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                                              АЛҒЫ СӨЗ 

 

2021 жылдың айтулы даталарының бірі – ұлт 

ұстазы, қазақ балалар әдебиетінің атасы Ыбырай 

Алтынсариннің туғанына биыл 180 жыл. 

Жазушы, этнограф, публицист, қоғам қайраткері Ы. 

Алтынсарин – қазақ жазба әдебиетінің негізін қалаған 

тұлғалардың бірі, алғашқы қазақ оқулықтарының авторы. 

Қазақ халқының тарихында есімі алтын әріптермен 

жазылған тұлғаның еліне қосқан үлесі тау теңіз. Ғылым 

мен білімге бар ғұмырын арнаған жазушының үні 

тарихтың шаң басқан беттерінде ойып тұрып орын алған.  

Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен туындылары 

және шығармашылығы жайлы мәліметтерді жинап 

биобиблиографиялық көрсеткіште әдебиеттер тізімі 

ұсынылды. 

Көрсеткіште Ы.Алтынсариннің өмірі мен 

шығармашылығы жайындағы материалдар енгізілді. 

Мұнда ақын шығармасын зерттеуге арналған еңбектер 

және ақынның өмірі мен шығармашылығы жайындағы 

жалпы әдебиеттер, естеліктер мен көркем туындылардың 

әдебиеттер тізімі берілген. 

 Көрсеткіштегі мәлімет хронологиялық тәртіппен 

орналасқан, ал әр жыл көлемінде – алфавит бойынша 

берілген. 

 Биобиблиографиялық көрсеткіш университет 

студенттеріне, магистранттарға, аспирантар мен 

оқытушыларға арналған. 
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Бір құдайға сыйынып, 

Кел, балалар, оқылық, 

Оқығанды көңілге 

Ықыласпен тоқылық! 

(Ы.Алтынсарин) 

 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҢ  

ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 

Ыбырай Алтынсарин - қазақтың аса көрнекті 

ағартушысы, ақын, жазушы, этнограф, фольклоршы және 

қоғам қайраткері. Оның шын аты - Ибраһим. Ол Орта 

жүздің қыпшақ тайпасынан шыққан. 1841 жылы 20 қазанда 

қазіргі Қостанай облысы Затоболск ауданында дүниеге 

келген. 

Алтынсариннің әкесі сауаты аз, еңбекқор шаруа болған. 

Оның анасы Айман (кейбір деректер бойынша Аймен) 

Арғын руынан Шеген есімді бишінің қызы болған. Ол 

сауатты адам, көптеген халық ертегілері мен әндерін 

білетін. Ибраһимнің анасы оған ерте жастан халық 

ертегілері мен әндерін үйреткен. 

1850 жылы далада үлкен билікке ие болған Балғожа 

Ыбырайды Орынбор шекаралық комиссиясы жанынан 

ашылған мектепке ауыстырылды. Елді орыс тілді адамдар 

басқарады деп сенген Балғожа немересі арқылы елді ұстап 

тұруға ниет білдірді. Жақында ашылған мектепте 30 бала 

оқыды, оның ішінде 9 жасар Ыбырайда бар еді. 
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Алтынсарин бүкіл өмірін туған халқына арнады. «Қазақ 

халқы өз-өзін білімге құштар екенін көрсетеді», - деп 

жазды.  Алтынсарин бүкіл өмірін туған халқына арнады. 

«Қазақ халқы өз-өзін білімге құштар екенін көрсетеді», - 

деп жазды 

Алтынсарин орыс халқы мен қазақ халқының достығына 

сенімді қолдаушы болды. Ол орыс демократиялық 

насихаттады, орыстың педагог-жазушылары 

К.Д.Ушинскийдің, Л.Н.Толстойдың тәжірибесін 

пайдаланды. 

