстық табиғат және экология
музейі, Е.Пугачевтің музей-үйі, А.Пушкин
музей-үйі, Жәңгір хан музейі, Ғ.Тоқай му
зей-үйі ашылды.
С.Танабаеваның жетекшілігімен Батыс
Қазақстан, Ақтөбе, Ақтау және Алматы
облыстарында этнографиялық зерттеу экс
педициялары ұйымдастырылды, соның
нәтижесінде музей қоры құнды этногра
фиялық экспонаттармен және Оралдың
көрнекті жазушылары мен ақындары
туралы материалдармен толықтырылды.
Батыс Қазақстан облысының көрнекті
ғалымы, өлкетанушы, тарих ғылымдары
ның докторы, профессор – Тұяқбай Зейітұлы
Рысбеков. Ол М.Өтемісұлы атындағы Батыс
Қазақстан мемлекеттік университетінің
ректоры қызметін атқарды. Оның көптеген
жұмыстары Батыс Қазақстан облысының
тарихын, Қазақстанның саяси және әлеу
меттік-экономикалық дамуы, ұлт-азаттық
қозғалыстар, білім беруді дамыту мәселеле
ріне арналған.
200-ден астам ғылыми еңбектің авторы,
оның ішінде 8 монография және ғылыми
басылымдар.
Тұякбай Зейітұлы аймақтағы ғана емес,
сондай-ақ халықаралық деңгейде де ғылым
мен білім беруді дамытуға қосқан үлесі үшін
көптеген марапаттарға ие болды. Соның бірі
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2017 жылы «Орал қаласының құрметті аза
маты» атағын алды.
Сүлейменова Дәметкен Досмұханқызы –
тарих ғылымдарының кандидаты, доцент.
Дәметкен Досмұханқызы – Алашорда
Батыс бөлімінің тарихын алғашқы зерт
теушісі. «Алашорданың Батыс бөлімінің
тарихы – өлке тарихының құрамдас бөлі
гі», «Батыс Алашорда тарихы», «Батыс
Алаш орда арыстары», «Алаш қозғалысы
және Жаһанша Досмұхамедов» атты және
т.б. ғылыми еңбектері жарық көрді.
«Қазақстан Республикасының білім
беру ісінің құрметті қызметкері» төсбел
гісінің иегері, «Алаш қозғалысының 100
жылдығына» арналған мерекелік төсбелгі
сінің иегері.
Қазіргі таңда Батыс Қазақстан иннова
циялық-технологиялық
университетінің
профессоры, Алаштанушы, Жаһанша Дос
мұхамедов
атындағы
«Қайраткер»
қоғамдық қорының президенті.
Мұрат Наурызғалиұлы Сыдықов – Орал
өңірінің бас археологы, Батыс Қазақстан
облыстық тарих және археология орталы
ғының директоры болды. Ұлттық ғылым
академиясының құрметті академигі, тарих
ғылымдарының докторы, профессор, 100ден астам археология, тарихи өлкетану,
тарихи демография, Қазақстан тарихы
бойынша жарияланымдардың авторы.
Құспанов Өтебай Құспанұлы – Ба
тыс
Қазақстан облысының білім беру жүйесіне
зор үлес қос
қан, көп
те
ген жыл
дар бойы
Облыстық мұғалімдердің біліктілігін арт
тыру институтын басқарған тағылымды
ұстаз. Қазақстан Республикасының білім
саласының құрметті қызметкері.
Өтебай Құспанұлы «Қазақстан Респуб
ликасы Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан

ҚҰРМ АН АЛ ИН А 
ШАЛҚЫМ А

ЖҰМ АЕВ МАҚСҰТ

Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл»,
Ы.Алтынсарин атындағы төсбелгілерімен,
«Құрмет» медалімен марапатталған. 2017
жылы «Орал қаласының құрметті азаматы»
атағы берілді.
Құрманалина Шалқыма Хайроллақы
зы – өңіріміздің білім беру саласына ма
ңызды үлес қосқан педагогика ғылымда
рының докторы, Қазақстанның педагоги
ка ғылымдары академиясының және Ха
лықаралық ақпараттандыру академиясы
ның академигі, ұлағатты ұстаз. 22 жыл
бойы Ж.Досмұхамедов атындағы Орал пе
дагогикалық колледжінің директоры қыз
метін құрметпен атқарды. Ол – Батыс Қа
зақстан облысы Қазақстан халқы Ассамб
леясының Аналар кеңесін басқарады.
Көптеген оқулықтар мен оқу-әдістемелік
кешендердің авторы. 2017 жылы «Орал
қаласының құрметті азаматы» атағы бе
рілді.
Жұмаев Мақсұт Сағынтайұлы – белгілі
қазақстандық альпинист, Қазақстан Рес
публикасы альпинистер командасының
капитаны, Қазақстан Республикасы альпи
низмдегі еңбек сіңірген спорт шебері, биік
деңгейдегі альпинизміндегі Қазақстан Рес
публикасының бірнеше дүркін чемпионы
және жүлдегері. Жоғары деңгейдегі класта
альпинизм бойынша ТМД ашық чемпиона
тының жүлдегері. Әлемдегі он төрт-он сегіз
мыңдықтарды бағындырды.
«Quest-14»-тің 27-ші мүшесі атанып,
қосымша оттегіні пайдаланбай, он сегіз
мыңдықтарға көтеріле алды.
Қазақстандық
альпинист
Мақсұт
Жұмаев 2018 жылдың 18 мамыр күні халы
қаралық экспедиция құрамында Эвереске
шығып, бұл жеңісті Елордамыздың 20 жыл
дығы құрметіне арнады.
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Тауланов Сабит Сауменович – өлке
міздің тарихындағы генерал атағын алған
Шәкір Жексенбаевтан кейінгі екінші
адам.
Әскери адам мамандығын таңдаған ол
1969 жылы Ташкент жалпы әскери басқару
институтын аяқтады. 1966–1992 жылдар
аралығында С.С. Тауланов Кеңес Одағының
Қарулы Күштері қатарында әртүрлі қыз
меттерде жұмыс атқарады. Соның ішіндегі
ең маңызды кезеңі – 1979–1981 жылдар
ТАУЛ АН ОВ САБ ИТ
дағы Ауғанстандағы әскери қызмет атқаруы
болды.
Самен Сәбитұлының әскери қызметтегі еңбегі жоғары баға
ланып, ол кіші лейтенанттан бастап генерал-майор дәрежесіне
дейін көтерілді.
Әскери қызметпен қатар, С.С.Тауланов ғылыми жұмыспен де
айналысып, тәуелсіз Қазақстанның Қарулы Күштері мен әскери
кадрларды қалыптастыру мәселесіне арналған көптеген ғылыми
еңбектердің авторы атанды.
Қазіргі уақытта Тауланов Сәбит Сәуменұлы маманданды
рылған «Арыстан» лицейінің бастығы қызметін атқаруда.
Біздің өлкеміздің танымал адамдарының есімдері Орал өңі
рінен тыс жерлерде де белгілі. Олардың әрқайсысы өлкеміздің
тарихында елеулі із қалдырды, әрбір азамат өзінің танымал жер
лестері мен олардың игі істерін білуге міндетті.
Үйде орында
Үйде
орында

1. Өлкеміздің тарихи тұлғалары қай салада өз еңбегін сіңірді? Өл
кенің қай саласының дамуына үлес қосты?
2. Өз отбасыңнан Ұлы Отан соғысы, Ауған соғысына қатысқан
адамдар бар ма?
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3. Мына кестені толтыр:
№

Санат

1

Ұлы Отан соғысының
ардагері

2

Тыл ардагері

3

Еңбек ардагері

4

Тың игерушілер

5

Құрметті азаматтар

6

Еңбегі сіңген педагог
тер

7

Еңбегі сіңген дәрігер
лер

Аты-жөні Туған жылы,
туған жері

Ерлігі мен
еңбектері

5. «Біздің жанымыздағы тарихтың куәгерлері» тақырыбында эссе
жаз.
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ҚАЗ АҚ ӘДЕБИЕТІ

§ 10. Менің туған өлкем өлеңдер мен проза 
әлемінде
§ 11. Өлкені сипаттау өнері

§ 10.

Менің туған өлкем өлеңдер мен
проза әлемінде

Кел, ойланайық!
– туған жер туралы қандай мақалмәтелдерді білесің?
– туған жерлеріңді не себепті өлеңжыр арнауға лайық деп ойлайсың?
– қандай ақын-жазушылар өз өңір
леріңнен шықты?
Меңгерілетін білім:
– туған өлкенің табиғаты және тарихы
сипатталатын поэтикалық және про
залық шығармаларды білу;
– туған өлкенің ақындары мен жазу
шыларының шығармашылығын
білу, олардың шығармашылығы
туралы деректер жинау және
презентация дайындау;
– туған өлкеге арналған бір өлеңді
жатқа мәнерлеп оқу.
Түйін сөздер

құт, шежіре, жырау, тұлға.

Біле білсеңдер, әркімнің
туған өлкесі – өзінің құт меке
ні. Жер бетін мекендеген бар
лық адамдардың тарихы мен
тағдыры, болашағы мен үміті
осы туған өлкесімен сабақтасып
жатыр. Біз үшін туған жер – ең
аяулы мекен. Себебі бұл жерде
бабаларымыз өмір сүрген. Бұл
жер – се
нің ата-анаң
ның, ең
жақын адамдарыңның дүниеге
кел
ген же
рі. Олай бол
са, сол
туған өлке сөзінің мағынасын
зерделеп, қадір-қасиетін бірге
түсінейік.
Ақ Жай
ық өл
ке
сі – талай
намысты ерлерді, атақты тұл
ғаларды, небір таланттарды
үкілеген қасиетті өлке. Бұл
өлкеде «елім» деп еңіреп өткен
батырлармен қоса, жыршыжыраулар, ақын-жазушылар
дүниеге келген. Қилы-қилы

Білгенге маржан

Құт – қазақ халқында қасиетті ұғым. «құт» сөзі төмендегідей мағыналарды білді
реді: 1. Бақыт, құт, жақсылық; 2. Сәттілік, табыс, сыбаға; 3. Ұлылық, дәреже т.б.
Нақыл сөздер (афоризмдер) – көркемдік дәрежесі жоғары сападағы, қанатты
сөз айшығы, сөз төресі.
Жырау – өз жанынан жыр шығарып айтатын және эпикалық дастандар мен толғау
ларды орындайтын халық поэзиясының өкілі. Жырау атауы «жыр» сөзінен туындайды.
Атамекен (арабша, мәкан-орын, жай-туған өлке) Отан ұғымдарының балама
сына айналған. Атамекен – еліміздің, мемлекеттігіміздің негізі.
Тұлға – жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, жан-жақты қырларын
ашып, саналы іс-әрекет және қоғам мүшесі ретінде сипаттайтын ұғым.
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тарихи кезеңдерді басынан өткізген Ақ Жайық әдебиетінің күре
тамырында жыраулар поэзиясының үні бар. Мысалы, біздің өлке
мізге ат тұяғы тиген Асан қайғы, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет
жыраулардың оралымы мол, өлмес мұралары бүгінде нақылдың
көзіне айналды. Халық тағдырын тереңнен ойлаған көтеріліс
көсемі Махамбет поэзиясының басты тақырыбы да – осы Ата
мекен жайы, туған жеріне деген шынайы сүйіспеншілік. Елі мен
жері үшін емірене жыр төккен, елдің бүтіндігі жолында қызмет
еткен тұлғалардың жалғасы – бүгінгі ақындардың да туған жер
тақырыбына арналған шығармалары елге деген махаббатты жыр
лайды. Туған топырағына деген сүйіспеншілігін, оның құдіретін
жырлауда Жұбан, Қадыр, Ақұштап ақындарға кім тең келеді?
Өлке әдебиетінің басты ерекшелігі – шынайылығы, халықты
ғы, тәрбиелік маңызы мен өмірмен байланыстылығы. Алдыңғы
толқын ақын-жазушылардан біз Халима Өтеғалиева, Сайымжан
Еркебаев, Сатыбалды Дауымов, Сағат Әбуғалиев, Асқар Сұлтанов,
Құрманғазы Қараманұлын білеміз. Ал кейінгі ақын-жазушылар
дан Амангелді Шахин, Закария Сисенғалиев, Ұлдай Сариева, Тал
ғат Мықи шығармашылығында да өз өлкесіне деген махаббаты
айқын көрінеді.
Талқыла
Талқыла

«Өлең – өлке, өлең – Отан» ұғымдарының мәні қандай?
Ақ Жайық әдебиетінің көрнекті өкілдері туралы не білесіңдер?

Ақ Жайық әдебиеті: тұлғалар сыр шертеді
Тайыр Жароков – лирикалық өлеңдердің
шебері, ақын. «Тасқын», «Тасқынға тос
қын» поэмалары бар. Ақын «Нарын»
поэмасында өлкенің өткені мен бүгінін
сипаттайды.
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Хамза Есенжанов тарихи тақырыптарда
шығарма жазған. Жазушының басты
шығармасы – «Ақ Жайық» трилогиясы.
Шығарманың қазақ әдебиеті мен өлке
тарихы үшін алар орны ерекше.

Жұбан Молдағалиев – әйгілі эпик ақын.
«Мен – қазақпын» поэмасы үшін ең
жоғарғы атақ Мемлекеттік сыйлықпен
марапатталды.

Берқайыр Аманшин. Жазушының «Махам
беттің тағдыры» атты романы қазақ әдебие
тінде ерекше орын алады.

Абдолла Жұмағалиев – қазақтың жауынгер
ақыны. Ақын ерлігіне арнап Қасым Аман
жолов «Ақын өлімі туралы аңыз» поэмасын
жазды.
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Сағынғали Сейітов. Тырнақалды өлеңі
1936 жылы облыстық газетте жарияланған.
Қазақ, орыс тілдерінде қырықтан астам
кітабы басылып шыққан.

Қадыр Мырза Әлі – Жымпиты ауылында
туған ақын, қазақ балалар әдебиетінің көр
некті өкілі.

Қажым Жұмалиев – әдебиеттану ғылы
мына үлкен үлес қосқан ғалым, профессор,
академик әрі белгілі жазушы.

Қайрат Жұмағалиев – туған жер тақыры
бында көптеген өлеңдер жазған ақын әрі
белгілі аудармашы.

95

Мұқадес Есләмғалиұлы – халықаралық
«Алаш» сыйлығының иегері, ғұмырна
малық «Әйтеке би» тарихи-философиялық
дилогиясының авторы, белгілі жазушы.

Жәрдем Тілеков белгілі жазушы, «Жазу
шы» баспасында бөлімінің меңгерушісі
болған.

Мәтжан Мақсымұлы Тілеужанов – ғалым,
филология ғылымдарының докторы, про
фессор, әдебиет зерттеушісі, фольклоршы.

Ақұштап Бақтыгереева – халықаралық
«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, бірнеше
жыр жинақтарының авторы, белгілі ақын.
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Шолпан Қыдырниязова –
Қаратөбе топырағында дүниеге келген бел
гілі айтыскер әрі жазба ақын.

Дариға Мұштанова – ақындықты ұстаз
дықпен ұштастырған белгілі айтыскер әрі
жазба ақын.

Қайыр Бектұрғанов – Қазақстан Жазу
шылар Одағының мүшесі. «Кері толғау»,
«Қатқақ», «Ат жалы» деген кітаптардың
авторы.

 ауыржан Ғұбайдуллин – «Орал өңірі»
Б
газетінің қазіргі редакторы, балалар әдебие
тінің өкілі.
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Ғайсағали Сейтақ – Т.Айбергенов атындағы
сыйлықтың лауреаты, белгілі ақын, журна
лист.

Ақмаржан Таубаева – Қазақстан Журна
листер Одағының мүшесі, бірнеше жылдар
«Жайық ұстазы» газетінің бас редакторы
болған.

Ботакөз Баймұқанқызы – Қазақстан Жазу
шылар Одағының мүшесі. Танымал ақын,
тележүргізуші қызметін атқарды.

Бауыржан Халиолла – белгілі айтыс әрі
жазба ақыны, «Қадыр Мырза Әлі» орталы
ғының директоры.
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Қазыбек Құттымұратұлы – бұрынғы Тай
пақ ауданында дүниеге келген, журналист,
ақын.

Мира Шүйіншәлиева – журналист, ақын.
«Ғажайып әйел» байқауының «Үздік әңгі
ме» номинациясының бас жүлдегері.

Үзілдік Елеубайқызы –айтыскер әрі жазба
ақын.

Мұнайдар Балмолда – Қазақстан Жазу
шылар Одағының және Журналистер
Одағының мүшесі. «Тіл жанашыры» төсбел
гісінің иегері. Ақын, жазушы.
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Қуаныш Талап Талантұлы – «Ақберен» жас
ақындар мектебінің жетекшісі, ақын, бір
неше өлеңдер жинағының авторы.

Туған өлкені туындысына арқау еткен аға-апаларымыз көп-ақ,
оларды толық меңгеру үшін үш нұсқада топтық жұмыстар жасаймыз.
Жұмыстың І нұсқасы
Зертте
Зертте

Төмендегі танымдеректерді оқи отырып, ақын-жыраулардың өмір тарихы
мен шығармашылығын зерттеп, қосымша деректермен толтырыңдар.
Тұлғалар

Деректер
Асанқайғы (Хасан) Сәбитұлы – XIV
ғасырда ғұмыр кешкен данышпан
жырау. Ғұлама ғалым Шоқан Уәли
хановтың айтуы бойынша, ол қазақ
халқының қамын, елдігін, болашағын
ойлаған «дала философы» болған.
Сол себепті оның есіміне кейін «қай
ғы» сөзі қосылып, аңызға айналып
кеткен.
Доспамбет жырау қолбасшы,
батыр болған. Ол – жорық жыра
уы. Д
 ешті Қыпшақты көп арала
ған, Б
 ақшасарайда,
Стамбулдаболған. Көптеген әскери
жорықтарға қатысқан.
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Қосымша
деректер
Толғаулары...
Тақырыбы...
Идеясы...

 олғаулары...
Т
Тақырыбы...
Идеясы...

Тұлғалар

Қосымша
деректер
Шалкиіз жырау – ақын, жырау,
Толғаулары...
батыр. Ол Жайық бойында дүниеге
Тақырыбы...
келген. Темір биге айтқан толғаулары Идеясы...
оның ерекше тұлға болғандығын
байқатады. Оның шығармалары орыс
тіліне аударылған.
Деректер

Жиембет жырау қазақтың аса
 олғаулары...
Т
талантты жырауы, биі әрі жеңімпаз
Тақырыбы...
батыры болған. Жиембеттің жас
Идеясы...
шағы қазіргі Батыс Қазақстан аймағы
ның Өзен, Жем, Арал
аралығындағы ауылдарда өткен. 16
жасынан бастап, соғыс даласында
ерлік көрсеткен қаһарман жырау
болды.
Махамбет Өтемісұлы – қазақтың
әйгілі ақыны, көтерілістің жалынды
жыршысы, ұлы жырау. Ақтамберді,
Жиембет жыраулардың жалғасы,
ереуіл поэзияның соңғы өкілі.

 олғаулары...
Т
Тақырыбы...
Идеясы...

Алмажан Азаматқызы – ақын. Ол
жастайынан өлең шығарып, ақын
қыз атанады. Бізге жеткен шығарма
сы – «Жетім қыз» дастаны. «Жетім
қыздың» басты кейіпкері – Алмажан
ның өзі.

Поэмасы...
Тақырыбы...
Идеясы...
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Тұлғалар

Деректер
Әбубәкір (Кердері) Шоқанұлы –
ақын, өнерпаздар отбасынан шыққан
ұлы талант, жыршы, шежіреші әрі
айтыскер ақын. Ақын туындылары әр
кездегі баспасөз бетінде жарияланып
тұрды, атап айтқанда «Айтыс», «Үш
ғасыр жырлайды», «Бес ғасыр жыр
лайды» жинақтарында басылды.

Қосымша
деректер
Өлеңдері...
Тақырыбы...
Идеясы...

 әңгерей Сейіткерейұлы Бөкеев – Өлеңдері...
Ш
Батыс Қазақстан облысы Ақбақай
Тақырыбы...
елді мекенінде дүниеге келген ұлы
Идеясы...
ақындардың бірі. Өз кезеңінің аса зия
лы, білімді адамы болған текті тұлға.
Шәңгерей Бөкеев аңшылық-саятшы
лықты, табиғат сұлулығын, ән-күйді,
көркем сөз өнерін ұнатып, өлеңдер
жазған.
Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Ол – алғашқы фотограф
болған адамдардың бірі.
Айналасындағыларға орыс
тілін үйреткен.
Ғұмар Қараш – ойшыл ақын, қоғам
Өлеңдері...
қайраткері әрі ұстаз. Ғұмар Қараш
Тақырыбы...
жастайынан жетім қалып, ағайынИдеясы...
туыстарының қамқорлығымен ауыл
молдасынан оқып, сауат ашады. 1902
жылы өз ауылында бала оқытады.
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Тұлғалар

Деректер
Ғабдолла Тоқай – татар ақыны,
публицист, сыншы. Шығармаларын
қазақ, орыс, татар тілдерінде жазған.
Бірнеше аудармасы тарихта қалған.
Ғабдолла Тоқайдың Орал қаласы
тарихында алатын орны зор.

Қосымша
деректер
Өлеңдері...
Тақырыбы...
Идеясы....

