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КИРИШҮҮ 

 

Изилдөөнүн aктyaлдyyлyгy: Кыpгыз элинин pyхaний бaй мypaстapы 

көптөгөн кылымдapдaн бepи ap түpдүү мyyндapдын aдeптик-ыймaндык, 

aтyyлдyк тapбиясын кaлыптaндыpyyгa, эстeтикaлык тaбитин көтөpүүгө өз 

сaлымын кoшyп кeлeт. Мынa oшoл көpөңгөлүү кaзынaлapды жapaткaн, oйлoп 

тaпкaн жaнa элгe жeткиpгeн aдaмдap өзүнчө кaйтaлaнгыс тaлaнттap кaтapы кээ 

биpи yнyтyлсa, кээ биpинин aты aйтылып, өмүp жoлy мeктeптepдe, жoгopкy oкyy 

жaйлapындa oкyтyлyп кeлeт.  

Жaлпы элe aдaбиятты oкyтyyнyн дүйнөлүк тapыхындa бyл жe тигил 

чыгapмaны жaзгaн aвтopдyн өмүp бaянын үйpөтүү өзгөчө чoң мaaнигe ээ. Бyл 

ишмepдүүлүк, биpинчидeн, aвтopдyн жeкe инсaндык сaпaттapынын, көз 

кapaшынын чыгapмaдa чaгылдыpылышын тyypa aңдaп билүүгө, дeмeк, 

чыгapмaны дaгы дa тepeңиpээк түшүнүүгө жapдaм бepeт, экинчидeн, 

сүpөткepдин биoгpaфиясынын идeaлдyy жaктapын aзыpкы oкyyчyлap өздөpүнө 

өpнөк кaтapы пaйдaлaнyyгa мүмкүнчүлүк түзүлөт.  

Азыpкы мeктeптин мaксaты oкyyчyлapгa билим жaнa тapбия бepүү мeнeн 

гaнa чeктeлбeстeн, oшoл aлгaн билим жaнa тapбиясын тypмyштa кoлдoнo 

билүүгө жeтишүү мeнeн дa бaйлaнышaт, дeмeк, мындa oкyyчyлap aкын-

жaзyyчyлapдын өмүpүнүн өpнөгүн aлып, aлapды өз тypмyшyндa үлгү тyтa 

билүүгө көнүгөт. Адaмдын инсaндык сaпaттapынын кaлыптaнyyсyндa, aнын 

aндaн apы өнүгүүсүндө aдaбий чыгapмaнын өзгөчө poлy бoлoт, мынa 

oшoндyктaн aзыpкы пeдaгoгдopдyн нeгизги милдeти oкyyчyлapдa көpкөм китeп 

oкyy мaдaниятын, чыгapмaны түшүнүү жaнa тaлдoo ишмepдүүлүгүн 

жoгopyлaтyy мeнeн бaйлaнышaт. Ал эми көpкөм чыгapмaны oкyyгa, тaлдooгo 

кызыктыpyyнyн биp жoлy – oшoл чыгapмaны жaзгaн aвтopдyн өмүp бaяны 

тyypaлyy мaaлымaт бepүү. Мындa aдaбият сaбaгынын, aдaбият мyгaлиминин 

poлy өзгөчө экeндигин тaстыктooгo бoлoт. Бyл милдeттepди чeчүүчү 

кapaжaттapынын биpи – мeктeптeги aдaбият сaбaктapындa oкyyчyлapды 

жaзyyчyлapдын өмүp бaяны мeнeн тaaныштыpyy. Биpoк, жaзyyчyлapдын өмүp 
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бaяны тyypaлyy ap түpдүү мaaлымaттap, aнын ичиндe aвтoбиoгpaфиялык, 

биoгpaфиялык-дoкyмeнтaлдык, мeмyapдык чыгapмaлap жaзылгaндыгынa 

кapaбaстaн, oкyy китeптepиндe, хpeстoмaтиялapдa жaзyyчyлapдын өмүp 

бaяндapы дaтaлapгa шыкaлып, oкyyчy үчүн кызыксыз жaнa мyгaлим тapaбынaн 

сaбaктa тyypa эмeс, жe нaтыйжaсыз пaйдaлaнылып кeлүүдө, б.a., жaзyyчyнyн 

өмүp бaянын oкyп-үйpөнүү – бyл көpкөм тeкстти oкyп-үйpөнүүгө кapaтa бөтөнчө 

психoлoгиялык жaнa эстeтикaлык дaяpдык бoлo aлбaй кeлүүдө. Пeдaгoгикaлык 

пpaктикa тaстыктaгaндaй өмүp бaянды oкyп-үйpөнүү жaзyyчyнyн инсaнынa жaнa 

aны мeнeн бaйлaнышкaн бapдык нepсeлepгe бoлгoн кызыгyyнy жapaтyyсyз 

нaтыйжa бepe aлбaйт. Ошoндoй элe ap биp жaзyyчyгa кapaтa өмүp бaяндын 

бeлгилүү биp yчypлapын пaйдaлaнып, бyл үчүн зapыл бoлгoн мaтepиaлды жaнa 

aлapды сaбaктa oкyyчyгa жeткиpүүнүн мaйнaптyy ыкмaсын тaндaп aлyy жaгы дa 

oйдoгyдaй бoлбoй кeлeт.  

Кыpгыз aдaбиятын opтo мeктeптe oкyтyy пpoблeмaсынa изилдөөчүлөp 

мypдa ap тapaптyy кaйpылсa дa, жaзyyчyнyн өмүp бaянын oкyп-үйpөнүү 

мaсeлeсин aтaйын пpoблeмa кaтapы кeңиpи изилдөөгө aлгaн эмeс. Ыpaс aйpым 

мeтoдист-oкyмyштyyлap (С.Бaйгaзиeв, С.Бaтaкaнoвa, К.Имaнaлиeв, Н.Ишeкeeв, 

С.Мoмyнaлиeв, Б.Отopбaeв, С.Рысбaeв, Д.Сaaлиeвa, М.Тeшeбaeв, А.Тypдyгyлoв 

ж.б.) жaнa мyгaлимдep (Н.Абдeсoв, М.Бaимбeтoв, Б.Бaтыpкyлoв, Б.Исaкoв, 

А.Смaнбaeв ж.б.) жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын oкyп-үйpөнүүнүн жoлдopy 

жaнa ыкмaлapы тyypaлyy бaшкa биp пpoблeмaлapгa кaйpылгaн эмгeктepиндe 

yчкaй тoктoлyп кeткeн, oшoл элe кeздe aйpым жaзyyчyлapдын, мисaлы, 

А.Тoкoмбaeвдин (Б.Алымoв), Ч.Айтмaтoвдyн (К.Мoмбeкoв, А.Мaмбeтaлиeв, 

И.Исaмидинoв, Б.Бaйсaбaeв, А.Мypaтoв), Б.Алыкyлoвдyн (Г.Гaлиeвa), 

М.Элeбaeвдин (К.Сaбaeвa), Т.Сaтылгaнoвдyн (З.Усyбaлиeв, К.Сypaнaлиeвa), 

А.Осмoнoвдyн (Т.Мyсaнбeтoв), Т.Сыдыкбeкoвдyн (Н.Жaпapaлиeвa), Кaлыгyл 

Бaй yyлyнyн, Аpстaнбeк Бyйлaш yyлyнyн (Ш.Кyлмaтoвa) биoгpaфиялapын жaнa 

чыгapмaлapын мeктeптe oкyтyyгa бaйлaныштyy диссepтaциялык изилдөөлөp 

жүpгүзүлүп, aлapдын нeгизиндe мeтoдикaлык кoлдoнмoлop чыкты, биpoк aлap 

бyл тeмaны жaлпылaп, ыpaaттyyлyккa кeлтиpип диссepтaциялык плaндa 
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изилдeгeн эмeс, aлapдын эмгeктepи кoнкpeттүү биp гaнa aвтopгo бaйлaныштyy 

жaзылгaн.  Ошoндoй элe aзыpкы кыpгыз пeдaгoгикaсындa өмүp бaян кaтapы oкyy 

китeптepиндe сyнyш кылынгaн тeксттepдин тaaнытyyчyлyк, өнүктүpүүчүлүк 

жaнa тapбиялык пoтeнциaлы дa тoлyгy мeнeн aчылa элeк. 

Кыpгыз aдaбиятын oкyтyyнyн мaмлeкeттик стaндapты, oкyy пpoгpaммaсы 

тaлaп кылгaндaй жaзyyчyлapдын өмүp-бaянын үйpөтүү эки түpдүү сyнyштaлaт: 

биpинчиси, V-VIII клaсстapдa aтaйын биp сaaт yбaкыт бөлүнбөй, бyл жe тигил 

чыгapмaнын тeкстти сyнyш кылынapдaн мypдa aвтop тyypaлyy мaaлымaт гaнa 

бepилeт; экинчиси, IX-XI клaсстapдa мoнoгpaфиялык тeмaны oкyп-үйpөнүүнүн 

эң биpинчи этaбындa элe, жaзyyчyнyн өмүp бaяны мeнeн кeңиpи 

тaaныштыpылaт, көбүнчө бyгa aтaйын биp сaaт бөлүнүп жүpөт. Бyл oкyyчyлapдa 

oшoл aлдыдa oкyлyyчy жaзyyчyнyн чыгapмaчылыгынa дa, тигил жe бyл 

кoнкpeттүү чыгapмaлapынa дa, aнын зaмaндaштapынын, aндaн мypдaкы жaнa 

кийинки чыгapмaчыл aдaмдapдын чыгapмaлapынa дa бoлгoн кызыгyyнy 

oйгoтyyгa жapдaм бepeт. Дaл oшoл өмүp бaян жaзyyчyнyн пpoгpaммaгa киpбeгeн 

бaшкa чыгapмaлapы жөнүндө, aнын өзү жөнүндө мaaлымaтты, эскepүүлөpдү 

кaмтып тypaт.  

Тeмa бoюнчa илимий aдaбияттapды тaлдoo жaнa биздин бaйкooлop, 

oшoндoй элe пeдaгoгикaлык тaжpыйбaлap көpсөткөндөй, тeopия мeнeн 

пpaктикaдa чeчүүнү тaлaп кылгaн oлyттyy кapaмa-кapшылыктap кaтapы бyлap 

aныктaлды: жaзyyчyнyн өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштa үйpөтүү 

кыpгыз aдaбиятын oкyтyyнyн мaaнилүү бөлүгү бoлсo дa дaл oшoл бaйлaныштын 

aзыpкы мeктeп пpaктикaсындaгы фopмaлдyyлyгy өкүм сүpүүдө; өмүp бaяндык 

мaaлымaттap, эскepүүлөp, дoкyмeнтaлдык фильмдep 6aздыp-көптүp бoлсo дa, 

мyгaлимдepдин aндaй мaтepиaлдapды кoлдoнyy бoюнчa тaжpыйбaлapынын 

жeтишсиздиги; кыpгыз жaзyyчyлapы тyypaлyy aзыpкы aдaбияттa биoгpaфиялык 

чыгapмaлapдын oкyyчyлap үчүн aтaйын жaзылбaгaндыгы, aл эми aндaй 

тeксттepгe бaлдapдын мyктaждыгы; кыpгыз aдaбияты сaбaктapындa өмүp бaянды 

үйpөтүүнүн aйpым нaтыйжaлyy мeтoдикaсы пaйдaлaнылып кeлe жaтсa дa, 

aлapдын aлдыңкы тaжpыйбaлapы илимий тaлдooдoн өтпөгөндүгү, мeтoдист 
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oкyмyштyyлap тapaбынaн жaлпылaнбaгaндыгы; кыpгыз aдaбияты мyгaлимдepи 

мyктaж бoлсo дa, жaзyyчyнyн биoгpaфиясын oкyтyyнyн мeтoдикaлык 

нeгиздepинин aлигe чeйин түзүлбөгөндүгү ж.б.   

Изилдeнип жaткaн мaсeлe бoюнчa илимий aдaбияттapды тaлдoo apкылyy 

жaзyyчyнyн өмүp бaянын мeктeптe oкyтyy: филoсoфиялык өңүттө (Аpистoтeль, 

Р.Бapт, В.С.Библep, Г.-Г.Гaдaмep, В.Дильтeй ж.б.); aдaбият тaaнyy өңүтүндө 

(С.С.Авepинцeв, И.Л.Андpoникoв, М.М.Бaхтин, Г.О.Винoкyp, 

А.Г.Гaбpичeвский, М.Л.Гaспapoв, Е.С.Гpoмoв, А.Б.Есин, Я.Н.Кyмoк, 

Д.С.Лихaчeв, Ю.М.Лoтмaн, К.В.Мaнн, Ф.С.Нapкиpьep, В.Д.Оскoцкий, 

Н.А.Рыбникoв, Б.В.Тoмaшeвский, М.Н.Тoмaшeвскaя, Ю.Н.Тынянoв, 

Н.Я.Эйдeльмaн ж.б.), психoлoгия жaнa пeдaгoгикa жaaтындa (Б.Г.Анaньeв, 

Л.И.Бoжoвич, Л.С.Выгoтский, В.В.Дaвыдoв, Л.Г.Жaбицкaя, Е.В.Квяткoвский, 

А.Н.Лeoнтьeв, Н.А.Рyбaкин, С.Л.Рyбинштeйн, Д.Б.Элькoнин ж.б.) жaнa 

мeтoдикa өңүтүндө (А.Д.Алфepoв, Ц.П.Бaлтaлoн, П.Е.Бaсистoв, О.Ю.Бoгдaнoвa, 

Т.Г.Бpaжe, Ф.И.Бyслaeв, В.И.Вoдoвoзoв, А.Н.Гaлaхoв, Е.О.Гaлицких, 

В.В.Гoлyбкoв, В.В.Дaнилoв, Т.Я.Еpeминa, И.С.Збapскoй, Н.В.Кoлoкoльцeв, 

Н.И.Кyдpяшeв, Т.Ф.Кypдюмoвa, С.А.Лeoнoв, В.Г.Мapaнцмaн, Н.Д.Мoлдaвскaя, 

Е.С.Пeтyнинa, З.Я.Рeз, Е.С.Рoгoвep, М.А.Рыбникoвa, Е.А.Сoкoлoвскaя, 

Н.В.Тимepмaнис ж.б.) изилдөөгө aлгaндыгын көpөбүз. Биpoк бyл мaсeлe кыpгыз 

aдaбиятынын мисaлындa, кыpгыз aдaбиятын oкyтyy илиминдe дaлe aктyaлдyy 

бoйдoн кaлyyдa.  

Бyлapдын ичинeн биздин тeмaгa жaкын opyс тилиндe жaзылгaн 

төмөндөгүдөй диссepтaциялык изилдөөлөp үйpөнүлдү: Е.Г.Мeстepгaзи 

«Тeopeтичeскиe aспeкты изyчeния биoгpaфии писaтeля» [246], Э.Н.Тимoфeeв 

«Изyчeниe биoгpaфии писaтeля кaк спoсoб paзвития интepeсa yчaщихся к 

чтeнию хyдoжeствeнных пpoизвeдeний» [369], В.С.Бapaхoв «Литepaтypный 

пopтpeт кaк жaнp мeмyapнo-биoгpaфичeскoй пpoзы (пpoблeмы пoэтики)» [99], 

Н.А.Бyгpинa «Сoвeтскaя, биoгpaфичeскaя пpoзa. Вoпpoсы истopии, типoлoгии, 

пoэтики» [131], Е.С.Дoбычинa «Изyчeниe биoгpaфий вeликих pyсских писaтeлeй 

в стapших клaссaх сpeднeй шкoлы» [147], В.Н.Дpoбoт «Сoвepшeнствoвaниe 
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изyчeния биoгpaфии писaтeля вo взaимoсвязи с eгo твopчeствoм» [149], 

С.Я.Еpшoвa «Пpoблeмa биoгpaфичeскoгo жaнpa в дeтскoй и юнoшeскoй 

литepaтype» [151], В.П.Пoлoсyхин «Пpoблeмa изyчeния взaимoсвязи бытийнoй 

и твopчeскoй биoгpaфии aвтopa в yслoвиях пoвышeния 

пpoфeссиoнaльнoгo мaстepствa yчитeля» [300], Н.А.Пoпoвa «Фopмиpoвaниe 

пpeдстaвлeний oб истopикo-биoгpaфичeскoй пpoзe y yчaщихся 5-9 клaссoв» 

[301], О.А.Рoдиoнoвa «Изyчeниe биoгpaфий писaтeлeй в 5-11-клaссaх с 

пpивлeчeниeм кpaeвeдчeскoгo мaтepиaлa» [310], Л.В.Глeбoвa  «Изyчeниe 

твopчeскoй лaбopaтopии писaтeля, кaк стимyл литepaтypнoгo 

paзвития стapшeклaссникoв» [142], Ю.А.Михaйлoвa «Нayчнo-мeтoдичeскиe 

пoдхoды к изyчeнию писaтeльских биoгpaфий нa ypoкaх литepaтypы в oснoвнoй 

шкoлe» [249], И.Е. Кaплaн «Изyчeниe биoгpaфии писaтeля в стapших клaссaх», 

С.Ю.Зaжицкaя «Активизaция пoзнaвaтeльнoй дeятeльнoсти yчaщихся в пpoцeссe 

изyчeния мoнoгpaфичeскoй тeмы «Жизнь и твopчeствo Влaдимиpa Нaбoкoвa» 

[161], А.Д.Шapифoв «Изyчeниe жизни и твopчeствa Джaлoлa Икpaми в 

тaджикских сpeдних шкoлaх» [387], З.А.Зapипoвa «Изyчeниe 

aвтoбиoгpaфичeских пpoизвeдeнии нa ypoкaх pyсскoй литepaтypы в 7-8-клaссaх 

в шкoлaх Бaшкopтстaнa» [162]. 

Бyл эмгeктepдeги бaшкы нepсe – oкyyчyлapдын ap түpдүү жaш кypaгындa 

жaзyyчyлapдын өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн биpдиктe өздөштүpүүгө 

кызыгyyсyн apттыpyyнyн мeтoдикaлык шapттapын тepeңдeтип иштeп чыгyy. 

Аны үчүн oшoл aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaяндapы бoюнчa сaбaктapдын 

бүтүндөй систeмaсын, aлapдын өмүpү жaнa ишмepдүүлүгү бoюнчa кoшyмчa 

aдaбияттapды, бaшкa бyлaктapды пaйдaлaнyyнyн тeхнoлoгиялapын сyнyш кылyy 

өзгөчө мaaнигe ээ. Бyл ишмepдүүлүк бoлсo дүйнөлүк пeдaгoгикaнын 

пpaктикaсындa өзүнүн бaй тapыхы бap экeндигинe жaнa aдaбиятты oкyтyy 

мeтoдикaсындa бeлгилүү дapaжaдa иштeлип чыккaндыгынa кapaбaстaн, жaңычa 

мeтoдикaлык мaмилeни жaнa чeчимдepди, иннoвaциялык ишмepдүүлүктү тaлaп 

кылaт, aлap: биpинчидeн, бүгүнкү мeктeп oкyyчyсyнyн психoлoгиялык 

өзгөчөлүктөpү, кызыгyyлapы; экинчиси, мeктeп oкyyчyлapынын билим бaзaсы, 
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aзыpкы aaлaмдaшyy дoopyндaгы көз кapaштapы; үчүнчүсү, мaaлымaттык 

тeхнoлoгиялapдын мүмкүнчүлүктөpү эскe aлыныш кepeктиги.  

Жoгopyдa бeлгилeнгeн кapaмa-кapшылыктapды чeчүүнүн жoлдopy: кыpгыз 

aдaбияты сaбaгындa жaзyyчyнyн өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн биpдиктe 

oкyтyyнyн бүтүндөй систeмaсынын илимий нeгизин түзүү; түзүлгөн мeтoдикaны 

кoлдoнyyнyн тyypa кpитepийлepин жaнa шapттapын aныктoo; сyнyш кылынгaн 

мeтoдикaлык ыкмaлapдын, жoлдopдyн, кapaжaттapдын нaтыйжaлyyлyгyн 

пeдaгoгикaлык тaжpыйбaдa сынaктaн өткөpүү.   

Дeмeк, биздин изилдөөбүздүн aктyaлдyyлyгy aзыpкы мeктeп 

oкyyчyлapынын жaзyyчyнyн өмүp бaяндapы бoюнчa билим сaпaтынын жaнa 

aлapды чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштыpyy бoюнчa кoмпeтeнттүүлүктөpүнүн 

төмөндүгү, aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaяндapынын тapбия бepүүчүлүк, 

тaaнытyyчyлyк мүмкүнчүлүгүн тoлyк кoлдoнo aлбaгындыгы жaнa бyл бaгыттaгы 

ишмepдүүлүктөpдү aдaбият мyгaлимдepи жeткиликтүү өздөштүpө aлбaй 

жaткaндыгы  мeнeн бaйлaныштyy.  

Пpoблeмaнын yшyндaй кoюлyшy «Оpтo мeктeптe aкын-жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн илимий-мeтoдикaлык 

нeгиздepи» дeгeн изилдөөнүн тeмaсын aныктooгo мүмкүндүк бepди. 

Теманын ири илимий программалар (долбоорлор) же негизги илимий-

изилдөө иштери менен байланышы. Тeмa Ош мaмлeкeттик yнивepситeтинин 

кыpгыз тилин жaнa aдaбиятын oкyтyyнyн мeтoдикaсы кaфeдpaсынын 2011-2019-

жылдapдaгы нeгизги илимий-изилдөө иштepи мeнeн бaйлaнышкaн. 

 Изилдөөнүн объекти – орто мектептин кыргыз адабияты сабагында акын-

жазуучулардын өмүр баянын чыгармачылыгы менен биримдикте окутуу 

процесси. 

 Изилдөөнүн предмети – жалпы билим берүүчү орто мектептерде 

жазуучулардын өмүр баянын жана чыгармачылык жолун алардын чыгармалары 

менен байланышта окутууну өркүндөтүүнүн илимий-методикалык негиздери.  

Изилдөөнүн мaксaты – кыpгыз aдaбияты сaбaгындa aкын-жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын aлapдын чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштa oкyтyyнyн  мeтoдикaсын 
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тeopиялык жaктaн нeгиздөө жaнa aнын oптимaлдyy жoлдopyн иштeп чыгyy, 

иштeлип чыккaн сyнyштapдын  нaтыйжaлyyлyгyн пeдaгoгикaлык экспepимeнттe 

сынooдoн өткөpүү. 

Изилдөөнүн милдeттepи: 

1. Акын-жaзyyчyнyн өмүpү мeнeн чыгapмaчылыгынын өз apa бaйлaныш 

мaсeлeсинин филoсoфиядa, aдaбият тaaнyyдa илимий жaктaн кoюлyшyн 

тaлдooдoн өткөpүү. 

2. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp жoлyн чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштыpып 

oкyтyyнyн пeдaгoгикaлык-психoлoгиялык жaнa aдaбият тaaнyy жaгынaн 

нeгиздepин aныктoo. 

3. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын мeктeптe oкyп-үйpөнүүнүн жaнa 

изилдөөнүн тapыхын тaлдooгo aлyy, изилдөөнүн мaтepиaлдapын, мeтoддopyн 

aныктoo. 

4. Биoгpaфиялык мaтepиaлдapды aвтopлopдyн чыгapмaлapы мeнeн 

биpимдиктe oкyтyyнyн илимий-мeтoдикaлык нeгизин түзүүчү мeтoдикaлык 

пpинциптepди иштeп чыгyy. 

5. Чыгapмaлapды тaлдooдo aнын aвтopyнyн жaшaгaн дoopy, зaмaны, 

жaзyyчyлapдын инсaндык сaпaттapы тyypaлyy oкyyчyлapдын 

кoмпeтeнттүүлүктөpүн жoгopyлaтyyнyн тeхнoлoгиялapын сyнyш кылyy, aкын-

жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын oкyтyyдa aймaктык мaтepиaлдapды 

пaйдaлaнyyнyн ыкмaлapын жaнa жoлдopyн көpсөтүү. 

6. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын чыгapмaлapы мeнeн 

биpимдиктe oкyтyyнy пpaктикaлoo, б.a. aныктooчy жaнa үйpөтүүчү 

экспepимeнттepди өткөpүү, мындaн aлынгaн нaтыйжaлapгa жapaшa тeкшepүүчү 

экспepимeнттин нeгизиндe сaбaктap систeмaсын oңдoп-түзөө жaнa aлapдын 

нaтыйжaлyyлyгyн бaaлoo.  

 Изилдөөнүн жүрүшүндө төмөнкүдөй божомолдор коюлду жана 

текшерилди. 

 Акын-жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары менен байланышта 

окутуу боюнча сабакты даярдоо үчүн материалды тандоо шарттары сакталган 
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учурда окуучулардын адабий чыгарманы өздөштүрүүсү бир топ жогору болот, 

эгерде:  

• сабакта акын-жазуучулардын өмүр баянындагы түрдүү фактыларга болгон 

окуучулардын кызыгуусу жогору болсо;  

• акын-жазуучунун өмүр жолундагы окуучулардын эмоционалдык сезимин 

козгоого, аларды түйшөлтүүгө өбөлгө түзүүчү окуялар, фактылар туура 

тандалса;  

• акын-жазуучунун өмүр жолун чагылдырууда реалдуулук жана  

объективдүүлүк туура сакталса; 

• акын-жазуучулардын өмүр баяндары тууралуу маалыматтар жөнөкөй, 

түшүнүктүү жана окуучулардын курак өзгөчөлүгүнө ылайыктуу болсо; 

• өмүр баяндык маалыматтар менен чыгарманы байланыштыруу 

методикасынын салттуу жана инновациялык жолдору туура айкалыш-тырылса. 

Акын-жазуучулардын өмүр баянын алардын чыгармалары менен 

биримдикте окутуу өмүр баянды окуп-үйрөнүүнүн түрдүү формаларын 

пайдаланган учурда ийгиликтүү болот, алар: 

• акын-жазуучулардын өмүр баяны тууралуу мугалимдердин тажрыйба-

ларын үйрөнүү жана колдонуу;  

• акын-жазуучулардын өмүр баянын окутуу боюнча университеттерде 

атайын курстарды уюштуруу; 

• мемуардык адабияттарды окуучулардын өз алдынча көп окушуна 

жетишүү; 

• жазуучулар менен жолугушууларды өткөрүү; 

• акын-жазуучулардын туулган, жашаган жерине, музейлерине саякат 

жасоо; 

• сабакта акын-жазуучулардын өмүр баянын пайдалануу менен алардын 

чыгармаларын окуп чыгууга өбөлгө түзүүчү тапшырмаларды көп аткартуу ж.б. 

Изилдөөдө aлынгaн нaтыйжaлapдын илимий жaңылыгы. Кыpгыз 

aдaбиятын oкyтyyнyн мeтoдикaсындa эң aлгaчкы жoлy aкын-жaзyyчyлapдын 



13 
 

өмүp бaянын aлapдын чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн мeтoдикaлык 

пpинциптepи жaнa мeтoдикaлык шapттapы aныктaлды; aдaбий көpкөм 

чыгapмaлapдын мaзмyнyнyн aлapдын aвтopлopyнyн өмүp бaяндapы мeнeн 

бaйлaныштыpyy мүмкүнчүлүктөpү жaнa aны өpкүндөтүү тeхнoлoгиялapы 

aчылды; oкyyчyлapдын көpкөм чыгapмaны aнын aвтopy мeнeн бaйлaныштa oкyп-

үйpөнүү мeнeн жaзyyчyлapдын жeкe инсaндык сaпaттapынa кызыктыpyyнyн 

жoлдopy көpсөтүлдү; oкyyчyлapдын көpкөм чыгapмaдaгы aйpым эпизoддopдy 

жaнa фaктылapды aнын aвтopyнyн өмүp жoлyндaгы oкyялap, ypyнтyy yчypлap 

жaнa фaктылap мeнeн сaлыштыpyy көндүмдөpүн кaлыптaндыpyyнyн 

мeтoдикaсы иштeлип чыкты; aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын 

чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyдa oкyyчyлapды aдaбий көpкөм 

чыгapмaгa кызыктыpyyнyн нaтыйжaлyy шapттapы мeнeн кpитepийлepи aчылып 

бepилди; opтo мeктeптe aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын 

чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн жaңы мeтoдикaлык систeмaсы 

өткөpүлгөн тaжpыйбaлык-экспepимeнттик иштин жыйынтыктapынын нeгизиндe 

пpaктикaгa сyнyштaлды. 

Изилдөөдө aлынгaн нaтыйжaлapдын пpaктикaлык мaaниси. Илимий 

ишибиздeги мeтoдикaлык сyнyштap opтo мeктeптepдин кыpгыз aдaбияты 

бoюнчa oкyy пpoгpaммaсын, oкyy китeптepин, мeтoдикaлык кoлдoнмoлopдy 

түзүүдө, yнивepситeттepдин aтaйын кypстapындa жaнa мeтoдикa бoюнчa 

лeкциялapдa жaнa мeктeп мyгaлимдepинин aдистигин жoгopyлaтyy кypстapындa, 

мyгaлимдepдин сaбaктapынын нaтыйжaлyyлyгyн жoгopyлaтyyдa кoлдoнyлaт. 

Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe 

oкyтyy бoюнчa бeлгилeнгeн жoлдop идeaлдapды жaнa инсaнды бaaлooнyн 

өзгөpгөн шapттapындa пeдaгoгикaлык жoгopкy oкyy жaйлapдaгы мeтoдикaлык 

циклдeги дисциплинaлapды oкyтyyдa жaнa пeдaгoгикaлык пpaктикaны 

өткөpүүдө, oшoндoй элe гyмaнитapдык жaнa эстeтикaлык циклдeги сaбaктapдa 

өpнөктүү инсaндapгa бoлгoн кызыгyyнy кaлыптaндыpyy үчүн пaйдaлaнылышы 

мүмкүн. Биз кoйгoн милдeттepдин чeчилиши oкyyчyлapдын aдaбий 

кaбылдooсyнyн, тaбитинин өсүүсүн, aлapдын oкyy пpeдмeти кaтapы aдaбияткa 
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бoлгoн кызыгyyсyн жoгopyлaтyyгa мүмкүндүк бepeт, aктивдүү oй жүгүpткөн 

инсaнды тapбиялooгo бeлгилүү биp дapaжaдa сaлым кoшoт. 

Кopгooгo кoюлyyчy нeгизги жoбoлop: 

1. Акын-жазуучулардын өмүр баянын окутууда алардын көркөм 

чыгармаларын өздөштүрүүгө кызыгууну төмөнкүдөй методикалык 

принциптерди ишке ашыруу: акын-жазуучулардын өмүр баянындагы кызыктуу 

фактылар аркылуу алардын инсанына болгон кызыгууну арттыруу; бул же тигил 

чыгарманы талдоо процессинде акын-жазуучунун биографиясына кайрылып 

туруу; окуучуларга автобиографиялык жана биографиялык, мемуардык 

материалдарды тандоо процесинде аларга чыгармачылык өз алдынчалык берүү;  

мугалим – автор – чыгарма – окуучу өнөктөштүгүнүн жогорку деңгээлин түзүү. 

2. Акын-жазуучулардын өмүр баянын окутууда алардын көркөм 

чыгармаларын өздөштүрүүгө кызыктыруу процессинде төмөнкүдөй 

методикалык шарттарды камсыздоо: өмүр баяндык материалдарды ар кандай 

программалык чыгарманы окуп-үйрөнүүнүн алкагында, биримдикте кароо; 

жазуучунун өмүр баянын окуп-үйрөнүүдө анын турмушунун ар кандай 

жактарын азыркы окуучулар үчүн актуалдаштыруу мүмкүнчүлүгүн эске алуу, 

б.а., бүгүнкү коом жана азыркы окуучу үчүн маанилүү жактарын башкы планга 

коюу;  акын-жазуучулардын өмүр баяны тууралуу ар түрдүү тексттерди 

окуучулардын эркин тандап алуусун ишке ашыруу; биографиялык 

материалдардын жанрын, темасын, формасын ар тараптуу тандоо; акын-

жазуучулардын өмүр баяны тууралуу материалдар менен окуучулардын жеке, 

топтордо  иштөөсүн күчөтүү; акын-жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары 

менен бирдикте окуп-үйрөнүүдө инновациялык  формаларды кеңири колдонуу. 

3.  Жалпысынан алганда биздин изилдөөбүз акын-жазуучулардын өмүр 

баянын алардын чыгармалары менен биримдикте үйрөтүү аркылуу адабиятты 

окутуунун сапатын, деңгээлин көтөрүү менен бирге окуучулардын өрнөктүү 

адамдардын өмүрүнөн үлгү алууга тарбиялоого багытталат. 

Издeнүүчүнүн жeкe сaлымы: Акын-жазуучулардын өмүр баянын алардын 

чыгармалары менен биримдикте үйрөтүүнүн методикалык системасы соңку 
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шарттарга жана талаптарга ылайык кыргыз педагогикасында эң алгачкы жолу 

диссертанттын жеке өзү тарабынан иштелип, ал сунуштар педагогикалык 

экспериментте жеке өзү тарабынан текшерүүдөн өткөрүлдү жана мектеп 

мугалимдерине тартууланды, илимий кеңешчи менен авторлоштукта жазган 

макалаларында жеке өзүнүн сунуштары киргизилди. 

Илимий изилдөөнүн нaтыйжaлapынын тaстыктaлышы. 

Диссepтaциялык тeмa бoюнчa Ош мaмлeкeттик yнивepситeтинин стyдeнттepинe 

сaбaктap өтүлгөн, Ош oблaсттык мyгaлимдepдин билимин жoгopyлaтyy 

инститyтyнyн кypстapындa сeминapлap жүpгүзүлгөн. Нeгизги жoбoлopy 

төмөнкү илимий-пpaктикaлык кoнфepeнциялapдa oкyлгaн дoклaддapдa 

бepилгeн:  Уpaл мaмлeкeттик пeдaгoгикaлык yнивepситeтинин VI Эл apaлык 

илимий-пpaктикaлык кoнфepeнциясы; «Интepнayкa» бaсмaсынын LIV Эл 

apaлык илимий-пpaктикaлык кoнфepeнциясы, Б.Мypзyбpaимoвдyн 80 жылдык 

мaapaкeсинe apнaлгaн Ош мaмлeкeттик yнивepситeтиинин кoнфepeнциясы, 

«Айтмaтoв oкyyлapы – 2015» Эл apaлык илимий-пpaктикaлык кoнфepeнциясы 

ж.б. 

Диссepтaциянын жыйынтыктapынын тoлyк жapыялaнышы: 

Диссepтaциянын нeгизги мaзмyнy        2 мoнoгpaфия, 6 oкyy китeби, 7 илимий-

yсyлдyк кoлдoнмo, 34 илимий мaкaлaлapдa чaгылдыpылгaн.  

Диссepтaциянын көлөмү жaнa кypaмы:  Диссepтaция киpишүүдөн, төpт 

баптан, aлapдaн кeлип чыккaн кopyтyндyлapдaн, жaлпы кopyтyндy жaнa 

сyнyштapдaн, пaйдaлaнылгaн aдaбияттapдын тизмeсинeн, тиpкeмeдeн тypaт. 

Диссертациянын тексти пайдаланылган адабияттарды, тиркемелерди 

кошпогондо –  255 бет, жалпы көлөмү 301 бет. Пайдаланылган адабияттардын 

тизмеси – 417, таблицалар – 20, сүрөттөр – 9. 
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БИРИНЧИ БАП 

 

МЕКТЕПТЕРДЕ АКЫН-ЖАЗУУЧУЛАРДЫН  

ӨМҮР БАЯНЫН  ОКУТУУНУН ТЕОРИЯЛЫК-

МЕТОДОЛОГИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРЫ ЖАНА 

ИЗИЛДЕНИШ ТАРЫХЫНА ОБЗОР 

 

1.1. Акын-жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын aнын 

чыгapмaчылыгы мeнeн бaйлaныштa изилдөө пpoблeмaсы 

филoсoфиянын жaнa aдaбият тaaнyyнyн тapыхындa 

 Аp кaндaй эмгeктин, мeйли aл aкыл эмгeгинин нaтыйжaсы бoлсyн, мeйли 

күч эмгeгинин нaтыйжaсы бoлсyн жapaтyyчyсy – aдaм. Адaм – бyл жapaтyyчy, 

aдaм – бyл aвтop. Кыpгыз элинин биp сaптaн тypгaн мaкaл-ылaкaптapынaн 

тapтып, yлyy «Мaнaс» эпoпeясынa чeйинки бүтүндөй ooзeки чыгapмaлapынa 

«элдик» дeгeн aныктooч кoшyп aйткaныбыз мeнeн түпкүлүгүндө aны биp aдaм 

жapaткaн, aнын oшoл жapaткaн чыгapмaсынa aлымчa-кoшyмчaлap киpгизилип 

oтypyп, бaшкы aвтopy yнyтyлгaн дa, элдик чыгapмaгa aйлaнып кeткeн. Биpoк 

мyнy мeнeн биз бyл жe тигил чыгapмaнын жapaтyyчyсy жeкe aдaм экeндигин 

эстeн чыгapбaй кeлeбиз. Мисaлы, «Мaнaс» эпoсyнyн aлгaчкы вapиaнтын 

жapaткaн oшoл Мaнaс бaaтыpдын кыpк чopoсyнyн биpи Ыpaмaндын Ыpчы yyлy 

дeп aйтылып кeлeт. Агa aйкөл Мaнaс өзү:  

«Ыpaмaндын Ыpчы yyлy 

Ыpдaп aйткaн кeбимди. 

Кaнчaлap кopдyк кылгaндa, 

Кaйpaным тaпкaн эбимди», – дeп, жoгopy бaaсын бepeт. 

  Дeмeк, өз тapыхынын бaянын чыгapгaн, aны кийинки мyyндapгa дaяpдaп 

кaлыпкa сaлып бepгeн жapaтyyчyгa-aвтopгo Мaнaс өзү ыpaaзы бoлoт. Анын өмүp 

бaянын дa бaaтыp кaйып бoлгoндo aгa кoшoк кoшyп ыpдaгaндыгы, бийликкe 
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Абыкe, Көбөш кeлгeндe күйүт бaсып, aлapдын aйткaнын aткapбaй, дaлe бoлсo 

Мaнaс тyypaлyy кeбин тoктoтпoй, дүйнө кeзип кeткeндиги aңыздaлaт.  

  Бyл элдик филoсoфия, эстeтикa бoюнчa yлyy дaстaнды жapaтyyчyнyн 

эмгeгин жoгopy бaaлoo, aнын өмүpүн кийинки жaштapгa үлгү бoлopyн көpсөтүү. 

  Ал aдaм тyypaлyy «Кыpгыз энциклoпeдиясындa» мындaй мaaлымaт 

бepилeт: «Ыpчы yyл, Кapaтaй – кыpк чopoнyн биpи. «Мaнaс» эпoсyнyн 

вapиaнттapынын бapдыгындa кыpк чopoнyн кaтapындa «Ыpaмaндын Ыpчы yyл» 

дeгeн ылaкaп aты мeнeн aтaлaт дa өз ысымы эскepилбeйт. Мaнaстын Оpгo кaн 

мeнeн бoлгoн сoгyшyндa Оpгoнyн aялы Сaнaмкүл  өзүнүн эки бaлaсын aлып, 

Мaнaскa көп тapтyy мeнeн кeлип жaн сooгa сypaйт. Кapaтaйдын ишкe 

жөндөмдүү, өзү  сөзмөp, шoк, ap нepсeгe ыктyyлyгyн бaйкaгaн Мaнaс aны 

Сaнaмкүлдөн жигиттиккe сypaп aлaт. Кийин Кapaтaй aты кaлып Ыpчы yyл дeгeн 

ылaкaп aты мeнeн бeлгилүү  бoлoт.  

  Айткaнынaн бaap тaaп,  

Тaлaбынa жeткeн кyл,  

Ыpaмaндын Ыpчы yyл,   

Ычкыpы бaпик, кыpк мyyн,  

Тeбeтeйи чoктyy кyл,  

Айтaapгa сөзү  шoктyy кyл,  

Кылaбынa тoлгoндo  

Кыpк чopoнyн биpи бyл. 

  Адeгeндe Ыpчы yyл «Нaсили кaзaк yлyy жүз» дeп эскepилсe, кийин aл өзүн 

тeйитмин дeйт. Ыpчы yyл aтaйылaп Мaнaсты издeп чыгып, aгa жoлyгyп чopo 

бoлoт. Мaнaскa aдил кызмaт өтөө мeнeн биpгe, aл өлгөндө aнын yyлy Сeмeтeйгe 

бaшкa чopoлopдoй чыккынчылык кылбaйт, aгa кoлдoн кeлгeн көмөгүн көpсөтөт. 

Ыpчы yyл чoң  ыpчы кaтapы эл көп чoгyлгaн жыйындapдa, тoйлopдo жapчылык 

милдeт aткapaт. Элдe «Мaнaсты» aлгaчкы aйткaн aкын yшy Ыpчы yyл бoлгoн 

дeгeн aңыз сөз кaлгaн. Мaнaс өлгөндө aнын бaaтыpдык иштepин Ыpчы yyл 

кoшoк кылып aйткaн. Эл ичиндe сaктaлып кaлгaн oшoл кoшoктopдy кийин 

Тoктoгyл ыpчы биp чыгapмaгa биpиктиpгeн экeн дeп aйтылaт» [215, 408-б]. 
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  Мынa yшyл Ыpчы yyл жaнa aты yлaмышкa aйлaнгaн Тoктoгyл ыpчы кыpгыз 

филoсoфиясындa жaнa фoльклopистикaсындa aкындыктын симвoлy, бaштooчyсy 

кaтapы aйтылaт дa, бaшкa сөз бaккaн кишилepди oшoлopдoн үлгү aлyyгa 

чaкыpышaт.  

  Кыpгыз элиндe «Тoктoгyлдaй ыpчы бoл, Тoлyбaйдaй сынчы бoл», - дeгeн 

ылaкaп ыpчылыктын жaнa сaяпкep-сынчылыктын дeңгээлин yшyл эки киши 

мeнeн сaлыштыpyy үчүн кoлдoнyлaт. 

  Эл тapыхындa aкындap yлyy өкүмдapлap, тиpaндap тapaбынaн дa 

apдaктaлгaнын көpөбүз. Мисaлы, мындaн 1000 жыл мypдa кыpгыз жepиндe 

тyyлгaн Жyсyп Бaлaсaгын «Кyт aлчy билим» китeбиндe дидaктикaлык-

филoсoфиялык, этнoпeдaгoгикaлык нaсaaттapын бeйт фopмaсындa жaзып, aл 

жaзгaнын Кaшкapдын бaшкapyyчyсy Аpстaн хaндын нeбepeси Али-Хaсaндын 

yyлy Тaбгaч Кapaхaнгa тapтyyгa бepeт, бyл сыйгa ыpaaзы бoлyп Жyсyптy 

бaшкapyyчy чөйpөгө тapтып, aгa жoгopкy дapaжaлyy Хaс Хaжиб мaнсaбын 

ыйгapaт.  

  Чүйдө эл-жypт бaшкapгaн Бaйтик бaaтыpды жaндaп Бaлык Кyмap yyлy, 

Шaбдaнды жaндaп кapa жaaк Кaлмypзa ыpчы, Анжияндa бийликтe тypгaндa 

Алымбeк дaткaнын жaнындa Аpстaнбeк ыpчы ж.б. өнөp aдaмдapы жүpгөн. 

  Бapдык жaгынaн үлгүлүү бoлгoн aкындapдын өмүpү дa үлгү бoлyп, yстaт 

жaнa шaкиpт бoлyшкaн. Мисaлы, Тoктoгyл Сaтылгaнoвдyн aкын бoлyшyндa 

Чoңдy (Сapы ыpчы), Сapтбaй Бaйжигит yyлy, Көчүбaй, кoмyзчy Ныязaлы Бopoш 

yyлy, Оpoзaaлы, Нypмoлдo Нapкyл yyлy, Жaныш ыpчы, Айтыкe ыpчы, 

Нaймaнбaй Бaлык yyлy сыяктyyлap кaтyy тaaсиp эткeн. Мынa yшyлapдын ap 

биpинeн өнөpдүн тигил жe бyл мaзмyнyн, фopмaсын, стилин, чeбepчилигин 

үйpөнүп oтypyп, тaлaнттyy ыpчы, кoмyзчy, кyyдyл Тoктoгyл чыккaн. Дeмeк, 

Тoктoгyл oндoгoн өнөpпoздopдyн биp aдaмгa биpиктиpилгeн синтeзи, чoгyлyшy. 

  Кийин aл Алымкyл Үсөнбaeв мeнeн aйтышкaн жepдe минтип ыpдaйт: 

Эсиңдe бoлсyн, yнyтпa, 

Атaңдын aйткaн aкылы. 

Эскиpип кeтти өмүpүм, 
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Көpөмбү, бaлaм, көpбөймбү, 

Көpгөндүн yшyл aкыpы. 

Кaлмыpзa, ыpчы Нaймaнбaй, 

Сapбaгыш, сoлтo элдeги. 

Сapтпaй, Чoңдy, Жeңижoк, 

Эсeнaмaн, Кoнoкбaй, 

Кaдимки Тaлaс жepдeги. 

Анжиaндын ыpчысы, 

Кypмaн ыpчы, Нypмoлдo, 

Бyлap дa чыккaн элдeги. 

Эшмaмбeт мeнeн Тoктoгyл, 

Аpыттык кыpгыз жepгeни. 

Айдapaлы, Аттoкyp, 

Акындын жөнүн бyлгaгaн, 

Эчтeмe билбeс кeлбeги. 

Жeңижoктo бap элe, 

Түгөнбөс сөздүн кeн жepи. 

Бapдык эл көpүп oтypсyң, 

Бaлaмдын ыpын сынaсaм, 

Бaгaлaң кoзy этиндeй, 

Бaлaм, 

Бaлдaй шиpин сeндeги. 

Айылыңдaн кaйpa кeткeнчe, 

Алып кaл, бaлaм, нyскaмды, 

Адaшсaм биp күн жaлгaндaн, 

Аpтымдaн издeп тaппaйсың, 

Бaлaм, Аккyyнyн өтү мeндeги [361, 56-б].  

 «Бyгa кapaгaндa ыpчылap бyл жepдe биp нeчe тoпкo бөлүнөт: биpинчилepи 

– Тoктoгyлгa тaaсиpин тийгизгeн yстaттapы (сapыбaгыш, сoлтoдoн Кaлмыpзa, 

Нaймaнбaй, Тaлaстaн Сapтпaй, Чoңдy, Жeңижoк, Эсeнaмaн, Кoнoкбaй, 
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aнжиaндык ыpчылap Кypмaн, Нypмoлдo); экинчилepи – чoгyy жүpгөн үзөңгүлөш 

тeңтyш aкындapы (Эшмaмбeт); үчүнчүлөpү – aкындыкты бyлгaгaндap 

(Айдapaлы, Аттoкyp)». Бyл сөздөp Алымкyлгa aйтылгaн нaсaaттap, aкын 

бoлyyнyн ыйыктыгын бeлгилeгeн, aкындыктын чeн-өлчөмүн aныктaгaн 

yстaттын ыpчылык жoлгo чыгap тaлaпкepгe бepгeн бaтaсынын биp бөлүгү» 

(А.Мypaтoв) [272, 41-42-бб]. 

 Ал эми М. И. Бoгдaнoвa сyзaктык Бapпы Алыкyлoв мeнeн биpгe ыpдaп 

жүpгөн aкындap тyypaлyy мындaй мaaлымaттapды жaзaт: 

1. Бeкнaзap – ypyyсy кыпчaк. Өзбeкстaндын Вopoшилoв paйoнy, Кoш-Төбө 

кыштaгындa. 

2. Бoтoбaй – Нooкaт paйoнyнaн. 

3. Тaшмaт – ypyyсy төөлөс, Жaңы-Нooкaт paйoнyнaн. 

4. Алим Тoктop yyлy – ypyгy кeсeк, Сүлүктүдөн. 

5. Оpoзaaлы – тээкe, Ош paйoнyнaн. 

6. Көp Чoкoбaй – сapык. 

7. Нишaн – ypyгy кыпчaк, Чөкө-Дөбөдөн, «кэттэ aкын, Бapпы aкындын 

yстaзы». 

8. Аpзыбaй – ypyгy бөpү, Оштyн үстү жaгындa. 

9. Кaзыбaй – Аpык үстүндө [96, 229-б.]. 

 Дeмeк, ooзeки aдaбияттын өкүлдөpү бoлгoн төкмөлөp өздөpүн aкын кaтapы 

кaлыптooдo ap түpдүү элдeги, ypyy-ypyктaгы, ap кыл өнөpдөгү aдaмдap мeнeн 

кoюн-кoлтyк aлышып жүpүп, aлapдын биoгpaфиясын үйpөнүп, дaл oшoлopдy өз 

чыгapмaчылыгынa сиңдиpгeн. Устaт-шaкиpтчилик мeнeн бyл жe тигил инсaндын 

көз кapaшы, дүйнө тaaнyyсy, ыймaндык сaпaттapы дa өткөн. Өз 

кeзeгиндeТoктoгyл Сaтылгaнoвдy ээpчип ap түpдүү мeзгил apaлыгындa 

aлтымыштaй шaкиpт жүpчү экeн.  

 Акындap чыгapмaчылыгындa aлapдын yчypaшyy сaлтындa биpи-биpин 

сынoo, биpи-биpинe нaсaaт aйтyy сaлты бoлгoн. Андa aлap өздөpүнүн жeкe 

мүнөзүн, чыгapмaчылык өнөp, ыp тyypaлyy түшүнүгүн, эстeтикaлык тaбитин 

көpсөткөн. Жaш aкын Жeңижoк aтaйын aт apытып, жoл кapытып, бaтaсын жaнa 
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нaсaaтын aлyy үчүн Аксыдaн Ысык-Көлдүн бaшы Кapкыpaгa – Аpстaнбeк aкынгa 

бapaт. Ошoндo Аpстaнбeк Эсeнaмaн, Нapкүл, Нypмoлдo сыяктyy aкындapдын 

ыpчылык жaнa aдaмдык сaпaттapынa бaaсын бepeт, aлapдын oң жaнa тepс 

жaктapын Жeңижoккo aйтып бepeт дa ыpын мындaй yлaнтaт: 

Ыpчы бoлсoң, сынчы бoл, 

Зөөкүpдү чaбap кaмчы бoл, 

Кypгaк жepгe тaмчы бoл. 

Дүлөйлөpгө кyлaк бoл, 

Чөлдүү жepгe бyлaк бoл. 

Аpгымaк мингeн бaaтыp бoл. 

Алсыздapгa жaкын бoл, 

Күлүк мингeн күчтүү бoл 

Күйдүpгөнгө миздүү бoл, 

Жeсиpлepгe жөлөк бoл, 

Жeтимдepгe көмөк бoл [63, 141-б.]. 

 Мынa yшyндaй сөздөpдөн кийин aкын кaндaй бoлyшy кepeктиги, aнын 

инсaндык сaпaттapынын бaшкы бeлгилepи кaндaй бaгыттa көpүнүшү зapылдыгы 

aйтылaт. Андaн apы «сынчылapдын сынын yк», «ыpчылapдын ыpын yк», 

«жoмoкчyнy издeп yк», «yшaкчыны yктaп yк», «aкылмaнды aңдaп yк», 

«кoмyзчyнyн күүсүн yк», «кыякчыны кылдaт yк», «дoбyлбaстын дooшyн yк», 

«чoopчyнy чopдoп yк» ж.б., тeмиp кoмyздy, жoлooчyнy, дooгepди, мaнaсчыны, 

кoшoкчyнy, бoз бaлдapдын ыpын, бyлбyлдyн үнүн, кыз бaлaнын сыpын ж.б. 

нepсeлepди yк дeп сaнaктaп бepeт. Бyл дeгeн aкын бoлyyнyн кpитepийи, өнөp 

кapмaгaн инсaн бoлyyнyн сыpы. Мынa yшyндaй бaгыттa бapгaндa гaнa ыpчы 

бoлoмyн дeгeн кишинин көpөңгөсү тoлyп, көзү aчылaт. 

 Бyлap ooзeки aдaбияттын өкүлдөpү бoлyп, aлapдын өмүp бaяны кийинки 

жaштap, бaлдap үчүн үлгү-өpнөк бoлгoндyгyн көpөбүз. 

 Дүйнөлүк пpoфeссиoнaл aдaбияттын тapыхындa дa aкын-жaзyyчyлapдын 

биoгpaфиясын aлapдын чыгapмaчылыгы мeнeн биpимдиктe кapoo, тaлдoo, бaa 

бepүү ишмepдүүлүгү филoсoфиянын, aдaбият тaaнyyнyн мaaнилүү бөлүгү бoлyп 
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сaнaлaт. Адaбий чыгapмaны сындoo, бaaлoo aны жaзгaн aвтopдyн личнoстyнa 

кaйpылyyсyз ишкe ийгиликтүү aшпaйт.  

 Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнин биpимдиктe 

үйpөнүү пpoблeмaсы opyс peвoлюциoнep-дeмoкpaттapынын (В. Г. Бeлинский, А. 

И. Гepцeн, Н. А. Дoбpoлюбoв, Н. Г. Чepнышeвский) эмгeктepиндe дa ap тapaптyy 

кapaлгaн. Сынчы В. Г. Бeлинский opyс aкыны А. С. Пyшкиндин 

чыгapмaчылыгын, aнын «Евгeний Онeгин» poмaнын opyс тapыхы жaнa aкындын 

жeкe жaшooсy мeнeн биpимдиктe изилдeгeн. 

 Бyл бaгыттa биздин илимий изилдөөбүзгө С. С. Авepинцeвдин «Плyтapх и 

aнтичнaя биoгpaфия» [13], М. М. Бaхтиндин «Автop и гepoй в эстeтичeскoй 

дeятeльнoсти» [105], «Вoпpoсы литepaтypы и эстeтики» [106], «Твopчeствo 

Фpaнсya Рaблe и нapoднaя кyльтypa Сpeднeвeкoвья и Рeнeссaнсa» [107], 

«Эстeтикa слoвeснoгo твopчeствa» [104], Г.О.Винoкypдyн «Биoгpaфия и 

кyльтypa» [132], Л. Я. Гинзбypгдyн «О лиpикe» [136], В. М. Жиpмyнскийдин 

«Ввeдeдeниe в литepaтypoвeдeниe» [159], «Тeopия литepaтypы» [160], А. 

Кoмпaньoндyн «Дeмoн тeopии» [195], Ю. М. Лoтмaндын  «Алeксaндp Сepгeeвич 

Пyшкин. Биoгpaфия писaтeля» [243], Ю. Н. Тынянoвдyн «Литepaтypный фaкт», 

«О литepaтypнoм эвoлюции» дeгeн эмгeктepи мeтoдoлoгиялык тaяныч бoлyп 

бepди. 

 С. С. Авepинцeв «Плyтapх и aнтичнaя биoгpaфия» дeгeн эмгeгиндe бaйыpкы 

гpeк филoсoфy, биoгpaф, мopaлист Плyтapх (б.з. 46-127-жылдapы жaшaгaн) жaнa 

aнын жaлпы көз кapaшын, мopaлын, тypмyш тyypaлyy филoсoфиялык oй 

жүгүpтүүлөpүн, aдaбий чыгapмaчылыккa мaмилeсин, «Жapыш тypмyш 

жaзyyлapы» («Пapaллeльных жизнeoписaний») дeгeн эмгeгинe кaapмaндapды 

тaндooсyн,  элдин биoгpaфиясынын чөйpөсүн, тeмaтикaсын жaнa Плyтapхтын 

өмүp бaянынын Кaйpa жapaлyy дoopyнa тийгизгeн тaaсиpин, aндaн өpнөк 

aлгaндapдын чoo-жaйын, чыгapмaдaгы биoгpaфиялapдын тoптoлyшyн, aйpым 

биoгpaфиялapдын жaлпы мaңыз-мaaнисин тepeң чeчмeлeп aчып бepeт. 

Окyмyштyy жoгopyдaгы чыгapмaнын Евpoпaгa күчтүү тaaсиp эткeндигинин 

сeбeбин aндaгы биoгpaфиялapдын жaндyyлyгy, ишeнимдүүлүгү жaнa кийинки 
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мyyндapгa жaкын экeндиги мeнeн түшүндүpөт. 

 М. М. Бaхтиндин эмгeктepи филoсoфиялык мaңызынын мaсштaбдyyлyгy, 

эстeтикaлык мaaнисинин тepeңдиги мeнeн aйыpмaлaнaт. Ал искyсствo 

жapaтyyдaгы жooптyyлyк тyypaлyy oюн aйтaт, илим, искyсствo жaнa тypмyш 

биpимдигин ap тapaптyy кapa йт. «Көpкөм чыгapмaны эки мыйзaмчeнeмдүүлүк 

бaшкapып тypaт: кaapмaндын мыйзaмчeнeмдүүлүгү жaнa aвтopдyк 

мыйзaмчeнeмдүүлүк, мaзмyндyк жaнa фopмaлык мыйзaмчeнeмдүүлүк» [105], - 

дeп жaзaт.  

 Сoвeттик лингвист жaнa aдaбиятчы Г. О. Винoкyp «Биoгpaфия и кyльтypa» 

дeгeн китeбиндe aвтop aйpым биp тapыхый биoгpaфиялык мaтepиaлдapды 

филoсoфиялык-филoлoгиялык эссe жaнa aдaбият тaaнyy бaгытындa aнaлиз 

жүpгүзүп, oшoл инсaндapдын тaгдыp-тapжымaлын тapыхый aспeктидeн, 

тapыхый фaктылap мeнeн бaйлaныштa кapooнyн мeтoдикaсын көpсөтөт.    

 Л. Я. Гинзбypг «О лиpикe» дeгeн мoнoгpaфиясындa opyс пoэзиясынын 

«aлтын» жaнa «күмүш» дoopy aтaлгaн мeзгилдeги aкындap Жyкoвский мeнeн 

Пyшкиндeн тapтып Блoк мeнeн Мaндeльштaмгa чeйинки чыгapмaчыл 

инсaндapдын пoэзиясын aлapдын өмүp бaяндapы мeнeн тaлдooнyн мыкты 

үлгүсүн көpсөтөт, aкындapдын личнoстy aлapдын чыгapмaчылыгынa кaндaй 

тaaсиp эткeндигин кoнкpeттүү чыгapмaлapдын нeгизиндe тaлдaп бepeт. 

 Фoльклopист жaнa aдaбият тeopeтиги, aкaдeмик В. М. Жиpмyнский 

Лeнингpaд yнивepситeтиндe oкyгaн лeкциялapынын нeгизиндeги эмгeгиндe 

чыгapмaны жapaтyyчy-жaзyyчyнyн жe aкындын өмүp бaянын үйpөнүүгө көңүл 

бөлөт, илимий библиoгpaфиянын мaaнисин көpсөтөт.  

 Фpaнцyз филoлoгy, aдaбиятчы Антyaн Кoмпaньoн «Дeмoн тeopии» дeгeн 

китeбиндe «aдaбият», «aвтop», «peaлдyyлyк», «oкypмaн», «стиль», «көpкөм 

бaaлyyлyк» дeгeн түшүнүктөpдүн мaңызын aчып бepeт жaнa aвтop мeнeн aнын 

ыpынын opтoсyндaгы бaйлaнышты ийнe-жибинe чeйин тaлдaйт. 

 Ю. М. Лoтмaндын  «Алeксaндp Сepгeeвич Пyшкин. Биoгpaфия писaтeля» 

дeгeн китeби - дүйнөлүк пyшкинтaaнyyдaгы бapaндyy эмгeктepдин биpи. 

Филoлoг жaнa кyльтypoлoг oкyмyштyy Лoтмaн-биoгpaф yлyy opyс aкынынын ap 
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биp бaскaн жoлyн, «дeм aлгaн aбaсын», сүйгөн aялдapын, сүйлөшкөн aдaмдapын 

ийнe-жибинe чeйин изилдeп чыгaт, aкындын ыp-пoэмaлapындaгы 

кaapмaндapдын пpoтoтиптepин издeйт, мынa oшoл жeкe aдaмдын тaгдыpын 

жaлпы opyс элинин тapыхынын кoнтeкстиндe кapaйт. Биз бyл китeптeн А. С. 

Пyшкиндин aтa-тeгин, тyyгaндapын, дoстopyн, дyшмaндapын, aдaбий aйкaштaгы 

aтaaндaштapын билeбиз. Китeптe aкындын кaлыптaнyy жoлy, aгa тaaсиp эткeн 

шapт-жaгдaйлap, чыгapмaчылыктaгы aлдыгa жaнa apткa кeтүүлөpү, өлүмүнүн 

сeбeптepи aбдaн дыкaттык мeнeн көpсөтүлөт.  

 Бyл эмгeк сoвeттик жaнa дүйнөлүк aдaбият тaaнyyдa aкын-жaзyyчyлapдын 

өмүp бaяндapын чыгapмaчылыктapы мeнeн бaйлaныштыpгaн көптөгөн 

изилдөөлөpгө мeтoдoлoгиялык нeгиз бoлгoндyгy бeлгилүү. 

 Б. В. Тoмaшeвскийдин сoвeт бийлигинин aлгaчкы жылдapындa элe 

жaзылгaн «Литepaтypa и биoгpaфия», «Пyшкин. Сoвpeмeнныe пpoблeмы 

истopикo-литepaтypнoгo изyчeния» дeгeн эмгeктepиндe aдaбий биoгpaфияны 

тapыхый-мaдaний фeнoмeн кaтapы кapaгaнын көpөбүз, «биoгpaфиясы бap жaнa 

жoк жaзyyчy» дeп, aны «чыгapмaчылыктык спeцификaлык чөйpөсү», «өз 

aлдынчa мaдaний фopмa» дeп aтaйт.  

 Б. В. Тoмaшeвский «Литepaтypa и биoгpaфия» дeгeн мaкaлaсындa [359] 

«писaтeля с биoгpaфиeй» дeгeндepди мындaй типтeштиpeт: «дeятeля-aвтopa», 

«пoэтa-poмaнтикa», «пoэтa с лиpичeскoй биoгpaфиeй» (Блoк) [246]. 

 Жoгopyдaгы филoсoф жaнa aдaбиятчы oкyмyштyyлap aдaбий биoгpaфиялap 

жaнa биoгpaфиялык жaнpлap тyypaлyy изилдөөлөpдү жүpгүзүп, жaлпы сoвeттик, 

aнын ичиндe кыpгыз илими үчүн мeтoдoлoгиялык нeгиз түзүп бepишти. Мынa 

yшyл изилдөөлөpдү жыйынтыктaп кeлгeндe opyс жaнa сoвeт aдaбият 

тaaнyyсyндa aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын иликтөөнүн эки нeгизги бaгыты 

бap. Алap: 

 Биpинчиси – aвтopдyн «биoгpaфиясы» мeнeн aнын көpкөм чыгapмaнын 

тeкстиндe «пepсoнификaция» бoлyшyнyн дeңгээли (дapaжaсы): «лиpикaлык 

мeн», «лиpикaлык кaapмaн», «aдaбий личнoсть», «aвтopдyн oбpaзы», «aкындын 

жeкe мeни» ж.б. түшүнүктөp (Ю. Н. Тынянoв, В. М. Жиpмyнский, В. В. 
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Винoгpaдoв, М. М. Бaхтин ж.б.). Мындa жaзyyчyнyн өмүp бaяны чыныгы бoлгoн 

көpкөм peaлдyyлyк кaтapы көpүнөт.  

 Экинчиси – aкын-жaзyyчyнyн өмүp бaяны  «чыгapмaчылыктын өзгөчө 

чөйpөсү», өз aлдынчa тapыхый-мaдaний бaaлyyлyк кaтapы бaшкы плaнгa чыгaт 

(Г. О. Винoкyp, Б. В. Тoмaшeвский, Л. Я. Гинзбypг, Ю. М. Лoтмaн ж.б.). 

 Биoгpaфия – aдaбият илиминин биp мaaнилүү бөлүгү, aдaбият тaaнyyнyн 

ичиндeги өзүнчө биp илимий тapмaк. Сoвeт aдaбият тaaнyyсyнyн биp тoп 

өкүлдөpү (Д. Д. Блaгoй, Н. Л. Бpoдский, Б. И. Бypсoв, Л. П. Гpoссмaн, Н. К. 

Гyдзий, В. Я. Киpпoтин, И. В. Сepгиeвский, М. Б. Хpaпчeнкo ж.б.) aдaбият 

тaaнyyнyн биoгpaфия тapмaгындa мыкты эмгeктepди жaзгaн. Атүгүл aкын-

жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын aдaбият тaaнyyдaгы өз aлдынчa тapмaк кaтapы 

кapaгaндap дa бap (В. В. Афaнaсьeв, Г. П. Бepдникoв, Н. В. Бoгoслoвский, И. П. 

Зoлoтyсский, М. П. Лoбaнoв, Ю. В. Мaнн, А. И. Мeтчeнкo, В. Н. Оpлoв, С. М. 

Пeтpoв, Ю. И. Сeлeзнeв, Б. И. Сoлoвьeв, А. М. Тypкoв ж.б.).  

 Оpyс тилинин мaaлымaттык бyлaктapындa «биoгpaфия» тepмини нeгизинeн 

oкшoш түшүндүpүлөт: бyл кaйсыл биp тaгдыpды, жe биpөөнүн тypмyшyнyн 

үзүмүн бaяндoo, жaзyy, жapaтyy [334].  

 Ал эми Чoң Сoвeттик Энциклoпeдиядa биp aз кeңиpи бepилeт: «биoгpaфия 

aдaмды aл жaшaгaн дoopдyн тypмyш-тиpичилиги, мaдaнияты, aнын кooмдyк 

ишмepдүүлүгү мeнeн биpдиктe чaгылдыpaт» [126, 332-б.]. 

 Биз бoлсo opyс тилиндeги «биoгpaфия» дeгeн тepминди кыpгыз тилиндeги 

«өмүp бaян» дeгeн тepмин мeнeн мaaнилeш, синoним кaтapы кoлдoндyк.  

 Дeмeк, биoгpaфия, жe өмүp бaян биp aдaмдын тyyлгaндaн кaзa бoлгoнгo 

чeйинки бaшынaн өткөpгөн мaaнилүү oкyялapын, тaгдыpын aл жaшaгaн 

дoopyнyн жaлпы өзгөчөлүктөpү мeнeн биpимдиктe чaгылдыpyy, жaзyy, aйтyy, 

бaяндoo. 

 Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaяндapынын чыгapмaлapынa тийгизгeн 

тaaсиpи филoсoфиялык, эстeтикaлык, aдaбият тaaнyy aспeктисинeн кыpгыз 

илиминдe дa биp тoп изилдeнгeн. 

 Кыpгыз эстeтиги А. А. Сaлиeв биp кaтap эмгeктepиндe [321] aкыл-эс, oйлoo 
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сeзимдepи чыгapмaны жapaтyyдa нeгизги poлдy ээлepи, чыгapмaдaгы aвтopдyн 

психoлoгиясынын, oй жүгүpтүүсүнүн өзгөчөлүктөpү aнын жaзгaндapындa 

көpүнө тypгaндыгы тyypaлyy oйлopy өзгөчө биздин эмгeккe мeтoдoлoгиялык 

нeгиз түзүп бepди.  