Алтынсарин ағартушы ретінде білімге табынған және 

білімнің қоғамды, әрбір жеке тұлғаны дамытудағы күшіне 

сенген 

Ы.Алтынсариннің әдеби қызметін бақылаған 

замандастары, оның еңбектерінің қаншалықты халықтың 

қажеттігіне жарайтындығын көзі тірісінде бағалаған. 

Ол кезде Ресей үкіметі жергілікті әкімшіліктер үшін 

қазақстандық қызметкерлерді осындай мектептер арқылы 

оқытуға ниеттенген болатын. 

Оқушыларды отарлық саясат рухында тәрбиелеу керек 

болды. Алайда, Ыбырай ерте жастан мектеп жүйесінде 

қалмай, әлемдік және орыс әдебиетінің классиктерін өз 

бетінше оқыды. 1857 жылдан 1859 жылға дейін орта 

мектепті бітіргеннен кейін атасы Балғожа бидің хатшысы 

болды. 

Кейін оны Кіші аудармашы ретінде Орынбор облысының 

әкімшілігіне ауыстырды. 1860 жылы Орынбордан Торғайға 

көшіп, мұғалім болды. 1864 жылы ол қазақ балаларына 

арналған алғашқы мектеп ашты. Мұнда оның білім беру 

және педагогикалық қызметі басталады. 
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Ы. Алтынсарин орыс, араб және татар тілдерін еркін 

меңгерген және халықты ағартуды армандаған. Ол кезде 

қазақ балаларына мектеп ашу өте қиын болатын. 

Дегенмен, 1864 жылдың қаңтарында Ыбырайдың тікелей 

қатысуымен алғашқы қазақ мектебі ашылды. 

Ыбырай қазақ даласында бірінші болып қыздарға білім 

берді. 1887 жылы ол Ырғызда қыздарға арналған мектеп-

интернат ашты. Қыздар мектебін ұйымдастыру-бұл 

тұрғыда ұлы ұстаздың үлкен жетістігі. 

1891 жылы Ағартушы қайтыс болғаннан кейін Торғайда, 

1893 жылы Қостанайда, 1895 жылы Қарабұтақта және 1896 

жылы Ақтөбеде әйелдер мектебін ашуға рұқсат етілді. 

Құжаттарға сәйкес, бұл да Ы. Алтынсариннің 

ізденістерінің нәтижесі екендігі дәлелденді. 

Ы. Алтынсарин тәрбие жұмысының ең озық әдістерін 

пайдалана отырып, балаларды ана тілінде оқытуға ерекше 

назар аударды. Сондықтан ол "қазақ хрестоматиясы" 

оқулығын және "қазақтарды орыс тіліне оқытуға арналған 

бастапқы оқулық"дидактикалық құралын жазды. 

1879 жылы жарық көрген" қазақ хрестоматиясы": біріншісі 

- әртүрлі орыс тілді оқырмандардан, негізінен" Полсон 

оқырманынан " балалардың өмірі туралы әңгімелер; 

екіншісі - әртүрлі жастағы адамдардың өмірі туралы 

әңгімелер; үшіншісі-қазақ әншілерінің өлеңдерінен 

үзінділер; төртіншісі-қазақ мақал-мәтелдері сияқты төрт 

бөлімнен тұрады. 

 Ыбырай Алтынсарин көзі тірісінде «Қырғыз 

хрестоматиясы» кітабының екінші бөлімін жазған. 

Өкінішке қарай, бұл шығарма әр түрлі себептерге 

байланысты баспадан уақытында жарық көрмеді. Ұлы 
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педагог қайтыс болғаннан кейін қолжазба із-түссіз 

жоғалып кеткен. Қазір Ресей, ТМД елдері мұрағаттары мен 

кітапханаларына хабарласу, құнды қолжазбаны іздестіру, 

ғылыми-зерттеу жұмыстары жүруде 

«Қырғыз хрестоматиясының» жастарға дұрыс тәрбие беру 

және олардың дүниетанымдық көзқарасын кеңейту үшін 

қазірдің өзінде де мәні зор. Сондықтан да бұл оқулық ұзақ 

жылдар бойы талай рет басылып, мектеп оқушыларына 

ұсынылып келеді. 