Жұмыстың ІІ нұсқасы
Зертте
Зертте

1-тапсырма. Өлеңдерді мазмұнына сай мәнерлеп оқыңдар.
2-тапсырма. Доспамбет ақынның «Айналайын Ақ Жайық» толғауы
мен Махамбет ақынның «Нарын» өлеңін салыстырыңдар: тақырыбы,
идеясы, ерекшелігі.
Доспамбет жырау 
«Айналайын Ақ Жайық»
Айналайын Ақ Жайық,
Ат салмай өтер күн қайда?!
Еңсесі биік боз орда
Еңкеймей кірер күн қайда?!
Қара бұлан терісін
Етік қылар күн қайда?!
Күдеріден бау тағып,
Кіреуке киер күн қайда?!
Күмбір, күмбір кісінетіп,
Күреңді мінер күн қайда?!
Толғамалы ақ балта
Толғап ұстар күн қайда?!

Махамбет 
«Нарын»
Абайламай айрылдым, 
Ар жақтағы елімнен, –
Анау Нарын деген жерімнен.
Тірі кеттім демеймін,
Кем болмады өлімнен.
Теңім үлгі алмады,
Аузымдағы желімнен.
Істеген ісім кетті далаға,
Қашан өтіп шығам деп
Қайғырамын мен-дағы
Жайықтан арғы далаға.
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3-тапсырма
Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет жыраулардың өмірі мен шығарма
шылығын оқи отырып, кестені толтырыңдар.
Салыстыру аймағы

Ұқсас тұстары

Айырмашылығы

Доспамбет
Шалкиіз
Жиембет

Жұмыстың ІІІ нұсқасы
Талда
Талда

1. Қадыр ақынның «Ауыл – атамекен пернесі» өлеңін оқи отырып,
бүгінгі өмірмен байланыстыра талдаңдар.
2. Өлеңді жаттап алыңдар.
Ауыл – атамекен пернесі
Бұл сөзіме сенбе мейлің, сен мейлің,
Сен тұрғанда сембеймін де, сөнбеймін!
Бақытыңды таба алмасаң сүюден,
Басқа тапқан бақытыңа сенбеймін!
Бұл сөзіме сенбе мейлің, сен мейлің,
Отан барда сембеймін де, сөнбеймін.
Туған жерден таба алмасаң қасиет,
Басқа тапқан қасиетіңе сенбеймін!
3. Өлеңді оқи отырып, талдау кестесін толтырыңдар.
Өлеңде қан
дай мәселе
көтерілген?

«Бақыт» сөзін
«Қасиет» сөзінің
қандай мағынада
синонимдері
қолданып тұр?

Өлеңдегі
көркемдегіш
құралдар

4. Ақұштап Бақтыгереева «Ақ Жайық, арнаға түс, арындама»
Ару Жайық, ерке өзен, сабырлағын,
Бұл көктемде сен неге арындадың?
Құм мен тастан өрілген жарқабаққа
Ғажап болды-ау, осынша бағынбауың.
Жайсаң қызға ел сені тең деп еді,
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Мінезіңді адуын көрмеп еді.
Әлде сенің жаныңды қинады ма,
Жарты ғасыр Нарынның шөлдегені.
Табиғатқа, тағдырға бағындың да,
Қыста ұйықтадың, мұз көрпе жамылдың да.
Ақ айдынға аққулар еркелейтін,
Бір дәуренді өзің де сағындың ба?
1-тапсырма. Өлеңді талдайық: қалай ойлайсыңдар, өлеңде не
туралы айтылған?
2-тапсырма. Берілген өлең жолдарындағы «сабырлағын», «арын
дадық», «жарқабақ», «ырыстылар» сөздерінің мағынасын түсіндіріп
жазыңдар.

Зертте
Зертте

Жұбан ақынның «Өлкем жайлы ойласам» өлеңін оқи отырып,
берілген тапсырмаларды орындаңдар:
1. Жер-су атауларын таба отырып, кескін картаға түсіріңдер.
2. Өлеңнің идеясы: ақынның айтпақ ойын тарихпен байланыстыра
зерттеңдер.
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Жұбан Молдағалиев. «Өлкем жайлы ойласам»
Жем қайда, Жайық қайда, Сағыз қайда?
Ескі өлең еске түсті бағызда ойға.
Ашылып үрпілері, әне өзендер,
Далаға дән тасқынын ағызған ба?
Тіл білсе, толғар еді тұмса Нарын –
Куәсі газ түздердің, құм сонардың.
Қысы жұт, жазы жалақ жылдар өтті,
Тартпады тауқыметін кім солардың?
Шөлдетті Исатай мен Махамбетті,
Құмар боп құмаршыққа атам да өтті.
Күй қылып кісен үнін Құрманғазы,
Қарғаған топан дертті, жапанда орны...
Осындай сыр шертеміз баламызға,
«Төркіндеп» туған жерге барамыз да.
Білмеймін, сене ме олар, сенбей ме не,
Ұқсайды бәрі ертегі, бәрі аңызға.
Жем қандай, Жайық қандай, Сағыз қандай!
Нағыз бай – маңыз қандай, аңыз қандай!
Толқыннан түлеп өсіп
Шығанақтар
Дауылдап дән тасқынын ағызғандай.
Өлеңім – өрендерің, өркендерің,
Жаңарған жомарт жерің, көркем көлім.
Даламның даңқындай боп тұршы биік.
Қадірлі, қасиетті өлкем менің!
4. «Үш өлең – ортақ тақырып». Берілген өлең шумақтарын оқи оты
рып, талдау кестесін толтырайық.
Талдау кестесі
Тақырыбы

106

Идеясы

Өлеңнің тілі

Өлең құрылымы

Ақ Жайық әде
биетінің көрнекті
өкілдері

Туған өлке тақырыбындағы 
өлеңдері
Сағындым сені, Жайық
Сағындым сені, Жайық, алма бақты,
Өткізгем өз бойыңда жастық шақты.
Сүюші ем төңкерілген толқыныңды.
Сылқылдап соғып жатқан жарқабақты.

Жайық
Жарқын жүзбен жайраңдап
Жатырсың ағып, Жайығым,
Жағаңда ойнап, сайраңдап
Ескенмін заман қайығын.

Табиғат – жаратылыс пернесі
О, далам, менің байтағым!
Далам деп өлең айтамын.
Ұлың боп ойлап барам да,
Құлын боп ойнап қайтамын.
О, далам, менің байтағым!
Далам деп өлең айтамын.
Солған Ай болып барам да,
Толған Ай болып қайтамын.

Ж ас ап көр

Үш топқа арналған тапсырма.
1. Белгілі бір тақырыпты таңдап, сұхбат дайындаңдар.
2. Зерттеушілік тапсырма: «Менің сүйікті ақыным»
Мерзімді басылымдар беттеріне жарияланған өз туған өлке
леріңіздің ақын-жазушылары туралы материалдарды жинақтап,
презентация-таныстырылым жасаңдар.
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Үйде орында
Үйде
орында

1. Ақ Жайық туралы жазылған ақындардың өлең шумақтарын
оқи отырып, «Иә» не «жоқ» жауаптарының бірін таңда.
Шығармалар

Авторлары

Оралым, шықтың алдымнан,
Оралым менің, Оралым,
Қол созып қызыл вагоннан,
Үстіңнен өтіп барамын.

Доспамбет

 айық десе, ойда
Ж
Нарын өлеңі
Сағынғанда еске
Аларым көп еді.
Жайық – Анам,
Жайық – елім, Отаным,
Құшақтағым,
Аймалағым келеді

Ғ.Қайырбеков

Айналайын, Ақ Жайық,
Ат салмай өтер күн
қайда?!
Еңсесі биік боз орда
Еңкейе кірер күн қайда?!

Қ.Мырза Әлі

Ақ Жайық, сенің орның
Ала бөтен,
Таппадым, ешбір
Жайды жағаңа тең.
Өзіңе деген ыстық
Махаббатты,
Өлгенде көрге бірге ала кетем.

А.Бақтыгереева

Ақ Жайық, асыл өзен,
Дария суым,
Шертілер сенен бөлек
Бар ма сырым.
Мен өстім толқыныңда
Аунап сенің,
Жағаңда жатып
Тыңдап орман шуын.

Қ.Аманжолов

Иә/жоқ

2. Сабақты қорытындылап, «Аққулы мекен – Жайығым» деген
тақырыпта эссе жаз.
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§ 11.

Өлкені сипаттау өнері

Кел, ойланайық!
– туған жер жайлы туынды
жазуға не себеп болады?
– өздерің туған жерге қандай
шығарма арнадыңдар?
– атамекенді неге теңейсіңдер?
Меңгерілетін білім:
– мәтіннің ақпараттық, көркемдік,
тілдік ерекшеліктері негізінен
өлкетану сипаттамаларын
талдау;
– өлкетану аясында прозалық
үзінділер жазудың алғашқы
дағдыларын меңгеру.

Түйін сөздер

көркемдегіш құралдар.

Танымдерек
Достар,
өлке
тарихына
қатысты шығармаларды қарап
отырсақ, солардың көшбасында
белгілі жазушы Хамза Есенжа
новтың «Ақ Жайық» трилогиясы
тұр. «Ақ Жайық» трилогиясының
1-кітабы 1957 жылы, 2-кітабы
1959 жылы, ал 1965 жылы 3-кі
табы жарияланды.
«Ақ
Жайық»
романында
Батыс Қазақстандағы тұтас бір
кезеңнің
тарихи
оқиғалары
баяндалады. Көркем шығармада
халық бостандығы мен бақыты
үшін күрескен ерлердің жиынтық
бейнелері бар.
Романда
Хакім,
Әлібек,
Әділбек,
Мүнариа,
Шолпан,
Нұрым
образдарымен
қатар
тарихи тұлғалардың өмір жолы
мен қызметі шебер суреттелген.

Білгенге маржан

Ақын-жазушылар ойды жеткізудің
тәсілі ретінде кейіптеу, теңеу, эпи
тетті қолданады.
Кейіптеу – әртүрлі жануарларды,
табиғат құбылыстарын немесе
жансыз нәрселерді адам кейпіне
келтіріп суреттейтін көркемдік тәсіл.
Теңеу – затты, нәрсені, құбы
лысты немесе заттың, құбылыстың
белгісін, қасиетін, сапасын көрсе
тетін көркемдік ұғым.
Эпитет
(грек.
epithetion
–
қосымша) – заттың яки құбылыстың
ерекшелігін, сыр-сипатын бейнелі
түрде
танытатын
экспрессивті
айқындаушы сөз.

Бұл маңызды!
«Ақ Жайық» трилогиясы – қазақ әде
биетінің зор табысы. Бұл шығарма бү
гінде қазақ әдебиетінің алтын қорына
енді. «Ақ Жайық» трилогиясының заң
ды жалғасы – «Көп жыл өткен соң» жә
не «Ағайынды Жүнісовтер» романдары.
Жазушы 1963 жылы «Көп жыл өткен
соң» романын, ал 1970 жылы «Ағайын
ды Жүнісовтер» романын жазды. Екі
шығармада да әділет үшін күрескен ер
лер бейнесі, халықтың тұрмыс-тіршілігі,
адамдардың жаңа өмірге ұмтылуы, со
нымен қатар, жаңа тарихи кезеңдердің
шындығы шебер баяндалады.

109
109

Жазушымен сырласу
Хамза Есенжанов 1908 жылы 25 желтоқсанда Батыс Қазақстан
облысы Ақжайық ауданында Шалқар көлінің жағасында дүниеге
келген. Жазушы 1974 жылы 5 желтоқсанда дүниеден өтті.
Хамза Есенжанов өзінің жазушылық жолын 1930 жылдары
өлең және әңгіме жазудан бастады. Сол жылдары республикалық
басылымдарда «Өлеңтінің жағасында», «Қызыл құмақ», «Күшке
күш» сияқты әңгімелері мен «Жер шарында» атты сахналық
шығармасы жарияланды. Сонымен қатар, жазушы бастауыш,
орта мектептер үшін оқулықтар, көптеген әдеби сын мақалалар
жазды. Жазушының нағыз өнімді шығармашылық жолы 1956
жылдан басталды. Бұл жылы ол өзінің әйгілі «Ақ Жайық» трило
гиясын жазуды бастады.

Роман туралы ғалым пікірі
Әдетте, талант атаулыны гүлге балаушылық
болады, Хамза талантын дәстүр бойынша
гүлге баласақ, гортензияға балауға болады.
Ол бейне бір гортензия гүлі секілді әр қилы
жағдайда-ақ өзінің төзімпаздық қабілетін
танытып, барлық тұрақты қасиет, сипатын
сақтай білді. «Ақ Жайық» трилогиясы,
«Көп жылдар өткен соң» – осының айғағы».
«Ақ Жайық» трилогиясы – қазақ әдебиетін
сатыға алғаш көтерген, бүкіл көпұлтты
совет әдебиетінің қазына қорына енген, көр
кемдік идеялық нысанасы жоғары, кесек
шығарма.
Мұхамеджан Қаратаев
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«Ақ Жайық» трилогия
сы үш кітаптан тұрады.
1-кітап – «Төңкеріс
үстінде».
2-кітап – «Шыңдалу».
3-кітап – «Тар кезең».

Зертте
Зертте

1. Жазушының өмірі мен шығармашылығы туралы іздене отырып,
сұрақтар кестесін толтыр.
Кім болған?

Қандай тұлға болды?

Қайда оқыды?

Не істеді?

Шығармашылығы
қалай басталды?

Қандай жетістікке жетті?

2. Өз пікіріңді ортаға сала отырып, болжам жаса.
1.

2.

3.

Түсінік беру

Талдау

Дәлелдеу

Роман неге «Ақ
Сіздің ойыңызша, роман
Жайық» деп аталады? қандай тақырыптарды
көтерген деп ойлайсыз?

Қорыта келгенде,
бұл роман ...

Анықта
Анықта

«Ақ Жайық» романынан алынған үзіндіні мұқият оқып, тірек сөздер
мен жер-су атауларына түсінік бер. Табиғат көрінісін қалай сипат
таған, көркемдеу құралдарын анықтап, кестелерді толтыр.

Жайықтың Бөрілі бетінде Тереңсай түбегі жатыр. Бұл – бір
елсіздеу жатқан, шабындығы мол алқап. Тереңсайдың Жайыққа
құяр жері ол күнде ит мұрыны өткісіз жалпақ жатқан қоға, қыр
беті тал өскен тоғайлық та, ал арғы жақ – орман болатын. Он екі
орақшы тырна тізбекпен үлкен жылғаның бойын екі рет оралып
шыққанда, көл-көсір жерді күлтеленген қалың шөппен жауып
салды. Ертеңгі кездегі көп шалғының дауысы тұп-тұнық ауа
ның көзге ілікпейтін бір пернесін үзіп басып, үзіп басып құлаққа
шамырқанарлық күңгірт шыңылды дыбыс құйып тұрғандай.
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Жылғадан нәзік самал есіп, жас шөптің қалампыр иісін өрге қарай
ысырып жайып бара жатқан сияқты. Жағымды дыбыс, сүйкімді
иіс, көз тояттарлық алқара көк көрініс шалғы ауырлығын біл
дірер емес.
1-кесте.
Көркемдегіш құралдар

Тірек сөздер

Жер-су атаулары

2-кесте.
«Ақ Жайық» романынан үзінді

Тұрақты сөз
тіркестері

Мағынасы

Тереңсайдың Жайыққа құяр жері – ол
күнде ит мұрыны өткісіз жалпақ жат
қан қоға, қыр беті тал өскен тоғайлық
та, ал арғы жақ – орман болатын.
Жағымды дыбыс, сүйкімді иіс, көз
тояттарлық алқара көк көрініс шалғы
ауырлығын білдірер емес.
Он екі орақшы тырна тізбекпен үлкен
жылғаның бойын екі рет оралып шық
қанда, көл-көсір жерді күлтеленген
қалың шөппен жауып салды.

Үйде орында
Үйде
орында

1. Белгілі бір тақырыпты таңдап, сұхбат дайында.
2. Мерзімді басылымдар беттерінде өз туған өлкелерінің ақын-жа
зушылары туралы мақала жарияла.
3. «Туған жер – алтын бесігім» тақырыбында шағын-эссе жаз.
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МУЗЫКА

§ 12. Туған жердің таланттары

§ 12.

Туған жердің таланттары

Кел, ойланайық!
– ата-аналарың жас кезде
рінде қандай музыкант
тарды пір тұтқан?
– өз өңірлеріңнің жыршытермешілерін атаңдар.
– олардың қандай өлең,
термелерін білесіңдер?
– термені қандай аспаппен
сүйемелдейді?
Меңгерілетін білім:
– туған өлкенің жыршытермеші, әнші және
сазгерлерінің шығарма
шылығы туралы әңгі
мелей білу.

Түйін сөздер

әнші, термеші, дирижер,
оркестр, консерватория.

Анықта
Анықта

Г.Н.Потаниннің «Маған бүкіл қазақ
даласы ән салып тұрғандай болып
көрінеді» деген сөзін қалай түсінесің?
Өз өлкеңнен қандай жыршы, термеші,
әншілер шыққан?

Орал – әншілер өлкесі
Қазақ халқының ән мұрасы өте бай.
Қазақ халқының әдебиеті мен өнерін
көп зерттеген Шоқан Уәлихановтың
досы Г.Н.Потанин айтқандай, қазақта
әнсіз өмір жоқ. Барлық сезімдер ағыны
ән арқылы беріледі. Ән – қазақ халқы
өмірінің айнасы. Халық қуанышы мен
қайғысын ән арқылы жеткізді.
Батыс Қазақстан әншілік дәстүрін
айтқан кезде, ойымызға бірден Мұхит
Мерәліұлы түседі. Мұхит Орал өңі
рінің ән мектебінің бастауында тұр.
Ол өзінің тәлімгері Бала Ораз Өте
байұлынан алған білімін әрі қарай

Білгенге маржан

Жыршы – жыр айтушы, таратушы, ауыз әдебиетінің дәстүрін сақтаушы, батырлық,
тарихи, ғашықтық жырларды айтып таратушы.
Терме – қалыптасқан лирикалық өлең түрі. Ғибраттық мәні бар оральдық идеялар
тұрғысынан әр нәрсені теріп айтып, бір нәрседен екінші нәрсеге еркін ауысып отыру
термеге тән қасиет.
Термеші – терме орындайтын өнерпаз.
Дирижер (diriger) – басқару, бағыт беру деген мағына беретін француз сөзі. Ол
оркестрлер мен хорлардың барлық түрлерінің жетекшісі. Дирижерлеу – музыкалық
өнердің бір саласы.
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дамытып, өзінің сазгерлік мектебінің негізін қалай алды. Әр
уақытта олар әріптестерінің шеберлігіне тәнті болды және Көк
жар жәрмеңкесінде сайысқа түсті.
Мұхит Мерәліұлы (1841–1918) Батыс Қазақстан облысының
Қаратөбе ауданы, Жақсыбай өзенінің бойындағы Ақбақай деген
жерде дүниеге келген. Халық композиторы, Әбілқайыр хан әуле
тінен шыққан Қаратай сұлтанның неме
ресі. Мерәліның әкесі бай адам болды.
Бала жасынан музыка, сурет салумен
айналысқан Мұхит ерекше дарынымен
Боғда, Еспай, Тазбала, Сәулебай, Абыла
және өзінің шығарған күйлерін орын
дады. «Зәуреш», «Паңкөйлек», «Қып
шақ», «Дөң асқан», «Кербез» өлеңдерін
орындауда оның дауыс ырғағы мен орын
даушылық қабілеті ашылды.
А.Затаевичтың «Қазақ халқының
1000 әні» және «Қазақтың 500 әні мен
күйі» атты кітаптарында Мұхитты «қа
зақ Баяны» деп атаған, ал оның шығар
МҰХ ИТ МЕРӘЛІҰЛЫ
машылығын «Орал өңіріндегі ән өнерінің
(1841–1918)
мектебі» деп санады.
Зертте
Зертте

Батыс Қазақстандағы әншілік дәстүрді жалғастырушылардың бірін
таңдап, ғаламтор желісі арқылы әншінің орындаушылық шеберлігін
зерттеп, бағала.