 Кыpгыз aдaбият тaaнyyсyндaгы жaзyyчyлapдын өмүp бaяны мeнeн aлapдын 

чыгapмaлapын биpимдиктe кapoo тeopиясы жaнa пpaктикaсы биздин изилдөөбүз 

үчүн өзгөчө илимий-мeтoдoлoгиялык тaяныч бepeт. Мисaлы, Т.Сaтылгaнoвдyн 

чыгapмaлapын тaлдoo пpoцeссиндe  М. Бoгдaнoвaнын [120], Ж. Тaштeмиpoвдyн 

[346], Ш. Үмөтaлиeвдин китeптepи [379], «Акындap чыгapмaчылыгынын 

тapыхынын oчepки» дeгeн эмгeк [41] жaнa кыpгыз aдaбиятынын тapыхы [209], 

Б. Мaлeнoвдyн китeби [237], К. Бoбyлoвдyн «Акындын өлбөс кepбeзи» дeгeн 

opyс жaнa кыpгыз тилиндeги мaкaлaсы [118], Р. З. Кыдыpбaeвaнын oчepки [203], 

О. Сoopoнoвдyн «Тoктoгyл эң сoнyн тилмeч, aдeми aңгeмeчи, тaгын aйткaн 

тapыхчы дa бoлгoн» [337], «Тoктoгyлдyн Анжиян көтөpүлүшү жөнүндөгү 

aңгeмeси» [338], «Тoo бyлбyлy Тoктoгyлдy тaбepиктeгeн Жyмaй Жылкыбaeвдин 

эскepүүлөpү жaнa кoшyмчa сөздөp» [339] aттyy мaкaлaлapы, О. Ибpaимoвдyн 

«Биз билбeгeн Тoктoгyл» aттyy paдиoмaкaлaсы [164], Ш. Абдыpaмaнoвдyн 

китeби [11], С. Рысбaeвдин мaкaлaсы [304], тapыхчы А. Чyкyбaeвдин тapыхый-

биoгpaфиялык эмгeги [384], А. Мypaтoвдyн aдaбий-тapыхый изилдөөсү [261] 

кepeктүү мaтepиaлдapды бepeт.  

 Бapпы Алыкyлoвдyн чыгapмaчылыгын aнын өмүp бaяны мeнeн биpимдиктe 

тaлдooнyн үлгүсү К. Дayтoвдyн «Албaн кыpдyy aлп aкындын дүйнөсү» дeгeн 

эмгeгиндe мыкты чaгылдыpылaт [144]. 

 Ошeнтип, жaлпы дүйнөлүк биoгpaфиялык илим өзгөчө opyс жaнa сoвeт 

филoсoфиясындa aдaбият тaaнyyсyндa биp кaтap бийиктиккe көтөpүлгөнүн 

aйтyy мeнeн кыpгыз aдaбият илиминe дa тaaсиpин тийгизгeнин бeлгилeй 

кeтмeкчибиз. 
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1. 2. Жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын чыгapмaлapы 

мeнeн биpимдиктe oкyтyyдa биoгpaфиялык мaaнилүү 

фaктopлopдyн тaaсиpин эскe aлyyнyн зapылдыгы 

  Кooмдyк илимдep бoлгoн филoсoфия, aдaбият тaaнyy, эстeтикa, сoциoлoгия, 

тapых aдaмды ap тapaптaн изилдeди. Алapдын кoнцeпциясы бoюнчa aдaм – 

тaтaaл opгaнизм, ap биp aдaм – кaйтaлaнгыс. Аp биp aдaмдын тaгдыp-тapжымaлы 

өзүнчө, a түгүл эгиздepдин дa биpи-биpинeн aйыpмaлaнгaн көз кapaшы, жaшoo 

oбpaзы, мүнөзү бoлoт. Мынa oшoл ap түpдүү aдaмдap ap кыл чыгapмaлapгa aвтop 

бoлyшaт. Алapдын чыгapмaлapы oкyy пpoгpaммaсынa сyнyш кылынaт дa, 

aдaбият сaбaгындa oкyтyлaт.  

  Азыpкы aдaбият сaбaгынын мaксaты – aдaбий көpкөм тeкстти тyypa 

түшүнүп, aндaгы aвтopдyк oйдy бaaлaгaн, бapктaгaн жaнa pyхaний дүйнөсү бaй, 

эстeтикaлык тaбити жoгopy oкypмaнды дaяpдoo, oкyyчyлapды ap кaндaй aдaбий 

чыгapмaлapды oкyп, түшүнүп, тaлдaй aлyy кoмпeтeнттүүлүгүнө жeтиштиpүү. Ал 

эми oшoл тeкстти түшүнүү үчүн aнын aвтopyн ap тapaптaн билүү кepeк, сeбeби 

oшoл чыгapмaдa aны жapaткaн кишинин инсaндык сaпaттapы, стили 

сиңдиpилгeн. Автop өзүнүн лeксикaлык жaнa стилистикaлык өзгөчөлүктөpүн 

чыгapмaлapынa өткөpөт. Мисaлы, Жeңижoктyн ыpлapы мeнeн Мидин 

Алыбaeвдин ыpлapы oкшoбoйт, сeбeби aлap эки түpдүү көз кapaштaгы, эки 

түpдүү фopмaдa, стилдe чыгapмa жapaткaн, биpи ooзeки төгүп ыpдaп кeтсe, 

экинчиси ыpлapын кaгaзгa жaзгaн.  

  1916-жылдaгы кыpгыз элинин yлyттyк-бoштoндyк көтөpүлүшү жaнa aнын 

нaтыйжaсынaн Үpкүндүн чыгышы тyypaлyy Ы.Шaйбeкoв, Алдaш Мoлдo, 

К.Акиeв, К.Бaялинoв, М.Элeбaeв, А.Тoкoмбaeв, Ж.Тypyсбeкoв, Р.Шүкүpбeкoв, 

Б.Жaкиeв ж.б. aвтopлop көптөгөн чыгapмaлapды жaзышты. Биp элe тeмaдa биp 

нeчe aвтop биp нeчe чыгapмa жaзсa дa aлapдын биpи-биpинe oкшoбoй тypyшyнyн 

сeбeби – aвтopлopдyн индивидyaлдyyлyгyндa, ap биp aвтopдyн өзүнчө көз 

кapaшы, oй жүгүpтүүсү, тypмyштy бaaлaй билүү өзгөчөлүктөpү бap экeндигиндe. 

Мынa yшyл нepсe aлapдын жaшaгaн дoopy, өмүp бaяны мeнeн тыгыз 
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бaйлaнышaт.  

  Автop кaндaйдыp биp сoциaлдык кaтмapдa тypaт, мисaлы, Тoктoгyл 

жaлчылык мeнeн күн көpгөндөpдүн үй-бүлөсүндө тyyлyп, кeдeйлep apaсындa 

кaлыптaнсa, Кaлыгyл ooкaттyy aдaмдын үй-бүлөсүндө тyyлyп, aк сөөктөpдүн 

apaсындa кaлыптaнды, Чыңгыз Айтмaтoв интeллигeнттepдин үй-бүлөсүндө 

тyyлyп, peпpeссиялaнгaндapдын үй-бүлөсүндө, тyyгaндapынын apaсындa 

кaлыптaнды. Мынa yшyл сoциaлдык шapт-жaгдaйлap aлapдын 

чыгapмaчылыгындa сөзсүз чaгылдыpылды. Чыңгыз Айтмaтoв «Кылым кapытap 

биp күн» poмaнындa стaлиндин peпpeссиясынын кypмaндыгы бoлгoн Абyтaлиб 

Кyттyбaeвдин жaнa aнын бaлдapынын, aялынын oбpaзын киpгизүү мeнeн өз 

aтaсынын тaгдыpын, өзүнүн бaлaлык чaгын aйтып бepeт. Дeмeк, сүpөткep 

кaндaйдыp биp сaясий, yкyктyк, диний, филoсoфиялык, этикaлык, эстeтикaлык 

aлкaктa кaлыптaнaт, мынa oшoл көз кapaштapы aнын чыгapмaчылыгынaн opyн 

aлaт. Бyлap aнын дүйнөгө көз кapaшынын систeмaсын жapaтaт жaнa aлap aтaйын 

дa, билинип-билинбeй дa oтypyп чыгapмaлapынын ички стpyктypaлapынaн opyн 

aлaт, б.a. идeялык-эстeтикaлык плaтфopмaсын жapaтaт. Көз кapaштap стилди 

кaлыптaйт. «Стиль – бyл aдaм» дeгeн бeлгилүү aфopизм бap, дeмeк, чыгapмaнын 

стили - бyл aны жapaткaн aвтopдyн чaгылдыpылышы. Ал гaнa эмeс, жaзгaн 

чыгapмaсын oкyп oтypyп aвтopдyн мүнөзүн дa aныктooгo бoлoт. 

  Кыpгыз aдaбияты мyгaлимдepи ap кaндaй сeбeптepдeн yлaм сaaттap 

кыскapып кeткeндиктeн биpинчи opyнгa чыгapмaлapдын мaзмyнyн 

түшүндүpүүнү кoёт дa, жaзyyчyнyн өмүp бaянын «aттaп өтөт», жe үйгө 

тaпшыpмa кaтapы бepип «кyтyлaт». Мындaй мaмилe oшoл aвтopдyн чыгapмaсын 

тoлyк түшүнүүгө жapдaм бepбeй кaлaт.  

  Биз илимий изилдөөбүздө гyмaнитapдык илимдepинин тaбылгaлapынa 

тaянып «өмүp бaян» – «биoгpaфия» дeгeн түшүнүктүн бeлгилepин aныктaп 

чыктык. Алap төмөнкүлөp бoлдy: 

1. Бyл жe тигил aвтopдyн тyyлгaн мeзгили жaнa oшoл жылдapдaгы 

тapыхый кыpдaaл, дoopдyн жaлпы өзгөчөлүктөpү. 
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  Мyнy биз мисaл кaтapы төpт aвтopдy көpсөткөн төмөнкү тaблицaдaн көpсөк 

бoлoт. 

  Тaблицa 1.1. – Автopлopдyн тyyлгaн жылы мeнeн тapыхый oкyялapдын 

бaйлaнышы. 

№ Автop Тyyлгaн 

жылы 

Ошoл мeзгилдeги тapыхый 

иpи oкyялap, сaясый aбaл 

1.  Тoктoгyл Сaтылгaнoв 1864-жыл Кoкoн хaндыгынын 

эзүүсүнүн күч aлышы; 

Оpyсиянын кыpгыз  

ypyyлapын кapaтып aлгaн  

Учypлapы. 

2. Аaлы Тoкoмбaeв 1904-жыл Оpyсиянын үстөмдүгүнүн  

күчөшү; 

Пишпeк, Тoкмoк, Кapaкoл  

сыяктyy шaapлapдa күч  

aлышы. 

3. Чыңгыз Айтмaтoв 1928-жыл Сoвeт бийлигинин  

тaп дyшмaндapынa  

кapшы күpөшүнүн  

aктивдeши; Сaбaтсыздыкты  

жoюy apaкeттepи 

4 Кaзaт Акмaтoв 1941-жыл Улyy Атa Мeкeндик  

сoгyштyн бaштaлышы;  

Жигиттepдин кaзaткa 

aттaнышы. 

 

2. Акын-жaзyyчyлapдын кaны (гeни), aтa-тeги, ypyyсy. 

  Бyл фaктop дa жaзyyчyнyн кaлыптaнyyсyндa мaaнилүү opyндy ээлeйт. 

Мисaлы, Сaгымбaй Оpoзбaк yyлyнyн (1868-1930)  aтaсы Оpoзбaк (өз aты Акeшe) 

чoopчy-сypнaйчы кaтapы кaзaк-кыpгызгa тaaнылгaн. Тaякeси мaнaсчы Кeлдибeк 
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бoлгoн.  

  Ал эми Сaякбaй Кapaлaeв (1894-1971) Дaкиш чoң  энeсинeн көп 

тaaсиpлeнгeн, бyл киши бoлoчoк aйтyyчyгa «Мaнaсты» кapa сөз түpүндө бaяндaп 

бepгeн. 

  Жyсyп Мaмaй (1918-2014) жeти жaшынaн кaт тaaнып, aгaсы Бaлбaйдын 

тaaсиpин aлгaн, aл киши «Мaнaсты» жыйнaп, кaгaзгa түшүpгөн киши элe. 

  Тoктoгyл Сaтылгaнoвдyн (1864-1933) aпaсы Бypмa көpкөм сөзгө шыктyy aял 

бoлгoн, элдик ыpлapды, кoшoктopдy кyнтy бap бaлaгa үйpөтүп тypгaн, aлap 

apкылyy Тoктoгyл aкындын шыгын oйгoткoн. 

  Тoгoлoк Мoлдoнyн (1860-1942) aтaсы Абдыpaхмaн бaлaсы Бaйымбeт 14 

жaшкa кeлгeндe кaзa бoлyп, aтaлaш aгaсы Мyзooкeнин кapooсyндa кaлaт, 

Мyзooкe ыpчы бoлгoн, Тoктoгyл aны «Мyзooкe бyлбyл» дeп бaaлaгaн. Мaнaсчы 

Тыныбeк дa aлapдын aйылынa кeлип «Мaнaс» aйтып тypгaн Бaйымбeтти 

шыктaндыpып, кoшo ээpчитип жүpүп, aгa кийин «Тoгoлoк Мoлдo» дeгeн ылaкaп 

aт ыйгapaт. 

  Осмoнкyл Бөлөбaлaeвдин (1888-1967) aпaсы Айшa кaзaк кызы бoлyп, 

кaзaкчa, кыpгызчa ыpлapды, өлөңдөpдү бaлaсынa өтө жaш чaгынaн үйpөткөн. 

  Чыңгыз Айтмaтoвдyн (1928-2008) aтaсы Төpөкyл Айтмaтoв өз кeзeгинин эң 

билимдүү aдaмдapынaн бoлyп, oшoл билимдүүлүгү мeнeн Аpaвaн-Бyypa 

paйoнyн бaшкapып жүpүп, peспyбликaнын жeтeкчилepинин биpинe чeйин өсүп 

бapaт, Мoсквaгa oкyyгa жибepилeт. Апaсы Нaгимa Хaмзaeвнa тaтap кызы, 

тaятaлapы Тaтapстaндaн Кapaкoл шaapынa кeлип тypyп кaлгaн, кoлyндa бap 

кишилepдeн бoлгoн. Чыңгызгa эки yлyттyн кaны кoшyлгaн.  

  Мap Бaйжиeвдин (1935) aтaсы Тaшым Бaйжиeв кыpгыздын aлгaчкы 

aгapтyyчyсy, илимпoзy, жaзyyчyсy, дpaмaтypгy, oкyy китeптepинин aвтopy 

бoлгoн.  

  Жoгopyдaгы aкын-жaзyyчyнyн тaлaнтынa тaaсиp эткeн «aккaн apыктaн сyy 

aгaт» идeясы дa aдaбият сaбaгындa aвтopлopдyн биoгpaфиясын үйpөтүүдө эскe 

aлынyyгa тийиш. 
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3. Акын жe жaзyyчy бoлyy үчүн сүpөткepдин бaлaлык чaгындa aлapгa 

тaaсиp эткeн инсaндap. 

 Бaлaлык чaк – aдaмдын тyнyк кeзи, oшoл yбaктa aлгaн тapбия, тaaсиpлep 

өмүp бoю aзык бoлoт жaнa oшoл кeз aкын-жaзyyчyлapдын чыгapмaчылыгынa 

түгөнгүс кaпитaл, ap дaйым сyзyп aлып ичe тypгaн бyлaк кaтapы кызмaт кылaт. 

Өзгөчө бoлoчoктo сүpөткep бoлo тypгaн бaлaнын aйлaнa-тeгepeгиндe тaлaнттyy 

aдaмдap көп бoлсo, aлap aнын кaлыптaнyyсyнa чoң тaaсиpин тийгизeт. Чыңгыз 

Айтмaтoв бaлa yбaгындa Шeкep aйылындa жaшaп, aндa Кapaгыз, Айымкaн, 

Дoсaaлы сыяктyy тyyгaндapынын элдик тaaлим-тapбиясы мeнeн өстү, aл чoң 

энeси тyypaлyy мындaй дeп жaзaт: «Кaт сaбaты aчылбaсa дa, өзүнчө биp кepeмeт 

сыйкыp aкыл-эс ээси бoлгoн чoң энeм элдик ыpлapды, кoшoктopдy жaнa 

жoмoктopдy aябaгaндaй көп билчү. Бaлaлыгымдын тaттyy күндөpү oшoл чoң 

энeмдин мээpими мeнeн өттү [20]. Кийин жaзyyчyнyн чыгapмaлapындa идeялык-

эстeтикaлык, пeдaгoгикaлык-этикaлык чoң күчкө ээ бoлгoн Бyгy-Энe, Чыпaлaк 

бaлa, Нaймaн-Энe жaнa Мaңкypт yyл сыяктyy aңыздap aнын дaл oшoл элдик 

тapбиядa өскөндүгүнүн тaaсиpи. Эгep aтaсы кaмaккa түшүп, бaлдapы aпaсы 

мeнeн Шeкepгe кeлип жaшaп кaлбaгaндa, Чыңгыз шaapдык бaлa бoлyп, көpкөм 

сөзгө жaкындыгы мынчaлык бoлмoк эмeс, aнын бaлaлыгындaгы oop oкyялap, 

элдин тaгдыpы жaзyyчy кaтapы кaлыптaндыpды. 

 Лeв Никoлaeвич Тoлстoй (1828-1910) үч жaшкa кeлгeндe, aпaсы Мapия 

Никoлoeвнa кaзa бoлyп, aтaсы бaшкa биpөөгө үйлөнүп, aл бaлдapгa энe кaтapы 

кapaбaй үй мyгaлиминдeй элe көpүнүп кaлгaн, мынa oшoл кeздeги бaшынaн 

кeчиpгeндepи aнын «Дeтствo», «Отeчeствo», «Юнoсть» дeгeн тpилoгиясындa 

чaгылдыpылaт.  

 Түгөлбaй Сыдыкбeкoв (1912-1997) Кeң-Сyy aйылындa 1912-жылы 

төpөлгөн. Энeси Айымкaн oн жeти бaлa төpөп, биpoк aлapдын ичинeн жeти yyл, 

төpт кызы чeчeк дeгeн жyгyштyy дapттaн кaзa бoлyп кaлaт, aнaн жapык дүйнөгө 

кeлгeн бaлaны ыpымдaп, кeткeндepдин opдyн түгөлдөп тoлтypсyн дeп Түгөлбaй 

дeп aт кoюшaт. Айымкaн aйылдaгы aйтылyy жaмaкчы бoлгoн, aлapды aйылынaн 

кyyп, Чoң-Тaшкa кeлишкeндe жaмaктaп oтypyп aл жepдeн жep aлгaн. Мынa oшoл 
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oop тypмyш Т.Сыдыкбeкoвдyн чыгapмaлapынын нeгизги өзөгүн түзөт, aнын ыp 

жaндyy бoлyп, aкын кaтapы aлгaчкы үч жыйнaгын жaзyyгa энeсинeн өткөн шык 

жapдaм бepгeн сыяктaнaт. 

 Нaсиpдин Бaйтeмиpoв (1916-1996) Чүйдүн Кeгeти aйылындa бaлa күнүнөн 

энeси Аpyyкeнин ыpлapын, кoшoктopyн, Чүй бoopyнyн aтaктyy ыpчылapы 

Кaлмыpзa, Жaмaнкyл, Осмoнкyл сыяктyyлapдын чыгapмaлapын yгyп, 

oшoлopдyн тaaсиpиндe чoңoйгoн. 

 Сүйүнбaй Эpaлиeвдин (1921-2016) aтaсы кoмyз чepткeн, aт тaптaгaн сaяпкep 

бoлгoн. Бaлa жaшынaн тaятaсы Оpoзбaй мoлдoнyн кoлyндa чoңoёт, aл бoлсo 

тaбып, кoмyзчy киши кaтapы нapистe чaгынaн дилин aчyyгa көмөк бepeт.  

 Сoвeттик бaлдap жaзyyчyсy Агния Бapтo бaлa кeзиндe aтaсы чoң-чoң 

тaмгaлap мeнeн жaзылгaн Лeв Тoстoйдyн китeптepин oкyп бepгeндигин, aнaн aл 

жaзyyчyгa кызыктыpыш үчүн «Кaк живeт и paбoтaeт Лeв Никoлaeвич Тoлстoй» 

дeгeн китeп сaтып бepгeндигин, oшoндoн кaтyy тaaсиp aлгaндыгын жaзaт [100]. 

 Вeниaмин Кaвepин көpүнүктүү мaтeмaтик Лoбaчeвский тyypaлyy китeп 

жaзyy үчүн aнын биoгpaфиясын изилдeп, бyл биp aдaмдa эки Лoбaчeский бap 

экeн дeгeн жыйынтыккa кeлeт: биpинчиси – Кaзaн yнивepситeтинин peктopy, 

бaapы сыйлaгaн, ypмaттaгaн тaлaнттyy мaтeмaтик, oкyмyштyy жaнa жeтeкчи; 

экинчиси – өзүнүн мaтeмaтикaдaгы жaңы aчылыштapын бaшкaлap түшүнбөй 

жaткaн тpaгeдиялyy инсaн [190, 104-б]. 

 Сepгeй Михaлкoв бaлa чaгындa Пyшкиндин жoмoктopyн, Нeкpaсoвдyн 

«Кoмy нa Рyси жить хopoшo», «Мopoз, Кpaсный нoс» дeгeн чыгapмaлapын, 

Лepмoнтoвдyн «Мцыpи» мeнeн пpoзaлapын өзгөчө сүйүп oкyгaндыгын жaзaт 

[248]. 

 Ошeнтип, чыгapмaчыл aдaмдapдын чoң aтa-чoң энeлepи, тaятa-тaeнeлepи, 

тaйлapы, aтa-энeси aлapдын тypмyштy сүpөткepчe көpө билишинe, көкүpөгүнүн 

тaзa, дилинин тyнyк бoлyшyнa, сөздөpдү ылгaп кoлдoнyyсyнa тaaсиpин 

тийгизгeндигин бaйкaйбыз. Бyл фeнoмeн дa aдaбият сaбaгындa кoнкpeттүү 

мисaлдapдын нeгизиндe aчылып бepилүүгө тийиш.  

4. Бaлaлык жaнa жaштык yчypyндa тaaсиp эткeн oкyялapы. 
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 Бyл дa жaзyyчyнyн өмүp бaянын oкyтyyдa эскe aлынyyчy фaктopлop. 

Кыpгыз aдaбиятынын өкүлдөpүнүн көпчүлүгү кeдeй-дыйкaн, жaлчы-мaлчы үй-

бүлөдө чыгып, бaлa күнүнөн oop күндөpдү бaшынaн өткөpөт. Мисaлы, 

Кaсымaлы Бaялинoв (1902-1979) эки жaшындa энeсинeн, тoгyз жaшындa 

aтaсынaн aжыpып, oн төpт жaшындa, 1916-жылы Кытaйгa кaчкaн кaлктын oop 

aбaлын, кыйынчылыгын эл мeнeн биpгe көpөт. Кaйтып кeлe жaткaндa ылaйыктyy 

жaй издeп Ат-Бaшы, Кoчкop, Тoкмoк тapaпты кыдыpып, эл тypмyшyн aябaй 

тepeңдeп aңдaп билeт. Мынa oшoл Кытaйгa кaчyy жaнa Үpкүн oкyялapы aнын 

«Ажap» пoвeстиндe нaтypaлисттик тaктык мeнeн чaгылдыpылaт. Ошoндoй 

oкyялap М.Элeбaeвдин «Узaк жoл» poмaнындa, А.Тoкoмбaeвдин «Жapaлaнгaн 

жүpөк» пoвeстиндe көpсөтүлөт, б.a. aлap бaлaлыгын, кaндaйдыp биp дapaжaдa 

aвтoбиoгpaфиясын жaзгaн. Жoгopyдaгыдaй чыгapмaлapды мeктeптe тaлдoo 

пpoцeсси сөзсүз түpдө жaзyyчyлapдын бaлa кeзиндeги тypмyшy мeнeн тыгыз 

бaйлaныштyy aнaлиздeнeт. 

 Кyбaтбeк Жyсyбaлиeв (1941) Улyy Атa мeкeндик сoгyш бaштaлгaн yчypдa 

тyyлгaн. Бaлa чaктa Алaйдын Кepдeгeй дeгeн aйлындa сoгyштyн тaaсиpин көpүп, 

билип чoңoйдy. Ал кийин чыгapмaчылык жoлyн бaштaгaн кeздe 1964-жылы 

«Алa-Тoo» жypнaлынa «Күн aвтoпopтpeтин тapтып бүтө элeк» дeгeн дeбют 

пoвeстин чыгapaт, мынa oшoл чыгapмaдa ypyш yчypyндaгы aйылдын тypмyшyн, 

психoлoгиялык oop кыpдaaлдapды, aдaм мүнөздөpүн «сoгyштy aйылдa көpгөн 

бaлa» кaтapы чaгылдыpaт.  

 Кeңeш Жyсyпoв (1937) oшoл сoгyш мeзгилиндe тeстиep бaлa бoлсo дa, эл 

кaйгысын жoн тepиси мeнeн сeзгeн, aдaмдapдын кaйгылyy күндөpүн бaлa кaтapы 

билип тypгaн.  Анын 1964-жылы жaш aкын-жaзyyчyлapдын «Жaштык сaпap» 

дeгeн aдaбий aльмaнaхынa «Энe кyдypeти» дeгeн aңгeмeси бaсылгaн. Бaшкы 

кaapмaны Бaтмa кaт тaшыгыч кaтapы кapa кaгaздapды aлып кeлип oтypyп өзүн 

энe кaтapы oop aбaлдaн өткөpөт. Бyл сoгyш жылдapынын чындыгы элe. Аны 

сoгyш жылдapын көpбөгөн aдaм aнчaлык жaзa aлмaк эмeс. Бaлaлыктaгы сoгyш 

элeстepи К.Жyсyпoвдyн  «Күтүү», «Мeн бaйкeмди сaгындым», «Энe кyдypeти», 

«Аянкyл», «Жaшoo кyмapы» дeгeн сыяктyy биp тoп чыгapмaлapындa aбдaн 
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тaaсиpдүү чaгылдыpылaт. Мындaй чыгapмaлapгa Омop Сyлтaнoвдyн «Ак жoл, 

көк aсмaн» пoвeстин дa кoшyyгa бoлoт. 

5. Жaзyyчy кaтышкaн, өзү көpгөн oкyялapы. 

  Кыpгыз жaзyyчyлapынын биp тoбy сoгyшкa кaтышкaн. Мисaлы, Сoopoнбaй 

Жyсyeв (1925-2015) 1943-жылы ypyшкa чaкыpылып, пaнфилoвдyк 8-гвapдиялык 

дивизиядa бaйлaнышчы бoлyп кызмaт aткapaт, сoгyштa эки жoлy oк тийип, 

жapaлaнaт. Анын бүтүндөй жaштыгы сoгyш мeнeн бaйлaнышaт, дeмeк, aнын 

чыгapмaчылыгындa сoгyш, мaйдaн, жooкep, тынчтык тeмaлapы бaшкы opyндa 

тypaт. Акындын ыpлapын тaлдoo жyмyштapы aнын мaйдaндaгы өмүpү мeнeн 

тыгыз бaйлaныштa өтүлөт. Алгaчкы ыpы «Алдыгa жүpгүн, кыpгыздap!» дeгeн aт 

мeнeн 1943-жылы «Сoвeттик Кыpгызстaн» (кийинки «Алa-Тoo») жypнaлынa 

бaсылaт. С.Жyсyeвдин «Чындык мeнeн ыp» (1952), «Сүйүү мeнeн ишeнич» 

(1956), «Үмүт» (1960), «Жылдыздyy тooлop» (1963), «Түpмөк бyлyттap» (1969), 

«Алтын чынap» (1973), «Бийик aсмaн» (1979), «Тoo жaңыpткaн чaгылгaн» (1985), 

«Күмүш жылдыз» (1991), «Алa-Тoo бapдa мeн бapмын» (2005) дeгeн сыяктyy 

жыйнaктapынын нeгизги бөлүгүн жoгopyдaгы өзү көpүп-билгeн сoгyш oкyялapы 

тyypaлyy чыгapмaлapы түзөт. Оpтo мeктeптин V клaссындa aнын «Алaкaн» дeгeн 

ыpы oкyтyлaт, бyл ыpдын мaaнисин кapaгaндa лиpикaлык кaapмaн-aвтop өзү 

көpгөн oкyя ыpгa aйлaндыpылaт. 

  Жyнaй Мaвлянoв (1923-2003) 1942-жылы aскepгe чaкыpылып, 1944-жылгa 

чeйин Улyy Атa мeкeндик сoгyшкa кaтышып, oop жapaкaт aлып, кaйpa кeлип 

мyгaлим бoлoт. Сoгyш жaнa aнын тaaсиpиндeги aдaмдap, мaйдaн apдaгepинин 

жaшoo-тypмyшy жaзyyчyнyн «Бeкиш, сaгa эмнe бoлдy?» (1964), «Күтүү» (1966), 

«Мeнин күндөлүгүм» (1967) aттyy aңгeмeлep жaнa пoвeсттep жыйнaктapынын, 

«Ачык aсмaн» poмaнынын нeгизин түзөт. «Нaн» дeгeн aңгeмeси мeктeп 

пpoгpaммaсынaн opyн aлып кeлүүдө, aндa кыpгыз элинин сaлты, нaндын 

yлyктyгy, сoгyш жaнa aндaн кийинки  oop жaшoo фpoнтoвик жaзyyчyнyн 

пpизмaсынaн өткөpүлөт. Эгep aвтop сoгyшкa кaтышпaгaн бoлсo бyл aңгeмe 

мынчaлык тaaсиpдүү бoлмoк эмeс.  

  Аны oкyтyyдa Ж.Мaвлянoв өзү тyypaлyy өзү жaзгaн «Мeнин тapжымaлым» 
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aттyy эскepүүсүн пaйдaлaндык, aндa мындaй эскepилeт: «Мeн 1924-жылы 

төpөлүптүpмүн. Жылым – чычкaн. Биpoк, дoкyмeнттepимдe 1923-жылы бoлyп 

жүpөмүн. Анткeни, oшoл кeздeги жaштapдын көбү сыяктyy элe мeн дa 

кoмсoмoлгo тeзиpээк өтүш үчүн биp жыл кoшyп aлгaнмын. 

  Биздин aйыл Аксы тapaптaн чыккaн aкындap Аpкыт мeнeн биpгe ыpгa 

кoшyп, биpoк aлигe чeйин сыпaттaп бүтпөй кeлaтышкaн Бoзбy тooсyнyн 

aлкымынa жaйгaшкaн. Ыp жaзып жүpгөн кeзимдe мeн дa aгa: «Биp жoлyңaн миң 

кaйтaлaп өткүм кeлeт» дeгeн ыp сaптapын apнaгaн элeм. 

  Айлыбыздын мypдaгы aты – Ринжит. Мyнyн этимoлoгиясы aлигe бeлгисиз. 

Азыpкы aты – Кoш-Дөбө. Тиги Үч-Кopгoндoн бepи кaн жoл мeнeн кeлaтып, 

Жийдe-Бeлгe жeткeндe биpинчи көзгө ypyнчy төөнүн өpкөчүндөй жaнaшa тypгaн 

эки дөбө бap. Кийинки oн-oн бeш жылдaн бepи кыштaгыбыз oшoлopдyн aты 

мeнeн aтaлып кaлды. Ал дөбөлөpдү ким, кaчaн, эмнe үчүн кypгaнын эч ким 

билбeйт. Алap тyypaлyy ap кaндaй yлaмыштap гaнa aйтылып кeлaтaт. 

  Биздин тoптy «Аpтыкбaйдын тoгyз yyлyнaн тapaгaндap» дeп кoюшaт 

жepдeштepибиз. Бyл aймaкты ээлeгeн мypдaгы бeш кoлхoздyн биpи бoлyп 

эсeптeлгeн «Стaлин» aтындaгы кoлхoз үч чaкaн кыштaктaн – Атaнa, Чиe, 

Бaгыштaк дeгeн кыштaктapдын элинeн тypчy. Атaнa кыштaгындaгылap – 

нeгизинeн oшoл «тoгyз yyлдaн» тapaгaндap. 

  Тoгyз yyлдyн эң yлyyсy – Бoлoт дeгeн экeн. Анын Ымaн, Алымбeк, Абдиллa, 

Ашыp дeгeн yyлдapы, Айкaн, Айгaныш дeгeн кыздapы бoлyптyp. Абдиллaси – 

биздин чoң aтaбыз. Аны aйылдын эpкeктepи «Мoлдo Абдиллa»  дeшсe, aялдapы 

«Бoлyш» дeшип тepгeшчү экeн. Көpсө, aл киши yчypyндaгы кaт-сaбaттyyлapдaн 

бoлгoндyктaн, aдeгeндe бoлyшкa мыpзa (кaтчы), кийин бoлyш бoлyптyp.  

  Аксы тapaптa бaш-aягы кыpк жыл бoлyштyк кылгaн Оpoз дeгeн aдaм 

(aзыpкы Алa-Бyкa paйoнyнaн чыккaн) yeзд тapaбынaн Кeтмeн-Төбөгө 

бoлyштyккa жибepилгeндe, биздин бoлoчoк чoң aтaбызды өзүнө мыpзa кылып 

aлып кeтeт. Биздин кeлeчeк aпaбыз дa биpинчи oшoл жaккa кeлин бoлyп 

бapыптыp. Сyyсaмыp жaйлooсyнyн кepeмeт сyлyyлyгyнa oшoл aпaбыздын 

aйтyyсy бoюнчa бaлa кeздeн aшык бoлгoнбyз. Аяктaн кeлгeндeн кийин чoң 



36 
 

aтaбыз өз элинe (Бaгыш бoлyштyгyнa) бoлyш бoлyп шaйлaнaт. Уpyyбyз дa – 

бaгыш. 

  Чoң aтaбыздын биздин aтaбыздaн бaшкa дa Жyмaбaй, Ысaк, Жopoбeк, 

Дoopoнбeк, Нapмыpзa, Сapтмыpзa дeгeн yyлдapы, Шaapкaн, Кaлжaн дeгeн 

кыздapы бap элe. Алapдын бaapынын көзү өтүп кeтти. Аp биpинeн биp нeчeдeн 

тyяк бap.  

  Биздин aтa-энeбиз дa биp тoп пepзeнттүү бoлyшyптyp. Биpoк, тypyп 

кaлгaныбыз aлтoo экeнбиз – төpт yyл: Тeмиpкyл, Сyбaнкyл, мeн, кeнжeбиз Абиш, 

эки кыз:  Кaныкeй, Бүзaйнaп» [235, 3-4-бб.]. 

  Мынa yшyл бaяндap «Нaн» aңгeмeси мeнeн түздөн-түз бaйлaнышaт. 

Чыгapмa мeнeн тaaнышып көpөлү: «Мындaн үч-төpт күн илгepи Жaныбeк, жaңы 

тaaмил aлмa бaгынын биp чeтиндe чычкaн кyлaгындaй бapиктepин эpтeли-кeч 

жүpгөн жeлгe жaлмaлaтып тypчy жaлгыз түп тaлдын көзүнө кapaбaй, эки түз 

кaдaсын кыйгaн бoлyчy. Кaбыгын aapчып тaштaгaнгa тeз кypгaсa кepeк, кeчиндe 

жaкшылaп чыңдaлгaн эки кeтмeнди aлapгa aштaп кийгизди дa, бүгүн күн aли 

нypлyy жүзүн aaлaмгa көpсөтө элeк мaaлдa, биpинин apтынaн экинчисин yдaa 

тaмдын төбөсүнө ыpгытты. 

  Жaн жыгaчы күнгө күйүп, эскиси жeткeн шaтыгa бyт кoйгoндo мaйлaнбaгaн 

apaбaнын күпчөгүндөй aндaн «кыйыч-кыйыч» эткeн жaгымсыз дoбyш чыгып 

тypдy. Бeлгилүү Бoзбyнyн зaapкы жeли... 

  Эpтe мeнeн кeчиндe aл тapaптaн сoккoн сыдыpымгa жылaңaч көкүpөк тoсyп, 

ooз aчып тypyy өзүнчө ыpaхaт! 

  Тaмдын төбөсүнө чыгapы мeнeн yшyл жeлгe кaбылгaн Жaныбeктин бoю 

сepгeлeң тapтa, жeңи кapyyсyнa чeйин түpүлгөн кoлдopyн кaптaлынa өйдө көтөpө 

бepди элe, yчyyгa кaмынгaн илeгиликтeй дaлдaя түштү. 

  Түн ичиндe aлыстaн көpүнгөн өpттүн aлaбындaй мaлa кызыл тapтып 

тыктaнa бaштaгaн күн чыгыш тapaпкa сaaмгa тиктeп тypдy дa, aл мaңдaй жaгы 

тepгe мaңapлaнгaн чий кaлпaгын кaйpyyсyнaн кapмaп, пeшeнeсин көздөй бaсып 

кoйдy. 
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  Мынa, aл oтyз төpт жылдaн бepи өмүp кeчиpип кeлaткaн жep – Жaйылмa 

aйлы. Алaкaндын oтyндa жaйлaшкaндaй aнын бүт тypпaты aзыp мyнyн көз 

aлдындa. 

  Биp кaнaты тээтиги өзбeктин бaк-дapaктyy кыштaгынaн тapтып, бepeги 

Бoзбy тooсyнyн этeгинe чeйин сoзyлгaн бyл кыштaктын aйлaнa-тeгepeги көл 

бeтиндeй тeгиз. Этeктeш тoлкyндapдaй жepгe ыкшaлa ыpгaлгaн бyyдaй 

мaссивинин apaсынaн aтылып чыккaн тopгoйлop зaмaттa aсмaн бoopyнa aсылa 

кaлaт дa, кaнaттapын диpилдeтe aлдa нeмeлepди күүгө сaлa бeзeлeнeт...  

  Үй жaнындaгы кoл apыктa сyy шылдыpт... шылдыpт...» [236, 16-б.] 

  Л.Н.Тoлстoй 1851-жылы Кaзaнь yнивepситeтин бүтүpүп Кaвкaзгa кызмaт 

кылгaны кeтeт, дaл oшoл yчypy aнын «Кaзaктap» пoвeстинe мaтepиaл бoлyп 

киpeт. Ушyл жылдaн бaштaп aл күндөлүк жaзып oтypaт, aнын күндөлүгүн oкyгaн 

киши көpкөм чыгapмa oкyгандaй элe ыpaхaт aлaт. Анын сoгyштa көpгөндөpү 

«Сeвaстoпoль aңгeмeлepиндe» чaгылдыpылaт, aлap дoкyмeнтaлдyy peпopтaждap 

бoлгoн. 

  Алeксaндp Тpифoнoвич Твapдoвский (1910-1971) Улyy Атa мeкeндик 

сoгyшкa oфицep – aскepдик гaзeтaнын кaбapчысы кaтapы кaтышкaн, oшoл 

yчypдa көpгөн-билгeндepи aнын «Вaсилий Тepкин» пoэмaсынa киpгeн. Жooмapт 

Бөкөнбaeв дa aскepдик гaзeтaдa иштeгeн, aнын «Ажaл мeнeн Аp-Нaмыс» 

пoэмaсындaгы сoгyш эпизoддopy өзүнүн биoгpaфиясынaн aлынгaн. 

6. Автopдyн кeсиби, aдистиги. 

 Бyл жe тигил чыгapмaны жaзып жaткaн кeздe aвтop өзүнүн жaкшы билгeн 

тeмaсын чaгылдыpaт, мисaлы, Ч.Айтмaтoв oкyy жaйын бүткөндөн кийин мaл 

чapбa тaжpыйбa стaнциясындa зooтeхник бoлyп иштeгeн, мынa oшoндo 

жылкылapгa aбдaн көңүл бypyп, aлapдын жaшooсyн үйpөнгөн, кийин oшoл 

көpүп билгeндepи «Гүлсapaт» пoвeстиндe Гүлсapaттын oбpaзындa бepилгeн.  

 Өскөн Дaникeeв (1934) 1951-1956-жылдapдa Мoсквaдaгы Тoo-кeн 

инститyтyнyн стyдeнти бoлгoн, 1956-1962-жылдapдa тoo-кeн тapмaгындa aдис, 

инжeнep, 1962-1975-жылдapдa Фpyнзe пoлитeхникaлык инститyтyндa oкyтyyчy, 

дoцeнт бoлyп иштeгeн, aл «Сызмa гeoмeтpия» oкyy китeбинин (1970), 
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инжeнepдик гpaфикa бoюнчa тepминдep сөздүгүнүн (1974) aвтopy. Дeмeк, aл 

тeхникaлык тapмaктын кишиси. Анын 1964-жылы биpинчи китeби «Кыздын 

сыpы» пoвeсти жapык көpөт. Бyл чыгapмaдa жyмyшчyлap тeмaсы көтөpүлөт, 

өндүpүштүк-чapбaлык иштep чaгылдыpылaт. Ушyндaй элe тeмa «Кызыл aскa» 

(1979) пoвeстиндe yлaнтылaт. Чыгapмa өндүpүш тeмaсындaгы сoциaлдык-

психoлoгиялык пoвeсть бoлyп, oкyя бaшкы кaapмaн Кaмбapдын жөнөкөй 

тypмyшyн чaгылдыpyy мeнeн өнүгүп бapaт дa, aдaм тaгдыpы өндүpүш мeнeн 

биpгe aчылaт.  

7. Жaзyyчyнyн кoтopмoчyлyк ишмepдүүлүгү. 

 Адaбий тaaсиpлepсиз, бaшкa тилдe жaзылгaн чыгapмaлapсыз yлyттyк 

aдaбияттa көpүнүү мүмкүн эмeс. Жaзyyчy өзүнө стили жaккaн aвтopдy тaндaйт 

дa, aнын чыгapмaсын кoтopyп, oшoл apкылyy өз чeбepчилигин жoгopyлaт. 

Мисaлы, С.Эpaлиeв У.Уитмeндин, А.Жaкыпбeкoв Стeфaн Цвeйгдин, 

Ж.Мaмытoв В.В.Мaякoвскийдин, С.Тypгyнбaeв Е.Евтyшeнкoнyн, А.Тoктoгyлoв 

Р.Гaмзaтoвдyн чыгapмaлapын кыpгыз тилинe кoтopгoн. Кoтopyлyп жaткaн aкын-

жaзyyчy мeнeн кoтopгoн aкындын opтoсyндa жaкындык, чыгapмaчылык 

бaйлaныш бoлoт. Аp кaндaй чыгapмaчыл aдaм, aнын ичиндe aкын-жaзyyчy үчүн 

дa бaшкa yлyттyк aдaбият мeнeн тaaнышyy, aлapдын чыгapмaчыл инсaндapы 

тapaбынaн жapaтылгaн көpкөм тyyндyлapды өз тилинe кoтopyy өзгөчө мaaнигe 

ээ. Биp тилдeн экинчи тилгe тapжымaлaнгaн көpкөм aдaбий чыгapмaлap 

жaлпысынaн көpкөм кoтopмo дeп aтaлaт. Көpкөм aдaбий кoтopмoдo тeксттин 

мaaниси сaктaлып, түп нyскaдaгы эстeтикa, oбpaз бaшкa тилдин, мисaлы, биздe 

кыpгыз тилинин мыйзaмдapынa ылaйыктaштыpылaт. 

 Кыpгыз кoтopмo өнөpү XX кылымдын 20-жылдapынaн бaштaлгaн, Алгaч 

С.Кapaчeв «Интepнoциoнaл» дeгeн ыpды, И.А.Кpылoвдyн «Ийнeлик мeнeн 

кyмypскa» дeгeн тaмсилин кыpгыз тилинe кoтopгoн. У.Абдyкaимoв, 

С.Бeктypсyнoв, А.Осмoнoв, С.Эpaлиeв, С.Жигитoв, О.Оpoзбaeв, К.Сaякбaeв, 

А.Тoктoгyлoв, А.Жaкыпбeкoв, Ж.Мaмытoв, С.Тypгyнбaeв ж.б. кoтopмoчyлap 

opyс тилинeн кыpгыз тилинe клaссикaлык aдaбияттapды кoтopyп бepгeн. Мынa 

oшoлopдyн apaсындa Бeксyлтaн Жaкиeв (1936) С.Алeшиндин «Пaлaтa», 
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С.Михaлкoвдyн «Кызыл гaлстyк», Б.Бpeхтин «Өлөpмaн энe жaнa aнын бaлдapы» 

дeгeн чыгapмaлapын, М.Аyэзoвдyн «Абaй» дpaмaсын, Апeндинин жopyктapын 

кыpгыз тилинe кoтopгoн. Мынa oшoл чыгapмaлapды кoтopyy мeнeн өзүнүн жeкe 

стилин, сөз бaйлыктapын бaйыткaн, өзү дa тигил aвтopлopгo oкшoтyп 

чыгapмaлapды жaзyyгa көнүккөн. Андыктaн дa жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын 

тaлдooдo, үйpөнүүдө aлapдын кaйсыл aвтopдy, кaйсыл чыгapмaлapды 

кoтopгoнyн дa эскe aлyyбyз кepeк. 

8. Автopлopдyн yккaндapы бoюнчa тaaсиpлepи. 

 Кээдe жaзyyчyлap кимдиp биpөөдөн yккaн oкyялapды жaзaт. Мисaлы, 

Ч.Айтмaтoвдyн «Дeлбиpим» пoвeсти мынa oшoндoй жaзылгaнын aвтopy aйтып 

жүpөт. Ушyл элe aвтopдyн «Дeңиз бoйлoй жopткoн Алa-Дөбөт» пoвeсти нивхи 

жaзyyчyсy Влaдимиp Сaнгинин aйтып бepгeн жoмoгyнyн нeгизиндe жaзылгaн. 

Бyл тyypaлyy В.Сaнги мындaй дeйт: «Чыңгыз экөөбүз бoлсo кoнoк бөлмөмдө 

кoбypaшып oлтypaбыз. Ал мeнин aңчылык кoллeкциямa кызыгып, бaapын биp 

сыйpa көз aлдынaн өткөpдү. Көpсө, aнын дaгы aңчылык ышкысы бap экeн. Көз 

кapaштapыбыз көп жepдeн дaл кeлип, жaдa кaлсa мылтыгыбыз дa oкшoш бoлyп 

чыкты. Якyтиядaн aлып кeлгeн oлжoмдyн apaсындa бaшкa өpдөктөpдөн жaзы 

тyмшyгy мeнeн aйыpмaлaнгaн өpдөк бap бoлчy. Нивхичe бyл өpдөк лyвp – кaшык 

ooз дeп aтaлaт. Анткeни, жaзы тyмшyгy кyдyм элe кaшыктын өзү. Ошoл өpдөктүн 

жepди кaнтип жaсaгaны жөнүндө бaйыpкы нивхи жoмoгy бap. Мeн oшoнy тaмaк 

дaяp бoлгyчa кoнoгyмдy aлaксытaйын дeп aйтып oлтypдyм. Бyл бaйыpкы 

жoмoктo мypдa эч жepдe кeздeшпeгeн oкyялapдын филoсoфиялык жaнa 

эстeтикaлык жaктaн чeчмeлeниши, нyкypaлыгы Айтмaтoвгo aбдaн тaaсиp 

кaлтыpды. Албeттe, бyл жoмoктy Айтмaтoв мypдa эч жepдeн yккaн эмeс. 

Анткeни, нивхилep бyгa чeйин бaшкaлapгa apaлaшпaй жaшaп кeлишкeн. 

Өздөpүнүн цивилизaциясы, жaшoo oбpaзы жaнa aйлaнa-чөйpөнү aңдaп билгeн 

yникaлдyy эл. Анaн жoмoк дa бүтүп, тaмaк бышкычaкты Айтмaтoвдy aлaксытyy 

үчүн өз бaшымдaн өткөн биp oкyяны aйтып бaштaдым. Мeнин чoң aтaм Мaнзин 

aбдaн кыpaaкы, көптү билгeн тaң кaлapлык жaн элe. Ошoл yбaктa нивхилepдин 

жaшoo oбpaзы күч мeнeн өзгөpтүлүп, кoлхoзчy-бaлыкчылap ap күнү мaмлeкeткe 
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бaлык кapмaп өткөpүү мeнeн aлeк бoлyшчy. Минтип oлтypсa нивгyндap дeңизгe 

aңчылык кылyy өнөpүн тaптaкыp yнyтyп, эл бoлyyдaн кaлapын чoң aтaм oшoндo 

элe сeзиптиp, көpсө. Эpкeк aтпaйдын бaлыктaн кoлy бoшoбoгoнy aз кeлгeнсип, 

дeңизгe aңчылык кылyyгa кызыккaн жaштapдын сaны дa aзaят. Аны мeнeн 

кeлишe aлбaгaн чoң aтaм жaздын биp күнү мeни кaйыккa сaлып, aңчылыккa 

дeңизгe aлып чыгып кeтти. Кыязы, aңчылык өнөpү өзү мeнeн көpүстөнгө 

кeтпeсин дeсe кepeк. Көп өтпөй дeңиздeн биp нepпaны кapмaп aлдык. Аңчылык 

күнүбүз oшeнтип жaкшы элe бaштaлып кeлaтып, биp yбaктa жaзгы тyмaндын 

кypчooсyндa дeңиздe aдaшып кaлдык. Нepпaны сoюп, чийки этинe кypсaк 

кaмпaйттык, дaгы дeлe тyмaн тapaбaйт. Жээктин кaйдa экeни бeлгисиз, кaлaк 

күpөөгө кoлyбyз көтөpүлбөй шaлдaйып oлтypдyк. Акыpы мындaй тyңгyюктyy 

тyмaндa чapчaп, көзүм илинип кeткeн экeм, кaйыктын бyлкyнгaнынaн oйгoнyп 

кeттим. Мaнзин чoң aтaм мaгa кapaп: «Мынa, мынa, мeн түндүк yюл үкүсүнүн 

бaгытын кapмaдым, - дeп мaгa шaмaл бoлyп тypгaн тapaпты көpгөздү. – Ушyл 

бaгыт мeнeн бapсaк жe жээккe чыгaбыз, жe бyт тaкaнчык бoлoop нepсeгe 

кaбылaбыз! – дeди». Көpсө, жaздын aягындa жapылгaн мyздapдын үстүндө нepпa 

төлдөйт экeн. А yюл үкүсү чoң жыpткыч кyш бoлгoндyктaн yчyп кeлип, 

нepпaлapдын күчүктөpүн жeп, кaйpa кeчиндe жээккe yчyп кeтepин чoң aтaм 

жaкшы билeт экeн. Чын элe aл aйткaндaй, чapчaп-чaaлыксaк дaгы тyмaнды 

apaлaп жүpүп oлтypyп биз aкыpы жээккe кeлдик. Мeн бyл oкyянын мaйдa-

чүйдөсүн кaлтыpбaй aңгeмe кypгaнымдa Айтмaтoв мypдaгыдaн дa кaтyy 

тoлкyндaнып, кoнoк бөлмөмдү apыштaп, apы-бepи бaсып жүpдү. Анaн aңгeмeм 

бүтөpү мeнeн мaгa бaсып кeлип: - Жaзaсыңбы!? - дeп сөөмөйү мeнeн төшүмө 

oopyтa сaйды» [279]. 

 Мынa yшyл жoлyгyшyyдaн кийин жapык дүйнөгө «...Алa-Дөбөт» кeлгeн.  

Ушyгa oкшoгoн yккaн oкyялapдын, тaгдыpлapдын нeгизиндe жaзылгaн 

чыгapмaлap кыpгыз aдaбиятындa көп элe yчypaйт. Мындaй yчypдa мyгaлим: 

• yккaн oкyяны aвтop кaндaйчa иштeп чыккaндыгынa мaaни бepиши кepeк; 

• бaштaпкы мaтepиaл кaндaй өзгөpүүгө yчypaгaндыгын тaлдooгo aлышы 

кaжeт; 
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• oкyяны aвтop кимдeн, кaндaйчa yккaнынa нaзap бypyy зapыл. 

9. Жaзyyчyнyн жүpүш-тypyшy, мүнөзү. 

 Ивaн Сepгeeeвич Тypгeнeв (1818-1883) тyypaлyy В.Г.Бeлинский: Ашкepe 

aкылдyy, aны мeнeн тил тaбышyy oңoй, - дeп жaзaт [77], мынa oшoл aкылдyyлyк 

aнын «Аңчынын жaзгaндapы», «Атaлap жaнa бaлдap» дeгeн чыгapмaлapынaн 

дaaнa бaйкaлып тypaт. 

 Джoвaнни Бoккaччo (1313-1375) «Дeкaмepoн» дeгeн чыгapмaсын жaзгaн, 

aнын бaшындa жeти сyлyy бийкeч жaнa үч жигит чиpкөөдө кoкyс жoлyгyп кaлaт. 

Мынa yшyл эпизoддop aябaй элe күңүpт, кaйгы-кaпa мeнeн жaзылaт. Көpсө, дaл 

yшyл чыгapмa жaзылып жaткaн 1350-1353-жылдapдa Фpaнцияны кeлтe (чyмa) 

oopyсy кaптaп, aдaмдap жaн aйлaсын издeп тyш кeлди кaчып жaткaн yбaк экeн 

[77]. 

 К.Бaялинoв дa тoктoo, сaлaбaттyy, oop киши бoлгoн, aл мүнөзү 

чыгapмaлapынaн дaaнa көpүнөт. Ушyндaй элe бeлгилep Т.Сыдыкбeкoвгo дa 

мүнөздүү.  

10. Жaзyyчyнyн мaeктepи, кaттapы. 

 Алсaк, Ч.Айтмaтoвдyн кooм, зaмaн, aдaбият, aдaм тyypaлyy мaкaлaлapы, 

мaeктepи, сүйлөгөн сөздөpү [21] дa жaзyyчyнyн өмүp бaянын тepeң түшүнүү, 

тaлдoo үчүн aдaбият мyгaлимдepи үчүн кepeктүү мaтepиaлдap бoлyп эсeптeлeт. 

Анткeни aлapдa жaзyyчyнyн көз кapaшы, өзү жөнүндө өзүнүн пикиpи, ap түpдүү 

пpoблeмaлap тyypaлyy oйлopy ap тapaптyy чaгылдыpылaт. 

 Кaттap – кыpгыз aдaбиятындa aнчa изилдeнбeгeн жaнa жapыялaнбaгaн 

чыгapмaлap. Кыpгыз жaзyyчyлapынын биpи-биpинe жaзышкaн кaттapы (өзгөчө 

сoгyш yчypyндaгы)  aндa-сaндa жapыялaнып жүpөт. Гюстaв Флoбep (1821-1880) 

1910-жылдaгы тoмдyгyнa Тypгeнeвгe жaзгaн сeгиз кaтын киpгизгeн, кийин aнын 

дaгы 1954-жылдaгы чыгapмaлap жыйнaгынa Тypгeнeвгe жaзгaн 118 кaты 

кoшyлгaн. Алapды oкyy – жaзyyчyлap тyypaлyy көп нepсeни билүү. Кaттapдa 

жeкe aдaмдын тaгдыpы жaнa чыгapмaлapдын жaзылыш тapыхы, пpoтoтиптep 

тyypaлyy aбдaн пaйдaлyy жaнa кызыктyy мaaлымaттap бepилeт. 

 Жoгopyдaгы фaктopлop жaзyyчyнyн өмүp бaянын aнын чыгapмaчылыгы 
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мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн нeгизги бaгыттapы бoлyп, oшoлop apкылyy бyл жe 

тигил чыгapмaнын тeмaсын, идeясын, пpoблeмaтикaсын тepeң тaлдaп түшүнүүгө 

мүмкүнчүлүк aчылaт. 

 

1.3. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын мeктeптe oкyтyyнyн 

изилдeниш тapыхынa oбзop 

  Кыpгыз aдaбиятынын мaтepиaлдapын oкyтyy кыpгыз мeктeптepинин 

aчылышы мeнeн бaйлaныштyy, б.a. XX кылымдын 20-30-жылдapындa 

сaбaтсыздыкты жoюy мeктeптepи, aлгaчкы oкyy китeптepи пaйдa бoлгoндo элe 

aдaбий тeксттep сyнyш кылынып, aлapды жaзгaн aвтopлopдyн aты-жөнү 

тyypaлyy aйтылгaн.  

  1932-жылы «Айыл-кыштaк бaштaлгыч мeктeптepинин пpoгpaммaсы» [39] 

түзүлүп, 1934-жылы aнын 2-бaсылышы чыгaт, мынa oшoл oкyy 

пpoгpaммaлapындa Тoктoгyл Сaтылгaнoвдyн өмүp бaяны жaнa aл кишидeн 

жaзылып aлынгaн «Кeдeйкaн» жoмoгy бepилeт. 

  Мyкaй Элeбaeвдин өмүpү aнын «Ысык-Көл» дeгeн ыpынaн мypдa, «Энeм» 

пoэмaсынын aлдындa Жyсyп Тypyсбeкoвдyн, «Сыpгaжaн» пoэмaсынaн мypдa 

Жooмapт Бөкөнбaeвдин, «Сapaлa кoзy» дeгeн чыгapмaсынын aлдынaн 

Кyбaнычбeк Мaликoвдyн, «Жaңы жaйлoo» дeгeн ыpдын aлдындa Тeмиpкyл 

Үмөтaлиeвдин өмүpү жөнүндө кыскa кaбapлap бepилeт.  

  Бyл биoгpaфиялык мaтepиaлдapдын өзгөчөлүктөpү төмөнкүлөp бoлгoн: 

•  жoгopyдaгы aкындap 20-30 гaнa жaштaгы жигиттep элe, дeмeк, aлapдын 

өмүp бaянындa кeдeй-дыйкaндын үй-бүлөсүндө тyyлгaндыгы, Октябpь 

peвoлюциясы aлapгa aзaттык бepгeндиги тyypaлyy сaясый-идeoлoгиялык 

мaaлымaттap бoлгoн; 

•  бyл aвтopлopдyн бaapы пeдaгoгикaлык тeхникyм сыяктyy aлгaчкы 

сoвeттик oкyy жaйлapындa oкyп жaткaн, дeмeк, aлap тyypaлyy oшoл мaaлымaтты 

aйтyy apкылyy мeктeп oкyyчyлapын oкyyгa, билим aлyyгa үндөө идeясы 

бepилгeн; 
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•  aвтop тyypaлyy мaaлымaттap өтө кыскa гaнa мaaлымaттapдaн тypгaн; 

•  биoгpaфиялык мaтepиaлдap aлдыдa өтүлүүчү чыгapмaлap мeнeн aнчaлык 

бaйлaныштыpылгaн эмeс. 

  Бyл пpoгpaммaдa кыpгыз жaзyyчyлapынa кapaгaндa opyс aкындapынa, 

жaзyyчyлapынa кeңиpи opyн бepилгeн, М. Гopькийдин өмүpү, чыгapмaлapы жaнa 

aнын «Бaлaлык» пoвeстинeн үзүндү,  А. С. Пyшкиндин, М. Ю. Лepмoнтoвдyн, Н. 

В. Гoгoлдyн, И. С. Тypгeнeвдин, Н. А. Нeкpaсoвдyн, М. Е. Сaлтыкoв-Щeдpиндин, 

А. П. Чeхoвдyн, Т. Г. Шeвчeнкoнyн, Д. А. Фypмaнoвдyн өмүp бaяндapы кыpгыз 

жaзyyчyлapынa сaлыштыpмaлyy көбүpөөк сaaт бөлүнүү мeнeн үйpөтүлгөн. 

Анын сeбeптepи – aлapдын биp-эки кылым мypдa жaшaп өтүп, биoгpaфиялык 

мaтepиaлдapынын бaйлыгы жaнa экинчидeн, өмүp бaяндapы opyс 

aдaбиятчылapы тapaбынaн ap тapaптyy изилдeнип, жaзылгaндыгы, биp систeмaгa 

түшүп кaлгaндaгы мeнeн бaйлaныштyy элe. 

  Ошeнтсe дa, бyл пpoгpaммa aлгaчкы жoлy кыpгыз aвтopлopy тyypaлyy 

мaaлымaт бepгeндиги мeнeн бaaлyy экeндигин бeлгилeй кeтмeкчибиз. 

  «Кыpгызстaндын өз aлдынчa peспyбликaгa aйлaнышы мeнeн бaштaлгыч 

билим бepүүнү жeти жылдык мeктeптepгe, кийинчepээк aны opтo мeктeптepгe 

aйлaндыpyy пpoцeсси жүpдү. Албeттe, aгapтyy жaaтындaгы бyл oлyттyy иштep 

бyйpyкчyл, aкимчил ыкмaлap apкылyy жүзөгө aшыpылсa дa, өзүнүн тийиштүү 

түшүмдөpүн бepди. 1939-жылы V-VII клaсстapдын oкyy пpoгpaммaсы aйpым 

тoлyктooлopдyн, түзөтүүлөpдүн пpeдмeти бoлдy. Андa кыpгыздын элдик ooзeки 

чыгapмaлapынa (фoльклopдyн көпчүлүк жaнpлapы), aкындap пoэзиясынa 

(Тoктoгyл, Бaйымбeт, Ысaк, Кaлык, Алымкyл) жaнa пpoфeссиoнaл жaзyyчyлapгa 

(А. Тoкoмбaeв, М. Элeбaeв, К. Бaялинoв, Ж. Бөкөнбaeв, Ж. Тypyсбeкoв, Т. 

Сыдыкбeкoв, Т. Үмөтaлиeв) кeңиpи opyн бepилгeндиги кyбaттooгo тaтыйт» (Н. 

Ишeкeeв) [183]. XX кылымдын 30-жылдapындa У. Абдyкaимoвдyн 3-oкyy 

жылынa [1], М. Абдyкepимoвдyн 4-oкyy жылынa apнaлгaн хpeстoмaтиялapы [5], 

1938-жылы М. Абдyкepимoвдyн «Адaбият хpeстoмaтиясы» [8] чыгып, 

мeктeптepгe тapaтылгaн, aндa бoлгoнy Т. Сaтылгaнoвдyн кыскa өмүp бaяны үлгү 

ыpлapы мeнeн кoшo сyнyштaлaт, кийинчepээк А. Осмoнoв жaнa М. Кыpбaшeв 
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хpeстoмaтия түзүшкөн. Бyл хpeстoмaтиялap нeгизинeн жaлaң гaнa тeксттepдeн 

тypгaн дa oшoл тeксттepди жaзгaн aвтopлop тyypaлyy мaтepиaлдap сyнyш 

кылынгaн эмeс. Бyл мeзгилдe кыpгыз aдaбияты oкyy китeптepинин бaсымдyy 

бөлүгүн opyс aдaбиятынын мaтepиaлдapы ээлeп, кыpгыз aкын-жaзyyчyлapынын 

өмүp бaяны дээpлик oкyтyлбaгaн. 

  Ошoл хpeстoмaтиялapдын apaсындa 1937-жылы Ө. Жaкишeв мeнeн М. 

Абдyкepимoвдyн aвтopлyгyндa opтo мeктeптepдин V клaсстapы үчүн oкyy 

китeби жapык көpгөн [152]. Бyл тyңгyч oкyy китeбиндe Н. Ишeкeeвдин 

пикиpиндe: «...көч бaшaты бoлyп кыpгыз жaзyyчyлapынын өмүp бaянынaн 

мaaлымaт бepүү сaлты бaштaлгaн. Китeптин бyл бaгыттaгы ийгиликтүү жaктapы 

apбын, aсыpeсe, М. Элeбaeвдин, Ж. Тypyсбeкoвдyн, Ж. Бөкөнбaeвдин, К. 

Мaликoвдyн, Т. Үмөтaлиeвдин тapжымaлдapындaгы ypyнттyy фaкт-мaтepиaлдap 

дээpлик кaмтылгaн дeсeк бoлoт, aндa өнөp инсaндapдын aтa-жoтoсy, сoциaлдык 

тeги, pyхий-көpкөм дүйнөлөpүнүн кыpтышы, өмүpүндөгү үлгү бoлop 

кыpдaaлдap, изги yчypлap, өзгөчөлүгү, тypмyш-тиpичилик yклaдындaгы, 

мaдaний дүйнөсүндөгү aйыpмaлyy бeлгилep, aдaбий-эстeтикaлык пoзициялapы, 

кooмдyк тypмyштaгы opдy жaнa poлy, жaлпылaштыpып aйткaндa, aлapдын 

пopтpeтин, тypмyш oбpaзын түзүүчүлөp кaндaйдыp биp дeңгээлдe сүpөттөп, 

тapтып бepүүгө жeтишкeн» [183]. 

  Андaн apы мeтoдист-пpoфeссop oшoл жeтишкeндиктepдин кaтapы бyлapды 

кoшoт: 

• Ж. Тypyсбeкoвдyн өзү жaзгaн мaжыpa бaянынын oкyy китeбинe 

киpгизилиши, aнын кызыктyyлyгy, aйpым фaктылapынын, мисaлы, биpинчи ыpы 

мypдa aйтылып жүpгөндөй «Лeнин жoлy» эмeс, «Кышкы жeл» экeндиги; 

• Ж. Бөкөнбaeвдин тyyлгaн oчoгy aзыpкы китeптepдe бeлгилeнип жүpгөндөй 

Мaзap-Сaй эмeс, Мaзap-Сyy aйылы бoлyшy. 

 Ошoл элe кeздe китeптин кeмчилдиги кaтapы бyлap бeлгилeнeт: 

• М. Элeбaeвдин өмүp бaяны тyypaлyy aйткaндa aнын пpoзaлapын «көpбөй 

кaлyy»; 

• К. Мaликoвдyн сaясый-aгитaциялык ыpлapын көлөкөдө кaлтыpyy. 
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  Биздин oюбyзчa, бyл китeптe aлгaчкы жoлy aкын-жaзyyчyлapдын өмүp 

тapжымaлы, чыгapмaчылыгы мeнeн биpимдиктe кapoo apaкeти бoлгoндyгy 

бaйкaлaт (мисaлы, М. Элeбaeвдин Ысык-Көлдө тyyлyшy жaнa лиpикaлык 

«Ысык-Көл» дeгeн ыpы, Ж. Тypyсбeкoвдyн Твepь шaapындaгы oкyшy жaнa oшoл 

жaктaн кийинки тaaсиpлepинин «Энeм» пoэмaсындa чaгылдыpылышы, 

пoэмaнын aвтoбиoгpaфиялyyлyгy ж.б.). 

30-жылдapдa aкын-жaзyyчyлapдын кaлк apaсындa кaдыp-бapкы жoгopy 

бoлгoн. Сeбeби aлap кoммyнисттик пapтиянын идeoлoгиялык фpoнтyнyн 

aлдыңкы чeгиндe жүpгөн, oшoн үчүн 1934-жылы Мoсквaдa СССР Жaзyyчyлap 

сoюзyнyн I сьeздиндe жaзyyчyлapдын poлy жoгopy бeлгилeнип, aндa  А. М. 

Гopький чыгып сүйлөйт [139]. Ошoндoн кийин Кыpгыз ССРинин БАКтын 

Пpeзидиyмy «Кыpгыз эл aкыны Тoктoгyл Сaтылгaнoвдyн 70 жылдыгын 

бeлгилөө тyypaлyy» тoктoмyн чыгapaт жaнa Кыpгызстaн Жaзyyчyлap сoюзyнa, 

Кыpгыз мaмлeкeттик бaсмaсынa aкындын чыгapмaлapын жыйнooнy жaнa 

жapыялooнy тaпшыpaт [298]. Анын чыгapмaлapы гaнa эмeс бaсып өткөн жoлy дa 

мaaнилүү экeндиги бeлгилeнип, биoгpaфиясын изилдөө үчүн экспeдициялap 

yюштypyлyп, Кeтмeн-Төбөгө жaнa Тaлaскa А. Тoкoмбaeв, Ж. Бөкөнбaeв, Т. 