Бірінші қазақ педагогі Ыбырай Алтынсарин екі негізгі 

мақсат қойды: біріншісі - мектеп ашу, балаларды оқыту 

және жалпы халықты ағарту; екіншісі-халықтың санасын 

жаңаға бейімдеу бойынша ағарту жұмысы. 

Ы.Алтынсарин осы екі мақсатқа жету үшін ең қиын 

жағдайда жұмыс істеді. Көптеген кедергілер болды. 

Жалған мәлімдемелердің қанша түрі табылды:"жала 

жапты, сажу жақсы көрді". Бірақ ол берілмеді. Ол 

болашаққа ерекше оптимизммен қарады. Ол өз 

армандарын орындай алмаса да, болашақта жастар оларды 

жүзеге асыратынын білді. 

Ыбырай Алтынсарыұлының әдеби жетістіктері тек қана 

ақындықпен, жазушылықпен, аудармашылықпен шектеліп 

қоймаған. Оның публицистикалық мақалаларының да 

маңызы орасан зор. 

Зерттеушілер бұларды үш топқа бөледі: а) хаттары; ә) 

экономикалық, саяси-әлеуметтік тақырыптарға жазып, 

«Оренбургский листок» газетіне бастырған мақалалары; б) 

этнографиялық тақырыпқа жазған очерктері. 

Ы.Алтынсарин өз хаттары арқылы айналасында орын алып 

жатқан жайттар мен қоршаған ортаға деген көзқарасын, 
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сондай-ақ туған халқының келешегі туралы ой-арманын 

білдіріп отырды. Ағартушының мазмұны аса терең қай 

хаты да оңай оқылады. Əрбір хат ойыңа ой қосып, сол 

кездегі қоғам өмірінен сыр тартады. 

Ыбырай Алтынсарин қазақ жастарын оқуға, ізгілікті, 

мейірімді, еңбекқор, еңбекқор болуға, өз халқын сүюге, бір 

сөзбен айтқанда, "ер адам"құрметті атағын ақтай білуге 

шақырды. Ол бұл міндеттерді жастар ерте жастан дұрыс 

тәрбиеленген жағдайда ғана орындауға болатындығын 

түсінді. Сондықтан Ыбырай осы мақсатқа өзінің 

оқытушылық, поэзиялық, жазушылық және аударма 

жұмыстарын арнады. 

 

ЫБЫРАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ НАҚЫЛ СӨЗДЕР. 

 

Жалпы нақыл сөз дегеніміз – қысқаша мазмұнды, терең 

ойлар айтылатын ұлағатты сөз. Білуімше, оны жай адамдар 

айта бермейді. Оны көбіне ұлы тұлғалар, халқына үлгі бола 

білген ұлағаттылар айтады. Ыбырай да бүкіл қазақ 

даласына үлгі бола білген адам. Қазақ даласындағы 

білімнің көзін ашқан адамның айтып кеткен нақыл сөздері 

өнегелі, тәрбиелік мәні, өмірлік мазмұны бар болса керек. 

Еңбекке баулитын әңгімелері: «Өрмекші, құмырсқа, 

қарлығаш», «Сәттемір хан», «Атымтай Жомарт», «Əке мен 

бала». Адамгершілікке баулитын әңгімелері: «Мейірімді 

бала», «Аурудан аяған күштірек», «Алтын шекілдеуік», 

«Əдеп». Тәрбиеге баулитын әңгімелері: «Бақша 

ағаштары», «Талаптың пайдасы», «Тышқанның өсиеті», 

«Зеректік». 
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Зерттей келе мен Ыбырайдың айтқан нақыл сөздерін 

былай топтастырдым: еңбек тақырыбындағы; адамгершілік 

туралы; оқу-ғылымға шақыру; мұғалімдер туралы. 

 

Еңбек тақырыбында: 

 

Еңбекпен табылған тамақ тәтті әрі сіңімді болады. 