Мұхит әндерінің орындаушылық дәстүрлерін дамытуға және
насихаттауға зор үлес қосқан өнерпаздар: Шынтас Қаратаев
(1884–1948) – «Он алты қыз» әнінің авторы, Шайхы Қаратаев
(1890–1922), Лұқпан Мұхитов (1894–1957), Тәмті Ибрагимова
(1908–1992), Ғ.Құрманғалиев және т.б.
Ғарифолла Құрманғалиев (1909–1993) Батыс Қазақстан
облысы Қаратөбе ауданы, Ақкөл деген жерде туған. Қазақстанның
халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, әнші-компо
зитор. Он жасынан бастап домбыра тартып, ән салады. Ғарифолла
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Шынтас пен Шайқыға шәкірт болып,
олардың қасына еріп, ел аралады. Репер
туарының негізін Мұхит әндерімен қатар,
«Қыз Жібек», Бала Ораз ақынның айтыс
тары да құрайды. 1934 жылдан музыка
театрында, «Жалбыр», «Ер Тарғын»,
«Айман-Шолпан», «Абай», «БіржанСара», «Бекет», «Аманкелді», «Даиси»,
«Нергиз» және т.б. операларда әртүрлі
рөлдерді сомдады. 1965 жылдан бастап
Қазақ эстрада – цирк студиясында
ұстаздық етті. Ғарифолла өз дәуірінде
ҒАР ИФ ОЛЛ А ҚҰРМ АНҒА
Мұхит және басқа Қазақстанның батыс
ЛИЕВ (1909–1993)
аймағының ән дәстүрінің бірегей орын
даушысы, кейінгі әншілерге рухани әке
болған тұлға деп айтамыз.
Батыс Қазақстан облыстық филармониясы – Ғ. Құрманғалиев
есімін алып жүрген Ақжайық өңіріндегі бірден-бір кәсіби ұжым.
Ғ.Құрманғалиевтің алғашқы шәкірттері – Мекес Төрешов
(1940–2008) Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, «Құрмет»
орденінің иегері. Батыс Қазақстан облысының Жаңақала ауда
нына қарасты «Таубұйрат» ауылдық кеңесінің «Қарақұс» елді
мекенінде туған; Сәрсенғалиев Жақсылық (1944–2001) – Батыс
Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы, Батпақкөл ауылында дүниеге
келген әнші-термеші, жыраулық өнер дәстүрін жалғастырушы,
Республикалық Мұхит әндері байқауларының екі дүркін бас жүл
дегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайрат
кері; Хайдар Өтеғалиев Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауда
ны, Ханкөл елді мекенінде 1945 жылы дүниеге келген. Қазақстан
Республикасының еңбек сіңірген әртісі; Қалампыр Рахимова
(1949–1988) Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Алмаз
ауылында дүниеге келген.
Әншілік дәстүрді жалғастырушы – Амангелді Ғұбайдуллин
(1952–1996) Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы, Алғабас
ауылында дүниеге келген. Ақтөбе мәдени-ағарту училищесінің
түлегі. Бірнеше облыстық, республикалық әншілер байқаула
рының, бүкілодақтық халықтар шығармашылығы байқаула
рының лауреаты;
Қатимолла Бердіғалиев 1952 жылы Батыс Қазақстан облысы
Казталов ауданы, Қарашеген ауылында дүниеге келген. Әнші,
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Қазақстан
Республикасының
еңбек
сіңірген қайраткері. Орал музыка учили
щесінің вокал бөлімінде А.Ф.Муравьева
класы бойынша оқыған. Халықаралық,
республикалық ақындар айтыстарының
жеңімпазы. Құрманғазы атындағы Орал
саз колледжінде 1991 жылдан дәстүрлі
ән бөлімінде «Мұхит» класын ашып,
ұстаздық етті. Батыс Қазақстан облысы
Ғ.Құрманғалиев атындағы филармония
сының әншісі; Қаламқас Орашева
(1953–1988) – Батыс Қазақстан облысы
Ақжайық ауданы, Алғабас ауылында
ҚАТ ИМ ОЛЛ А 
БЕРДІҒАЛ ИЕВ
дүниеге келген әнші, термеші, жыраулық
өнер дәстүрін насихаттаушы, Қазақ
станның еңбек сіңірген артисі, Мұхит Мерәліұлы атындағы ән
конкурстарының
жүлдегері.
Н.Байғаниннің
«Нарқыз»,
«Төрехан» және т.б. дастандарын үнтаспаға жаздырған. Апа
сының жолын қазіргі таңда қуған сіңлісі Махамбет Өтемісұлы
атындағы әншілер байқауының Бас жүлдегері Мейрамкүл Ора
шева жалғастырып келеді; Сәуле Таудаева 1958 жылы Тайпақ
ауданы (қазіргі Ақжайық ауданы) Калмыково ауылында дүниеге
келген. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, Ә.Қашаубаев, М.Мерәліұлы, Ғ.Құрманғалиев атындағы республи
калық байқаулардың жеңімпазы, лауреаты. Республикалық эст
рада-цирк өнер студиясының Ғ.Құрманғалиев класын бітірген
түлек. Ғ.Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан облысы
филармониясының солисі, көптеген шәкірттер тәрбиелеп жүрген
аяулы ұстаз; Сағадат Рахметжанов – Батыс Қазақстан облысы
Қаратөбе ауданы, Қалдығайты ауылы, Сулыкөл мекенінде 1959
жылы дүниеге келген әнші. Қазақстан Республикасының Мәде
ниет қайраткері, «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері. Ғ.Құрман
ғалиевтің шәкірті, эстрада-цирк өнері студиясының түлегі. Рес
публикалық Мұхит және Ғ.Құрманғалиев атындағы әншілер
байқауларының лауреаты.
Кейінгі толқын жастар арасында әншілік дәстүрді жал
ғастырушы Серік Абдрахманов 1966 жылы Батыс Қазақстан
облысы Қаратөбе ауылында дүниеге келген. Ғ.Құрманғалиевтің
шәкірті, эстрада-цирк өнер студиясының түлегі. Республикалық
әншілер байқауларының лауреаты, Батыс Қазақстан облысы
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филармониясының әншісі; Қайрат Какимов 1976 жылы Батыс
Қазақстан облысы Сырым ауданы, Өлеңті ауылында дүниеге
келген. Қазақстан Республикасы Мәдениет саласының үздігі,
«Құрмет» орденінің иегері; Армат Ислямғалиев 1976 жы
лы
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы, Жусандыой ауылында
дүниеге келген. Қазақстан Республикасы Мәдениет саласының
үздігі, республикалық Мұхит, Ғ.Құрманғалиев атындағы әншілер
байқауларының бас жүлдегері, Қ.Бердіғалиевтің шәкірті; Дас
тан Есентеміров – 1979 жылы Батыс Қазақстан облысы Сырым
ауданы, Жымпиты ауылында дүниеге келген. «Ерен еңбегі үшін»
медалінің иегері, республикалық конкурстардың лауреаты.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университе
тінің түлегі, оқытушысы, Батыс Қазақстан облысы Ғ.Құрманға
лиев атындағы облыстық филармонияның солисі.
Талда
Талда

Эстрадалық вокалдық әншілердің орындауындағы бір әнді таңда.
Ән қайырмасын мәнерлеп орында. Өз орындауыңдағы ән қайыр
масын эстрадалық әншімен салыстыр. Әннің сөздерін талда.

Орал өңірінде академиялық және эстрадалық вокалдың
өкілдері – Батыс Қазақстан облысы Ғ.Құрманғалиев атындағы
облыстық филармонияның жеке орындаушылары: Қанатқали
Қожақов 1953 жылы Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданында
дүниеге келген. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, «Құрмет»
орденінің және «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері. М.Өтемісов
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің доценті,
Батыс Қазақстан облысы Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық
филармонияның солисі; Рахимова Жұмағаным 1954 жы
лы
Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданында дүниеге келген.
Ол – Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясының
вокал мамандығы бойынша Б.Төлегенова, Б.Жылысбаевтардың
кластарын бітірген түлек. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі,
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универси
тетінің доценті, Батыс Қазақстан облысы Ғ.Құрманғалиев атын
дағы облыстық филармонияның солисі; Мұрат Әмірханов 1957
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жылы Батыс Қазақстан облысы Тасқала ауданында дүниеге кел
ген. ҚР еңбек сіңірген қайраткері, «Ерен еңбегі үшін» медалінің
иегері. Құрманғазы консерваториясын М.Мұсабаевтың класынан
бітірген, Батыс Қазақстан облысы Ғ.Құрманғалиев атындағы
облыстық филармонияның солисі; Марат Сарбөпеев 1973 жылы
Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданында дүниеге келген. «Ерен
еңбегі үшін» медалінің иегері, «Азия дауысы» және т.б. халықа
ралық, республикалық эстрада байқауларының жүлдегері. Батыс
Қазақстан облысы Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық филармо
нияның артисі; Жаңылсын Хасанова 1976 жылы Батыс Қазақстан
облысы Ақжайық ауданында дүниеге келген. Қазақстан Респуб
ликасының еңбек сіңірген қайраткері, «Ерен еңбегі үшін» меда
лімен марапатталған. Республикалық «Жас қанат» байқауының
«Күміс қанат» иегері, көптеген байқаулардың жеңімпазы. Батыс
Қазақстан облысы Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық филармо
нияның артисі; Дәурен Сейтжанов 1979 жылы Батыс Қазақстан
облысы Бөкей ордасы ауданында дүниеге келген. М.Өтемісов
атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің түлегі,
халықаралық, республикалық эстрада әншілері байқауларының
лауреаты.
Талқыла
Талқыла

Эстрадалық және дәстүрлі әншілердің арасында қандай айырма
шылықтар бар? Қай саланың тыңдармандары көп деп ойлайсыңдар?
Неліктен?

Орал өңірінен шыққан композиторлар
Кәсіби композиторлар мен әуесқой сазгерлердің қатарында
Мәкәлім Қойшыбаев, Николай Культюшнов, Сұлтанғали Лұқ
панов, Сағит Садықов, Сейтқали Қайырғалиев, Темірәлі Бақты
гереев, Әшір Молдағайынов, Александр Шевелев мен музыката
нушылар Ғафура Бисенова, Бисенғали Ғизатов және басқалар
бар.
Нағым Меңдіғалиев (1921–2006) Батыс Қазақстан облысының
Жаңақала ауданы, Жаңақазан ауылында туған. Сазгер, педагог,
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НАҒЫМ МЕҢДІҒАЛ ИЕВ
(1921–2006)

ҚАП АН МУС ИН
(1921–1970)

БАЗ АРБАЙ 
ЖҰМ АН ИЯЗОВ 
(1936-2016)
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алғашқы кәсіпқой қазақ пианисі. Қазақ
станның еңбек сіңірген өнер қайраткері.
Құрманғазы атындағы консерваторияның
профессоры, жалпы фортепиано кафедра
сының меңгерушісі болды. Ол «Дала комис
сары» кантатасын, симфониялық «Дала»,
«Толқын», «Қазақстан тыңы» поэмаларын,
«Домбыра туралы баллада» сынды фортепи
аноға
арналған,
камералық-аспаптық
шығармалар мен 300-ден астам романстар,
әндер, спектакльдерге музыка жазған.
Қапан Мусин (1921–1970) Батыс Қазақ
стан облысы Жәнібек ауданында дүниеге
келген. Қазақстанның еңбек сіңірген өнер
қайраткері. 1934 жылы Алматы музыка
техникумында, 1939 жылы Мәскеу консер
ваториясы жанындағы қазақ студиясында
оқы
ған. 1941–1943 жыл
да
ры Ұлы Отан
соғысына қатысқан. Көптеген ән, хорға
арналған шығарма, спектакльдерге музыка
жазған, симфониялық поэма, кантата, «Таң
шолпаны» операсын жазған.
Базарбай Жұманиязов (1936–2016) –
Батыс Қазақстан облысы Бөкей ордасы ау
данында дүниеге келген композитор, Қа
зақстанның халық артисі, профессор. Орда
аудандық орта мектебінің, Орал педагоги
калық училищесінің, Құрманғазы атында
ғы консерваторияның түлегі. Оның О.Сү
лейменовтің сөздеріне жазылған «Жер»
ораториясы, «Махамбет» операсы, «Отан
туралы», «Еңбек даңқы» кантаталары мен
көптеген вокалды-симфониялық поэмала
ры, ән, романстары бар. 10 спектакль мен
18 кинофильмге музыка жазған.
Мансур Сағатов (1939–2002) Ба
тыс
Қазақстан облысының Жәнібек ауданы
Ұзынкөл ауылында дүниеге келген. Компо
зитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер
қайраткері. Оның «Симфония», скрипка

МАНСУР САҒАТОВ
(1939–2002)

ЕСК ЕНДІР 
ХАСАНҒАЛ ИЕВ

мен оркестрге арналған концерті, «Мере
келік кантата», «Диалогтар» поэмасы,
«Мерген» симфониялық және 1966 жылы
Камералық оркестр мен скрипкаға арнап
жазылған күйі бар.
Ескендір Хасанғалиев – 1940 жы
лы
Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы,
Қалдығайты ауылында дүниеге келген бел
гілі әнші-композитор. Қазақстанның халық
артисі, М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақ
стан мемлекеттік университетінің құрметті
профессоры. «Анаға сәлем», «Әдемі-ау»,
«Атамекен», «Бозторғай», «Асыл арман»
т.б. әндерін ел сүйіп айтады. Жыл сайын
Е.Хасанғалиев атындағы әншілер байқауы
өткізіледі.
Донеділ Қажымов 1952 жы
лы Ба
тыс
Қазақстан облысы Сырым ауданы, Қособа
ауылында дүниеге келді.
Қазақстан Республикасының еңбек
сіңірген қайраткері, «Құрмет» орденінің
иегері, Қазақстан композиторлар Одағының
Батыс Қазақстан облыстық филиалының
төрағасы, «Қадыр Мырза Әлі» Халық
аралық Қоғамдық Қорының директоры.
Д.Қажымов «Ақжайық», «Айлы түн»,
«Махаббат», «Ақ Жайық – ару мекенім»,
«Екеуміз» атты әндерімен жұртшылыққа
кең танымал.
Ізбасарларының бірі – Мәдениет сала
сының үздігі, «Ерен еңбегі үшін» медалінің
иегері Жаскелең Ғайсағалиев.
Зертте
Зертте

ДОН ЕДІЛ ҚАЖ ЫМ ОВ

Ақжайық өңірінің ақын, композитор
лардың шығармалары патриоттық сезімді
оятады ма? Қай ақынның шығармасы туған
ел, Отан тақырыбына арналған?
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Ақжайық өңірінің танымал дирижерлері
Қазақтың кәсіби музыка өнерінде Ахмет Жұбановтың алатын
орны ерекше. Ол – тұңғыш казақ дирижері, халық оркестрінің
негізін қалаушы. А.Жұбановтың ұйымдастырумен құрылған
Құрманғазы атындағы Қазақ халық аспаптар оркестрі ұлттық
өнерді насихаттап, бүкіл әлемді шарлады.
А.Жұбанов өзінің дирижерлік ісін талантты тұлға Шамғон
Қажығалиевке тапсырады. Қазақтың қара шаңырағы болған бұл
ұжымның алғаш құрамына еніп, негізгі арқауы болған Дина Нүр
пейісова, Оқап Қабиғожин, Лұқпан Мұхитов, Қали Жантілеуов,
Науша, Махамбет Бөкейхановтар, Ғабдулман Матов, Ысқақ
Уәлиев сынды Ақжайық өңірінен шыққан тұлғалар еді.
Ғабдұлман Матов (1914–1942) – Батыс
Қазақстан облысы Жәнібек ауданы, Күй
генкөл ауылында дүниеге келген күйші,
дирижер, Қазақ халық аспаптары оркестрі
негізін қалаушылардың бірі. 1934–1941
жылдары Құрманғазы атындағы акаде
миялық халық аспаптары оркестрінде
концертмейстер, кейіннен дирижерлік қыз
метте болды. «Жауды жеңеміз» атты әннің
авторы. 1942 жылы Украинада Харьков
қаласының маңында қаза тапқан
ҒАБДҰЛМ АН МАТОВ
Шамғон
Қажығалиев
(1927–2015)
(1914-1942)
Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауда
нында дүниеге келген. 50 жылдай дири
жерлік қызметінде оркестрге көптеген
тарта шығарманы өңдеп, лайықтады. Ахмет
Жұбановтан жеткен 20 күйді қайта қал
пына келтіріп, аспаптарды қайта жаң
ғыртып, репертуардың мол қорын жинады.
1966 жылы Ленинград консервато
риясын бітіреді. 1957 жылдан оркестр
дирижерлеу кафедрасын басқарып, көп
теген талантты дирижерлерді тәрбиеледі.
Халық әртісі, Мемлекеттік сыйлықтың
лауреаты, «Еңбек Қызық ту», «Құрмет
ШАМҒОН ҚАЖ ЫҒА
белгісі», «Халықтар достығы», «Парасат»
ЛИЕВ (1927–2015)
ордендерінің иегері. Тәттімбет атындағы
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Қарағанды облыстық Академиялық оркестрінің, кейіннен Дәу
леткерей атындағы Батыс Қазақстан облыстық оркестрінің кәсіби
шыңдалып, репертуарын молайтуда үлкен еңбек еткен М.Өте
місов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің
құрметті профессоры.
Анықта
Анықта

Батыс Қазақстан облыстық оркестріне неліктен Дәулеткерей есімі
берілді? Дирижерлік қызметтің музыка саласында маңызы қандай?

ҚЫР ЫМГ ЕР ЕЙ
ҚАЖ ЫМ ОВ

ЕРКІН НҰР ЫМБ ЕТОВ

Қырымгерей Қажымов 1946 жы
лы
Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы,
Тәнтен ауылында дүниеге келді. Қазақстан
Республикасының еңбек сіңірген қайрат
кері, Құрманғазы атындағы консерватория
сының түлегі. Құрманғазы атындағы және
мемлекеттік симфония оркестрлерінде
контрабас тобының концертмейстері болды.
1991–1997 жылдары Орал саз колледжінің
директоры қызметін атқарды. Қ.Қажымов –
Дәулеткерей атындағы оркестрдің негізін
қалаушы, дирижері, М.Өтемісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлкеттік университе
тінің қауымдастырылған профессоры.
Еркін Нұрымбетов (1973) – танымал ди
рижер. «Құрмет» орденінің иегері, Қазақстан
Композиторлар одағының мүшесі, Мемлекет
тік «Дарын» жастар сыйлығының лауреаты,
Мәдениет саласының үздігі. Дәулеткерей
атындағы қазақ халық аспаптары оркестрі
нің көркемдік жетекшісі және бас дирижері.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мем
лекеттік университетінің қауымдастырылған
профессоры. Халық композиторларының
өмірі мен шығармашылығына арналған 40тан астам ғылыми-зерттеу мақалалар мен
оқу-әдістемелік жұмыстардың авторы.
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Ж ас ап көр

Өз өлкеңдегі шығармашылық ұжымдар, топтар
жанұялық ансамбльдер туралы презентация жаса.

мен

Өлкенің мәдени дамуына өз үлестерін қосып жүрген кәсіби
ұжымдар қатарында Н.Островский атындағы орыс драма теат
ры, Х.Бөкеева атындағы қазақ драма театры, Ғ.Құрманғалиев
атындағы филармония, Халық шығармашылық орталығы, Жас
тар шығармашылық орталығы, Жастар мәдениет үйі, сондай-ақ,
Батыс Қазақстан облысы Әкімінің эстрада-симфониялық орке
стрі, Дәулеткерей атындағы қазақ халық аспаптары оркестрі,
Қалалық орыс халық аспаптары оркестрі, Үрмелі аспаптар орке
стрі, Камералық оркестр және Скрипкашылар ансамблі, «Орал
сазы», «Оралым» фольклорлық ансамбльдері, «Классика», «Ор
да» камералық ансамбльдері және әр ауданның халықтық-үлгілі
ұжымдары бар.
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік универ
ситетінің Мәдениет және өнер факультеті, Құрманғазы атындағы
саз колледжі, Ж.Досмухамедов атындағы педагогикалық коллед
жінің музыка кафедрасы мен Балалар музыка және өнер мектеп
терінде сала мамандарын даярлайды.
Үйде орында
Үйде
орында

1. Күйші шығармашылығы туралы пікірің:
Менің ойымша...
Себебі, мен оны былай түсіндіремін...
Оны мен деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын...
Осыған байланыста мен...
2. Әртүрлі дереккөздерден туған өлкеңдегі термеші, жыршы, ән
шілер мен сазгерлер туралы ақпараттар жинақтап, «Менің өл
кемнің әншілері мен сазгерлері» кестесін толтыр;
Кім?
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Не істеді?

Несімен танымал?

7-СЫНЫП
• ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ
• ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ
• ГЕОГРАФИЯ

Қымбатты балалар!
Әуелі өзіміз туып-өскен Батыс Қазақстанның, оның ішінде
Жайық өзені бойының табиғатынан, тарихынан сыр шертетін
деректерді жақсы біліп, өмір бойы толықтырып отыру – әрбір жас
азаматтың борышы деп білген жөн. Біздің әрқайсымыз-ақ «туыпөскен жерімді сүйемін, ол – менің шағын Отаным» дейміз. Ол – рас.
Алайда туған жерімізді жақсы білмесек, қандай қадір-қасиеті бар
екенінен хабарымыз болмаса, жерімді, елімді, мекенімді сүйемін
деу нанымсыздау емес пе? Міне, сондықтан туған жеріңнің қырысырын жете танып, білуге ынталы болғандарың жөн.
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ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

§ 13. Туристік маршруттар
§ 14. Жомарт жүрек
§ 15. Туған өлкенің жылнамасы
§ 16. Менің мектебімнің тарихы

§ 13.

Туристік маршруттар

Кел, ойланайық!
– турист деген кім?
– аймақтарыңа туристер
жиі келе ме?
– келген қонаққа өз өңірле
ріңнің қандай жерлерін
көрсетер едіңдер?
Меңгерілетін білім:
– туристік маршрут
дегеннің не екенін білу;
– туристік маршруттар
құрастырудың алғашқы
дағдыларын меңгеру.

Түйін сөздер

туристік маршрут, ту
ристік маршруттардың
жіктелуі, туристік марш
руттардың қиындық кате
гориясы.