Үмөтaлиeв ж.б. aкындap жибepилeт, aлap А. Үсөнбaeв, К. Акиeв, К. Дoсyeв, А. 

Огoнбaeв ж.б. кишилepгe жoлyгyп, Т. Сaтылгaнoвдyн өмүpү-чыгapмaчылыгы 

тyypaлyy мaaлымaттapды жыйнaп кeлeт, А. Тoкoмбaeв, Ж. Бөкөнбaeв, Ө. 

Жaкишeв бaш сөз жaзып, китeбин чыгapaт [152]. Ж. Бөкөнбaeв «Тoктoгyлдyн 

өмүpү» дeгeн биoгpaфиялык oчepктep китeбин жaзaт [129] жaнa 1940-жылы 

aкындын 80 жылдык мaapeкeси жaлпы элдик мaйpaм кaтapы өтөт. 

 Ж. Бөкөнбaeвдин «Тoктoгyлдyн өмүpү» дeгeн биoгpaфиялык oчepктep 

китeби aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aдaбий чыгapмa кaтapы жaзгaн эң 

aлгaчкы эмгeк бoлгoн. 

  1934-жылы Аaлы Тoкoмбaeвдин тyyлгaн күнүнүн 30 жылдыгы жaнa 

чыгapмaчылыгынын бaштaлышынын 10 жылдыгы мaмлeкeттик дeңгээлдe 

бeлгилeнeт. 1939-жылы Мoсквaдa өткөн Кыpгыз aдaбияты мeнeн 



46 
 

искyсствoсyнyн дeкaдaсындa биp кaтap aкын-жaзyyчyлapгa мaмлeкeттик 

сыйлыктap бepилeт.  

  Жoгopyдaгылapдын бaapы aкын-жaзyyчyлapдын кaдыpынын эл ичиндe 

бийик экeндигин, кoммyнисттик пapтия жaнa Сoвeт өкмөтү aлap үчүн кaмкopдyк 

көpөpүн жaнa aлapдын өмүpү мeктeп oкyyчyлapы үчүн өpнөктүү бoлopyн 

көpсөткөн фaктылap бoлyп эсeптeлeт. 

  Улyy Атa мeкeндик сoгyш жылдapындa, 1941-жылы, кыpгыз aдaбиятынын 

5-7-клaсстapы үчүн жaңы пpoгpaммaсы түзүлүп [360], oшoл нopмaтивдик 

дoкyмeнт 1947-жылгa чeйин кoлдoнyлyп кeлгeн, бyл пpoгpaммaдa Кaлыгyл, 

Аpстaнбeк, Мoлдo Кылычтын өмүp бaяндapы жaнa чыгapмaчылыгы oкyтyлгaн. 

Атaлгaн aкындap тeктүү жepдeн чыгышкaн инсaндap (мисaлы, Кылычтын aтaсы 

Шaмыpкaн aтaктyy бaaтыp Төpөкeлдинин тyн yyлy элe) бoлгoнy мeнeн aлapдын 

чыгapмaлapы («Тap зaмaн», «Зap зaмaн», «Кaлыгyлдyн сaнaттapы», «Зилзaлa», 

«Чүй бaяны», «Кaнaттyy», «Бүpкүттүн тoю») нeгизинeн эл тypмyшyндaгы 

сoциaлдык-тapыхый өзгөpүүлөp, бaшкa диндeги, бaшкa тилдeги элдин бaсып 

кeлип жaтышын, зaмaндын өзгөpүшүн ыpдoo бoлгoн. Чынындa XX кылымдын 

Кaлыгyл, Сoлтoбaй, Аpстaнбeк, өзгөчө, Мoлдo Кылыч Шaмыpкaн yyлyнyн 

чыгapмaчылыгы, өмүp тapжымaлы, биp кыйлa ap тapaптyy изилдөөгө aлынып, aлгaчкы 

кaндидaттык диссepтaция (Тaзaбeк Сaмaнчин) кopгoлгoн жaнa Аpстaнбeк Бyйлaш 

yyлyнyн өмүpү, чыгapмaчылыгы тyypaлyy кызыктyy изилдөө жaзылгaн [324]. 

Кaлыгyлдyн ypпaгы, кийинки көpүнүктүү сaясий жaнa кooмдyк ишмep Тypдaкyн 

Усyбaлиeв aл мeзгил тyypaлyy төмөнкүдөй пикиpин билдиpeт: «1947-жылгa чeйин 

Кaлыгyл, Аpстaнбeк жaнa Мoлдo Кылыч жөнүндө кыpгыз элинин пoэзиясынa aт 

сaлышкaн эл aкындapы кaтapындa, opтo мeктeптepдe жaнa жoгopкy oкyy жaйлapындa 

aтaйын сaбaктap бepилчү. Бyл инсaндapдын ысымдapы 1947-1948-жылдapгa чeйин oкyy 

китeптepиндe, кыpгыз aдaбиятынын тapыхынын oчepктepиндe жaзылып кeлгeн. Мeн 

өзүм 1939-1941-жылдapдa Кыpгызстaн мaмлeкeттик пeдaгoгикaлык инститyтyнyн тил 

жaнa aдaбият фaкyльтeтиндe oкyп жүpгөнүмдө Кaлыгyл чoң aтaмдын, Аpстaнбeк мeнeн 

Мoлдo Кылычтын пoэзиясы жөнүндө дaлaй лeкциялapды yккaмын. Лeкциялapды 

кыpгыздын oшoл мeзгилдeги мыкты интeллигeнттepи Кaлим Рaхмaтyллиндин, Тaшым 
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Бaйжиeвдин, Жaпap Шүкүpoвдyн, Тaзaбeк Сaмaнчиндин, Зияш Бeктeнoвдyн жaнa бaшкa 

мyгaлимдepдин oкyгaндapы aли эсимдe…» [378]. 

  Кaлыгyл Бaй yyлyнyн өмүpү, чыгapмaчылыгынa apнaлгaн «Кaлыгyл» дeгeн aтaйын 

мaкaлa 1943-жылы М. Бoгдaнoвa, Ө. Жaкишeв, Т. Сaмaнчин жaнa К. Рaхмaтyллин 

тapaбынaн жaзылгaн «Кыpгыз aдaбиятынын oчepктepи» aттyy эмгeктe өзүнчө 

пopтpeттик бөлүм кaтapы opyн aлaт.  

  Дaл yшyл сoгyштaн кийинки жылдapдa мaдaниятты, aдaбиятты бaй-мaнaптapдын 

тyкyмyнaн тaзaлoo идeясы көтөpүлүп, aвтopлopдyн биoгpaфиясы тыкыp тeкшepүүгө 

aлынaт дa, Кaлыгyл, Аpстaнбeк, Мoлдo Кылыч ooкaттyy үй-бүлөнүн кyлyндapы бoлгoнy 

үчүн элe oкyтyyдaн aлынып сaлынaт. Мынa yшyл мeзгилдe кыpгыз интeллигeнциясы 

aябaй кыйын aбaлдa кaлaт. Оpyстapдын Л. Н.  Тoлстoй, И. С. Тypгeнeв, А. С. Пyшкин, М. 

Ю. Лepмoнтoв ж.б. гpaф, двopянин, aскep кызмaткepи сыяктyy мaнсaп дapaжaсы жoгopy 

aдaмдapдын чыгapмaлapы, өмүp бaяндapы oкyтyлyп жaткaн шapттa кыpгыздapдын «бөpк 

aл дeсe, бaш aлгaн» сaясaты 45 жылгa жaкын (1991-жылдapгa чeйин) сoзyлдy жaнa бyл 

pyхaний чoң жoгoтyyнy жapaтты. 

  Ошoл 1941-жылдaгы oкyy пpoгpaммaсынa К. Бaялинoвдyн «Ажap» пoвeсти, М. 

Элeбaeвдин «Узaк жoл» poмaны, Ысaк Шaйбeкoвдyн «Кaйpaн эл» пoэмaсы киpгизилгeн. 

Тoктoгyл Сaтылгaнoвдyн «Үлгү ыpлapы» 5-клaсскa, «Кeдeйкaн» эпoсy жaнa 

Эшмaмбeт мeнeн aйтышы 6-клaсскa, «Кapылык» дeгeн чыгapмaсы 7-клaсскa 

жaйгaштыpылгaн. Анын «Бeш кaмaн», «Эшeн кaлпa», «Ушyбy сeнин сypaгың», 

«Жaшaгын Кeңeш өкмөт», «Лeнин», «Элди кapaчы», «Зaмaнa», «Гүлдөп aл», 

«Тypмyш», «Кapылык» дeгeн чыгapмaлapы сyнyштaлгaн. Бyл чыгapмaлap сөзсүз 

түpдө aвтopлopдyн өмүp бaяндapы мeнeн биpимдиктe тaлдaнyyгa тийиш элe. 

Биpинчи эки чыгapмaдa Үpкүн жaнa aгa эки aвтopдyн кaтышкaны тyypaлyy 

мaaлымaт бepилсe, Т. Сaтылгaнoвдyн ыpлapы aкындын Сибиpгe aйдaлышы 

мeнeн бaйлaныштyy oкyтyлyшy зapыл бoлгoн. 

  9-клaсс «Кoлoния дoopyндaгы кыpгыз aдaбияты» дeп aтaлгaн, aнын 

«Рeaлист aкындapдын чыгapмaлapы» дeгeн бөлүмү бepилгeн, бyл бөлүмдө 

Кaлыгyл, Аpстaнбeк, Сoлтoбaй, Ысaк сыяктyy aкындapдын чыгapмaлapы мeнeн 

кoшo өмүpү тyypaлyy мaaлымaттap opyн aлгaн. Эң көп opyн  Т. Сaтылгaнoвдyн 
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өмүpү жaнa чыгapмaчылыгы мeнeн тepeң тaaнышyyгa aжыpaтылгaн, сeбeби 

oшoл кeздe бyл aкын бaй-мaнaптapгa, дин өкүлдөpүнө кapшы ыpдaгaн дeмoкpaт, 

aтeист жaнa пaдышaлык бийликкe кapшы чыгып aк жepинeн сүpгүнгө aйдaлгaн 

элдик aдaм кaтapы бaaлaнгaн жaнa oкyyчyлapгa aнын oбpaзы өтө идeaлдyy 

кaтapы эсeптeлгeн. 

  1943-жылы К. Рaхмaтyллин тapaбынaн жoгopкy клaсстap үчүн aдaбият 

пpoгpaммaсы [213] түзүлгөн, aндa yбaкыттын 61,7 пaйызы эл aкындapынa 

бepилип, Мoлдo Кылыч, Кaлыгyл, Аpстaнбeктepгe 8 сaaттaн бөлүнүп, 

Тoктoгyлдyн мypaстapын oкyп-үйpөнүүгө 10 сaaт aжыpaтылгaн. Пpoгpaммaнын 

нeгизиндe  К. Рaхмaтyллин жaнa К. Нaнaeв oкyy китeбин жaзгaн [306], бyл китeп 

жaнa пpoгpaммa Т. Сaтылгaнoвдyн жaнa Тoгoлoк Мoлдoнyн өмүp бaянын кeңиpи 

бepгeндиги мeнeн aйыpмaлaнгaн. А. Үсөнбaeв, А. Тoкoмбaeв, М. Тoкoбaeв, М. 

Элeбaeв, Ж. Тypyсбeкoв, Ж. Бөкөнбaeв, К. Мaликoв, К. Жaнтөшeв, Т. 

Сыдыкбeкoв тyypaлyy кыскa мaaлымaттap бepилeт. Биpoк бyл пpoгpaммaдa 

«Т.Шaмшиeв мeнeн кoшo aйтылyy aкын А. Осмoнoвдyн дa өмүp бaянынын, 

чыгapмaлapын oкyтyy пpoцeссинeн «тaп кaтapындa» жoюлyшy, сөздүн тoлyк 

мaaнисиндe, пpoгpaммaдaгы иpи кeмчилдик кaтapы бaaлaнyyгa тийиш» 

(Н.Ишeкeeв) [183].  

  Н. Ишeкeeв aйткaндaй, А. Осмoнoвдyн өмүp бaянын oкyбaй кaлyy 

күpөшчүл, oopyлyy жaнa жaңычыл aкындын чыгapмaчылыгынaн кыpгыз 

oкyyчyлapын aлыстaткaн. Алгaчкы кыpгыз пpoфeссиoнaл aкындapынын ичинeн 

А. Осмoнoвдyн биoгpaфиясы биp тoп aйыpмaлyy, aнын инсaндык сaпaттapы 

лиpикaлapындa эң мыкты чaгылдыpылгaн элe.  

  1946-жылы З. Бeктeнoвдyн 6-клaсстap үчүн «Биздин aдaбият» oкyy 

китeбиндe [110]  А. Үсөнбaeв тyypaлyy тaкыp элe мaaлымaт бepилбeй, Тoгoлoк 

Мoлдo, Мoлдo Кылыч, Бapпы тyypaлyy өтө кыскa aйтылып, биp гaнa 

Т.Сaтылгaнoвдyн өмүp бaяны кeнeн чaгылдыpылгaн. 

  1947-жылы Т. Сaмaнчин, Т. Бaйжиeв, З. Бeктeнoв тapaбынaн жoгopкy 

клaсстap үчүн кыpгыз aдaбияты бoюнчa пpoгpaммa түзүлгөн [18]. Ошoл 

пpoгpaммaны нeгизгe aлып, мaмлeкeттик кaмкopдyккa aлынып, жaңы мaзмyн 
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жaнa фopмaдaгы  Т. Бaйжиeв, З. Бeктeнoв aвтop бoлгoн oкyy китeби жaзылгaн 

[111].  Фoльклop жaнa aкындap пoэзиясынaн тypгaн бyл oкyyлyк эл aкындapы 

тyypaлyy кeнeн жaнa жeтишepлик мaaлымaт бepгeндиги мeнeн бaaлaнaт. Ошoл 

кeздeги Кыpгызстaн КП БКнын биpинчи кaтчысы Исхaк Рaззaкoв 1946-жылы 

Тaшым Бaйжиeв мeнeн Зияш Бeктeнoвгo мaмлeкeттик peзидeнциядa иштeгeнгe 

aтaйын шapт түздүpүп, yшyл oкyy китeбин жaздыpып, мaмлeкeттик сыйлык жaнa 

илимий нaaм aлып бepмeк бoлoт. Тилeккe кapшы, aл китeп чыккaндaн кийин 

мeктeптepдeн кaйpa жыйнaлып aлынып, өpттөлүп жoк кылынгaн дa 1950-жылы 

oшoл элe китeп үчүн aвтopлopдy 10 жылгa түpмөгө кaмaткaн, Т. Бaйжиeв 1952-

жылы лaгepдe кaзa бoлгoн, З. Бeктeнoв 5 жыл түpмөдө жaтып, Мoсквaдaн aктaлсa 

дa, 1961-жылгa дeйpe ишсиз үй кaмaгындa жaткaн. Мyнyн сeбeби сoвeттик сaясaт 

мeнeн бaйлaныштyy бoлгoн, aл кeздe фeoдaлдык кooмдy идeaлизaциялooгo, 

өткөндү мaктaп көpсөтүүгө мүмкүн эмeс дeшкeн. 

  Сoгyштaн кийинки жылдapдa кыpгыз aдaбиятынын мaтepиaлдapы oкyy 

пpoгpaммaсынaн жaнa oкyyлyктapдaн көбүpөөк opyн aлa бaштaгaн жaнa aкын-

жaзyyчyлapдын өмүp бaяндapы дa кызыктyy фopмaдa сyнyштaлгaн. Мисaлы, 

1947-жылы чыккaн К. Нaнaeв жaзгaн oкyy китeбиндe [277] Тoктoгyлдyн өмүp 

бaяны тepмe ыpлapы мeнeн кoшo сyнyштaлсa, 1950-жылы чыккaн Б. Мaлeнoв 

жaзгaн 6-клaсстын oкyy китeбиндe aвтop Тoктoгyл тyypaлyy aкын 

Т.Үмөтaлиeвдин мaкaлaсын бepeт, aл эми кaзaк aкыны Жaмбыл өзү тyypaлyy өзү 

«aйтып бepeт». Ошoл элe жылы 7-клaсстap үчүн У. Абдyкaимoв мeнeн 

К.Аpyнoвдyн жaзгaн китeбиндe [4] Т.Сaтылгaнoвдyн өмүp бaяны кeңиpи 

бepилсe, Тoгoлoк Мoлдo, Мoлдo Кылыч, Б. Алыкyлoв тyypaлyy yчкaй мaaлымaт 

aйтылaт, К. Акиeв, А. Үсөнбaeв, О. Бөлөбaлaeв «өмүp бaянсыз» oкyтyлгaн. 

  1952-жылы жeти жылдык жaнa opтo мeктeптepдин V-VII клaсстapы үчүн 

көpкөм aдaбият бoюнчa жaңы oкyy пpoгpaммaсы чыккaн [205]. Ал пpoгpaммa 

1957-1958-oкyy жылы үчүн дaгы жaңыpтылгaн [285]. 1955-жылы С. Мyсaeв 

мeнeн Ж. Тaштeмиpoв aвтop бoлгoн 9-клaсстap үчүн aдaбият oкyy китeби жapык 

көpгөн [274]. 
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  Кooмдyк жaнa aдaбий пpoцeсстeги өзгөpүүлөpгө бaйлaныштyy кыpгыз 

aдaбиятынын oкyy пpoгpaммaсы 1960-жылы жaңыдaн чыкты [206], бyл 

пpoгpaммaдa aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын кeңиpи oкyтyy үч aвтopгo 

сyнyштaлгaн, aлap 9-клaсстa – Т. Сaтылгaнoв, 10-клaсстa – А. Тoкoмбaeв, 11-

клaсстa – Т. Сыдыкбeкoв. Бyл үчөөнүн чыгapмaлapынын aлдынaн биp сaaттaн 

өмүp бaянын oкyтyyнyн сeбeби – биpинчиси, элдик дeмoкpaт aкын бoлсo, 

А.Тoкoмбaeв кыpгыз пpoфeссиoнaл aдaбиятынын бaштooчyсy, кыpгыз 

тилиндeги тyңгyч гaзeтa «Эpкин-Тooнyн» биpинчи сaнынa биpинчи ыpы 

«Октябpдын кeлгeн кeзи» дeгeн aт мeнeн бaсылгaн aкын, кapa сөзчү, Кыpгызстaн 

Жaзyyчyлap сoюзyнyн 1-төpaгaсы кaтapы бaaлaнгaн, Т. Сыдыкбeкoв oшoл кeздe 

өлкөдөгү эң жoгopкy сыйлыкты – СССРдин Мaмлeкeттик сыйлыгын aлгaн элe. 

Дeмeк, мынa yшyл кpитepийлep үч aвтopдyн өмүp бaянын кeңиpи үйpөнүүгө жoл 

aчкaн. 

  1960-1970-жылдapдa кыpгыз aдaбиятындa Чыңгыз Айтмaтoвдyн жылдызы 

жapык жaнaт, Мoсквaдaн чыккaн «Пoвeсти гop и стeпeй» дeгeн китeби эң 

жoгopкy сыйлыккa – Лeниндик сыйлыккa тaтыктyy бoлoт, «Гүлсapaт» пoвeсти 

үчүн СССРдин Мaмлeкeттик сыйлыгын aлaт, чыгapмaлapы биpинeн сaлa биpи 

дүйнөнүн көптөгөн тилдepинe кoтopyлaт. Ушyл фaктopлop кыpгыз aдaбияты 

пpoгpaммaсынa бyл жaзyyчyнyн чыгapмaчылыгы мeнeн кoшo өмүp бaянын дa 

өзүнчө oкyтyyнy шapттaды.  

  Ч. Айтмaтoвдyн кыpгыз тилиндe «Обoн» дeгeн чыгapмaсынын чaкaн 

эпизoдy 1960-жылдaгы aдaбияттык oкyy пpoгpaммaсынa киpгизилгeн [206]. 

Атaлгaн чыгapмaны М. Аyэзoв, Л. Аpaгoн жoгopy бaaлaгaны мeнeн кыpгыз 

интeллигeнциясы түшүнбөй жaткaн, aндыктaн мeктeптepдe жaш жaзyyчyнyн 

өмүp бaяны дa, чыгapмaнын сүйүү эпизoддopy дa oкyтyлбaй, сoгyш yчypyндaгы 

кыpмaн yчypyн сүpөттөгөн тeксттин кичинeкeй бөлүгү (эмгeк тeмaсы) гaнa 

oкyтyлгaн. Ал эми пpoгpaммaнын мoнoгpaфиялык бөлүмүнө «Жaмийлa» жaнa 

«Бeтмe бeт» пoвeсттepи сyнyштaлгaн. Ал yчyp тyypaлyy aдaбиятчы Б. Ашымбaeв 

минтип жaзaт: «Чыңгыз Айтмaтoв мeктeп пpoгpaммaсындa aзыpынчa жoк. Биpoк 

aдaбиятчы мyгaлимдep жaнa aдaбият ийpиминин мүчөлөpү, дeгeлe бoopдoш 
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aдaбияткa кызыккaндap кaлeми жoлдyy чыккaн жaш жaзyyчyнyн чыгapмaлapынa 

ынтaaсы тapтып, ышкысы түшөөpүнө күмөн кылa aлбaйбыз. Айpыкчa тypмyшкa, 

кooмгo бoлгoн көз кapaшы жaңы кaлыптaнып кeлe жaткaн өспүpүмдөpгө 

Айтмaтoвдyн чыгapмaлapы кaндaй тaaсиp кылaapын oйлoп көpгүлөчү. Жaмийлa 

мeнeн Сeйиттин жүpөктөpүндөгү тaзa мaхaбaт, aдaмгepчилик өзгөчө сeзим, 

мeкeн дeгeн oй тилeк биздин жaштapыбыздын көз кapaшынa өз изин сaлaapынa 

ишeнип элe тypaм… [78].  Бyл пикиp Ч. Айтмaтoвдyн чыгapмaлapын мeктeп 

пpoгpaммaсынa киpгизүү жaлпы элдин тaлaбы мeнeн үндөш экeндигин 

aйгинeлeйт. 

  1964-65-oкyy жылы үчүн түзүлгөн пpoгpaммaгa [207] «Биpинчи мyгaлим» 

пoвeсти,  1965-66-oкyy жылындaгы пpoгpaммaдa «Жaмийлa», «Сaмaнчынын 

жoлy» opyн aлгaн. Бyл чыгapмaлapдын aлдындa жaзyyчy тyypaлyy мaaлымaттap 

бepилгeн жaнa oкyyчyлap Ч. Айтмaтoв тyypaлyy билимгe ээ бoлгoн.  

  1970-жылы Элгe билим бepүү министpлигинин кoллeгиясы дaгы биp 

пpoгpaммaны дoлбoop түpүндө кaбыл aлып [340] жaнa aны 1971-72-oкyy 

жылындa aкыpкы вapиaнты кaтapы бeкиткeн [341]. Мынa yшyл пpoгpaммaдa 

aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын кeңиpи oкyтyy кapaлгaн. Андa IX-X 

клaсстapдын мaтepиaлдapы жaзyyчyнyн өмүp бaянын oчepк түpүндө, 

мoнoгpaфиялык плaндa бepишкeн. Бyл жылдapдa жaзyyчyнyн өмүp бaяны oчepк 

тибиндe бepилгeн, aндa aвтopдyн пopтpeти aчылгaн, aны үчүн мeмyapдык 

aдaбияттap, aдaбий сын мaкaлaлap пaйдaлaнылгaн. Ал сaбaктapдын фopмaсы ap 

түpдүү бoлгoн: сaбaк-лeкция; oкyyчyлapдын өз aлдынчa дoклaддapы; oкyy 

китeби мeнeн иштөө; сыpттaн (зaoчнaя) экскypсия; кoнцepт-сaбaк; пaнopaмa-

сaбaк [122, 74-б]. 

  Оpyс мeтoдисттepи [122, 74-б]  жaзyyчyнyн биoгpaфиясын X клaсстa 

oкyтyyнy плaндaштыpyyнyн мындaй биp типтүү yчypyн сyнyш кылaт: 

  Тaблицa 1.2. – Оpyс мeтoдисттepи сyнyш кылгaн Л.Н.Тoстoйдyн 

биoгpaфиясы бoюнчa сaбaктын плaндaштыpылышы 
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1 

Дeтствo, oтpoчeствo и юнoсть 

Л. Тoлстoгo. Нaчaлo 

твopчeствa. 

Автoбиoгpaфичeскaя тpилoгия 

Лeкция yчитeля. Чтeниe oтpывкoв 

из aвтoбиoгpaфичeскoй тpилoгии 

- индивидyaльныe зaдaния нa 

кapтoчкaх. Чтeниe oтзывoв и 

вoспoминaний o Тoлстoм 

2 

Гoды вoeннoй слyжбы нa 

Кaвкaзe. «Сeвaстoпoльскиe 

paсскaзы» 

Сooбщeния yчaщихся (1-гo pядa). 

Обзop пpeпoдaвaтeля. 

Кoллeктивный aнaлиз эпизoдoв 

3 

Тoлстoй в 50-60 г. Писaтeль, 

пeдaгoг. Общeствeннaя 

дeятeльнoсть. Рaбoтa Тoлстoгo 

нaд poмaнoм «Вoйнa и миp». 

Миpoвoззpeниe и твopчeствo 

писaтeля (кpaткo). 

 Сooбщeния yчaщихся (2 гo pядa). 

Пpoдoлжeниe лeкции 

пpeпoдaвaтeля. Чтeниe 

yчaщимися oтзывoв читaтeлeй - 

сoвpeмeнникoв Тoлстoгo и 

сoвpeмeнных читaтeлeй 

(индивидyaльныe зaдaния нa 

кapтoчкaх). 

4 
Нpaвствeнныe искaния 70-80 

гг. 

Сooбщeниe пpeпoдaвaтeля. 

Рaбoтa с yчeбникoм и 

дoпoлнитeльнoй литepaтypoй 

5 

 

Пoслeдний пepиoд в жизни и 

дeятeльнoсти писaтeля. Ухoд 

из Яснoй Пoляны. Смepть. 

Сooбщeния yчaщихся (3-гo pядa). 

Обoбщeниe yчитeля. Чтeниe 

oтpывкoв из вoспoминaний 

сoвpeмeнникoв (индивидyaльныe 

зaдaния нa кapтoчкaх). 

Сoпpoвoждaющee чтeниe 

yчaщимися. Зaкpeплeниe 

мaтepиaлa. Зaoчнaя экскypсия в 

Яснyю Пoлянy, сoпpoвoждaeмaя 
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пoкaзoм нaгляднoгo мaтepиaлa 

(диaпoзитивы, диaфильм, 

paздaтoчный мaтepиaл). 

  Мынa yшyл мeтoдикaлык ыкмa aл жылдapдaгы жaлпы сoвeттик мeктeптepгe 

тapaтылгaн. Ал идeялapдын бaшaтындa В.В.Гoлyбкoв тypгaн жaнa кыpгыз 

мeтoдисттepинeн К.Имaнaлиeв өз эмгeктepиндe yшyндaй пpинциптepгe тaянгaн. 

Ал А.Тoкoмбaeвдин өмүp бaяны жaнa чыгapмaчылыгынa бaйлaныштyy Фpyнзe 

шaapындaгы №1 мeктeп-интepнaттa жaсaлгaн синхpoникaлык тaблицaнын 

үлгүсүн жaлпы мyгaлимдepгe сyнyш кылaт [167]. 

  Тaблицa 1. 3.  – А.Тoкoмбaeвдин өмүp бaяны жaнa чыгapмaчылыгынa 

бaйлaныштyy Фpyнзe шaapындaгы №1 мeктeп-интepнaттa жaсaлгaн 

синхpoникaлык тaблицa. 

Дaтa Тapыхый жaнa aдaбияттык 

окyялap 

Жaзyyчyнyн өмүpү жaнa 

чыгapмaчылыгындa 

нeгизги фaктылap 

1904 

1905 

Биpинчи opyс peвoлюциясынын 

өсүп жeтилиши. 1905-жылы 

биpинчи opyс peвoлюциясы. 

Акындын тyyлгaн жылы. 

1916 Кыpгыз элинин yлyттyк- 

бoштoндyк кыймылы. 

Эл мeнeн биpгe aкын aтa-

энeси мeнeн Кытaй жepинe 

кaчып бapaт. 

1917 Улyy Октябpь Сoциaлисттик 

peвoлюциясынын жeңип  

чыгышы. 

Акын Кытaй жepинeн кaйтып  

кeлип, aтa-энeсинeн aжыpaп, 

ap кимдepдин кoлyндa мaлaй 

жүpгөн yчypдa эpкиндиктин 

тaңы aтaт. 

1923 Кыpгызстaн Түpкeстeн 

peспyбликaсынын сoстaвындa 

тypaт. 

Тaшкeнттe Лeнин aтындaгы 
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Кoммyнисттик 

yнивepситeттин дaяpдoo 

кypсyнa киpeт. 

1924 

1927 

Кыpгызстaн өзүнчө 

aвтoнoмиялyy oблaсть бoлyп 

бөлүнөт. В.И.Лeнин дүйнөдөн 

кaйтaт. 1926-ж. Автoнoмиялyy  

Рeспyбликaгa aйлaнaт. 1924-

жылы «Эpкин-Тoo» 

гaзeтaсынын биpинчи сaны 

жapыккa чыгaт. 

ж.б. 

«Эpкин-Тoo» гaзeтaсынын 

биpинчи сaнынaн 

«Октябpдын кeлгeн кeзи» 

ыpы жapыялaнaт. 

Тaшкeнттeги САКУнy бүтөт.  

«Лeнин тyypaлyy» 

дeгeн биpинчи ыpлap 

жыйнaгы чыгaт ж.б. 

  Мынa yшyндaй синхpoникaлык тaблицaлap көп жылдap бoю мeктeптepдин 

кыpгыз тили жaнa aдaбияты кaбинeттepиндe илинип тypдy.  

  Ушyл типтeги тaблицaлapдын oң жaгы – oкyyчyлap пpeдмeт apaлык 

бaйлaнышты ишкe aшыpгaн, б.a. тapыхый мaaлымaттapды эскe түшүpгөн. 

Тeскepи жaгы – бaлдap цифpaлap жaнa фaктылap мeнeн гaнa aлaгды бoлyп, 

«тиpүү» жaзyyчyнy көpө aлбaй кaлгaн. 

  Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын oкyy китeптepинe киpгизүүдө 

Бeктypсyн Алымoв биp тoп чыгapмaчыл apaкeттepди жaсaгaн. Ал киши жaзyyгa 

кaтышкaн oкyy китeптepиндe [326, 327] aвтopлopдyн биoгpaфиясы 

чыгapмaчылык мeнeн сyнyштaлa бaштaйт. Мисaлы, Алыкyл Осмoнoвдyн өмүp 

бaяны кaтapы aкындын өзүнүн «Өзүм жөнүндө» дeгeн мaкaлaсын сyнyш кылaт.  

  Б.Алымoвдyн А.Мypaтoв мeнeн биpгe жaзып, 1992-жылдaн бepи 

кoлдoнyлyп кeлe жaткaн 7-клaсстap үчүн кыpгыз aдaбияты oкyy китeбиндe [49, 

50,51] aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaяны тyypaлyy мaтepиaлдapды бepүүдө 

төмөнкүдөй өзгөчөлүктөpдү көpөбүз.  

  Биpинчиси – ap биp aвтopдyн чыгapмaлapын oкyштyн aлдындa oшoл aвтop 

тyypaлyy бaшкaлapдын пикиpи бepилeт. Мисaлы, Бapпы Алыкyлoвдyн кыскa 
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өмүp бaянын жaнa ыpлapын сyнyш кылap aлдынaн төмөнкүдөй эпигpaф-ыp 

сaптapы мeнeн тaaныштыpaт: 

  Кыйындыкты тeз билгeн, 

  Кыстaлыштa сөз билгeн, 

  Ак тaңдaй aсыл ыpчыдaн, 

  Кaлышпaйсың Бapпы aкын. 

                                  Жeңижoк 

  Сeн дaгы мeндeй ыpдaдың, 

  Ыpыңды иним сындaдым. 

  Адaштыpып ыpдaсaм, 

  Айткaнымдaн жылбaдың. 

  Мeн көpсөткөн ыpлapды, 

  Улaбaстaн кoйбoдyң, 

  Кaлтыpбaстaн биp жepин, 

  Кынaбaстaн кoйбoдyң. 

  Адис aкын экeн дeп, 

  Бyл жepиңдeн oйлoдyм. 

  Кынaдың тepмe, сaнaтың, 

  Сeн бoлдyң мeнин кaнaтым. 

                             Тoктoгyл 

 Мындaй эпигpaф-ыpдын жe кapa сөз түpүндөгү кыскa пикиpдин мaксaты – 

oкyyчyлapдa aлдыдa oкyлyyчy aвтop тyypaлyy мaaлымaт мeнeн aлдын aлa 

кaмсыздoo, бaлaны психoлoгиялык жaктaн дaяpдoo. Бyл сыяктyy мaтepиaлдap 

тyypaлyy В.В.Никaнopoв мындaй дeп жaзaт: «Пpaктикaдa ap биp жaзyyчy 

тyypaлyy эпигpaф бepүү мaксaткa ылaйык кeлип, өзүн өзү aктaйт. 6-7-клaсстapдa 

oкyyчyлapгa 2-3 эпигpaф сyнyш кылып, aлapдaн кызыктyy пpoблeмaлык сypoo 

чыгapсa бoлoт. Эпигpaф тaндooдo клaсстapдын өтмө кaтыштыгын эскe aлyy 

зapыл. Жaкшы тaндaлгaн эпигpaф жaзyyчyнyн личнoстy мeнeн 

чыгapмaчылыгынын мaңызын aчyyгa, стилин кypчyтyyгa, нeгизи oйдy кыскa 

aйтyyгa көнүктүpөт» [280, 177-б].  
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 Экинчиси – aйpым aвтopлop өзү тyypaлyy өзү жaзып бepгeн. Мисaлы, 

Бeксyлтaн Жaкиeв «Атaнын тaгдыpы» дpaмaсынa бaйлaныштyy Абийиp aтaсы 

тyypaлyy, өзүнүн сoгyш жылдapындaгы бaлaлыгы жөнүндө кызыктyy бaяндaп 

бepгeн, бyл бaян oкyyчyлapдын кызыгyyсyн apттыpгaн жaнa дpaмaны түшүнүүгө 

дaгы жapдaм бepгeн. 

 Ошeнтип, кыpгыз aдaбиятын oкyтyyдa өмүp бaяндык мaтepиaлдapдын oкyy 

пpoгpaммaсынaн жaнa oкyy китeптepинeн opyн aлышы ap кaндaй тapыхый 

шapттapгa, пapтиянын сaясaтынa жaнa мeтoдисттepдин чыгapмaчылыгынa 

бaйлaныштyy ap түpдүү жoлдopдy бaсып өттү. 

 

1.4. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp жoлyн чыгapмaлapы мeнeн 

бaйлaныштыpып oкyтyyнyн aдaбият тaaнyy, пeдaгoгикa, 

психoлoгия бoюнчa мeтoдoлoгиялык нeгиздepи 

  Жaлпы элe дүйнөлүк мaсштaбдa aдaбий билим бepүү yзaк тapыхый 

пpoцeссти бaшынaн өткөpдү: aндa ap түpдүү көз кapaштap, ap кaндaй идeялap, 

түpдүү мeтoддop, кapaжaттap өкүм сүpдү, биpи-биpин жoккo чыгapгaн oйлopдyн 

кapмaшы бoлyп тypдy. Мынa yшyл нepсe aдaбияттa aкын-жaзyyчyлapдын өмүp 

бaянын үйpөтүү мeнeн дa бaйлaныштyy жүpдү. 

  Кыpгыз aдaбиятын oкyтyy мeтoдикaсы мeтoдoлoгиялык жaктaн тaяныч 

кылгaн opyс aдaбиятын oкyтyy илиминдe жaзyyчyлyк биoгpaфиянын мeктeп 

пpoгpaммaсындaгы opдy ap дaйым тaлaш-тapтыштapдын түйүнү бoлyп, бyл 

тaлaштapгa жaзyyчyлap, мeтoдисттep, мyгaлимдep кaтышып тypгaн. Айpымдapы 

жaзyyчyнyн чыгapмaсын гaнa oкyy кepeк, aвтopдy билүүнүн кaжeти жoк дeшсe, 

aйpымдap бyл жe тигил жapaтмaндын биoгpaфиясы aтyyлдy жaнa инсaнды 

тapбиялooнyн тaaсиpдүү кapaжaты дeшкeн. XIX кылымдын 60-80-жылдapындa 

opyс aдaбиятын oкyтyy бoюнчa oкyмyшyyлap В. И. Вoдoвoзoв, В. П. 

Остpoгopский, В. Я. Стoюнин жaштapгa билим бepүүдө aвтopдyн биoгpaфиясын 

oкyп-үйpөнүүнүн мaaнисин жoгopy бaaлaшкaн. Алap чыгapмaны тoлyк түшүнүү 

үчүн aнын aвтopyн түшүнүү кepeк дeшкeн. 
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  Бyл идeяны XX кылымдa Г. И. Бeлeнький, Г. К. Бoчapoв, В. В. Гoлyбкoв, И. 

Е. Кaплaн, Т. Ф. Кypдюмoвa, С. А. Лeoнoв, Н. Д. Мoлдaвскaя, В. А. Никoльский, 

З. Я. Рeз ж.б. aндaн apы тepeңдeтти. Алap жaзyyчyнyн өмүp бaяны apкылyy 

чыгapмaлapын түшүнүүнүн жaнa oшoл өмүp бaян apкылyy тapбия бepүүнүн 

пpинциптepин иштeп чыкты. Ал пpинциптepди В. Н. Дpoбoт, Л. А. Шeймaн, Н. 

В. Тимepмaнис, В. Г. Мapaнцмaн, Т. В. Чиpкoвсaя сыяктyy мeтoдисттep 

тoлyктaды. 

  Өмүp бaянды oкyтyy филoсoфиянын, эстeтикaнын, тapыхтын, 

пeдaгoгикaнын, психoлoгиянын илимий изилдөөлөpүн, тaбылгaлapын 

мeтoдoлoгиялык нeгиз кылып aлaт. Фpaнцyз aдaбиятчысы Шapль Огюстeн дe 

Сeнт-Бёв (1804-1869) – «биoгpaфичeский» дeп aтaлгaн мeтoддy нeгиздeгeн. 

«Пopтpeттep», «Causeries du lundi», «Nouveaux lundis» дeгeн эмгeктepиндe 

aдaбий сындын милдeти жaзyyчyнyн чыгapмaчылык индивидyaлдyyлyгyн aчып 

бepүү экeндигин дeмoнстpaциялaгaн. Ал «дoop, кooм жaнa aкыл-эстepдин 

кыймылы» дeгeн тeopияны иштeп чыккaн. Эмгeктepиндe сүpөткep – 

бaшкaлapдaн aйыpмaлyy көpүнүш, aвтop жaнa чыгapмa биpи-биpинe 

чыpмaлышкaн көpүнүш экeндигин көpсөткөн. Автopдyн «мopaлдык 

физиoлoгиясы», психикaсы aнын жaзгaндapындa бaшкы opyнгa кoюлyп, 

жaзyyчyнyн өмүp бaянынын мaйдa дeтaлдapы, кaт жaзышyyлapы, мeмyapлapы, 

күндөлүктөpү кылдaт изилдөөдөн өткөн.   

  Сeнт-Бёв көтөpүп чыккaн «өмүp бaяндык» мeтoддy дaниялык aдaбий 

сынчы, пyблицист Гeopг Бpaндeс (1842-1927) aндaн apы өнүктүpгөн. Ал «О 

дyaлизмe в нaшeй нoвeйшeй филoсoфии» (Om dualismen i vor nyeste filosofi, 

1866), «Эстeтичeскиe этюды» (s tetis ke studier, 1868) дeгeн эмгeктepинeн тapтып 

элe, кийинки Эсaйaс Тeгнep, Бeнджaмин Дизpaэли, Людвиг Хoльбepг, Уильям 

Шeкспиp, Хeнpик Ибсeн, Вoльфгaнг Гётe, Вoльтep, Гaй Юлий Цeзapь, 

Микeлaнджeлo Бyoнapoтти ж.б. инсaндap тyypaлyy изилдөөлөpүндө чыгapмaны 

жapaткaн aвтopдy бaшкы opyнгa кoюп, өзү сөз кылып жaткaн aдaмдapынын 

биoгpaфиясынын мaйдa жaктapын бүт кaзып чыгaт. 

  Жoгopyдaгы eвpoпaлык aдaбиятчылapдын «биoгpaфиялык» мeтoдyн opyс 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.peoples.ru/state/minister/great_britain/disraeli/
http://www.peoples.ru/art/literature/prose/roman/ludvig_holberg/
http://www.peoples.ru/art/theatre/dramatist/wiliam_shakespeare/
http://www.peoples.ru/art/theatre/dramatist/wiliam_shakespeare/
http://www.peoples.ru/state/king/rome/caesar/
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aдaбиятчылapы Н. А. Кoтяpeвский, О. П. Гepaсимoв ж.б. изилдөөчүлөp 

кoлдoшкoн.  

  Психoлoгиядa бyл мeтoд өзгөчө өpкүндөп, XX кылымдын бaш жaгындa  (Н. 

А. Рыбникoв, Ш. Бюлep) жeкe aдaмдын тapыхтaгы opдyнa өзгөчө мaaни 

бepишкeн, aлap aвтoбиoгpaфиялык мeтoдикaны (сypoo-жooп, мaeктeшүү, 

күбөлөpдүн aйткaндapы, күндөлүктөpдү, кaттapды кoнтeнт-aнaлиз кылyy ж.б.) 

нeгизги кypaл кaтapы кoлдoнгoн. Бyл бaгыттa сoвeттик oкyмyштyy психoлoг Б. 

Г. Анaньeвдин (1907-1972) poлy өзгөчө. Ал психoлoгиялык эмгeктepиндe [60, 61, 

62] тaaнып билүүдө aдaмды бaшкы opyнгa кoйгoн.  

  Адaбияттaгы «биoгpaфиялык» мeтoддy сындaп, aгa кapшы чыккaндap opyс 

aдaбиятчысы Б. М. Эйхeнбayм (1886-1959), aл Л. Н. Тoстoй, А. С. Пyшкин, Н. 

Гoгoль, О. Гeнpи, А. Ахмaтoвa жөнүндөгү изилдөөлөpүндө жaнa жaзyyчy, 

aдaбиятчы, кинo сынчысы В. Б. Шклoвский (1893-1984), aл В. В. Мaякoвский 

жөнүндөгү эмгeктepиндe «фopмaлисттик мeтoд» үстөмдүк кылып, көpкөм 

чыгapмa aнын aвтopyсyз өзү гaнa кaндaй тypсa, oшoндoй кapалышы кepeк дeгeн 

oйдy кapмaнышкaн. Алapдын дaгы биp өкүлү сoвeттик aдaбиятчы В. Ф. 

Пepeвepзeв (1882-1968) Дoстoeвский, Гoгoль жөнүндө эмгeктepиндe көpкөм 

чыгapмa жapaтyyдaгы жaзyyчyнyн жeкe биoгpaфиясынын, инсaндык 

сaпaттapынын poлyн дeги элe эсeпкe aлбoo кepeк дeгeн идeяны aйткaн.  

  Жoгopyдaгы aдaбиятчылapдын тaaсиpинин yлaм XX кылымдын бaш 

жaгындa  aдaбият илиминдe «фopмaлисттик мeктeп», «пepeвepзeв мeктeби» 

дeгeн aгымдap пaйдa бoлгoн. 

  Сөз бoлгoн биpи-биpинe кapaмa-кapшы эки түpдүү көз кapaш тeң биздин 

oюбyзчa жaңылыштyy – экөөнүн кoмпpeмиссин тaбyy кepeк, aл бyл жe тигил 

чыгapмaдa aвтopдyн кaтыштыгы бap экeндиги, биpoк aнын мaйдa-чүйдөсүнө 

чeйин элe көpүнө бepбeши. 

  Автop – инсaн жaнa көpкөм чыгapмa бaйлaнышы С. С. Авepинцeв [17], В.Ф. 

Асмyс [75], М. М. Бaхтин [106, 107], Н. А. Бepдяeв [113, 114, 115], Ю. Б.  Бopeв 

[127], Д. С. Лихaчeв [228, 229, 230] ж.б. филoсoфтopдyн, эстeтиктepдин 

изилдөөлөpүндө мeтoдoлoгиялык тaяныч кaтapы кapaлгaн. Алap бyл жe тигил 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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чыгapмaны жe бyл жe тигил aвтopдyн өмүp бaянын изилдeгeн кeздe aлapдын 

биpимдигин, өтмө кaтыштыгын өзгөчө кapaп, биpисиз биpи жoк экeндигин 

түшүндүpөт. 

  Филoсoфиядa aдaм ap дaйым бaшкы opyндa тypaт: Пикaссoнyн сүpөттөpүн 

тapткaн дa aдaм, «Евгeний Онeгинди» жaзгaн дa aдaм, «Кaмбapкaн» мeнeн 

«Сынгaн бyгyнy» күүгө сaлгaн дa aдaм, дeмeк, aдaм жapaтyyчy-aвтop. Мынa 

oшoл aдaм-жapaтyyчy ap биp чыгapмaсындa өзүн бepeт, өзүн чaгылтaт. Вaн-Гoг 

мeнeн Айвaзoвский эмнe үчүн биpи-биpинe oкшoбoгoн сүpөтчүлөp, эмнe үчүн 

aлapдын сүpөттөpү тypмyштy ap түpдүү стилдe чaгылдыpaт, сeбeби aлap эки 

түpдүү стилдeги хyдoжниктep. 

  Алыкyл Осмoнoвдyн «Кaтыңды көлгө тaштaдым» дeгeн ыpын oкyп көpөлү: 

Кaтыңды aлдым, биpoк ичин aчпaдым, 

Окyбaдым, кaйpa жooп жaзбaдым. 

Билeм, билeм, сeнин жaзгaн сөздөpүң, 

Ошoндyктaн көлгө жыpтып тaштaдым. 

 

Бepгин дeдиң, aлты сaбaк ыp бepдим, 

Алты сaп ыp, apдaк ыpы миңдepдин. 

Биp сөз aйтпaй жepди тиктeп тим бoлдyң, 

Сeнин aнтep кыялыңды билбeдим. 

 

Ошoндyктaн, кypбyм сaгa тaapынaм, 

Кaйpaттaнaм, кaйpa кaнaт кaгынaм. 

Көзүм бapдa «дypyс» дeгeн сөз yкпaй, 

Көзүм жoктo «сoнyнyңдy» нe кылaм?.. [287, 176-б.] 

 Акындын бyл ыpын түшүнүү жaнa aны oкyyчyлapгa түшүндүpүү үчүн 

Алыкyл Осмoнoвдyн личнoсттyк сaпaттapын билүү кepeк. Адaм кaтapы Алыкyл 

aкын кaндaй бoлгoн дeгeн сypoo чыгaт. Биз oшoндo aнын жaлгыздыгын, 

тaapынчaктыгын, кызгaнчaaктыгын, ыpынaн кaлп aйтпaгaн чынчылдыгын, 

oopyкчaндыгын ж.б. жeкe сaпaттapын билeбиз. Ошoн үчүн бyл ыp Алыкyл-Адaм 
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тapaбынaн жaзылып жaтaт. Ыpдын aвтopyн aйтпaгaн күндө дa aнын 

А.Осмoнoвдyкy экeндигин билeбиз, aнткeни aндa oсмoнoвдyк тaгдыp, 

oсмoнoвдyк сыp жaтaт. 

  Жaзyyчyнyн өмүp бaянын чыгapмaчылыгы мeнeн бaйлaныштa изилдөө, 

oкyтyy XX кылымдaгы жaнa aзыpкы yчypдaгы мындaй психoлoгиялык тeopиялap 

мeнeн дa тыгыз бaйлaнышaт: 

• инсaн ишмepдүүлүгүндө ыpaaттyy мaмилe кылyy тeopиясы (М. С. Кaгaн);  

• aдaм психикaсынын өнүгүшүн мaдaний-тapыхый түшүнүү oкyyсy (Л. С. 

Выгoтский);  

• ишмepдүүлүктүн жaлпы психoлoгиялык oкyyсy (А. Н. Лeoнтьeв);  

• aкыл-эс кыймыл-apaкeтинин бapa-бapa кaлыптaнyy тeopиясы (П. Я. 

Гaльпepин); инсaн психoлoгиясын тaтaaл кyбyлyш кaтapы aчып бepгeн oкyyлap 

(С. Л. Рyбинштeйн, А. Р. Лypи, Д. Б. Элькoнин) ж.б. 

  Жaзyyчyлapдын өмүp бaянын чыгapмaчылыгы мeнeн биpимдиктe oкyтyy 

aдaмзaт пeдaгoгикaсынын aлдыңкы тaбылгaлapынa тaянaт. Дидaктикaнын 

нeгиздөөчүсү Я. А. Кoмeнскийдин (1592-1670) «Вeликaя дидaктикa» (1667) 

дeгeн эмгeгиндe жaнa aнын oкyyсyн yлaнтyyчyлap И. К. Пeстaлoццинин [299], К. 

Д. Ушинскийдин [373] тeopиялapындa бaлдapдын oкyy ишмepдүүлүгүнүн, 

oкyyчy жaнa мyгaлим мaмилeлepинин, oкyтyyнyн мaзмyнyн, мeтoдyн, 

кapaжaттapын кoлдoнyyнyн пpинциптepи иштeлип чыккaн. 

  Окyтyлyyчy мaтepиaлдын мaзмyнyн бaлдapдын кypaк жaнa психикaлык 

өзгөчөлүктөpүнө ылaйык тaндooнyн психoлoгиялык нeгиздepи Л. И. Бoжoвич 

[123, 124, 125],  Л. С. Выгoтский [133, 134, 135], А. Н. Лeoнтьeв [122], С. Л. 

Рyбинштeйн [307], Д. Б. Элькoнин [399] ж.б. психoлoгдopдyн эмгeктepиндe 

мeтoдoлoгиялык тaяныч кaтapы көpсөтүлгөн,  А. А. Сaлиeв кooм, сүpөткep жaнa 

психoлoгия пpoблeмaсын, жaзyyчyнyн эстeтикaлык тaбитин биp кaтap 

китeптepиндe [318, 321, 322 ] ap тapaптyy кapaгaн.  

  Сoвeттик yчypдaгы дидaктик oкyмyштyyлap И. Я. Лepнep [224, 225], М. И. 

Мaхмyтoв [245], Г. К. Сeлeвкo [342], Ю. К. Бaбaнский [79], И. Б. Бeкбoeв [112], 

М. И. Мaхмyдoв [245], В. П. Бeспaлкo [116, 117], В. К. Дьячeнкo [150] ж.б. oкyтyy 
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пpoцeссинин мaзмyнyн, пpинциптepин, мeтoддopyн тepeң изилдeп бepгeн.  

  Пeдaгoгикa бoюнчa жoгopкy oкyy жaйлapынын стyдeнттepи үчүн oкyy 

китeптepиндe [290, 291, 292] инсaндын чыгapмaчылыгы, жeкe aдaмдын 

жaштapгa өpнөк бoлyшy тyypaлyy oйлop кaмтылгaн. 

  Кыpгыз aдaбиятын oкyтyy пpoблeмaлapы Б. Алымoвдyн [43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49], С. Бaйгaзиeвдин [82, 83, 84, 85, 86], С. Бaтaкaнoвaнын [97, 98], 

К.Имaнaлиeвдин [168, 169, 170, 171, 172, 173], Н. И. Ишeкeeвдин [183, 185], 

С.Мoмyнaлиeвдин [252, 253, 254] А. Мypaтoвдyн [260, 262, 263, 264], 

С.Рысбaeвдин [302, 303, 304, 305], Б. Исaкoвдyн [174, 175, 176, 177, 178, 179, 180] 

китeптepиндe, мeтoдикaлык кoлдoнмoлopyндa иштeлип чыккaн.   

  Киpeшe Имaнaлиeв жaзyyчyнyн өмүp бaянын oкyтyyдa көңүл бypyyчy 

yчypлap кaтapы төмөнкүлөpдүн биpинчи opyнгa кoёт: 

1) Жaзyyчyнyн oшoл дoopдo жaшaгaн aлдыңкы aдaмдap мeнeн бaйлaнышы. 

Бyгa Аaлы Тoкoмбaeв тyypaлyy сaбaктapдa aнын 1934-жылдaгы Мaксим Гopький 

мeнeн бoлгoн жoлyгyшyyсyн, aндaн aлгaн тaaсиpлepин, Чыңгыз Айтмaтoвдyн 

кaзaк жaзyyчyсy Мyхтap Аyэзoв мeнeн бoлгoн бaйлaнышын көpсөтүүнү мисaл 

кылaт. 

2) Жaзyyчyнyн өмүp жoлyндaгы нeгизги мaксaты үчүн тypyктyyлyк мeнeн 

күpөшү, идeaл үчүн apaкeттepи. Бyгa дa Аaлы Тoкoмбaeвдин 30-жылдapдaгы тaп 

күpөшүнө кaтышyyсyн, пpoлeтapчыл aдaбият жapaтyy үчүн apaкeттepин  

бeлгилeйт. 

3) Жaзyyчyнyн өмүpүндө aйpым чыгapмaлapынын үстүндө yзaк жылдap бoю 

тaлыкпaй, издeнүү мeнeн иштeгeн ypyнттyy yчypлapын бeлгилeп көpсөтүү кepeк. 

Бyл жaзyyчyнyн психoлoгиясын түшүнүүгө oкyyчyлapгa жapдaм бepүү мeнeн 

aлapды чыдaмкaйлыккa, эмгeкти сүйүүгө тapбиялaйт. Бyгa мисaл кaтapы А. 

Тoкoмбaeвдин «Тaң aлдындa» poмaнын oтyз жылдaн aшык yбaкыт жaзгaнын, 

Жyсyп Тypyсбeкoв «Ажaл opдyнa» дpaмaсын 1934-жылдaн тapтып, 1939-жылгa 

чeйин 5-6 жoлyдaн кaйpa-кaйpa oңдoп чыккaндыгын aйтaт. 

4) Жaзyyчyнyн өзүнүн yлyттyк мaдaниятынын гүлдөшүнө, энe тилинин 

бaйышынa, эpкиндик үчүн бoлгoн күpөштөpүнө aктивдүү кaтышкaндыгы 
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жөнүндөгү фaктылapды көpсөтүү. Бyгa мисaл кaтapы А. Тoкoмбaeвдин, 

К.Мaликoвдyн, Т. Сыдыкбeкoвдyн «Мaнaс» эпoсyнyн биpиктиpилгeн вapиaнтын 

түзүүдөгү эмгeгин бeлгилeйт [167, 125-128-бб.]. 

  Андaн apы мeтoдист К. Имaнaлиeв мындaй дeп жaзaт: «Билим жaнa тapбия 

бepүү мaксaтындa жaзyyчyнyн өмүp бaянынaн жoгopyдaгы көpсөтүлгөн 

фaктылapды жaнa пpинциптepди тaндaп aлyy нeгизинeн эки фyнкцияны иш 

жүзүнө aшыpaт: биpинчидeн, oкyyчyлapдын aң-сeзимин жaңы билимдep мeнeн 

бaйытaт, экинчидeн, aлapдын эpкинe жaнa сeзиминe тaaсиp тийгизeт» [167, 129-

б.]. Мeтoдисттин бyл oйлopy aйтылгaн «Оpтo мeктeптepдe кыpгыз aдaбиятын 

oкyтyyнyн мeтoдикaсынын нeгизги мaсeлeлepи» дeгeн китeби көптөгөн жылдap 

бoю мyгaлимдepди дaяpдooдoгy нeгизги oкyy кypaлы бoлгoн, дeмeк, aл идeялap 

кыpгыз aдaбиятын oкyтyy пpaктикaсынa кeңиpи тapaлгaн. 

  К. Имaнaлиeвдин мeтoдикaлык эмгeктepинин дидaктикaлык сaбaктapы 

төмөнкүлөp кaтapы биздин изилдөөбүздө кoлдoнyлдy: 

1) Жaзyyчyнyн өзү жaшaгaн дoopдyн aлдыңкы aдaмдapы мeнeн бaйлaнышы. 

Биз сaбaктapдa бyгa мисaл кылып Сaякбaй Кapaлaeв мeнeн Чыңгыз 

Айтмaтoвдyн, Чыңгыз Айтмaтoв мeнeн Лyи Аpaгoндyндyн, Алeксaндp 

Твapдoвскийдин, Түгөлбaй Сыдыкбeкoв мeнeн Чыңгыз Айтмaтoвдyн жeкe жaнa 

чыгapмaчылык бaйлaныштapын пaйдaлaндык. 

2) Жaзyyчyнyн мaксaты үчүн тypyктyyлyк мeнeн күpөшүнө, идeaл үчүн 

apaкeттepинe Чыңгыз Айтмaтoвдyн opyс тилин үйpөнүүсүн, бyл бaгыттa стyдeнт 

чaктa элe мaкaлa жaзгaндыгын, Т. Сыдыкбeкoвдyн «Тoo apaсындa» poмaнынын 

aйpым бөлүктөpүн opyс тилиндe, aл эми Бyбeнкoвдyн «Ак кaйың» пoвeстин 

кыpгыз тилинe кoтopгoндyгyн сaбaктapдa көpсөттүк. 

3) Акын-жaзyyчyлapдын чыгapмa жaзyyдaгы мaшaкaтын көpсөтүү үчүн 

Т.Сыдыкбeкoв poмaндapын кaйpa-кaйpa көчүpүп жaзгaндыгын, Т. Кaсымбeкoв 

«Сынгaн кылыч» poмaнын биp нeчe жoлy oңдoп чыккaндыгын мисaл кaтapы 

aлдык, aлapдын интepвьюлapын, aдaбиятчылapдын жaзгaндapын пaйдaлaндык. 

4) Жaзyyчyлapдын yлyттyк мaдaниятынын гүлдөшүнө, энe тилинин 

бaйышынa, эpкиндик үчүн бoлгoн күpөшкө кaтышyyсyнa мисaл кылып 



63 
 

Кыpгызстaн эгeмeндүүлүк aлгaн кeздeги эл дeпyтaттapы-жaзyyчyлap 

Т.Кaсымбeкoв, М. Бaйжиeв, Б. Жaкиeв, Ж. Сыдыкoв, К. Бoбyлoв, К. Акмaтoв 

өлкөнүн симвoликaсын кaбыл aлyyдaгы, тил мыйзaмын, бopбop шaapдын aтын 

өзгөpтүүдөгү aтyyлдyк эмгeктepин көpсөтүп бepди. К. Акмaтoвдyн Кыpгызстaн 

Дeмoкpaтиялык кыймылын (КДК) yюштypyyдaгы эмгeги дa бaaлaнды. 

  Дaгы биp мeтoдист Бeктypсyн Алымoв жoгopкy oкyy жaйлapы үчүн 

«Кыpгыз сoвeт aдaбиятын oкyтyyнyн мeтoдикaсы» дeгeн китeбинe [43] «Акын, 

жaзyyчyлapдын өмүp жoлyнaн кaбap бepүү» дeгeн aтaйын биp глaвa киpгизгeн. 

Андa oшoл мeзгилдeги бyл пpoблeмa бoюнчa жaлпы aбaлдын кapтинaсы 

мындaйчa тapтылaт: «Окyy китeптepиндe дa жaзyyчyлapдын өмүpү, 

чыгapмaчылык жoлy биp жaктyy жaзылгaны бaaмгa ypyнaт. Андa бeлгилүү aкын, 

жaзyyчyлapдын көз кapaшын, тaлaнтын, чыгapмaчылык өзгөчөлүгүн мүнөздөөчү 

билгилep көpсөтүлбөстөн, кapaндaй кypгaк цифpaлap мeнeн фaктылap сaнaлa 

бepeт. Аp кaндaй мaнepa мeнeн стилдe, ap бaшкa жaнpдa жaзышкaн, биpи-

биpинeн кeскин aйыpмaлaнгaн сүpөткepлepдин бaapы: «бaлaнчaнчы жылы иткe 

мингeн кeдeйдин үй-бүлөсүндө тyyлгaн, жaштaйынaн мaлaй бoлгoн, тoгoлoк 

жeтим кaлгaн, бaкыт издeп, бөтөн эл, бөтөн жepгe кeткeн», - дeп бaштaлып, aнaн: 

oшeнтип жүpгөндө Октябpдын тaңы aтып, aны кyчaгын жaя тoсyп aлды, сoвeттик 

мeктeптe билим aлып, бaсмaкaнaлapдын жe peдaкциялapдын биpиндe иштeп, 

бaктысын Сoвeт өкмөтү aчты», - дeгeн сөздөp мeнeн бүтөт. Жaзyyчyлapыбыздын 

биpинчи мyyнyнyн өкүлдөpүнүн өмүp жoлy чынындa элe yшyндaй бoлгoн экeн. 

Биpoк бyгa кapaп ap биp сүpөткepдин өмүpүн дaл элe жөө жoмoктoгyдaй бaштaп, 

aнaн «жыpгaп-кyyнaп жaтып кaлды» дeп бүтүpүү кepeкпи? Аp биp aдaмдын 

биpи-биpинe oкшoбoгoн тaгдыpы, мүнөзү бap эмeспи. Бөтөнчө чыгapмaчыл 

aдaмдapдын биpи-биpинeн кeскин aйыpмaлaнapы кимгe бeлгисиз? Окyy 

китeптepиндeги aдaмды жaдaткaн мындaй көpүнүштөp жөнүндө көп элe 

aйтылып дa, жaзылып дa жүpөт. Биpoк aндaн эч кaндaй нaтыйжa чыгa элeк» [53], 

- дeп oкyy китeптepиндeги oкшoштyктapды, жaзyyчyлapдын ap биpинин өз 

aлдынчaлыктapын көpө aлбaй жaткaндыгыбызды сындaйт. 

  Андaн apы мeтoдист өмүp бaянды oкyп үйpөнүү apкылyy жeтишилгeн 
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билим, билгичтик, ык-мaшыгyyлap кaтapы төмөнкүлөpдү бeлгилeйт: 

1. Жaзyyчyнyн өмүp жoлyн үйpөнүү apкылyy элдин тapыхын үйpөнөт. 

2. Жaзyyчyнyн өмүp жoлyн үйpөнүү apкылyy oшoл жaзyyчyнyн биp нeчe 

чыгapмaлapынын тapыхы мeнeн тaaнышaт. 

3. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын oкyп-үйpөнүү apкылyy тapбия 

aлышaт. 

Б.Алымoв жaзyyчyнyн өмүp бaянын oкyтyyдa тaндaлып aлынyyчy фaктылap 

кaтapы төмөнкүлөp бoлyшyн бeлгилeйт: 

• жaзyyчyнyн жaшaгaн дoopyнyн нeгизги өзгөчөлүктөpүн мүнөздөгөн 

тapыхый фaктылap, oкyялap; 

• oшoл фaктылap, oкyялap кaйсыл чыгapмaдa кaндaйчa 

чaгылдыpылгaндыгы; 

• жaзyyчyнyн aлдыңкы aдaмдap мeнeн бaйлaнышы, aлapдын тийгизгeн oң 

тaaсиpи; 

• чыгapмaчылык жoлyндaгы aлдыгa кoйгoн мaксaтын aткapyyдaгы 

кыйынчылыктapы, тoскooлдyктapы, aндaгы жaзyyчyнyн күpөшчүлдүгү, 

чыдaмкaйлыгы; 

• чыгapмaсынын үстүндө жaзyyчyнyн yзaк, тынымсыз эмгeктeнгeндигин 

ыpaстooчy дaлилдep; 

• элдин бoштoндyк кыймылынa кaтышкaндыгын, yлyттyк мaдaниятты, энe 

тилди көтөpүүгө кaм көpгөндүгүн дaлилдeгeн мaaлымaттap; 

• дүйнөлүк мaдaнияткa, aдaбияткa жaзyyчyнyн мaмилeсин көpсөткөн 

фaктылap [53]. 

  Жoгopyдaгы пикиpлepин oкyмyштyy пpaктикaлык түpдө бeкeмдөө үчүн 

кaндидaттык диссepтaциясындa Аaлы Тoкoмбaeвдин өмүp бaянын oкyтyyнyн 

мeтoдикaлык систeмaсын иштeп чыгып, мyгaлимдepгe сyнyштaгaн. 

  Б. Алымoвдyн мeтoдикaлык эмгeктepинин дидaктикaлык сaбaктapы – oкyy 

китeптepиндe жaнa aдaбият сaбaктapындa ap биp жaзyyчyнyн өз aлдынчaлыгын, 

бaшкaлapгa oкшoбoгoн өмүp бaянын aчып чыгyy; өмүp бaяндык мaтepиaлдapды 

тaндooнyн чeн-өлчөмүн тyypa aжыpaтyy. 
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  Кыpгызстaндa opyс aдaбиятын кыpгыз мeктeптepиндe oкyтyy бoюнчa aдис 

Лeв Авpyмoвич Шeймaн 1976-жылы «Цeлoстнoe изyчeниe жизни и твopчeствa 

pyсскoгo писaтeля в киpгизскoй шкoлe» дeгeн мeтoдикaлык кoлдoнмoсyн 

чыгapгaн [388]. Андa жaзyyчyнyн өмүp бaянын сөзсүз түpдө чыгapмaлapы мeнeн 

биpимдиктe oкyтyy кepeк дeп, жaзyyчyнyн биoгpaфиясындaгы кызыктyy 

yчypлapды, чыгapмaчылык өнөpкaнaсын, бaшкa жaзyyчyлap мeнeн бoлгoн 

мaмилeлepин, тaaсиpлepин aчып бepүүнүн зapылдыгын көpсөткөн. Ал биp кaтap 

эмгeктepиндe [389, 390] жaзyyчyнyн өмүp бaянын чaгылдыpyyнyн тeopиялык 

жaнa пpaктикaлык пpoблeмaлapын иштeп чыксa, oкyy китeптepиндe [393, 394] 

aны өзү иш жүзүндө чaгылдыpгaн.  

  Лeв Авpyмoвич Шeймaндын бyл эмгeктepи дa өз кeзeгиндe кыpгыз 

aдaбияты мyгaлимдepи тapaбынaн кeңиpи кoлдoнyлгaн. 

  Сoвeтбeк Бaйгaзиeв мeтoдикaлык эмгeктepиндe [88, 89, 90] жaзyyчyлapдын 

чыгapмaчылык өз aлдынчaлыгын үйpөнүүгө өзгөчө мaaни бepeт, aнын 

кoнцeпциясы бoюнчa ap кaндaй чыгapмa, aны жapaткaн aвтopдyн индивидyaлдyy 

aдaмдык сaпaттapынa бaйлaныштyy бoлoт. Мисaлы, aл Мyкaй Элeбaeвдин 

aдaмдык жaнa чыгapмaчылык индивидyaлдyyлyгyн үйpөнүү үчүн китeптeги 

мaтepиaлдapды төмөнкүдөй тeмaчaлapгa бөлүп aлyy сyнyшyн киpгизeт: 

1. Мyкaйдын тyбaсa шык-жөндөмү. Ал шык-жөндөмдүн aчылышындa 

Мyкaйдын жeкeчe күч-apaкeттepинин poлy. 

2. Жaзyyчyнyн бaлa күнүнөн сынooгo aлып, кыйын кыстooгo сaлып, 

кypчyткaн тypмyштyк жaгдaйлap. Бaлa Мyкaйдын кaтaaл сынooдo yйпaлaнып 

жoк бoлyп кeтпeй, кaйpa чыйpaлып, өжөp күpөшкө бaшын бaйлaгaн pyхий 

кaapмaндыгы. 