 

***  

Аз жұмысты қиынсынсаң – көп жұмысқа тап боласың. 

Азға қанағат қылмасаң – көптен құр қаласың. 

 

*** 

 

«Еңбекпен табылған дәм тәтті» 

 

*** 

 

Байлық – қанағат пен еңбекте. 

 

Адамгершілік туралы: 

 

***  

Алдыңа келсе, әділдігіңді аяма. 

 

***  

Қашанда бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, 

одан соң қолыңызды жұмылдырыңыз, егер де ақылыңыз 

дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін тауып мақұл көрсе, тіліңіз 

бен қолыңызға серік беріңіз. 
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*** 

 

Жақсы ой мен жақсы сөз – жақсы істерге жетелейді. 

 

*** 

 

Əр нәрсенің сыртына қызықпа, асылы ішінде. 

 

*** 

 

Бағу – қағуда көп мағына бар. 

 

Оқу-ғылымға шақыру: 

 

Өнер, білім — бәрі де оқуменен табылған. 

 

*** 

 

«Кел, балалар, оқылық!» 

 

Мұғалімдер туралы: 

 

Егер балалар бірдемені түсінбейтін болса, онда оқытушы 

оларды кінәлауға тиісті емес, оларға түсіндіре алмай 

отырған өзін кінәлауға тиіс. 

 

*** 
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Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені 

мұғалім – мектептің жүрегі. 

 

Қазақ тілі туралы: 

 

Қазақтың тілі соншалықты мол. Қазақтың тіліменен 

қандай кітап болса да жазуға болады. Қазақ тілі 

мұншалықты жатық әм анық болар еді, егер де 

біздіңқазақтар аңғарып, бөтен тіл араластырмастан ілгері 

бастырып сөйлесе. 

 

Ыбырай шығармаларындағы түйінді ойлар, бұл күндері 

оқу, білім, еңбек салаларында еркін қолдануға арналған 

қанатты сөздерге айналған. Əр шығарма барысындағы 

өміршең оқиғалар түйіні Алтынсарин шығармаларында 

түйінді идеялармен берілген құнды идеяларға арналған. 

 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ТУРАЛЫ ОЙ-ПІКІРЛЕР 

 

Мұхтар ӘУЕЗОВ: 

 

«Ыбырай орыстың мәдениет мектебін танымаса, 

Ушинский бастаған педагогикалық жаңалықтарды білмесе, 

орыстың адамгершіл, прогрессшіл классикалық 

әдебиетінің нәрінен қорек алмаса, Ыбырай болмас еді… 

Ыбырай да сол бір бағытта болумен қатар, өмірі, еңбек 

еткен ортасы, әлеуметтік-қоғамдық қайраты, әрекеті 

жөнінде Шоқанға да, Абайға да ұқсамайды. Ыбырай 

жаңағы екеуінің де ісін өз өмірінде  еңбегіне түйістіріп, 

қоса білді. Сөйтіп, ол екеуі де істеген тың тарихтың ұзақ 

өрісі бар, зор келешегі бар істердің үлгісін өз қолымен 

орнатты. Əрі ол жаңа үлгідегі ақын, әрі сол кездегі Ресейде 
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батыл жаңалық жасап, «бұратана» елдер үшін тың үлгідегі 

мектеп ашушы. Қазақтың ең алғашқы мәдениетті мектебін 

жасаумен қатар, жазушылық пен оқытушылықты ол аса 

шебер өнерлі түрде қабыстырушы» 

 

*** 

 

Сәбит МҰҚАНОВ: 

 

«Ең алдымен, қазақ балаларына арналған мектептер 

үшін орыс алфавитінің негізінде Ыбырай қазақтың бірінші 

алфавитін жасады. Онымен ғана қанағаттанбай, сол 

мектептеріне арнап оқулықтар құрастырды. Осы ісінің 

үстінде оның жақсы әдебиетші және талантты жазушы 

екендігі де көрініп қалды». 
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