Туризм – денсаулықты нығайту,
бос уақытты тиімді пайдалану, мәде
ниеттілікті дамыту және дүниета
нымды кеңейту мақсатындағы бел
сенді демалудың маңызды формасы.
Туристік маршрут – туристер жүріп
өтетін бағытты күні бұрын жоспарлау
арқылы тарихи, архитектуралық,
спорттық және мәдениет ошақтарын
аралап танысуға бағытталған, сонымен
қоса, табиғат ескерткіштерімен мәде
ни-танымдық, сауықтыру, спорттық
бағытта танысуға байланысты жол.
Туристік маршрут бағытына қарай
тіке бағыттағы, радиалды және
шеңберлі болып бөлінеді. Бағыт қозға
лыстарына қарай жаяу, су жолы, вело
сипедтік, автобустық, теміржолдық
және аралас болады. Сонымен бірге,
әрекет уақытына (жыл бойы, мау
сымдық, бір реттік) және ұйымдастыру
түрлеріне (топты, жеке) қарай бөлінеді.
Маршрутты таңдау туризмнің түріне,

Білгенге маржан

Қорық – аумағындағы барлық табиғи кешен толығымен шаруашылыққа пайда
ланылудан алынған және үкіметтің қорғауында болатын жер не су кеңістігі; типтік,
сирек кездесетін және бірегей табиғи кешендерді бүкіл компоненттерінің жиын
тығымен қоса, сол қалпында сақтауға арналған, арнайы қорғау режимі бекітілген
ерекше қорғалатын табиғи аумақ.
Ескерткіш – 1) елдің, халықтың мәдени мұрасының жалпылама атауы. Тарих және
мәдениет ескерткіштерінің жиынтығы мұражайлық, көрмелік маңызы бар заттар мен
жылжымайтын ескерткіштерді (құрылыстарды, ғимараттарды, т.б.) қамтиды. 2) ұлы
тұлғаларды, белгілі қайраткерлерді немесе елеулі тарихи оқиғаларды есте қалдыру
үшін жасалатын мүсіндік туынды. Бұл атау монумент деген ұғымның мағынасына
жақын.
Кесене – қабір, бейіт, мола басына салынған күмбезді, мәдени-тарихи ескерткіш.
Мінәжат, зиярат ету – адам баласының жаратушы құдіретке, тылсым күш иеле
ріне жалынып-жалбарынуы, жәрдем тілеуі.
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қозғалыс әдісіне (қайықпен, шаңғымен, байдаркамен), жорық
мақсатына, жыл мезгіліне, ауа райына байланысты болады.

Туристік құрал-жабдықтар

Туристік маршруттар мынадай реттілікпен жасақталады:
• белгіленген ауданның маршруты туралы мәліметтер жинақтау:
жазбаша (өлкетану әдебиеттері, туристік есептер); ауызша
(туристер ақпараттары, өлкетанушылардың, географтардың,
геологтардың, байырғы тұрғындардың аудан бойынша жаз
баша шолулары);
• аудан туралы картографиялық материалдарды зерттеу және
жорыққа қатысушылардың жас ерекшеліктерін ескере оты
рып жоспарланған маршруттарын құру.
• негізгі және қосалқы маршруттарды жасақтау;
Саяхатқа шығатын аудан туралы қосымша мәліметтер
жинақтау:
а) маршруттың бастапқы пунктіне келу және маршруттың соңғы
пунктінен аттану;
б) маршрут бойынша елді мекендердің, аудандық туризм орта
лықтарының және туристік базалардың болуы;
в) маршрут бойынша азық-түлікпен қамтамасыз ететін дүкен
дердің, құдықтардың, бұлақтардың болуы;
г) медициналық қызмет көрсету орындары, байланыс пункттері;
д) ауа райы, гидрология, маршрут бойынша кеңес алуға болатын
ұйымдарды анықтау;
е) маршрут бойынша мұражайлардың, табиғат ескерткіште
рінің, архитектуралық және археологиялық ескерткіштердің
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болуы. Маршруттың негізгі нұсқасын жасақтауда оның сыз
басы мен сипаттамасы, маршрут кестесі, бақылау пункттері
ескеріледі.
Болжамды кедергілердің болуын және кедергілерді техни
калық қауіпсіздік ережесіне сәйкес еңсеру.

Миргород ботаникалық-зоологиялық
табиғат ескерткіші

Шалқар көлі қорықшасы

1-тапсырма:
§ 13. оқулық-карталарының, www.priroda-bko.kz сайтындағы
Интернет ресурстарындағы мәліметтер негізінде өз сыныбың үшін
туристік маршрут жасақтаңдар. Туристік маршруттың типін,
күрделілік санатын және қозғалыс әдістерін анықтаңдар.
1-кестені толтырып және өз маршруттарыңды негіздеңдер.
Маршруттың негізгі нұсқасын жасақтау.
Күні, айы,
жылы

Маршрут
учаскесі

Ұзындығы,
км

Жүру
уақыты

Қозғалыс
әдістері

1-кесте

Ескерту

Спорттық туристік жорықтар маршруттарының күрделілігі
олардың үш классификациялық белгісінің жиынтығымен анық
талады:
1) ұзақтығымен;
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2) қашықтығымен;
3) кедергілердің әртүрлілігімен, санымен және маршруттың тех
никалық күрделілігімен.
Маршрут ұзақтығы туристік топтардың жүріп өтуі керек күн
дерінің ең аз санымен анықталады.
Қашықтығы – сынақ маршрутының берілген санаттағы қиын
дығына сәйкес мейлінше ең аз ұзындығы.
Маршруттың техникалық қиындығы туризм кедергілерінің
қиындық деңгейіне қарай анықталады.
Жаяу немесе шаңғымен жүргенде неғұрлым ыңғайлы жол
дармен және табиғаты әсем жайын жолдармен, жалғыз аяқ жол
дармен, орман массивтерімен, өзен аңғарымен, бұлақ көздеріне
жақын жерлермен жүрген дұрыс.
Жазда ыстық ауа райында ормандарға жақын, өзен жаға
лауларында немесе кез келген кішігірім су қоймаларына жақын
аймақтарда тоқтау қажет.
Су маршруттарын таңдауда өзен жағалауының жер беде
рінің алуан түрлілігін, өзендердің әсем табиғатын ескерген жөн.
Жорықтарды өзендердің бастау алатын бөлігінен бастаған дұрыс.
2-тапсырма:
Физикалық-географиялық атлас карталарды пайдалана оты
рып, Орал қаласынан қай қалаларға жүзіп баруға болатынын
анықтаңдар. Жаңадан бастаған велосипедші туристерге елді
мекендермен және дамыған жол тораптарынан алыс елді мекен
дермен жүру ұсынылады; топтарға, тәжірибелі велосипедшілерден
құралған топтарға қиындау маршруттармен жүруге болады. Бірақ
маршруттарды таңдаған кезде топырақ жағдайы қиындық тудыр
майтын, құмсыз жерлермен, саяхаттауға ыңғайлы жолдарды таң
дау керек. Барлық туристік жорықтар қарапайымнан күрделіге
қарай ауысып отырады. Мысалы, қыста шаңғымен алғашында
жазықта, кейін еңістеу жерлерде тәжірибесіз шаңғышыларды
үйретуге оңтайлы аймақтарды таңдау керек.
Күндізгі жүру ұзақтығы (жаяу және шаңғымен) жаттықты
рылған топтар үшін жолдар көп тоғысатын аймақтарда 20 км-ден,
ал жазықтарда 30 км-ден аспауы тиісті. Жаңа бастаған туристер
үшін жаяу және шаңғымен жүру ұзақтығы күніне 10–15 км-ден,
су жорықтары үшін қайықпен төменге қарай ағыспен жүзу 20–25
км-ден аспауы керек. Саяхатшылардың велосипедпен қозғалыс
маршруты күніне 40–60 шақырыммен шектеледі.
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2-кесте

Жаяу жорықтар жүктемесінің үлгілік нормалары
Жорықтар мен
саяхаттардың
түрлері

Тасымал жүк,
километрмен

Бір күндік

т/жүк/ д/ю км
барлығы

Екі күндік

т/жүк/ д/ю км
барлығы

Үш күндік

т/жүк/ д/ю км
барлығы

Көп күндік

т/жүк/ д/ю км
барлығы

Ұзақтығы
(жүру күндері)

1.

2.

3.

4.
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Жасы
10

3
10
3
20
4
30
5
10
6

11–12

3/5
12
3/5
24
5/7
36
6/8
12
20

13–14

15-16

17

4/6
12
6/8
30
8/10
45
10/12
12–15
24

5/7
20
8/10
30-35
10/12
45-50
12/14
17–18
24

6/9
24
10/12
40
14/16
50-60
14/16
20
30

 аяу саяхаттар
Ж
Әр үш-төрт күн жол жүрген сайын бір күн демалыс беріледі.
Бұл күні орын ауыстыруға болмайды. Топ зерттеу жұмы
сымен, үлгілер жиынтығын жасаумен айналысады, жидектер,
саңырауқұлақтар тереді, экскурсиялар, жергілікті мектеп
оқушыларымен кездесу ұйымдастырылады (бұл жорықтың
барлық түрлеріне қатысты – жаяу, су, шаңғы, велосипед және
т.б.);
Белгіленген ұзақтықтағы жорықтарға бұрын дайындықтан
өткен және бір күндік, екі күндік, үш күндік жорықтарға
қатысқан 13–17 жас аралығындағы оқушылар қатыса алады,
олай болмаған жағдайда жорық ұзақтығының нормасы төмен
детіледі;
Жеткілікті дайындық жағдайында, үнемі туризммен айна
лысып жүрген және «Қазақстан саяхатшысы» төсбелгісінің
нормативтерін орындаған 14 жасқа толған, 7–8-сынып оқу
шылары үшін жаяу, шаңғымен, судағы маршрут ұзақтығы
150 км, велосипедпен 250 км-ге дейін 20 күннен аспайтын сая
хаттар ұйымдастыруға болады;
Жоғарыда көрсетілген жорықтар мен саяхаттар оқушылардың
жеке ерекшеліктерін және денсаулық жағдайын есепке ала
отырып жүзеге асырылады.

Орда қорықшасы

Бударин қорықшасы

Бұл маңызды!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Табиғаттағы серуеннің ережелері.
Орындалатын іс-әрекеттер:
соқпақ жолдармен жүру;
арнайы белгіленген орындарда демалу;
ерекше табиғат нысандарының суретін салу және фотоға түсіру;
жапырақ, тұқым, коллекциялар істеу үшін өсімдік түрлерін жинау;
ауа, топырақ температурасын өлшеу;
бұлттылық, желдің бағытын анықтау;
өсімдіктер мен жанауарлардың өмірін бақылау;
мұғалімдердің кеңесі бойынша кеппешөп (гербарий жасау), өсімдіктер жинау.
Тыйым салынады:
көп мөлшерде жабайы өсімдіктер түрлерін жинауға;
өсімдіктерді тамырымен жұлуға;
бейтаныс: жидектер, саңырауқұлақтар жинауға;
топырақты таптауға, босқа қопсытуға;
бұтақтарды сындыруға;
шулауға, қатты музыка қосуға;
құстарды үркітуге, әсіресе ұясында отырған құстарды;
белгіленбеген жерге алау, от жағуға.

3-тапсырма:
2-кестені пайдалана отырып өз сыныбыңның бір күндік
тасымал жүгін есептеп шығарыңдар және өз жорығың үшін
қажетті құрал-жабдықтардың тізімін жасаңдар.
Қайталанбас табиғат ресурстарына және тарихи-мәдени еске
рткіштерге бай болып келетін Батыс Қазақстан облысы – Еуропа
мен Азияның арасын байланыстыратын көпір. Оның туристік
әрекеттерді ұйымдастыруда көптеген мүмкіндіктері бар. Батыс
Қазақстан облысының аумағында «Бөкей хандығына жорық», су
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маршруттары «Шалқар көлі – дала теңізі», «Жайықта – қалашық,
Оралда – қала» және тағы басқа туристік маршруттар жүзеге
асырылады. «Жайық-Орал», «Мәңгілік бірге», «Сырым Датұлы
жерімен», «Орданың тарихи орындарымен» атты экспедиция
лары дәстүрге айналған.
4-тапсырма:
Облысымыздың туристік маршруттары туралы мәтінді оқып,
оларды кескін картаға белгілеңдер.
Саяхаттың басты мақсатын ескере отырып, біздің облысы
мызда төмендегідей маршруттарды көрсетуге болады:
– Жайық ортағасырлық қалашығы, Орал қа
ла
сы
нан 12 км
оңтүстікке қарай орналасқан;
– Батыс Қазақстан облысының Теректі ауданынының Долинное
ауылының аумағында (б.з.б. VI–V ғғ.) Тақсай Қорғанының
кешені орналасқан;
– Орал қаласынан 70 км оңтүстік-шығысқа қарай Теректі ауда
нының аумағында облысымыздағы ең ірі су айдыны Шалқар
көлі орналасқан;
– «Дубрава» мемлекеттік ботаникалық табиғат қорықшасы
(Теректі ауданының аумағында орналасқан);
– Миргородский мемлекеттік кешенді табиғат қорықшасы (Бөр
лі, Шыңғырлау аудандарының аумағында жатыр);
– Бударин мемлекеттік зоологиялық табиғат қорықшасы
(Ақжайық ауданының аумағын алып жатыр);
– Жалтыркөл мемлекеттік зоологиялық табиғат қорықшасы
(Жаңақала ауданының аумағында орналасқан);
– Орда мемлекеттік ботаникалық табиғат қорықшасы (Бөкей
Ордасы ауданының аумағында орналасқан);
– Еменжар мемлекеттік кешенді қорықшасы (Батыс Қазақстан
облысы, Тасқала ауданы аумағында орнласқан);
– Шежін құймасы мемлекеттік кешенді қорықшасы (Батыс
Қазақстан облысы, Тасқала ауданының территориясында
орналасқан);
– Үлкен Ичка мемлекеттік табиғат ескерткіші (Тасқала ауданы
аумағында орналасқан);
– Кирсанов мемлекеттік кешенді табиғат қорықшасы (Зеленов,
Бөрлі және Теректі аудандарының аумағында жатыр);
– «Селекционный» мемлекеттік ботаникалық табиғат қорық
шасы (Орал қаласы маңында орналасқан).
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3-кесте

Туристік маршруттар
№

Маршруттар

Қашықтығы

Күндер Қиындық
саны дәрежесі

Велосипедтік жол
1

Орал – Переметное – Белес – Орал 100

3

-

2

Орал – Янайкино – Чапаев – Орал 360

7

1

3

Ақсай – Жымпиты – Лебедовка –
Шыңғырлау – Ақсай

8

2

400

Су жолы
4

Елек өзені сағасы – Бөрлі – Кирса 220
нов – Рубежка – Ақсуат – Орал

7

2

5

Шалқар көлімен

1

-

20
Шаңғымен жүру

6

Орал – Бударино – Янайкино –
Үлкен Шаған – Серебряково –
Орал

130

4

1

7

Орал – Федоровка – Қабылтөбе –
Дарьинск – Орал

70

4

-

Жаяу жүру
8

Орал – Подстепное – Пойма – Ақ
суат – Қабылтөбе – Федоровка

85

5

-

9

Орал – Чапаев

130

6

1

5-тапсырма:
Оқулық картасын, интербелсенді карталарды пайдалана оты
рып, 3-кестеде және 13-тақырыпта келтірілген бір туристік марш
руттың карта-сызбасын құрастырыңдар.
Үйде орында
Үйде
орында

1 Туристік маршрут дегеніміз не?
2. Туристік маршруттар қандай белгілеріне қарай жіктеледі?
3. Туристік маршруттардың күрделілік санатын қалай анықтауға
болады?

135

4. Қазақстанның теміржол картасына қарап, пойыз арқылы елі
міздің қай жеріне саяхаттау тиімді екенін анықтап, тізімін жа
са.
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§ 14.

Жомарт жүрек

Кел, ойланайық!
– адамның жақсы қасиет
терін атаңдар.
– қайырымдылық деген
не? «Қайырымдылық –
қайырлы іс» деген нақыл
сөзді қалай түсінесің?
– өздерің қандай жақсылық
жасадыңдар?
Меңгерілетін білім:
– демеушілік және меце
наттық дегеннің не екенін
білу;
– нақты адамдардың
істеген жақсылықтары
туралы және өзінің туған
жерін қолдау үшін не
істеуге болатынын білу.

Түйін сөздер

демеушілік, меценат.

Білгенге маржан

Жомарт адам – бойында
кеңпейілділік, әділет, ша
пағат, даналық қасиеттері
бар адам.
Жомарттық – әлем халық
тары түсінігіндегі меценаттық
ұғыммен
мәндес
адам
бойындағы ізгі қасиет.
Меценат – өнер мен білім
саласына өз есебінен мате
риалдық көмек көрсететін
тұлға.

Қамқорлық көрсету – ең жо
ғар
ғы
моральдық құндылықтардың бірі. Бұл
қасиет ата-ана тәрбиесінен бастау алады.
Әлемде қамқорлыққа зәру адам
дарға жомарт жандылық танытатын
адамдар мен компаниялар өте көп. Біз
оны «қайырымдылық» деп атаймыз.
Қайырымдылық қазақ халқының
дәстүрінде де жиі кездеседі, соның
ішінде «Жылу жию» дәстүрі – қиын
дықтарға тап болған адамдарға мате
риалдық, моральдық және қаржылай
көмек көрсету.
Бұндай жағдайда туыс немесе жа
қын адам болу міндетті емес. «Жылу» –
адамгершіліктің, қайырымдылықтың,
мейірімділіктің белгісі. «Асар» – дала
халқының бірлескен өтеусіз еңбек дәс
түрлерінің бірі. Тарихты оқып отыр
сақ, бұл дәстүр бойынша бүкіл ауыл
адамдары бірлескен жұмыстар атқар
ды. Мысалы, үй тұрғызған, құдық қаз
ған, малға қоралар салған. Олай болса,
«Асар» дәстүрі – ағайындылар мен
туыстардың бірлігінің жарқын көріні
сі. Осынау далада кең таралған тамаша
дәстүрдің негізінде жұртшылық, ауыл
тұрғындары мен ауылдастардың қары
зын қайтаруға көмек көрсету мағына
сы жатыр.
Талқыла
Талқыла

Қазіргі уақытта «Жылу жию», «Асар»
секілді дәстүрді қоғамда кездестіре
аламыз ба? Мысал келтіріңдер.
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Батыс Қазақстан ертеден өлкесі
қайырымды, мейірімді жандарымен
әйгілі болған. Соның дәлелі ретінде
1841 жылы Жәңгір ханның Бөкей
ордасында өз қаражатына алғашқы
мектеп ашуын айрықша айтып кетуге
болады. Мектепке жұмсалатын қара
жат
ты хан өз мой
ны
на ал
ды. 1845
жылға дейін Жәңгір хан мектепті қар
жыландырып, білім алушылардан өзі
емтихан алып отырған.
Қазақ халқының болмысында ізгі
лік, қайырымдылық, адамгершілік
деген ұғымдар маңызды болып санал
ды. Қазақтың салтында көмекке мұқ
таж адамдарға көмек көрсету, әлсіз
дерді қорғау, үлкенге құрмет, кішіге
ізет жазылмаған дала заңына айналды.
Сталиндік репрессия, Ұлы Отан соғы
сы жылдары қазақтар өздерінің жо
март жүректері мен кеңпейілділігімен
танылып отырды, олардың көмегі ар
қылы түрлі ұлттар мен ұлыстар қазақ
жерінде тату-тәтті өмір сүрді.
2011 жылы Батыс Қазақстан облы
сында су тасқыны болып, апаттан көп
теген адамдар зардап шекті. Олар
үйсіз, киім-кешексіз, азық-түліксіз
қалды. Жергілікті билік оларды эвако
бекеттерде, мектептер мен қонақ
үйлерге орналастырып, азық-түлікпен
қамтамасыз етті. Алғашқы күндерден
бастап, Орал қаласының қоғамдық
қайраткерлері, үкіметтік емес ұйым
дары су тасқынына зардап шеккен
дерге көмек көрсетуде үлкен жұмыс
атқарды. Бұл оқиға Батыс Қазақстан
өлкесі тұрғындарының ауызбірші
лігін, қайырымдылығын, бір-біріне
деген қамқорлығын көрсетті.
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Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына
орай 2016 жылы меценаттар мен жомарт жандардың І облыстық
форумы өтті. Форум аясында облысымыздың ең белсенді жомарт
жүректі азаматтары марапатталды. «Жо
март жү
рек – 2017»
меценаттар форумы барысында жаңа әлеуметтік жобалар таныс
тырылып, өлкеміздің жомарт жандары марапатталды. Солардың
ішінде, В.Джунусов, Қ.Нупов, Н.Сәтбаев, Т.Ескендіров, Ж.Жақыпов, Т.Шектебаев, Н.Жолдыбаев т.б. адамдардың есімдерін
құрметпен атауға болады.
Сонымен қатар, облыс әкімінің Алғыс хаттарымен кәсіпкерлер
В.Крылов, В.Голоухов, З.Ихсанов, Б.Евенеева, В.Михно және т.б.
марапатталды.
Қарап отырсақ, жомарт жандардың бәрі бірдей бай адамдар
емес, жай ғана моралдық ұстанымдары биік, кіші отанының пат
риоттары болып келеді. Жеке кәсіпкер А.Аитов 178 млн теңге
шамасындағы өз қаржысына 100–120 адамды қамтитын денешы
нықтыру-спорт кешенін салдырды. Оған балалар, жас спортшы
лармен қатар мүмкіндігі шектеулі адамдар да бара алады.
Казталов ауданының кәсіпкері Н.Жолдыбаевтың демеушілі
гімен туған ауылы Сарықұдықта фельдшерлік-акушерлік бекет
салынып, қажетті құралдармен жабдықталды.
Шыңғырлау ауданының кәсіпкері М.Тасмағамбетов өзінің
туған ауылы Белогорға Утва өзенінен өтетін көпір салды.
Бұл маңызды!
«Жомарт жүрек – 2017» сыйлығы – қайырымдылық және меценаттық іс-ша
раларды тұрақты негізде өткізіп, қайырымдылық шараларына қатысып, әлеу
меттік аз қамтылған топ адамдарына қолдау көрсететін танымал адамдарға бе
рілетін үлкен марапат.

Талда
Талда

«Жомарт жүрек» сөз тіркесін қалай түсіндің? Неліктен қайырым
дылық сыйлығына осы атауды берді?