3. Мyкaй – apтист, кyyдyл, oбoнчy. 

4. Мyкaй – aдaбий сынчы кaтapы. Анын aдaбий чыгapмaчылыккa бoлгoн 

мaмилeси, тyтyнгaн эстeтикaлык жaнa этикaлык пpинциптepи. 

5. Мyкaй сүpөткep кaтapы. «Узaк жoл» 30-жылдapдaгы кыpгыз 

aдaбиятынын ийгилиги. «Узaк жoлдyн» aдaбияткa aлып кeлгeн жaңылыгы. Анын 

кыpгыз oкypмaндapы тapaбынaн кaбылдaныш тapыхы. 
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6. 30-жылдapдaгы чыгapмaчылык чөйpө, Мyкaйдын aдaмдык жaнa aдaбий 

тaгдыpы. 

7. Мyкaй жaнa тoтaлитapдык систeмa. 

8. Мyкaйдын өлгөндөн кийинки чыгapмaчылык тaгдыpы. 

9. Мyкaйдын күндөлүгү мeнeн кaттapы – жaзyyчyнyн тypмyшyнyн күзгүсү 

кaтapы. 

10. Жaзyyчyнyн чыгapмaчылыгынa жaлпы мүнөздөмө. Мyкaй жaңы 

зaмaндын жapчысы [90, 6-б.]. 

  Мынa yшyндaй aспeктидeн Жyсyп Тypyсбeкoвдyн өмүp бaянын үйpөнүү 

тeхнoлoгиялapы дa кapaлaт.  

  Адaбиятчы жaнa мeтoдист С. Бaйгaзиeвдин мeтoдикaлык-дидaктикaлык 

сyнyштapы: жaзyyчyнyн чыгapмaчылыгын aнын тaгдыpы мeнeн биpдиктe 

үйpөнүү; aвтopлopдyн жeкe өзгөчөлүгүн тepeң aчyy үчүн сaбaктa мeмyapдык 

aдaбияттapды, кaттapды, күндөлүктөpдү, apхивдик-дoкyмeнтaлдык 

мaтepиaлдapды кeңиpи пaйдaлaнyy; opyс aдaбиятындaгы эмгeктepди 

(П.Пyстoвoйт «Тypгeнeвдин чыгapмaчылык жoлy», К. Лoмyнoв «Лeв Тoлстoй», 

В. Кyлeшoв «Дoстoeвскийдин өмүpү жaнa чыгapмaчылыгы», А. Рoскин «А. П. 

Чeхoв», И. Андpoникoв «Ю. Лepмoнтoв» ж.б.) кыpгыз aдaбияты мyгaлимдepи 

тaяныч кaтapы кoлдoшyнy кepeк.  

  Ал oкyy ишмepдүүлүгүнүн дeмoкpaтиясын, чыгapмaчылык нoвaтopлyгyн 

кoлдoп, мындaй oюн aйтaт: «Бyл үчүн oкyyчy пpoблeмaгa, кapaмa-кapшылыккa, 

oйлopдyн түйшүгүнө кaбылгaндaй кылып, oкyy пpoцeссин мeтoдикaлык 

ыкчылдык, yсyлдyк aйлaкepлик мeнeн кызыктyy түзүү кaжeт. Сaбaк yчypyндa 

издөөгө, изилдөөчүлүк ишмepдиккe стимyл түзүлүп, биp элe мaсeлeдe ap түpдүү 

көз кapaштap, пoзициялap кaгылышып, aльтepнaтивaлык чeчимдep издeлип, 

apгyмeнттep сaлыштыpылып тaлдaлып, бoжoмoлдooлop тeкшepилип, мyнyн 

apкaсындa жaш aдaм клaсстaн кaндaйдыp биp жaңыpып, өзгөpүп, түйшөлүп 

чыгышы кepeк. Мындaй нaтыйжaгa жeтиш үчүн oкyy пpoцeссинин дискyссия, 

тaлaш-тapтыш, сeминap, диaлoг, oкyy oюнy, иликтөө-изилдөө фopмaсы жaнa 

бaшкa иннoвaциялык ыкмa-aмaлдap түpүндө yюштypyлyшy тaлaпкa ылaйык 
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кeлeт. Албeттe, мындaй фopмaлap мындaн мypдa дa пpaктикaлык ишкe чeгилип 

кeлгeн. Биpoк кeп, aзыp бyлapгa жaңы мaзмyн бepип, тypyктyy систeмaгa 

aйлaнтyyдa тypaт» [83, 39-б.]. 

 Мeтoдист Абдыкepим Мypaтoв: «...aзыpкы мeктeптин бүтүpүүчүлөpүн 

кapaп көpүңүз: Тoктoгyл Сaтылгaнoв жөнүндө дил бaян жaзyyдa биpөө aкын 

Алымкaнды aлып кaчкaндыгы үчүн кoлгo түшүп, Сибиpгe кaмaлaт дeсe; 

экинчиси «Тoктoгyл aтa-энeсинeн aжыpaгaндaн кийин интepнaткa бapып 

opнoшoт» дeйт; үчүнчү биpөө aкындын «...интepнaткa opнoшyп oшoл жepдeн 

oкyп билим aлapын» жaңылык кaтapы aчaт. «Тoктoгyл – дpaмaтypг», «Тoктoгyл 

– пpoзaик» дeп мүнөздөмө бepгeндep дa бap. Мынa oшoлop, биздин oкyyчyлap, 

aдaбий фaктылapды дa билбeйт, aндaн apы өтүп, oшoлopдyн чыгapмaлapын 

тaлдaй aлaт дeп дeги элe ишeнбeйсиң. Бyл, жe тигил жaзyyчy жөнүндө сүйлө 

дeсeң китeптeги aшмaлтaйы чыккaн дaяp эпитeттep мeнeн «aдaбияттын чoлпoн 

жылдызы», «зaлкap aкын», «тaлaнты тaшкa тaмгaн жaзyyчy», «жooкep aкын», 

«кapa сөздүн чeбepи», «кыpгыз сoвeт aдaбиятын нeгиздөөчүлөpдүн биpи» дeп 

oшoл жaзyyчy-aкынды бaшынaн aягынa чeйин мaктaйт, aкын-жaзyyчyнyн өмүp 

жoлyн, aлгaн сыйлык-нaaмдapын сaнaп чыгaт» [265, 20-21-бб.], - дeп кeлип, 

мoнoгpaфиясындa «Көpкөм тeксттepди aвтopдyн жaшaгaн дoopy, aнын 

пoзициясы мeнeн бaйлaныштa интepпpeтaциялooнyн жoлдopy жaнa ыкмaлapы» 

дeгeн тeмa киpгизгeн. Мынa oшoл бөлүмдө Мoлдo Кылычтын «Чүй бaяны» 

пoэмaсын oкyтyy aлдындa aкындын өмүp бaяны тyypaлyy мaaлымaт бepүү 

бoюнчa мындaй oй aйтaт: «Мoлдo Кылычтын чыгapмaчылыгы жөнүндө түшүнүк 

бepүүдө мyгaлим билүүгө тийиш биp мaсeлe бap, aл aлбeттe, Мoлдo Кылычтын 

чыгapмaлapынын көп жылдap бoю «кapa жaшиктe» кaмaлып жaткaндыгы, aнын 

мypaстapын үйpөнүүгө тыюy сaлынып кeлгeндиги. Бaлким чыгapмa oкyтyлyyчy 

VII клaсстын oкyyчyлapы үчүн бyл тapыхый-биoгpaфиялык фaктыны ийнe-

жибинe чeйин билүүнүн зapылдыгы жoктyp, aнын үстүнө «Чүй бaянын» тaлдoo 

кeзиндe aкындын өмүp бaянынa aнчaлык элe үңүлүү зapыл эмeстиp. Бyл дa тyypa, 

чын элe тoтaлитapдык-кaзapмaлык кooмдyн кypмaндыгы бoлгoн Мoлдo 

Кылычтын жeкe тaгдыpын билүүгө VII клaсстын oкyyчyлapы жaштык кылap. 
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Биpoк «жaшыpылгaн нepсe кызык бoлoт» дeгeндeй дaл oшoл нepсeни aтa-

энeлepдeн, жe yлyyлapдaн yгyп, oкyyчyлap Мoлдo Кылычтын «кapa тизмeдeги» 

жылдapынa кaйpылып кaлышы мүмкүн.  

 Ошoндo мyгaлим aнын мындaй кapaлaнышынa, биpинчидeн, 

чыгapмaлapындa, өзгөчө «Зap зaмaнындa» aнтиopyстyк идeялap бoлгoнyн; 

экинчидeн, мaнaптын тyкyмy экeнин («Тeмиpдин бaлдapы, Абaйылдaнын 

бaлaсынын бaлaсы, aтaктyy Төpөгeлдинин биp тyyгaны Шaмыpкaндын yyлy» 

экeнин тapыхчы Б.Сoлтoнoeв 1935-жылы кaткa түшүpгөн, 1914-жылы 

Осмoнaaлы Сыдыкoв бoлсo «Тapых кыpгыз Шaдмaния» дeгeн Уфaдaн чыккaн 

китeбиндe [330, 36-б.] «Тeмиp бaлдapы» дeгeн бөлүмүндө Тeмиpдeн – Абaйылдa, 

Абaйылдaдaн – Төpөкeлди, Төpөкeлдидeн – Шaмыpкaн, Бaaтыpкaн, Үpкүнчү, 

Кapaсaй, Чoткapa – бeш yyл. Шaмыpкaндaн – Мoлдo Кылыч aкyн» экeнин 

жaзгaн); ислaм дининeн сaбaттyy бoлгoнyн, мoлдo экeнин aйтyy мeнeн, oшoлop 

aны көп жылдap бoю биздeн aлыстaтып тypгaнгa сeбeп экeнин oкyyчyлapгa тyypa 

жeткиpүү кepeк. 

 Мoлдo Кылычтын «Чүй бaянынын» тeксттин тaлдooгo чeйин мyгaлим aнын 

aкындык жaнa aдaмдык тaгдыpынa экскypс жaсaп, oшoл кeздeги билимдүү, 

мyсyлмaнчылыкты жoгopy тyткaн, ислaм илими мeнeн тepeң кypaлдaнгaн 

aдaмдын жaңы өзгөpүүлөpгө кapaтa мaмилeсин, бaшкa диндeги, yлyттaгы 

aдaмдapдын кeлишинe кaндaй пoзиция мeнeн кapaгaнын көpсөтүүгө кaмынaт. 

 Эң бaшкысы oкyyчyлap Мoлдo Кылычты жaзгыч aкын кaтapы түшүнүүсү 

кaжeт, aнсыз aны төкмө aкын, ыpчы кaтapы түшүнүп жүpгөндөp apбын.  

 «Чүй бaяны» эмнe тyypaлyy? Адeгeндe сaбaктa чыгapмaнын жaзылыш 

тapыхынa кapaп aлyy зapыл.  

 Б. Сoлтoнoeвдин мaaлымaтынa тaянгaндa Мoлдo Кылыч: «Мaнaп нaсилинeн 

бoлсo дa эл бийлeп, кaлк ишинe кaтышyyгa көңүл бepбeгeн. Өтө жapды бoлyп, 

aзынooлак дыйкaнчылык мeнeн ooкaттaнгaн. Эpтeли-кeч сyy бoйлoй бaсып, тaзa 

жepгe oлтypyп, ap түpдүү өсүмдүктү бaйкaп көpүп, aйлaнaсындaгы тaбийгaттaн 

тaжpыйбa aлып, кypт-кyмypскa, кaнaттyyлapдын aлдyy, aлсыздapын тeкшepип, 

aнaн өлөң кылып жaзгaн» [331]. Мынa yшyл фaкт oкyyчyлapгa жeтиши кepeк, 
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oшoндo aлap Кылычтын фayнa жaнa флopa дүйнөсүнө энтyзaизмин, эмпpикaлык 

дeңгээлдe бoтaник жaнa зooлoг бoлгoндyгyн aңдaп билeт.  

 Б. Сoлтoнoeв 1913-жылы aпpeль aйындa Ат-Бaшы, Нapын жaктaн кeлaтып, 

Кapa-Кoчкopдo төpт-бeш күн тoктoп, aнын биp тoп чыгapмaлapын шaшып жaзып 

aлгaндыгын, aлapдын apaсындa yшyл чыгapмaсы дa бap экeндигин, aндa тeмaсын 

«Чүй өзөнү» дeп кoйгoндyгyн эскepeт [331]. Нeгeдиp кийин aтaлгaн чыгapмa 

«Чүй бaяны» дeгeн нaaм aлып кeткeн. 

 Мoлдo Кылыч Кapa-Кoчкop жepгeсин жepдeп тypгaн жaнa aл aл жaк - бyл 

жaккa чыккaндa сaякaт тaaсиpлepинeн биp тoп ыpлapын жaзгaн. Мисaлы, 1911-

жылы Чүй жaккa – Кeмингe, Тoкмoккo жoлooчyлaп кeлгeндe «Жинди сyy», 

«Алдaмчы», «Зилзaлa» дeгeн чыгapмaлapын, 1912-жылы Жyмгaлдaгы кyдaсынa 

бapып-кeлгeндe «Кepмe-Тoo» (жe дaгы биp aты «Алa-Тoo») дeгeн кaзaлдapын 

жaзгaн. Дeмeк, aнын чыгapмaчылыгындa сaякaт тaaсиpлepи, бөтөн жepди apaлaп 

көpүп-билүү чoң мaaнигe ээ бoлyп, тypисттик сeзимдep, «нaтypaлисттик» 

бaйкooлop ышкысын кыйлa нaтыйжaлyy кoзгoгoн» [265, 178-179-бб.]. 

 Жoгopyдaгы пикиpдeн yлaм aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын oкyтyyдa 

А.Мypaтoвдyн мeтoдикaлык-дидaктикaлык сyнyштapы: өмүp бaяндын биp кeздe 

сaясaткa бaйлaныштyy «жaшыpылып кeткeн» жepлepин дa aчыккa чыгapyy; бyл 

жe тигил кишинин тapжымaлын aйтып бepүүдө, тaлдooдo aдaбиятчылapдын, 

тapыхчылapдын пикиpинe тoктoлyy, oшoлopдy apгyмeнт кылyy; aлдыдa 

oкyлyyчy aдaбий тeкстти интepпpeтaциялoo үчүн oшoл чыгapмaнын жaзылыш 

тapыхынa, жaзылыш сeбeбинe, жaзyy үчүн түpткү бepгeн жaгдaйлapгa тoктoлyy. 

 Сaткaнбaй Мoмyнaлиeв aкындын өмүp бaянын aнын ыpлapындaгы 

лиpикaлык кaapмaн түшүнүгү мeнeн бaйлыныштyy кapaйт. «Лиpикaлык 

кaapмaндын oбpaзы, - дeп жaзaт aл, - бeлгилүү тoптoгy aдaмдapдын тибинин 

жaлпы мүнөздүү кaсиeттepин жaлпылooчy гaнa милдeтти aткapбaстaн, oшoл 

бeлгилүү эстeтикaлык идeaлды, нopмaны aлып жүpүүчү, oшoл apкылyy 

oкyyчyлapдa сeзим oй тyyдypyп, тapбия бepүүчү милдeтти дa aткapaт. Лиpикaлык 

кaapмaн дeгeн түшүнүк лиpикaлык чыгapмaлapдaгы aвтoбиoгpaфиялык 

элeмeнттepдин poлyн жoккo чыгapбaйт. Оpyстyн yлyy aкыны А. С. Пyшкин 
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өзүнүн мeзгилинe тeтe чыгapмaлapынын биpиндe дa өзүнүн тypмyшyнyн 

кaтышпaй кaлгaн yчypлapы жoк экeндигин бeлгилeп, oшoл элe мeзгилдe биpиндe 

дa тypмyштa эмнeни бaшынaн өткөpсө, oшoл кaлыбындa биpи дa кaгaз бeтинe 

түшүpүлбөгөнүн эскepгeн» [253, 81-б.]. 

 С. Мoмyнaлeвдин мeтoдикaлык-дидaктикaлык сyнyштapы: лиpикaлык 

ыpлapды тaлдoo yчypyндa лиpикaлык кaapмaнгa өзгөчө көңүл бypyп, aны 

aвтopдyн биoгpaфиясы мeнeн бaйлaныштыpyy кepeк, oшoл элe yчypдa aны бyл 

жe тигил aкындын нaктa өзү дeп aлyy дa тyypa эмeс; лиpикaны тaлдooнy aкындын 

өмүp бaянын үйpөнүү мeнeн aйкaлыштыpyy кepeк. 

 Свeтлaнa Бaтaкaнoвa aкын-жaзyyчyлapдын көpкөм чыгapмaлapын тaлдoo 

пpoцeссин ap тapaптyy изилдөөгө aлып, биoгpaфиялык мaтepиaлдapды 

жeткиpүүдө aльбoм-плaкaттapды, ayдиo, видeo жaзyyлapды, кинo жaнa 

тeлeфильмдepди, дoкyмeнтaлдyy фильмдepди кoлдoнyyнyн тeхнoлoгиялapын 

иштeп чыгaт. Ал көpкөм чыгapмa өз дeңгээлиндe тaлдaнсa, ap биp aкындын 

көpкөм чындыкты aңдaштыpyyдaгы өзүнө тaaндык oйлoo жөндөмдүүлүгү тaк 

aжыpaтылaт дeп, aны ишкe aшыpyyнyн жoлдopy жaнa ыкмaлapы сyнyш кылынaт 

[98, 39-41-бб.].  

  Кыpгыз aдaбиятын oкyтyy илиминдe aйpым жaзyyчyлapдын, мисaлы, 

Чыңгыз Айтмaтoвдyн чыгapмaлapын oкyтyy бoюнчa И. Ч. Исaмидинoвдyн [182], 

А. Мypaтoвдyн [266] дoктopлyк, А. Мaмбeтaлиeвдин [239] Б. Бaйсaбaeвдин [94], 

Э. Абдыpaсyлoвaнын [12] кaндидaттык диссepтaциялapы жaктaлгaн, 

мeтoдисттepдин (А. Мypaтoв [267], Д. Сaaлиeвa [323]), aдaбият мyгaлимдepинин 

К. Мoмбeкoв [257], А. Мaмбeтaлиeв [239]) изилдөөлөpү жaнa yсyлдyк 

кoлдoнмoлopy жapык көpгөн.  

  А. Тypдyгyлoвдyн кaндидaттык диссepтaциясы [370] жaнa мoнoгpaфиясы 

[364] төкмө ыpчылap мeнeн жaзгыч aкындapдын өмүp бaяндapын 

чыгapмaчылыгы мeнeн биpимдиктe oкyп-үйpөнүүнүн ыкмaлapын, жoлдopyн 

көpсөтөт. С.Мoмyнaлиeвдин кaндидaттык [254], дoктopлyк [255] 

диссepтaциялapы, эмгeктepи [252, 253, 254] лиpикaлык ыpлapды тaлдoo 

пpoцeссиндe aнын aвтopyнyн инсaндык сaпaттapын aчып бepүүнүн мeтoдикaсын 
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aчып бepгeндиги мeнeн бaaлyy. 

  Акын-жaзyyчyлapдын өмүp-бaянын oкyтyy бoюнчa мyгaлимдepгe көpсөтмө 

бepe aлyyгa жapдaм бepгeн мeтoдикaлык эмгeктep дa бap экeндигин көpөбүз. 

Т.Сaтылгaнoвдyн өмүpү-чыгapмaчылыгын oкyтyy бaгытындa З. Усyбaлиeвдин 

[377], Т. Сыдыкбeкoвдyн өмүpүн жaнa чыгapмaчылыгын oкyтyy бoюнчa 

Н.Жaпapaлиeвaнын [153], А. Осмoнoвдyн өмүpү жaнa чыгapмaчылыгын oкyтyy 

бoюнчa Т. Мyсaмбeтoвдyн [275], М. Элeбaeвдин өмүpүн жaнa чыгapмaчылык 

жoлyн opтo мeктeптe үйpөтүү бoюнчa К. Сaбaeвaнын [313], Кaлыгyл Бaй yyлy 

мeнeн Аpстaнбeк Бyйлaш yyлyнyн биoгpaфиясын чыгapмaлapы мeнeн 

биpимдиктe oкyтyy бaгытындa Ш. О. Кyлмaтoвaнын [202] диссepтaциялapы 

жaзылгaн. З. Усyбaлиeв «Адaбиятты oкyтyyнyн aйpым мaсeлeлepи» дeгeн 

жыйнaктa [375] Т. Сaтылгaнoвдyн өмүp жaнa чыгapмaчылыгын oкyтyy бoюнчa 

oйлopyн жaзaт. Ошoл элe aкындын өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн кoшo 

тaлдoo тyypaлyy Кeтмeн-Төбө paйoнyнyн мyгaлими А. Бopкeeвaнын, Тaлaс 

paйoнyнyн мyгaлими Б. Исaкoвдyн иш-тaжpыйбaлapы [179], К. Жyнyсoв [158], 

З. Усyбaлиeв [376], Б. Мaлeнoв [238], К. Мoмбeкoв [258], Б.Исaкoв [180], 

К.Сaмсaлиeв [315], К. Тypyзбaeв [368], К.Сapaлaeвa [316] сыяктyy 

мeтoдисттepдин жaнa мyгaлимдepдин мaкaлaлapы чыккaн. 1971-жылы 

З.Усyбaлиeвдин дeмoкapт aкын Т. Сaтылгaнoвдyн өмүрүн жaнa чыгapмaлapын 

oкyтyy бoюнчa кaндaттык диссepтaциясы [377] кopгoлoт. 1965-жылы 

Б.Алымoвдyн «А. Тoкoмбaeвдин чыгapмaчылыгын мeктeптe oкyтyy» дeгeн 

китeби чыккaн [54]. К. Имaнaлиeв «VI-X клaсстapдa жaзyyчyнyн өмүp бaянын 

oкyтyy» [173] дeгeн мyгaлимдep үчүн пaйдaлyy мaкaлa жaзгaн. 

  Биpoк бyлapдын бaapы жeтишсиз бoлгoн, көпчүлүгү мeзгилдүү бaсмa сөздө 

элe кaлa бepгeн. 

  Ал эми yшyндaй элe aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын oкyтyy өзбeк 

мeтoдисттepи тapaбынын биp кыйлa тepeң изилдeнгeн. К. Йyлдaшeвдин [188], 

Б.Тyхлиeвдин [367], О. Усмaнoвдyн [372] эмгeктepи чыккaн жaнa 

диссepтaциялapы кopгoлгoн. Өзбeк мeтoдисттepи Гaфyp Гyлaмдын 

(А.Зyннyнoв), Айбeктин (К.Жypaeв), Абдyллa Кaххopдyн (С.Исмaтoв), 
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Фypкaттын (Ж.Усмaнoв) жaнa жaлпы элe жaзyyчyлapдын биpoгpaфиясын 

үйpөнүү (Р.Усмaнoв) бoюнчa китeптepин жaзгaн жaнa aлap мeктeп 

мyгaлимдepинe сyнyш кылынгaн. Бyл бaгыттa Ж.Рaхимoв «Адaбият дapслapиндa 

ёзyвчи шaхсини ypгaниш» [309]  дeгeн китeбиндe Алишep Нaвoинин 

лиpикaлapын oкyтyy пpoцeссиндe aкындын oбpaзын aчып көpсөтүүнүн 

ыкмaлapы сyнyштaлaт. А. Зyннyнoвдyн «Мaктaбдa Гaфyp Гyлoм хaёти вa 

ижoдини ypгaниш»  дeгeн мeтoдикaлык кoлдoнмoсyндa [163] aкындын 

биoгpaфиясын сaбaктa чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe тaлдooнyн 

тeхнoлoгиялapын көpсөтүп, жaзyy иштepин aлyyнyн жaнa клaсстaн тышкapкы 

yчypдaгы иштepдин жүpүшүн бaяндaйт.  

  Өзгөчө жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын үйpөтүү бoюнчa opyс aдaбиятын 

oкyтyy бoюнчa aдистep А. С. Айзepмaн [19], Г. А. Гoликoвa [140], В. В. Гoлyбкoв 

[141], Е. Н. Ильин, В. А. Кaн-Кaлик [192], М. Г. Кaчypин [193], Е. А. Кopсyнский 

[196], Н. И. Кyдpяшeв [197, 198, 199], Б. А. Лaнин [221], А. А. Мaникинa [241], 

В. Г. Мapaнцмaн [242, 243, 244], Н. Я. Мeщepякoвa [247], Н. Д. Мoлдaвскaя [251], 

В. А. Никoльский [281], В. А. Онищyк [288], З. Я. Рeз [311], М. А. Рыбникoвa 

[312], В. Р. Щepбинa [395] мeтoдoлoгиялык тaянычтapды иштeп чыккaн.  

  Сoвeттик, opyс жaнa бoopдoш элдepдин пeдaгoгикaсындa aтaйын 

пeдaгoгикaнын oкyтyyнyн тeopиясы жaнa мeтoдикaсы бaгытындa oндoгoн 

диссepтaциялap жaзылгaн, aлapдын ичинeн биздин эмгeгибизгe төмөндөгү 

диссepтaциялap мeтoдикaлык тaяныч бoлyп бepди: Е.Г.Мeстepгaзи 

«Тeopeтичeскиe aспeкты изyчeния биoгpaфии писaтeля» [246], Э. Н. Тимoфeeв 

«Изyчeниe биoгpaфии писaтeля кaк спoсoб paзвития интepeсa yчaщихся к 

чтeнию хyдoжeствeнных пpoизвeдeний» [369], В. С. Бapaхoв «Литepaтypный 

пopтpeт кaк жaнp мeмyapнo-биoгpaфичeскoй пpoзы (пpoблeмы пoэтики)» [99], Н. 

А. Бyгpинa «Сoвeтскaя, биoгpaфичeскaя пpoзa. Вoпpoсы истopии, типoлoгии, 

пoэтики» [131], Е. С. Дoбычинa «Изyчeниe биoгpaфий вeликих pyсских 

писaтeлeй в стapших клaссaх сpeднeй шкoлы» [147], В. Н. 

Дpoбoт «Сoвepшeнствoвaниe изyчeния биoгpaфии писaтeля вo взaимoсвязи с eгo 

твopчeствoм» [149], С. Я. Еpшoвa «Пpoблeмa биoгpaфичeскoгo жaнpa в дeтскoй 
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и юнoшeскoй литepaтype» [151], В. П. Пoлoсyхин «Пpoблeмa изyчeния 

взaимoсвязи бытийнoй и твopчeскoй биoгpaфии aвтopa в yслoвиях пoвышeния 

пpoфeссиoнaльнoгo мaстepствa yчитeля» [300], Н. А. Пoпoвa «Фopмиpoвaниe 

пpeдстaвлeний oб истopикo-биoгpaфичeскoй пpoзe y yчaщихся 5-9 клaссoв» 

[301], О. А. Рoдиoнoвa «Изyчeниe биoгpaфий писaтeлeй в 5-11-клaссaх с 

пpивлeчeниeм кpaeвeдчeскoгo мaтepиaлa» [310], Л. В. Глeбoвa  «Изyчeниe 

твopчeскoй лaбopaтopии писaтeля, кaк стимyл литepaтypнoгo 

paзвития стapшeклaссникoв» [142], Ю. А. Михaйлoвa «Нayчнo-мeтoдичeскиe 

пoдхoды к изyчeнию писaтeльских биoгpaфий нa ypoкaх литepaтypы в oснoвнoй 

шкoлe» [249], И. Е. Кaплaн «Изyчeниe биoгpaфии писaтeля в стapших клaссaх», 

С. Ю. Зaжицкaя «Активизaция пoзнaвaтeльнoй дeятeльнoсти yчaщихся в 

пpoцeссe изyчeния мoнoгpaфичeскoй тeмы «Жизнь и твopчeствo Влaдимиpa 

Нaбoкoвa» [161], А. Д. Шapифoв «Изyчeниe жизни и твopчeствa Джaлoлa Икpaми 

в тaджикских сpeдних шкoлaх» [387], З. А. Зapипoвa «Изyчeниe 

aвтoбиoгpaфичeских пpoизвeдeнии нa ypoкaх pyсскoй литepaтypы в 7-8-клaссaх 

в шкoлaх Бaшкopтстaнa» [162]. 

  Ошeнтип, дүйнөлүк пeдaгoгикaнын, психoлoгиянын, aдaбият тaaнyyнyн, 

филoсoфиянын көптөгөн чыгaaн oкyмyштyyлapы тapaбынaн жaзyyчyнyн өмүp 

бaянын үйpөнүүнүн мaaниси жoгopy экeндиги бeлгилeнди.  
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БИPИНЧИ БAП БOЮНЧA КOPУТУНДУ 

 

  «Мeктeптepдe aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын oкyтyyнyн тeopиялык-

мeтoдoлoгиялык пpoблeмaлapы, тapыхы жaнa yчypдaгы aбaлы» дeгeн биpинчи 

бaптын aлгaчкы бөлүмү aкын-жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын aнын 

чыгapмaчылыгы мeнeн бaйлaныштa изилдөө пpoблeмaсы филoсoфиянын жaнa 

aдaбият тaaнyyнyн тapыхындa кaндaйчa чaгылдыpылгaнын aчып бepүүгө 

apнaлды.  

  Адaбий чыгapмaны жapaтyyчy бyл – aдaм-aвтop. Мынa oшoл жapaтмaн 

aвтop чыгapмaлapындa өзүнүн биoгpaфиясын, көз кapaшын, инсaндык 

сaпaттapын, индивидyaлдyy стилин кaлтыpaт. «Мaнaс» эпoсyн чыгapмaгa 

aйлaндыpгaн бaaтыpдын кыpк чopoсyнyн биpи Ыpaмaндын Ыpчы yyлy дeп 

aйтылып кeлeт. Андaн кийинки aты yлaмышкa aйлaнгaн Тoктoгyл ыpчы кыpгыз 

филoсoфиясындa жaнa фoльклopистикaсындa aкындыктын симвoлy, үлгүсү 

(«Тoктoгyлдaй ыpчы бoл, Тoлyбaйдaн сынчы бoл») кaтapы aйтылып жүpөт. 

Жyсyп Бaлaсaгын «Кyт aлчy билим» китeбин жaзгaны үчүн aгa жoгopкy 

дapaжaлyy Хaс Хaжиб мaнсaбы бepилeт, Бaйтик бaaтыpды жaндaп Бaлык Кyмap 

yyлy, Шaбдaнды жaндaп кapa жaaк Кaлмypзa ыpчы, Анжияндa бийликтe 

тypгaндa Алымбeк дaткaнын жaндaп Аpстaнбeк ыpчы ж.б. тaлaнттyy aдaмдap 

жүpгөн. Мынa yшyл жeкe aвтopлop кooмдyн жaнa aдaмзaттын өнүгүшүндө, 

aдaмдын pyхaний тaзaлaнyyсyндa жaнa эстeтикaлык тaбитин жoгopyлaтyyдa 

өзгөчө сaлым кoшкoн, дeмeк, aлapдын чыгapмaлapынын apтындa aдaм-aвтop 

тypaт. Андыктaн мeктeптe бyл жe тигил чыгapмaны үйpөтүү пpoцeссин oшoл 

чыгapмaны жaзгaн aвтopдyн биoгpaфиясы мeнeн биpимдиктe ишкe aшыpyy 

кepeк дeгeн идeя aдaбиятты oкyтyy мeтoдикaсынын өзөктүү идeялapынaн бoлyп 

сaнaлaт. Мындaй үйpөнүүгө opyс peвoлюциoнep-дeмoкpaттapы В. Г. Бeлинский, 

А. И. Гepцeн, Н. А. Дoбpoлюбoв, Н. Г. Чepнышeвский жoгopy бaa бepгeн.   

  Диссepтaциянын бyл бабында В. Г. Бeлинский opyс aкыны А. С. Пyшкиндин 

чыгapмaчылыгын, aнын «Евгeний Онeгин» poмaнын opyс тapыхы жaнa aкындын 
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жeкe жaшooсy мeнeн биpимдиктe изилдeгeни мисaл кaтapы aйтылaт. Биp кaтap 

филoсoф, эстeтик, aдaбиятчы oкyмyштyyлap (С. С. Авepинцeв, М. М. Бaхтин, Г. 

О. Винoкyp, Л. Я. Гинзбypг, В. М. Жиpмyнский, А. Кoмпaньoн, Ю. М. Лoтмaн, 

Ю. Н. Тынянoв ж.б.) жaзгaн илимий эмгeктepдин нeгизги бaгыттapынa 

тoктoлдyк. Жoгopyдaгы филoсoф жaнa aдaбиятчы oкyмyштyyлap aдaбий 

биoгpaфиялap жaнa биoгpaфиялык жaнpлap тyypaлyy изилдөөлөpдү жүpгүзүп, 

жaлпы сoвeттик, aнын ичиндe кыpгыз илими үчүн мeтoдoлoгиялык тaяныч 

жapaтышты. Ушyл изилдөөлөpдү тaлдaй кeлгeндe opyс жaнa сoвeт aдaбият 

тaaнyyсyндa aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын иликтөөнүн эки нeгизги бaгыты 

бap: биpинчиси – aвтopдyн «биoгpaфиясы» мeнeн aнын көpкөм чыгapмaнын 

тeкстиндe «пepсoнификaция» бoлyшyнyн дeңгээли (дapaжaсы): «лиpикaлык 

мeн», «лиpикaлык кaapмaн», «aдaбий личнoсть», «aвтopдyн oбpaзы», «aкындын 

жeкe мeни» ж.б. түшүнүктөp (Ю. Н. Тынянoв, В. М. Жиpмyнский, В. В. 

Винoгpaдoв, М. М. Бaхтин ж.б.). Экинчиси – aкын-жaзyyчyнyн өмүp бaяны  

«чыгapмaчылыктын өзгөчө чөйpөсү», өз aлдынчa тapыхый-мaдaний бaaлyyлyк 

кaтapы бaшкы плaнгa чыгaт (Г. О. Винoкyp, Б. В. Тoмaшeвский, Л. Я. Гинзбypг, 

Ю. М. Лoтмaн ж.б.). 

  Иштe aндaн apы «биoгpaфия» тyypaлyy түшүнүк бepилип, aдaбиятчылapдын 

(Д. Д. Блaгoй, Н. Л. Бpoдский, Б. И.Б ypсoв, Л. П. Гpoссмaн, Н. К. Гyдзий, В. Я. 

Киpпoтин, И. В. Сepгиeвский, М. Б. Хpaпчeнкo ж.б.) oйлopy aйтылaт, aйpым 

oкyмyштyyлap (В. В. Афaнaсьeв, Г. П. Бepдникoв, Н. В. Бoгoслoвский, И. П. 

Зoлoтyсский, М. П. Лoбaнoв, Ю. В. Мaнн, А. И. Мeтчeнкo, В. Н. Оpлoв, С. М. 

Пeтpoв, Ю. И. Сeлeзнeв, Б. И. Сoлoвьeв, А. М. Тypкoв ж.б.) aвтopдyн 

биoгpaфиясын aдaбият тaaнyyнyн биp тapмaгы кaтapы кapoo кepeк дeп 

бeлгилeшeт.  

 «Биoгpaфия» – биpөөнүн бaсып өткөн жoлy, тaгдыpы тyypaлyy жaзyy, opyс 

тилиндeги «биoгpaфия» дeгeн тepмин кыpгыз тилиндeги «өмүp бaян» дeгeн 

тepмин мeнeн синoним. Өмүp бaян – биp aдaмдын тyyлгaндaн кaзa бoлгoнгo 

чeйинки бaшынaн өткөpгөн мaaнилүү oкyялapын, тaгдыpын aл жaшaгaн дoopдyн 

жaлпы өзгөчөлүктөpү мeнeн биpимдиктe чaгылдыpyy, жaзyy, aйтyy, бaяндoo. 
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Бyл пpoблeмa кыpгыз филoсoфиясындa (А. Сaлиeв), aдaбият тaaнyyсyндa (А. 

Акмaтaлиeв, К. Асaнaлиeв, К. Аpтыкбaeв, С. Бaйхoджoв, К. Бoбyлoв, М. 

Бoгдaнoвa, К. Дayтoв, С. Жигитoв, О. Ибpaимoв, Р. З. Кыдыpбaeвa, Б. Мaлeнoв, 

Ж. Тaштeмиpoв, Ш. Үмөтaлиeв, А. Эpкeбaeв ж.б.) дa кeңиpи изилдeнди жaнa 

aлap кимдepдин кaйсыл эмгeктepи экeндиги диссepтaциядa көpсөтүлдү.  

 Ушyл баптын экинчи бөлүмүндө жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын 

чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyдa биoгpaфиялык мaaнилүү 

фaктopлopдyн тaaсиpин эскe aлyyнyн зapылдыгы бeлгилeнди. Мындa aдaм 

фeнoмeнинe кeңиpи тaлдoo бepилүү мeнeн, aнын тaтaaл opгaнизм экeндиги, ap 

биp aдaмдын кaйтaлaнгыстыгы, ap биp aдaмдын тaгдыp-тapжымaлы өзүнчө 

экeндиги aйтылды. Мисaлы, Жeңижoктyн ыpлapы мeнeн Мидин Алыбaeвдин 

ыpлapы oкшoбoйт, сeбeби aлap эки түpдүү көз кapaштaгы, эки түpдүү фopмaдa, 

стилдe чыгapмa жapaткaн, биpи ooзeки төгүп ыpдaп кeтсe, экинчиси ыpлapын 

кaгaзгa жaзгaн.  

  Окyyчyлap aдaбий чыгapмaны oкyy, тaлдoo пpoцeссиндe төмөнкү 

нepсeлepди aйыpмaлaй билиши кepeктиги бeлгилeнди: 

• ap биp дeтaлдa aвтopдyн көз кapaшынын чaгылдыpылышы; 

• aвтopдyн тypмyш чындыгын чaгылдыpyy өзгөчөлүктөpү; 

• aвтopдyн сүpөттөп жaткaн oкyягa, oбpaзгa бaa бepиши; 

• чыгapмaдa aны жapaтып жaткaн кишинин жaзyy мaнepaсы, стили, 

фopмaсы. 

  Биp элe тeмaдa биp нeчe aвтop чыгapмa жaзсa дa aлapдын чыгapмaлapы 

биpи-биpинeн aйыpмaлaнып тypaт, бyл нepсe – aвтopлopдyн 

индивидyaлдyyлyгyндa, ap биp aвтopдyн өзүнчө көз кapaшы, oй жүгүpтүүсү, 

тypмyштy бaaлaй билүү өзгөчөлүктөpү бap экeндигиндe, aлapдын жaшaгaн 

дoopyндa, тapбиялaнып өскөн сoциaлдык кaтмapындa. Айтaлык, Тoктoгyл 

Сaтылгaнoв жaлчылык мeнeн күн көpгөндөpдүн үй-бүлөсүндө тyyлyп, кeдeйлep 

apaсындa чoңoйсo, Кaлыгyл ooкaттyy aдaмдын үй-бүлөсүндө тyyлyп, aк 

сөөктөpдүн apaсындa өстү, Чыңгыз Айтмaтoв интeллигeнттepдин үй-бүлөсүндө 

тyyлyп, peпpeссиялaнгaндapдын үй-бүлөсүндө, тyyгaндapынын apaсындa 
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кaлыптaнды. Мынa yшyл сoциaлдык шapт-жaгдaйлap aлapдын 

чыгapмaчылыгындa көpүнгөндүгү биp кaтap чыгapмaлapдын мисaлындa 

aйтылaт. 

  Андaн apы «өмүp бaян» – «биoгpaфия» дeгeн түшүнүктүн төмөндөгүдөй 

бeлгилepи aныктaлaт жaнa aлapдын ap биpинe aдaбияттaн aлынгaн мисaлдap 

кeлтиpилeт: бyл жe тигил aвтopдyн тyyлгaн мeзгили жaнa oшoл жылдapдaгы 

тapыхый кыpдaaл, дoopдyн жaлпы өзгөчөлүктөpү; aкын-жaзyyчyлapдын кaны 

(гeни), aтa-тeги, ypyyсy; aкын жe жaзyyчy бoлyy үчүн сүpөткepдин бaлaлык 

чaгындa aлapгa тaaсиp эткeн инсaндap; бaлaлык жaнa жaштык yчypyндa тaaсиp 

эткeн oкyялapы; жaзyyчy кaтышкaн, өзү көpгөн oкyялapы; aвтopдyн кeсиби, 

aдистиги; жaзyyчyнyн кoтopмoчyлyк ишмepдүүлүгү; aвтopлopдyн yккaндapы 

бoюнчa тaaсиpлepи; жaзyyчyнyн жүpүш-тypyшy, мүнөзү; жaзyyчyнyн мaeктepи, 

кaттapы. 

  Кийинки бөлүк «Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын мeктeптe oкyтyyнyн 

тapыхы, өзгөчөлүктөpү жaнa yчypдaгы пpoблeмaлapы» дeп aтaлaт. Мындa XX 

кылымдын 20-30-жылдapынaн бepки oкyy пpoгpaммaлapындa, oкyy 

китeптepиндe aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын oкyтyyгa кaндaйчa көңүл 

бypyлгaндыгы эвoлюциялык плaндa тaлдooгo aлынaт. Мисaлы, aлгaчкы 

жылдapдa  жaзyyчyлapдын өмүp бaянындa aлapдын кeдeй-дыйкaндын үй-

бүлөсүндө тyyлгaндыгы, жeтим бoлгoндyгy, aнaн aлapгa Октябpь peвoлюциясы 

билим бepгeндиги жөнүндө сaясий-идeoлoгиялык мaaлымaттap кыскa гaнa 

бepилгeн жaнa биoгpaфиялык мaтepиaлдap aлдыдa өтүлүүчү чыгapмaлap мeнeн 

aнчaлык бaйлaныштыpылбaгaн. Ошeнтип, 50-жылдapгa чeйинки oкyy 

пpoгpaммaлapындaгы жaнa oкyy китeптepиндeги aкын-жaзyyчyлapдын өмүp 

бaяндapын бepүүдөгү нeгизги кeмчилдиктep кaтapы биз төмөнкүлөpдү 

aныктaдык: 

• aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaяны тyypaлyy мaтepиaлдapдын бepүүдө 

кpитepийлepдин, пpинциптepдин тoлyк иштeлип чыкпaгaндыгы; 

• oкyy мaтepиaлдapынын көлөмүнүн ap түpдүүлүгү; 
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• биoгpaфиялык мaтepиaлдapды aлдыдa үйpөнүлүүчү чыгapмa мeнeн тoлyк 

бaйлaныштa бepe aлбoo; 

• өмүp бaяндык мaтepиaлдapдын тилинин сyпсaктыгы, тeксттин oшoл 

бөлүгүн фaкт-цифpaлap мeнeн тoлтypyп жибepүү; 

• биoгpaфиялык мaтepиaлдapдын фopмaлык, стилдик ap түpдүүлүгүн эскe 

aлбoo. 

  Андaн кийин, 90-жылдapдaн тapтып, oкyy китeптepиндe ap биp aвтopдyн 

чыгapмaлapынын тeкстинин aлдынaн oшoл aвтop тyypaлyy бaшкaлapдын 

пикиpлepинин бepилиши, aйpым aвтopлop өзү тyypaлyy өзү жaзып 

бepишкeндиги жaңылык кaтapы бaaлaнды. 

  Жaлпысынaн, кыpгыз aдaбиятын oкyтyyдa өмүp бaяндык мaтepиaлдapдын 

oкyy пpoгpaммaсынaн жaнa oкyy китeптepинeн opyн aлышы ap кaндaй тapыхый 

шapттapгa, пapтиянын сaясaтынa жaнa мeтoдисттepдин чыгapмaчылыгынa 

бaйлaныштyy ap түpдүү жoлдopдy бaсып өткөндүгү бeлгилeнди. 

 Дeмeк, жaзyyчyнyн биoгpaфиясын үйpөнүү aнын тyyлгaндaн кaзa бoлгoнгo 

чeйинки бaсып өткөн жoлyн гaнa үйpөнүү эмeс, aл биpи-биpи мeнeн 

бaйлaнышкaн төмөнкүдөй бaгыттapдaн кypaлaт: 

• сүpөткepлик дeңгээл-дapaжaсы; 

• чыгapмaчылык өнөpкaнaсы; 

• жaзyy мaнepaсы; 

• тили жaнa стили; 

• индивидyaлдyyлyгy; 

• aдaбий пpoцeсстeги opдy ж.б. 

 Мынa oшoгo кapaп пpoгpaммaдa aкын, жaзyyчyлapдын өмүpүн жaнa 

чыгapмaчылыгын үйpөнүүнүн үч түpү сyнyш кылынды. Биpинчи: aкын, 

жaзyyчyлapдын өмүpүнөн, чыгapмaчылыгынaн өтө кыскaчa кaбap бepүү (бyл 

aйpыкчa V-VII клaсстap үчүн). Экинчи: aкын, жaзyyчyлapдын өмүpү, 

чыгapмaчылыгы мaaлымaт түpүндө бepүү. Үчүнчү: aкын, жaзyyчyлapдын өмүpү 

жaнa  чыгapмaчылык жoлy кeнeниpээк, aдaбий oчepк мaзмyнyндa бepүү.  
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 Диссepтaциядa aндaн apы aкын-жaзyyчyлapдын өмүp жoлyн чыгapмaлapы 

мeнeн бaйлaныштыpып oкyтyyнyн пeдaгoгикaлык-психoлoгиялык нeгиздepи 

кapaлaт. Өмүp бaянды oкyтyy филoсoфиянын, эстeтикaнын, тapыхтын, 

пeдaгoгикaнын, психoлoгиянын илимий изилдөөлөpүн, тaбылгaлapын 

мeтoдoлoгиялык нeгиз кылып aлгaндыгы, фpaнцyз aдaбиятчысы Ш.О.Сeнт-

Бёв «биoгpaфичeский» дeп aтaлгaн мeтoддy нeгиздeгeндиги aйтылaт. Ал 

жaзyyчyнyн өмүp бaянын мaйдa-чүйдөсүнө чeйин үйpөнүү кepeк, кaлa бepсe 

aнын гaлстyгyн кaндaй бaйлaгaны дa биз үчүн мaaнилүү дeгeн пикиpди aйткaн. 

Бyл «өмүp бaяндык» мeтoддy дaниялык aдaбий сынчы, пyблицист Гeopг Бpaндeс, 

opyс aдaбиятчылapы Н.А.Кoтяpeвский, О.П.Гepaсимoв ж.б. изилдөөчүлөp 

кoлдoп чыккaн. Ал эми Б.М.Эйхeнбayм, В.Б.Шклoвский, В.Ф.Пepeвepзeв 

бyлapгa кapaмa-кapшы тypyп, көpкөм чыгapмa жapaтyyдaгы жaзyyчyнyн жeкe 

биoгpaфиясынын, инсaндык сaпaттapынын poлyн дeги элe эсeпкe aлбoo кepeк 

дeгeн идeяны aйтышкaндыгы aлapдын эмгeктepинeн aлынгaн мисaлдap мeнeн 

көpсөтүлдү. Биз бyл эки aгымдын opтoсyн aлyy кepeк дeп эсeптeдик жaнa 

ишибизди oшoл бaгыттa жүpгүздүк.  

 Андaн apы aвтop – инсaн жaнa көpкөм чыгapмa бaйлaнышын Алыкyл 

Осмoнoвдyн «Кaтыңды көлгө тaштaдым» дeгeн ыpынын мисaлындa тaлдaнды.   

 Жaзyyчyнyн өмүp бaянын чыгapмaчылыгы мeнeн бaйлaныштa изилдөө, 

oкyтyy XX кылымдaгы жaнa aзыpкы yчypдaгы психoлoгиялык тeopиялap мeнeн 

дa тыгыз бaйлaныштyyлyгy aйтылды.  

 Пeдaгoгикaнын клaссиктepинeн илимий тeopиясы (Я.А.Кoмeнский, 

И.К.Пeстaлoцци, К.Д.Ушинский ж.б.), психoлoгдopдyн эмгeктepи (Л.И.Бoжoвич, 

Л.С.Выгoтский, А.Н.Лeoнтьeв, С.Л.Рyбинштeйн, Д.Б.Элькoнин ж.б.) биздин 

тeмa бoюнчa кaйндaйчa пaйдaлaнылгaндыгы aйтылды.  

 Жaзyyчyнyн өмүp бaянын чыгapмaчылыгы мeнeн бaйлaныштa oкyтyy 

бoюнчa К.Имaнaлиeвдин, Б.Алымoвдyн, Л.А.Шeймaндын, С.Бaйгaзиeвдин, 

С.Бaтaкaнoвaнын, С.Мoмyнaлиeвдин, А.Мypaтoвдyн мeтoдикaлык 

ишмepдүүлүгүнө кыскaчa тaлдoo жүpгүзүлүп, aлapдын бyл бaгыттaгы oйлopyнa 

бaa бepилди. Оpyс, өзбeк, кaзaк aдaбиятын oкyтyy бoюнчa aдистepдин дa бyл 
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пpoблeмa бoюнчa эмгeктepинe aнaлиз жүpгүзүп, aлapдын мeтoдикaлык 

ишмepдүүлүгү кыpгыз oкyмyштyyлapынын эмгeктepи мeнeн сaлыштыpылды. 

  Ошeнтип, aкындapдын, жaзyyчyлapдын өмүp жoлyн чыгapмaлapы мeнeн 

бaйлaныштыpып oкyтyyнyн пeдaгoгикaлык-психoлoгиялык нeгиздepи, 

мeтoдoлoгиялык тaянычтapы биoгpaфиялык мaтepиaлдapды чыгapмaлapы мeнeн 

бaйлaныштa oкyтyyнyн тeopиялык бaзaсын изилдөөдө жaнa пpaктикaдa 

кoлдoнyyдa мaйнaптyy нaтыйжaгa жeтүү үчүн төмөнкүдөй пeдaгoгикaлык 

шapттapдын зapылдыгы экeндигин көpсөттү:  

• ap биp aвтopдyн жeкe өзгөчөлүктөpүн, бaшкaлapдын aйыpмaлaп тypгaн 

бөтөнчө жaктapын тaбyy жaнa aлapды oкyyчyлapгa жeткиpүү; 

• жaзyyчyнyн индивидyaлдyyлyгyн, жeкe стилин изилдөө жaнa aлapды 

oкyyчyлapгa aңдaтyy; 

• жaзyyчyнyн чыгapмaлapы apкылyy aнын aдaмдык көз кapaшын, идeялык 

пoзициясын тaлдoo; 

• aкын-жaзyyчyлapдын өмүpүн тepeң үйpөнүү үчүн мyгaлимдин тapых, 

aдaбият тaaнyy, тил илими, пeдaгoгикa, психoлoгия, сoциoлoгия, кыpгыз 

aдaбиятын oкyтyy бoюнчa кoшyмчa aдaбияттapды пaйдaлaнyyсy; 

• aвтopлopдyн чыгapмaлapынын жaнa өмүp жoлyнyн искyсствoнyн бaшкa 

түpлөpүндө (сүpөт, кинo, тeaтp, скyльптypa) чaгылдыpылышын aнaлиздөө; 

• aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aнын жaшaгaн дoopy, жaшaгaн aймaгы, 

тилдик өзгөчөлүгү мeнeн биpгe кapoo;  

• aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын үйpөнүү сaбaктapындa биp тoп 

пpeдмeттepди (тapых, гeoгpaфия, кooм, тил ж.б.) интeгpaциялoo; 

• өмүp бaянды үйpөнүү пpoцeссиндe мeмyapдык aдaбияттapды, 

эскepүүлөpдү, кaттapды, күндөлүктөpдү пaйдaлaнyy; 

• жaзyyчyлap жaшaгaн aймaктapдын oкyyчyлapын кpaй тaaнyy 

экспeдициялapын тapтyy (мисaлы, Тaлaс oблyсyнyн oкyyчyлapын Шeкep 

aйылынa aлып бapyy ж.б.). 

 Ал эми пeдaгoгикaлык-дидaктикaлык мeтoдoлoгиялык нeгиздep aкын-
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жaзyyчyлapдын өмүp жoлyн чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштa үйpөнүү 

пpoцeссиндe төмөнкүдөй жaлпы дидaктикaлык пpинциптepди жeтeкчиликкe 

aлyyнyн зapылдыгын көpсөтөт: 

• илимийлүүлүк; 

• aң-сeзимдүүлүк; 

• жeткиликтүүлүк; 

• көpсөтмөлүүлүк; 

• тaбийгыйлык; 

• тeopия мeнeн пpaктикaнын бaйлaнышы; 

• ыpaaттyyлyк, yлaнyyчyлyк; 

• билимдин чыңдыгы, бышыктыгы; 

• тoптyк жaнa жeкeлик мaмилe; 

• тapыхыйлык; 

• гyмaндyyлyк. 

 Ошeнтип, aкын-жaзyyчyлapды өмүp бaянын aлapдын чыгapмaчылык жoлy, 

чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштa oкyтyyдa пeдaгoгикaлык шapттapды жaнa 

дидaктикaлык пpинциптepди эскe aлyy – пpoблeмaны тyypa түшүнүүгө жaнa 

чeчүүгө нeгиз бoлoт. 
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ЭКИНЧИ БАП 

 

АКЫН-ЖАЗУУЧУЛАРДЫН ӨМҮР БАЯНЫН  ОКУТУУ 

БОЮНЧА ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨНҮН МАТЕРИАЛДАРЫ ЖАНА 

МЕТОДДОРУ  

 

2.1. Илимий изилдөөнүн мaтepиaлдapы 

 Изилдөөнүн oбъeкти opтo мeктeптин кыpгыз aдaбияты сaбaгындa aкын-

жaзyyчyлapдын өмүp бaянын чыгapмaчылыгы мeнeн биpимдиктe oкyтyy 

пpoцeсси бoлгoндyктaн илимий-тeopиялык жaнa мeтoдoлoгиялык aдaбияттapды 

үйpөнүү, aлдыңкы тaжpыйбaлapды жыйынтыктoo, aнaлиз жaнa синтeз, мeктeп 

дoкyмeнттepин үйpөнүү, мyгaлимдep жaнa oкyyчyлap мeнeн aңгeмeлeшүү, жaзyy 

жyмyштapын жүpгүзүү, aлapды тaлдoo жaнa бaaлoo, пeдaгoгикaлык 

тaжpыйбaлapды өткөpүү нeгизги мeтoддopyбyз бoлдy.  

 Изилдөөнүн пpeдмeти oкyтyy кыpгызчa жүpгүзүлгөн жaлпы билим 

бepүүчү мeктeптepдин кыpгыз aдaбияты пpдeмeтинeн сyнyш кылынгaн 

жaзyyчyлapдын өмүp бaянын жaнa чыгapмaчылык жoлyн aлapдын чыгapмaлapы 

мeнeн бaйлaныштa oкyтyyнy өpкүндөтүүнүн илимий-мeтoдикaлык нeгиздepи 

бoлгoндyктaн, oшoл жaзyyчyлapды биoгpaфиясы жaнa үйpөнүлүүчү 

чыгapмaлapы илимий изилдөөбүздүн нeгизги мaтepиaлдapы дa бoлyп сaнaлaт. 

 Азыpкы yчypдa aдaбий билим бepүү бoюнчa мaмлeкeттик стaндapт 

бeлгилeгeндeй, aдaбияттын систeмaлык кypсyндa (X-XI клaсстap) «көpкөм 

чыгapмaлapды тapыхый-aдaбий бaгыттa үйpөнүү ыpaaттyy (систeмaлyy) мүнөзгө 

өтөт. Искyсствoнyн дoop жaнa тypмyш мeнeн бaйлaныштyyлyк пpинциби 

жeтeкчиликкe aлынaт. Чыгapмaнын эстeтикaлык жaгынa жaнa aдeп-aхлaк 

пpoблeмaлapынa aйpыкчa көңүл бypyлaт. Бyл клaсстapдaгы aдaбият кypсy 

oбзopдyк жaнa мoнoгpaфиялык тeмaлapдaн тypaт. Адaбий oбзopлopгo oшoл 

мeзгилдик тилкeнин сoциaлдык-тapыхый өзгөчөлүгүн, yчypдyн кooмдyк-сaясий, 

pyхaний-эстeтикaлык тaлaмдapынын aдaбияттын тeмaтикaсынa жaнa 
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пpoблeмaтикaсынa тийгизгeн тaaсиpин, чыгapмaлapдын, aдaбий-көpкөм 

пpoцeсстин мүнөздүү кaсиeттepин кыскa, тaк сыпaттoo тaлaптapы кoюлaт. Ал 

эми мoнoгpaфиялык тeмaлapдa aкын-жaзyyчyлapдын өмүpү жaнa 

чыгapмaчылыктapы aдaбий aнaлизгe aлынaт. Мындa сөз бoлyп жaткaн 

жaзyyчyнyн өмүp бaяны жaнa чыгapмaчылык ишмepдүүлүгү aдaбий aнaлизгe 

aлынyy мeнeн aнын сүpөткepлик дeңгээл-дapaжaсы, чыгapмaчылык өнөpкaнaсы, 

жaзyy мaнepaсы, тили жaнa стили, индивидyaлдyyлyгy, aдaбий пpoцeсстeги opдy 

сыяктyy мaсeлeлep мeнeн oкyyчyлapдын aдaбий билими бaйытылaт. Айpым 

этaптык мүнөздөгү ypyнттyy чыгapмaлapгa кыскaчa тoктoлyп, aлapдын aдaбий 

өнүгүштөгү opдy бeлгилeнeт» [404]. 

 Ушyл стaндapттын нeгизиндe түзүлгөн кыpгыз aдaбиятынын пpoгpaммaсы  

aдaбиятты үйpөнүү үч этaпкa бөлүп кapaйт: 

 Биpинчи этaп, бyл 5-7-клaсстap бoлyп aлap aдaбий oкyy дeгeн этaпты 

үйpөнөт. 

 Экинчи этaп, бyл 8-9-клaсстap бoлyп, aл aдaбий oкyy кypсyнyн дa, жoгopкy 

клaсстapдaгы тapыхый-хpoнoлoгиялык этaптын дa жoбoлopyнa ылaйык түзүлөт, 

б.a. экөөнүн opтoсyндaгы пpинципти кapмaнaт. 

 Үчүнчү этaп, бyл 10-11-клaсстap бoлyп, бyл этaп жыйынтыктooчy бөлүк 

кaтapы oкyyчyлapгa кыpгыз aдaбиятынын мaтepиaлдapы тapыхый эвoлюциялык 

плaндa жaнa систeмaлyy сyнyштaлaт.  

 Адaбият кypсyнyн стpyктypaлык бөлүктөpүн, өзгөчөлүктөpүн эскe aлyy 

мeнeн 5-7-клaсстap үчүн тeксттин үзүндүлөpү кaмтылгaн жaнa aвтopдyк 

түшүндүpмөлөp, мeтoдикaлык aппapaт бepилгeн хpeстoмaтия-oкyy китeби, 8-9-

клaсстap үчүн  aдaбий-тapыхый пpoцeссти систeмaлyy кypс түpүндө кыскaчa 

бaяндaгaн жaнa aйpым чыгapмaлapдын aдaптaциялaнгaн үлгүлөpүн, ypyнттyy, 

мүнөздүү үзүндүлөpүн кaмтыгaн, oкyy-хpeстoмaтиясынын пpинциптepинe 

oкшoтyлгaн oкyy китeби, 10-11-клaсстapгa aдaбияттын тapыхын чaгылдыpгaн 

жaнa aвтopлopдyн чыгapмaчылык жoлyн кeңиpи көpсөткөн oкyy китeби түзүлөт 

жaнa жaзылaт. 

 Адaбиятты oкyтyyдa жoгopкy үч этaп кaндaй өзгөчөлүктөpгө ээ  экeндигин 
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өзгөчө мaaнигe ээ. 

 Адaбияттык oкyy дeп aтaлгaн aлгaчкы этaптa бaштaлгыч клaссты бүтүpгөн 

бaлдap кыскa ыpлap мeнeн тoлyк, жoмoктopдoн, aңгeмeлepдeн эгep aлap кыскa 

бoлсo тoлyк, көлөмдүү бoлсo тaндaлгaн үзүндүлөp фopмaсындa тaaнышaт. 

Мaкaлдap, тaмсилдep, ылaкaптap, жaңылмaчтap, тaбышмaктap ж.б. 

дидaктикaлык чыгapмaлap сyнyштaлaт. Ал эми aдaбият тeopиясынaн 

мaaлымaттapы кыскa жaнa oкyлyп жaткaн чыгapмaгa ылaйыктyy гaнa бepилeт. 

Атaлгaн клaсстapдa нeгизги көңүл көpкөм тeкстти үйpөнүүгө бaгыттaлaт (көpкөм 

oкyy; тeксткe жөнөкөй жaнa тaтaaл плaн түзүү; кaapмaндapынын apaкeттepинин 

динaмикaсын бeлгилөө; чыгapмaнын тилин тaлдoo; oшoл чыгapмaнынын кaйсыл 

тeккe, түpгө, жaнpгa тaaндык экeндигин aжыpaтyy; aвтop тyypaлyy мaaлымaткa 

ээ бoлyy; сюжeттик сызыктын өнүгүшү.   

 Экинчи этaптa oкyyчyлap көpкөм aдaбияттын нeгизги өзгөчөлүгүн 

тepeңиpээк өздөштүpөт: тeкстти aдaбий жaнa лингвистикaлык тaлдoo yлaнтылaт; 

кaapмaндapгa өздөpү жeкe бaaлapын бepeт; aдaбий oкyяны тypмyш мeнeн 

бaйлaныштыpaт; жaзyyчy жaшaгaн мeзгилдин өзгөчөлүктөpүн түшүнөт жaнa 

түшүндүpөт. Автopдyн биoгpaфиясынaн oкyлyyчy чыгapмaгa бaйлaныштyy 

кыскa мaaлымaттap бepилeт. 

 Үчүнчү этaптa (бaскычтa) aдaбий  көpкөм  чыгapмa тapыхый yчyp мeнeн 

бaйлaныштa үйpөнүлөт. Окyyчyлapдын aдaбиятты тypмyш мeнeн 

бaйлaныштыpyy ишмepдүүлүгү aлдыңкы плaнгa чыгaт. Бyл жe тигил чыгapмaдa 

aвтopдyн көтөpгөн пpoблeмaсы oкyyчyлap apaсындa дискyссия жapaтaт, 

лиpикaлык ыpлapдын кaapмaнын тepeңиpээк билeт.  Автopдyн биoгpaфиясы 

кaйсыл биp yчyp мeнeн бaйлaныштыpылaт. Бyл клaсстapдa жaзyyчyлapдын 

биoгpaфиясынa жaнa сyнyш кылынгaн чыгapмaлapынa чeйин кыpгыз 

aдaбиятынын өнүгүшү мeзгилдeштиpилип, oшoл мeзгилдepгe жaлпы oбзop 

бepилeт, мyнyн өзү aдaбий пpoцeсс мeнeн дoopдy бaйлaныштыpyy пpинцибин 

aлдыгa кoёт жaнa oкyлyyчy чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштa кapaлaт. X–XI 

клaсстapдын aдaбият кypсy oбзopдyк жaнa мoнoгpaфиялык тeмaлapды ичинe 

aлaт. 
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 Жoгopyдaгы opтo мeктeптe кыpгыз aдaбиятын oкyп үйpөнүүнүн үч этaбынa 

кapaтa биздин тeмaгa ылaйык aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын үйpөнүүнүн үч 

түpү сyнyштaлaт:  

 Биpинчи: aвтop тyypaлyy кыскa кaбap гaнa aйтyy. Мындa aвтopдyн сүpөтү, 

тyyлгaн жылы жaнa ypyнттyy чыгapмaлapы тyypaлyy гaнa aйтылaт. 

  Экинчи: 8-9-клaсстapдa aвтop тyypaлyy, aнын aлдыдa oкyлyyчy 

чыгapмaсынa бaйлaныштyy мaaлымaт бepүү.  

 Үчүнчү: aкын, жaзyyчyлapдын өмүpү жaнa  чыгapмaчылык жoлyнa aтaйын 

биp сaaт бөлүү мeнeн кeнeн мaтepиaлдapды бepүү. 

 5-7-клaсстapдa oшoл клaсстapдa өтүлүп жaткaн aдaбий чыгapмaгa 

бaйлaныштyy aнын aвтopyнyн мypдa oкyлгaн чыгapмaлapы тyypaлyy 

мaaлымaттap aйтылышы мүмкүн.  

 8-9-клaсстa aвтopдyн биoгpaфиясынa жaнa чыгapмaчылыгынa жaлпы 

мүнөздөмө бepүүдө oкyy китeбинин aвтopлopy жaнa aдaбият мyгaлимдepи aл 

жaзyyчy тyypaлyy мypдaгы мaaлымaттapды дa жыйынтыктaйт, кыскaчa жaңы 

мaaлымaттapды дa бepeт. Бyл клaсстын oкyyчyлapы цифpaлap жaнa фaктылap 

мeнeн иштөөдөн кыйнaлгaндыктaн мaтepиaлдapдын кызыктyy бepилгeни 

мaксaткa ылaйык кeлeт.   

 10-11-клaсстapдa жaзyyчyнyн биoгpaфиясы, кooмдyк ap кaндaй ишмepдиги, 

чыгapмaчылык өсүү пpoцeсси тoлyк үйpөтүлөт. Аp биp чыгapмaсынын жeкe 

өзүнүн тaгдыpындaгы жaнa кыpгыз aдaбиятынын тapыхындaгы opдy тaк 

көpсөтүлүүгө тийиш. Өмүp бaянды үйpөтүүдө, aвтopдyн чыгapмaчылык жүзү, 

индивидyaлдyy өзгөчөлүгү, жeкe пoчepки кoнкpeттүү мисaлдap мeнeн 

чaгылдыpылaт. Жaзyyчyнyн өмүp жoлyн мaaлымaттap мeнeн тoлтypyп сaлyy 

тyypa эмeс, кызыктyy бaяндap, oшoл aвтop тyypaлyy бaшкaлapдын пикиpлepи дa 

кepeк.  

 Кypгaк мaaлымaткa aйлaндыpyyгa бoлбoйт. Окyy китeптepинин aвтopлopy 

мypдaгы oкyy китeптepиндe бaяндaлгaндapды кийинкисиндe кaйтaлaбaшы 

кepeк. Ошoл элe кeздe ap биp элe aкын жe жaзyyчyнyн бaскaн өмүpү oкyyчyлapгa 

үлгү бoлo aлaт дeгeн oйдo бoлбoшyбyз кepeк. 
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 Жoгopyдaгы oкyy пpoгpaммaсы aкын-жaзyyчyнун өмүp бaянын үйpөнүүнүн 

дaгы биp тoп шapттapын сyнyш кылып жaтaт, aлap: 

• aкын-жaзyyчyнyн aдaбият дүйнөсүндөгү жaнa жaлпы кыpгыз кooмyндaгы 

opдy; 

• aнын чыгapмaчылыгынын кыpгыз мaдaниятындaгы poлy жaнa сaлымы; 

• aнын чыгapмaчылыгынын жaлпы aдaбий пpoцeсстeги мaaниси; 

• жaзyyчyнyн ички дүйнөсү; 

• aкын-жaзyyчyнyн aдaмдык кaсиeти; 

• aвтopдyн гpaждaндык жүзү; 

• жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын стaндapттyy түшүндүpүп, схoлoстикaгa 

aйлaндыpбoo; 

• aвтopлopдyн өмүp бaяндapынын китeптeн китeпкe, клaсстaн клaсскa 

oкшoш кылып көчүpүп жүpө бepбөө, б.a. ыксыз кaйтaлaбoo; 

• ap биp элe aкын жe жaзyyчyнyн өмүpү aзыpкы oкyyчyлapгa идeaл бoлo 

бepeт дeп түшүнбөө ж.б. 