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында Батыс Қазақстан
облысының жастар саясаты басқармасының қолдауымен Орал
қаласында ІІІ қайырымдылық балы өткізілді. Сонымен қатар,
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Орал өңірінің жастары 100 мұқтаж отбасыларына қайырым
дылық көмек ұйымдастырды.
Өңіріміздегі Қазақстан халқы Ассамблеясы жыл сайын толе
ранттылық қарым-қатынасты дамыту, облысымыздың қайырым
дылықпен айналысатын азаматтардың істерін қолдау мақсатында
түрлі дөңгелек үстелдер, конференциялар мен форумдар ұйым
дастырады.
Жыл сайын өтетін «Қайырымдылық керуені» акциясы –
соның жарқын көрінісі.
Бүгінгі таңда біздің өңірімізде «Аялаған алақан», «Жұлдыз»,
«Гауhар жолы» және т.б. қайырымдылық қорлары жұмыс
жасауда. Қоғамдық бірлестіктермен қатар демеушілік көрсетіп
жүрген «Конденсат» АҚ, «Аксайгазсервис» АҚ, «Қарашығанақ
Петролеум Оперейтинг БВ» т.б ірі өнер
кә
сіп орын
да
ры мен
ұйымдарының еңбегін де ерекше мақтанышпен атауға болады.
Біздің елімізде тағы да бір берекелі күн аталып өтілетін бол
ды. 2016 жылдан бастап Елбасы Н.Назарбаевтың бастамасымен
1 наурыз күні Алғыс айту күні аталып өтеді. Алғыс айту күніқайырымдылық дәстүрлерін, әлеуметтік ынтымақты және өзара
көмек көрсетуді қолдау күні.
Адамдардың бір-біріне құрмет көр
сетуі – жай ғана сыйластық пен мейі
рімділіктің өлшемі емес, бұл – біздің
ортақ тарихымызбен біте қайнасып
келе жатқан басқа ұлттарға деген құр
меттің белгісі. Демек, мейірімділік,
қайырымдылық, қамқорлық жай сөз
дер емес, келісім мен әлем мәдениетін
қалыптастыратын жоғары рухани нор
малардың көрінісі болып табылады.
Ж ас ап көр

Өз елді мекеніңдегі ересектермен қатар балалардың да
жасаған жақсы істерін баяндайтын презентация жасап көр.
Тақырыпқа байланысты мақал-мәтелдер пайдалан. Өз презен
тацияңды интерактивті тақтада сыныптастарыңа таныстыр.
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Әркез жүрегіміз кең, пейіліміз ақ болып, жақсылық жасауға
ұмтылу өңірімізде қайырымды жандар қатарының көбеюіне әке
леді.
Үйде орында
Үйде
орында

1.
2.
3.
4.

Демеушілік пен меценаттық ұғымдарын қалай түсінесің?
Қамқорлық көрсету неліктен маңызды деп ойлайсың?
Кімге және қандай көмек көрсетер едің?
Тақырыптың бірін таңдап, эссе жаз:
– «Демеуші болсам, не істер едім...?»;
– «Жақсылық жасауға асығыңыз...»
– «Қайырымдылық – қадірлі іс».
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§ 15.

Туған өлкенің жылнамасы

Кел, ойланайық!
– шежіре деген не?
– аймақтарыңда қай
кезден бастап, адамзат
қоныстана бастаған?
– туған жерлеріңнің тари
хын қалай зерттейсің?
Меңгерілетін білім:
– дереккөздер негізінде
өлке дамуының тарихи
маңызды кезеңдерін
анықтау;
– туған өлкенің шежіресін
білу;
– мұражайлардан,
мұрағаттардан, кітапха
налардан, Интернеттен
туған өлкеге (ауыл,
аудан, қала, облыс)
қатысты қажетті ақпа
ратты табу;
– тарихи оқиғалардың хро
нологиясын құрастыра
білу.

Түйін сөздер

жылнама, шежіре.

Жылнама жазу тарихынан
Жылнамалар жазу дәстүрі ежелгі
Мысыр, Үндістан, Қытай, Иран, Ара
бия, тағы басқа елдерден басталған.
Ертедегі жылнамашылар, көбінесе,
патшалардың іс-әрекеттерін дәріптеп,
солардың беделі мен үстемдігін нығай
туды көздеген. Қазақстан тарихына
байланысты жылнамалар, негізінен,
парсы және түркі тілдерінде жазылған.
Бұлардың көрнектілері – «Шайба
нинама», «Тарихи Әбілхайырхани»,
«Тарих-и-Рашиди»,
«Бабырнама»,
«Шежіре-и-турк», тағы басқа. Орыс
әдебиетінде
жылнама
«летопись»
деген атпен белгілі болды. Орыс жыл
намалары қазақ халқының тарихы
үшін маңызды дерек көзі болып табы
лады. Оны О.Сүлейменовтің «АЗ и Я»
кітабынан көруге болады. Қазақтар
туралы деректер Сібір жылнамала
рында, тағы басқа жылнамаларда
көптеп кездеседі. Мысалы, Ш.Уәли
хановтың Никон жылнамасынан Ер
Көкше батыр туралы мағлұматтар тап
қан. Орыс жылнамаларында жиі айты
латын «көшпелілер», «далалықтар»,
«түркілер», тағы басқалар – біздің
ата-бабаларымыз болып табылады.
Қазақ тарихы үшін Қадырғали би

Білгенге маржан

Жылнама – оқиғалардың болған жылы, күні бойынша баяндайтын аса маңызды
жазба деректер. Ерте заманда абыздар, тарихшылар, дін қызметкерлері, патша
хатшылары жыл ішінде болған елеулі тарихи оқиғалар мен тарихи құбылыстарды
рет-ретімен тіркеп, кітапқа жазып отырған.
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Қосымұлының «Жылнамалар жинағының» маңызы ерекше. Бұл
еңбек 1602 жылы жазылып, бізге толық емес екі тізім және бір
үзінді түрінде жеткен. Көшірмесі 1854 жылы Қазан қаласында
жарияланған. Ол туралы Ш.Уәлиханов: «Осы басылым қазақ
тардың өткені туралы ең құнды, ең алғашқы жазба ескерткіш», –
деп жазды.
Анықта
Анықта

Батыс Қазақстан, Кіші жүз өлкесіне қатысты ең маңызды деп
есептейтін 3 оқиғаны анықта. Неліктен бұл оқиғаларды маңызды деп
есептейсің?

Батыс
Қазақстан
облысының
тарихы туралы не айтуға болады?
Сөз жоқ, біздің облыс – мәдени және
тарихи дәстүрлері тереңге тамыр жай
ған өлке. Облыс тарихын түрлі тарихи
дерек көздеріне сүйене отырып, бір
неше кезеңге бөліп қарастырамыз.
Ерте заманда. Ақ Жайық өзенінің
бойында негізі қаланған Орал қаласы
өзінің тарихын ғасырлар қойнауынан
алады. Еуразия даласының нақ орта
сында орналасқан бұл қаланың тарихы
неолит заманынан басталатын архе
ологиялық олжалар көрсетеді. Біздің
заманымызға дейінгі бір мыңыншы
жылдары көшпелі қоғам өркендеп
тұрған уақытта мұнда савроматтар
мен сарматтар тайпалары мекендеген.
Алғашқы қалашықтардың пайда болуы Жайық өзені бойында сар
мат-алан және оғыз-печенег тайпаларымен байланыстырылады.
Орта ғасырларда. Осы заманда оғыздар мен қыпшақтар біз
дің өлкемізде көшіп-қонып жүрді. Олардан кейін, 1219–1221
даламыз Шыңғысхан бастаған моңғол шапқыншылығына ұшы
рады. Біздің облысымыздың аумағы Алтын Орданың бір бөлігіне
айналды. XV ғасырда, Алтын Орда ыдырағаннан соң, өлкеміз
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Ноғай Ордасының құрамына енді. Дәл осы уақытта қазіргі Оралға
жақын жерде қаланың қалыптасуы аяқталады.
Кейінгі ортағасырлар – Ресей мемле
кетінің құрылу кезеңі, феодалдық қатынас
тардың қарқынды дами бастаған шағы. Бұл
кезде Жайық өзені, көптеген басқа жер
лер сияқты қашқын шаруалар мен посад
адамдар мекеніне айналады. Сол уақытта
қалашықтар да салына бастайды.
Шамамен, 1613 жылдары Жайық қала
шығы да белгілі бола бастады. Алғашында
«Яицкий городок» деп аталатын қалашық
патшайым Екатерина бұйрығымен аты
өзгертіліп, Орал деп аталып келеді.
Бұл маңызды!
2001–2002 жж. Батыс Қазақстан облыстық тарих және археология орталығы
мен Ә.Марғұлан атындағы археология институты басшылығымен Орал
қаласының солтүстігінде археологиялық қазба жұмыстары жүргізілді. Ысқырық
тауының етегінде, Круглоозерное ауылының солтүстік аймағында Жайық
өзенінің төменгі ағысында ортағасырлық қаланың орны табылды. Қалашықтың
негізгі ғимараттары – кірпіш күйдіретін пеш, шығыс моншасы-хаммам, тұрғын
үйлері, мазарлар, кесенелер, құлпытастар. Ағылшын көпесі А.Дженкинсон
жасаған картасында бұл қалашық Шафани деген атпен көрсетілген.

Жаңа заманда. Осы уақытта Сырым Датұлы  бастаған (1783–
1797) халық көтерілісі, Исатай Тайманұлы  мен Махамбет Өтеміс
ұлы бастаған қазақ халқының ұлт-азаттық қозғалыстары Орал
қаласы мен Жайық өңіріне ерекше із қалдырды. 1846 ж. қалаға
айрықша құқықтар беріліп, үлкен қалалар санатына қосылды.
1869 ж. Орал облысы құрылып, қала облыс орталығына айналды.
1897 жылғы санақ бойынша, Оралда 30 мыңнан астам адам тұрып
жатқан. Ол сол кездегі Қазақстанның ең ірі қаласы болды.
ХIХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғ. басында Орал қаласы өнеркәсібі
дамыған мәдени орталыққа айналады. 1905 жылы мұнда қазақ
ұлттық және социал-демократиялық ұйымдары пайда болады.
ХХ ғасырда: ХХ ғасырдың басы біздің өлкеміз үшін, барлық
елге іспеттес, патша билігінің құлауы, Кеңес өкіметінің орна
тылуы, азамат соғысы сияқты ірі-ірі оқиғаларға толы болды.
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Орал қаласындағы Триумфальды арка

Осы аласапыран уақыттағы тарихымыздағы үлкен орын ала
тын бір бөлік – Алашорда автономиясының батыс бөлімінің қыз
меті. Ойыл уәлаяты деген атаумен белгілі болған Батыс Алаштың
тарихы өте күрделі де және қасіретті болып шықты. Азамат
соғысы қазақ қоғамын екіге бөлді. Егер Жаһанша мен Халел Дос
мұхамедовтер ақтар қозғалысын қолдаса, Бақытжан Қаратаев,
Хафиз Мырзағалиев сияқты зиялы қауым
өкілдері большевиктер жағында соғысты.
Ал батыс бөлімшенің халық милиция
сының жігіттері ғасырлар бойы қазақ
хал
қын қан қақ
сат
қан ата жауы орал
казактарының жағында соғысқысы кел
меді. Осылай Батыс Алаштың тарихы
бүкіл бұрынғы Ресей империясының
тарихы іспеттес азамат соғысының
сұрапыл желінің құрбанына айналды.
Азамат соғысы аяқталды, алайда,
тарихымыздың қасіретті беттері онымен
жабыла қойған жоқ. Сол замандағы ең
ЖАҺАНШ А 
қасіретті де қайғылы оқиғалардың бірі –
ДОСМҰХ АМ ЕД ОВ
1920 жылдардағы аштық. 1921 жылдың
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жазында, еліміздің басым бөлігінде қуаң
шылық белең алды, ал оның алдында сол
жерлерді үлкен жұт шарпыды. Малдың
80%-ы қырылды. 1922 жылдың маусым
айында Батыс Қазақстандағы халықтың
82%-ы аштыққа ұшырады. Аштықтың
зардабы халық санының едәуір азаюына
әкеліп соқтырды.
1920 ж. Орал губерниясы облыстық
маңызы бар қалаға айналды. Кеңес өкі
меті жылдарында Оралдың экономикасы
жедел қарқынмен дамып, республика
дағы ірі өнеркәсіп орталықтарының
біріне айналды. 1925 ж. Жайық өзені мен
Орал – Атырау арасында тұрақты кеме
қа
ты
на
сы жә
не 1923 ж. Орал – Елек
теміржолының ашылуы қаланың эконо
микалық жағдайын жақсартты. 1930
жылдардың қасіретті оқиғалары-ұжым
дастыру саясаты мен жаппай ашаршы
лықта батыс өлкесін айналып кеткен
жоқ. 1930–1932 жылдары Батыс Қазақ
станнан өзге аймақтарға 35 000 адам
қоныс аударуға мәжбүр болган. 1932
жылғы наурыздың 10-да Батыс Қазақ
стан облысы құрылды, оның орталығы
Орал қаласы болып бекітілді. «Ұлы нәу
бет» жылдары Б.Қаратаев, С.Меңдешев
сияқты интеллигенциямыздың көрнекті
өкілдері жаппай жазалаудың жазықсыз
құрбандарына айналды.
Ұлы Отан соғысы – облысымыздың
тарихындағы маңызды кезеңдерінің бірі.
Соғыс басталған сәттен, Оралдан және
облысымыздан армия қатарына жас
тарды мобилизациялау басталды. Батыс
Қазақстан облысының еске алу кітабында
76365 батысқазақстандықтардың фами
лиясы тіркелген, бұл сол уақыттағы

облысымыздағы ер тұрғында
рының 32%-ын құрайды. 36 548-і
қаза болды, немесе хабар-ошарсыз
кетті. Біздің жерлестеріміздің
ерліктері жоғары бағаланды. 39
жауынгер
Кеңес
Одағының
Батыры атағына ие болды 6 адам
Даңқ орденінің толық иегері атан
ды. Қаза болған жауынгерлердің
тізімі Жеңіс алаңында өз орнын
мәңгілікке иемденді.
Соғыстан кейінгі кезең өлке
міздің тарихында, барлық кеңес
қоғамындағы сияқты қарамақайшы
процестермен
сипат
талады. Осы кезеңде, облысымыз
барлық елмен бірге тың игеру нау
қанын, 1950—1960 жылдардағы
реформаларын әрекетін, тоқырау
заманын басынан өткерді. Одан
кейінгі жылдары (1960–1990)
Орал қаласында ірі машина жасау
және металл өңдеу, құрылыс
материалдарын өңдеу, жеңіл
және тамақ өндірістері, медици
налық препарат зауыттары, т.б.
200-ден астам нысан салынды,
көлік жүйелері дамыды.
Тәуелсіздік
жылдарында.
Барлық қиын да күрделі оқиға
лардың куәсі болған Жайық өңірі
ел тәуелсіздігін қуанышпен қарсы
алды. 1992 ж. Қазақстан Респуб
ликасы Жоғарғы Кеңесі Прези
диумының «Орал облысының
тарихи атауын қалпына келтіру
туралы» қаулысына сәйкес Орал
облысы қайтадан «Батыс Қазақ
стан облысы» атала бастады. Осы

147

жылдың 16 шілдесінде кейбір
аудан атаулары, Каменка ауданы
«Тасқала», Жымпиты – Сырым
(24.09.92), Фурманов ауданы
Жалпақтал (1993) болып өзгер
тілді. 1997 жылы 1 маусымда
облыстың
әкімшілік-аумақтық
бөлінісін қолайландыру нәтиже
сінде бірқатар аудандардың шега
ралары мен атаулары өзгертілді.
Аудандар саны 12-ге қысқарды.
2000 жылы 10 наурызда ҚР Пре
зидентінің жарлығымен Орда
ауданы «Бөкей ордасы ауданы»
деп аталатын болды.
Тәуелсіздік алғаннан кейін,
Батыс Қазақстан облысы ел эко
номикасында мұнай мен газға бай
аймақ ретінде үлкен рөл атқара
бастады. 1990-шы жылдардың
аяғынан бастап, пайдалы қазбаларды игеру нәтижесінде, облысы
мыздағы экономикалық жағдай түзеле бастады. Экономикадағы
оң өзгерістер, рухани салада да жарқын бетбұрыстарға жол ашып
берді. Қазіргі уақытта Орал қаласы – инфрақұрылымы дамыған,
көркейген қала. Жыл санап елімізде мәдени және әлеуметтік
салада үлкен қадамдар жасалынып келеді. Өлкеміздің болашақ
тарихы бүгін жазылып жатыр.
Зертте
Зертте

Өз елді мекенің (аудан, қала, ауыл) туралы зерттеп, тарихи жыл
нама құрастыр.

Мемлекет тәуелсіздігінің ең үлкен жемісі – ұлттық сана, ұлт
тық рух бостандығы. Азат ел азаматтарының рухын қалай көте
руге болады? Көк құрақтай желкілдеп өсіп келе жатқан бүгінгі
жас буынның ұлттық тарихи санасын қалай қалыптастырамыз?
Бұл – қа
зір
гі күн
нің өте өзек
ті мә
се
ле
сі. Ол үшін, алыс
қа
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бармай-ақ, өзіміздің туған өлкеміз – Кіші жүз тарихының ерлік
һәм батырлық дәстүрін сараласақ та жеткілікті.