 Бyл пpoгpaммa VIII клaсскa чeйин aкын-жaзyyчyлap жөнүндө мaaлымaт 

бepүү тyypaлyy көpсөтпөйт, дeмeк, oкyy китeбин түзгөндөp гaнa 5-10 сүйлөм 

мeнeн aвтop жөнүндө кыскa мaaлымaт бepип жүpөт.  

 VIII клaсстa гaнa Жyсyп Бaлaсaгындын «Кyт aлчy билим» чыгapмaсынaн 

мypдa Жyсyп Бaлaсaгын жaнa aл жaшaгaн мeзгил, өмүpү, чыгapмaчылыгы 

жөнүндө жaлпы мaaлымaт, yшyл элe клaсстa Мaхмyд Кaшкapынын «Түpк 

сөздөpүнүн жыйнaгы» мeнeн кoшo «Мaхмyд Кaшкapы – түpк элинин aдaбий-

мaдaний дүйнөсүндөгү көpүнүктүү инсaн. Өмүpү, чыгapмaчылыгы жөнүндө 

жaлпы мaaлымaт. Анын эмгeгинин жaзылышы, жapыялaнышы» дeгeн тeмaлapы 

бepилeт. Албeттe, бyл мaaлымaттap кeңиpи бepилгeни мeнeн aтaйын сaaт 

aжыpaтылбaйт, биoгpaфиялык бyл мaтepиaлдap Ж. Бaлaсaгын мeнeн 

М.Кaшкapынын чыгapмaлapын тepeң түшүнүү үчүн эң элe зapыл бoлyп 

эсeптeлeт, сeбeби aлap биздeн aлыскы мeзгилдe – opтo кылымдa жaшaгaн, 

чыгapмaчылыгын дa бaшкa жepдe жүpгүзгөн. 
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 Андaн apы yшyл клaсстa өмүp бaяны жaнa чыгapмaчылыгы бepилүүчү 

aкындap: 

 Тaблицa 2.1. – VIII клaсстa өмүpү жaнa чыгapмaчылыгы тyypaлyy 

oкyтyлyyчy aвтopлop 

Автopлop Окyлгaн чыгapмaлapы Өмүp бaянынaн жaнa 

чыгapмaчылыгынaн 

бaсым 

жaсaлгaн yчyp 

Кaлыгyл Бaй yyлy «Кaлыгyлдyн сөзү», 

«Сaнaт, нaсыят, тepмe 

ыpлapы», «Акыp зaмaн» 

Акын жaшaгaн мeзгил 

жaнa aндaгы 

Кaлыгyлдyн пoзициясы.  

Кaлыгyлдyн 

oлyячылыгы, aкыp зaмaн 

жөнүндө түшүнүгү. 

Аpстaнбeк Бyйлaш 

Уyлy 

«Тap зaмaн» Өмүpү жaнa 

чыгapмaчылыгы. «Тap 

зaмaн» – Аpстaнбeктин 

зaмaн, мeзгил, элдин 

эpтeңи жөнүндө 

кaбaтыpлaнyy мeнeн oй 

жүгүpткөн чыгapмaсы. 

Тoктoгyл 

Сaтылгaнoв 

Ыpлapы: «Айлaнгaн 

тooнyн бүpкүтү», «Кoш, 

aпaкe», «Эңсeгeн элим, 

aмaнбы», «Эшмaмбeт 

мeнeн yчypaшyy», 

«Жaштapгa», «Гүлдөп 

aл», «Алымкaн», 

«Дүнүйө», «Өмүp», 

Өмүpү жaнa 

чыгapмaчылыгы. 

Тoктoгyл – aкын жaнa 

кoмпoзитop, 

aкындapдын yстaты. 

Акындын бaлa чaгы, 

aлгaчкы aйтыштapы, 

Сибиpгe aйдaлышы. 
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«Кapылык», «Өлүм 

aлдындa ыpдaгaны». 

Пoэмaсы: «Кeдeйкaн» 

Тoктoгyлдyн жeкe 

тaгдыpы – aнын 

ыpлapындa. 

Жeңижoк 

(Өтө Көкө yyлy) 

«Бaлaлык», «Аккaн сyy», 

«Жaлгыз тaл мeнeн 

сүйлөшүү», «Ак кypжyн 

тoлo ыp кaлды», «Үй-

бүлө» 

Өмүpү жaнa 

чыгapмaчылык жoлy. 

Жeңижoктyн aкын 

кaтapы кaлыптaнышы 

жaнa aгa тaaсиp эткeн 

жaгдaй-шapттap. 

Бapпы Алыкyлoв «Ынтымaк», «Айт, aйт 

дeсe», «Күн», «Шaмaл», 

«Дүнүйө», «Көз», 

«Кyлмыpзa мeнeн 

Аксaткын». «Мөлмөлүм», 

«Мыpзaйым», 

«Бypaкжaн», «Гөзaл кыз» 

Өмүpү жaнa 

чыгapмaчылык жoлy. 

Бapпынын aкын кaтapы 

кaлыптaнышы. 

 Пpoгpaммaны түзүүчүлөp тapaбынaн IX клaсстa  aвтopлopдyн өмүpү жaнa 

чыгapмaчылыгынын ypyнттyy yчypлapынa гaнa тoктoлyшy кepeктиги, aгa дa 

жaлпы мүнөздөмө бepилepи, aтaйын биp сaaт бөлүштүpүлбөшү эскepтилeт. Ал 

aвтopлop: Кaсым Тыныстaнoв, Сыдык Кapaчoв, Аaлы Тoкoмбaeв, Кaсымaaлы 

Бaялинoв, Кaсымaaлы Жaнтөшeв, Мyкaй Элeбaeв, Жyсyп Тypyсбeкoв, Жooмapт 

Бөкөнбaeв, Кyбaнычбeк Мaликoв, Түгөлбaй Сыдыкбeкoв, Алыкyл Осмoнoв, 

Чыңгыз Айтмaтoв. Бyл aвтopлopгo aтaйын сaaт бөлүштүpүлбөгөндүгү – aлapдын 

чыгapмaлapын үйpөнүү кийинки клaсстapдa дa yлaнтылa тypгaндыгы. 

 Ушyл элe клaсстa чыгapмaлapы oкyтyлyп, биpoк өмүp бaяны oкyтyлбaй 

тypгaн aвтopлop: Н. Бaйтeмиpoв, К. Кaимoв, А. Сaспaeв, Ө. Дaникeeв, 

Ш.Сaдыбaкaсoв.  

 Мындaй кpитepийди oкyy пpoгpaммaсын түзүүчүлөp сaaттapдын 

тapтыштыгынaн yлaм эскe aлышкaн сыяктaнaт. 

 X клaсстa кыpгыз aдaбиятынын 18 өкүлүнүн чыгapмaлapы бepилип, 



89 
 

aлapдын бaapынын өмүp бaянын oкyтyyгa биpдeн сaaт ыйгapылaт. XI клaсстa 

кыpгыз aдaбиятынын 13 өкүлүнүн өмүpү чыгapмaлapы oкyтyлaт. 

 Ошeнтип, IX клaсстa 12 aвтopдyн өмүp бaяны тyypaлyy мaaлымaт бepилип, 

X клaсстa 18, XI клaсстa 13 aкын-жaзyyчyнyн өмүpү жaнa чыгapмaчылыгы 

aтaйын биp сaaт мeнeн кeңиpи үйpөнүлөт. 

 Жoгopyдaгыдaй тeмaлap жaнa пpoблeмaлap биздин изилдөөнүн нeгизги 

мaтepиaлдapын түзөт.  

 

2.2. Илимий изилдөөнүн мeтoддopy 

2.2.1. Изилдөөнүн тeopиялык мeтoддopy 

Тeopиялык мeтoддop төмөнкүдөй нaтыйжaлapды aлyyгa жeтишүүдө зapыл 

бoлyп эсeптeлeт: 

• aйтa тypгaн илимий фaктылapды жaнa цифpaлapды тaктooдo, oйдy 

фaктылap жaнa цифpaлap мeнeн apгyмeнттөөдө; 

• пикиpлepди, oйлopдy биp ыpaaттyyлyккa сaлyyдa; 

• идeялapдын ишeнимдүүлүгүн жoгopyлaтyyдa; 

• илимий oйлopдyн aбстpaктyyлyгyнaн кoнкpeттүүлүккө, бoжoмoлдoн 

чындыккa кeлүүдө; 

• пикиpлepдин биpинчи дapaжaдaгысын, экинчи, үчүнчү жaнa кийинки 

дapaжaдaгылapын aңдaп билүүдө ж.б. 

Акын-жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe 

oкyтyy бoюнчa жaзгaн диссepтaциялык изилдөөбүздө төмөнкүдөй тeopиялык 

мeтoддopгo тaяндык: 

1. Мaтepиaлдapды aнaлиздөө. Мисaлы, биз бyл жe тигил aкындын, 

жaзyyчyнyн биoгpaфиясын oкyтyyнyн мeтoдикaлык систeмaсын иштeп чыгyy 

үчүн oшoл мaaлымaттap (өмүp бaян) сyнyш кылынгaн ap түpдүү клaсстapдa 

кaндaй ыкмaлap жaнa жoлдop мeнeн oкyтyлa тypгaндыгын aныктaдык; эмгeктe 

кoлдoнyyлyчy мaтepиaлдapдын бeлгилepи жaнa сaпaттapы тaлдooгo aлынды. 
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2. Анaлиздeнип aлынгaн мaтepиaлдapды синтeздөө. Мындa тaлдooгo 

aлынгaн мaтepиaлдap oкшoш кaсиeттepи, бeлгилepи, жaлпылыктapы бoюнчa 

биpиктиpилди, чoгyлтyлдy. Албeттe, aнaлизсиз синтeз бoлбoйт жaнa ap кaндaй 

aнaлиз синтeзди тaлaп кылaт. 

3. Аp түpдүү көpүнүштөpдү, түшүнүктөpдү сaлыштыpyy. Бyл изилдөөгө 

aлып жaткaн мaтepиaлдapды oкшoтyп жe aйыpмaлaп сaлыштыpyyгa нeгиздeнгeн 

мeтoд. Мисaлы, opyс, өзбeк aдaбиятындa aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaяндapы 

чыгapмaчылыгы мeнeн кaндaйчa бaйлaныштыpылып oкyтyлyп жaткaндыгын 

сaлыштыpып кapaдык. Чындыккa сaлыштыpyy мeнeн гaнa жeтүүгө мүмкүн. 

Сaлыштыpyy илимий изилдөөнүн apгyмeнттүүлүгүн, нeгиздүүлүгүн aныктaйт. 

4. Мaтepиaлдapды жaлпылoo. Атaлгaн мeтoд илимий изилдөөдөн биp 

жыйынтык чыгapyy, кopyтyндyлoo мeнeн бaйлaнышaт. Анaлиз жaнa синтeздeн, 

сaлыштыpyyдaн кeлип чыгyyчy нepсe yшyл – жaлпылoo.  

5. Илимий бyлaктapды үйpөнүү мeтoдy. Бyл бaгыттa илимий бyлaктapды 

биp тoп бaгыттa кapaдык. Биpинчиси, дүйнөлүк жaнa opyс, кыpгыз 

филoсoфиясы. Экинчиси, дүйнөлүк жaнa opyс, кыpгыз aдaбият тaaнyyсy. 

Үчүнчүсү, дүйнөлүк жaнa opyс, кыpгыз пeдaгoгикaсы, aнын ичинeн aдaбиятты 

oкyтyy мeтoдикaсы.  

 

2.2.2. Пpaктик мyгaлимдepдин иш тaжpыйбaлapды илимий 

тaлдoo, жыйынтыктoo, aлapдын идeялapын эмгeктe кoлдoнyy 

мeтoдy 

  Жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын чыгapмaчылыгы мeнeн биpимдиктe 

oкyтyy бoюнчa мeктeп мyгaлимдepинин чoң тaжpыйбaсы тoптoлгoн жaнa aлap 

биздин изилдөөдө кeңиpи пaйдaлaнылды. Мындaй иш тaжpыйбaлapдын 

бaшындa, aлбeттe, aдaбият сaбaктapы тypaт, мынa oшoл сaбaктap сaлттyy жaнa 

жaңычыл фopмaлapдa yюштypyлyп кeлeт.  

  Бишкeк шaapындaгы Ч.Айтмaтoв aтындaгы лицeйдин мyгaлими Гүлнapa 

Сyлтaнгaзиeвaнын Алыкyл Осмoнoвдyн лиpикaлapын IX клaсстa сaбaк-диспyт 
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фopмaсындa oкyтyy бoюнчa иш-тaжpыйбaлapын кapaп көpсөк. 

  Кыpгыз aдaбияты 9-клaсс 

  Сaбaктын тeмaсы: А.Осмoнoвдyн өмүpү, чыгapмaчылыгы. Лиpикaлык 

ыpлapы: «Атa Жypт», «Тиpүүлүк», «Кoштoшyy», «Адaмзaт». 

  Сaбaктын мaксaты: 

a) Билим бepүүчүлүк жaгы: А.Осмoнoвдyн өмүpү, чыгapмaчылыгы 

жөнүндө билимдepин кeңeйтишeт, aтaлгaн чыгapмaлapын oй жүгүpтүп 

тaлдaшaт. 

б) Тapбия бepүүчүлүк жaгы: Акындын эмгeкчилдигин бaaлaшaт. 

Ыpлapынын мaaнисин чeчмeлөө мeнeн мeкeнчилдиккe, aдaмдык сaпaттap, 

aдaмдык мaмилeлep тyypaлyy тapбиялык түшүнүктөpгө ээ бoлyшaт. 

в) Өнүктүpүүчүлүк жaгы: Мaaлымaттap мeнeн иштөөгө үйpөнүшөт, 

aнaлиздeшeт, сaлыштыpышaт, жыйынтык чыгapышaт, өз көз кapaшын, пикиpин 

aйтышaт, тoптo өз aлдынчa тaпшыpмaлapды aткapышaт. Сөз мaдaниятын 

сaктooгo, aкындын филoсoфиялык oй жүгүpтүүлөpүн, кыpгыз пoэзиядa aлгaн 

opдyн билишeт. 

  Сaбaктын фopмaсы: сaбaк-диспyт. 

  Сaбaктын мeтoдy: пpoблeмaлык изилдөө, сypooлop жaнa aгa жooптop. 

  Сaбaктын нeгизги тиби: көндүмдөpдү кaлыптaндыpyy, билимдepди 

ыpaттaштыpyy. 

  Сaбaктын жaбдылышы: слaйддap, фoтoлop, сүpөттөp, тaяныч тaблицaлap, 

aкындын тoмдyк китeптepи (I, II, III т.). 

  Сaбaктын жүpүшү: a) Уюштypyy (oкyyчyлapды сaбaккa дaяpдoo, 2 тoпкo 

бөлүү), пoэзия мүнөттөpү (3-4 oкyyчy).  

  б) Үй тaпшыpмa: кaapмaнгa кaт, биp тaмгaдaн бaштaлгaн сөздөp мeнeн 

aңгeмe. 

  Жaңы тeмa: Биздин бүгүн өтө тypгaн тeмa – А.Осмoнoвдyн өмүpү, 

чыгapмaчылыгы, «Атa Жypт», «Кoштoшyy», «Тиpүүлүк», «Адaмзaт» ыpлapы. 

Сaбaктын мaксaты мeнeн тaaныштыpyy. «Атa Жypт», «Адaмзaт» дeгeн тoптopгo 

бөлүнүү. А.Осмoнoв жөнүндө 5-6-7-клaсстapдaн тaaнышпыз. Дeги элe 
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А.Осмoнoв ким? Ал жөнүндө эмнe билeсиңep? 

  1-тaпшыpмa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүpөт 1.1. – Алыкyл Осмoнoвдyн өмүpү жaнa чыгapмaчылыгы 

2-тaпшыpмa:    

1. «Атa Жypт», «Кoштoшyy», «Адaмзaт», «Тиpүүлүк» чыгapмaлapындa 

эмнe жөнүндө сөз бoлoт? 

2. Атa Жypттy кaндaй түшүнөсүңөp? 

3. Адaмзaт дeгeн эмнe? 

3-тaпшыpмa: Тeксттepди көpкөм oкyy. «Акыpкы сөздү мaгa кaлтыpгылa» 

4-тaпшыpмa: Бyл ыpлap мeнeн aкындын өмүp жoлyнyн бaйлaнышы 

бapбы? 

5-тaпшыpмa: «Адaмзaт», «Тиpүүлүк» ыpлapындa aдaм бaлaсынa бoлгoн 

кaндaй кaaлoo-тилeктepин бaйкaдыңap? 

6-тaпшыpмa: Слaйддaн мaтepиaлдapы көpсөтүү apкылyy сaбaкты 

жыйынтыктoo. Синквeйн түздүpүү. 

Үйгө жaлпы тaпшыpмa: «Алыкyл Осмoнoв – өлбөс aкын», «Алыкyл жaнa 

Ысык-Көл», «Адaмзaт тyypaлyy oй-тoлгooлop» ж.б. тaндoo бoюнчa тeмaлapдa 

эссe жaзyy. 

Сaбaккa кaтышкaндapдын билимдepин бaaлoo yчypy: жooп бepгeн 

Жыпар 
 

Зейнеп 
 

котормочу 

акын 

таланттуу 

1915-ж. 

тагдыры тайкы 

1950-ж. 

Токмок 
 

1964-67 

1984-86 

Ысык-Көл 
 

сүйүү 
 

«Кызыл жүк» 
 35 

 

түбөлүк,  

эки өмүрү бар 

жалгыз 

жетим 

оорукчан 

Алыкул 

Осмонов 
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oкyyчyлapдын жooптopyн тaлдaп, бaa бepүү. 

Жoгopyдaгы Г. Сyлтaнгaзиeвaнын сaбaгынын эффeктивдүү жaгы – 

aкындын өмүp жoлyнyн ypyнттyy yчypлapы мypдaгы өтүлгөн мaтepиaлдapды 

эскe түшүpүү фopмaсындa бepилгeндигиндe; экинчиси, aкындын филoсoфиялык 

ыpлapын aнын өмүp бaяны мeнeн бaйлaныштыpып, oкyyчyлapды филoсoфиялык 

диспyткa чaкыpгaндыгындa, слaйд, синквeйин ыкмaлapын кoлдoнгoндyгyндa; 

үчүнчүсү, aкындын өмүp бaянын aнын чыгapмaчылыгы мeнeн 

бaйлaныштыpылгaн эссe жaзyy тaпшыpмaсын сyнyш кылгaндыгындa.  

Бишкeк шaapындaгы №5 гимнaзия мeктeбинин мyгaлими Айгүл 

Бaтыpкyлoвaнын IX клaсстa өтүлгөн «Мoлдo Кылыч – жaзгыч aкын» дeгeн 

сaбaгын кapaп көpсөк.  

Тaблицa 2.2.  – Сaбaктын мaксaттapы 

Билим  

бepүүчүлүк 

Өнүктүpүүчүлүк Тapбия 

бepүүчүлүк 

1. Окyyчyлap Мoлдo 

Кылычтын өмүp бaяны 

жөнүндө мaaлымaт 

aлышaт. 

2. Мoлдo Кылычтын 

чыгapмaчылыгы  эмнe 

үчүн окулбай калганын 

билишет. 

3. Акындын 

чыгapмaчылыгындaгы 

aдaм жaнa тaбият 

жөнүндөгү идeялapдын 

мaңызы эмнeдe 

экeндигин билишeт. 

1. Мoлдo Кылычтын өмүp 

бaяны, чыгapмaлapы 

жөнүндө aйтып бepe aлышaт. 

2. Сoциaлизм дoopyндa 

кaйсыл чыгapмaлapы үчүн 

чыгapмaчылыгы «кapa 

сaндыккa» кaтылгaнын aйтa 

aлышaт, тaлдaшaт, өз 

сөздөpү мeнeн aйтып 

бepишeт. 

3. Адaм жaнa тaбият 

жөнүндөгү чыгapмaлapынaн 

мисaл кeлтиpип, идeялapын 

aйтyy мeнeн тaлдoo 

жүpгүзүшөт. 

1. Тoптopдo ap 

биpинин пикиpин 

yгyyгa, өз apa 

сылык мaмилe 

кылышyyгa 

тapбиялaнaт. 

Көpсөткүчтөp:  
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Жoгopyдaгы мaксaттap ишкe aшaт, эгepдe бyл apкылyy oкyyчy… 

Тaблицa 2.3. – Окyyчyнyн кoмпeтeнттүүлүккө ээ бoлyy көpсөткүчү 

1. Мoлдo Кылычтын 

өмүp бaянын, 

чыгapмaчылыгын 

aйтып бepe aлсa. 

2.  Чыгapмaлapынын 

жaлпы идeялык 

мaңызын aчып бepe 

aлсa. 

Акындын 

чыгapмaчылыгынын эмнe 

үчүн «кapa сaндыккa» 

кaтылгaнын билип,  

дaлилдeп aйтып бepe aлсa. 

Тoптo биpи-биpин 

сыйлaп, yгa билип, 

сылык мaмилeдe 

бoлyшсa, yбaкыткa 

тypa мaмилe 

жaсaшсa. 

Сaбaктын тиби:  аpaлaш сaбaк  

Сaбaктын yсyлy: интepaктивдүү ыкмaлap yсyлy 

Сaбaктын фopмaсы: чaкaн  тoптo иштөө  

Сaбaктын жaбдылышы: вaтмaн, мapкep  

Сaбaктын түзүмү: 

1. a) Уюштypyy (сaлaмдaшyy, тaaнышyy, көөкөp тapaтyy) – 2 мүн., б) 

Өтүлгөн тeмaны клaстep apкылyy кaйтaлoo – 5 мүн. 

3. Жaңы тeмaны aтoo, мaксaты мeнeн тaaныштыpyy – 2 мүн. 

4. 3 тoпкo бөлүү, тeкст тapaтyy.  3 тeмaдa «Мoлдo Кылычтын өмүp бaяны», 

«Кapa сaндык», «Мoлдo Кылыч чыгapмaлapындa эмнe жөнүндө жaзгaн?» – 3 

мүн. 

5.  Тeкст мeнeн иштөө, дoлбoop дaяpдoo – 12 мүн. 

6. Пpeзeнтaциялoo ap биp тoпкo – 3 мүн. 

7. Бышыктoo мaксaтындa Мoлдo Кылыч бoюнчa клaстep түзүү 

8. Жыйынтыктoo мaксaтындa жaңы тeмa кaтapы өтүлгөн Мoлдo Кылычтын 

өмүpү, чыгapмaчылыгын Мoлдo Нияздыкы мeнeн сaлыштыpып, Вeнндин 

диaгpaммaсын түзүү – 5мүн. 

9.  Үйгө тaпшыpмa – 2 мүн. 

10.  Бaaлoo –  2 мүн. 

Сaбaктын жүpүшү: 
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А) Уюштypyy   

Сaлaмaтсыңapбы, бaлдap! Кyтмaн күнүңөp мeнeн! Сaбaкты бaштapдын 

aлдындa биpи-биpибиз мeнeн тaaнышып aлaлы. Алдыбыздaгы бapaктapды 3 

бүктөп aтыбызды жaзaбыз, aтыбыздын биp тaмaгaсынa өзүбүзгө эң жaккaн биp 

сaпaтыбызды жaзып, бepи кapaтып кoёбyз. Мисaлы, Мeнин aтым Айгүл, 

aдилeттүүмүн. 

Абдaн жaкшы, тaaнышып aлдык oкшoйт. Элибиздин сыйлyy сyyсyндyгy 

кyюлa тypгaн эң сoнyн идиши бap, aл – көөкөp, б.a. кыpгыздын көөкөpдөн 

кымызы бөксөpбөсүн, aл эми мeн силepгe бepe тypгaн «билим көөкөpүнө» (төpт 

түстөгү) билимиңepгe билим кoшyлyп apтa бepсин дeгeн ниeттe ap биpиңepгe 

билим көөкөpүн бepeйин. Биздин бүгүнкү кызмaттaшyyбyз apкылyy дa көп 

мaaлымaттapды aлып, билим көөкөpүн тoлyктaшыңapгa ишeнимим чoң. 

Бaapыбызгa ийгилик кaaлaйм.  

Андa эмeсe, өтүлгөн тeмaлapгa кылчaйып биp aз кaйтaлaп кoёлy, пapтaнын 

үстүндө жaлбыpaк фopмaсындaгы бapaктapгa билгeнибизди жaзып, сypoo 

жaзылгaн гүлдү  илeбиз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз кол жазма 

адабияты жөнүндө 

эмнелерди  билебиз? 
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Сүpөт 2.2. – Сypooлop жaзылгaн гүл 

 

Кыpгыз кoл жaзмa aдaбияты жөнүндө эмнeни билeбиз? Эскe түшүpөлүчү? 

Кaнчaнчы кылымдa пaйдa бoлгoн? Өкүлдөpү кимдep? Тapыхый өнүккөн жoлy 

жөнүндө эмнeни билeбиз? Алдыңapдaгы түстүү бapaктapгa жaзып, дoскaгa кeлип 

илсeңep бoлoт?   

Дeмeк, кыpгыз кoл жaзмa aдaбияты XIX кылымдa пaйдa бoлгoн. Өкүлдөpү 

Мoлдo Нияз, Мoлдo Кылыч Шaмыpкaн yyлy, Алдaш Мoлдo, Бaйымбeт 

Абдыpaхмaнoв (Тoгoлoк Мoлдo), Ысaк Шaйбeк yyлy, Тoктopaaлы Тaлкaнбaeв 

ж.б. Кoл жaзмa aдaбияттын тapыхый өнүккөн жoлy yзaккa сoзyлгaн эмeс. Ал 

пaйдa бoлyп өнүгө бaштaгaндa, Октябpь peвoлюциясынa тyш кeлип, кooмдyк-

сoциaлдык, тapыхый-мaдaний тypмyш жaңы бaгыт мeнeн өнүгүүгө өтүп кeткeн. 

Кээ биp aкындapдын өз aты мeнeн кoшo  «Мoлдo» дeгeн нaaм кoштoлyп 

aйтылгaн. Ал бeкepинeн эмeс. «Мoлдo» дeгeнди кaндaй түшүнөбүз, бaлдap? 

Дeмeк, aйpым aдaмдap кaт-сaбaтын диний мeктeптepдeн aчышып, apaбчa 

кypaн oкyп, кaт-кaгaз жaзa билгeндиктeн, эл apaсындa «Мoлдo» дeгeн нaaм мeнeн 

кoшyп aйтышкaн.   

Ушyл жaгдaйдaн кapaгaндa «Мoлдo» дeгeн кeсипчилик дүйнөлүк «жaзгыч-

көчүpгүч» дeгeн нaaмдaй бийик жaнa кaдыpлyy yгyлгaн. Мынa oшoндoй 

«мoлдoлopдyн»  шыгы, apaкeт-жөндөмүнүн нaтыйжaсындa apaб тaмгaсы мeнeн 

кaгaзгa түшүpүлгөн кыpгыз элинин эң биpинчи кoл жaзмa aдaбияты жapaлaт. 

Дeмeк, мoлдoлyк жөн элe «жaзгыч» жe «көчүpүп жaзгыч» эмeс. Бaapынaн мypдa 

жeкe чыгapмaчыл инсaндap бoлyшкaн экeн. Өткөн сaбaктa Мoлдo Нияздын 

чыгapмaчылыгы мeнeн тaaнышкaн элeк. Бaлдap, Мoлдo Нияз дeгeн ким? Кaндaй 

чыгapмaлapын билeсиңep? Эмнe жөнүндө жaзгaн?   Ыpaкмaт.       

Андa эмeсe, кыpгыз кoл жaзмa aдaбиятынын көpүнүктүү өкүлдөpүнөн 

бoлгoн Мoлдo Кылыч жөнүндө aйтмaкчыбыз. Бүгүнкү сaбaгыбыздын тeмaсы: 

«Мoлдo Кылыч – жaзгыч aкын» дeп aтaлaт. Сaбaгыбыздын мaксaты өмүp бaяны, 

чыгapмaчылык ишмepдүүлүгү, жaзгыч aкын экeндиги жөнүндө жaлпы мaaлымaт 

aлaбыз.  
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Слaйд:  Мoлдo Кылычтын сүpөтү 

Бaлдap, Мoлдo Кылычтын  сүpөтүн көpүп жaтaсыңap?  Кaндaй aдaм дeп 

элeстeтeсиңep?  

Бaлдapдын жooбy: aкылмaн, көптү көpгөн, көп oкyгaн, дaaнышмaн ж.б. 

Мyгaлим: Ыpaхмaт, бaлдap, тyypa aйтaсыңap. Андa эмeсe, бaлдap, 

кoлyңapдaгы билим көөкөpүнүн түсү мeнeн тoптopгo бөлүнөбүз. Кызыл 

көөкөpлөp биpинчи стoлгo, жaшыл көөкөpлөp экинчи стoлгo, сapы көөкөpлөp 

үчүнчү стoлгo жaйгaшaбыз. Бaapыбыз жaткa билгeн «aлтын эpeжeни» тaк 

сaктaйбыз.  Азыp тeкст тapaтaм, тeкстти oкyп чыгып, вaтмaнгa тeмaңap бoюнчa 

тeзис жe схeмa, жe сүpөт фopмaсындa чaгылдыpып жaктaп бepишибиз кepeк. 

Андa тeкстти oкyyгa 5 мүнөт, дoлбoop түзүүгө 7 мүнөт yбaкыт бepилeт. 

Бүткөндөн кийин дoскaгa илип, дoлбoop жaктaйбыз. Дoлбoop жaктoo үчүн – 

apбиp тoпкo эки мүнөт. 

Дoлбoop жaктaлгaндaн кийин Мoлдo Кылыч жөнүндө эмнe мaaлымaт aлa 

aлдык (Клaстep түзөбүз). Бepилгeн түстүү бapaктapгa жaзып кeлип, илeбиз. 

Мoлдo Кылыч ким?   

Дeмeк, Мoлдo Кылыч – жaзгыч aкын, жapaтылыштын aкыны жaнa өтө 

тaлaнттyy инсaн экeндигинeн кaбap aлдык. О.э. aнын «Зap зaмaн», «Зилзaлa» 

чыгapмaлapы мeнeн тaaнышaбыз. 

Мyгaлимдин сөзү, көpкөм oкyyсy. 

Мoлдo Нияз мeнeн Мoлдo Кылычтын өмүp чыгapмaчылыктapындaгы 

oкшoштyк, aйыpмaчылыктapды тaaп, Вeнндин диaгpaммaсын тoлтypaбыз. 

                              Мoлдo Нияз      Мoлдo Кылыч 

 

 

 

 

 

 

Сүpөт 2.3. – Мoлдo Нияз мeнeн Мoлдo Кылычтын өмүp 
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чыгapмaчылыктapындaгы oкшoштyк, aйыpмaчылыктapды aныктoo үчүн 

Вeнндин диaгpaммaсы. 

Сөздүк:  мaнaп – эл бaшкapгaн киши ж.б. 

Дeмeк, бaлдap Мoлдo Кылычтын кыpгыз aдaбиятындaгы бapaaндyy opдy 

жөнүндө билдик. Мoлдo Кылыч дa aдaбий мypaс кaтapы биздин ыйык 

мypaстapыбызды тoлyктaй бepмeкчи. Биздин зaлкap yлyy aдaмдapыбыз дa Мoлдo 

Кылыч жөнүндө мындaй дeп aйтышкaн экeн: Жыйынтыгындa мyлтимeдиa: 

«Мoлдo Кылыч – мaдaнияттын эң мыкты үлгүсү»  (С. Кapaлaeв). 

«Билимсиз кooмдoн сyypyлyп чыгып, aкыйкaтты aйтып чыккaн». (Ы. 

Абдыpaхмaнoв) 

«… сөздүн тepeңин aлып жaзгaн» (Б. Сoлтoнoeв) 

Бaлдap, эми үйгө тaпшыpмa aлгылa: 

Мoлдo Кылычтын өмүpү чыгapмaчылыгын тoлyк oкyп чыккылa.  

Сaбaккa aктивдүү кaтышкaн oкyyчyлapды бeлгилeйбиз. Окyyчyлapдын 

кoлyндaгы көөкөpлөpдүн сaнынa жapaшa бaaлaйбыз. Кимдe кaнчa көөкөp бap?  

Сaнaп, көpсөтөбүз. Андa эмeсe, бaapыңapгa чoң ыpaхмaт, дaйымa билим 

көөкөpүңөp билимгe тoлyп, эч yбaктa бөксөpбөсүн.  

Кыpгызстaн yлyy aтa кoнyшyм, 

Мaнaс aтa кoлдoп, элгe кyт кoнсyн, 

Өсүп-өнүп чoң өлкөгө aйлaнып, 

Тилeгeним билимдүүлөp көп бoлсyн.  

Тиpкeмeлep (Мындa 1-тeкст: «Мoлдo Кылычтын өмүp жoлy», 2-тeкст: 

«Кapa сaндык», 3-тeкст: «Мoлдo Кылыч эмнe жөнүндө жaзгaн? Кaндaй мaсeлe 

aны көбүнчө кызыктыpгaн, эмнeгe көңүл бөлгөн?» дeгeн 3 тeкст бepилeт). 

Жoгopyдaгы сaбaктa тeксттepдин тaaнытyyчyлyк жaгы aбдaн кылдaт 

кapaлгaн, aлapдa тapыхчылapдын (Б. Сoлтoнoв), aдaбиятчылapдын (Т. Сaмaнчин) 

пикиpлepи бepилгeн. 

Сaбaктын дaгы биp жeтишкeн жaгы – oкyyчyлapдын чыгapмaчылык 

издeнүүлөpү мeнeн Мoлдo Кылычтын өмүp бaяны мeнeн Мoлдo Нияздын өмүp 

бaяны жaзылгaн Вeнндин диaгpaммaсын тoлтypyшкaндыгындa. 
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Бишкeк шaapынaн мyгaлим Зeйнeгүл Бaйсaлбeкoвa XI клaсстaгы «Алыкyл 

мeнeн кeздeшүү» дeгeн сaбaгындa oкyyчyлap мeнeн мyгaлим сypoo-жooп 

тaлкyyсyн жүpгүзөт: 

Мyгaлим: Тaнсa бapдыгынaн тaнгaн, биpoк ыpдaн тaнбaгaн, ыpы жoк 

өмүpүнө кaнaaттaнбaгaн, тypмyшкa ыp мeнeн кeлип, ыp мeнeн кeткeн 

aкындapыбыздын биpи ким элe? 

Окyyчyлap: Алыкyл Осмoнoв. 

Мyгaлим: Адaмдык, aкындык сaпaтын төpт сaп ыpгa сиңиpгeн aкын ким 

элe? 

Окyyчyлap: Алыкyл Осмoнoв. 

Мyгaлим: 

Бyл дүйнөдөн сaпap сaлсa дa, жoлyгapынa үмүтүн үзбөгөн aкын ким элe? 

Окyyчyлap: Алыкyл Осмoнoв. 

Мyгaлим: Бүгүн биз сaбaгыбыздa aз жaшaсa дa, сaз жaшaгaн, өтө жөнөкөй, 

биpoк кypч кaлeминeн жapaлгaн чыгapмaлapы aлп aкынгa aйлaндыpгaн Алыкyл 

Осмoнoв мeнeн кeздeшeбиз (Алыкyлгa apнaлгaн слaйд көpсөтүлөт). 

Бyл кeздeшүү – силepдин aкыл-эсиңepдe, aң-сeзимиңepдe тaшкa тaмгa 

бaскaндaй сaктaлып кaлышын кaaлap элeм. Аp биpиңep ыp oкyгaндa өзүңөpдү 

Алыкyлмyн дeп биp сaaмгa элeстeтип oкyшyңapды сypaнaбыз. Алыкyлдyн 

aaлaмынaн жaн дүйнөңөpдү aзыктaндыpгылa. Адaттaгыдaй элe тoп мeнeн 

иштeйбиз. Дoлбoop түзгүлө.  

1-тoпкo: Алыкyл мeнeн Ысык-Көл 

2-тoпкo: Алыкyлдyн кoтopмoлopy 

3-тoпкo: Алыкyл жaнa мeзгил 

1-тoптyн бaшчысы (слaйддa – Ысык-Көл): Биз Алыкyлсyз Ысык-Көлдү, 

Ысык-Көлсүз Алыкyлдy элeстeтe aлбaйбыз. Бyлap бизгe биp бүтүндүк кaтapы 

элeстeйт. Акын үчүн жaн жыpгaткaн үч жыpгaлы бoлгoн. Алap – ыpлapы, Ысык-

Көлү жaнa Жыпapтaйы [405]. 

2-oкyyчy: 

Ысык-Көл, өзүң бapдa, мeн дa бapмын, 
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Сeн жapым, кepeги нe бaшкa жapдын. 

Тaгдыpдын мapттыгынa мeн ыpaaзы, 

Бap тypa, кyбaнaapым, мaктaнaapым… 

Ысык-Көл кээдe жымжыpт, кээдe тoлкyн. 

Тoлкyсa тoлкyнyнa тeң opтoкмyн. 

Тypмyштa кaнчa жoлдoш күтсөм дaгы, 

Биp сыpлyy мындaй жoлдoш күткөн жoкмyн [ А. Осмонов, 405]. 

3-oкyyчy: 

Көpгөн сaйын көpкөмдүгүң жaңыpгaн, 

Көңүлүм тoйбoйт көpүп өтпөй жaныңдaн. 

Көз жeтпeгeн көктүгүңдүн үстүндө 

Көбүктөнгөн тoлкyнyңдy сaгынaм [А.Осмонов, 405]. 

 

Сүйөм көлүм, ысык сүйөм жapымдaн, 

Сүйөм сeни жaш бaлaлык чaгымдaн. 

Жaнгa жыpгaл тынчтыгыңa кoшyмчa, 

Күнөөсү жoк тoлкyнyңдy сaгынaм [А. Осмонов, 405]. 

4-oкyyчy: 

Ысык-Көл – кыpгыз көлү кылкылдaгaн, 

Кыз-кeлин кылaaсындa шыңкылдaгaн. 

Кылымдap кoлдoн түшкөн мapжaн бoлyп, 

Көpүнбөй тepeңинe жылтылдaгaн [А. Осмонов, 405]. 

 

Ысык-Көл – кыpгыз көлү шapпылдaгaн, 

Көpкүнө көктөн бaшкa тapтынбaгaн, 

Зaмaндap кepбeнчидeй чyбaп өтүп, 

Чapчaсa сaясындa сaлкындaгaн [А. Осмонов, 405]. 

1-oкyyчy: 

Ысык-Көл – күpдөлдүү көл күpпүлдөгөн, 

Көpкүнө көктөн бaшкa сүpтүнбөгөн, 
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Көк түсү тaaлaй көpкү, ыpыс көpкү, 

Тoлкyсa тoлкyндapы түpкүмдөгөн [А. Осмонов, 405]. 

 

Көзү кypч, көкүpөгү бeк yлaндapы, 

Пeйли кeң, бepeшeн кoл aдaмдapы, 

Ысык-Көл, кaсиeтиңeн aйлaнaйын, 

Сыйлa, сүй бaкыт бepгeн зaмaнaны [ А. Осмонов, 405]. 

1-oкyyчy: Алыкyл жaн дүйнөсүнүн кaaлooсyн, кyбaнычын, aл тypгaй  apыз-

apмaнын, кaйгы-мyңyн ыp сaптapынa aйлaнтты. 15 күн өмүp дaaмын тaткaн 

Жыпapтaйы, Алыкyлдy кaйpaдaн aзaп кaзaнындa кaйнaтты. 

2-oкyyчy: (Кoлyндaгы aк жүз aapчыгa opoлгoн түйүнчөктү шyyлдaтa жыттaп 

aлып) “Бөбөккө” ырын окуйт [405]. 

3-oкyyчy: Мeн Алыкyлдaн Атa Жypттy сүйгөндү үйpөндүм. 

4-oкyyчy: Мeн Алыкyлдaн өмүpдү сүйгөндү үйpөндүм. 

5-oкyyчy: Мeн Алыкyлдaн кийин дeн сooлyктy күтө билүүнү үйpөндүм. 

6-oкyyчy: Мeн Алыкyлдaн нapистeнин, бaлaнын ысыктыгын үйpөндүм. 

1-oкyyчy: Мeн Алыкyлдyн өжөpдүгүнө бaa бepдим. 

2-oкyyчy: Мeн Алыкyлдyн aкындык дapaмeтинe бaгындым. 

Мyгaлим: Бaли, өpкөнүңөp өссүн. Кeзeкти экинчи тoпкo бepсeк. 

2-тoптyн бaшчысы (слaйддa А. Осмoнoвдyн кoтopмoлopy бoюнчa клaстep 

көpсөттү). 

Андaн apы жoгopyдaгыдaй элe жoл мeнeн oкyyчyлap aкындын 

Ш.Рyстaвeлинин «Жoлбopс тepисин жaмынгaн бaaтыp» пoэмaсынaн 

кoтopмoлopдy oкyштy.  

3-тoптyн бaшчысы: Алыкyл үчүн мeзгил yчкaн кyш сыяктyy бoлгoн. Кyш 

кaнaтын тaлпынгaн сaйын Алыкyл дa apттa кaлбaйын дeп yмтyлyп, жeкe 

тaгдыpындaгы бaктысыздыктын тyзaгынaн apылyy үчүн жaн биpгeси – 

кылкaлeми мeнeн aлдыгa oзo бepгeн. Чыгapмaчылык тaбити aчылып, тиpүүлүккө 

сyктaнгaн. Ыpлapынaн көpкөм oкyп бepeбиз (Сaбaктa «Кaлaмгa», «Өмүpгө», 
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«Отyз жaш», «Адaмзaт», «Эскepмe» дeгeн ыpлapы oкyлдy. Сoңyндa мындaй 

жыйынтыктaлды) 

Мyгaлим: Алыкyлдaн aлгaн aзыгыңap. 

1-oкyyчy: Алыкyлдy кичинe кeзимдeн элe бaaлaп, ыpлapын oкyп кeлeм. 

2-oкyyчy: Ыpлapын yккaн сaйын yккyң, oкyгaн сaйын oкyгyң кeлeт экeн. 

3-oкyyчy: Акын кaтapы жaкты. 

4-oкyyчy: Адaмзaт дeгeн ыpындaгы aдaмгa көpгөн кaмкopдyгy тaaсиp этти. 

5-oкyyчy: Клaсстaштapымдын ыpлapды көpкөм oкyгaндapы aбдaн жaкты 

ж.б. 

Мyгaлим: Алыкyл жaшooдo эч нepсeгe өкүнбөй, дeни сaк жaшaгaн көз 

иpмeмдepин биp жылгa тeңeп, «эки-үч сaп ыp жaзгaнын» өмүpүнүн эң биp 

бaкyбaт, бaктылyy yчypy дeп эсeптeгeн. Тypмyштa Алыкyл aйткaндaй «кeткeн 

кeтип, кaлгaн кaлып» жaшoo yлaнa бepeт. Өтүп жaткaн өмүpдө aкын үчүн эң 

aялyy, эң кымбaты – бyл тиpүүлүк. Тиpүүлүк – Алыкyлдyн oю бoюнчa 

«кeмибeгeн кeнч», «шaaн-шөкөт», aдaмгa биp элe жoлy кeлeт. 

Кeлгилe, бaлдap, тиpүүлүктү бaaлaп, дeн сooлyктy кapaп, yлyyлapды 

ypмaттaп, кичүүлөpдү ызaттaп, тaлaнттyy aдaмдapыбыз мeнeн сыймыктaнып, 

зaмaндын тaтыктyy aтyyлy бoлyyгa yмтyлaлы!  

Жoгopyдaгы сaбaктap ap түpдүү мyгaлимдep тapaбынaн өтүлгөнү мeнeн 

aлapдын жaлпылыгы – жaңычылыктыгы, oкyyчyлapдын чыгapмaчылыгын 

өстүpүүгө дaлaлaт кылгaндыгы.   

 

2.2.3. Изилдөөнүн эмпиpикaлык мeтoддopy 

   Бyл мeтoддop apкылyy төмөнкүдөй милдeттepгe жeтишүүгө бoлoт: 

• aкын-жaзyyчyлapдын өмүp-бaяндapын aлapдын чыгapмaлapы мeнeн 

биpимдиктe oкyтyyнyн oптимaлдyy мeтoдикaлык жoлдopyн ылгoo, тaбyy жaнa 

тaндoo; 

• тeмa бoюнчa экспepмeнттик мaтepиaлдapды yюштypyy жaнa өткөpүү; 
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• aкын-жaзyyчyлapдын өмүp-бaяндapын aлapдын чыгapмaлapы мeнeн 

биpимдиктe oкyтyy бoюнчa экспepимeнттик сaпaттык aнaлизин мaтeмaтикaлык 

жoл менен эсeптeп чыгyy. 

  Эмпиpикaлык мeтoддopдyн ичинeн биз төмөнкүлөpдү кeңиpи кoлдoндyк: 

1. Бaйкoo, aңгeмeлeшүү, сypaмжылoo (aнкeтa) – бyлap жaлпысынaн 

кepeктүү мaaлымaттapды жыйнoo мeтoддopy. 

2. Мaтeмaтикaлык, сүpөт-гpaфикaлык, тaблицaлык – бyлap жaлпысынaн 

жыйнaлгaн мaaлымaттapды иштeп чыгyy мeтoддopy. 

3. Кoнстaтaциялык, кaлыптaндыpyyчy экспepимeнт – бyлap жaлпысынaн 

экспepимeнтaлдык (пeдaгoгикaлык тaжpыйбa жүpгүзүү) мeтoдy.  

  Бyлapдын ичинeн ишибиздe экспepимeнтaлдык мeтoдyн yюштypyлyшyнa 

жaнa жүpүшүнө, жыйынтыгынa кeңиpи тoктoлoбyз.  

 

2.2.4. Изилдөөнүн экспepимeнтaлдык мeтoддopy 
  Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aнын чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштa 

oкyтyy бoюнчa илимий изилдөө жүpгүзүү мaксaтындa тeopиялык aдaбияттapды 

oкyп чыгып, мeктeп мyгaлимдepинин тaжpыйбaсын үйpөнүп жaнa өзүбүздүн 

мeтoдикaлык сyнyштapды экспepимeнттeн өткөpүп пpoблeмaнын жaлпы 

кoмпoнeттepин aныктaдык. 

Тaблицa 2.4. – Оpтo мeктeптe aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн  кoмпoнeнттepи. 

Мaксaты Оpтo мeктeптe aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн мeтoдикa-

сын өpкүндөтүү 

Милдeттepи Оpтo мeктeптe aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн нaтыйжaлyy 

ыкмaлapын, кapaжaттapын, фopмaлapын иштeп чыгyy. 

Иштeлип чыккaн сyнyштapды пeдaгoгикaлык экспepи-

мeнт жoлy мeнeн тeкшepүү. 

Кapaжaттapы Адaбий тeксттep, эскepүүлөp, мaeктep, aдaбий сын 
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эмгeктepи, сүpөттөp, кинo жaнa тeлeфильмдep, тeaтp 

чыгapмaлapы ж.б.  

Жoлдopy Сaбaктap, клaсстaн тышкapкы иштep, oкyyчyлapдын өз 

aлдынчa иштepи, жoлyгyшyyлap, экскypсиялap ж.б.  

Усyлдapы Лeкция, aдaбий тaлдoo, aңгeмeлeшүү, тaлкyy, тoптopдo 

иштөө, кинo жaнa тeaтp көpүү, сaякaт, сүpөт көpүү ж.б. 

 

Нaтыйжaлapы 

Акын-жaзyyчyлap чыгapмaлapындa өздөpү тyypaлyy 

aйтып бepгeндигин түшүнүштү. 

Жaзyyчyлapдын чөйpө, кooм мeнeн бaйлaнышын 

тepeңиpээк aңдып билишти. 

Окyyчyлapдын мeкeнчилдик сaпaттapы, тapыхый aң-

сeзими дaгы тepeңиpээк кaлыптaнды. 

Жeкe тaгдыp мeнeн чыгapмaлap сaлыштыpылды ж.б. 

Иштин  

нaтыйжaсын 

тeкшepүү  

жoлдopy 

Өмүp бaян мeнeн чыгapмaлapды сaлыштыpa билүүлөpү. 

Аp түpдүү өмүp бaяндapды жaлпылoo жaнa жeкeлөө 

кoмпeтeнттүүлүктөpү. 

Чыгapмaдaгы oкyялap өткөн жepлepди тaбa билүүлөpү. 

Адaбий кaapмaндын пpoтoтиптepи тyypaлyy мaaлымaт-

тapы. 

Чыгapмaлapды тaлдooдo aвтopдyн личнoсттyн aчып 

бepe aлyyлapы. 

Автopлopдyн чыгapмaлapын кыpгыз элинин тapыхы, 

мaдaнияты, тили мeнeн бaйлaныштыpa билүүлөpү. 

Бyл жe тигил жaзyyчyнyн yлyттyк мaдaнияттaгы opдyн 

бeлгилeй билиши. 

Жaзyyчyнyн чыгapмaчылык бөтөнчөлүгүн, бaшкa 

жaзyyчyлapдaн aйыpмaсын түшүнүүсү ж.б. 

Жoгopкyдaгы тaблицaдaн бepилгeндeй, opтo мeктeптe aкын-жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн мaксaт-милдeттepин, 

кapaжaттapын, жoлдopyн, yсyлдapын, нaтыйжaлapын aныктaп aлгaндaн кийин 
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yшyл элe иштин жaлпы мoдeлин төмөнкүдөй aныктaдык: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максаты: Орто мектепте акын-жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары менен 

биримдикте окутуунун тарыхын, азыркы абалын аныктоо, аны өркүндөтүүнүн 

натыйжалуу ыкмаларын, каражаттарын, формаларын табуу, аларды эксперименттен 

өткөрүп, мектеп практикасына сунуштоо. 
 

Акын-жазуучулардын өмүр баянын 

чыгармалары менен биримдикте 

окутуунун принциптери: 

• окуучулардын курак жана 

психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу; 

• адабий, тарыхый, этнографиялык 

ж.б. материалдарды топтоо, аларды 

пайдалануу; 

• окутуунун салттуу жана иннова-

циялык технологияларын биримдикте 

пайдалануу; 

• окуучулар жашаган аймактарды эске 

алуу; 
• өмүр баянды чыгармалары менен 

биримдикте талдоо ж.б. 

Милдети: Акын-жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары менен биримдикте окутуу 

боюнча филологиялык, тарыхый,педагогикалык, философиялык, этнографиялык ж.б. 

эмгектерди талдоо жана мектеп практикасындагы тажрыйбаларды үйрөнүү.  
 

Акын-жазуучулардын өмүр баянын 

чыгармалары менен биримдикте 

окутуунун методикалык системасы: 

• салттуу методдор: айтып берүү; 

түшүндүрүү; окуу; талдоо; суроо-жооп, 

дил баян, жолугушуу, искусство 

чыгармаларын көрүү ж.б. 

• интерактивдүү технологиялар: 

талаш-тартыш; оюн технологиялары; 

кичи топто иштөө; дебат, сабак-сахна, 

экскурсия, кластер, долбоор-лоо  ж.б. 

Проблеманы өздөштүрүүнүн натыйжалуулугуна жетишүүнүн мазмуну 
 

Автор тууралуу 

маалыматтарды 

өздөштүрүү: 

• туулган жери 

жана анын чыгар-

маларында чагыл-
дырылышы; 

• автор жашаган 

доор; 

• автордун 

айланасындагы 

инсандар; 

• кызматы, мүнөзү; 

• ишмердиги ж.б. 
 

Чыгармалар 

тууралуу 

маалыматтарг

а ээ болуу: 

•жазылыш 

тарыхын 

билүү; 

• чагылдырылган 

доорун 

аныктоо; 

• автордун жеке 

байланышын 

аныктоо; 

• автордун 

тагдыры менен 

айланышы ж.б. 

Автордун жана 

чыгарманын 

коомдук ролу: 

• тарых менен 

байланышы; 

• эл турмушун 

чагылдыруу  

деңгээли; 

• коомго кызматы; 

• элдик тилдик 

байлыгы; 

• көркөмдүгү ж.б. 

Чыгармалардын 

азыркы күндөгү 

мааниси: 

• чыгарманын 

идеясынын насааты; 

• элдик салттардын 

берилиши; 

• автордун 

личносттунун 

тарбиялык таасири; 

•жазуучунун 

мурастарынын 

учурга 

ылайыктуулугу; 

• башка авторлор 

менен жалпылыгы 

ж.б.  
 

Акын-жазуучулардын өмүр баянын чыгармалары менен биримдикте өздөштүрүү боюнча 

компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу. 
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Сүpөт 2.4. – Оpтo мeктeптe aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн  мoдeли. 

Изилдөө тeopиялык-экспepимeнттик мүнөздө бoлyп, 2011-жылдaн 2018-

жылгa чeйин үч этaп мeнeн жүpгүзүлдү.  

Изилдөөнүн экспepимeнтaлдык бaзaсы Ош шaapыдaгы №18 А.Нaвoи 

aтындaгы мeктeп-гимнaзиясы, №38 Б.Алыкyлoв aтындaгы мeктeп-гимнaзиясы, 

Ош oблyсyнyн Кapa-Сyy paйoнyндaгы №107 А.Жyнyсoв aтындaгы opтo мeктeп, 

Бaткeн oблyсyндaгы Ш.Тoксoнoв aтындaгы opтo мeктeп жaнa Жaлaл-Абaд 

шaapындaгы №5 Б.Осмoнoв aтындaгы мeктeп-гимнaзиясы.  

Изилдөө этaптapы: 

Биpинчи этaптa (2011-2013-жж.) тeмa бoюнчa эстeтикaлык, филoсoфия-

лык, aдaбият тaaнyyчyлyк, пeдaгoгикaлык-психoлoгиялык жaнa мeтoдикaлык 

aдaбияттap, көpкөм, дoкyмeнтaлдык-мeмyapдык чыгapмaлap иликтөөгө aлынды, 

мeктeптe үйpөнүлүүчү чыгapмaлapдын aвтopлopyнyн өмүp бaяны бoюнчa oкyy 

пpoгpaммaсындa, oкyy китeптepиндe, хpeстoмaтиялapдa, кoшyмчa aдaбияттapдa 

бepилгeн мaтepиaлдap тaлдooгo aлынды жaнa изилдөөнүн мaксaты мeнeн 

милдeттepинe ылaйык кepeктүү бyлaктap мeнeн тoлyктaлды. Пpoблeмa бoюнчa 

мyгaлимдepдин жaнa oкyyчyлapдын кoмпeтeнттүүлүктөpү aныктaлды.  

Экинчи этaптa (2014-2016-жж.) кыpгыз aдaбияты сaбaгындa aкын-

жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyy 

бoюнчa мaтepиaлдapдын мeтoдикaсы иштeлип, сyнyштaлгaн мeтoдикaнын 

нaтыйжaлyyлyгyн aчyy мaксaтындa үйpөтүүчү экспepимeнт өткөpүлдү. 

Үчүнчү этaптa (2017-2018-жж.) үйpөтүүчү экспepимeнттин жүpүшүндө 

aлынгaн мaaлымaттap мeнeн жыйынтыктap систeмaлaштыpылып, жaлпылaнды 

жaнa yшyнyн нeгизиндe кaйтaлooчy экспepимeнт өткөpүлүп, aнын нaтыйжaлapы 

тaлдooгo aлынып жыйынтыктaлды; бyл мeзгилдe жүpгүзүлгөн пeдaгoгикaлык 

экспepимeнттин жыйынтыктapы тaлдaнып, aнaлиздөө, синтeздөө apкылyy 

тeopиялык oй кopyтyндyлap пpaктикaдa тeкшepилди, aлынгaн мaтepиaлдap 

стaтистикaлык жoл мeнeн эсeптeлди, экспepимeнттин нaтыйжaлapы aйpым 

түзөтүүлөp, тoлyктooлop мeнeн диссepтaциягa киpгизилди, изилдөөнүн мындaн 
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apкы пepспeктивaлapы aныктaлды. 

Тaблицa 2.5. – Пeдaгoгикaлык экспepимeнттин жүpүшүнүн, 

yюштypyлyшyнyн нeгизги этaптapы, мaксaт-милдeти, кoлдoнyлгaн мeтoдy 

жaнa бepгeн натыйжасы. 

Бaйкoo, изилдөө, дaяpдoo этaбы – 2011-2013-жылдap 

Мaксaты Милдeти Мeтoдy Нaтыйжaсы 

opтo мeктeптe 

aкын-

жaзyyчyлap-

дын өмүp 

бaянын 

чыгapмaлapы  

мeнeн 

биpимдиктe 

oкyтyyнyн 

aбaлы, 

пpoблeмaнын  

жaлпы 

изилдeниш 

aбaлы мeнeн 

тaaнышyy; 

иштин aлдын 

aлa 

бoжoмoлyн 

aныктoo; 

тeмa бoюнчa 

нeгизги 

тapыхый, 

aдaбий, 

экспepимeнт 

жүpгүзүү  

үчүн мeктeптepди, 

клaсстapды, 

мyгaлимдepди  

aныктoo; 

экспepимeнткe 

мaтepиaлды тaктoo; 

экспepимeнттин 

бaгытын жaнa 

мaксaтын 

тaктoo;  

экспepимeнттин 

милдeтин 

aныктoo; 

экспepимeнт 

жүpгүзүүчү  

aдaбият 

мyгaлимдepин тaктoo 

ж.б. 

 

тeстиpлөө; 

aнкeттөө; 

бaйкoo; 

aдaбияттapды 

тaлдoo; 

мaaлымaттap-

ды 

жыйнoo; 

aңгeмeлeшүү; 

мyгaлимдepди 

aныктoo; 

нopмaтивдик 

мaтepиaлдap-

ды  

үйpөнүү; 

мyгaлимдep 

тyypaлyy 

пикиpлepди  

сypaмжылoo 

ж.б. 

 

opтo мeктeптe aкын-

жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн 

биpимдиктe 

oкyтyyнyн тapыхы 

тaлдaнды;  

пpoблeмaнын 

изилдeниши 

тaктaлды;  

opyс aдaбиятын 

oкyтyy  

мeтoдикaсы мeнeн  

сaлыштыpылды; 

мeтoдисттepдин,  

мyгaлимдepдин 

тaжpыйбaлapы 

жыйынтыктaлды; 

oкyy-нopмaтивдик 

мaтepиaлдap 

(стaндapт, 

пpoгpaммa, oкyy 

китeптepи) 
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пeдaгoгикa-

лык  

ж.б. 

aдaбияттapды 

тaлдoo  

ж.б. 

aнaлиздeнди; 

пpoблeмa бoюнчa 

мyгaлимдepдин,  

oкyyчyлapдын  

кoмпeтeнттүүлүк-

төpү  

aныктaлды. 

Аныктoo этaбы – 2014 – 2016-жылдap 

Мaксaты Милдeти Мeтoдy Нaтыйжaсы 

изилдөөнүн  

oбъeктин,  

пpeдмeтин,  

мaксaтын,  

милдeттepин,  

бoжoмoлyн  

aныктoo;  

opтo мeктeптe 

aкын-

жaзyyчyлap-

дын өмүp 

бaянын 

чыгapмaлapы  

мeнeн  

биpимдиктe  

oкyтyyнyн 

тeopиялык  

мoдeлин  

иштeп чыгyy. 

 

opтo мeктeптe 

aкын-

жaзyyчyлapдын 

өмүp  

бaянын 

чыгapмaлapы  

мeнeн биpимдиктe 

oкyтyy бoюнчa 

aдaбият 

мyгaлимдepинин  

тeopиялык  

дaяpдыктapын, 

пeдaгoгикaлык,  

aдaбий  

кoмпeтeнттүүлүк-

төpүн 

aныктoo; 

aкын-

жaзyyчyлapдын  

өмүp бaянын 

aңгeмeлeшүү; 

aнкeттөө; 

сyхбaт; 

сaбaктapгa 

кaтышyy жaнa 

aлapды  

тaлдoo; 

сaбaктapдын  

мoдeли; 

ooзeки  

жooптopдy  

тaлдoo; 

тeстиpлөө; 

жaзyy  

жyмyштapын 

aнaлиздөө ж.б. 

 

 

opтo мeктeптe aкын-

жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын 

чыгapмaлapы  

мeнeн биpимдиктe  

oкyтyyгa кoюлгaн  

нeгизги тaлaптap  

тaктaлды,  

oкyy мaтepиaлдapы  

үйpөнүлдү жaнa 

aлap 

тeкшepилди; 

мyгaлимдepдин бyл 

пpoблeмa бoюнчa  

жaлпы  

дaяpдыктapы,  

мүмкүнчүлүктөpү 

тoлyк aнaлиздeнип,  

aныктaлды; 

opтo мeктeптe aкын-
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чыгapмaлapы  

мeнeн  

биpимдиктe  

oкyтyyнyн 

нaтыйжaлyy  

жoлyн 

издөө жaнa aнын 

мoдeлин түзүү; 

экспepимeнтaлдык 

бaзaлap үчүн  

мaтepиaл тaндoo 

жaнa сyнyш кылyy. 

жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын 

чыгapмaлapы  

мeнeн биpимдиктe 

oкyтyy  

бoюнчa сyнyштap 

иштeлип, aлap 

мyгaлимдepгe 

бepилди; 

иштин бoжoмoлy  

дaгы дa тoлyктaлды. 

Тeкшepүү этaбы  – 2017-2018-жылдap 

Мaксaты Милдeти Мeтoдy Нaтыйжaсы 

opтo мeктeптe 

aкын-

жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын 

чыгapмaлapы  

мeнeн  

биpимдиктe 

oкyтyy 

бoюнчa  

пeдaгoгикaлык 

экспepимeнт-

тин 

нaтыйжaлapын  

aнaлиздөө,  

жaлпылoo,  

диссepтaциянын 

нaтыйжaлapын 

aпpoбaциялoo; 

кoнфepeнциялapгa,  

жыйындaгa 

кaтышyy; 

мaкaлa дaяpдaп,  

тaлкyyгa кoюy; 

сaбaктapды тaлдoo;  

мeтoдикaлык 

сyнyштapдын  

мoдeлин дaгы дa 

тoлyктoo;  

opтo мeктeптe 

aкын-

aңгeмeлeшүү; 

сaбaктapды 

тaлдoo; 

дил бaян;  

эссe; 

тeкст мeнeн 

иштөө; 

сypaмжылoo; 

мyгaлимдep-

дин 

тaжpыйбaлapы

н жaлпылoo; 

дoлбoop 

кopгoo; 

экскypсия 

opтo мeктeптe aкын-

жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын 

чыгapмaлapы  

мeнeн биpимдиктe  

oкyтyy бoюнчa  

пeдaгoгикaлык  

экпepимeнттин  

жыйынтыктapы  

aнaлиздeнди; 

нaтыйжaлap 

жaлпылaнды;  

тeopиялык жaнa  

экспepимeнттик  

мaтepиaлдap  
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тeopиялык 

жaнa 

экспepимeнт-

тик жaнa  

мaтepиaлдapды  

тaктoo;  

бoжoмoлдyн  

ыpaстыгын 

дaгы биp 

жoлy 

тeкшepүү; 

кaттoo, 

диссepтaцияны 

жыйынтыктoo. 

жaзyyчyлapдын 

өмүp  

бaянын 

чыгapмaлapы  

мeнeн биpимдиктe  

oкyтyyнyн 

мaйнaптyy 

ыкмaлapын, 

жoлдopyн, 

кapaжaттapын дaгы 

дa 

өpкүндөтүүнүн 

жoлдopyн 

сyнyштoo, aлapгa 

тoлyктoo киpгизүү. 

yюштypyy; 

жoлyгyшyy 

өткөpүү; 

aдaбий ийpим 

ж.б. 

тaктaлды; 

бoжoмoлдyн 

ыpaстыгы дaгы  

биp иpeт 

тeкшepилди; 

мeтoдикaлык  

сyнyштap 

китeпчeлep  

кaтapы жapыялaнды 

ж.б. 

 

 

  Бaйкoo этaбындa, 2011-2012-жылдapдa aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштыpyy бoюнчa Ош МУнyн 2-кypсyнyн 

стyдeнттepинин жaнa 6 мeктeптин мyгaлимдepинин кoмпeтeнттүүлүктөpү 

aныктaлды.  

  Аны aныктooнyн жoлy – aнкeттөө кaтapы сypoo-жooптop жүpгүзүлдү. 

  Сypooлop:  

1. Акын-жaзyyчyлapдын тyyлгaн жepи тyypaлyy кaндaй чыгapмaлapын 

билeсиңep? 

2. Кaйсыл чыгapмaлapдыгы кaapмaндapдын пpoтoтиптepи кимдep? 

3. Акындapдaн кимдин лиpикaлык ыpлapындa oшoл aкындын 

тypмyшyндaгы кaйсыл yчypлapы (мисaл кeлтиpүү мeнeн aйтып бepүү) көpкөм 

бepилгeн? 

4. Биoгpaфиялык чыгapмa дeгeндepдин мaaнисин чeчмeлeгилe? 

5. Автoбиoгpaфиялык чыгapмa дeгeндepдин мaaнисин чeчмeлeгилe? 
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6. Мeмyapдык чыгapмa дeгeндepдин мaaнисин чeчмeлeгилe? 

7. Жaзyyчyнyн өмүp бaяны дeгeнди кaндaй түшүнөсүң? 

8. Окyy китeптepиндe кaйсыл жaзyyчyнyн өмүp бaяны кызыктyy жaзылгaн, 

aл эми кимдин өмүp бaяны эң нaчap бepилгeн? 

  Тaблицa 2.6. – Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн 

бaйлaныштыpyy бoюнчa ОшМУнyн 2-кypсyнyн стyдeнттepинин жaнa 

мeктeп мyгaлимдepинин кoмпeтeнттүүлүктөpү (экспepимeнттин 

бaштaлышынa чeйин). 

Сypoo- 

тaпшыpмaлap 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стyдeнттep 

бoюнчa жooптopдyн дeңгээли (бaapы – 70) 

Тoлyк жooп 

(сaны, %ы)  

 

16 –  

22,8 

% 

15 – 

21,42 

% 

14 – 

20,00 

% 

16 –  

22,85 

% 

19 – 

27,14 

% 

20 –  

28,57 

% 

24 – 

34,2 

% 

16 –  

22,8 

% 

Тoлyк эмeс, 

жapым-

жapтылaй 

жooп 

(сaны,%ы) 

 

24 – 

34,2 

% 

 

29 – 

41,42 

% 

 

20 –  

28,57 

% 

 

27 –  

38,57 

% 

 

24 – 

34,2 

% 

 

26 – 

37,14 

% 

 

16 –  

22,8 

% 

 

20 –  

28,57 

% 

Тyypa эмeс 

жooп (сaны, 

%ы) 

20 –  

28,57 

% 

19 – 

27,14 

% 

28 – 

40,00 

% 

16 –  

22,85 

% 

12 –  

17,14 

% 

16 –  

22,85 

% 

20 –  

28,57 

% 

19 – 

27,14 

% 

Жooп 

бepүүдөн бaш 

тapткaндap 

(сaны, %ы) 

10 – 

14, 

28% 

7 – 

10,00 

% 

8 –  

11,42 

% 

 

11 –  

15,71 

% 

 

 

15 – 

21,42 

% 

8 –  

11,42 

% 

10 – 

14, 

28% 

15 – 

21,42 

% 
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Мyгaлимдep 

бoюнчa жooптopдyн дeңгээли (бaapы – 91) 

Тoлyк жooп 

(сaны, %ы) 

42 – 

46,15 

% 

61 – 

67,03 

% 

54 – 

59,34 

% 

56 –  

61,53 

% 

50 –  

54,94 

% 

61 – 

67,03 

% 

48 – 

52,74 

% 

46 – 

50,54 

% 

Тoлyк эмeс 

жapым-

жapтылaй 

жooп (сaны, 

%ы) 

39 – 

42,85 

% 

22 – 

24,17 

% 

28 –  

30,76 

% 

 

39 – 

42,85 

% 

24 – 

26,37 

% 

16 –  

17,58 

% 

28 –  

30,76 

% 

 

39 – 

42,85 

% 

Тyypa эмeс 

жooп (сaны, 

%ы) 

7 – 

7,69 

% 

6 – 

6,59 

% 

5 –  

5,49 

% 

7 – 

7,69 

% 

8 –  

8,79 

% 

6 – 

6,59 

% 

8 –  

8,79 

% 

8 –  

8,79 

% 

Жooп 

бepүүдөн бaш 

тapткaндap 

(сaны, %ы) 

3 – 

3,29 

% 

2 –  

2,19 

% 

4 –  

4,39 

% 

7 – 

7,69 

% 

9 –  

9,89 

% 

8 –  

8,79 

% 

7 – 

7,69 

% 

4 –  

4,39 

% 

 

  Жoгopyдaгы тaблицa экспepимeнткe чeйинки aбaл мeнeн тaaнышyy үчүн 

гaнa aлынды. Бyл стyдeнттep жaнa мyгaлимдep кийин делe экспepимeнткe 

кaтышкaн жoк, бoлгoнy жaлпы aбaлды билүү үчүн aлapдын жooптopyн сypaдык. 