Бұл маңызды!
Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ!
ХVІІІ ғасыр. Ұлан-ғайыр аумақты бауырына басып жатқан Кіші жүз халқы –
Ш.Уәлиханов жазғандай батырлар ұрпағы. Кіші жүздіктердің бұлтақтатпай тура
айтатын тік мінезі, өрлігі мен ерлігі алты алашқа аян.
Қарашасының қамын күйттеген Кіші жүз жақсыларының өздеріне деген се
німділігі сол – хан алдында жасқанып-тартынбай, өздерінің өр мінезін көрсе
тіп, ар-намысын жоғары ұстаған. Хан бұйрығымен бас кететін заманда даңқты
ақын-жырауларымыз «бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ!» деген қағиданы бе
рік ұстанған.
Екіншіден, Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте Кіші жүз жасағының зор
ерлік көрсеткенін өткен ғасырда көрнекті тарихшылар М.Тынышпаев, Е.Бекма
хановтар сүйсіне жазды. Еділ қалмақтарының екпінін тежеп, ентігін басқан Әбіл
қайыр хан – Қазақстанның батыс қақпасын қорғаушы ретінде өлке тарихынан
ойып орын алған дара тұлға.
«Ақтабан шұбырындыдан» Кіші жүзді аман-есен алып қалған Кіші жүз ханы
жоңғар мен қалмақтың бірігуіне үлкен тосқауыл қойды. Кіші жүздің жоңғар бас
қыншыларынан азат болуы Қазақ хандығының кейінгі тағдырында үлкен рөл ат
қарды. Бұл өте принципті мәселе. Егер Кіші жүз аумағы ХVІІІ ғасырдың 20 жыл
дары жоңғар қонтайшысының қол астына қарайтын болса, онда кейін тәуелсіз
дік туралы ойлаудың өзі қиын еді.
1726 жылы Ордабасыдағы кеңесте Кіші жүз ханы Әбілқайырды бүкіл қазақ
әскерінің бас қолбасшысы етіп хандар мен билер бірауыздан сайлағаны мәлім.
Найзасының ұшы алтын, бірі – етек, бірі – жең
ХVІІІ ғасырда орталық шығыста халықаралық саясаттың негізгі күші Ресей
империясы еді. Ұлт басына туатын әбігердің қайда жатқанын әріден ойлаған
Әбілқайыр хан Петербор сарайымен жақындасу арқылы Қазақ мемлекеттілігін
орталықтандыруға ұмтылды. Бұл жағдай қазақ қоғамындағы саяси күштердің
өзара алауыздығын тереңдете түсті. Патша үкіметі қазақ билеушілерінің өзара
алауыздығын шебер пайдаланып, әкімшілік және саяси шаралар арқылы Ба
тыс аудандарын отарлауын жеделдетті. Тұйықтан шығар жол іздеген Әбілқайыр
орыс шекараларына шабуылды күшейтті. Орыс тұрғындарының жиі тұтқын
ға алынуы бәрінен бұрын Орынбор әкімшілігінің бүйіріне шаншудай қадалды.
П.Рычковтың мәліметтеріне жүгінсек, 1742–1748 жылдар аралығында қазақтар
дың қолдарында 1182 орыс тұтқыны болған.
Кіші жүз даласы – ежелден елдің шетінде, желдің өтінде тұрған өлке ретін
де отаршылдықтың аяусыз алқымдаған аймақтарының бірі. Кіші жүздің бірінші
болып Ресейге қосылуы мұнда отарлық езгінің алғашқы ауыртпалығын да ала
келді. Әйгілі Махамбет батыр:
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Еділ үшін егестік,
Жайық үшін жандастық,
Қиғаш үшін қырылдық,
Тептер үшін тебістік, –
деп тебіренсе, ақын Мұрат Мөңкеұлы өзінің «Үш қиян» деген дастанында:
Еділді тартып алғаны,
Етекке қолды салғаны.
Жайықты тартып алғаны,
Жағаға қолды салғаны.
Ойылды тартып алғаны,
Ойдағысы болғаны.
Қоныстың барма қалғаны, –
деп күңіренді.
Қазақстанның шегаралық аймақтарында еліміздің басқа өңірлеріне қарағанда,
отарлау саясаты қарқынды жүрді, отаршылдық болмысқа, туған елдің талануына
шыдамаған Кіші жүз жері ұлт-азаттық қозғалыстың қызу ошағына айналды.
Қазақ тарихының осы кезеңін Х.Досмұхамедұлы «Кіші жүздің жүз жарым жыл
дай тарихы қанмен жазылғандай болды», – деп пайымдады. ХVІІІ–ХІХ ғғ. патша
үкіметінің отаршыл озбырлығына қарсы Қазақстанда болған 300-ге жуық ұлтазаттық көтерілістің дені Батыс өңірдің еншісінде екенін тарихи деректер дә
лелдейді.
Кіші жүз даласында лапылдай жанып жатқан өртті елестететін бұл ұлт-азат
тық күрес тізбегі – ХVIII ғасырдың 40 ж. Әбілқайыр хан бастаған ұлт-азаттық
қозғалыстың заңды жалғасы. Ел жақсыларының мақсаты қайткенде де қазақ
мемлекеттілігін сақтау, елдің, жердің тұтастығынан айырылмау еді.
Күнбатыс Алашорда
1917 жылы патшалы Ресейде билік Кеңестерге өтті. Үкімет өзгергенімен,
отаршылдық саясат өзгермеді. Қазақстан отар болып келді және солай болып
қалды (С.Сәдуақасов). Аймақтарда азаттық үшін күрес үзіліссіз жалғасып жат
ты. ХХ ғасырдың басында қаламын қаруға теңеген «Алаш» қайраткерлерінің
жаңа шоғыры ұлттық мүддені ту етіп, тарих сахнасына көтерілді.
Уфада Орталық Алашорда үкіметінің 1918 жылғы 11 қыркүйектегі мәжілісінде
Ойыл уәлаятының Уақытша үкіметі таратылып, оның орнына Алаш автономия
сының батыс бөлігін басқару жөніндегі бөлімше құрылды. Оның төрағалығына
Ж.Досмұхамедов сайланды. Күнбатыс Алашорда – ХХ ғасырдың басында Ба
тыс Қазақстан аймағында орнаған ұлттық-мемлекеттік пішімдегі автономиялық
құрылым болып қалыптасты. Өкінішке орай, бұл балауса мемлекеттік құрылым
ды Кеңес өкіметі жөргегінде тұншықтыруға асықты және солай болды да. Батыс
Алашорданың мемлекеттік, азаматтық тарихы тым қысқа болғанына қарамас
тан (578 күн), алдыңғы зиялы аға буын өкшесін басып келе жатқан кейінгі тол
қынға ұлт-азаттық қозғалысының болашақ бағдарын айқындап кетті.
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Жаңақала көтерілісі
1929–1931 жылдары Қазақстанда қарулы қарсылықтар толқыны болып өтті.
Солардың бірі – Жаңақала көтерілісі.
Ауылшаруашылығын ұжымдастырудың сталиндік үлгісі шаруалардың қатты
қарсылығын туғызды. 1929–1931 жылдары Қазақстанда қарулы қарсылықтар
толқыны болып өтті. Солардың бірі – Жаңақала көтерілісі. Ресми құжаттарға
«Жаңақала көтерілісі» деген атаумен енген шаруалар толқуына былтыр 80 жыл
толды. Оған Жаңақала ауданы және оған жақын жатқан аудандардың тұрғын
дары қатысты.
Іле-шала басталған 1937 жылғы қанқұйлы жазалау бір буынды баудай түсір
генімен, алда бостандық үшін күрестің жаңа тәсілдерін меңгере бастаған қайсар
рухты жас толқын пісіп-жетіліп келе жатты.
Қазақ халқын қорғаушылар одағы
Батыс Қазақстан облысы көлемінде ғана белгілі болған бұл оқиғаны респуб
лика жұртшылығы әлі толық біле бермейді. Таңданарлығы – жалпақталдық жа
лынды жас Ғұбайдолла Әнесов 40-жылдардың басында қазақ халқына тәуел
сіздік алып беруді мақсат етіп, осы ойын іске асыру үшін Батыс Қазақстан об
лысының Жалпақтал ауылында «Қазақ халқын қорғаушылар одағы» деп атала
тын антикеңестік жасырын ұйым құрды. Арасында Орал педагогикалық инсти
тутының 6 студенті болған, бұл жастар ұйымының мүшелері 17 мен 23 жастың
арасындағы балғын, зерек, боздақ жастар болатын. Олар 14 еді. Аталған ұйым
небәрі 7 ай өмір сүрді. Содан кейін олар НКВД-ның қарауына ілініп, бәрі де ұс
талып, сотталады. Ал ұйым басшысы Ғ.Әнесов 1943 жылы 19 жасында Орал
қаласындағы НКВД түрмесінде атылған. Он тоғыз жасында оққа байланған оғ
ланның ең соңғы айтқан сөзі: «Жасасын қазақ халқы! Қазақ елінің бостандық
алатынына кәміл сенемін!» болыпты.
Батысқазақстандықтар Сталинград шайқасында
1942 жылдың күзінде батысқазақстандықтардың Сталинград түбіндегі кес
кілескен ұрыстарға қатысуы – өлке тарихындағы ерлік һәм батырлық дәстүрді
дәріптейтін тағы бір жарқын беттердің бірі. Ауқымы жағынан адамзат тарихын
да бұрын-соңды болып көрмеген Сталинград шайқасының отты жалыны Батыс
Қазақстан даласын да шарпыды. Батыс Қазақстан Сталингард облысымен 500
шақырым бойына шекаралас жатқан еді. Осыған байланысты Батыс Қазақ
стан – Сталинград майданының ең жақын тылы болды.
Батыс Қазақстан тарихын тұтас Қазақ мемлекетінің тарихынан бөліп қарау
ға болмайды. Батыс Қазақстан өңірінің тарихы – қазақ халқы тарихының бір
құрамдас бөлігі. Сондықтан Отан тарихына сүбелі үлес қосатын да жалпы қа
зақтың бір бөлігі Кіші жүз, соның ішінде Батыс Қазақстан аймағының жұрты
болмақ.
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Үйде орында
Үйде
орында

1. Сен өзің тұратын елді мекендегі маңызды тарихи оқиғаларды
білесің бе?
2. «Өлкеміздің тарихы немен ерекшеленеді?» тақырыбына эссе
жаз.
3. «Менің өлкемнің тарихы (ауыл, қала) даталарда» хронология
лық кестесін құрастыр.
Ауыл/қала атауы
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Орналасқан жері

Дата

Оқиға

§ 16.

Менің мектебімнің тарихы

Кел, ойланайық!
– мектептеріңнің тарихын
білесіңдер ме?
– қашан ашылған?
– қандай мұғалімдер сабақ
берген?

Анықта
Анықта

Сенің мектебің қай жылы салынды?
Алғашқы директоры кім болды? Қанша
балаға оқыған?
Мектебіңнің жетістіктерін әңгімелеп
бер.

Меңгерілетін білім:
– түрлі дереккөздерден
қажетті ақпаратты табу;
– сұхбаттасуға қажетті
сұрақтар қойып, сұхбат
жүргізу;
– өз мектебінің тарихын
әңгімелеу.

Түйін сөздер

зайырлы мектеп

Білгенге маржан

Мектеп – жас ұрпаққа білім,
тәрбие беретін мекеме; білім
беру жүйесінің негізгі буыны.
Басты нысаны – сабақ оқыту.
Оны мұғалім атқарады.

Мектеп – білім мен тәрбие ордасы.
Ол адамның заманына сай тәрбие мен
сапалы білімді тұлға болып қалып
тасып, өз елінің азаматы болуына
көмектеседі.
Біздің облысымызда жүздеген мек
тептер бар. Олардың әрқайсысының
өзіне тән керемет дәстүрлері мен
қызықты тарихы бар.
Облыстың білім беру жүйесінің
тарихында зайырлы білім берудің орны
ерекше болды. Әсіресе, тарихта Бөкей
Ордасы зайырлы білім берудің тара
луындағы Қазақстандағы ең маңызды
аймақ болып саналады.
Бастауыш білім беруді дамыту
негіздері 1841 жылы Жәңгір хан
ашқан алғашқы мектептен бастау ала
ды. Мектептің алғашқы ұстазы малдә
рігері – Константин Ольдекоп. Ол
жылына үш мәрте Жәңгір хан мекте
біндегі білім жүйесін үнемі қадағалап,
шәкірттердің ғылымды игеру деңгейін
бағалап отырды. Алғашқы шығыс тіл
дерінің оқытушысы молда Хаким Ами
нев бол
ды. Мек
теп
ті Жәң
гір хан өз
қаражатымен қамтамасыз етіп отыр
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ды. Киіз үйлер мен жерасты үйлері бала
ларды оқыту үшін пайдаланылды.
Жәңгір ханның нұсқаулығы бойынша
ірі рулардың рубасы мен старшындары
бастауыш мектебі бар мешіттер салуға қа
ражат жинады. Ордаға білім беруге Қазан
мен Орынбордан молдалар шақырылса,
қазақ жігіттері Қазан, Уфа, Орынбор мен
Астраханьдағы діни мектеп-медреселерге
оқуға жолданды. Мектепте оқу мерзімі
5–8 жылға дейін созылды. Көбі алғашқы
сауатын мектептерде оқып, ашты. Сол
сауаттары Шығыстың әлемдік әдебиетте
рімен терең танысуға мүмкіндік берді.

Бұл маңызды!
Деректерге сүйенсек, Оралда ХІХ ғасырдың жартысында үш медресе жұмыс
жасады: «Ракыйбия», «Гайния» және «Мутыйгия». Бұл медреселер ескі сарын
да болған. «Мутыйгия» медресесі Оралдағы ескі «Қызыл мешіт» жанында орна
ласқан (1850 ж.). Бұл медреседе татар ақыны Ғабдолла Тоқай оқыды. Онымен
бірге ағайынды Мұртаза және Исмағыйыл Шариповтер білім алды. Оралдағы
медресені тамамдаған соң, ағайынды Шариповтер бала оқытумен айналысты.
Исмағыйыл –Көшімде, ал оның ағасы Бударин ауылында сабақ берді.

СЕЙТҚАЛ И МЕҢД ЕШ ЕВ
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Білім беруді қалыптастыру тарихына
үлес қосқан көрнекті тұлға Ғұмар Қараш
болды (1875–1921 жж). Ол қазіргі Каз
талов және Бөкей аудандарындағы білім
беру ісіне зор үлес қосты.
Бүгінгі таңда Жәнібек ауданы мен
Казталов аудандарының білім беру ұйым
дарына әйгілі тұлғаның есімі берілген.
Сейтқали Меңдешев – көрнекті қол
басшы және ұйымдастырушы. 1916 жыл
ға дейін ол мұғалім болып жұмыс жасады,
содан кейін Бөкей халықтық білім беру
бөлімінің басшысы қызметін атқарды.
1933 жылға дейін Қазақ АССР ағарту ісі
нің халық комиссары қызметінде болды.

Жаңақала ауданы Маштексай ауылындағы жалпы орта білім
беретін мектебіне С.Меңдешевтің есімі берілген.
Анықта
Анықта

Тарихи тұлғалар, қоғам қайраткерлерінің есімдері берілген мектеп
терді анықта. Белгілі тұлғалар есімі мектепке не үшін беріледі?

Облысымыздың ең көне білім беру ұйымдарының бірі 1924
жылы ашылған – С.Сейфуллин атындағы дарынды балаларға
арналған мамандандырылған №11 облыстық қазақ мектеп-ин
тернат кешені.
Мектеп тарихы өте бай және ерекше болып саналады.
1923 жылы Сәкен Сейфуллин Орал губерниясына келген сапа
рында өлкеде қазақ халқының салт-дәстүрлері мен ана тілін сақтап
қалу жөнінде мәселе қозғады. Сол орайда, қазақ тілінде оқытатын
мектеп ашу қажеттігін ұсынды. Алғашқыда мектеп құрамы бүкіл
Орал губерниясынан, Гурьев, Елек, Калмыков, Жымпиты уездері
нен келген және Оралдағы №1 балалар үйінің балаларынан құрал
ды. Барлығы 56 адам, соның ішінде 40 ер бала, 16 қыз бала болған.
1924 жылдың соңына қарай және 1925 жылдың басында оқушы
лар саны 100-ге жетті. Алғашында мұғалімдер жетіспеді, барлығы
8 мұғалім болды. 1926 жылы мектеп басшысы болып Муньянов
Хусни тағайындалды. Сол кезде мектепте 160 тәрбиеленуші болды.
1927 жылы 459 дана кітап қорынан құралған кітапхана ашылды.
Алғашқы күннен бастап мектеп өзін жақсы жақтарынан көр
сете бастады, оның дәлелі – оқушылар санының жылдан жылға
көбеюі.
1933–1934 жылдары 7 жылдық білімі бар 11 түлек мектепті
бітіреді. Ал 1964 жылы мектепке белгілі қоғам қайраткері, ұлы
тұлға С.Сейфуллин есімі беріледі.
Осы жылдар аралығында мектепте
қызмет атқарған Г.Каратаев, С.Ка
малов, Л.Варлов, А.Баймухамедов,
И.Шагиев, А.Кондрахин, Х.Казиев,
Д.Бурабаев, Г.Мажитов, З.Щедрова,
М.Абдушева, З.Мулдашева, Р.Ени
кеев және т.б. ұстаздардың ерен еңбегі
мектеп тарихында ерекше орын алды.
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Мектеп қабырғасынан түлеп ұшқан
түлектер қатарында белгілі ғалымдар,
мемлекеттік тұлғалар, қоғам қайраткер
лері, оқытушылар мен дәрігерлер бар.
Олар: Б.Әйтімова, Г.Бисенов, Г.Амандо
сов, С.Калышев, И.Сапаров, И.Р.Абдрах
манова, Е.Муканов және тағы басқалары.
Ұзақ уақыт бойы осы іргелі оқу орнын
білікті басшы, шебер ұйымдастырушы,
жаңашыл ұстаз және барлық оң өзгеріс
тердің бастамашысы Ерсайын Қадырұлы
Сапаров басқарды.
ЕРСАЙЫ Н ҚАД ЫРҰЛЫ
Бүгінде Батыс Қазақстан облысында
САП АРОВ
380 мектеп бар. Әр мектеп өзіндік терең та
рихымен ерекшеленеді. Бүгінгі таңда білім
берудің басты талабы – шет тілдерін меңгеру, компьютерлік сауат
тылықты арттыру болып табылады. Осы бағытта біздің облысымыз
да Орал қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев
зияткерлік мектебі, «Білім-Инновация» мектеп-лицейі, облыстық
дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернат,
№35 мектеп-лицейі үздік мектептер қатарына жатады.
Үйде орында
Үйде
орында

1) «Мектеп – кеме, білім – теңіз» дегенді қалай түсінесің?
2) Мына тақырыптар бойынша мектебің туралы ақпараттар жи
нақта:
• «Мектепті құру тарихы»;1890+242
• «Мұғалімдер мен түлектердің естеліктері»;
• «Мектеп түлектері»;
• «Ұлы Отан соғысы жылдарындағы мектептің қызметі»;
• «Біздің педагог-түлектер»;
• «Мектептің ашылуынан бастап жұмыс жасаған мұғалімдер
дің тағдырлары»;
• «Мектептің дәстүрлері»;
• «Мектеп жылдары тамаша»;
• «Мұғалімдер династиялары»;
• «Заманауи мектеп».
3.«Менің мектебімнің болашағы» тақырыбында эссе жаз.
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ҚАЗ АҚ ӘДЕБИЕТІ

§ 17. Туған өлке публицистика беттерінде
§ 18. «Менің туған өлкем» электрондық энциклопе
диясы

§ 17.

Туған өлке публицистика беттерінде

Кел, ойланайық!
– облыстық газет қалай
аталады?
– тағы қандай жергілікті
газет-журналдарды
білесіңдер?
– басылымда қандай
мәселелерді көтерер
едіңдер?
Меңгерілетін білім:
– өңірде шығатын газетжурналдарды білу;
– туған өлке туралы,
шындық көзқарас тұрғы
сынан адамдар туралы
мақалалар мен очерк
терді ақпараттылығы,
мазмұнының тереңдігі,
эмоционалдық әсері
тұрғысынан талдау.

Түйін сөздер

публицистика.

Талқыла
Талқыла

Өздерің мақала жазсаңдар, қандай
мәселені көтерер едіңдер?

Баспасөз туралы
Публицистика (лат. publich – көп
шілік, әлеумет) – қо
ғам өмі
рі үшін
маңызды мәселелерді талқылау деген
ұғымда
жұмсалады.
Публицисти
калық стиль қоғамдық талапқа сай
жазылған шығармалардың негізінде
калыптасады. Белгілі бір тілде пуб
лицистиканың өз алдына бөлек стиль
болып қалыптасуы қоғамдық сананың
өскенін, артқанын көрсетеді. Тілдің
басқа стильдері сияқты публицис
тикалық стиль де бірыңғай болып
келмейді. Бірқатар лингвистер публи
цистикалық стильдің жазбаша түріне
саяси тақырыпқа жазылған газет,
журналдардағы мақалалар, памфлет,
очерк т.б. шығармаларды, шешендік
сөздерді публицистикалық стильдің
ауызша түріне жатқызып жүр.

Білгенге маржан

Көсемсөз, публицистика (лат. publіcus – қоғамдық) – әдебиет пен журналисти
каның қоғамдағы көкейкесті, өткір мәселелерді қозғайтын саласы. Публицист сөзі
«Публицистика» деп аталатын жанрға қатысты пайда болған. Публицист публицис
тикамен айналысатын адам. Публицистика – латынның «publich» – қоғамдық деген
сөзінен шыққан. Өмірдің әлеуметтік, өндірістік, ғылыми, мәдени және басқа құбы
лыстарын өмірдеректерін негіз ететін әдеби жанр. Публицистика белгілі бір күннің,
сол дәуірдің саясатымен, философиялық көзқарастарымен байланысты. Көсемсөз
халықтың рухын көтеретін ұшқыр да уытты көркем тілмен жазылады, көпшілікті игі
іске шақырады, бір мақсатқа жұмылдырады.

158
158

Баспасөз – мерзімді және мерзімсіз басылымдардың жиынтық
атауы. Баспасөздің мақсаты халық арасында әртүрлі ақпараттар
тарата отырып, қоғамдық пікір қалыптастыруға, саяси жұмыстар
жүргізуге, мемлекеттің, әлеуметтік топтардың не жекелеген тұл
ғалардың мүдделі мұраттарын танытуға қызмет етеді. Мерзімді
баспасөзге тұрақты атауы, ағымдағы нөмірі бар және кемінде
жарты жылда бір рет шығарылатын газет, журнал, альманах,
бюллетень, олардың қосымшасы жатады. Олар шығармалық-өн
дірістік үдерістердің ұйымдастырылу ерекшеліктеріне, тақырып
тық-мазмұндық бағыттарына, әкімшілік-аумақтық бөлініс дең
гейлеріне, оқырмандар аудиториясының сипатына, т.б.
белгілеріне орай бірнеше түрге жіктеледі. Оның даму тарихы әлі
толық зерттеліп, бір жүйеге келтірілген жоқ. Бұл саладағы ең
алғашқы сөз, бізге белгілі дерек бойынша 1925 жылы айтылған
екен. Осы жылы жазғытұрым Ташкентте «Ақжол» газетінің
ұйымдастыруымен жалпы қазақстандық баспасөз тілшілерінің
съезі өткізілген.
Бұл маңызды!
Кеңес дәуірінде «Орал өңірі» газетінің алғашқы саны 1918 жылы 17 қараша
да Бөкей облысы кеңесінің органы ретінде «Хабар» деген атпен жарық көрген
деп келген болатын. «Жайық Пресс» ЖШС бас директоры Жантас Сафуллиннің
ұзақ жылғы ұйымдастыруы мен іздестіруі, белгілі журналист Қазыбек Қабжан
ның зерттеуі нәтижесінде облыстық газеттің ізашары «Ұран» екендігі дәлелден
ді. «Ұран» газетінің алғашқы нөмірі 1917 жылғы 28 шілдеде Ордада шыққан.
Осы күннен бастау алған облыстық газет кейін «Хабар-Известия», «Қазақ дұ
рыстығы – Киргизская правда», «Дұрыстық жолы», «Қызыл ту» болып өзгеріп
отырды. 1932–1957 жылдары аралығында «Екпінді құрылыс» атауымен шыққан
басылым 1957–1960 жылдары «Октябрь туы» деп аталды. Ал, 1963 жылғы ма
мырдан күні бүгінге дейін «Орал өңірі» деген атпен шығады. Газетіміздің «Орал
өңірі» деп аталғанына да жарты ғасырдан асты. Газет көп жылғы жемісті қызме
ті үшін 1968 жылы «Құрмет белгісі» орденімен марапатталды.
1911 жылдан бастап шыға бастаған тұңғыш толыққанды қазақ басылымы –
«Қазақстан» газеті де әуелі Ордадан шықты.
«Дұрыстық жолы» газеті Хан ордасында 1919 жылдың 20 хұт айынан (ақпан)
бастап таза қазақ тілінде шыққан. «Дұрыстық жолы» газетінің атын қойып, тұ
сауын кескен – белгілі қазақ ақыны, ағартушы Ғұмар Қараш. Ақынның «Дұрыс
тық жолы» атты өлеңі осы газеттің бірінші санында жарияланған. Ірі қоғамдықсаяси оқиғалардың ордасына айналған Ішкі орда – Бөкейлік өңірінің алғашқы
қазақ баспасөзінің қалыптасуында да ерекше орны бар.
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Зертте
Зертте

Қойылған сұрақтарды зерттеп, жауаптарын кестеге толтыр.
Баспасөз
ненің
құралы?

Ең алғашқы басылым
дарда қандай тақы
рыптар қозғалды?

Қазіргі газет-журналдарға
қандай материалдар
көбірек жарияланады?