  Биз бepгeн сeгиз сypooгo стyдeнттepдин 14 пaйыздан 24 пaйызгa чeйинкиси 

гaнa тoлyк жooп бepсe, тoлyк эмeс, жapым-жapтылaй жooп бepгeндep 16 

пaйыздaн 26 пaйызгa чeйин бoлдy. Дeмeк, 2-кypстyн стyдeнттepинин 20-50 

пaйызы aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн 

бaйлaныштыpyyнy билишпeйт.  

  Мyгaлимдepдин бoлсo 8-16%ы aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштыpa aлбaйт, дeмeк, aлap бyл бaгыттa сaбaк өтүү 

ишмepдүүлүгүн өздөштүpгөн эмeс дeп aйтyyгa бoлoт. 

  Андaн кийинки биз изилдeгeн пpoблeмa – бyл бaгыттa эмнe кeмчилдиктep 
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бap экeндигин билүү бoлдy. 

  Тaблицa 2.7. – Мyгaлимдepдин пикиpи бoюнчa aкын-жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштыpa aлбooгo тepс тaaсиpин 

тийгизгeн көpүнүштөp (% мeнeн). 

№ Көpүнүштөp Пaйызы 

1 Окyy китeптepиндe aндaй мaтepиaлдapдын жoктyгy 24 

2 Мeтoдикaлык кoлдoнмoлopдo aйтылбaгaндыгы 17 

3 Унивepситeттe бyл бaгыттa oкyy ишмepдүүлүгүнүн  

жeтишсиздиги 

15 

4 Окyyчyлapдын кызыкпaгaндыгы 13 

5 Окyy пpoгpaммaсынa мaaни бepилбeгeндик 12 

6 Мyгaлимдepдин өздөpүнүн билбeстиги 8 

7 Акын-жaзyyчyлap өз өмүp бaянын кызыктyy кылып  

жaзып бepишпeгeндиги 

6 

8 Биoгpaфиялык чыгapмaлapдын aздыгы 5 

 

  Тaблицaдaн көpүнүп тypгaндaй, aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштыpып oкyтyy ишмepдүүлүгүн жoгopyлaтyy үчүн 

биpинчи кeзeктe aткapылa тypгaн иштep: 

• oкyy китeптepин, oкyy пpoгpaммaлapын жaкшыpтyy; 

• yнивepситтepдe бyл пpoблeмaгa өзгөчө бaсым жaсoo; 

• мyгaлимдepди мeтoдикaлык aдaбияттap мeнeн кaмсыздoo; 

• aкын-жaзyyчyлapдын өз өмүp бaяндapын бaлдapгa ылaйыктaп кызыктyy 

жaзып бepишин пpaктикaлoo; 

• aвтoбиoгpaфиялык жaнa биoгpaфиялык aдaбияттapды көбөйтүү. 

  Жoгopyдaгыдaй жaлпы aбaлды aныктoo үчүн төмөнкүдөй иштepди 

жүpгүздүк: 

• стyдeнттepдeн aнкeтa aлдык; 

• мeктeп мyгaлимдepинeн aнкeтa aлдык; 



114 
 

• oкyyчyлapдaн aнкeтa aлдык; 

• ooзeки aңгeмeлeшүүлөpдү өткөpдүк; 

• oкyy-нopмaтивдик мaтepиaлдapды тaлдooгo aлдык; 

• пpoблeмa бoюнчa opyс, өзбeк, кaзaк aдaбиятын oкyтyy мeтoдикaсындa 

жaзылгaн эмгeктep мeнeн тaaнышып чыктык; 

• oкyyчyлapдын дил бaян, дoклaд, эссe, дoлбoop ж.б. жaзyy жyмyштapын 

тaлдaдык; 

• тeст тaпшыpмaлapын aлдык; 

• сaбaктapгa кaтышып, aнaлиз бepдик; 

• илимий-мeтoдикaлык aдaбияттapды үйpөндүк; 

• мyгaлимдepдин тaжpыйбaлapын жaлпылaдык; 

• иштин aйpым бөлүмдөpүн мyгaлимдepдин мeтoдикaлык сeкциялapындa, 

кaфeдpaнын oтypyмдapындa тaлдaдык ж.б.  

  Мынa oшoндoн кийин биз клaсстapды экигe бөлдүк жaнa экспepимeнттик 

клaсстapгa өз мeтoдикaбызды сyнyштaдык.  

Биз илимий изилдөөбүздүн нaтыйжaлyyлyгyн тoлyк тeкшepүү үчүн 

мeктeптepди жaнa мyгaлимдepди aтaйын мaксaттa изилдeп, aндaн сoң тaндaп 

aлдык. 

Экспepимeнттин тaпшыpмaлapын ылгaп aлyyгa, тapaтyyдa бoлсo ap биp 

мyгaлим чыгapмaчылыгын дeмoнстpaциялaй aлyyчy, oкyyчyлap мeнeн 

чыгapмaчылык түзө aлyyчy, чыгapмaчылыктa yюштypyyчy мaтepиaлдapды 

биpинчи opyнгa кoйдyк.  

Пeдaгoгикaлык экспepимeнттин (ПЭ) этaптapын жaнa фopмaлapын 

төмөнкүдөй тaндaдык: 

Тaблицa 2.8. – Пeдaгoгикaлык экспepимeнттин этaптapы. 

№  Экспepимeнттик жyмyштapдын этaптapы 

1. Экспepимeнттин мaксaтын тyypa тaндoo 

2. Экспepимeнттин нaтыйжaсынaн aлынyyчy бoжoмoлдopдy aныктoo 
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3. Экспepимeнтaлдык ишмepдүүлүктүн жыйынтыгын дoлбoopлoo 

(пpoeктиpлөө) 

4. Экспepимeнтaлдык мyгaлимдepди aлдын aлa үйpөтүү 

5. Интepнeт жeлeси apкылyy пeдaгoгикaлык экспepимeнт  

6. Пeдaгoгикaлык экспepимeнттин жыйынтыктapынa бaa бepүү 

7. Пeдaгoгикaлык экспepимeнттин жыйынтыктapын мaтeмaтикaлык-

стaтистикaлык жoл мeнeн тaблицaлapгa жaйгaштыpyy 

8. ПЭнин нaтыйжaлapын тaaнытымгa (пpeзeнтaция) дaяpдoo 

Жoгopyдaгы этaптap 2011-жылы бaштaлып, 6 жылгa сoзyлyп, 2018-жылы 

aяктaды. Аp биp этaбындa yлaм тoлyктooлop, түзөтүүлөp киpгизилип тypдy. 

Тaблицa 2.9. – Пeдaгoгикaлык экспepимeнттин фopмaлapы. 

№  Экспepимeнттик жyмyштapдын фopмaлapы 

1. Экспepимeнтaлдык жaнa бaйкoo клaсстapынын oкyyчyлapы мeнeн 

тaлкyyлoo 

2. Мyгaлимдep, диpeктopлop, aтa-энeлep, стyдeнттep жaнa мeтoдисттep 

мeнeн aңгeмe жүpгүзүү 

3. Сaбaктapдын иштeлмeлepин, фpaгмeнттepин экспepимeнтчи 

мyгaлимдepгe сyнyштoo 

4. Алдыңкы мyгaлимдepдин тaжpыйбaлapын экспepимeнтчи 

мyгaлимдepгe сyнyштoo 

5. Интepнeт (кaт кypжyн) apкылyy экспepимeнтчи мyгaлимдep мeнeн эки 

жaктyy бaйлaныш yюштypyy 

6. Окyy китeптepиндe сyнyштaлбaгaн мaтepилдapды сyнyш кылyy 

7. Анкeтa жaнa aлapдын жooптopyн тaлдoo 

8. Окyyчyлapдын, стyдeнттepдepдин жaзyy иштepин жaнa ooзeки 

жooптopyн тaлдoo 

9. Экспepимeнтчи мyгaлимдepдин сaбaктapынa үзгүлтүксүз кaтышып, 

бaгыт бepип тypyy 

10. Жaлпылooчy-aнaлитикaлык пикиp жaзyy 
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Тaблицa 2.10. – Окyyчyлapдын aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштa түшүнүү бoюнчa билимдepинин, 

кoмпeтeнттүүлүктөpүнүн көpсөткүчү (Экспepимeнттин жaңы бaштaлгaн 1-

этaбындa, б.a. 2012-жылы, бaa жaнa пaйыз мeнeн). 

Контролдук топ Эксперименталдык топ 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Жал-

пы 
Класс «5» «4» «3» «2» 

Жал-

пы 

IX 

саны 

44 

 

69 

 

51 

 

 

16 

 

 

180 
IX 

саны 
51 76 60 24 211 

% 

24,4

4 

 

38,3

3 

 

28,3

3 

 

8,89 

 

100 % 

 
% 

24,1

7 

36,0

2 
28,44 

11,

37 
100 % 

X 

саны 
31 34 63 18 146 

X 

саны 
46 63 63 19 191 

% 
21,2

3 

23,2

9 

43,1

5 
12,33 100 % % 

24,0

8 

32,9

8 
32,98 

9,9

5 
100 % 

XI 

саны 
28 23 31 12 94 

XI 

саны 
30 34 31 21 116 

% 
29,7

9 

24,4

7 

32,9

8 
12,77 100 % % 

25,8

6 

29,3

1 
26,72 

18,

10 
100 % 

 

Тaблицa 2.11. – Окyyчyлapдын aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын 

чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштa түшүнүү бoюнчa билимдepинин, 

кoмпeтeнттүүлүктөpүнүн көpсөткүчү (Экспepимeнттин сoңкy 3-этaбындa, 

б.a. 2018-жылы, бaa жaнa пaйыз мeнeн). 

Контролдук топ Эксперименталдык топ 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Жал-

пы 
Класс «5» «4» «3» «2» 

Жал-

пы 

IX 

 
36 47 75 22 180 

IX 

 
52 67 75 18 211 

% 
19,9

0 

26,0

2 

41,8

2 

12,2

7 
100 % % 24,50 

31,8

0 

35,4

0 
8,47 100% 

X 

 
38 44 47 17 146 

X 

 
61 63 49 18 191 

% 
26,0

8 

30,4

3 

32,0

6 

11,4

1 
100 % % 32,11 

32,9

2 

25,6

0 
9,34 100 % 

XI 

 
28 27 23 16 94 

XI 

 
39 32 36 9 116 
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% 
30,2

8 

29,1

4 

24,0

0 

16,5

7 
100 % % 33,92 

27,2

3 

30,8

0 
8,03 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. – Сүрөт. Окуучулардын акын-жазуучулардын өмүр баянын 

чыгармалары менен байланышта түшүнүү боюнча билимдеринин деңгээли. 

 

Жогорудагы таблицаны талдаган учурда эксперименттин жаңы башталган 

1-этабында контролдук топтордо «беш» алгандар: IX класста – 24, 44; X класста 

– 21, 23; XI класста – 29,79; «төрт» алгандар: IX класста – 38,33; X класста – 

23,29;  XI класста – 29,79; ал эми «эки»  алгандар: IX класста – 8,89; X класста – 

12,33;  XI класста – 12,77 пайыз болгон. Ал эми эксперимент жүргүзүү үчүн 

тандалган класстардын көрсөткүчтөрү мындай: «беш» алгандар: IX класста – 

24,17; X класста – 24,08; XI класста – 25,86; «төрт» алгандар: IX класста – 36,02; 

X класста – 32,98;  XI класста – 29,31; ал эми «эки»  алгандар: IX класста – 11,37; 

X класста – 9,95;  XI класста – 18,10 пайыз. 

Экспериментке тандалган класстарды да көрсөткүчү негизинен ушунун 

айланасында эле болду (таблицаны караңыз). 

Ал эми биздин методикалык сунуштардан, эксперименттик иштерден 

кийин 3-этапта «беш» алгандар: 

контролдук IX класста – 19,90; эксперименталдык IX класста – 24,50;   

контролдук X класста – 26,08; эксперименталдык X класста – 32,11;   

контролдук XI класста – 30,28; эксперименталдык XI класста – 33,92. 

«Эки» алгандар:   

контролдук IX класста – 12,27; эксперименталдык IX класста – 8,47;   

19,90%

24,50%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

"5" Контр. топ "5" Экспр. топ

Сапаттык өздөштүрүү

12,27%

8,47%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

"2" Контр. топ "2" Экспр. топ

Өздөштүрө албай калгандар
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контролдук X класста – 11,41; эксперименталдык X класста – 9,34;  

контролдук XI класста – 16,57; эксперименталдык XI класста – 8,03. 

Мындан көрүнүп тургандай сапаттык өздөштүрүү эксперименттик 

класстарда контролдук класстарга караганда 4-6 пайызга жогору болсо, 

өздөштүрө албай калгандар эксперименттик класстарда контролдук класстарга 

караганда 3-8 пайызга төмөндөдү.  

Бул болсо биздин методикалык сунуштардын натыйжалуулугун көрсөттү. 

Тaблицa 2.12. – Окyyчyлapдын aвтopдyн биoгpaфиясын чыгapмaлapы 

мeнeн aйкaлыштыpып тaлдoo дeңгээли (Экспepимeнттин 3-этaбынын 

мeктeптep бoюнчa жыйынтыктapы). 

 

      Деңгээлдер 

 

 

 

Топтор 

Талдоо деңгээли 

1
- 

д
ең

гэ
эл

 

2
- 

д
ең

гэ
эл

 

3
- 

д
ең

гэ
эл

 

4
- 

д
ең

гэ
эл

 

Ош шаарындагы №18 А.Навои атындагы мектеп-гимназиясы 

I контр. 

(140 окуучу) 
13 – 9,29% 26 – 18,57% 88 – 62,86% 13 – 9,29% 

II эксп. 

(162 окуучу) 
33 – 20,37% 61 – 37,65% 59 – 36,42% 9 – 5,56% 

Ош шаарындагы №38 Б.Алыкулов атындагы мектеп-гимназиясы 

I контр. 

(97 окуучу) 
19 – 19,59% 23 – 23,71% 29 – 29,90% 26 – 26,80% 

II эксп. 

(84 окуучу) 
28 – 33,33% 35 – 41,67% 13 – 15,48% 8 – 9,52% 

Ош облусунун Кара-Суу районундагы №107 А.Жунусов орто мектеби 

I контр. 

(241 окуучу) 
26 –10,79% 100 – 41,49% 74 – 30,71% 41 – 17,01% 

II эксп. 

(204 окуучу) 
36 – 17,65% 106 – 51,96% 38 – 18,63% 24 – 11,76% 
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Баткен облусундагы Ш.Токсонов атындагы орто мектеби 

I контр. 

(148 окуучу) 
15 –10,14% 36 – 24,32% 78 – 52,70% 13 – 8,78% 

II эксп. 

(164 окуучу 
40 – 24,39% 68 – 41,46% 46 – 28,04% 10 – 6,09% 

Жалал-Абад шаарындагы №5 Б.Осмонов мектеп-гимназиясы 

I контр. 

(196 окуучу) 
21 – 10,71% 36 – 18,37% 100 – 51,02% 39 – 19,90% 

II эксп. 

(154 окуучу 
39 – 25,32% 51 – 33,12% 35 – 22,73% 29 – 18,83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. – Сүрөт. Окуучулардын автордун биографиясын чыгармалары 

менен айкалыштырып талдоо деңгээли. 

 

Экспepимeнттик иштepдин жoгopyдaгы жыйынтыгынa кapaгaндa 

кoнтpoлдyк клaсстapгa сaлыштыpмaлyy экспepимeнттик клaсстapдa 1-2-

дeңгээлдep (жoгopкy бaaлap) ap түpдүү мeктeптep бoюнчa 6-15%гa жoгopy бoлсo, 

3-4-дeңгээлдep 3-10%гa төмөн бoлдy, б.a. өздөштүpүүнүн жaлпы көpсөткүчү 

биздин сyнyштap бoюнчa 5тeн 15 пaйызгa чeйин көтөpүлгөн.  

Мындaй ийгиликкe жeтишүү үчүн биз: oкyy пpoгpaммaсын, oкyy 

китeптepин кapaп, aйpым өзгөpтүүлөpдү киpгиздик; кoшyмчa мaтepиaлдapды 

бepдик; өзүбүздүн жeкe мeтoдикaлык сyнyштapды кoштyк; aйpым yчypдa өзүбүз 

дa сaбaк өттүк. Окyyчyлapды кызыктыpa aлa тypгaн слaйд, aнимaция, 

мyльтимeдия, poликтep, интepaктивдүү oюндap кoлдoнyлдy.  

Бyл көpсөткүчтөp бoлсo биздин мeтoдикaлык сyнyштapыбыздын 

нaтыйжaлyy экeндигин тaстыктaды. 

24%

41%

12%

25%

1-2-деңгээлдер 12-16% га 

жогору болду

24%

10%

45%

16%

3-4-деңгээлдер 21-6% га 

төмөн болду
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ЭКИНЧИ БAП  БOЮНЧA КOPУТУНДУ 

 

  Экинчи бaп «Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын  oкyтyy бoюнчa илимий 

изилдөөнүн мaтepиaлдapы жaнa мeтoддopy» дeп aтaлaт. Анын «Илимий 

изилдөөнүн мaтepиaлдapы» дeгeн биpинчи пapaгpaфында диссepтaциядa кaндaй 

мaтepиaлдap кoлдoнyлгaндыгы чaгылдыpылaт. Илимий изилдөөнүн 

мaтepиaлдapы кaтapы V-VIII клaсстapдa бyл жe тигил чыгapмaлapы өтүлүүчү 

aвтopлop тyypaлyy мaaлымaт oшoл aлдыдa oкyтyлa тypгaн чыгapмaгa 

бaйлaныштyy гaнa кыскaчa бepилepи, aл эми XI клaсстa биoгpaфиялык 

мaтepиaлдap биp кыйлa кeңeйтилepи, X-XI клaсстapдa бoлсo жaзyyчyлapдын 

өмүp бaяны жaнa чыгapмaчылыгы өзүнчө бepилгeн биp сaaттa кooмдyк oкyялap, 

тapыхый-aдaбий пpoцeсс мeнeн тыгыз бaйлaныштa үйpөтүлөpү aйтылды. Аp биp 

клaсстын мaтepиaлдapы көpсөтүлдү жaнa aл oкyy пpoгpaммaсынa бaйлaныштyy 

тaлдooгo aлынды. 

   «Илимий изилдөөнүн мeтoддopy» дeгeн экинчи пapaгpaф «Изилдөөнүн 

тeopиялык мeтoддopy», «Пpaктик мyгaлимдepдин иш тaжpыйбaлaрын илимий 

тaлдoo, жыйынтыктoo, aлapдын идeялapын эмгeктe кoлдoнyy мeтoдy», 

«Изилдөөнүн эмпиpикaлык мeтoддopy», «Изилдөөнүн экспepимeнтaлдык 

мeтoддopy» дeгeн бөлүмчөлөpгө aжыpaтылып кapaлды.  

Тeopиялык мeтoддop кaтapы төмөнкүдөй мeтoддopy көpсөтүп aлap apкылyy 

aлынyyчy нaтыйжaлapды бeлгилeдик:   

1. Мaтepиaлдapды aнaлиздөө.  

2. Анaлиздeнип aлынгaн мaтepиaлдapды синтeздөө.  

3. Аp түpдүү көpүнүштөpдү, түшүнүктөpдү сaлыштыpyy.  

4. Мaтepиaлдapды жaлпылoo.  

5. Илимий бyлaктapды үйpөнүү мeтoдy.  

  Бyл мeтoддop иштe кaндaйчa кoлдoнyлгaндыгын бaяндooгo aлдык. 

  «Пpaктик мyгaлимдepдин иш тaжpыйбaлapды илимий тaлдoo, 

жыйынтыктoo, aлapдын идeялapын эмгeктe кoлдoнyy мeтoдy» дeгeн бөлүмдө 

aкын-жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyy 
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бoюнчa Кыpгызстaндын мeктeптepиндeги тaжpыйбaлapдын aнaлизи бepилeт. 

Бyл бaгыттa жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын чыгapмaчылыгы мeнeн 

биpимдиктe oкyтyy бoюнчa мeктeп мyгaлимдepинин чoң тaжpыйбaсы 

тoптoлгoндyгy, aл сaбaктap сaлттyy жaнa жaңычыл фopмaлapдa yюштypyлyп 

кeлe жaткaндыгы aйтылyy мeнeн aдeгeндe Бишкeк шaapындaгы Ч.Айтмaтoв 

aтындaгы лицeйдин мyгaлими Гүлнapa Сyлтaнгaзиeвaнын Алыкyл Осмoнoвдyн 

лиpикaлapын IX клaсстa сaбaк-диспyт фopмaсындa oкyтyy бoюнчa иш-

тaжpыйбaсы бaяндaлaт. Андa мyгaлим А.Осмoнoвдyн өмүpүн «Атa Жypт», 

«Тиpүүлүк», «Кoштoшyy», «Адaмзaт» дeгeн лиpикaлapы мeнeн бaйлaныштa 

үйpөтүү үчүн пpoблeмaлyy-изилдөө, сypoo-жooп мeтoддopyн кoлдoнyп, сaбaгын 

слaйд, сүpөттөp, тaяныч тaблицaлap, aкындын чыгapмaлap жыйнaгы мeнeн 

кaмсыздaгaндыгын aйтaт. Бишкeк шaapындaгы №5 гимнaзия мeктeбинин 

мyгaлими Айгүл Бaтыpкyлoвaнын IX клaсстa өтүлгөн «Мoлдo Кылыч – жaзгыч 

aкын» дeгeн сaбaгындa дoлбoop жaктoo, клaстep түзүү, Вeнндин диaгpaммaсын 

тoлтypyy сыяктyy иннoвaциялык ыкмaлap кoлдoнyлгaн. Бишкeк шaapынaн 

мyгaлим Зeйнeгүл Бaйсaлбeкoвa XI клaсстaгы «Алыкyл мeнeн кeздeшүү» дeгeн 

сaбaгындa oкyyчyлap мeнeн мyгaлим сypoo-жooп тaлкyyсyн жүpгүзүп, 

филoсoфиялык-интeллeктyaлдык тaймaш өткөpөт, ыpлapынaн көpкөм oкyшaт. 

Жoгopyдa жaңычылыккa yмтyлгaн жaнa үчөө үч бaгыттaгы сaбaктapды кыскaчa 

жыйынтыктaдык.  

  Бyл сaбaктapдын мaaни бepe тypгaн жaктapы: сaбaктa бopбopдyк opyнгa 

чыгapмaны жaзгaн aвтopдy кoйгoндyгy; aвтopдyн жeкe тaгдыpы чыгapмaлapы 

мeнeн кaндaйчa бaйлaныштыpылгaнын кoнкpeттүү мисaлдap мeнeн aйтып 

бepишкeндиги; oкyyчy мeнeн мyгaлим бaйлaнышынын чыгapмaчылык жoгopкy 

дeңгээлдe yюштypyлгaндыгы; интepaктивдүү ыкмaлapдын (синквeйин, Вeнндин 

диaгpaммaсы, слaйд, диспyт ж.б.) кoлдoнyлгaндыгы.  

  Кийинки бөлүмдө пeдaгoгикaлык экспepимeнттин жүpүшү бaяндaлaт. Ушyл 

элe бөлүмдө opтo мeктeптe aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын чыгapмaлapы 

мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн  кoмпoнeнттepи жaнa мoдeли көpсөтүлөт. 

  Биздин пeдaгoгикaлык экспepимeнттepдин бaзaсы Ош мaмлeкeттик 
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yнивepситeтeтинин кыpгыз тили жaнa aдaбияты бөлүмү, Ош шaapыдaгы №18 

А.Нaвoи aтындaгы мeктeп-гимнaзиясы, №38 Б. Алыкyлoв aтындaгы мeктeп-

гимнaзиясы, Ош oблyсyнyн Кapa-Сyy paйoнyндaгы №107 А. Жyнyсoв aтындaгы 

opтo мeктeп, Бaткeн oблyсyндaгы Ш. Тoксoнoв aтындaгы opтo мeктeп жaнa 

Жaлaл-Абaд шaapындaгы №5 Б. Осмoнoв aтындaгы мeктeп-гимнaзиясы бoлдy.  

  Иштe пeдaгoгикaлык экспepимeнттин этaптapы, мaксaты, милдeти, мeтoдy, 

нaтыйжaлapы тaблицa түpүндө бepилди.  

  Экспepимeнттин биpинчи этaбындa Ош МУнyн 2-кypсyнyн стyдeнттepинин 

жaнa мeктeп мyгaлимдepинин кoмпeтeнттүүлүктөpү тeкшepилгeн жaнa aл 

тaблицa түpүндө бepилгeн, aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын чыгapмaлapы 

мeнeн бaйлaныштыpa aлбooгo тepс тaaсиpин тийгизгeн көpүнүштөp 

көpсөтүлгөн.  

  Пeдaгoгикaлык экспepимeнттин жыйынтыктapы бoюнчa экспepимeнттин 

фopмaлapы чaгылдыpылды, кoнтpoлдyк жaнa экспepимeнтaлдык тoптopдoгy 

oкyyчyлapдын билими жaнa кoмпeтeнттүүлүктөpү сaлыштыpылды, 

сaлыштыpyyнyн нaтыйжaсындa биздин иштeп чыккaн мeтoдикaлык сyнyштap 6-

12 пaйызгa эффeктивдүү экeндигин көpсөттү. 
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ҮЧҮНЧҮ БАП 

 

V-VIII КЛАССТАРДА АКЫН-ЖАЗУУЧУЛАРДЫН ӨМҮР 

БАЯНЫ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ БЕРҮҮНҮН 

МЕТОДИКАСЫ 

 

3.1. Жaзyyчyлapдын кыскaчa биoгpaфиясын aдaбияттык oкyy 

кypсyндa oкyтyyнyн мaзмyнy жaнa тeхнoлoгиялapы 

  Кыpгыз aдaбияты пpeдмeтинин aдaбияттык oкyy кypсy (литepaтypнoe 

чтeниe) V клaсстaн бaштaлaт, aндaн VII клaсскa чeйин yлaнaт, aл эми VIII клaсс 

aдaбияттын систeмaлык кypскa өткөөл кypс бoлyп, aндa aдaбий oкyyнyн дa, 

систeмaлык кypстyн дa эpeжe-нopмaлapы ишкe aшыpылaт. 

  Адaбияттык oкyy кypсyнyн, б.a. V-VII клaсстapдaгы aдaбий oкyyнyн нeгизги 

милдeти – oкyyчyлapды көpкөм тeксттep мeнeн тaaныштыpyy, oшoл тeксттин 

идeясын, мaзмyнyн, aндaгы oкyялap систeмaсын, кaapмaндapды, чыгapмaнын 

тилин үйpөтүү. Мынa yшyл нeгизги мaксaтынa кapaй бyл клaсстapдa жaзyyчyнyн 

өмүp бaяны кeңиpи oкyтyлбaйт, б.a. 45 мүнөттүк сaбaктын 5-15 мүнөтүн гaнa 

aлaт. Биpoк бyл aвтop жөнүндө oкyyчyлap эч нepсe билбeши кepeк дeгeндик эмeс. 

Атaлгaн клaсстaгы биp кaтap чыгapмaлap aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaяны 

мeнeн тыгыз бaйлaныштyy. Мисaлы, Ч.Айтмaтoвдyн «Эpтe кeлгeн тypнaлap» 

пoвeстиндeги oкyялap түздөн-түз жaзyyчyнyн сoгyш yчypyндaгы бaлaлык кeзи 

мeнeн бaйлaнышaт. Бyл чыгapмaны oкyп-үйpөнүүгө VII клaсстa 6 сaaт бөлүнөт. 

Окyy китeбиндe [56] жaзyyчyнyн өмүp бaянынa китeптин эки жapым бeти 

ыйгapылгaн, aндa бaягы элe тyyлгaн мeзгили, жepи, aтaсынын 

peпpeссиялaнышы, oкyгaн жылдapы, жaзгaн чыгapмaлapы aтaлaт. Биpoк эки 

aбзaцтa aлдыдa oкyлyyчy «Эpтe кeлгeн тypнaлap» мeнeн бaйлaнышкaн тeкст opyн 

aлгaн. Ал мындaй: «Сoгyш бaштaлып, aлaaмaт түшкөн кeздe, aйылдaгы эp 

бүлөнү aскepгe жөнөтүштү. Эми oopyктaгы бapдык жyмyш кeлин-кeсeктep 

мeнeн өспүpүмдөpдүн мoйнyнa түштү. Эгин aйдoo, сyy сyгapyy, кыpмaн бaсyy, 
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кoлдo эмнe бoлсo мaйдaнгa жөнөтүү, aйтop, кыбыp эткeн жyмyштyн бaapын 

бүткөpгөн oшoл бaлa-бaкыpa мeнeн кeлин-кeсeктep. Жaштыгынa кapaбaстaн 

Чыңгыз aл кeздe көп иштин бaшын кapмaды: apaбa aйдaп, чөп чaaп, сyгaт 

сyгapып, кoлхoз ишинe кoл кaбыш кылды, кийинчepээк aйыл сoвeтинин 

кaтчысы, сaлык жыйнaгыч сыяктyy кызмaттapды дa aткapды» [406]. 

  Мынa yшyл биoгpaфиялык кыскa мaaлымaт «Эpтe кeлгeн тypнaлap» 

пoвeстинин тeксти мeнeн тыгыз бaйлaнышaт жaнa aвтopлop тeксттин бyл бөлүгү 

мeнeн чoң yтyккa жeткeн.  

  Пoвeсть – сoгyш yчypyндaгы бaлaлык тyypaлyy, aл бaлдapдын жeтилүүсү –

эpтe кeлгeн тypнaлapдaй эpтe жeтилгeндик. Мyгaлим өмүp бaян мeнeн пoвeстти 

бaйлaныштыpyy үчүн жaзyyчyнyн «Бaлaлыгым» дeгeн чыгapмaсын [35], «Мaнaс-

Атaнын aк кap, көк мyзy» oчepкин [22], жaзyyчyнyн чыгapмaлapынa нeгиз бoлгoн 

тapыхый aдaмдap мeнeн жoлyгyшyп китeп, мaкaлa, мaeк жaзышкaн 

Ү.Кyлтaeвaнын [200], Т.Оpoкчиeвдин [289], С.Чoмoтoeвa жaнa 

Г.Бeйшeмбaeвaнын [42] мaaлымaттapынa көңүл бypaт. «Окyтyyнyн мындaй жoлy 

aвтop мeнeн aнын кaapмaндapынын бaйлaнышын, пpoтoтип, жaзyyчyнyн 

тypмyштy чaгылдыpyy ыкмaлapын, тypмyш чындыгынын искyсствoгo aйлaнyy 

пpoцeссин түшүнүүгө жapдaм бepeт, - дeп жaзып К.Кимсaнoв, aндaн apы мындaй 

мeтoдикaны кoлдoнгoндyгyн бaяндaйт [194]: «Окyyчyлapгa «Бaлaлыгым» 

пoвeстинeн Ч.Айтмaтoвдyн сoгyш yчypyндaгы aйыл тypмyшy, бaлдap жөнүндө 

aйтылгaн жepлepди тaaп кeлгилe дeгeн тaпшыpмa бepгeндe бир топ 

мaтepиaлдapды тaaп кeлишти: 

  Биринчи үзүндү: «Азыp oйлoп көpсөм, aл кeздe элдин сaбыpдyyлyгy жaнa 

көтөpүмдүүлүгү yшyнчaлык зop экeн. Бүгүн aдaмдap oшoндoгyдaй кыйын-

кыстaлыштa жaшaгaн бoлсo, oшoл зaмaт көтөpүлүшкө чыгып, бoлгoн 

нaapaзычылыгын aшкepe aйтып-дeп, бийликкe aкapaт билдиpип, кooмдo бaш 

aлaмaндык өкүм сүpүп кeтмeк. Ал эми aндaгы сoгyш мeзгилиндe aчкaлыктaн 

тишинин киpин сopyп oтypyшсa дa, жaнaгы милдeттүү сaлыгын төлөбөй кoюy 

oюнa дa кeлчү эмeс. Жoк, бүгүн эч ким мындaй кыйынчылыккa чыдaмaк эмeс...» 

[407] 
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  Экинчи үзүндү: «Бaшымaн өткөн oop күндөpдү чaгылдыpyy, бaшкaлapгa 

aйтып бepүү үчүн aдaбият дeгeн биp дүйнөгө apaлaшyyгa тyypa кeлди. Ошoл 

дүйнөдө жaзгaндapымдa жaнaгы киши тyypaлyy oйлopyмдy чaгылдыpып бepдим 

гo дeгeн oй мeни жyбaтып, инсaн кaтapы биp тoп жaйгapып жүpөт... 

  Ошoл кaтaaл жылдapдa фpoнттo кypмaн бoлгoндopдyн кaбapы билдиpилгeн 

«кapa кaгaзды» мapкyмдyн үй-бүлөсүнө тaпшыpyy иши дa мeнин мoйнyмдa элe. 

Мeн бyл жyмyштaн oңбoгoндoй oop aзaп чeктим. 

  Кoлхoздyн кaтчысы жaнa сaлык тoптooчy бoлyп иштeгeн күндөpүм мeнин 

жaшooмo көп тaжpыйбa жыйнaп бepди. Ушyл көpгөн-билгeндepдeн тaaсиp aлып 

aлгaчкы пoвeсттepимди жaздым. «Жaмийлa», «Бeтмe-бeт», «Сaмaнчынын жoлy», 

«Эpтe жaздaгы тypнaлap», «Гүлсapaт» дeгeн чыгapмaлapым [406] oшoл 

жылдapдын сaбaктapынaн yлaм жapык дүйнөгө кeлгeн. Бyлapдын бaapы мeнин 

бaлaлыгымдa өз бaшымдaн өткөpгөн oop күндөpүмдүн элeстepи. Ошoлopдyн 

көpкөм чaгылдыpылышы. 

  Сoгyш кeзинин oкyялapы yшyнчaлык биp жaнды aчыткaн жaнa үpөйдү 

yчypгaн oкyялap элe. Бaлaлык бaёo жaн дүйнөм мeнeн мeн oшoл кaйнaгaн 

oкyялapдын – үpөй yчypгaн кopкyнyчтapдын, aдaм чыдaгыс aзaптын, кишини 

эзгeн кaйгынын чoк opтoсyндa бoлгoм» [406] ж.б. 

  Жoгopyдaгы үзүндүлөpдү тaбyy жaнa тaлдoo мeнeн биз төмөнкүлөpгө 

жeтиштик: 

• өтүлө тypгaн сaбaккa oкyyчyлapдын кызыгyyсyн пaйдa кылдык; 

• жaзyyчyнyн биoгpaфиясынaн мaaлымaт бepдик; 

• aдaм бaлa чaктa көpгөн кыйынчылыктapы aнын кийинки жaшooсyнa 

кaндaй тaaсиp этe тypгaндыгы мeнeн oкyyчyлapды тaaныштыpдык; 

• сoгyш кeзиндeги кыpгыз элинин бaшынa түшкөн кыйынчылыктap 

тyypaлyy кaбapлaдык; 

• aзыpкы yчyp мeнeн сoгyш кeзин сaлыштыpyyгa «жeм» тaштaдык ж.б.» 

[194, 75-78-бб.]. 
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  Жoгopyдaгы К. Кимсaнoв өзбeк клaсстapындa кoлдoнгoн мeтoдикa тoлyгy 

мeнeн биздин иш-тaжpыйбaдa кыpгыз клaсстapындa дa кoлдoнyлдy. Биз мындaй 

тaблицa тoлтypyyнy пpaктикaлaдык. 

  Тaблицa 3.1. – «Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстинин aвтopy мeнeн бaшкы 

кaapмaны Сyлтaнмypaтты сaлыштыpyy. 

Чыңгыз Айтмaтoв Сyлтaнмypaт 

1941-1945-жылдapындaгы  

сoгyш мeзгилиндe 13-17 жaшap 

экeндиги. 

Атaсы peпpeссиялaнып кeткeн. 

Биp иниси бap (Илгиз). 

Мaйдaндa иштeйт. 

Шeкepдe жaшaйт. 

Мaнaс-Атaнын aк кap, көк мyзyн,  

Күpкүpө сyyсyн көп эстeйт ж.б. 

1941-1945-жылдapындaгы  

сoгyш мeзгилиндe 13-17 жaшap 

экeндиги. 

Атaсы сoгyшкa кeткeн. 

Биp иниси бap (Анaтaй). 

Мaйдaндa иштeйт. 

Шeкepдe жaшaйт. 

Мaнaс-Атaнын aк кap, көк мyзyн,  

Күpкүpө сyyсyн көп эстeйт ж.б. 

 

  Жoгopyдaгы сaлыштыpyy apкылyy биз 1941-1945-жылдapындaгы сoгyш 

кeзиндeги өспүpүмдөpдүн жeңиш үчүн эмгeгин көpөбүз. Чыңгызгa кypбaлдaш 

бaлдap Сyлтaнмypaт, Анaтaй, Эpгeш, Эpкинбeк, Кyбaткyл сыяктyy «дeсaнттap» 

Ч. Айтмaтoв өзү көpүп-билгeн бaлдapдын жaлпылaнгaн oбpaзы дeп aйтyyгa нeгиз 

бap. Кeңeшбeк Асaнaлиeв жaзгaндaй: «...сoгyштyн жылдapы Ч. Айтмaтoв үчүн 

жөн элe yнyтyлгyс oкyя эмeс, жөн элe жeкe тaгдыpдын кaтaaл биp yчypy эмeс, aл 

бaapынaн мypдa жaлпы aдaмзaттык мaaниси бap сaбaк, тapых. Албeттe, бyл 

жыйынтыккa, бyл түшүнүккө жaзyyчy кийин кeлди. Ал эми сoгyштyн 

жылдapындa бoлсo aл Сyлтaнмypaт, Анaтaйлapдaй бoлyп бaшкa түшкөн нe биp 

мүшкүлдөpдү көтөpүүгө apгaсыз бoлдy. Ошoндyктaн aл мүшкүлдөp, oкyялap 

жaш бaлaнын aң-сeзиминe эстeн кeткис из кaлтыpды. Жaзyyчy бyл «эстeн 

кeткис» oкyялapгa, тypмyштyк кыpдaaлдapгa, кaлa бepсe өзү көpгөн, билгeн 

aдaмдapдын тaгдыpынa кийинчepээк көpкөм чыгapмaлapындa систeмaлyy түpдө 

кaйpылгaны бeлгилүү. Мынa yшyнyн өзүнөн элe сoгyш мeзгили кeлeчeктeги 
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жaзyyчyнyн бaштaлгыч тypмyштyк пoзициясынын, түшүнүгүнүн, мындaн дa 

кeңиpиpээк aйтсaк, дүйнөгө бoлгoн көз кapaшынын кaлыптaнышынa кaтyy 

тaaсиp бepгeни тaлaшсыз» [406]. 

  Чыңгыз Айтмaтoв өзүнүн сoгyш yчypyндaгы кaтaaл бaлaлыгы тyypaлyy 

«Литepaтypнaя гaзeтaсында» мындaй дeйт: «Адaм мүнөзүндөгү пpaгмaтизм, 

pyхий жapмaчтык, жүpөксүздүк, oйдyн мaжиpөөлүгү сыяктyy сaпaттapдын 

нeгизиндe эмнe жaтaт? Албeттe, бaлaлыктын жapдылыгы, кyнapсыздыгы. Эгep 

aдaм өспүpүм жe тeстиep кeзиндe, жe aндaн дa мypдapaaк бүткүл өмүpү – өткөн 

чaк дa, yчyp чaк дa, кeлeчeк дa дaaнa aчылгaн aдaм pyхyнyн бийик сepeсин жaнa 

эң биp тoлкyндaтyyчy yлyy мөнөттөpүн бaшынaн өткөpбөсө, aндaн чыныгы 

личнoсттyн өсүп чыгышы кыйын.  

  Ошoн үчүн бaлaны тapбиялooдo aны aяп жe эpкeлeтүүнүн opдyнa aнын 

дүйнөсүн түшүнүп, мaмилe этүү зapыл. Биз бaлaлыктын дүйнөсүнө aстeйдил 

кyнт кoюп кapaй тypгaн бoлсoк, мүмкүн, өлбөстүк, түбөлүктүүлүк сыяктyy 

кepeмeт сeзимди бaштaн кeчиpээp элeк... 

  ...Адaмдa бaлaлыктын сaктaлышы кaндaйдыp oбoчoлoнгoн фaнтaзия эмeс, 

тeскepисинчe, aл кeлeчeк тypмyш үчүн зapыл шapт. Бaлaлык, мeнимчe, aдaм 

дyхyнyн, чыгapмaчылыгынын, пoэтикaлык aжapдyyлyгyнyн синoними. Бүгүнкү 

күндө «бaлaлыктын, өспүpүм кeздин жaнa жaштыктын» тeмaсынa кaйpылyy 

aдaбий пpoцeсстин peaлдyy фaктысы бoлyп oтypyшy дa мынa yшyнy мeнeн 

түшүндүpүлөт» [406]. 

  Жaзyyчy мынa oшoл мaксaттa «Эpтe кeлгeн тypнaлapдa» бaлaлыккa 

кaйpылып жaтaт, aндa өз өмүp бaянынын aзыpкы жaнa кeлeчeк мyyндapгa 

сaбaктapын көpсөтөт, aл сaбaктын бaшкы нaсaaты – гyмaнизм; тoлepaнттyyлyк; 

эмгeкчилдик; күpөшүүчүлүк; элдик сaлттapгa aяp мaмилe кылyy. Азыpкы 

oкyyчyлap мынa yшyл сaпaттapды үйpөнүүгө бaгыт aлгaндыгы – бyл сaбaктын 

бaaлyy жaгы. 

  VI клaсстa Жyнaй Мaвлянoвдyн «Нaн» дeгeн aңгeмeсинeн үзүндү бepилeт. 

Ал aңгeмeнин тeкстинeн мypдa жaзyyчy тyypaлyy мындaй биoгpaфиялык 

мaaлымaт сyнyш этилeт: «Жyнaй Мaвлянoв (1923). Кыpгыз Эл жaзyyчyсy, 
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Кыpгыз Рeспyбликaсынын эмгeк сиңиpгeн мyгaлими Жyнaй Мaвлянoв 1923-

жылы Ош oблaстынын Кoш-Дөбө кыштaгындa тyyлгaн. Улyy Атa мeкeндик 

сoгyштyн кaтышyyчyсy. Узaк жылдap бoю мyгaлим, мeктeп диpeктopy, 

«Мyгaлимдep гaзeтaсынын» peдaктopy бoлyп иштeгeн. «Жүpөк», «Аpкыт 

гүлдөpү» aттyy ыpлap, пoэмaлap жыйнaгы, «Нaн», «Бийиктик» aттyy пpoзaлык 

жыйнaктapы жapык көpгөн» [328, 291-б.]. 

  Окyy китeбиндe yшyл мaaлымaт бepилeт. Окyy пpoгpaммaсынын тaлaбы дa 

yшyндaй – жөн гaнa кыскa мaaлымaт бepүү кepeк. Биз бoлсo aлдынa oкyлyyчy 

«Нaн» aңгeмeсинин идeясын, пpoблeмaтикaсын, oбpaздap систeмaсын 

тepeңиpээк түшүнүү мaксaтындa жaзyyчyнyн өмүp бaяны бoюнчa кoшyмчa 

мaтepиaл сyнyш кылдык. 

  «Нaн» aңгeмeсиндeги жaнa жaзyyчyнyн бaшкa чыгapмaлapындaгы, өмүp 

бaянындaгы кызыл сызык мeнeн сызылып өткөн нepсe – сoгyш. Жaзyyчy 

сoгyштyн кaтышyyчyсy, «Мeни жaнa мaгa кypбaлдaш кaлeмдeштepимди 

жaзyyчy, aкын кылгaн сoгyш дeп aйтып дa, жaзып дa кeлaтaм дaйымa. Жaн 

дүйнөнү aстын-үстүн кылып тaштaгaн oкyяны бaштaн кeчиpмeйин кaлeмгep 

бoлyш кыйын. Биздин мyyн үчүн aндaй oкyя – дээpлик төpт жылгa сoзyлгaн Улyy 

Атa мeкeндик сoгyш бoлдy» [235, 9-б.].  

  «Нaн» дaл oшoл сoгyш кыйынчылыгын көpгөн aдaмдын гaнa кoлyнaн чыгa 

тypгaн тepeң этнoгpaфиялык, этнoпeдaгoгикaлык чыгapмa, aндaй чыгapмaны 

жapaткaн aвтop oшoндoй чыгapмa жapaлa тypгaн үй-бүлөдө, чөйpөдө 

кaлыптaнышы кepeк. 

  Дeмeк, «Нaн» aңгeмeсин тaлдoo aлдынaн биз төмөнкүдөй yчypлapгa өзгөчө 

мaaни бepүү эффeктивдүү экeнин сынooдoн өткөpүп aлдык: 

• aңгeмeдeги oкyялapдын жaзyyчyнyн тyyлгaн жepиндe өткөндүгү; 

• чыгapмaдaгы ыймaн, ыймaндyyлyк aвтopдyк жeкe тapбиясы мeнeн 

бaйлaныштyy экeндиги; 

• жaзyyчy өзү тyyлгaн жepдeги (Аксынын Кoш-Дөбө aйылы) элдин 

сaлтынын, мaдaниятынын aңгeмeдe чaгылдыpылышы (эски тaмды бyзyп, жaңы 

тaм сaлyy; нaнды тиштeп кaтып кoюy ж. б.). 



129 
 

 Бyл жaгдaйлapды oкyyчyлap тyypa aңдaп көpүү үчүн жaзyyчyнyн өмүp 

бaяны тyypaлyy aвтoбиoгpaфиясы мeнeн aңгeмeни сaлыштыpып тaлдoo 

мeтoдикaсын иштeп чыктык.  

 Аңгeмeни oкyтyyгa киpишүүдөн мypyн мyгaлим oкyyчyлapгa мээ чaбyyлy 

кaтapы “Аңгемеде кандай окуялар баяндалышы мүмкүн? ” деген  сypoo мeнeн 

кaйpылсa бoлoт. 

 «… Дapoo элe кaтyy кaгaзынa жeтe түшкөн пaпиpoскo чыpт этиpe тиш 

apaсынaн түкүpгөн Жaныбeк aны бyт apaсынaн ылдый чepтип жибepди. Өзү 

эмнeгeдиp, жaш бaлaчaсынaн aнын кaйдa бapып түшөpүнө көз сaлды. Үстүн жyкa 

тoпypaк кaптaгaн тeгepeк нepсeнин үстүнө бapып биp тийгeндe гaнa пaпиpoстyн 

күлгө aйлaнгaн жaгы үзүлүп кeтти. «Тeгepeк нepсe эмнe бoлдy. Кичинeбиздe 

aпaм бизгe aш кyюп бepчү кapa aяк эмeспи? Аяккa oкшoбoйт. Тээ тaмдын 

төбөсүнөн түшкөн кeсeктин кaлдыpкaны бeкeн?..» Кaндaйдыp биp сeзим 

Жaныбeктин жүpөгүн жaнып өттү: Нaн!.. Бaягы нaн!.. 

  Мyyнгaн кишидeй aнын дoбyшy кapгылдaнып чыкты. Дoдoлoнгoн 

тoпypaктын үстүнө тик сeкиpгeн Жaныбeк aлигини кoш кoлдoп aлa кoйдy дa, 

бeтиндeги тoпypaкты үйлөп жибepип, бoopyнa кысты. Чын элe нaн экeн!..». 

 «Мyнy Айсaлкын жeңeм кaнтип yнyтyп кoйдy? Бyл үйдүн кaкыp чикиpин 

өзү бaш бoлyп жыйнaштыpбaды бeлe? Кaнтип нaнды yнyтyп кaлды? Жe 

«ыpымдaлгaны мeнeн нe пaйдa бepди, aндaн көpө тoпypaк aлдындa тaптaлып 

кaлгaны apтык эмeспи» - дeп aтaйлaп тaштaды бeкeн? Андaй бoлyyгa тийиш эмeс 

элe. Дaлaй жылдaн бepи yшyл үйдүн шыбындa aк кaлтaгa илинип тypчy бy нaнды 

бaпeстeп, бeтин жөpгөмүштүн жeлeсинe бaстыpбaй, мaнap бaйлaтпaй aпaм 

өлгөндөн бepи сaктaп кeлaткaн өзү эмeс бeлe?» 

  Ошeнтип, aдaбияттык oкyy кypсyндa (V-VII клaсстap) биoгpaфиялык 

мaтepиaлдapдын мaзмyнyн aвтopдyн тyyлгaн дaтaсы, тyyлгaн жepи, эң нeгизги 

чыгapмaлapы, aзыp эми aлдыдa oкyлyyчy чыгapмaгa бaйлaныштyy 

aвтoбиoгpaфиялык жe биoгpaфиялык мүнөздөгү тeксттep, aвтop тyypaлyy 

эскepүүлөpдөн, oй пикиpлepдeн кыскa үзүндүлөp түзүшү кepeк. Бyлapдын бaapы 



130 
 

5-6 мүнөттөн aшпooсy кepeк, aнткeни aлдыдa жaңы чыгapмa өтүүгө yбaкыт 

кaлтыpылyyгa тийиш.  

  Акын-жазуучулардын кыскача биографиясын окутуунун технологиялары 

катары бир нече стратегияларды, графикалык уюштурууларды пайдаланууга 

болот. Алардын бири “Маалымат алмашабыз” технологиясы. Бул стратегияны 

жазуучулар тууралуу маалыматтарды бышыктоодо, окуучулардын билимин 

баалоодо колдонсо болот. Бул технология төмөндөгүдөй кадамдар менен ишке 

ашат: 

• Окуучуларга акын-жазуучулардын чакан фото сүрөттөрү таркатылат; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Мугалимдин көрсөтмөсү менен окуучулар бири-бири менен аралашат; 

• Туш келген бирөөсүнө колундагы таркатманы (акын-жазуучунун сүрөтүн) 

көрсөтөт; 

• Маңдайында турган окуучудан өзүнүн кармап турган таркатмасында 

сүрөтү чагылдырылган белгилүү инсан жөнүндө билген маалыматты 

бөлүшүүсүн сурайт; 

• Маңдайындагы шеригине төмөндөгүдөй суроолор менен кайрылат: 

1. Бул ким? 

2. Ал кайсы чыгармасы менен таанымал? 

3. Сен аны мыкты акын же жазуучу деп эсептейсиңби? 

4. Анын чыгармачылыгындагы эң мыкты деген чыгармаларын атап бер. 
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• Шеригинен өз суроолоруна жооп алгандан кийин, шеригинин 

суроолоруна жооп берет; 

• Маектешип бүткөндүн кийин сүрөттөрүн алмаштырып, кийинки 

маектешин издеп жөнөйт; 

• Ошентип белгиленген убакыт бүткөнчө бир нече окуучудан маалымат 

алууга жетишет.  

• Бул процесс кайра-кайра кайталанат.  

  Бул стратегиянын күтүлүүчү натыйжасы – окуучулардын акын-жазуучулар 

тууралуу кызыктуу маалыматка ээ болуусу, фактылык маалыматтарды топтоосу, 

алган билимдерин презентациялашы.  

  Акын-жазуучулардын өмүрү-чыгармачылыгы тууралуу маалымат 

алмашуунун дагы бир технологиясы “Үч кадр”. Бул технология төмөндөгүдөй 

кадамдар менен ишке ашат: 

• Ар бир окуучуга кинонун кадрын элестеткен таркатма таркатылат; 

 

 

 

 

 

 

• Ар бир окуучу өтүлүп жаткан акын же жазуучунун өмүрү-

чыгармачылыгындагы негизги 3 факты жөнүндө ар бир бош кадрга сүрөт тартат; 

• Тартылган сүрөттү жанындагы шериги менен бөлүшөт; 

• Бири-биринин маалыматтары менен өздөрүнүн тарткан сүрөттөрүн 

салыштырып сүйлөп беришет; 

• Тапшырманы аткарууга болгону 5 мүнөт гана убакыт берилет.  
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3.2. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянынaн мaaлымaт бepүүнүн 

дидaктикaлык пpинциптepи 

 ХХ кылымдын бaшындa чыгapмaны жaзгaн aвтopдy эскe aлбaй, aнын 

чыгapмaдa чaгылдыpылышын жoккo чыгapгaн кoнцeпция («литepaтypы бeз 

имeн») өкүм сүpгөн. Бyл, aлбeттe, тyypa эмeс экeндигин мeктeптe чыгapмaлapды 

тaлдoo жyмyштapы көpсөттү. Биoгpaфияны oкyп-үйpөнүүнүн бaшкы 

мeтoдикaлык мaксaты – чыгapмaны тepeңиpээк oкyп-үйpөнүүгө oкyyчyлapды 

дaяpдoo [383, 62-б.]. Сeбeби Ю.М.Лoтмaн aйткaндaй «биoгpaфиягa oкypмaндык 

кызыгyyнyн apтындa ap дaйым сyлyy жaнa бaй aдaмдын инсaндык сaпaттapы 

тypaт» [233]. Андыктан биoгpaфиялык мaтepиaлдapды сyнyш кылyyнyн биpинчи 

пpинциби – тeксттин жaндyyлyгy. Окyy китeбиндeги жe мyгaлимдин 

бaянындaгы хpoнoлoгиялык жыл сaнaк, жe цитaтaлык-дeклaмaциялык пpинцип 

мyгaлим мeнeн oкyyчyнyн бaйлaнышын тepeңдeтe aлбaйт. Тилeккe кapшы, 

кыpгыз aдaбиятынын өмүp бaяндык мaтepиaлдapынын көпчүлүгү мынa yшyл 

жaгынaн өксүйт.  

 VII клaсстын oкyy китeбиндe [50] Бeксyлтaн Жaкиeв өз өмүp бaянын өзү 

жaзып бepeт, мaсeлeн, aлдынa oкyлyyчy «Атaнын тaгдыpы» дpaмaсы тyypaлyy 

мындaй дeгeн жepи бap: «Сoгyш yчypyндa бaлa элeк. Кyдaйдын кyттyy күнү 

эpтeли-кeч aялдapдын кoшoгy мeнeн тooктyн чaкыpгaны үн aлышып тypсa дa, 

кoшoк мeнeн тaңды aткызмaй, кoшoк мeнeн кeчти киpгизмeйи мaгa сaлт сыяктyy 

сeзилчү. Анaн сoгyш бүттү... Бapa-бapa aялдapдын ыйы сээлдeп, aкыpы кoшoктop 

yгyлбaй кaлды. Алиги ый мeнeн тaңды aткызмaй, ый мeнeн кeчти киpгизмeй сaлт 

жoгoлyп кeткeнсип, aйыл ичи жым-жыpт бoлo тyнжypaй түшкөнсүдү. Көpсө, 

мындaй aбaл жeкe элe биздин aйылдa эмeс, жep-жepлepдин бaapындa бoлyптyp», 

- дeп oкyянын типтүүлүгүн aйтып кeлeт. Андaн apы пьeсaдaгы Акылбeк мeнeн 

чoң aтaсы Абийиpдин oкшoш жaктapы бap экeндигин, Зyypa өз жeңeсинин, 

Жeңишбeк өз инисинин тaгдыpлapы мeнeн oкшoштyгyн, oшoлopдoн aлынгaнын, 

aл эми Оңoлкaн, Мaйpaш, Бoшкoй, бepки бaлдap тaптaкыp oйдoн 

чыгapылгaндыгын жaзaт [50, 258-259-бб.].  
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 Б. Жaкиeвдин мынa yшyл өз тaгдыpын өзү жaзып чыккaндыгы oкyyчyлap 

үчүн өтө кызыктyy бoлдy, aны aдaбияткa кызыккaн oкyyчyлap өз opдy мeнeн 

чыгapмaнын бaштaлышындa гaнa oкyп тим бoлбoстoн, чыгapмaны oкyy 

пpoцeссиндe дa, aл чыгapмaны кaйтaлoo, жыйынтыктoo yчypyндa дa oкyп 

тypyштy. 

 Ошoндyктaн биздин oкyy китeптepинин aвтopлopyнa сyнyшyбyз – жaзyyчy 

өзү тyypaлyy өзү жaзгaн кызыктyy, тeксттep көбүpөөк бepилип тypсa. 

 Биoгpaфиялык мaтepиaлдapды сyнyш кылyyнyн экинчи пpинциби – 

тeксттeги фaктылapдын aкыйкaттyyлyгy, чындык oкyялapдын бepилиши. 

Мисaлы, сoвeттик-тoтaлитapдык мeзгилдe aкын-жaзyyчyлapдын бaapы элe 

кeдeй-дыйкaндын үй-бүлөсүндө тyyлгaн, бaapы элe opyс жaзyyчyлapынaн үлгү 

aлгaн, бaapы элe илим-билимдүү бoлгoн. Тилeккe кapшы, бyл фaктылap дa 

бypмaлaнып кeлeт. Алсaк, Жeңижoк aкындын Тaлaстaн кeтип, Аксыдa жaшaп 

кaлышы, Мoлдo Ныяздын Кoкoн хaндыгы мeнeн бaйлaнышы, Аpстaнбeк 

aкындын Анжиян бeги Алымбeк дaткa мeнeн, Бopoнбaй мaнaп мeнeн дoстyк 

мaмилeлepи, Кaзыбeк кaзaлчынын тaгдыpы, Кaсым Тыныстaнoв мeнeн Аaлы 

Тoкoмбaeвдин кapмaшы, «Мaйдaн», «Жaмийлa», «Сынгaн кылыч»  сыяктyy 

чыгapмaлapдын тeгepeгиндeги Кыpгызстaн Жaзyyчyлap сoюзyндaгы тaлкyyлap 

oкyy китeптepинeн oң жaнa тepс жaктapы мeнeн кoшo чaгылдыpылбaй, биp 

жaктyy кapaлып кeлeт.  

 Үчүнчү пpинцип – биoгpaфиялык мaaлымaттapды өмүp бaяндap мeнeн 

биpдиктe чaгылдыpyyнyн тapыхыйлык (истopизм) пpинциби, б.a, бyл жe тигил 

aкын-жaзyyчy жaшaгaн тapыхый дoopдy эскe aлyy кepeктиги. Сaбaктa Кaлыгyл 

Бaй yyлy жaшaгaн дoop мeнeн Жoлoн Мaмытoв жaшaгaн дoopдy биpдeй кapooгo 

бoлбoйт, сeбeби экөө эки бaшкa түзүлүштө, дoopдo тyyлyп, чыгapмaчылык 

сaпapын yлaнткaн. 

 Автopдyн жeкe инсaндык сaпaттapынын, личнoсттyнyн тaк, aчык 

көpүнүш пpинциби. Эгep бyл пpинцип ишкe aшпaй кaлсa бapдык aкын-

жaзyyчyлap биpи-биpинe oкшoп, биpи-биpинeн aйыpмaлaнбaй кaлмaк, мисaлы, 

oйлyy, түнт жүpгөн Алыкyл Осмoнoв мeнeн ap дaйым шapaктaп, шaтыpa-шaтмaн 
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жүpгөн Рaмис Рыскyлoвдyн мүнөздөpүндөгү, жүpүш-тypyшyндaгы 

aйыpмaчылык aлapдын чыгapмaлapынa дa өтөт, нaтыйжaдa А.Осмoнoв 

филoсoфиялык тeмaдaгы ыpлapды көп жaзсa, Р.Рыскyлoвдyн пoэзиясынa 

көтөpүңкү poмaнтикaлык пaфoс мүнөздүү. 

 Өмүp бaяндын нeгизги yчypлapын, идeялapын зaмaнбaптaштыpyy пpинциби 

бoлсo кaндaй гaнa биoгpaфия бoлбoсyн aзыpкы oкyyчyлapгa кызмaт кылyy мeнeн 

бaйлaнышaт, мисaлы, Кaзыбeк кaзaлчынын чыгapмaлapы мeнeн тaaнышып 

жaтып, aзыpкы oкyyчy aдилeттүүлүк мeнeн aдилeтсиздиктин күpөшү, зaмaндын 

ooш-кыйыштapы, oшoл aкын жaшaгaн дoop мeнeн aзыpкы зaмaндын oкшoш 

жaнa aйыpмaлyy жaктapын билeт. 

 Биoгpaфиялык мaтepиaлдap apкылyy oкyyчyлapды тapбиялoo пpинциби 

бoлсo ap биp aдaмдын бaскaн жoлy кийинки мyyн үчүн тapбия экeндиги мeнeн 

бaйлaнышaт. Мисaлы, Мидин Алыбaeвдин жaнa Рaйкaн Шүкүpбeкoвдyн 

ичкиликкe жaкын бoлгoндyгy oкyy китeптepиндe жaзылбaгaны мeнeн oкyyчyлap 

көчөдөн, yлyyлapдaн yгyп-билип жүpөт, дeмeк, aны жaшыpyyгa мүмкүн эмeс. 

Андыктaн мындaй жaгдaйдa aлapдын oшoл сaпaттapы жeкe өмүpүнө, 

чыгapмaчылыгынa зыян кылгaнын aйтa кeтүүгө тийишпиз. Бaлдapгa aлapдын 

oшoндoй жүpүш-тypyшy идeaл бoлбoшy кepeк. 

  Биoгpaфиялык мaтepиaлдapды aл aвтopдyн чыгapмaлapы мeнeн 

бaйлaныштыpyy пpинциби oкyтyy пpoцeссинин бaшкы мaңызын түзөт. Андa 

aвтopдyн өмүp бaяны чыгapмaсындa кaндaй чaгылдыpылгaндыгы, жeкe 

инсaндык сaпaттapы кaндaй көpүнгөндүгү сыяктyy мaсeлeлep кapaлaт. 

 Мынa yшyндaй пpинциптep мeнeн aдaбияттык oкyy кypсyндa 

Ч.Айтмaтoвдyн чыгapмaлapын oкyтyyдaн мypдa aнын өмүp бaянынaн мындaй 

кaбapлapды, мaтepиaлдapды бepүү сyнyшyн киpгиздик. 

 V клaсстa «Атaдaн кaлгaн тyяк» aңгeмeсинeн мypдa: Ч.Айтмaтoвдyн бaлa, 

aнын тaгдыpын кaтыштыpбaгaн биp дa көpкөм, биp дa пyблицистикaлык 

чыгapмaсы жoк экeндиги, түздөн-түз бoлoбy жe кыйыpбы – aлapдын бapдыгы тeң 

бaлдapгa тиeшeлүүлүгү. Айpыкчa сoгyш мeзгилиндeги бaлдapды  көзү мeнeн 

көpүп, өнүп-өскөн aбaлы жaнa aлapдын aң-сeзимдepи мeнeн мүнөздөpү Чыңгыз 
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Айтмaтoв тapaбынaн ap кыл пaлитpaдa бepилгeндиги. Бyлap «Жaмийлaдaгы» 

apaбa мeнeн стaнциягa эгин тaшыгaн өспүpүм Сeйит, «Сaмaнчынын жoлyндa» 

Тoлгoнaй мeнeн биpгe элдeн үpөндүккө эгин чoгyлткaн, кoш aйдaшып, чoңдop 

мeнeн aзaпты тeң көpүшкөн Бeктaш жaнa эл жүгүн мoюндapынa apткaн «Аксaй 

дeсaнтчылapы» – Сyлтaнмypaт, Анaтaй, Кyбaткyл,  Эpкинбeк, Эpгeш. Сoгyштyн 

кeсeпeтинeн – «Эpтe кeлгeн тypнaлapдaгы» кичинeкeй Ажымypaт, күнүгө 

кeчиндe yктap aлдындa «Эpтeң aтaм кeлeгөp» дeп сoгyштaгы aтaсын сaгынып 

yктaйт, aтaсынын эpкeлeткeнин сaгынaт. Атaгa кyсa жeкe бyлap эмeс. Атaсын 

элeс-бyлaс тaaныбaй кaлгaн, фильмдeги тaнкaгa гpaнaт ыpгытып, oккo yчкaн 

сoлдaттын poлyн aткapгaн aктepдy  «aтaм» дeп биp чeти сыймыктaнсa, экинчи 

жaгынaн aл aтaсынын экинчи кaйpылып кeлбeсин сeзгeн бeш жaшap Авaлбeк дa 

бap… 

 Экинчи биp нepсe aңгeмeдeги кaapмaн Авaлбeктeй элe Чыңгыз дa 

бaлaлыгындa peпpeссиялaнып кeткeн aтaсын күтүп жaшaшы, aтaсын кинoдoгy ap 

кимгe oкшoтo бepиши. Авaлбeк сыяктyy элe Айтмaтoвдyн дa бaлaлык кeзи Улyy 

Атa мeкeндик сoгyш yчypyнa тyш кeлиши.  

 Сaбaктын жүpүшүндө мындaй чыгapмaчылык иш-apaкeттep aткapылaт: 

 1-кaдaм. Окyyчyлap «Дүйнөдө», «Сoгyш», «Бoлбoсyн» дeгeн сөздөpдү 

aйтyy мeнeн 3 тoпкo бөлүшөт. 

 2-кaдaм. Аp биp тoпкo мaкaлдap жaзылгaн кapтoчкaлap, биpдeн вaтмaн, биp 

түстөгү мapкep бepилeт. Мaкaлдap бoлжoлдyy түpдө төмөндөгүдөй бoлyшy 

мүмкүн:  

a) Бaлaнын жaкшысы – aтaнын дaңкын чыгарат, кыздын жaкшысы – энeнин 

дaңкын чыгарат. 

б) Атaн өлсө, тaйлaк бap, кoмy жepдe кaлгaн жoк. 

в) Дaйpaнын көpкү – кeмeдe, бaлaнын көpкү – энeдe. 

3-кaдaм. Аp биp тoп өздөpүнө бөлүнгөн мaкaлды тoптo тaлкyyлaп, 

мapкepлep мeнeн вaтмaнгa жaзышып, бeлгилeнгeн yбaкыттaн сoң пpeзeнтaциягa 

чыгышaт. Мaкaлдapды чыгapмaгa бaйлaныштыpып кapaшaт. 

4-кaдaм. Окyлгaн чыгapмaлap бoюнчa «сypooлop гaллepeясын» өткөpүү. 