Ж ас ап көр

Басылымдар туралы берілген мәліметтерге сүйеніп,
PowerPoint программасында презентация жасап көр.
Облыстық «Орал өңірі»,
«Приуралье» газеттеріне дейінгі шежіре-тарих
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Басылымдардың атауы

Жалпы тарихы

«Қазақстан» газеті

Қазақстан» газеті – 1911 жылғы 10 наурыздан
1913 жылғы қарашаға дейін жарық көрген
алғашқы қазақ басылымдарының бірі. Алғаш
қы екі саны Астрахань қаласындағы «Окурь
мен Апресянц баспаханасында басылған.
1911 жылдың соңында газет редакциясы Орал
қаласына көшіп, 1913 жылдың ортасына дейін
жалпы саны 18 нөмір жарық көрген. Редакция
ның Орал қаласындағы мекенжайы – Сақмар
мен Самар көшелерінің қиылысы, Хохлачев үйі
(қазіргі Чапаев көшесі, 39 үй, Достық даңғы
лымен қиылысы). Ресми редакторы – Елеусін
Бұйрин. Ал газетті ұйымдастыруға, шығаруға
Шәңгерей Бөкеев, Ғұмар Қараш, Елеусін
Бұйрин, Бақытжан Қаратаев, Ғабдолғазиз
Мұсағалиев т.б. көп үлес қосқан. Сондай-ақ
1911–1913 жылдары Орал қаласында түрлі оқу
орындарында оқып жүрген қазақ жастарының
да газеттің қаржылық жағына көмектескені
туралы дерек бар.

Басылымдардың атауы

Жалпы тарихы
«Қазақстан» газетінде мақалалар қазақ, орыс,
татар тілінде жарияланған. Газет демократия
лық бағыт ұстанды. «Қазақстан» 1913 жылы
жабылған. Негізінен отырықшылық, оқу-ағарту,
өнер-білім, мәдениет, тұтынушылар коопе
рациясын құру мәселелерін көтерген. Газет
білім, мәдениет, отырықшылық мәселесін жиі
қозғаған.

«Ұран» газеті

«Ұран» газеті – Бөкейлік қазақ зиялыларының
1917 жылғы сәуір съезі шешімі нәтижесінде
құрылған газет. Газеттің редакторыҒабдолғазиз
Мұсағалиев болған. Сондай-ақ газет жұмысы
на Ғұмар Қараш, Нұғман Манаев, Бақыткерей
Құлманов, Бисен Жәнекешев, Ғабит Сарбаев
сынды қайраткерлер белсене қатысқан. Бұл
газетте қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі Бей
імбет Майлиннің өлеңдері де жарияланған.
«Ұран» газетінің жеке баспаханасы болған.
«Жайық Пресс» ЖШС бас директоры Жантас
Сафуллиннің ұйымдастыруымен 2014 жылы
«Ұран» газетінің тігіндісі аудармасымен бірге
кітап болып жарыққа шықты.

«Известия-Хабар»
газеті

1918 жылы 17 қараша Ордада шықты. Кейін
1919 жылдың 1 қаңтарынан бастап «Киргиз
ская правда» «Қазақ дұрыстығы» деген атау
мен шыға бастады.
«Жайық Пресс» ЖШС бас директоры Жантас
Сафуллиннің ұйымдастыруымен 2015 жылы
«Известия-Хабар» газетінің тігіндісі аударма
сымен бірге кітап болып жарыққа шықты.

«Қызыл ту»
губерниялық
газеті

1920 жылдан бастап шыққан. 1920 жылдан
1932 жылға дейін шығып, сол жылы «Екпінді
құрылыс» атанған.
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Басылымдардың атауы

Жалпы тарихы

«Дұрыстық жолы»
газеті

«Дұрыстық жолы» газетіОрда қаласында 1919
жылы 26 ақпаннан 10 шілдеге дейін бас-аяғы
11 саны ғана шықты. «Дұрыстық жолы» Кеңес
өкіметінің өкімдерімен қаулыларын жариялап,
оның негізгі идеяларын насихаттады. Оның
шығуы тоқтатылып, орнына Орал қаласында
«Сахара таңы» газетішыға бастады.
«Жайық Пресс» ЖШС бас директоры Жантас
Сафуллиннің ұйымдастыруымен 2016 жылы
«Дұрыстық жолы» газетінің тігіндісі аудармасы
мен бірге кітап болып жарыққа шықты.

«Орал өңірі» газеті

«Орал өңірі» – облыстық газет. Алғашқы саны
1918 жылы 17 қарашада Бөкей облысы кеңесі
нің органы ретінде «Хабар» деген атпен жарық
көрді. 1963 жылы мамырдан «Орал өңірі»
деген атпен шығады. Газет облыс экономика
сын көтеріп, мәдениетін өркендетуде, халыққа
тәрбие беруде зор рөл атқарып келеді.

«Кедей туы» газеті

1920 жылдары Бөкейлікте шықты.

«Қазақ жарлылары» 1920 жылдары Бөкейлікте шықты.
газеті
«Екпінді құрылыс»
газеті

1932–1957 жылдары аралығында «Екпін
ді құрылыс» атауымен шыққан басылым
1957–1960 жылдары «Октябрь туы» аталды.
Ал 1963 жылғы мамырдан күні бүгінге дейін
«Орал өңірі» деген атпен шығады.

Барлық газеттердің жылдар бойғы тігінділері толықтай «Жайық
Пресс» ЖШС-да жинақталған.
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Талда
Талда

Төмендегі мақаланы негізге ала отырып, талдау кестесін толтыр.
Мақалада
не туралы
айтылған?

Қандай
Мақаланы
Мақаланың Қандай тақырып
мәселені
қалай өрбі
стилі қандай? қояр едіңдер?
көтерген?
туге болады?

АЛАШ АРД АҒЫН ЫҢ ТӨС ЕНІШІ
Ерекше жәдігер
Музей жәдігері кез келген музей қорын байытатын негізгі зат
болып табылады. Алайда, музейлер тарихын алып қарасақ, өз ғи
маратының табалдырығынан бастап тарихи жәдігерге айналған
дарды да көруге болады. Сол секілді алты Алашқа мәшһүр болған
Алашорда тарихының құрамдас бөлігіне айналған, бүгінде «Алаш
музейі» аталып кеткен ХVІІІ ғасырда салынған Жымпитыдағы
екі қабатты ағаш үй бұрын мемлекеттік қорғауда болса, бүгінде
«Киелі Қазақстан» картасына енген 100 нысанның бірегейі болып
табылады. Алаш арыстарының табанының ізі қалған, жақтауын
да қолдарының табы сақталған қастерлі ғимараттың өзі құнды
жәдігерге айналуда. Ал оның тарихына қатысты түпнұсқа жәді
герлерді іздестіру барысында Досмұхамедовтардың Мәскеудегі
үйінде тұтынған қызыл-сары қалы кілем музейдің басты экспонат
Енді бұл кілемнің тарихына келетін болсақ, ол кілемді 1964
жылы Қазақстанға Қанипа Шәріпқызына Ольга Константиновна
Досмұхамедова өз қолымен сыйлапты. Ол кісінің шежіресіне тоқ
талар болсақ, Сұлтан атамыздан тараған екі ұл Досмұхамбет пен
Ізмұхамбеттің ұрпақтары болып келеді. Досмұхамбеттен Қабас пен
Жаһанша тараса, Ізмұхамбеттен Өлдән мен Шәріп туған. Шәріптен
туған қыз – осы Қанипа деген апамыз. Ал Қанипа Жаһанша ата
мыздың тәрбиесінде болып, содан сол кісінің қарындасы саналып
кеткен. Ал Өлдәннан тараған Қадес пен Құдес болатын, Жаһанша
мен Ольга анамызда бала болмай, осы Қадесті бауырына салған
еді. Ол кісі де ұзақ жылдар бойы Мәскеуде тұрып келді. Бүгінде
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атамыздың жиені болып саналатын Қанипаның қызы Маржантас
Қадырқызы осы кілемді музейге сыйға тартқан болатын. Демек,
елге келгеніне де елу жылдан асып барады. Оның алдында біраз
уақыт бұл кілем Тұрар Рысқұлов алып берген олардың Мәскеудегі
пәтерінде пайдалануда болған. Жаһанша атамыздың айтуынша,
оның Мәскеудегі үйіне талай Алаш арыстары қонаққа барып тұр
ған. Кілемнің нақты қай жерде жасалғанын анықтау қиынға түсіп
тұр. Оның сипаттамасына қарап, Кавказ бен қазақ кілемдерінің
біріне ұқсайтынын көреміз. Бір ғажабы – қаншама уақыт өтсе де,
өңін берместен жылтырап тұрғандығы. Асылдың сынығындай
болған дүниенің, «сырлы аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпей
тінін» тағы бір мәрте дәлелдегендей. Елбасымыздың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласының «Туған жер» бағдарла
масы аясындағы іс-шаралардың қатысушылары мен аудан қонақ
тары міндетті түрде музейімізге келіп, жәдігерді көре алады.
Алаш ардақтысының төсеніші болған тәбәрік жәдігер біздің ғана
емес, ұлттық құндылығымыз болып табылады.
Талда
Талда

Жоғарыда берілген мақаланы «Орал өңірі» газетінде шыққан бір
мақаламен салыстыра отырып, талда.
Екі мақа
Мақаланың сти
Қандай мәселе
Мақалада неге
ланың ерек
лінде қандай айыр
лерді көтерген?
назар аударылған?
шелігі неде?
машылықтар бар?

Үйде орында
Үйде
орында

1. «Орал өңірі» газетінің бүгінгі тыныс-тіршілігі туралы презен
тация дайында.
2. «Менің сүйікті басылымым» тақырыбында эссе жаз.
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§ 18.

«Менің туған өлкем» электрондық
энциклопедиясы

Кел, ойланайық!
– энциклопедия деген не?
– сенің үйіңде энциклопе
дия бар ма? Оны не үшін
пайдаланасың?
– қандай электрондық
құралдарды білесіңдер?
– Электрондық энциклопе
дия қолданып көрдің бе?
Меңгерілетін білім:
– энциклопедия ұғымын
түсіну;
– энциклопедияға қажетті
материалдарды іріктей
алу;
– өлкетанудың бағыттары
бойынша электрондық
энциклопедия құрасты
рудың ұжымдық жұмы
сына қатысу.

Түйін сөздер

энциклопедия.

Білгенге маржан

Энциклопедия
(грек.
encyclopaedia – білім (жал
пыға бірдей) өрісі), анықта
малық бағытта шығарылатын
ғылыми басылым.

Кез кел
ген адам
ды не? қай
да?
қашан? деген сұрақтар мазалайды.
Туындаған сұрақтарға нақты жауап
алуға анықтамалық, әдебиет, сөздік,
энциклопедия
және
электрондық
энциклопедиялар көмектеседі.
Өлкетану – белгілі бір өңірдің
табиғатын, халқын, шаруашылығын,
тарихын,
мәдениетін
зерттеумен
шұғылданатын ғылым мен мәдениет
саласы; шағын аумақтың табиғатын,
халқын, шаруашылығын, тарихын
және мәдениетін, елді мекендерін
олардың таяу төңірегімен қоса зерттеу.
Салалық өлкетану (тарихи, этногра
фиялық, топонимиялық және т.б.),
табиғи және әлеуметтік құбылыс
тардың өзара байланысын зерттейтін
кешендік географиялық өлкетану
болып бөлінеді. Өлкетанудың негізгі
әдісі – аумақ туралы ақпаратты, табиғи
үлгілерді (геологиялық, топырақ,
биологиялық, зоологиялық), матери
алдық мәдениет заттарын және т.б.
деректерді жинау және жүйелеу.
Өлкетану жұмысының түрлері:
• саяхат;
• экскурсия;
• бақылау жүргізу;
• кеппешөп жинау;
• тәжірибелік жұмыс;
• мамандық иелерімен кездесулер.
Өлкетану жұмысында өлкені
зерттеудің барлық негізгі әдістері
қолданылуы мүмкін, олар:
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•
•
•
•
•
•
•

әдеби;
далада бақылаулар жүргізу;
картографиялық;
статистикалық;
көзбен шолу (визуалды);
әңгімелесу және сауалнама жүргізу;
фотосуретке және бейнефильмге түсіру.
Тапсырмалар:
Туған өлкенің энциклопедиясын жасақтаңдар.
Мына тақырыптар бойынша материалдар жинақтаңдар.
Энциклопедия ресурстары
1. «Ауыл шежіресі». Елді мекеннің
тарихы (аудан орталығына орналасу қа
шықтығы; өзен, көл жағасына орналасу
қашықтығы; географиялық орналасуы;
өзен қашықтығына; табиғи-климаттық
жағдайлар; құрылған қоныстар; негізін
қалаушының аты; атауының шығу тегі, өз
геруі, соған байланысты аңыздар, ауылдың
аты, (қаланың, облыстың) шығу, құрылу,
аталу тарихы, картасы, жер көлемі, жер-су
атаулары, фотосы; мәдениеті, ауылдағы
жүрекке жақын орын, қариялардың есте
ліктерінен, ауылдың заманауи өмірі;
2. «Ескерткіштер ел тарихы» – тари
хи-мәдени ескерткіштер жайлы матери
алдар жинақтау, жаңадан бой көтерген
ескерткіштер туралы мәлімет беру, ауыл
дағы ескерткіштер тарихы туралы, архе
ологиялық ескерткіштер – қалашықтар
мен қалалар; ежелгі қоныстардың қал
дықтары; обалар; адамның еңбек қыз
метін сипаттайтын ескерткіштер; тасқа
және үңгірге қашалған жазулар; табыл
ған жекелеген қазбалардың орындары,
көнеден қалған тарихи ескерткіштері
балбал тастардың орналасқан жерлерін
анықтап, олардың тарихи құндылығын
зерттеген материалдар мен фотолар;
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3. «Ұлы дала перзенттері» – өлкеміздегі танымал (ғалымдар,
ұстаздар, дәрігерлер, еңбек, соғыс ардагерлері, мәдениет т.б.)
адамдар туралы мәлімет;
4. «Даланың жазылмаған дастандары» – ауыл тарихына бай
ланысты естеліктер, аңыз-әңгімелер, ауылдан шыққан тарихи
тұлғалар: билер, батырлар өмірі, ерлік істері, ауылдың тарихи
кезеңдегі келбеті, т.б. туралы мақалалар;
5. «Құнды жәдігерлер сыры» – мектеп музейлеріндегі сақ
талған құнды жәдігерлердің тарихы, суреті, музейдегі орны,
әртүрлі тапсырған адам туралы мәлімет;
6. «Менің отбасымның тарихы» – өз отбасыларыңның шежі
ресі, кәсібі мен ауыл, қала тарихында қалдырған ізі туралы
ақпарат жинақтау.

Электрондық энциклопедия жасау үшін орталарыңнан
редакторларды, дизайнерлерді, фотографтарды және журна
листерді тағайындап алыңдар. Журналистер өлкетанудың
бағыты бойынша оқулықтағы мәтіндерден басқа да қосымша
мәліметтер, деректерді іздейді. Фотографтар тақырыпқа бай
ланысты сапалы суреттер әзірлейді. Редакторлар мәтіндерді
редакциялап, түзету жұмыстарын жүргізеді. Ал дизайнерлер
барлық материалдарды жинақтап, сынып талқысына ұсынады.
Сынып талқысынан өткен барлық мәліметтерді жинақтап,
Microsoft PowerPoint программасын пайдаланып, электрондық
энциклопедия жасап, мұғалімдеріңе көрсетіңдер.
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§ 19.

Туған өлкенің флорасы мен фаунасы

Кел, ойланайық!
– туған жердің табиғат
байлығы деген не?
– туған жерлеріңде қандай
өсімдіктер өседі? Олар
дың қандай пайдасы
бар?
– қандай жергілікті жан-жа
нуарларды білесіңдер?
– аймақтарыңның отырық
шы құстарын атаңдар.
Меңгерілетін білім:
– өлкенің өсімдік жамыл
ғысын білу;
– өлкеге тән жануарлар
дүниесін білу;
– Қызыл кітаптың не екенін
және Қызыл кітапқа
енген жануарларды білу.

Түйін сөздер

табиғат зоналары, фло
ра, фауна, Қызыл кітап

Батыс Қазақстан облысы өзінің
қайталанбас табиғатымен ерекшеле
неді. Онда қорықтық аумақтар, сирек
кездесетін өсімдіктері мен жануарлары
бар шексіз құрғақ далалар кездеседі.
Әсіресе, Жайық өзені, оның алабының
салалары мен жайылмалық ормандары
ерекше бағаланады. Бұлар ұзақ жыл
дар бойы ұрпақтан ұрпаққа сақталып
және көбейіп келеді.
Батыс Қазақстан облысының өсім
дік жамылғысында далалық сипаттың
басымдығы байқалады, бірақ оны пай
далану барысында табиғи жағдайының
өзгеруінен бірте-бірте шөлге айналу
құбылысы етек жаюда. Негізінен на
ғыз дала зонасы облыстың солтүстік
бөлігін алып жатыр және бұл өңір боз
әрі бетегелі дала болып табылады.
Батыс
Қазақстан
облысының
өсімдік жамылғысы дала, шөлейт, шөл
зонасының элементтерінен тұрады.
Біздің өлкеміздің бірқатар аумағын
белдемдік
өсімдіктермен
қатар
аңғарлық шалғындар мен ормандар
және жайылма өсімдіктері алып
жатыр. Облыстың солтүстігін бетегелі
және ақселеулі дала зонасы кесіп өте
ді. Биология ғылымдарының докторы,
профессор В.В.Ивановтың мәліметі

Білгенге маржан

Қызыл кітап – сирек кездесетін, жылдан жылға азайып не жойылып бара жатқан,
сондықтан айрықша қорғауды қажет ететін жануарлар мен өсімдіктердің түрлері тір
келетін ерекше кітап.
Эндемик (грек.endemos – жергілікті) – белгілі бір шағын аймақтарға ғана таралған
өсімдіктер мен жануарлар.
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бойынша, өлкенің айтарлықтай орталық бөлігі шөл және шөлейтті
далалардан, ал оңтүстік аудандарға қарай шөл зонасының сол
түстік шекарасы өтеді. Облыстың оңтүстігінде құмды массивтер
бойында елеулі аймақты ақ жусанды шөл алып жатыр. Сорлар
мен сортаңдарда өсімдік жамылғысы жоқ.

Ақселеулі дала

Бетегелі дала

Шөлді далалар халық арасында «Шұбарлы дала» немесе
кешенді далалар деген атауға ие болды. Бекіген құмды массив
терде еркек шөп, жусанды өсімдіктер басым (құм жусаны, сібір
еркек шөбі, қызыл жусан, бетеге). Бос құмдарда құмаршық, ханд
рила, селин кездеседі. Ылғалды қазаншұңқырларда тал, терек,
жыңғыл тоғайлары кездеседі.

«Шұбарлы дала»
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Талқыла
Талқыла

Физикалық, климаттық, топырақ карталарын салыстыра және
1-кестеде берілген мәліметтерді пайдалана отырып, Батыс Қазақстан
облысындағы табиғат компоненттерінің өзара байланысын түсінді
ріңдер.

Анықта
Анықта

Батыс Қазақстан облысының табиғат зоналарын анықтап, кескін
картаға белгіле.
1-кесте.
Батыс Қазақстан облысының флорасы мен фаунасы
Табиғат
зоналары
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Топырағы

Өсімдік
дүниесі

Жануарлар
дүниесі

Ерекше қор
ғауға алынған
аумақтар

Дала (ақ
селеулі
және бетегелі
дала)

Оңтүстік
қарато
пырақты
және
күрең
қызыл то
пырақты

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

Дала тыш
қаны, үлкен
саршұнақ,
шақылдақ,
дала суыры,
байбақ,
түлкі, қасқыр,
ақкіс, дала
күзені, қоңыр
құлақжарқа
нат, ақтісті
жертесер,
алып соқыр
тышқан,

 ирсанов мем
К
лекеттік кешенді
табиғат қорықша
сы, «Үлкен Ичка»
мемлекеттік
табиғат ескерткі
ші, «Миргород»
мемлекеттік
кешенді табиғат
қорықшасы, «Ақ
Құм» мемлекеттік
геоморфоло
гиялық табиғат
қорықшасы,

Шөлейт(шө
лейтті дала)

Қоңыр
топырақ,
күлгін,
ашық
күлгін
топырақ,
сортаң

Қара және
ақ жусан,
қараматау,
итсигек, қияқ
шөп, бетеге,
жауқияқ, түй
медақ, мия,
ебелек, изен,
еркекшөп,
қоңырбас

Қосаяқ,
сарышұнақ,
борсық,
қарсақ,
түлкі, қасқыр,
дала күзені,
ақбөкен

Бударин мем
лекеттік зооло
гиялық табиғат
қорықшасы,
Жалтыркөл мем
лекеттік зооло
гиялық табиғат
қорықшасы

Табиғат
зоналары

Топырағы

Өсімдік
дүниесі

Жануарлар
дүниесі

Ерекше қор
ғауға алынған
аумақтар

Шөл

Сортаң
және өте
сортаңды
топырақ

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

Қосаяқ, қас
қыр, ақкіс, ірі
жарғанат, құм
айдахарша
сы, ақбөкен,
құм жыланы

«Орда» мемле
кеттік ботани
калық табиғат
қорықшасы.

 айылмалық
Ж
шалғындар,
көлтабандар,
ормандар
(Чижа, Дюра
жайылымы,
Өзендер,
Кушум,
Жақсыбай,
Бұлдырты,
Қалдығай
ты, Аңқаты
және басқада
өзендердің
төменгі
жайылмасы

 ұр
С
топырақ,
сортаң
топырақ

Бидайық,
ақмамық,
тұзды жусан,
еркекшөп,
мия, теңіз
және дала
жусаны,
балдыр,
қымыздық,
қаратерек,
емен тоғайы,
қайың тоғайы

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

«Дубрава» мем
лекеттік ботани
калық табиғат
қорықшасы,
«Селекционный»
мемлекеттік
ботаникалық та
биғи қорықшасы,
«Садовское көлі»
мемлекеттік та
биғат ескерткіші

Талда
Талда

1. 1-кестені талда және Батыс Қазақстан облысының өсімдіктер
дүниесі неге алуан түрлі екендігін түсіндір.
2. Түрлі жыл мезгілдеріне қарай өсімдіктер дүниесінің қалай өзгере
тінін сипаттап бер.
3 Сенің ойыңша, халық шаруашылық әрекеті өлкедегі өсімдік жамыл
ғысын өзгерте ала ма?

Батыс Қазақстан облысында дәрілік өсімдіктердің оннан астам
түрі кездеседі. Шайшөп, інжугүл, сары соя, мия сияқты өсімдік
тердің емдік қасиеттері белгілі.
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Зертте
Зертте

Өлкедегі халықтық медицинада қандай дәрілік өсімдіктер қолда
нылады?

Батыс Қазақстан облысының табиғат жағдайының алуан түр
лілігі жануарлар дүниесінің көптүрлілігіне әсер етті. Жергілікті
жануарлар дала және шөл зоналарын мекендеуге бейімделген.
Талқыла
Талқыла

Табиғи орта ерекшеліктеріне қандай жануар қалай бейімделген?

Облыс аумағында омыртқалы жануарлардың 462 түрі бел
гілі, олардың ішінде сүтқоректілердің 75 түрі, құстардың 314,
бауырымен жорғалаушылардың 15, қосмекенділердің 7, ал
балықтардың 50-ден астам түрі кездеседі. Жануарлардың ішінде
кеміргіштер – саршұнақ, қосаяқтар, суыр басым болып келеді.
Жыртқыштардан түлкі-қарсақ, қасқыр, дала күзендері, ақкіс
(ақтышқан) кездеседі. Облыс аумағы арқылы Бөкей Ордасы,
Жаңақала, Жәнібек және Казталов аудандарынның аумағынан
ақбөкендердің көші-қон жолы өтеді.

Байбақ суыр
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Ақкіс (ақтышқан)

Құстардан бүркіт, лашын, ителгі, үкі, жасыл қызылша кез
деседі. Көлдердің ашық жағалауында кәдімгі дала қаншыры,
бізтұмсық, қарала сауысқан, кіші шүрілдек, ақтамақ қалытқы,
шағала, сұр үйректер, сұңқылдақ аққу, сыбырлауық аққу,
жабайы үйрек мекендейді. Сирек кездесетін және түрі жойылып
бара жатқан 38 түрі ерекше қорғалуда: қызғылт бірқазан, бұйра
бірқазан, сары құтан, кішкентай ақ құтан, жалбағай, қоқиқаз,
сұңқылдақ аққу.

Жасыл қызылша

Батпақ тасбақасы

Омыртқалы жануарлардың алуан түрлілігіне бауырмен жорға
лаушылардың түрлері: ширақ кесіртке, улы сұр жылан, сарыбас
жылан, қарашұбар жылан, батпақ тасбақасы мекен етеді.
Біздің облысымыздың суларында балықтардың көптеген
түрлері тіршілік етеді, олардың қатарында бекіре, шоқыр, көк
серке, шортан, торта балық, табан балық, сазан, жайын сияқты
балықтар кездеседі. Ақбалық және Каспий албырты бағалы
әрі сирек кездеседі. Каспий теңізінде сирек кездесетін Каспий
албырты аз мөлшерде бұрын Жайық өзенінде мекендеген. Ең көп
таралған түрлердің қатарына шоқыр, торта балық, күміс және
алтын мөңке жатады.
Омыртқасыздардың түрлеріне бай, олардың ішінде көп тарал
ғаны жәндіктердің түрлері (265 мың түр).
Зертте
Зертте

Сендердің өңірлеріңде жануарлар мен құстар қалай мекен етеді?
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Талқыла
Талқыла

Төменгі сынып оқушыларымен құстардың пайдасы туралы талқы
лап, олармен бірге қараторғайға арналған ұя жасаңдар.

Ғалымдар өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін
түрлерінің тіршілігі үшін алаңдаулы. Олардың кейбіреулеріне
жойылу қаупі төніп тұр және олар «Қызыл кітапқа» енгізілген.
Анықта
Анықта

«Қызыл кітап» деген не? Неліктен «Қызыл кітап» деп аталады?

Қазақстан Республикасының «Қызыл кітапқа» енгізілген
өсімдіктер мен жануарлары.
«Қызыл кітапқа» енгізілген өсімдіктер: Талиев гүл кекіресі,
майысқақ селеу, бор сылдыр шөбі, өлеңшөп, су жаңғағы, Еділ
майқарағаны, қатты жапырақты саздақшөбі, Мейер шытыры,
Корнух-Троцкий өгізкөзі, допшагүл, көктемгі жанаргүл, тегеу
рінгүл, май інжугүлі, бор зығырөті, жуа, долана, бабажапырақ,
татар қатыраны, қарапайым орман жаңғағы, қара қандыағаш,
теңгежапырақ, шықшөп, кәдімгі емен, тұңғиық, Комаров
жоңышқасы, Шренк қызғалдағы. Омыртқалы сүтқоректілерден:
жұпартышқан, алып соқыртышқан, орман сусары, еуропа құн
дызы, дала күзені.

Көктемгі жанаргүл
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Татар қатыраны

19-тақырып мәтініндегі мәліметтерді және «Батыс Қазақстан
облысының табиғатын қорғау» картасын пайдалана отырып, кес
кін картаға өлкенің жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жану
арлардың түрлерін белгіле.

Тұңғиық

Шренк қызғалдағы

Ж ас ап көр

1-кесте, оқулық және қосымша ресурстардың негізінде «Ме
нің өлкемнің флорасы мен фаунасы» тақырыбында презен
тация дайында.

Үйде орында
Үйде
орында

1. Облыста қандай эндемик өсімдіктер мен жануарлар бар?
2. Өңірде қандай экологиялық проблемалар болатыны туралы
ойлан, табиғатты қорғау мақсатында қандай іс-шаралар жүр
гізілуі керек? «Мен табиғатты қорғаймын», «Табиғатты аялау
және оны қорғау», «Туған өлкенің экологиялық проблемалары»
тақырыбында эссе жаз.
3. «Табиғатты пайдалану ережелері» жадынамасын жасақта.
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§ 20.

Туған өлкенің визит карточкасы:
өлкетанудың деректер
базасын әзірлеу

Кел, ойланайық!
– туған жерлеріңнің симво
лы қандай?
– облыстың гербіне тағы
нелерді қосар едіңдер?
Меңгерілетін білім:
– материалды ұсыну
формасын анықтай алу;
– өлке туралы негізгі
анықтамалық мәлімет
терді қамтитын түрлі
форматтағы ақпараттық
материалдарды әзірлей
алу.

Түйін сөздер

географиялық орын, та
биғат ресурстары.

Экон ом ик ал ық-геогр аф иял ық
жағдайы. Батыс Қазақстан облысы
аумағы Еуразия құрлығының ішкі
бетінде еуропалық бөлігінде орна
лас
қан жә
не 510 жә
не 470 с.е. ара
лығында Ұлыбритания, Германия,
Польша, Чехия ендігіне сәйкес келеді.
Облыс солтүстіктен оңтүстікке дейін
425 км-ге, ал батыстан шығысқа қарай
585 км-ге созылып жатыр.
Оқы, қызық!
Оқы,
қызық!

Облыс аумағы 4-сағаттық белдеуде
орналасқан. Жергілікті уақыт Астана
қаласынан 1 сағатқа артта.

Жайық өзені облыс аумағында
солтүстіктен оңтүстікке қарай ағып
жатыр және оны шамамен екі бірдей
бөлікке бөледі. Облыс көлемі 151 335
шаршы шақырым, аумағы бойынша
республикада 8-орынға ие. Көлемі
бойынша Венгрия, Болгария, Чехия
елдерінен асып түседі.
Батыс және солтүстігінде Ресей
Федерациясының 5 облысының меме
лекеттік шекараларымен шектеседі.
Батыс Қазақстан облысы Еуропа мен
Азия
құрлығының
географиялық
өткелі болып табылады.
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Экономикалық-географиялық орны бойынша облыс аумағы
транзиттік транспорттық магистралі арқылы сипатталады.
Жер бедері. Өлкенің жер беті жазықты болып келеді (Тай
пақ ауылының ендігінде теңіз деңгейінен 0 м биіктіктегі нүк
теде жатыр). Облыстың оңтүстік бөлігінде Каспий маңы ойпаты
аумағын Нарын құмды массиві (Нарын құмы) алып жатыр.
Облыстың солтүстігі және солтүстік-шығысында Жалпы Сырт
сілемдері және Орал алды үстірті орналасқан.

Нарын құмды алқабы

Пайдалы қазбалардың көптүрлілігі облыстың геологиялық
құрылымының ерекшелігі: Отын-энергетикасы: мұнай және
табиғи газ (Қарашығанақ, Камен, Чинарев, Теплов, Чуваш,
Цыганово, Дарьинск, Ульяновск, Гремячинск, Шыңғыс, Бекет,
Құбасай), тақтатас (Ембулатов, Қаразатон, Тоқсай, Новосеме
новск), химиялық шикізат: ас тұзы кен орны (Хаки балшығы,
Арал-Сор), калий тұзы (Шалқар), құрылыс материалдары: бор
(Ақ тау, Бестау), ақбалшық (Ақсуат, Тасқала), гипс (Шалкар,
Январцево), құрылыс құмы (Желаев, Орал, Новопавловск) және
минералды су кен орны (Ақжайық, Деркөл, Ақсуат);
Табиғат жағдайы. Батыс Қазақстан облысы мұхиттардан алыс
орналасқан, климаты ылғалды, теңіз ауасының әсері болмайды.
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Облыстың климаты-шұғыл континентті, қысы суық және жа
зы құрғақ, ыстық. Күздің соңы мен ерте көктемдегі үсіктермен,
қысқы жылымықтармен және атмосфералық қысымның тұрақ
сыздығымен ерекшеленеді. Облыстағы жылдық жауын-шашын
мөлшері 370 мм-ден оңтүстігінде 200 мм аралығында ауытқып
отырады.
Зертте
Зертте

Не себепті кейбір су айдындары жазда кеуіп қалады?

Су ресурсы. Батыс Қазақстан облысы өзендері негізінен
Жайық алабына жатады. Облыс аумағы бойынша 196 өзен ағады,
оның 8-і тұрақты ағысы бар. Басты су көзі – Жайық (Урал) өзені.
Облыс өзендерінің көпшілік бөлігі Каспий маңы ойпатына құйып,
ірі ағынсыз алаптарды құрайды. Батыс Қазақстан облысында
3260–3770 жуық көл бар. Басты сипаттамасы ағынсыз көлдер
және жаз айларында су айдындары біртіндеп кеуіп қалады. Ең ірі
көл – Шалқар.
Экономикасы мен шаруашылығы. Батыс Қазақстан облысы
Қазақстанның индустриалды-аграрлы аймағына жатады. Орал
өңірінің мұнай-газ өндіру өнеркәсібінде басты орын алады. Бұл
салалар өз өнімін экспорттайды. Облыста машина жасау және
металл өңдеу, құрылыс материалдарын өндіру дамыған. Облыс
экономикасының ерекшелігі шикізатқа бағытталған және дайын
өнім шығару нашар дамыған.
Ауылшаруашылығының мамандануы жергілікті агротабиғат
жағдайлары мен ресурстарға сәйкес келеді. Ауылшаруашылығы
өсімдік шаруашылығы (дәнді дақылдар, майлы дақылдар, бақша
дақылдары, картоп және көкөніс өсіруге маманданған) және мал
шаруашылығы (етті және етті-сүтті).
Ж ас ап көр

Paint программасында тақырып мәтінін және қосымша
ақпарат көздерін пайдалана отырып, өз ауданыңның таным
белгісін (эмблема) салып, жұмысыңды түсіндір.
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Топтық жұмыс жасаңдар

1-тапсырма:
Облыстың физикалық-географиялық орналасу ерекшелігі
оңтайлы қолданылған жағдайда шаруашылықты дамытуда және
халықтың тұрмыс-тіршілігіне оң әсер етіп, ал тиімсіз қолданған
жағдайда кері әсерін тигізеді. Батыс Қазақстан облысының физи
калық-географиялық орнындағы артықшылықтары мен кемші
ліктеріне өз көзқарасыңды ұсыныңдар.
Артықшылығы

Кемшілігі

2-тапсырма:
Кескін картаға Батыс Қазақстан облысының шегарасын,
облыс орталығын белгілеңдер. Батыс Қазақстан облысымен шек
тесіп жатқан Қазақстанның басқа облыстарын және Ресей Феде
рациясының облыстарын белгілеңдер. Пайдалы қазбалардың кен
орындарын көрсетіңдер.
3-тапсырма:
Біздің облысымыз қандай ресурс түрлеріне бай? Тақырып
мәтінін және атлас карталарын талдай отырып, «Батыс Қазақстан
облысының табиғат ресурстары» кластерін құрыңдар.
1-кесте

Батыс Қазақстан облысының визит карточкасы

Ел
Мәртебесі
Экономикалық аудан
Ауданы
Облыс координаталары
Құрылған уақыты

Қазақстан Республикасы
Облыс
Батыс Қазақстан
151 339 км2
51°46′ және 47°56′ с.е.
46°29′ және 54°36′ ш.б.
10 наурыз 1932 жыл
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Әкімшілік орталығы
Қаланың координаталары
Халқы (2017ж.)
Тығыздығы (2017 ж.)
Ұлттық құрамы

Әкімшілік-аумақтық
бөлінуі

Экономикасы
Саяси-географиялық
орны

Орал қаласы
51°14′00″ с. е. 51°22′00″ ш. б.
645 222адам
4,26 адам/км2
Қазақтар 74,69%,
Орыстар 20,63%
Украиндар 1,60%
Татарлар 1,35%
Басқалары 1,73%
12 әкімшілік аудан, 156 ауылдық округ
тер, 3 ауылдық аймақ, 2 қала Орал қ.
(облыс орталығы) және Ақсай қ. (аудан
орталығы), 441 ауылдық елді мекендер
Индустриалды-аграрлы: өнеркәсіп, ауыл
шаруашылығы және қызмет көрсету
Ресей Федерациясының 5 облысымен:
Астрахань, Волгоград, Саратов, Самара,
Орынбор және Қазақстан Республика
сының Атырау, Ақтөбе облыстарымен
шектеседі.

Батыс Қазақстан облысының әкімшілік картасы, 2017 ж.
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4-тапсырма:
1-кестедегі мәліметтерді және Батыс Қазақстан облысының
физикалық және әкімшілік-аумақтық картасын талдап, Батыс
Қазақстан облысының экономикалық-географиялық орнына
сипаттама беріңдер. Сендер оны қалай жақсартар едіңдер?
5-тапсырма:
1-кестедегі мәліметтер бойынша Батыс Қазақстан облы
сының халқының ұлттық құрамының шеңберлік диаграммасын
құрыңдар. Электронды қосымшадағы карта бойынша «Қазақстан
халқының тығыздығы картасы бойынша халықтың орналасу
ерекшеліктерін анықтап, халықтың орналасуының осындай
болуының себебін түсіндіріңдер.
6-тапсырма:
Батыс Қазақстан облысында қандай пайдалы қазбалар түрлері
бар? Пайдалы қазбаларды өндірудің адам денсаулығына тигізетін
зияны қандай? Қандай алдын алу шараларын ұйымдастыруға
болады?
7-тапсырма:
Өзің тұратын жерде ауылшаруашылығының қандай салалары
дамыған? Оған қандай табиғи факторлар әсер етеді?
Шығармашылық тапсырма:
20-тақырып,
1-кесте,
www.priroda-bko.kz,bko.gov.kz/ru
интернет ресурстары және 3-сурет негізінде төмендегідей жоспар
бойынша «Менің туған өлкем» тақырыбында таныстырылым дай
ында немесе эссе жаз.
Жоспар:
1. Сенің өлкеңнің географиялық орны, аумағы мен шекарасы
сенің өлкеңнің географиялық координатасы, сенің қалаңның
ауданы туралы мәлімет (аудан, ауыл, елді мекен) және шега
расының ұзындығы, қандай аудандармен, облыстармен, мем
лекеттермен шектеседі;
2. Өлкенің физикалық-географиялық сипаттамасы:
– жер бедері және пайдалы қазбалары;
– климаты;
– ішкі сулары (өзендері, көлдері, бұлақтары);
– топырағы;
– өсімдігі және жануарлар дүниесі.

185

3. Халқы:
– халық саны, халықтың ұлттық құрамы;
– лді мекеннің құрылған уақыты;
– топонимика (елді мекен бұрын қалай аталды);
4. Шаруашылығы:
– өнеркәсібі (өнеркәсіп салалары және өндіріс орталығы);
– ауылшаруашылығы (ауылшаруашылығының салалары,
фермерлік шаруашылықтар және олардың өнімдері)
5. Өлкенің қайталанбас табиғи және мәдени нысандары:
– табиғи (табиғи ескерткіштер, қайталанбас өсімдіктер мен
жануарлар);
– археологиялық, тарихи, мәдени;
6. Сенің өлкеңнің экологиялық проблемалары:
– ерекше қорғауға алынған табиғи аумақтар;
– өлкедегі экологиялық ахуалды жақсартуға арналған сенің
ұсыныстарың.
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ГЛОССАРИЙ
Алаш автономиясы – 1917 жылдан кейінгі тарихи құжат
тарда, газет-журнал материалдарында қолданатын саяси атау.
Алашорданың Батыс бөлімі, Күнбатыс Алашорда, Батыс
Алашорда – ХХ ғасырдың басында Батыс Қазақстан аймағында
орнаған ұлттық-мемлекеттік «Алаш автономиясының бір қанаты
(немесе құрамдас бөлігі).
Ағартушы – ғылым, білімді таратушы адам.
Археология – тарих ғылымының ежелгі дәуір мен орта ғасыр
дағы адамзат қоғамы дамуының заңдылықтары мен негізгі кезең
дерін зерттейтін саласы.
Архитектура – ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және
жасау өнері. Сонымен бірге ғимарат пен құрылыстың бірегейлігі.
Ассамблея – қандай да бір мемлекеттік немесе халықаралық
ұйым органының аты.
Батыр – түрік сөзінен баһадүр, күшті, батыл,жауынгерлік
ерлігі үшін берілетін түріктер мен моңғолдардың құрметті атағы.
Балуан – күрес өнерін жетік меңгерген алып күш иесі.
Би – бастапқыда ру көсемі ұғымын білдірді. Кейін билер қазақ
даласында сот билігін жүргізді.
Дирижер – музыкалық шығармаларды орындаушылар тобын
басқаратын жетекші.
Демеуші – мәдениет, білім мен ғылым өнеріне үлесін қосып
келе жатқан тұлғаларға демеу болып, шығармашылығына қар
жылай көмек көрсету.
Ертегі – фольклордың негізгі жанрларының бірі.
Ескерткіш – елдің, халықтың мәдени мұрасының жалпылама
атауы.
Жәдігер – музей мен көрмеде жалпы халықтың тамашалауына
қойылатын зат. Жәдігер ретінде өнер туындысы, құжат, тарихи
оқиғалардың иллюстрациясы және т.б. қойылуы мүмкін.
Жылнама – оқиғаларды жылы, күні бойынша баяндайтын
жазба деректер.
Жырау – өз жанынан жыр шығарып айтатын және эпикалық
дастандар мен толғауларды орындайтын халық поэзиясының өкі
лі.
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Зергер – алуан түрлі сәндік бұйымдар мен әшекей заттарды
алты, күміспен зерлеп, ажарын, сәнін келтіріп айшықтап
жасаушы.
Қайырымдылық – көмекті қажет етушілерге білдірілетін
сүйспеншілік пен нақты көмек.
Қолөнер – дәстүрлі және сәндік бұйымдарды қолдан жасайтын
ұсақ өндіріс.
Консерватория – музыка мамандарын даярлайтын жоғары
оқу орны.
Құрметті азамат – адамгершілік үлгісін танытқан, үздік еңбек
сіңірген барлық азаматтарға берілетін атақ.
Меценат – өнерге, ғылымға, спортқа әртүрлі салаға қамқорлық
танытатын адам.
Музей – тарихтың рухани және материалдық мәдениеттің
ескерткіштерін жинаумен, зерттеумен ,сақтаумен және көрсе
тумен айналысатын мекеме.
«Ойыл уәлаяты» Уақытша үкіметі – ХХ ғасырдың басында
Жайық өңірінде орнаған мемлекеттік-автономиялық құрылым.
Оркестр – музыкалық шығарманы әртүрлі аспаптарда
қосылып орындайтын музыканттар ұжымы
Публицистика – қоғам өмірі үшін маңызды мәселелерді тал
қылау деген ұғымда жұмсалады.
Топонимика – географиялық атаулардың шығуы мен пайда
болуын, мағынасын, құрылымының дамуын, таралу аймамағын
зерттейтін ғылым.
Туристік маршрут – туристер жүріп өтетін бағытты күні бұрын
жоспарлау арқылы тарихи орындар мен мәдениет ошақтарын ара
лап танысуға бағытталған сонымен қоса табиғат ескерткіштерімен
танысуға байланысты жол.
Шежіре – тарих ғылымының халықтың шығу тегін, таралуын
баяндайтын тармағы
Энциклопедия – анықтамалық бағытта шығарылатын ғылыми
басылым.
Этнос – бір халықты екіншісінен ажыратуға мүмкіндік беретін
ортақ белгілері бар қауымдастық.
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