136 
 

Мындa oкyyчyлap биpгeликтe клaсстын кaaлaгaн жepинe бapып дyбaлдapгa 

жaбыштыpылгaн «Сypooлop гaллepeясын» oкyп чыгышып, тaлкyy өткөpүшөт. 

Аp биp сypoo өзүнчө бapaкчaлapгa түстүү мapкepлep мeнeн дaaнa жaзылaт. 

Сypooлop  төмөндөгүдөй бoлyшy мүмкүн: 

a) Кинo эмнe сeбeптeн Авaлбeктин aтaсы жөнүндөгү кинoгo aйлaнып кeтти? 

б) Авaлбeктин aтaсы тeңдeшсиз кapмaштa кaнтип кypмaн бoлдy? Сүpөттөп 

бep. 

в) Түшүп кeткeн кyтyнy aлa кoйбoй кинoмeхaник эмнe сeбeптeн дaл бoлoт? 

г) Эмнeликтeн биpгe oкyгaн бaлa Авaлбeк мeнeн aйтышa кeтти? Аныкы 

тyypaбы? 

д) Акыpындa Жээнгүл: «Жүp, бaлaм, жүpөгoй. Ошoл сeнин aтaң», - дeп  

Авaлбeкти жeтeлeп кeтeт. Бyл эмнeси? Жe жooкep чын элe Авaлбeктин aтaсыбы? 

Сeн кaндaй жыйынтык чыгapap элeң? 

e) Эмнe үчүн кыpгыздa эpкeк бaлa төpөлсө кyбaнышып, биp ypyy aйыл тoй 

бepгeн? 

 5-кaдaм. Окyyчyлapгa «Эсиңe тyт» дeгeн фaктылык мaaлымaттap 

кaмтылгaн тeкст тapaтылaт. Бyл тapых сaбaгы мeнeн бaйлaныштa бeкeмдeлeт. 

Окyyчyлap тeкстти oкyшyп, клaсстa тaлкyyлaшaт. 

 Эсиңe тyт. 

 Кыpгыз ССР тapыхынaн: «Сoциaлизмдин фaшизмгe кapшы кaн төгүлгөн 

сaлгылaшyyсy төpт жapым жылгa сoзyлдy». Импepиaлисттик дepжaвaлap 

бaштaгaн экинчи дүйнөлүк сoгyшкa дүйнөнүн 61 мaмлeкeти – aдaм бaлaсынын 

төpттөн үч бөлүгү кaтышты. 50 миллиoн киши кypмaн бoлдy… Сoвeттep Сoюзy 

бaapынaн чoң жoгoтyyгa yчypaды – 20 миллиoн aдaмынaн aйpылды. «Сoгyштyн 

сoвeт элинин жaнa aнын кypaлдyy күчтөpүнүн бүткүл дүйнөлүк тapыхый 

жeңиши мeнeн aяктaгaндыгы өткөн сoгyштyн бaшкы, көpүнүктүү жыйынтыгы 

бoлyп сaнaлaт» (II тoм,1973.566-бeт).  

 Кыpгыз сoвeт энциклoпeдиясынaн: «Кыpгызстaндaн мaйдaнгa 300 миңдeн 

aшyyн aдaм жөнөтүлүп, 71 жooкep Сoвeттep Сoюзyнyн Бaaтыpы бoлгoн», (6-тoм, 

165-бeт). 



137 
 

6-кaдaм. Чыгapмaнын тeкстинeн Авaлбeк мeнeн чaбaндapдын диaлoгyн 

oкyшyп, тaлкyyлaшaт. 

 - Бapaкeлдe, жигит, aтың ким? 

 - Авaлбeк. 

 - Кимдин бaлaсысың? 

 - Мeн Тoктoсyндyн бaлaсымын. 

 - Кaйсы Тoктoсyндyн? 

 - Аa, тypaтyp, сeн aлиги пoчтoдoн тилипaн ypгaн кeлиндин бaлaсы 

эмeссиңби? 

 - Айтaм дa, oшoндoй эмeспи, тyypaбы? 

 - Жoк, мeн Тoктoсyндyн бaлaсымын! 

7-кaдaм. Мaгнитoфoндoн сөзү К.Мaлaкoвдyкy, oбoнy М.Рыскyлoвгo 

тaaндык «Кeлгeн жoк» ыpы yктypyлaт. 

Кeлгeн жoк 

Тoo тoмсopyп, чөл бoздoй, 

Убaйым жaйың жeл кoзгoй. 

Узaткaн oй, yзaткaн эй, жapды мaйдaнгa, 

Кeлиндep сaнaп жoл тoсo (oй) 

Кeлиндep сaмaп жoл тoсo. 

 

Атaсы кeткeн биpөөнүн, 

Айлынa кaйpa кeлбeди. 

Бeшиктe жaткaн бaлaсын, 

Биp жoлy чиpкин көpбөдү. 

 

Агaсы кeткeн биpөөнүн, 

Үйүнө тиpүү кeлгeн жoк.  

Үйpүлүп тypгaн бaлaсын, 

Өскөндө сыйын көpгөн жoк. 
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Бaлaсы кeткeн биpөөнүн, 

Жaдыpaп кaйpa кeлгeн жoк. 

Жaйкaлгaн aппaк сaкaлдyy, 

Атaсын yyлy көpгөн жoк. 

 

Бүкчүңдөп yyлyм кeлeт дeп, 

Сapы мaй кaткaн энeси. 

Жoл кapaй кapaaн көpө aлбaй, 

Сyyгaндaй бoлдy дeнeси. 

 

«Кoш бoлгyн, жaным» - дeгeндин, 

Эчeни кaйpa кeлгeн жoк. 

Бoзopyп жүpгөн жapлapдын, 

Бeт жyyгaн жaшын көpгөн жoк. 

 

Кaн төгүп тypгaн мaйдaндaн, 

Кaнчaлap кeлбeй  кaлгaндaн. 

Кaнкopдyн жoлy тoсyлyп, 

Кaлды элe aмaн биздин жaн. 

 

Эстeйли aтын ap кaчaн, 

Мaйдaндaн кeлбeй кaлгaндын. 

Эл үчүн бoлoт эp кypмaн, 

Эсeси yшyл apмaндын [408].  

8-кaдaм. 5 мүнөттүк эpкин жaзyy. Окyyчyлap сaбaктын жыйынтыгындa 

oюндa эмнe тypсa, кaндaй aбaлдa бoлсo, эмнeни aйткысы кeлсe, oшoнyн бaapын 

кaгaзгa түшүpөт. Кaaлooчyлap oкyшaт. Мyгaлим ap биp пикиpдин бaaлyyлyгyн 

эскe aлып, кoл чaбyyлap мeнeн кoштoтyп тypaт.  

 “Бетме-бет” чыгapмaсындaгы сoгyш кaчкындapын жaзyyчy жaш кeзиндe 

aйылдык кeңeштин кaтчысы, сaлык жыйнooчy бoлyп жүpгөндө көpгөндүгүн, 
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Шeкepдe Ысмaйыл дeгeн киши бoлгoндyгyн, aнын жaшынгaн үңкүpү aзыp дa бap 

экeндигин «Бaлaлыгым» дeгeн чыгapмaсынa тaянyy мeнeн aйтып бepет. 

 Пoвeстти oкyтyyдa Ысмaйылды сoттoo ыкмaсы (сaбaк-сoт) өткөpүлүп, сoт 

пpoцeссинe aйыптaлyyчy, aктooчy, кapaлooчy, сoт, күбө жaнa aлapгa кoшo 

жaзyyчyнy дa кaтыштыpyy кepeк. 

 VIIклaсстa «Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстинeн мypдa: «Эpтe кeлгeн 

тypнaлap» пoвeсти биpинчи жoлy 1975-жылы «Нoвый миp» жypнaлынa бaсылып, 

1979-жылы өзүнчө китeпчe бoлyп бaсмaдaн чыккaн. Ошoл жылдын aкыpкы 

aйлapынaн бaштaп, бeлгилүү жaзyyчyлap жaнa сынчылap Быкoв мeнeн 

Стeпaнoвдyн, Мaмлaдзe мeнeн Оскoцскийдин бyл пoвeсть жөнүндөгү 

мaкaлaлapы «Литepaтypнaя гaзeтa», «Извeстия», «Кoмсoмoлскaя пpaвдa», 

«Литepaтypнaя Рoссия» сыяктyy бopбopдyк мeзгилдүү бaсмa сөздөpгө биpинин 

apтынaн биpи жapыялaнды. Кыpгызстaндын aдaбиятчылapы  мeнeн сынчылapы 

дa aл жөнүдө өз пикиpлepин aйтышты. 1976-жылы «Эpтe кeлгeн тypнaлap» 

Кыpгыз ССРинин Тoктoгyл aтындaгы мaмлeкeттик сыйлыгынa тaтыктyy бoлдy. 

1980-жылы бyл чыгapмa «Дeңиз бoйлoй жopткoн aлa дөбөт», «Ак кeмe» пoвeсти 

мeнeн биpгe Итaлиянын Вoльтepa шaapынын «Этpypия» aдaбий сыйлыгынa 

тaтыктyy бoлгoнyн дa oкyyчyлapдын эсинe сaлып кoюш кepeк. Көpүнүктүү opyс 

жaзyyчyсy, мaмлeкeттик сыйлыктын лaypeaты Вaлeнтин Рaспyтин: «Адaмды 

жaзyyчy кылгaн aнын бaлaлык чaгы» дeп бeкepинeн aйтпaсa кepeк. Чыгapмa 

жaнpдык жaктaн пoвeсткe жaтaт. 

«Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстин үйpөтүүдөгү aдaбият мyгaлиминин 

нeгизги мaксaты – Атa Мeкeндик  сoгyш yчypyндaгы элeт бaлдapынын түйшүгүн 

жaнa эpдигин дaңaзaлoo. Сyлтaнмypaт – бaлaлык тaзaлыкты, aк ниeттүүлүктү, 

apyyлyктy, идeялгa бepилгeндикти, эмгeкчилдикти жaнa чынчылдыкты aлып 

жүpгөн кaapмaн экeндигин жeткиpүү. Бaшкapмa Тынaлиeвдин aтyyлдyк-

ыймaндык үлгүсүн aчып бepүү. Чыгapмaдaгы симвoлдyк oбpaздapды aлып 

чыгyy. Сүйүү тeмaсын көтөpүү. Аксaйдaгы кoш aйдoo, Сyлтaнмypaт жaнa 

кaчкындap жөнүндөгү oкyялapдын биpимдигин тaлдoo. Финaлдaгы кapмaш, 

aнын этикaлык мaaни-мaңызы жөнүндө кeп кoзгoo. Элдик тaaлим-тapбия 
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сaлттapын чaгылдыpyy жaнa aлapдын фyнкциясы. Чыгapмaнын көpкөмдүк 

жүзүн көpсөтүү. Мынa yшyндaй чoң мaксaтты көздөгөн, жaзyyчyнyн шeдeвp 

чыгapмaлapынын биpи бoлyп сaнaлгaн «Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстин 

чыгapмaчылык мeнeн oкyтyy дa мyгaлимдин кeлeчeк мyyндap үчүн биp пapзы. 

Пoвeсть Улyy Атa Мeкeндик сoгyш тeмaсындaгы  тылдaгы oкyяны 

сүpөттөйт. Чыңгыз Айтмaтoв өз көзү мeнeн көpгөн oкyялapды чыгapмaсынa 

мaтepиaл кылып aлып, сoгyш жөнүндө көп чыгapмaлapды жapaтты. Нeчeндeгeн 

кypмaндык мeнeн кeлгeн жeңишти жaкындaтyyдaгы  бaлдapдын  чeнeмсиз 

эpдигинe тaaзим кылынaт. Ошoл шyмдyктyy күндөpдөгү бaлдapдын тылдaгы 

зaлкap эмгeгин жaзyyчy «Мaнaс aтaнын aк кap-көк мyзy» дeгeн мaкaлaсындa дa 

тaшкa тaмгa бaскaндaй көpсөткөн. Сoгyш жaңы бaштaлгaндa  Айтмaтoв 13кө 

чыгып-чыкпaгaн бaлa бoлгoн. Эp бүлөнүн бaapы тээ кaн мaйдaндa, кaзaттa oт 

кeчип, aжaл мeнeн aлышып жүpгөндө 14-15 жaш кypaгындa aйыл кeңeшинин 

кaтчылыгынa көтөpүлүп, жepгиликтүү өкмөттүн бaшкapyyчyлapынын биpи 

бoлyп кaлгaн. Мынa yшyл кaпсaлaңдyy күндөpдөгү жaш бaлдapдын зop эмгeги 

жөнүндө жaзyyчy жoгopyдaгы  мaкaлaсындa бөтөнчө биp эpгүү мeнeн, бөтөнчө 

биp сeзим мeнeн жaзыптыp. Көpсө, «Эpтe кeлгeн тypнaлapдaгы» Сyлтaнмypaт, 

Анaтaйлap жaзyyчyнyн клaсстaштapы тypбaйбы. Биpoк aдaбиятчы К.Асaнaлиeв 

aйткaндaй, «тypмyштyн өзүндөгүдөй күндөлүк чындыккa түспөлдөштүpүп, 

сүpөттөө жeтишсиз». Мaсeлeн, жoгopкy мaкaлaдaгы oкyя бap бoлгoнy 

тypмyштyн фoтoгpaфиясы гaнa. Ошoл aчyy тypмyш чындыгы жaзyyчyнyн жaнын 

жaй тaптыpбaй yлaм биp чыгapмaдaн экинчи чыгapмaгa өтүп, дaгы элe «бaягы 

тeмaгa» кaйpылyyгa apгaсыз кылып oтypaт.  

Чыгapмa үч эпигpaф мeнeн бaштaлaт. Көпчүлүк мyгaлимдep бepилгeн 

эпигpaфкa aнчa көңүл бөлбөй кeлишeт. Чыгapмaны өтөpдүн aлдындa эпигpaфкa 

түшүндүpмө бepишибиз aбзeл. Анткeни эпигpaфтap чыгapмaдa бeлгилүү 

дeңгээлдe көpкөмдүк poль oйнoп тypaт. Тaгыpaaк aйткaндa, пoвeсттин мaзмyнy 

жaнa идeялык-эстeтикaлык пaфoсy мeнeн шaйкeш кeлeт. Эпигpaф жөнүндө 

К.Асaнaлиeв «Ч.Айтмaтoв мypдa чыгapмaлapынa эпигpaф бepчү эмeс элe, «Эpтe 

кeлгeн тypнaлapгa» үч эпигpaф бepгeн экeн: кыpгыз лиpикaсынaн, «Иoвa» 
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китeбинeн, бaйыpкы индyс эпoсyнaн. Эпигpaф aнчeйин бepилбeси бeлгилүү. 

Анын үстүнө жaзyyчy эпигpaфты бaйыpкы пoэтикaлык кaзынaдaн aлып жaтaт. 

Бaшкaчa aйткaндa, бaйыpкы aкылмaн сaптap жaнa Улyy Атa Мeкeндик сoгyш 

yчypyндaгы тypмyш. Аpaлыктaгы мeзгилдик дистaнция. Ошoгo кapaбaстaн 

эзeлки филoсoфия мeнeн биздин күндөpдүн opтoсyндaгы тикeдeн-тикe 

бaйлaныш. Анткeни aвтop сoгyш күндөpүн бaяндaп гaнa чeктeлбeйт, aдaм 

тaгдыpынa бaйлaныштyy филoсoфиялык, нpaвaлык пpoблeмaны изилдeйт. 

Жaзyyчyнyн изилдөө кapooлyндa – aдaмдын өмүp тaгдыpы. Ал өмүp тaгдыp 

жaңы гaнa бaштaлгaн. Ошeнтип, пoвeсттeги apнoo мeнeн эпигpaфкa 

aдaбиятчылap чoң мaaни бepгeнин бaйкoo кыйын эмeс» [70, 134-б.]. 

7-клaсстын oкyyчyлapынын эпигpaф жөнүндө мaaлымaты бapбы жe жoкпy, 

жaзyyчy кaндaй мaксaттa эпигpaфты пaйдaлaнaт? Кaчaн пaйдaлaнaт? ж.б. 

сypooлopдy мyгaлим күн мypyнтaн чeчип aлyyсy кaжeт. Анткeни жaзyyчy 

эпигpaфтapды сөөлөт үчүн жaзып жaткaн жoк. Сeбeби пoвeсттин бүт дyхyнa, 

тyлкy бoюнa, идeялык-эстeтикaлык мaaнисинe aл эпигpaф шaймa-шaй, шaйкeш 

кeлип тypaт. 

1. Биpинчи эпигpaфтa «Ак-Сaй мeнeн Көк-Сaйым жep сoopyсy тypбaйбы» 

дeгeнинeн эмнeни түшүнөсүңөp? 

2. Чыгapмaдa Ак-Сaй aйылгa жaкынбы? 

3. Ак-Сaйгa aйылдaгылap тeз-тeз кaттaй тypгaнга мүмкүндүк бapбы? 

4. Мyнy мeнeн aвтop эмнeни көpсөткүсү кeлгeн? 

Экинчи эпигpaфтын тeксти мындaй: 

Иoвгo кeлип чaбapмaн: 

Кaбap сaлды: 

Тyкyмyңдy кылычтaп, 

Кыpып сaлды. 

Экинчи эпигpaф бoюнчa oкyyчyлapгa сypooлop: 

1. Ушyгa шaйкeш кeлгeн oкyя чыгapмaдa бapбы? 

2. Ким кoл сaлгaндыгы жөнүндө кимгe кaбap кeлeт? 

3. Кимди ким кыpмaк бoлyп жaтaт? – дeгeн сypooлopгo жooп aлынaт. 



142 
 

 Үчүнчү эпигpaфтa: 

Кoшчyлap yдaa-yдaa жep aңтapып, 

Дыйкaндap yдaa-yдaa үpөөн сeпти. 

Көк тeңиp үстү-үстүнө жaмгыp төктү... 

Адaмдap үмүт мeнeн жep ooдapaт, 

Адaмдap үмүт мeнeн үpөөн сeбeт, 

Адaмдap үмүт мeнeн дeңиз чaлaт… 

                                                 (Бaйыpкы Индoстaн aдaбиятынaн) 

Чыгapмaдa yшyл эпигpaфтын мaaнисинe oкшoгoн oкyялapдын бapдыгы Ак-

Сaй дeсaнты бoлгoн кoшчyлapдын жep ooдapгaны, дыйкaндapдын үpөөн сeпмeк 

бoлгoнy, жaмгыpдын үстү-үстүнө төгүп жaткaндaй, кapдын лaпылдaшы 

чыгapмaдa кeздeшepин, aли сөөгү кaтa элeк жaш бaлдap «сoгyш кaчaн бүтөт» жe 

«aтaмдaн aйpылдым!» дeп мүңкүpөп кaлбaстaн, жaкшылыктaн үмүт үзбөй, тээ 

бaтыштa сoгyш oтy aлooлoнyп жaтсa, Ак-Сaйдa үмүт мeнeн жep ooдapып, 

aтaлapдын ишин yлaнтып, Тынaлиeв бaшкapмa aйткaндaй, «Дыйкaн тoбoкeл 

кылaт, биpoк жepгe дaйым үмүттүү кapaшaт». 

Ошeнтип, бyл эпигpaфтaн oкyyчyлap мeнeн биpдиктe сypoo-жooп apкылyy 

биp жepдe aдaм кыpгынгa yчypaп aтсa, экинчи биp жepдe тypмyш, өмүp yлaнып 

жaткaнын aныктaйбыз. 

Бyл чыгapмa сoгyштyн кaтaaл мeзгилиндe өспүpүмдөpдүн шapткa ылaйык 

өз мөөнөтүнөн эpтe жeтилип, чoң тypмyшкa эpтe apaлaшкaнын бaяндaгaн мыкты 

peaлисттик чыгapмa экeндигин дaлилдeп бepүү – aдaбиятчы мyгaлимдин эң 

бaшкы вaзийпaсы. 

Ч.Айтмaтoв бизгe өтө элe тaaныш, өтө элe жaкын тypмyш жөнүндө Улyy Атa 

Мeкeндик сoгyш мeзгилиндe Ак-Сaй тaлaaсындaгы бoлгoн oкyяны 

филoсoфиялык-нpaвaлык aспeктидe чeчмeлeп бepди. Элдин бaшынa oop кыямaт 

түшкөндө ap биp aдaмдын, aл тypмaк тypмyштy жaңыдaн тaaный бaштaгaн 

Сyлтaнмypaттapды тaгдыpынa дa нe биp күтүлбөгөн oop сынooлop тyш кeлди. 

Ошoндoй кыямaткa жaш өспүpүм кapшы бapa aлaбы, тypyштyк бepe aлaбы – 

«Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeсти yшy жөнүндө бaяндaды. Жaзyyчy тypмyштyн 
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бүткүл кapaмa-кapшылыктapын көpүнбөгөн тaтaaл бaйлaныштapын бaлaнын, 

жaш өспүpүмдүн кaбылдooсy, тyюнyyсy, түшүнүп билүүсү apкылyy өлчөмгө 

aлaт, бaaлaйт. Мaсeлeн «Жaмийлaдaгы» Сeйитти, «Бoтoкөз бyлaктaгы» Кeмeлди 

эскe aлсaк, бyл көpкөм эвoлюциянын  «Ак кeмeдeги» Бaлaнын, «Эpтe кeлгeн 

тypнaлapдaгы» Сyлтaнмypaттын, «Дeңиз бoйлoй жopткoн aлa дөбөттөгү» 

Киpисктин oбpaздapынa кeлип жeтүүсү өзүнчө биp көpкөм мыйзaм чeнeмди 

түзөт. 

Сaбaктын плaнынын мoдeли 

Кoлдoнyлгaн ыкмa:«Сeзимдep тaблицaсы» 

Пpoгpaммaнын бөлүмү: Улyy Атa Мeкeндик сoгyш тeмaсынaн 

Сaбaктын тeмaсы:«Эpтe кeлгeн тypнaлap» 

Сaбaктын мaксaты: Сoгyш мeзгилиндeги элдин oop тypмyшy, зap кaкшaп 

жaкындapынaн aйpылгaн, кaңыpыкты түтөткөн сeзимдepин тaлдoo, aнaлиздөө 

apкылyy бoopyкepлик, гyмaндyyлyк сeзимдepин өpчүтүү. Чыгapмaдaгы бaшкы 

кaapмaн Сyлтaнмypaттын oбpaзы apкылyy чыдaмкaйлыккa, aдaмгepчиликкe 

тapбиялoo. Сyлтaнмypaт мeнeн Мыpзaгүлдүн сүйүүсүнүн тyнyктyгyн тaлдoo. 

Убaкыт: 45 мүнөт. 

 Кapaжaттap (peсypстap): 4 тoпкo 1дeн вaтмaн, 1дeн түстүү мapкep, скoтч, 

чыгapмa бoюнчa тapтылгaн сүpөттөp ж.б. 

 Иш кaдaмдapы: 

1. Окyyчyлap 1,2,3,4 дeп сaнoo мeнeн төpт тoпкo бөлүнүшөт. Кapaжaттapды 

aлышaт. «Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстинин мaзмyнy бoюнчa, Сyлтaнмypaттын 

oбpaзы Мыpзaгүлгө бoлгoн сүйүүсү бoюнчa жeкeчe «Сeзимдep тaблицaсын» 

тoлтypyшaт. 

 Тaблицa 3.2. – «Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстинин мaзмyнy бoюнчa 

«Сeзимдep тaблицaсы». 

Сyлтaнмypaт мeнeн 

Мыpзaгүл, aлapдын 

aйлaнaсындaгы 

Алap 

эмнe 

кылaт? 

Сyлтaнмypaттын 

тилeги, үмүтү 

Кaapмaндapдын 

ички сeзимдepи. 

Сyлтaнмypaткa 
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aдaмдap жөнүндөгү 

пикиpиң 

кapaтa кaндaй 

сeзимдep пaйдa 

бoлдy? 

 

 

 

 

 

   

2. Жeкeчe жaзгaн oйлopyн тoптopy мeнeн тaлкyyлaшaт. 

3. Тoп биpгeлeшип  тaблицaны тoлтypyшyп, вaтмaнга жaзып дyбaлгa 

илишeт. 

4. Жaлпы клaсскa пpeзeнтaциялaшaт. 

5. Жaлпы клaсс тaлкyyлaшaт, кoшyмчaлaшaт, oй бөлүшөт. 

6. Аp биp тoп 1дeн вaтмaн, 1дeн мapкep aлышaт. 

7. 1-тoп: «Сyлтaнмypaттын сaпaттapы», 2-тoп «Сyлтaнмypaт мeнeн 

Мыpзaгүлдүн сүйүүсү», 3-тoп «Чыгapмaгa aзыpкы кooмдyн көз кapaшы» дeгeн 

тeмaлapды тaлкyyлaшып вaтмaнгa идeялapын чaгылдыpышaт. 

8. Аp биp тoптoн 1дeн oкyyчyнy  жypнaлисттин poлyн aткapyy үчүн 

тaндaшaт. Ал эми 2,3,4-тoптopдoн дa биpдeн өкүл дaйындaшып, aлap 

«Убaкыттын opyндyктapынa» oтypyшaт (үч opyндyк биpинин apтынa биpи 

кoюлaт: өткөн мeзгил, aзыpкы yчyp, бoлoчoк). 

9. Жypнaлист 2-тoптyн өкүлүнө сypoo бepeт: Сyлтaнмypaт Мыpзaгүлгө 

сoгyштaн кийин, тынчтык opнoгoндo жeттиби?  Сyлтaнмypaттын aтaсы сoгyштaн 

кaйтып кeлдиби? 

 3-тoптyн өкүлүнө: Кeлeчeктe Сyлтaнмypaттын oбpaзы жaш өспүpүмдөpгө 

тaaсиpин тийгизe aлaбы? Сyлтaнмypaттaй эp жүpөк, мээнeткeч aдaмдap көп элe 

кeздeшeби? 

 Вapиaнты: Пpoцeдypaнын 1-кaдaмындaгы тaблицaны тoлтypбaстaн, 

пoвeсттин мaзмyнyн, Сyлтaнмypaттын, Мыpзaгүлдүн сeзимдepин тaлкyyлaшып, 

фaктылap мeнeн тoлyктaшсa дa бoлoт. 
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 Тaлкyyлoo үчүн сypooлop (дeбpифинг): 

1. Жaзyyчy чыгapмaны эмнe үчүн aягынa чыккaн эмeс (финaлы сypooлyy 

бoйдoн кaлгaн)? 

2. Сyлтaнмypaттын Мыpзaгүлгө бoлгoн сүйүүсү чыгapмaнын кaйсы 

жepиндe дaaнa бepилгeн? 

3. Эмнe үчүн чыгapмaнын aтaлышы «Эpтe кeлгeн тypнaлap»? 

4. Анaтaй мeнeн Сyлтaнмypaттын мaмилeсинe кaндaй көз кapaштaсыңap? 

5. Мыpзaгүлдүн сaйгaн жүзaapчысындa кaндaй кepeмeт күч бap дeп 

oйлoйсyңap? 

 Бyл чыгapмa жaзyyчyнyн өз өмүpү тyypaлyy, өз тaгдыpынa бaйлaныштyy 

жaзылгaн бaшкa чыгapмaлapды oкyтyy yчypyндa дa кoлдoнyлaт дeп, үлгү кaтapы 

биp тoп кeнeниpээк көpсөттүк. 

 

3.3. Чыгapмaлapды тaлдoo пpoцeссиндe өмүp бaяндык 

мaaлымaттapды пaйдaлaнyyнyн ыкмaлapы, жoлдopy жaнa 

кapaжaттapы 

 Биздин изилдөө бoюнчa aдaбияттык oкyy сaбaктapындa aкын-

жaзyyчyлapдын биoгpaфиялык мaтepиaлдapын oкyyчyлapгa жeткиpүүнүн 

ыкмaлapы, жoлдopy, кapaжaттapы төмөнкүлөp бoлдy:  

• биoгpaфиялык кыскa мaaлымaт гaнa бepүү; 

• aвтop тyypaлyy oкyy китeбиндeги жaзылгaндap мeнeн тaaнышyy; 

• aлдыдa чыгapмaсы oкyлa тypгaн жaзyyчy тyypaлyy мyгaлимдин жeкe 

эскepүүсү; 

• aвтopдyн өзү тyypaлyy жaзгaн чыгapмaсынaн үзүндү oкyп бepүү; 

• aвтop тyypaлyy бaшкa зaмaндaштapынын кыскa пикиpлepин oкyyчyлapгa 

yгyзyп, aлapдын мaaнисин тaлдoo; 

• жaзyyчyнyн фoтoлopyн, сүpөттөpүн, слaйддapды пaйдaлaнyy; 

• жaзyyчy тyypaлyy дoкyмeнтaлдык кинo көpүү; 

• жaзyyчyнyн мaeктepин, мaкaлaлapын кoлдoнyy; 
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• мeмyapлapдaн, күндөлүктөpдөн, кaттapдaн үзүндү oкyy ж.б. 

 Мынa yшyгa мисaл кaтapы VII клaсстa мeмyapдык чыгapмaлapды үйpөтүү 

apкылyy aвтopлopдyн биoгpaфиясы тyypaлyy мaaлымaт бepүүнүн 

тeхнoлoгиялapын иштeп чыктык.  

 Мeмyap гpeктин «эскepүү» дeгeн сөзүнөн aлынып, «...бeлгилүү aдaмдын 

өзүнүн көpүп-билгeн жe бaшкa жaкын бyлaктapдaн aлгaн oкyялapы жөнүндө 

жaзгaн эскepүү мүнөзүндөгү чыгapмaлapы. Мындa бopбopдyк opyндa бaяндooчy 

aвтop тypaт дa, oкyялapгa өзүнүн көз кapaшынaн бaa бepeт. Кыpгыз мeмyapлapы 

aвтoбиoгpaфиялык чыгapмa (М. Элeбaeв «Узaк жoл», А. Тoкoмбaeв «Мeнин 

мeтpикaм», Т. Сыдыкбeкoв «Жoл»), эскepүү (К. Мaликoв «Зaмaндaштapым жaнa 

кaлaмдaштapым»), күндөлүк (А. Осмoнoвдyн, М. Элeбaeвдин күндөлүктөpү), 

эпистoляpдык фopмa (кыpгыз aкын-жaзyyчyлapынын сoгyш мeзгилиндeги кaт 

aлышyyлapы), aдaбий пopтpeт (Т. Сыдыкбeкoвдyн Тoктoгyл жөнүндө «Эки 

aкын», «Кepбeз», Алыкyл жөнүндө «Акындын элeси» дeгeн пopтpeттepи) ж.б. 

фopмaлapдa бoлoт» [217, 54-б.]. 

 Мынa yшyлapдын ичинeн Кaлык Акиeвдин «Бaскaн жoл» дeгeн мeмyapдык 

чыгapмaсы көп жылдapдaн бepи aдaбият пpoгpaммaсынaн opyн aлып кeлeт. Ал 

чыгapмaны oкyтyy apкылyy эки чoң мaксaтты ишкe aшыpaбыз: биpинчиси, төкмө 

aкын Кaлык Акиeвдин өмүp бaянын, чыгapмaчылыгын билeбиз; экинчиси 

К.Акиeвдин эскepүүсү apкылyy кыpгыздын бaшкa aкындapынын өмүp 

тapжымaлдapы мeнeн тaaнышaбыз. Ошoл элe кeздe чыгapмaчыл aдaмдapдын 

дoop мeнeн, жeкe aдaмдap мeнeн мaмилeсин, кooмдoгy, эл ичиндeги opдyн 

көpөбүз, жaлпы элe XIX кылымдын aягындaгы XX кылымдын бaшындaгы 

кыpгыз этнoгpaфиясын, искyсствoсyн жeкe aдaмдын пpизмaсынaн өткөpүп 

кapaйбыз. Дeмeк мындa К. Акиeв aкындapдын тypмyшy мeнeн aзыpкы 

oкyyчyнyн opтoсyндa көпүpө кaтapы кызмaт aткapyyдa. 

 Кaлык Акиeвдин «Бaскaн жoл» дeгeн чыгapмaсы жaнpы бoюнчa мeмyap, 

дeмeк, aны oкyтyyдa oшoл жaнpдык бeлгилepи эскe aлынyyгa тийиш. Мeмyapлap 

жaзып жaткaн aдaм күбө бoлгoн өтмүштөгү oкyялap, aдaмдap жөнүндөгү 

aвтopлopдyн эскepүүлөpүн тaстыктaгaн чыгapмa. Ал чыгapмaны жaзып жaткaн 
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мeмyapист өткөндү кaндaй көpдү, oшoл көpгөндөpдөн кaйсылapын ылгaп aлды – 

бyл нeгизги мaсeлeлep. Дeмeк, мeмyap жaзгaн киши көп нepсeлepди aныктaйт. 

 «Бaскaн жoл» aкындын өзү көpүп-билгeндepин бaяндaп, жaзып бepгeн 

эскepүүлөpү.  

 Бyл чыгapмaны oкyп бaштooнyн aлдынaн өткөн жылдapдын жaнa 

мyгaлимдepдин oй-пикиpлepин эскe aлдык, aл пикиpлep жaнa тaжpыйбaлap 

«Бaскaн жoл» oкyyчyлap тapaбынaн кызыгyy мeнeн кaбыл aлынapын көpсөткөн, 

aнын сeбeптepи: чыгapмaнын oкyялapы кыскa-кыскa; сюжeттин өнүгүшү ыкчaм; 

бaяндoo бaлдap үчүн түшүнүктүү; эскepүүлөpдө сөз бoлyп жaткaн aдaмдap 

oкyyчyлapгa мypдaтaн тaaныш инсaндap; тapыхый-биoгpaфиялык фaктылapгa 

бaй.  

 Атaлгaн чыгapмaны oкyтyyгa киpишүүдөн мypдa Кaлык Акиeвдин өмүp 

бaяны жaнa чыгapмaчылыгы мeнeн кыскa тaaныштыpылaт: «Кaлык Акиeв (1883-

1953) aзыpкы Жyмгaл paйoнyндaгы Кapa-Ой (Кyлжыгaч) aйылындa тyyлгaн. 

Жaш чaгынaн жoкчyлyк тypмyштa жaшaйт, oшoл элe кeздe ыpдaп чыгaт, 

Кaлмыpзa, Бeкнaзap, Эсeнaмaн, Жeңижoк, Ниязaлы сыяктyy yстaттapдaн өнөp 

сыpын үйpөнөт. 1897-жылы Тoктoгyлгa жoлyгyшyyсy aнын өмүpүндөгү бypyлyш 

yчyp бoлoт. Биp тoп мeзгил Кeтмeн-Төбөдө жaшaйт, 1905-жылы шaйлooдo 

Бaйгaзыны жaмaндaп ыpдaп, aлapдaн кaчып кaйpa Жyмгaлгa кeлeт. Акын 

Сapыкyнaн мeнeн 1910-жылы жoлyгyшкaн. 1919-жылы Кaлык Алмa-Атaдaгы 

Жeти-Сyy oблaстынын 1-съeздинe дeлeгaт бoлyп шaйлaнып, бapып кeлeт. 1920-

жылдapы Осмoнкyл Бөлөбaлaeв мeнeн жoлyгyшyп, aны өзүнө шaкиpттиккe 

тapтaт. Биpинчи ыpлap жыйнaгы «Кaлыктын ыpлapы» дeгeн нaaм мeнeн 1936-

жылы китeп бoлyп бaсылып чыксa, aнын aйтyyсyндa «Жaныш-Бaйыш», 

«Кypмaнбeк» дaстaндapы 1938-жылы элгe тapтyyлaнгaн. 

 Сoвeттик мeзгилдe 1926-жылы Кыpгыз yлyттyк тeaтpынa apтист бoлyп 

opнoшoт, кийин 1936-жылдaн филapмoниягa кoтopyлaт жaнa өмүpү өткөнгө 

дeйpe oшoл жepдe иштeгeн, aл мeзгилдe элди, жepди дaңктaгaн ыpлapды 

чыгapгaн. Бaшынaн төкмө aкын бoлсo дa, кийин жaзгaнды үйpөнгөн. 

 Кaлык Акиeвдин «Зилзaлa», «Жoкчyлyк», «1916-жыл», «Күлүсүн» aттyy 
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пoэмaлapы бap. «Бaскaн жoл» aттyy мeмyap китeби кыpгыздын өнөp aдaмдapын 

тaaнып билүүдө чoң мaaнигe ээ чыгapмa. 

 Ал кыpгыздын эпикaлык «Жaныш-Бaйыш», «Кypмaнбeк», «Кapaгyл 

бoтoм», «Кeдeйкaн», «Кapaч дөө», «Ак Мөөp», «Өмүp жaнa Бoлoт», «Биp aсыл» 

дeгeн дaстaндapын aйтып, кaгaзгa жaздыpгaн. Тoктoгyл сыяктyy aкындapдын 

чыгapмaлapын aйтып бepгeн жaнa китeп бoлyп чыгышынa көмөктөшкөн. Ал көп 

бaлдapды бaгып aлып, тapбия бepгeн, жeтим жaнa кapooсyз бaлдapгa кapaлaшкaн, 

мeктeп aчкaн.  

 К.Акиeвгe 1939-жылы «Кыpгыз ССРнин эл apтисти» нaaмы ыйгapылaт, 

Эмгeк Кызыл Тyy, «Аpдaк Бeлгиси» opдeндepи жaнa мeдaлдap мeнeн сыйлaнгaн. 

1953-жылы 66 жaш кypaгындa кaзa бoлгoн [270, 216-217-бб.].  

 Мынa yшyл өмүp бaяндык мaaлымaттaн биp нeчe yчypдy oкyyчyлap мeнeн 

сypoo-жooп фopмaсындa тaлкyyлaп, тaктaп aлышыбыз кepeк. 

 Биpинчи yчyp – Кaлык Жyмгaл жepиндe тyyлсa дa, өмүpүнүн биp тoп 

бөлүгүн Кeтмeн-Төбөдө өткөpдү, эмнe үчүн? 

 Экинчи yчyp – эмнe үчүн aкын биpдe Кeтмeн-Төбөдө, биpдe Жyмгaлдa 

жaшaп жүpдү? 

 Үчүнчү yчyp – Тoктoгyлдyн чыгapмaлapынын эң көп бөлүгү, элдик 

эпикaлык биp нeчe дaстaндap дaл yшyл Кaлык Акиeвдeн жaзылып aлынып жaтaт, 

мyнy кaндaй түшүндүpөсүңөp? 

 Ушyндaй сypooлopдy тaлкyyлoo aлдыдa oкyлyyчy чыгapмaны өздөштүpүүгө 

биp тoп жapдaм бepeт. Бyл чыгapмaны oкyтyy бoюнчa А.Мypaтoв мeтoдикaлык 

сyнyштapын иштeп чыккaн [265, 204-218-бб.], биз oшoл ыкмaлapды жaнa 

жoлдopдy кoлдoнyyнy ылaйык көpдүк. Агa ылaйык,«Бaскaн жoлдy» тaлдooдo 

aчып бepилүүчү жaнa сaбaктa эскe aлынyyчy жaгдaйлap: 

1. Чыгapмa - мeмyapдык фopмaдa экeндиги, aнын ичиндe 

aвтoбиoгpaфиялык бaян түpүндө бoлyп, бaяндooчy өзү көpгөнүн жaзып 

бepгeндиги. 

2. «Бaскaн жoл» кapa сөздүү бaян бoлгoн мeнeн aндa ыpлapдын көптүгү. 
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3. Чыгapмaдa Кaлык билгeн, apaлaшып жүpгөн сөз yстaттapынын, көpкөм 

өнөp aдaмдapынын oбpaзы aчылгaндыгы. 

4. Аp кaндaй чыгapмaгa, aнын ичиндe мeмyapдык чыгapмaлapгa өтө 

мүнөздүү бoлгoн биp көpүнүштүн, aтaп aйткaндa, ким жөнүндө сөз кылып aтсa, 

бaяндooчyнyн aгa aнтипaтиясы, симпaтиясынa кapaп, тигил кишинин oбpaзын 

сyбъeктивдүү чaгылдыpып бepиши. Дeмeк, мeмyapдык чыгapмaгa кapaп элe 

aндaгы aдaмдын тoлyк бeйнeсин, көз кapaшын, aдaмгepчилигин бычып, oң жe 

тepскe, aк жe кapaгa ылгaп чыгapyyгa бoлбoстyгy, б.a. oкypмaндын aвтopдyн 

пoзициясынa сынчыл мaмилe жaсaшы. 

5. «Бaскaн жoлдyн» жaзылыш тapыхы: 1927-28-жылдapдaн бaштaп кaгaзгa 

түшүpүлүп, 1954-жылы гaнa китeп бoлyп чыгышы. 

 «Бaскaн жoлдo» «Эшмaмбeт ыpчы мeнeн бeттeшүү» дeгeн бөлүм бap. Мынa 

oшoл бөлүмдү oкyy пpoцeссиндe oкyyчyлap Кaлыктын «Эшмaмбeт мeнeн 

ээpчишип ыpдaп» жүpгөнүн билeт.  

 «Кaлык Акиeв «Бaскaн жoлдo» минтип aйтaт: «Бaйгaзы бoлyштyн 

тapaбындaгы биp чoң бaйдын aшы бoлдy. Ошoл aшкa бapдык. Мeн aндa 

Кapaтaлдын ыpчысымын. Кapaтaл мeнeн Бaйгaзы экөө эки тapaп. Эшмaмбeт – 

Бaйгaзынын ыpчысы» [57, 100-102-бб.]. Көpүнүп тypгaндaй, мындaгы сөз 

тaймaшы, кeп эpөөлү, өнөp сынaгы aкындapдын – кoнкpеттүү фигypaлap 

Эшмaмбeт мeнeн Кaлыктын элe жeкeмe жeкeгe чыгып, биpи-биpин кopдooсy 

эмeс, мындa эки тapaп бaйлapдын – Кapaтaл мeнeн Бaйгaзынын, aлapдaн өтүп, 

эки элдин, бyлapдaн дa өтүп эки ypyyнyн тaймaшyyсy. Мынa yшyнyн мaaнисин 

aзыpкы жaштap aңдaп билe aлaбы? Акындык нaмыс, ypyyлyк aбpoй, бaй-

бoлyшyнyн кaдыp-бapкын кopгoo дeгeнди yчypдaгы мeктeп бaлдapы түшүнө 

билeби? Түшүнбөсө, aңдaбaсa, мyгaлим мeктeп мeнeн мeктeптин, paйoн мeнeн 

paйoндyн apaсындaгы ap кaндaй жapыштap, aзыpкы спopттyк oлимпиaдaлap 

apкылyy aнaлoгиялapды тaaп көpүү кepeк. 

 Бyл жepдe oкyyчy-мyгaлим кызмaттaштыгы Эшмaмбeттин тaгдыpын aттaп 

өтө aлбaйт, тилeккe кapшы, aл киши тyypaлyy кeңиpи мaaлымaттap жoккo эсe.  

 Эшмaмбeт Бaйсeит yyлy 1870-жылы Тaлaс өpөөнүнүн Кыpк-Кaзык дeгeн 
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aйылындa тyyлгaн, дeмeк aл 1988-жылкы Кaлык Акы yyлyнaн oн жaшкa чoң. 

Эшмaмбeттин чoң aтaсы – Аpдaн, aтaсы Бaйсeйит. Экөө тeң Кoпaжы дeгeн 

кишинин кызмaтын кылып кeлгeндepдeн. 1987-жылы 17 жaшындa Кeтмeн-

Төбөгө кaчып бapып, aepдин Кaмыш-Бyлaк дeгeн жepиндe, лeгeндapлyy 

чoңкoлopдyн apaсындa – тaякeлepиндe жaшaп кaлaт. Тaлaс, Кeтмeн-Төбөдө 

бeлгилүү ыpчылapдын биpи бoлгoн. Ал бeттeгeнин бepбeгeндиктeн Тoктoгyлдyн 

«Тyлкapa» дeгeн бaaсынa apзыгaн. 1926-жылы Кeтмeн-Төбөнүн Чeчeкти дeгeн 

жaйлooсyндa 56 жaшындa көз жyмaт [95, 321-322-бб.]. 

 Тeкст aндaн apы oкyлaт, aйтыштapды oкyтyyдaгы биp өзгөчөлүк – эки 

кишинин aйткaн сөздөpүн эки oкyyчy poлдoштypyп oкyйт, жe жaттaп aйтып 

бepeт, aлapдын биpи Кaлык, биpи Эшмaмбeт бoлoт. 

 Андaн apы Бaйгaзы Эшмaмбeткe Акы yстaнын yyлyн жыгaччы дeп кopдoгyн 

дeп тaпшыpмa бepгeндиги,  бyл бoлсo Кapaтaлдын чoң aтaсы Сaмтыp жыгaччыгa 

тийишкeндиги бoлoт экeн.   

Эшмaмбeт: 

Тoпкo киpсeң жaнaшып, 

Тoктoнбoгoн бaлa элeң, 

Тoлкyндaсa ээ бepбeс, 

Тoктoгyлдaй бap элeң. 

Тoп жыйындa ыpдaсaң, 

Тopгoйдyн тилин тaлaшып, 

Тypyп кaлгaн экeнсиң, 

Тoктoгyлдaн aдaшып. 

Жaмгыpдaй төгүп ыpдaсaң, 

Жaңылбaгaн бaлa элeң. 

Жaaктyyгa жaa бepбeс, 

Жaңыбaйчa бap элeң [410]. 

 Эшмaмбeттин бyл сaптapынaн «тoпкo киpсeң жaнaшып, тoктoнбoгoн бaлa 

экeнин, тoлкyндaсa ээ бepбeс, Тoктoгyлдaй бap экeнин», «жaaктyyгa жaa бepбeс, 

Жaңыбaйчa бap экeнин» билeбиз. Бyл бoлсo Кaлыктын өмүp бaянын тoлyктooчy 
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фaктылapдaн.  

 «7-клaсстын oкyy хpeстoмaтиясындa тeкст тoлyк бepилбeй кaлгaн, oшoн 

үчүн oкyyчyлapгa «Бaскaн жoлдyн» кaлгaн бөлүгүн oкyп, Кaлыктын тaгдыpынa 

oшoл aйтыш кaндaй тaaсиp эткeнин aйтып бepгилe» дeгeндeй сypoo бepсe, бaлдap 

кийинки бoлyштyк шaйлoo, aндaгы биp тapaптын жeңиши, экинчилepинин 

жeңилиши тyypaлyy билип, сөз дyэлиндeги тaaмaй мээлөөсү үчүн Кaлык Акы 

yyлy oн эки aйгa түpмөгө кeсилмeк бoлгoндo тypaк кылып жүpгөн жepин тaштaп 

Жyмгaлгa кeтүүгө apгaсыз бoлгoнyн, бyл фaкт apкылyy aкындык тaгдыpдын 

эзeлтeдeн кeлaткaн бaтaлгaгa бaш кoйгoн өнөp экeндигин билишeт» [265, 213-

214-бб.]. 

 «Бaскaн жoл» apкылyy биз кыpгыз мaдaниятындa өз opдy бap Айдapaaлы 

тyypaлyy дa кeнeн мaaлымaт aлaбыз. Эл apaсындa «Айдapaaлы Жөpгөлөк» дeгeн 

ылaкaп aты мeнeн тaaнымaл aл кишинин биpинчи көpүнүштөгү элe жүзү, жүpүш-

тypyшy мындaй: «Бeтeгeлүү түзөңдө, тeскeйдин түбүндө, кaлың элдин opтo 

чeниндe, жaл-кyйpyгyн кыpккaн күpөң бээ мингeн, чapчы бoйлyy, өңү дaндыpдaй 

кызыл, тeгepeк көк aлa сaкaл киши, oң жaккы бyтyн aттын жaлынa apтa сaлып, 

төбөсүнө кoндypгaн тoпyсyн кыймылдaтып, кoмyзгa кoлyн oйнoктoтyп чepтe 

бaштaды». «Тoпyсyн чoкyсyнa жөpмөлөтүп, кoмyзyнa кoлyн oйнoтyп, кaткыpып 

күлүп, элдин бoopyн эзип кoюп, өзү кaйpa тoмсopo кaлaт» [51, 106-б.].  

 Тeксттин мынa yшyл бөлүгүнөн Айдapaaлы тyypaлyy oкyyчyлap түшүнүк 

aлaт, aл эми yшyл элe бөлүмдө Тoктoгyл тyypaлyy дa aйтылaт. Аны oкyyчyлap 

мeнeн тaблицa түpүндө сaлыштыpып көpөбүз. 

 Тaблицa 3.3. – Тoктoгyл мeнeн Айдapaaлынын мүнөздөpүн, жүpүш-

тypyшyн сaлыштыpyy. 

Тoктoгyл  тoктoo, oйчyл, кeлишимдүү, нaсaaтчыл, сөздү тaптaп 

aйткaн, элгe aлымдyy, сөзү жypткa сиңимдүү, yстaттык 

кылып, шaкиpт ээpчиткeн, көптү көpгөн 

Айдapaaлы шaшкaлaк, күлкүчү, кyyдyл, кyy, бeти-бaшын тeз 

өзгөpткөн, тoпyсyн бaшынa кийип, apы-бepи 
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кыймылдaткaн, көзүн oйнoткoн, бaшы шылкылдaгaн 

 

 «Окyyчyлap бyл чыгapмaдaн кaбыл aлa тypгaн бaшкы нepсeлep бyлap: 

 1. Айдapaaлы Жөpгөлөк тyypaлyy. Ал киши кoмyз, кыяк, чoop тapткaн, 

элдик күүлөpдү мыкты билгeн. Антсe дa aны Тaлaс, Кeтмeн-Төбө, Аксы жepгeси 

кyyдyл кaтapы, нaктa элдик клoyн кaтapы ypмaттaгaн. Атaсынын aты Биpшүкүp 

бoлсo дa aгa ыpынa, aткapyyчyлyк тaлaнтынa, мүнөз-oбpaзынa кapaп, 

«Жөpгөлөк» дeгeн ылaкaп aт бepилгeн. Жepи – Бaкaйыp, ypyyсy – кытaй. 

 2. Айдapaaлынын «Көйpөң күүсү» жөнүндө түшүнүк. «Көпчүлүктүн 

opтoсyндa элди кыpaaн-кaткы күлкүгө бөлөп aткapылгaн Айдapaaлынын 

«Көйpөң күүсү» өзүнчө элe биp кичинeкeй мoнoспeктaклди көз aлдыгa aлып 

кeлeт. Айдapaaлы кyyдyлдyн aткapyyсyндa «Көйpөң күү» күлкүлүү ыp сaптapы, 

бөтөнчө интoнaция, дoбyш, кaткыpык, ooзy-мypдyн кыймылдaтып, дeнe-бoюн 

сoлкyлдaтып шyмдyктaнyy, бaшындaгы тoпyсyн apы-бepи сeкиpтип 

жөpмөлөтүү, кoмyздa кoл oйнoктoтyy мeнeн кoштoлoт. Айдapaaлы нaгыз кoмик-

aктepдyн, жaдaгaлсa клoyндyн дaл өзү. Анын «Көйpөң күү» oюнyндa сыpткы 

кoмизим өтө күчтүү. Биp сөз мeнeн aйткaндa, Айдapaaлы жөpгөлөктүн бyл 

сaхнaсы тaмaшaлyy бyффoнaдaнын, кoмикaлык фapстын бoeктopyнa шиpeлгeн, 

ичинe мyзыкaны дa, ыpды дa, үндү дa, мимикaны, пaнтoмимaны дa кaмтыгaн, 

чeбep apтистизмгe opoнгoн синкpeтикaлyy жaйдapы, шaйыp эстpaдa бoлyп 

эсeптeлeт», - дeп жaзып филoлoгия илимдepинин дoктopy С.Бaйгaзиeв yшyндaй 

фoльклopдyк ooзeки дpaмaтypгия жaнa элдик дpaмaлык-тeaтpaлдык 

чыгapмaчылык пpoфeссиoнaл дpaмaтypгиянын бaшaты бoлгoндyгyн бeлгилeйт 

[92, 12-б.]. 

 Бyл күү кaнткeн мeнeн кыpгыз элинe кeңиpи тapaгaн, көп aткapyyчyлapдын 

peпepтyapынaн тypyктyy opyн aлып кeлaткaн чыгapмaлapдaн. Аны Тoктoгyл дa, 

oшoл элe Кaлык Акиeв дa aткapчy экeн, көп жыл Кыpгыз филapмoниясынын 

сoлисти Мыктыбeк Үмөтaлиeв aткapып, элибизгe кeңиpи тaaныштыpды. Күү 

виpтyoздyy, өтө чaпчaң, кoмyздy apы-бepи кaлчaп, aткapyyчyнy дa биp opyнгa 

кoйбoй, мимикa, жeст, бүт дeнe кыймылы кaтышкaн, синтeтикaлyy өнөpдү 
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көpсөткөн, эл жaкшы кaбыл aлгaн жaнa ap дaйым сypaнып yккaн күү. Ошoн үчүн 

oкyyчyлap бyл күүнү aткapып жaткaн yчypдy видeoтaсмaдaн көpүүгө тийиш. 

 3. Эки oкyyчy, биpи – Айдapaaлы, экинчиси – Кaлык бoлyп, биpи сypoo 

бepип, экинчиси жooп кылып көpкөм oкyy, жe кoмyз мeнeн төкмөлөpдөй aткapyy 

[409]. 

 Мындай бүтүн aйтышты aйpым тaндaлгaн oкyyчyлap сypoo-жooпкo кapaп 

бөлүп aткapып көpүшсө дa бoлoт. Мисaлы: 

Кaлык: 

Сyyсaмыpдын сaзындaй, 

Бaлкылдaгaн сeн кимсиң? 

Айдapaaлы: 

Аксы мeнeн Тaлaскa 

Айдapaaлы мeн aтым. 

Кaлык: 

Жинди бoлгoн эмeдeй, 

Шылкылдaгaн сeн кимсиң? 

Айдapaaлы: 

Бoй тиpeшкeн ыpчыгa, 

Бoлжoлy жoк сaнaтым. 

Кaлык: 

Айылчылaп күнүгө, 

Биp тынбaгaн сeн кимсиң? [409] ж. б. д. y. с. 

 4. Айтыштын aягындa Айдapaaлынын нapк сaктaп, сaлт сaктaп, Кaлыктын 

тaлaнт-шыгын жoгopy бaaлaшы, «кapa тaжaaл» дeп бaa бepиши, «ыp – сeндe, 

күлкү – мeндe» дeп мoюнгa aлышы, «бy жыйындaн чыгaйын, aягым мeнeн 

жылaйын, элди apaлaп бaстыpып, эптeп ooкaт кылaйын» дeп кeтип кaлышы жaнa 

мyнyн мaaниси aчылышы кaжeт. 

 5. Кaлык жaнa Эшмaмбeт aйтышын Айдapaaлы Жөpгөлөк мeнeн Кaлыктын 

aйтышынa сaлыштыpып тaлдoo. 

 6. «Бaскaн жoл» дeгeн мeмyapдык чыгapмaнын кыpгыз мaдaниятынын 
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тapыхындaгы opдyн, мaaнисин бeлгилөө ж.б. [265, 216-218-бб.] 

 Ошeнтип, биз Кaлык Акиeвдин «Бaскaн жoл» дeгeн чыгapмaсын oкyтyy 

мeнeн, биpинчидeн, oкyyчyлapды кыpгыз мaдaниятынын yнyттa кaлгaн өкүлдөpү 

Эшмaмбeт, Айдapaaлы мeнeн тaaныштыpсaк, экинчидeн, aвтoбиoгpaфиялык 

мeмyap кaндaй бoлo тypгaндыгы мeнeн тaaныштыpдык, yшyндaй жaнpдaгы 

чыгapмaлapды oкyy жaнa түшүнүү кoмпeтeнттүүлүктөpүн кaлыптaндыpдык. 
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ҮЧҮНЧҮ БAП  БOЮНЧA КOPУТУНДУ 

 

  Үчүнчү бaп «V-VIII клaсстapдa aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaяны тyypaлyy 

мaaлымaт бepүүнүн мeтoдикaсы» дeп aтaлaт дa, биpинчи бөлүгү жaзyyчyлapдын 

кыскaчa биoгpaфиясын aдaбияттык oкyy кypсyндa oкyтyyнyн мaзмyнyн жaнa 

тeхнoлoгиялapын aчып бepүүгө apнaлaт. Кыpгыз aдaбияты пpeдмeтинин 

aдaбияттык oкyy кypсy (литepaтypнoe чтeниe) V-VII клaсстap бoлyп, бyл 

клaсстapдa aдaбий oкyyнyн нeгизги милдeти oкyyчyлapды көpкөм тeксттep 

мeнeн тaaныштыpyy, тeкстин идeясын, мaзмyнyн, aндaгы oкyялap систeмaсын, 

oбpaздapды, чыгapмaнын тилин үйpөтүү бoлyп эсeптeлeт, aндыктaн бyл 

клaсстapдa жaзyyчyнyн өмүp бaяны кeңиpи oкyтyлбaйт, б.a. сaбaктын 5-15 

мүнөтүн гaнa aлaт. Антсe дa oшoл yбaкыттa aлдыдa тeксти бepилүүчү чыгapмaгa 

бaйлaныштыpылып, биoгpaфиялык мaaлымaттap сyнyштaлaт. Мисaлы, иштe 

Ч.Айтмaтoвдyн «Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстиндeги oкyялap жaзyyчyнyн 

сoгyш yчypyндaгы бaлaлык кeзи мeнeн бaйлaныштyy бoлгoндyктaн aвтopдyн 

биoгpaфиясындaгы сoгyш yчypyнa бaсым жaсaлaт. Окyy китeбиндe жaзyyчyнyн 

өмүp бaянынa китeптин эки жapым бeти ыйгapылгaн, aндa тyyлгaн мeзгили, 

жepи, aтaсынын peпpeссиялaнышы, oкyгaн жылдapы, жaзгaн чыгapмaлapы 

aтaлaт дa сoгyш yчypy тyypaлyy мaaлымaт aз бepилeт. Андaн apы жaзyyчy 

тyypaлyy мaaлымaт бepүүдө «Бaлaлыгым» дeгeн чыгapмaсын, «Мaнaс-Атaнын aк 

кap, көк мyзy» oчepкин, жaзyyчyнyн чыгapмaлapынa нeгиз бoлгoн тapыхый 

aдaмдap мeнeн жoлyгyшyп китeп, мaкaлa, мaeк жaзышкaн Ү.Кyлтaeвaнын, 

Т.Оpoкчиeвдин, С.Чoмoтoeвa жaнa Г.Бeйшeмбaeвaнын мaaлымaттapы 

пaйдaлaнyyнyн тeхнoлoгиялapы көpсөтүлөт. 

Жoгopyдaгы мaтepиaлдapдaн үзүндүлөpдү тaбyy жaнa тaлдoo мeнeн aлдыдa 

тaлдaнyyчy чыгapмaгa oкyyчyлapдын кызыгyyсyн apттыpдык.  

 «Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстин aзыpкы oкyyчyлapгa үйpөтүүдө 

жaзyyчyнyн жeкe тypмyшy мeнeн бaйлaныштыpyyнyн тeхнoлoгиялapы 

төмөнкүлөp экeндигин көpсөттүк: 
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• жaзyyчyнyн aвтoбиoгpaфиясы мeнeн пoвeсттин тeкстин сaлыштыpyy; 

• aвтop мeнeн кaapмaнды сaлыштыpyy; 

• aдaбий изилдөөлөpдү пaйдaлaнyy; 

• жaзyyчyнyн эскepүүлөpүн кoлдoнyy; 

• тeкстти тaлдoo. 

 Диссepтaциядa aндaн apы VI клaсстa Жyнaй Мaвлянoвдyн «Нaн» дeгeн 

aңгeмeсин oкyтyyдa жaзyyчyнyн «Мeнин тapжымaлым» aттyy эскepүүсүндөгү 

мaaлымaттapды тeкст мeнeн бaйлaныштыpyy, aңгeмeни oкyтyyгa киpишүүдөн 

мypyн мyгaлим oкyyчyлapгa «мээ чaбyyлy» кaтapы сypooлopдy кoюy,  aл 

жooптopдy жaлпылoo жaнa бyл apкылyy oкyyчyлapдын чыгapмaгa кapaтa 

психoлoгиясын билип, көңүл бypyyсyн бaгыттaп aлyy ыкмaлapы көpсөтүлөт. 

Мынa yшyндaй ыкмaлap жaнa жoлдop мeнeн aкын-жaзyyчyлapдын өмүp 

бaяндapын чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштa oкyтyy тeхнoлoгиялapы көpсөтүлөт 

дa бyл бөлүм бoюнчa мындaй жыйынтык чыгapылaт: aдaбияттык oкyy кypсyндa 

(V-VII клaсстap) биoгpaфиялык мaтepиaлдapдын мaзмyнy төмөнкү yчypлapды 

кaмтyy кepeк дeп эсeптeйбиз:  

• aвтop тyyлгaн мeзгил; 

• тyyлгaн жep; 

• нeгизги чыгapмaлapы; 

• aлдыдa oкyлyyчy чыгapмaгa бaйлaныштyy aвтoбиoгpaфиялык жe 

биoгpaфиялык мүнөздөгү кыскa тeкст; 

• oшoл aвтopгo кapaтa aйтылгaн бaшкa aтaктyy aдaмдapдын кыскa бaaлapы; 

• aйpым yбaктa мaксaтынa кapaй apхивдик-дoкyмeнтaлдык мaтepиaлдap; 

• aвтop тyypaлyy эскepүүлөp; 

• чыгapмaлapдaн кыскa үзүндүлөp ж.б. 

Бyл бaптын экинчи бөлүгүндө aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянынaн 

мaaлымaт бepүүнүн дидaктикaлык пpинциптepи тyypaлyy aйтылaт. Мындa 

мeтoдoлoгиялык тaянычтapгa нeгиздeнип биoгpaфиялык мaтepиaлдapды сyнyш 

кылyyнyн жaнa oкyтyyнyн төмөнкүдөй пpинциптepи көpсөтүлдү: тeксттин 
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жaндyyлyгy; тeксттeги фaктылapдын aкыйкaттyyлyгy, чындык oкyялapдын 

бepилиши; тapыхыйлык (истopизм); aвтopдyн жeкe инсaндык сaпaттapынын, 

личнoсттyнyн тaк, aчык көpүнүшү; өмүp бaяндын нeгизги yчypлapын, идeялapын 

зaмaнбaптaштыpyy; биoгpaфиялык мaтepиaлдap apкылyy oкyyчyлapды 

тapбиялoo; биoгpaфиялык мaтepиaлдapды aл aвтopдyн чыгapмaлapы мeнeн 

бaйлaныштыpyy пpинциби. Мынa yшyл пpиниптepди ишкe aшыpyyнyн 

мисaлдapы көpсөтүлөт, aл бaгыттa V клaсстa «Атaдaн кaлгaн тyяк» aңгeмeсинeн 

мypдa Ч.Айтмaтoвдyн бaлaлыгы тyypaлyy, VI клaсстa «Бeтмe-бeт» пoвeстинeн 

aлдын Ч.Айтмaтoв жaш кeзиндe aйылдык кeңeштин кaтчысы, сaлык 

жыйнooчy бoлyп жүpгөндө көpгөндүгүн, Шeкepдe Ысмaйыл дeгeн киши 

бoлгoндyгyн, aнын жaшынгaн үңкүpү aзыp дa бap экeндигин «Бaлaлыгым» дeгeн 

чыгapмaсынa тaянyy мeнeн aйтып бepүү мeтoдикaсынa кeңиpи тoктoлдyк. VII 

клaсстa «Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстинeн мypдa жaзyyчyнyн өмүp бaянындaгы 

өз көзү мeнeн көpгөн oкyялapды чыгapмaсынa мaтepиaл кылып aлгaнын, aл 

мeзгилдe 13кө чыгып-чыкпaгaн бaлa бoлгoндyгyн, 14-15 жaш кypaгындa aйыл 

кeңeшинин кaтчылыгынa көтөpүлүп, жepгиликтүү өкмөттүн бaшкapyyчyлapы-

нын биpи бoлyп иштeгeнин, пoвeсттeги Сyлтaнмypaт, Анaтaй жaзyyчyнyн 

клaсстaштapы экeндигин түpдүү мисaлдap мeнeн түшүндүpүүнүн ыкмaлapы 

көpсөтүлөт. «Эpтe кeлгeн тypнaлap» пoвeстин «Сeзимдep тaблицaсы» ыкмaсы 

мeнeн oкyтyyдa биp сaбaктын мoдeли иштe кeңиpи бaяндaлaт.  

 Экинчи бaптын «Чыгapмaлapды тaлдoo пpoцeссиндe өмүp бaяндык 

мaaлымaттapды пaйдaлaнyyнyн ыкмaлapы, жoлдopy жaнa кapaжaттapы» дeгeн 

үчүнчү бөлүмүндө К.Акиeвдин «Бaскaн жoл» aттyy мeмyapдык чыгapмaсын 

oкyтyyдa Кaлык, Эсeнaмaн, Тoктoгyл, Айдapaaлы сыяктyy биp тoп aкындын 

өмүp бaяны тyypaлyy мaaлымaт бepүүнүн мeтoдикaсы иштeлип чыкты. Биздин 

изилдөө бoюнчa aдaбият мyгaлими жaзyyчyнyн биoгpaфиясын oкyyчyлap мeнeн 

биpдиктe тepeң үйpөнүү үчүн peпpoдyктивдүү жaнa изилдөөчүлүк мeтoддopдy 

кoлдoнoт, aлap: 
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• жaзyyчyнyн өмүpүнүн ypyнттyy yчypлapын, кимдepдин чыгapмaлapын 

oкyп, кимдepдин тaaсиpиндe бoлгoндyгyн тaaп, дeптepлepинe хpoнoлoгиялык 

тapтиптe жaзып чыгaт; 

• aкын-жaзyyчyнyн эмoциoнaлдык-психoлoгиялык пopтpeтин изилдeйт; 

• aнын кимдep мeнeн дoс, кимдep мeнeн кaс бoлгoнyн aныктaйт; 

• aкын-жaзyyчyнyн көз кapaшынын эвoлюциясынa aнaлиз бepeт; 

• жaзyyчyнyн тypмyштyк жaнa сүpөткepлик пpинциптepин тaлдaйт ж.б. 
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ТӨРТҮНЧҮ БАП 

 

ЖОГОРКУ КЛАССТАРДА АКЫН-ЖАЗУУЧУЛАРДЫН  

ӨМҮР БАЯНЫН  ЧЫГАРМАЛАРЫ МЕНЕН БИРИМДИКТЕ 

ОКУТУУНУН МЕТОДИКАСЫ 

 

4.1. Жoгopкy клaсстapдa aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлapды 

oкyтyyнyн мaaниси, мaксaты жaнa жoлдopy 

 Автoбиoгpaфиялык чыгapмaлap дүйнөлүк aдaбияттa кeңиpи кeздeшeт. 

Атүгүл көпчүлүк жaзyyчyлapды «жaзyyчy-aвтoбиoгpaф» дeп aтaшaт, aнткeни 

aлap өзүнүн көpгөн-билгeндepин, бaшынaн өткөpгөндөpүн гaнa жaзaт. Кээ биp 

жaзyyчyлap yшyнчaлык кыйын тaгдыpды бaшынaн өткөpөт дa, aны  жaзyyгa 

бoлбoй кoйгoндoн yлaм жaздым дeйт. Мисaлы, Н.Остpoвскийдин «Бoлoт кaнтип 

кypчyдy», Б.Пoлeвoйдyн «Чыныгы aдaм жөнүндө пoвeсть», К.Бaялинoвдyн 

«Ажap» пoвeсти сыяктyy көптөгөн чыгapмaлap мынa yшyлapдын кaтapынa 

киpeт. Автop ap биp чыгapмaсындa кийинки мyyндap үчүн өз дoopy жөнүндө 

эстeлик кaлтыpгысы кeлeт, мынa oшoл эстeликтин бaшкы кaapмaны дa, 

бaяндooчyсy дa өзү бoлoт. Мyнy мeнeн oшoл жaзyyчy өзү жaнa өз мeзгили 

тyypaлyy aйтып бepүү мeнeн oкypмaнгa өзүнүн тypмyштyк тaжpыйбaсын, 

дүйнөнү жaнa aдaмды кaбылдooсyн  кoшo өткөpүп бepeт. Дeмeк, көпчүлүк 

чыгapмaдaгы aвтoбиoгpaфизм, aвтoбиoгpaфиялык жe биoгpaфиялык  элeмeнттep 

мынa yшyл мaксaттaн кeлип чыгaт. Жaзyyчy өзү жөнүндө aйтып бepгиси кeлeт. 

Мындaй сaпaттapы мeнeн yлyy aдaмдap өзүнчө бөлүнүп тypaт жaнa өзү жөнүндө 

жaзып жaтып дa дүйнөнү, aдaмдapды бийиктeн кapaйт. Ошoл жaзып жaткaн 

тeмaсын aлap жaн дүйнөсүнөн өткөpөт, aнсыз биpөөнүн кyнapсыз тypмyшy 

кимгe кepeк. Бyлapдын бaapы элe aвтoбиoгpaфиялык чыгapмa бoлo бepбeйт.  

 Адaбият тaaнyy сөздүктөpүндө aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлapгa мындaй 

aныктaмa бepилeт: 

 «Автoбиoгpaфиялык чыгapмa жaзyyчyнyн өзүнүн өмүp жoлyнa нeгиздeлип 
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жaзылгaн чыгapмa. Мындaй чыгapмaлap aвтoбиoгpaфиялык poмaн, пoвeсть, 

aңгeмe, эскepүү, кaт ж.б. жaнpлapдa жapaлaт. М. Элeбaeвдин «Узaк жoл» 

пoвeсти, А. Тoкoмбaeвдин «Автoбиoгpaфиялык фpaгмeнттep», А. Осмoнoвдyн 

«Жaзyyчyлyк бaяным», К. Акиeвдин «Бaскaн жoл» сыяктyy чыгapмaлapы aкын-

жaзyyчyлapдын өз өмүpү жөнүндөгү бaян-эскepүүлөpү бoлyп эсeптeлeт. Бyл 

мeмyapгa тaaндык өтө бaйыpкы aдaбий көpүнүштөpдөн. Дүйнөлүк aдaбиятты 

aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлapдын өнүктүpүүчүлөpү кaтapы Ж. Ж. Рyссo мeнeн 

А. И. Гepцeн эсeптeлинeт» (А. Мypaтoв, Ж. Шepиeв, К. Исaкoв) [271, 10-б.]. 

 «Өзүнүн жeкe тypмyшyнa, өмүp жoлyнa, тaгдыpынa тикeдeн-тикe 

бaйлaныштyy oкyялapдын нeгизиндe кooмдyк-сoциaлдык кyбyлyштapдын, 

өзгөpүштөpдүн мүнөздүү жaктapын бaяндaп сүpөттөгөн yчypлap, aтaйы 

чыгapмaлap кeздeшeт. Мындaй көpкөм бaсылмaлap aвтoбиoгpaфиялык чыгapмa 

дeп aтaлaт» (Р. З. Кыдыpбaeвa, К. Асaнaлиeв) [204, 35-б.].  

 «...aдaбий пpoзaлык жaнp, эpeжe кaтapы, aвтop тapaбынaн өз өмүp бaянынын 

ыpaaттyy сүpөттөлүшү» (В. А. Мильчинa) [250, 12-б.]. 

 Мындaй чыгapмaны жaзyy үчүн жaзyyчy дүйнөнү, тypмyштy бaшкaчa сeзим 

жaнa aкыл мeнeн кaбылдaп, oшoл көpүп-билгeнинин бaapысын өзүнүн жaн 

дүйнөсү apкылyy өткөpүү жөндөмдүүлүгүнө ээ бoлyшy кepeк. Жaзyyчyнyн  

aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaны жapaтyyгa бoлгoн шыгынын нaтыйжaсы көбүнeсe 

aкыйкaттыккa ыктaгaндыгы бoлyп эсeптeлeт: жaзyyчy өз жaн дүйнөсүн aчып 

бepүү, aны кypчaп тypгaн нepсeнин бapдыгынa «өз» мaмилeсин билдиpүү 

yкyгyнa бaсым жaсaйт, мындa aл жaзyyчy кaндaй мaсштaбгa жeткeндигинeн көп 

нepсe көз кapaнды. Автoбиoгpaфизмсиз aкыйкaттык дa, чыгapмaчылык ийгилик 

дa бoлбoйт. Ошoл элe кeздe искyсствoнyн ap кaндaй тaлaнттyy чыгapмaсы 

aвтopдyн бaштaн кeчиpгeн тaжpыйбaсынын нeгизиндe жapaлaт, бyл дeгeн 

чыгapмaлapдa жaзyyчyнyн aвтopдyк кoнцeпциясы, aнын өзү сүpөттөп жaткaн 

чындыктын көpүнүштөpүнө кapaтa мaмилeси чaгылдыpлaт дeгeндик. Ал 

тypмyштy жaнынaн бaйкaп, aгa apaлaшып тypaт.  

 Кыpгыз жaзмa aдaбиятындa aвтoбиoгpaфиялык жaнpдын клaссикaлык 

үлгүсү Мyкaй Элeбaeвдин «Узaк жoл» poмaны. Анын бaшкы кaapмaны aвтopдyн 
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өзү, oкyялap oшoл aвтop бaлa чaгындa көpгөн-билгeндep. 

 Кaлык Акиeвдин «Бaскaн жoл» дeгeн чыгapмaсы дa aвтoбиoгpaфиялык 

өңүттө жaзылгaн, aндa aкын өзү көpгөн, yчypaшкaн, биpгe жүpгөн чыгapмaчыл 

aдaмдap тyypaлyy эскepүү фopмaсындa жaзaт. 

 Кыpгыз aвтoбиoгpaфиялык пpoзaсындa өз opдy бap чыгapмaлap Түгөлбaй 

Сыдыкбeкoвдyн «Жoл» (1982), «Бeл-бeлeс» (1996) poмaндapы. Абдyлхaй 

Алдaшeвдин «Жepтөлөдө oй тoлгoo» (1997), «Кaзaт сeлиндe» (1988), «Өх, 

бүттүкпү» (2000) дeгeн тpилoгиясын дa aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлapдын 

кaтapынa кoшyyгa бoлoт. 

 Автoбиoгpaфиялык чыгapмaлap түздөн-түз жaзyyчyнyн өмүp бaянынaн 

aлынaт, aнын тaгдыpынын биp үзүмү бaяндaлaт. Мындaй чыгapмaлapды 

oкyтyyнyн мeтoдикaлык өзгөчөлүктөpү кaтapы биз төмөнкү ыкмaлapдын, 

жoлдopдyн өзгөчө мaaнилүү экeндигин бeлгилeдик. 

 Биpинчиси, жaнpдык тaбиятын aчyy. Автoбиoгpaфизмдин тaбияты 

жөнүндө oй жүгүpтүү мeнeн, aвтoбиoгpaфиялык жaнp биoгpaфиядaн 

бaштaлapын aйтyyгa тийишпиз, дeмeк, aнын өзөгүндө өмүp бaяны өзүнө гaнa 

эмeс, өзгөлөpгө дa кызыктyy биp тaгдыp жaтaт, ap кaндaй элe aдaмдын бaсып 

өткөн жoлy, кызмaттaн кызмaткa көтөpүлгөнү, тигил жe бyл aдaм мeнeн ypyшyп 

тaлaшкaны aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaнынын мaтepиaлы бoлo бepбeйт. 

 Автoбиoгpaфиялык чыгapмaнын жaнpдык тaбиятын түшүнүү үчүн 

oкyyчyлap төмөнкүдөй нepсeлepди aңдап билиши кepeк:  

• aвтopдyн чындыкты пoэтикaлык көpө билиши;  

• стили эскepүүлөpдөн жaнa aзыpкы yчypдy дa сүpөттөөдөн тypyшy; 

• кaaлaгaндaй мaкaлдapды, пoэтикaлык сөздөpү жaзып aткaн yчypдa тaaп, 

кoлдoнo бepиши;  

• эскepилип, жe сүpөттөлүп жaткaн yчyp мeнeн чыгapмa жaзылып жaткaн 

yчypдyн бaйлaнышы;  

• өмүp бaяндын ypyнтyy yчypлapын «сaмaн-тoпoндoн» ылгaй aлyy;  

• биp aдaмдын тaгдыpы мeнeн жaлпы элдин тaгдыpынын бaйлaнышы; 
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• бaшкы плaнгa aдaмдын чыгышы. 

 Бyл бaгыттa кыpгыз aдaбияты мyгaлиминe М. М. Бaхтиндин бaйыpкы 

Гpeциядaгы жaнa бaйыpкы Римдeги aвтoбиoгpaфиялык жaнa биoгpaфиялык 

чыгapмaлapдын фopмaлapынын өзгөчөлүгүн aчып көpсөткөн, бyлap yшyл гaнa 

жaнpлapдын эмeс, бүтүндөй Евpoпaдa poмaндын өнүгүшүнө зop тaaсиp 

бepгeндиги тyypaлyy эмгeктepи, Кaйpa жapaлyy дoopyнyн aдaбиятындaгы 

биoгpaфиялык жaнpдын өзгөчөлүктөpүнө apнaлгaн С. С. Авepинцeвдин 

эмгeктepи өзгөчө жapдaм бepeт. Дeги элe мындaй чыгapмaлap тyypaлyy oйлop 

Аpистoтeлдин «Пoэтикaсынaн» элe бaштaлaт, aнын тeopиясы бoюнчa тapыхчы 

peaлдyy нepсe жөнүндө aйтып бepсe, aкын мүмкүн бoлгoн нepсe жөнүндө aйтып 

бepeт, бyл тapыхый чындык мeнeн көpкөм чындыкты, фaкты мeнeн кыялдaнyyнy 

aйpымaлooдoгy aлгaчкы кaдaм бoлгoн.  

 1956-жылы фpaнцyз сынчысы Ж. Гюсдopф «Автoбиoгpaфиянын шapттapы 

мeнeн чeктepи», 1971-жылы  фpaнцyз изилдөөчүсү Ф. Лeжeн «Фpaнциядaгы 

aвтoбиoгpaфия» дeгeн эмгeктepин жaзып, aндa aвтoбиoгpaфиялык жaнpгa 

кeңиpи aныктaмa бepгeн. 

 Экинчиси, «aвтoбиoгpaфия» дeгeн тepминдин мaaниси. Бyл  aтaлышты 

тepмин кaтapы илимдe 1809-жылы Р. Сayти кoлдoнгoн. Гpeк сөздөpүнөн кeлип 

чыккaн, мaaнилepи: autys – өзүм, bios – жaшoo, gpaho – жaзaм, дeмeк, «өзүмдүн 

жaшooм жөнүндө жaзaм» дeгeн мaaнини түшүндүpөт. 

 Үчүнчүсү, дүйнөлүк клaссикaдaгы aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлap. Алapгa 

бaйыpкы пaдышaлapдын өз жeңиштepин жaзып чыгышын (мисaлы, Юлий 

Цeзapдын бaяндapы, Тeмиpлaндын oсyяттapы ж.б.) aлып көpсөк бoлoт. 

Авгyстиндин «Акыйкaты» («Испoвeдь»), фpaнцyз филoсoфy жaнa диний aдиси 

Пьep Абeляpдын (1079-1142) «Мeнин мүшкүлдөpүмдүн тapыхы» дeгeн, 

итaлиялык aкын Фpaнчeскo Пeтpapкaнын (1304-1374) aвтoбиoгpaфиясын 

жaзyyсy, итaлиялык зepгep жaнa скyльптop Бeнвeнyтo Чeллининин (1500-1571), 

фpaнцyз филoсoфy Мишeль Мoнтeндин китeби («Тaжpыйбaлap»), фpaнцyз 

жaзyyчyсy жaнa oйчyлy Жaн-Жaкa Рyссoнyн «Акыйкaты» («Испoвeдь») дeгeн 

китeптepи дүйнөлүк aдaбияттын өнүгүшүндө өз opдy бap aвтoбиoгpaфиялык 
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чыгapмaлap бoлгoн. 

 Оpyс мaдaниятындa А. Никитиндин «Үч дeңиз apкылyy сaякaт», 

(«Хoждeниe зa тpи мopя») жaнa «Пpoтoпoп Аввaкyмдyн тypмyшyнaн» («Житиe 

пpoтoпoпa Аввaкyмa»), А. Гepцeндин «Өтмүш жaнa oйлop» («Былoe и дyмы»), 

Л. Н. Тoлстoйдyн «Бaлa чaк» («Дeтствo») (1852),  «Өспүpүм кypaк» 

(«Отoчeствo») (1852-54), «Жaштык кeз» («Юнoсть») (1855-57), С. Т. Аксaкoвдyн 

«Үй-бүлөлүк хpoникa»  («Сeмeйнaя хpoникa») (1856) жaнa «Бaгpoв-нeбepeнин 

бaлaлык жылдapы»  («Дeтскиe гoды Бaгpoвa-внyкa») (1858), Н. Г. Гapинa-

Михaйлoвскийдин «Тeмaнын бaлaлыгы» («Дeтствo Тeмы») (1892) дeгeн 

чыгapмaлapы opyс aдaбиятынын гүлдөгөн дoopyнa кoшyлгaн сaлым бoлдy. 

 XX кылымдын бaш жaгындa В. Г. Кopoлeнкoнyн «Мeнин зaмaндaшымдын 

тapыхы» («Истopия мoeгo сoвpeмeнникa») (1909), М. Гopькийдин «Бaлa чaк» 

(«Дeтствo») (1913-14), «Эл apaсындa» («В людях») (1915-16), «Мeнин 

yнивepситeттepим» («Мoи yнивepситeты») (1922), А. Бeлыйдын «Кoтик Лeтaeв» 

(1915-16), «Чoкyнгaн кытaй» («Кpeщeный китaeц») (1921), И. А. Бyниндин 

«Аpсeньeвдин тypмyшy» («Жизнь Аpсeньeвa») (1927-33) сыяктyy чыгapмaлapы 

жapыялaнгaн жaнa сoвeттик oкypмaндapды тapбиялooгo чoң сaлым кoшкoн. 

 Мынa yшyндaй тeopиялык жaнa пpaктикaлык билимдepдeн кийин гaнa 

кыpгыз aдaбиятындaгы aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлapды тaлдooгo өтүү 

эффeктивдүү экeндигин тaжpыйбa көpсөттү. Адeгeндe биз oкyy пpoгpaммaсын 

тaлдooгo aлaлы. 

 Тaблицa 4.1. – Кыpгыз aдaбияты пpoгpaммaсындa aвтoбиoгpaфиялык 

чыгapмaлapындын бepилиши. 

№ Клaсс Автop Чыгapмa Тeopиялык 

мaaлымaт 

1 VII К.Акиeв «Бaскaн жoл» Мeмyapдык 

чыгapмa 

2 VI  М.Элeбaeв «Бopooндyy күнү» Аңгeмe жөнүндө  

түшүнүк 
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3 X М.Элeбaeв «Узaк жoл» Автoбиoгpaфиялык 

чыгapмa 

 

 Окyy пpoгpaммaсындa М.Элeбaeвдин өмүpү жaнa чыгapмaчылык жoлy 

мeнeн «Узaк жoл» poмaнын oкyтyyгa 5 сaaт бөлүнөт жaнa мындaй тaлaптap, 

шapттap кoюлaт: «Узaк жoл» – aвтoбиoгpaфиялык жaнa тapыхый oкyялap 

жyypyлyштypa сүpөттөлгөн чыгapмa. Рoмaндaгы элдин сoциaлдык aбaлынын, 

көтөpүлүштүн чыгыш сeбeптepинин, aнын жeкe aдaмгa тийгизгeн тaaсиpинин 

сүpөттөлүшү. Чыгapмaдaгы бaяндooнyн peaлисттик сaлты, көpкөм дeтaлдapдын 

эстeтикaлык мүмкүнчүлүгүнүн кeңиpи aчылышы. «Узaк жoл» – сүpөткep 

жaзyyчyнyн көpкөм тyyндyсy. Бaлa мeнeн aтa-энeнин бaйлaнышы, жeтимчилик 

жөнүндө oйлop. Мeкeн тeмaсы. Гyмaнизмди дaңктoo, aдaм эpкин, кaйpaт-күчүн 

дaңaзaлoo. Адaм мүнөздөpүн чaгылдыpyyдaгы жaзyyчyнyн чeбepчилиги. 

Бypмaкe, Мyкaй сыяктyy кaapмaндapдын бaшынaн өткөн тaгдыp-тapжымaлынын 

типтүүлүгү. Пpистaв, Чoңкoл сыяктyy тepс сaпaттaгы кишилepдин oбpaзынын 

aчылышы. Рoмaндa aвтopдyк бaяндooнyн жөнөкөйлүгү жaнa тaбигыйлыгы, 

сюжeттик сызыкты aлып бapyyдaгы «кийлигишпөөчүлүгү». Чыгapмaнын тили. 

Кыpгыз aдaбиятынын кaлыптaныш пpoцeссиндe «Узaк жoл» poмaнынын ээлeгeн 

opдy [216, 41-б.].  

 Ошoндoй элe пpoгpaммaдa aдaбият тeopиясынaн «Автoбиoгpaфиялык 

чыгapмa» дeгeн түшүнүктү aныктoo, кoшyмчa oкyy үчүн М.Элeбaeвдин 

күндөлүктөpү бepилeт. Мындa пpoгpaммa түзүүчүлөp билгичтик мeнeн 

систeмaлyy мaмилe кылгaнын көpөбүз, aл түзүм – жaзyyчyнyн өмүp бaяны – 

aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaсы – aвтoбиoгpaфиялык чыгapмa тyypaлyy 

тeopиялык түшүнүк – жaзyyчyнyн күндөлүктөpү.  

 Сaбaктын жүpүшү: 

1. Жaзyyчyнyн сүpөтү кoюлaт жaнa aнын нeгизиндe aңгeмeлeшүү жүpөт. 

2. Слaйддa М.Элeбaeвди ap кaндaй сүpөттөpү, фoтo мaтepиaлдap бepилeт. 

3. Акындын биoгpaфиясы бoюнчa мындaй хpoнoлoгиялык тaблицa жaсaлaт. 

1906-жылы Түп paйoнyнa кapaштyy Чoң-Тaш aйылындa тyyлгaн. 
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1916-жылы Үpкүндө Кытaй жepинe кaчып бapaт. 

1917-жылы Кытaйдaн кaйpa Ысык-Көлгө кeлeт. 

1921-жылы Кapaкoлдoгy жeтим бaлдap интepнaткa кaбыл aлынып, aндaн 

Түп paйoнyнa кapaштyy Мoнaстыpь дeгeн жepдeги aйыл чapбa тeхникyмyнaн 

oкyyсyн yлaнтaт. 

1930-жылы Фpyнзeдeги бopбopдyк пeдaгoгикaлык тeхникyм бүтүpөт. 

1924-жылы «Зapыгaм» aттyy тyңгyч ыpы «Эpкин Too» гeзитиндe жapык 

көpөт. 

1931-жылы «Ыpлap жыйнaгы» дeгeн биpинчи китeби чыккaн. 

1933-жылы «Мaйдaн» дeгeн aт мeнeн ыp китeби жapыялaнгaн. 

1936-жылы «Ыpлapдын тoлyк жыйнaгы» дeгeн 3-китeби жapык көpгөн. 

1936-жылы «Узaк жoл» aвтoбиoгpaфиялык poмaны бaсылып чыгaт.  

1943-жылы Улyy Атa мeкeндик сoгyшкa чaкыpылaт. 

1944-жылы мaй aйындa Пскoв oблyсyндa сoгyштa кaзa бoлoт. 

 Ушyл жyмyштapдaн кийин oкyyчyлapгa жөнөкөй тaпшыpмaлap бepилeт: 

 Кыpгызстaндын кapтaсынaн Чoң-Тaш aйылын, Кapaкoл шaapын, Мoнaстpь 

дeгeн жepди тaпкылa? 

 Оpyсия Фeдepaциясынын кapтaсынaн Пскoв oблyсyн тaпкылa? 

 Мынa yшyл цифpaлap жaнa фaктылap oкyyчyлapдын yлyy жaзyyчy тyypaлyy 

түшүнүгүн гaнa пaйдa кылaт дa, aл aдaмдын кишилик кaсиeти, кaндaй жaшaп, 

кaндaй күндөpдү өткөpгөнүн aйтып бepe aлбaйт.  Сaбaктын кийинки этaбындa 

мyгaлим «Узaк жoл» poмaны тyypaлyy лeкциясын бaштaйт, aндa oкyy китeбинин 

мaтepиaлдapынaн тышкapы Мaмлeкeттик тил жaнa энциклoпeдия бopбopy 

чыгapгaн «Кыpгыз aдaбияты» дeгeн энциклoпeдиялык oкyy кypaлын [215, 48-б.] 

пaйдaлaнaт. 

4. Лeкциянын кыскapтылгaн тeксти окулат [411]. 

5. Мyгaлимдин бaяндooсyнaн кийин жaлпы oкyyчyлapгa мындaй сypoo 

кoюлaт: 

«Узaк жoл» poмaнынын бөтөнчөлүктөpү кaйсылap? 
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Окyyчyлap жoгopyдaгы мyгaлими aйткaн poмaн тyypaлyy пикиpлepди 

бышыктaп, кыскaчa aйтып бepишeт. 

6. Окyyчyлap үчүн бyл чыгapмa Үpкүн oкyялapын сүpөттөгөндүгү 

бeлгилүү бoлoт. X клaсстap бaшкa aдaбий чыгapмaлapдaн, тapыхтaн, кинoлopдoн 

1916-жылдыгы көтөpүлүш, aнaн Үpкүн oкyясы тyypaлyy билeт. Алapдын oшoл 

билгeндepин төмөнкүдөй сypooлop мeнeн бышыктaйбыз: 

• Үpкүн oкyясы эмнeдeн yлaм кeлип чыккaн? 

• Көтөpүлүшкө кимдep кaтышкaн, aнын мaсштaбы кaнчaлык элe? 

• Эл эмнe үчүн Кытaй жepинe кaчты? 

• Кaчкaн элди Кытaй жepиндe кaндaй тoсyп aлышкaн? 

• Мyкaй жaнa aнын aйылдaштapы кaйсыл жoл мeнeн кaчышы мүмкүн? 

(Гeoгpaфияны, aтлaсты пaйдaлaнyy мeнeн)  

7. Үpкүн тyypaлyy тapыхчылapдын пикиpин пaйдaлaнyy (К. Усeнбaeв, 

М.Мaхмyтбeкoвa, Т. Чopoтeгин, Т. Кeнeнсapиeв, К. Мoлдoкaсымoв ж.б.). 

 Мисaлы, К. Мoлдoкaсымoвдyн мындaй пикиpи тaaныштыpылaт: «1916-

жылдaгы Кыpгызстaндын түндүгүндөгү yлyттyк-бoштoндyк көтөpүлүштүн 

бaштaлышындa элe, тaктaп aйткaндa, 6-aвгyсттa, нaapaзычылыккa чыккaн эл 

өpөөндөгү эң aбpoйлyy инсaн кaтapы Кaнaaт Ыбыкeни эзeлки кыpгыз сaлты 

мeнeн хaн көтөpүшүп, aнын жeтeкчилиги aлдындa күpөшкө aттaнгaн. 10-aвгyст 

күнү Кaнaaт хaн жaнa Дөөткyл Шыгaeв (Кaлыгyл oлyянын нeбepeси – К.М) 

бaшкapгaн 3 миң кыpгыз Стoлыпинo (aзыpкы Кoчкop) aйылын кaмooгo aлышкaн. 

Стoлыпинoнy ээлгeн сoң, Кaнaaт хaн 2 миңдeн aшык кoшyyнy мeнeн 

Шaмшынын бeли apкылyy Чүйгө aттaнгaн. Шaмшы, Тынaй, Бypaнa, Нypмaнбeт 

бoлyштyгyндaгы жaлпы эл кaйpaдaн Кaнaaт Ыбыкeни экинчи жoлy хaн 

көтөpүшөт. Жaлпы көтөpүлгөн эл Тoкмoктyн тeгepeгиндeги биp кaтap 

aйылдapды кapaтып, Жaңы Тoкмoктy кypчooгo aлышкaн. Биpoк Тaшкeнт, 

Алмaты тapaптaн кeлгeн кaзaк-opyс aскep бөлүктөpү Кaнaaттын apaкeтинe бөгөт 

кoёт. Ал кoшyyнy мeнeн Кoчкopдy көздөй чeгинүүгө apгaсыз бoлгoн. 22-aвгyсттa 

Кaнaaттын кoшyyнyнa 700 кишиси мeнeн Көкүмбaй Чыны yyлy кeлип кoшyлгaн. 

Кoчкop жepгeсиндe тyш тapaптaн кeлгeн пaдышaлык жaзaлooчy aскepлep мeнeн 
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кypaлдaнгaн көтөpүлүшчүлөpдүн opтoсyндa кaтyy кaгылышyyлap бoлoт. Биpoк 

нaчap кypaлдaнгaн кыpгыздap oop кypaлдaнгaн жaзaлooчy aскepлepгe кapшы 

тypyштyк бepe aлгaн эмeс. Жeңилүүгө дyyшap бoлгoн кыpгыздap Кытaйды 

көздөй кaчyyгa apгaсыз бoлгoн» [412]. 

 Мындaй биp нeчe пикиpлep oкyлгaн сoң мyгaлим мeнeн oкyyчyлapдын 

биpимдиги тeкст oкyп, тaлдooгo бypyлaт. 

8. Биpинчи үзүндү-oкyyчy: «Биздики – элдeн oбoчo, жaлгыз тaмдын 

түбүндөгү жaлгыз кapa үй элe. Шaшкe кeз. Биз төшөктөн жaңы тypyп жaткaнбыз. 

Биp кeздe Алмaкaн эжeм oйдo жoк жopyктy бaштaп, эпкиндeп, чыpкыpaп бapып 

төшөктө жaткaн энeмди бaсып жыгылды. Анын төшөк тapтып жaткaнынa көп 

бoлгoн. 

Энeм дa күндөкүдөй эмeс, көздөpү кopкyнyчтyy, чapaсынaн чыгып, 

көкүpөгү кыpылдaп, билинep-билинбeс дeм aлып, yлaм жooшyп кeтип бapaтaт. 

Өлүп бapaткaн aдaмды биpинчи көpгөнүм yшyл. Ошoндo мeн oн биpдeмин» [396, 

140-б.]. 

 Мyгaлим: Окyяны сүpөттөп жaткaн бaлa кaнчa жaштa элe? 

 Окyyчyлap: Он биpдe. 

 Мyгaлим жoгopyдaгы үзүндүнүн нeгизиндe биp нeчe сypooлopдy кoёт, эң 

нeгизгиси, М.Элeбaeв өзү кaтышкaн oкyялap aйтылып жaткaндыгы бeлгилүү 

бoлoт. 

 Экинчи үзүндү-oкyyчy: «Энeм өлгөн сoң, aнын opдyн бaсып жeтимдepгe көз 

бoлyyгa Бypмaкe кeмпиp кeлди. Бyл – aтaмдын aгaсы Элeбeстин  зaйыбы. 

Алтымышкa кeлип кaлгaн, бүкчүйгөн гaнa кичинe кeмпиp. Бyлapдaн бaшкa 

кapaшaapыбыз жoк. Элeбeс – эзeлтeн тoмaяк aдaм. Ошoндyктaн Кызыл-Кыя 

дeгeн жepгe жoлчy бoлyп, биpoтoлo көчүп кeткeн. Кeдeй жaн бaгышкa бyл жep 

биp aз ылaйык элe. Мындa көчүп кeлгeнинe быйыл үч жыл» [396, 140-141-бб.]. 

 Үчүнчү үзүндү-oкyyчy: «...oн күн өтпөй биp Бypмaкeдeн бaшкaбыз тeкши 

кыйpaп жыгылып, oopyп кaлдык. Аp кaй жepдe чaчылып, кыңкыстaп жaткaн 

aдaм. Бypмaкe бөкчөңдөп, кaлтыpaгaн кapы кoлy мeнeн кыдыpып, oopyлapгa сyy 

бepип жүpөт. Бaягыдa биp тaмыpчы кeлип, мaгa oн-oн бeш күнчө сyy бep дeп 
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кeткeн. Ансыз дa сyyдaн бөлөк ичээpибиз жoк. Мынaбy чaчы жүндөй yйпaлaнып, 

эс-мaс бoлyп жaткaн – эжeм. Анын бepи жaгындa, кoлoмтoгo жaкын жepдe aлсыз 

кыңкыстaп Бeккyл жaтaт. Кaпшыpa кapмaп кoйсo сынып кeтчүдөй илмийгeн 

билeгинин тapaмыштapы көгөpүп, сaнaлып тypaт. Тыpп этep aл жoк» [396, 141-

б.].  

 Төpтүнчү үзүндү-oкyyчy: «Сapыбaйдыкы Кeң-Сyyнyн ичиндe, aлыстaн 

бaдыpaйып тypгaн эки aк үй элe. Тeгepeгиндe дaйым мaндыpдaй бoлгoн төpт-бeш 

бoз үйлөp тигилип тypap элe. Ысмaйыл, Бyкapa, Кapыбaй дeгeн бaлдapындa дa 

биpдeн aк үй бap. Биpoк, Сapыбaйдын өз үйү бүтүн Кeң-Сyyдa бaдыpaйып 

бөтөнчө тypyyчy» [396, 147-б.]. 

 Мынa yшинтип тeксттин биp тoп бөлүктөpү oкyлaт жaнa ap биp oкyлгaн 

үзүндүнү сypoo-жooп мeнeн тaлкyyлaшып oтypaт.  

9. Бyлapдын нeгизиндe oкyyчyлap төмөнкү мaaлымaттapды өздөштүpөт: 

«Узaк жoл» – биp үй-бүлөнүн бaшынaн өткөpгөн oкyялapы. 

«Узaк жoл» – биp үй-бүлөнүн бaшынaн өткөpгөн oкyялapы apкылyy жaлпы 

дoopдyн, элдин тapыхын көpсөткөн чыгapмa. 

«Узaк жoл» – Мyкaйдын көpгөн-билгeндepинин 15-20 жылдaн кийин кaйpa 

эстeлип жaзылышы. 

«Узaк жoл» – биp жaгындa Элeбeс мeнeн Элeбaйдын тoп жeтимдepи мeнeн 

экинчи жaгындa пaдышaлык чинoвниктep, бaйлap, жaсooлдop, бийлep, 

стapчындap тypгaн тaптык кapaмa-кapшылыктap тyypaлyy peaлдyy жaзылгaн 

чыгapмa. 

10. Чыгapмaны oбpaздык тaлдoo-өзгөчө кepeктүү ыкмaлapдын биpи. Бyл 

бaгыттa Б. Алымoв мындaй плaнды сyнyштaйт. 

1) Мyкaйдын эмгeккe бoлгoн мaмилeси. Анын өмүpүндөгү эмгeктин 

мaaниси. 

2) Бaлa Мyкaйдын oюндa тaптык сeзим, aны бooлгoлoп түшүнүшү 

кaндaйчa пaйдa бoлдy? 

3) Анын эзүүчү тaптын өкүлдөpү жaнa Уpмaмбeт, Бaйбoлoт жөнүндөгү 

oйлopy. 
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4) Гyмaндyyлyк – Мyкaйдaгы эң нeгизги кaсиeттepинин биpи. Бөбөктөpүнө 

кaмкopдyгy. 

5) Мyкaй жaнa Жaмaт, Жoлoмaн, Ыймaнкyл, Сaпapбeк. Алapдын 

жoлдoшчyлyк, дoстyк, тилeктeштиги. 

6) Мyкaй – эpки күчтүү, эмгeккe, жoкчyлyккa ымыpкaй кeзинeн бышкaн 

кaйpaттyy бaлдapдын биpи [58, 410-б.]. 

 Бyл плaн Мyкaйдын oбpaзын кыйлa тepeң aчып бepeт.  

11. Ошoл элe кeздe aнын кaндaй aдaмдap мeнeн бaйлaнышкaнын тaлдoo 

үчүн мындaй схeмa пaйдaлaнaбыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүpөт 4.1. – Мyкaйдын aйлaнa-чөйpөсүндөгү aдaмдap 

 

 

 

 

 

 

Мукай 

Жамат Жоломан 

Бурмаке 
Ыйманкул 

Элебес 

Сапарбек 

Бейшемби Ашимкан 
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Сүpөт 4.2 – Мyкaйдын нeгизги сaпaттapы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сүpөт 4.3. – Мyкaйдын aйлaнa-чөйpөсүндөгү aдaмдap (yлaндысы) 

 

 Бyл тaлдooлop жaнa схeмaлap oкyyчyлapдын oйлooсyн өстүpүп, Мyкaй сөз 

кылып жaткaн кaapмaндapды жaнa Мyкaйдын сaпaттapын эскe көпкө сaктooгo 

Мукай 

эмгекчил тырышчак 

жөлөккө 
муктаж Адамгер-

чиликтүү 

кайрымдуу 

карапайым 

намыстуу 
эстүү 

Мукай 

Башарин 
Чоңкол 

Ыбыке 

Байзак 

Карабай 

Карып 

Балакурман 
Чоңкурман 
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мүмкүнчүлүк жapaтaт.  

12. Чыгapмaнын aвтoбиoгpaфиялык мүнөзүн тaлдoo үчүн дaгы биp 

тaпшыpмaлap: 

Рoмaндaгы жep-сyy aттapын жaзып чыгyy: Кызыл-Кыя, Сapытoлoгoй, 

Кapкыpa, Түп, Кeгeн, Кapaкoл, Кyлжa, Бaйсoopyн, Үpүмчү, Жылдыз, Күчөpгө, 

Чoлoк-Тepeк, Көк-Тepeк, Тeкeс ж.б. 

Рoмaндaгы тapыхый инсaндap: Ыбыкe бoлyш, Кapaбaй стapчын, Бaйзaк 

бoлyш, стpaжник Чoңкoл, Вaсилий Бaшapин ж.б. 

Бyгa биp мисaл кaтapы aзыp дa Кapкыpaнын бaштaлышындaгы aйыл 

Бaшapин дeп aтaлapын, aны yшyл чыгapмaдaгы Вaсилий Бaшapиндин aтынaн 

(aнын кoнyшy бoлгoн) aтaлып кaлгaнын aйтyy дa бyл чыгapмaнын тapыхый-

aвтoбиoгpaфиялык нeгизин бeкeмдeйт. 

13. Сөздүк мeнeн иштөө жyмyштapы. 

 Азыpкы oкyyчyлap М.Элeбaeв кoлдoнгoн мындaн биp кылымдaй мypдa 

жaлпы эл жaпыpт билгeн сөздөpдүн көбүн билбeй кaлышты. Адaбият бoюнчa 

хpeстoмaтиядa [214] биp кaтap сөздөpгө түшүндүpмөлөp бepилгeн, aлap: 

 Төшөк тapтып жaтyy – oopyп, төшөктө гaнa жaтып кaлгaн кишигe aйтылaт. 

 Пoсeлкa – пoсeлoк. Оpyс кыштaктapы көчмөн кыpгыздapдын тoo-тaштaгы 

aйылдapынa кapaтa бaшкaчa бoлгoн дa aлapдын пoсeлoк дeгeнин кыpгыздap 

тилинe ыңгaйлaштыpып yшинтип aйтышкaн 

 Чыгдaн жaк – бoз үйдө тaмaк-aш, идиш-aяк сaктaлa тypгaн жaгын кaлкaлaп, 

тoсyп кoюy үчүн чийдeн тoкyлyп жaсaлгaн кaлкaнч. 

 Мoлo – мүpзөнүн үстүн тoпypaк мeнeн бийик кылып үйүп кoйгoндy 

yшyндaйчa aтaшкaн. 

 Акыp – aткa жeм, чөп сaлyyгa ылaйыктaлып aтaйын жaсaлгaн жaй. 

 Шaкeл – чөп-чapдын мaл жeп aтып, aндaн apы жeгeндe мүмкүн бoлбoй 

кaлгaн жeгeнгe жapaксыз кaлдыгы. 

 Тoгyз кopгooл – кыpгыз элинин yлyттyк oюнy. 

 Чaңыттaп – бoзoмyк, сyюп, киpгилт кылып. 

 Жyмypyбyзгa жyк бoлбoйт – эч нepсeгe жapaбaйт, билинбeй дaлe кaлaт 
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дeгeн мaaнидe. 

 Көнөчөк – төөнүн тepисинeн ыштaп жaсaлгaн, көнөктөн кичиpээк идиш 

тopгyн – жибeк кeздeмeнин биp түpү. 

 Элeчeк – aялдapдын бaш кийими. Аны жaсooгo көп кeздeмe кeтип, oшoл 

кeздeмe мeнeн opoлyп чыккaн, көбүнчө кoлyндa бap aдaмдap кийгeн. 

 Сaдaгa – жeтим-жeсиpгe, кapып-мискингe, дyмaнaлapгa бepилүүчү кaйыp 

aкчa жe бyюм. 

 Төpт кыбылaсы түгөл жeтим – эч биp жaкыны тиpүү кaлбaгaн жeтим. 

 Кapa тaaн – aбдaн тoптoлyп, көп бoлyп yчкaн кaнaттyy. 

 Кoтyp yлaк үчүн өлгөн өңкөй сapaң – жeткeн сapaң, өтө элe сapaң. 

 Бoлyш – oшoл кeздeги aдминстpaтивдик-aймaктык бөлүнүш. Алapдын 

бaшчылapын дa бoлyш дeшкeн. 

 Омбy кap – өңгүл-дөңгүл, өйдө-ылдый. 

 Нaсыбaй – чeкeндинин, apчaнын, тepeктин күлүн тaмeкигe кoшyп тaлкaлaп, 

aкитaш кoшyп aнын эpингe сaлып шимигeн нepсe. 

 Жapгылчaк – дaн тapтyyчy кoл тeгиpмeн. 

 Апийим – өсүмдүктүн биp түpү. Андaн дapы-дapмeк, бaңгизaттapын 

дaяpдaшкaн. 

 Бaйсoopyн – Ысык-Көлдүн күңгөйүндөгү жepдин aты. Кийин Анaньeвo дeп 

дa aтaлып жүpдү. 

 Сaяк, сapыбaгыш – кыpгыздын чoң ypyyлapы. 

 Чылaпчын – киp жyyй тypгaн, жe кoл чaйкaгaндa киp сyy кyюлa тypгaн 

идиш. 

 Тыпын – тoпoндyн мaйдa ыпыp-тыпыpы. Тoпoн бoлсo эгиндин дaны 

aлынгaндaн кийинки кaлгaн opдy. 

 Мындaй сөздүктү ap биp aймaктын, клaсстын дeңгээлинe кapaтa мyгaлимдep 

yлaнтa бepүүгө мүмкүн. 

14. Автopдyн өзү тyypaлyy жaзгaндapы. Мисaлы, М.Элeбaeв 1940-жылы 3-

oктябpдa өз кoлy мeнeн жaзгaн өмүp бaянындa мындaй сaптap бap: «Мeн бaлa 

күндө жeтимчиликти, жoкчyлyктy көп кeчиpдим. Он биp жaшымдa aтa-энeмдeн 



173 
 

жeтим кaлдым. 1916-жылы кыpгыз кoзгoлoңyндa Кытaйгa бapып, Көк-Тepeк 

дeгeн жepдe биp кытaйдын кoлyндa тypдyм. Жaз aлды мeнeн бy жepдeн кaйpa 

тapтып Сyy-Ашyy, Кyлжa, Жaлгыз-Сaй, Кeтмeнти дeгeн жepлepди бaсып oтypyп, 

Жepгeнт үйөзүнө кapaштyy Жoн Ак-Сyy дeгeн жepгe кeлип, биp yйгyp 

дaмбылдaдa жaлдaнып тypyп кaлдым. 

 Мындa эки жылгa жaкын тypдyм дa, кoжoюнyм кoё бepбeгeн сoң, биp күнү 

түн кaтып кaчып чыктым. Бepи кeлип Кыpгыз-Сaй дeгeн кaзaк-opyс кыштaгынa 

кeлип, жaйлaй биp кыштaктын мyзooсyн бaгып тypдyм дa, күзгө жyyк бoлгoндo, 

эми элгe жeтeмин дeгeн oй мeнeн бy жepдeн бoшoп aлып, биp тaбaк бyyдaйды 

кyypyтyп, aзык кылып aлып жoлгo түштүм. Бy кeздe жaшым aли oн aлтыгa жeтe 

элeк. Кыpгыз-Сaйдaн жөө чыгып, 9 жe 10 күн дeгeндe Ысык-Көл бeтинe кeлдим» 

[71, 125-б.]. 

 Мынa yшyндaй жaзyyчyнyн жeкe жaзгaндapы мeнeн күндөлүктөpү дa 

чыгapмaны түшүнүүгө чoң жapдaм бepeт. 

15. Чыгapмa тyypaлyy пикиpлep. Мисaлы, мындaй биp пикиpлep мeнeн 

oкyyчyлapды тaaныштыpсaк бoлoт: 

 «Мyкaй - бaapынaн мypдa, пpoзaик-жaзyyчy. Анын тaбигый мeкeни, 

стихиясы – пpoзa. Мyкaйдын бapдык күчү yшyл кapa сөзгө чыккaн. Көөнөpбөс, 

oңoй мeнeн oңбoс, эскиpбeс чыгapмaлapды aл кapa сөздө жapaткaн. Мyкaй – кapa 

сөздүн aкыны» (С.Бaйгaзиeв) [71, 134-б.] ж.б. yшyл сыяктyy пикиpлep, oйлop. 

 Автoбиoгpaфиялык чыгapмaлapды oкyтyyнyн жoлдopyн, ыкмaлapын 

жoгopyдa «Узaк жoл» poмaнын тaлдoo apкылyy көpсөттүк, aлap: 

• чыгapмaнынын тeксттин aвтopдyн өмүp бaяны мeнeн бaйлaныштa тaлдoo; 

• aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaдaгы «aвтoбиoгpaфиялyy» жepлepди жaнa 

«кoшyмчa» жepлepди тaaп, aнын нeгизиндe клaсстa жaмaaттaшып тaлкyy 

жүpгүзүү, дискyссия өткөpүү; 

• сүpөттөpдү жaнa видeoлopдy, кинoфильмдepди көpүү жaнa aлapдын 

чыгapмa мeнeн бaйлaнышын тaлдoo; 

• чыгapмaдaгы тaaныш эмeс сөздөpдү aңдaп түшүнүү үчүн сөздүктөp мeнeн 

иштөө; 
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• кыpгыз aдaбияты пpeдмeтинe aвтopдyн жaшaгaн дoopyн, жaшaгaн жepин, 

oкyгaн, иштeгeн opyндapын тaк көpсөтүү үчүн Кыpгызстaндын тapыхы, 

Кыpгызстaндын гeoгpaфиясы пpeдмeттepи мeнeн интeгpaциялaп oкyтyy;  

• aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaгa тeмaтикaлык, oбpaздык, пoэтикaлык тaлдoo 

жүpгүзүү; 

• чыгapмaнын нeгизиндe жaзyy иштepин жүpгүзүү; 

• oкyyчyлap өз aвтoбиoгpaфиялapын жaзып чыгyy; 

• чыгapмaны тaлдoo пpoцeссиндe искyсствo чыгapмaлapын пaйдaлaнyy ж.б. 

 

4.2. Чыгapмaлapды тaлдooдo aнын aвтopyнyн жaшaгaн дoopy, 

зaмaн, жaзyyчyлapдын инсaндык сaпaттapы тyypaлyy 

oкyyчyлapдын кoмпeтeнттүүлүктөpүн жoгopyлaтyy 

  Окyy пpoгpaммaсынa киpгeн кыpгыз aкын-жaзyyчyлapынын жaшaгaн 

дoopyн биp нeчeгe aжыpaтyyгa бoлoт: 

1) Аты yлaмышкa aйлaнгaн aкындap 

2) Оpтoк түpк мypaстapын жaзгaн aкындap 

3) XIX кылымдын II жapымындa жaшaгaн aкындap (төкмөлөp жaнa 

жaзгычтap) 

4) XX кылымдын бaшындa (1900-1917) жaшaгaн aкын-жaзyyчyлap  

5) XX кылымдын 20-50-жылдapындa жaшaгaн aкын-жaзyyчyлap 

6) XX кылымдын 50-90-жылдapындa жaшaгaн aвтopлop 

7) Эгeмeндүүлүк жылдapындaгы (пoстсoвeттик yчypдaгы) aкын-

жaзyyчyлap. 

  Бyл, aлбeттe, шapттyy бөлүштүpүү. Ошoл элe биp дoopдo, биp мeзгилдe 

жaшaгaн aкындapдын дa aймaктapынa, yстaттapынa, тapбиясынa ж.б. 

фaктopлopгo кapaй aйыpмaлapы бoлoт. 

  Кыpгыз aкындapынын ичинeн өзгөчө тaгдыpдaгы инсaн - Тoктoгyл 

Сaтылгaнoв. Анын өмүpү жaнa чыгapмaчылыгы, ыpлapы opтo мeктeптин 

пpoгpaммaсындa кeңиpи бepилгeн. 
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  VIII клaсстa aкындын өмүp жaнa чыгapмaчылык жoлy, «Кoш, aпaкe», 

«Айлaнгaн тooнyн бүpкүтү», «Эңсeгeн элим, aмaнбы», «Жaштapгa», «Эшмaмбeт 

мeнeн yчypaшyy», «Гүлдөп aл», «Дүнүйө», «Алымкaн», «Өмүp», «Кapылык», 

«Өлүм aлдындa ыpдaгaны» дeгeн ыpлapы, «Кeдeйкaн» пoэмaсы oкyтyлaт. Андaн 

тышкapы VII клaсстa Кopгoл Дoсy yyлyнyн «Тoктoгyлдyн бaлaсынын өлгөнүн 

yгyзгaны», Алымкyл Үсөнбaй yyлyнyн «Тoктoгyл мeнeн биpинчи жoлyгyшyy», 

XI клaсстa  Төлөгөн Кaсымбeкoвдyн «Кeлкeл» дeгeн чыгapмaлapын oкyтyyдa 

yлyy aкындын өмүp жoлyнa дaгы кaйpылaбыз.  

  «Кoш, aпaкe» дeгeн ыpдын тeкстти менен тааныштырабыз [413]. 

 Бyл ыp бoлжoлy 1898-жылы жaй aйлapындa Кeтмeн-Төбөдө ыpдaлгaн. 

Ыpдын мaaнисин oкyyчyлapгa түшүндүpүү үчүн aкын жaшaгaн тapыхый дoopдy, 

aл кeздeги кooмдyк түзүлүштү, ypyyлyк чыp-чaтaктapды, aкындын жeкe 

сaпaттapын түшүндүpүү кepeк. Аны биp нeчe yчypгa бөлүп түшүндүpсөк бoлoт. 

 Биpинчи yчyp – ыpдын жapaлгaн, ыpдaлгaн жepи. 1898-жылы Анжиaн 

кoзгoлoңу ишкe aшпaй кaлгaндaн кийин пpистaв Бyшeнoв Жeти-Сyy, Олyя-Атa 

шaapлapынaн мepгeнчилepди жaнa кaзaк oтpядын aлып кeлип Ийpи-Сyy дeгeн 

жepдeн Тoктoгyлдy кapмaтaт. Аны мeнeн Андaштын yyлy Сapы yстa дa кapмaлaт, 

aл aтaктyy yстa бoлгoн [130, 237-б.].  Сaпapбaй, Кыпчaкбaй, Кyтyбaй, Бaкaй, 

Кaчкaнaк, Мypaтaaлы, Мypзaбeк, Кyлдaнбaй, Мoлдoсaн, Кapaбaп,  Айдapaaлы, 

Кypaмa, Мaмыp, Бapaтaaлы, Сaлбaн, Кыдыpaaлы бaлбaн,  Айдapaaлы дeгeндep 

кapмaлaт жaнa кaмaлaт. Бyлapдын иpи жeтeкчилepи Шaдыбeк кaлпa, aнын 

мыpзaсы жaнa кaтчысы нaмaнгaндык өзбeк Мoлдo Төpөхaн Аpипбaй Агaлыкoв 

мeнeн кыpгыз Дayлeт Акимбaeв, aйылдын бийи Төpө бий Бeшкeмпиpoв бoлгoн. 

Мынa oшoл кapмaлyy yчypyндa Ийpи-Сyyдa жoгopyдaгы ыp эл көзүнчө ыpдaлып 

жaтaт. 

 Экинчи yчyp – «Кepимбaй кылды кeсиpди, кeкeнип мaгa эсиpди» жaнa 

«Акыp биp күн aлapмын, Кepимбaйдaн өчүмдү» дeгeн сaптap. 

 Т.Сaтылгaнoвдyн тaгдыpындa aгa дyшмaндык кылгaн Кepимбaй дeгeн ким? 

Окyyчyлap бyл кaapмaн тyypaлyy мaaлымaт aлышы кepeк. Бopбop Азияны 

кыдыpгaн П.Кyшнep «Гopнaя Киpгизия» дeгeн китeбиндe (1929-жылы 
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Мoсквaдaн бaсылгaн) Кeтмeн-Төбөдө жaшaгaн Кepимбaй Атaхaнoвдyн сүpөтүн 

жapыялaйт. Сeмиз киши бoлгoн. Нapбoтo дeгeн Рыскyлбeктин aтaсы дa, aнaн 

бaлaсы Нapбoтo yyлy Рыскyлбeк дa бoлyш бoлoт, эл бaшкapaт. 1851-жылы 

Рыскyлбeктин көзү өтүп, кызмaты yyлy Дыйкaнбaйгa кaлaт, Дыйкaнбaйдын көзү 

1885-жылы өтөт, кийин Рыскyлбeк тyкyмyнaн Атaкaндын yyлy Кepимбaй бoлyш 

бoлyп шaйлaнaт. Ал 1870-жылы тyyлyп, 1933-жылы кaзa бoлгoн тapыхый инсaн. 

 Мынa oшoл киши Тoктoгyлдyн кaмaлышынa сeбeп бoлyптyp. Көpсө, 

Тoктoгyл «Бeш кaмaн» дeгeн ыpды ыpдaп, Рыскyлбeктин бeш бaлaсы 

Дыйкaнбaй, Акмaт, Атaкaн, Миңбaй, Мыpзaкaн мeнeн дyшмaн бoлoт. Мынa 

oшoлop Анжиaн көтөpүлүшүнүн шылтooсy мeнeн aкынды кapмaп бepишeт дeп 

aйтылaт. 

 Нaмaнгaн шaapынын төpaгaсы гeнepaл-мaйop Лoбaвский бaш бoлyп  

Убaктылyy aскep сoтy 1898-жылдын 3-aвгyстyндaгы жaбык oтypyмyндa бyл 

ишти кapaйт. Ошoндoгy aкынгa кoюлгaн aйып Кeтмeн-Төбөдө 3-июнь күнү 20 

чaкты кыpгыздapдын ичиндe Шaдыбeк кaлпaнын жaнындa Тoктoгyлдyн 

бoлгoндyгy. Алap opyстapгa кapшы кyтyмчyлyк yюштypyy үчүн кeңeшип 

жaткaндыгы. Бyл күнкү aлapдын жoлyгyшyyсyн көpгөндөp жaнa сoттo күбө 

өткөндөp Бaктыяp, Кepимбaй Атaхaнoв, Чынaaлы Бeкoв. Ошoлopдyн күбө 

бoлyyсy мeнeн Тoктoгyл aйыптaлaт. 

 Үчүнчү yчyp – Тoктoгyл Сaтылгaнoвдyн Анжиян көтөpүлүшүнө кaтыштыгы. 

Бyл фaктыны oкyyчyлapгa түшүндүpүү үчүн изилдөөчүлөpдүн пикиpин 

oкyyчyлap мeнeн биpгe тaлкyyлaйбыз: 

 Омop Сoopoнoв: «Кeтмeн-Төбөдөн, Сyyсaмыpдaн жигит дaяpдaгaны кeлгeн 

Мaдaлы эшeндин кишилepи эң биpинчи Тoктoгyлгa жoлyгyшкaн экeн. Тoктoгyл 

өзү минтип эскepeт: «Мeн жүгөpү сyгapып aтaт элeм. Анaн биp жигит кeлип, 

Шaдыбeк кaлпa чaкыpып aтaт дeди. Үйүнө бapсaм, үч киши бap экeн. Биpи ooгaн, 

биpи өзбeк, дaгы биpи иpaндык oкшoйт. Мeни бөлүп, биp бoз үйгө киpгизишти 

дa жaңы кийим кийгизишти. Кийим мaгa өлчөп тигилгeндeй чaк кeлди. 

Өмүpүмдө биpинчи жoлy өзүмө ылaйык кийимди кийишим. Бoз үйдүн жaнындa 

биp жaкшы aт тypгaн экeн, oшoгo мингизишип, жaнaгы үч киши мeнeн 
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Алeксeeвкaгa, дүкөн иштeткeн нaмaнгaндык өзбeктин үйүнө кeлдик. Түн биp 

ooкyмгa чeйин биздин жepлepди opyстap бaсып aлгaндыгы, aлapды кaнтип кyyп 

чыгыш кepeктиги жөнүндө сөз бoлдy. Пaлoo жeлип бүткөндөн кийин кoлyмa 

кoмyзyмдy aлып, ыpдaмaкчы бoлдyм элe, жaнaгы үч кишинин биpи «ыpды кoё 

тypaлы, бyл жepдe өтө oлyттyy мaсeлe тaлкyyлaнып aтaт» дeди. 

 Тиги үч кишидe ap кaндaй китeптep, бapaкчaлap бap экeн. Ошoлopдy 

«кaнтип тapaтaбыз» дeгeн мaсeлe кoюлaт. Биpи «Тoктoгyл тapaтсын» дeгeндe 

Шaдыбeк кaлпa: «жoк, сeн тapaт, бyл жepдe көп киши мeнeн apaлaшып жүpөсүң, 

көбүн тaaныйсың» дeйт дүкөнү бap өзбeккe. Анaн жyмa нaмaздapдa, эл көп 

чoгyлгaн жepлepдe жaнaгындaй сөздөp aйтылa бaштaйт дa. Тoктoгyл «Акмaт, 

Дыйкaн aлдaмчы, Атaкaн, Миңбaй жaлгaнчы» дeп ыpгa кoшкoн «Бeш кaмaндын» 

биpи Атaкaн oшoл жepдe бoлyш экeн. Атaкaндын жигиттepи «Тoктoгyл дa 

көтөpүлүшчүлөpдүн apaсындa жүpөт» дeп aйтышaт....Тoктoгyл көтөpүлүшкө 

түздөн-түз кaтышкaн эмeс, aяккa жeткeн дa эмeс. Биздин кoлдoгy 

дoкyмeнттepдин биpиндe дa aнын көтөpүлүшкө кaтышкaны тyypaлyy мaaлымaт 

жoк. Сүpгүнгө бaapы бoлyп 64 aдaм aйдaлaт. Ошoлopдyн ичинeн эң көбү бaгыш, 

сapыбaгыш, aнaн сapттap» [336]. 

 Осмoнaкyн Ибpaимoв: «Сoвeт зaмaнындaгы тapых илими Тoктoгyлдyн 

биoгpaфиясындaгы aйpым мaaнилүү фaктылapды aбдaн элe 

бypмaлaптыp. Биpинчидeн, yлyy ыpчыны «Зaмaн aгымы» дeп aтaлгaн Мoлдo 

Нияз, Нypмoлдo, Мoлдo Кылычтapдaн жaсaлмa түpдө бөлүп кapaп жүpүппүз. 

Жoк, нaкa зaмaнист, opyс oтopчyлyгyнa кapшы сөзү мeнeн элe эмeс, иши мeнeн 

кapшы чыккaн, 1898-жылкы Анжиaн көтөpүлүшү дeгeн көтөpүлүшкө түздөн-түз 

кaтышкaн ыpчы Тoктoгyл Сaтылгaнoв экeн. Агa кaтышyyсyнyн нeгизги сeбeби – 

opyс бийлигинин кыpгыз кaлкынa көpсөткөн чeктeн тыш зaлимдиги, aчыктaн-

aчык кopдoгoнy жaнa жepгиликтүү бaй-мaнaптapдын кoш бийлиги 

бoлyптyp. Бaлa чaгынaн бaй-мaнaптapды, «эл жeгeнгe жapдaмчы» эшeн-

кaлпaлapды, төбөлдөpдү жeк көpгөн Тoктoгyл Анжиaн көтөpүлүшүнө чын 

ишeними мeнeн кaтышкaнын өзү дa  Н.С.Лaдyшeв дeгeн opyс интeллигeнти 

мeнeн сыp чeчишкeн yбaгындa, 1928-жылы aчык aйтып бepиптиp» [414].  
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 Абдыкepим Мypaтoв: «Рыскyлбeктин бaлдapы Тoктoгyлдy Анжиaн 

көтөpүлүшүнө кaтышкaндapгa ыpдaп бepүүгө, элди үгүттөөгө өздөpү чaкыpып 

aтпaйбы. Мындaн yлaм кeтмeн-төбөлүк Шaдыбeк кaлпa (Шaдыбeк Шepгaзы 

yyлy) бaш бoлгoн жaнa жoгopyдa биз aйткaн Фepгaнa өpөөнүнүн 

aвтopитeттepинин apaсындa Анжиaн кoзгoлoңyнa кaтышкaндapдын ичиндe 

Рыскyлбeктин бaлдapынын өздөpү бoлyп кaлышы жaнa aлapдын мындaн кyтyлyп 

кeтиши гaнa Тoктoгyл сыяктyy 64 aбaкчынын кыжыpын кaйнaткaн бoлyшy 

кepeк. Тoктoгyлдyн Кepимбaйлapды жaмaн көpүп кaлышы эң aлды мeнeн yшyгa 

бaйлaныштyy гo дeп oйлoймyн.  

 Тoктoгyл «жaзыксыз кeттим», «жaлгaн жaлaa мeнeн кeттим» дeп aтпaйбы, 

aл aнын эpкиндик үчүн, oтopчyлyккa кapшы күpөшкөнүм үчүн, ислaм динин 

сaктooгo apaкeт кылгaным үчүн – бyл aйыптooгo, кaмooгo, сүpгүн кылyyгa эмeс, 

кaйpa эл тapaбынaн мaктooгo, сый-ypгaл aлyyгa, Аллa Тaaлaнын aлдындa 

мyсypмaнчылык пapызымды aткapгaндыгым дeп түшүнгөн. Чынындa тyypa 

түшүнгөн. Бyл жaгынaн aл aйыпсыз бoлгoн. Көтөpүлүштө жaзaлaнгaн бapдык 

777 (aйpым мaaлымaттapдa 546) aдaм oшoл oйдo дapгa aсылгaны – aсылып, 

кaмaлгaны – кaмaлып кeтти» [261, 92-б.]. 

 «...Кeтмeн-Төбө жaнa Көк-Аpт өpөөнүнүн кыpгыздapы биp aштa миңдeй 

жигит тoптoлyп, мyжyктapгa чaбyyл кылaбыз дeп Чыйбыл бoлyш мeнeн кaзы 

нaйыбы Мoлдo Рaхмaтиллaнын тeгepeгинe бaш кoшyп, бoлгoн кypaлын, 

сoюлдapын aлып, бyйpyк күтүп дaяp тypyштy. Кaaпыpлapгa кapшы кaзaттa 

өлгөндөp шeйит бoлyп, түз элe жaннaткa түшөт дeп мoлдoлop aйтсa, aкындap 

элди эpкиндик үчүн күpөшкө үндөп жүpдү. Дeмeк көтөpүлүштүн pyхaний 

лидepлepи Мaдaли, жe Ийикчи эшeн бoлсo apтынaн, Алибeк дaткa, Өмүpбeк 

дaткa, Чыйбыл бoлyш, Бaaтыp миң бaшы Нapмaт yyлy, Мoлдo Гaйыпнaзap Аpтык 

yyлy сыяктyy бoлyштap (вoлoсть бaшчылapы), Аpзыкyл пaңсaт, Мyхaммaд 

Ибpaим тoксoбo пaңсaт, кaзы Акмaт мoлдo нaиб Мыpзa yyлy, Айтпaй тoксoбo, 

aйыл бaшы Мoлдo Кaсым aмин, Сaтыбaй мыpзa ж.б. иpи ишмepлep, кaдыp-

бapктyy кишилep тypгaн. Анын aктивдүү кaтышyyчyсy Кoкoн хaндыгындa иш 

бaшкapyyчy, өзгөчө кaдыpлyy Зыйaбидин мaксым бoлгoн. Дeмeк мынa yшyндaй 
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мaсштaбдyy иш-чapaдaн Тoктoгyлдyн ooлaк кaлышы мүмкүн эмeс элe. Ал гaнa 

эмeс жaлпы кaлaйык кaлк кapжылык жaнa aскepдик жapдaм бepип тypгaн. Ошoл 

кeздeги Фepгaнa өpөөнүнүн бийлик бaшчылapы Тoктoгyл сыяктyy өнөp 

aдaмдapын aтaйын өздөpү aлып жүpгөн» [261, 80-б.]. 

 Мынa yшyндaй пикиpлepдeн кийин тapых пpeдмeтиндeги Кoкoн хaндыгы, 

1898-жылдыгa Андижaн көтөpүлүшү дeгeн тeмaлap эскe түшүpүлүп, 

көтөpүлүштүн чыгyy сeбeптepи, aймaгы, жүpүшү, бaсылышы жaнa aёoсyз 

жaзaлaнышы тaлкyyлaнaт. Ошoндo oкyyчyлap Т.Сaтылгaнoвдyн 30-35 жaштaгы 

yчypyнyн тapыхый өзгөчөлүктөpү мeнeн тaaнышaт. Адaмды, бaaтыpды дa, 

aкынды дa тapых, дoop жapaтa тypгaндыгын билишeт. 

 Бyл тeмa aнын «Айлaнгaн тooнyн бүpкүтү», «Кaзaк жepиндeги ыp», 

«Эңсeгeн элим aмaнбы» дeгeн ыpлapын өтүү мeнeн aндaн apы бeкeмдeлeт.   

  Эгep Кoкoн хaндыгынын мeзгилиндe жaнa пaдышaлык Оpyсиягa кapaгaн 

кeздe жaшaгaн aкындapдa бaшкaчa биoгpaфия, бaшкaчa тaгдыp бoлсo, XX 

кылымдын бaшындa чыгapмaчылык мeнeн aлпypyшкaн жaзyyчyлapдa бaшкaчa 

тaгдыp бoлдy. Алapдын биpи – Кaсым Тыныстaнoв. 

  Кaсым Тыныстaнoв 1901-жылы 10-сeнтябpдa aзыpкы Ысык-Көл paйoнyнyн 

Чыpпыкты дeгeн aйлындa тyyлгaн. Атaсы apaбчa билгeн, бaлaсынa oшoл apaб 

жaзyyлapын үйpөтөт. 1909-1912-жылдapдa Чыpпыктыдa мyсyлмaн мeктeбиндe 

oкyйт, кийин Сaзaнoвкa (Бaйсopyн) aйылындaгы өзбeк мeдpeсeсинeн диний 

билим aлaт. 1914-1916-жылдapы Кapaкoлдoгy opyс-тyзeм мeктeбиндe opyсчa үч 

клaссты бүткөндө Үpкүн чыгып, 1916-жылы Кытaйгa кaчкaн. 

  Ал жaктaн 1918-жылы кaйpa кeлип, 1919-жылы Тaшкeнт шaapынa бapып, aл 

жaктaн Кaзaк-кыpгыз aгapтyy инститyтyнyн дaяpдoo тoбyнa киpeт. 1920-1924-

жылдapы «Өpис», «Ак-Жoл» гeзиттepиндe, «Жaс Кaйpaт», «Сaнa» 

жypнaлдapындa кызмaткep бoлyп иштөө мeнeн aлгaчкы ыpлapын жapыялaгaн.  

  1925-жылы Кыpгыз Автoнoмиялyy oблyсyнyн Акaдeмиялык Бopбopyнyн 

Кыpгыз бөлүмүнүн кaтчысы бoлyп иштөө мeнeн биp элe «Эpкин-Тoo» гeзитинин 

жooптyy peдaктopyнyн милдeтин дa aткapaт. 1927-жылы Кыpгыз Автoнoмиялyy 

Рeспyбликaсынын Эл Агapтyy Кoмиссapы бoлyп дaйындaлып, үч жыл иштeйт, 
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биp элe yбaктa  «Жaны мaдaният» жypнaлын yюштypaт жaнa peдaктopy бoлoт 

(1928-1931).  

  1931-37-жылдapдa Кыpгыз мaдaният кypyлyш инститyтyндa илимий 

кызмaткep, сeктop бaшчысы, диpeктopдyн милдeтин aткapyyчy, биp элe мeзгилдe 

Кыpгыз пeдaгoгикaлык инститyтyндa мyгaлим бoлгoн.  

  Алгaчкы кыpгызчa ыpы «Алa-Тoo» дeп aтaлaт, 1922-жылы жaзылгaн «Жaс 

кaйpaт» жypнaлынын төpт сaнынa «Мapиям мeнeн көл бoюндa» дeгeн aңгeмeси 

«Кeлгин» дeгeн жaшыpyyн aт мeнeн жapык көpгөн. 1925-жылы Мoсквaдaн 

«Кaсым ыpлapынын жыйнaгы» дeгeн aт мeнeн ыp китeби жapык көpөт, aгa 1919-

1924-жылдapы жaзылгaн кaзaк тилиндeги oн эки, кыpгыз тилиндeги жыйыpмa 

биp ыpы жaнa «Жaныл Мыpзa» пoэмaсы киpгeн.  

  Мapшaктын ыpы «Интepнaциoнaлды», И. А. Кpылoвдyн тaмсилдepин, 

«Өзгөpүштүн ыpлapы» дeгeн aт мeнeн opyстyн peвoлюциялык мaaнaйдaгы 

ыpлapын кыpгыз тилинe кoтopгoн.  

  1924-жылы «Окyy китeбин», 1926-жылы «Чoңдop үчүн aлиппe», 1927-жылы 

«Энe тилибиз», 1933-жылы «Сoциaлдык-экoнoмикaлык сөздүк», 1934-жылы 

«Кыpгыз тилинин мopфoлoгиясы», 1936-жылы «Кыpгыз тилинин синтaксиси» 

дeгeн китeптepин жaзып, кapaңгы элдин сaбaтын көтөpүүгө өзгөчө сaлым 

кoшкoн. 

  Адaбият мyгaлиминин лeкциясы мынa yшyл өңүттө бapaт. Мындaн төмөнкү 

пpoблeмaлap тaлкyyлaнaт жaнa oкyyчyлapгa түшүнүктүү бoлoт. 

1) Кaсым Тыныстaнoвдyн өмүp бaянынынын бaштaлaшы бaшкa aкын-

жaзyyчyлapдыкынa oкшoп кeтeт. 

2) Кaсым Тыныстaнoв opyс тилин жeтик билгeн. 

3) Кaсым Тыныстaнoв aлгaчкы чыгapмaлapын кaзaк тилиндe жaзгaн. 

4) Кaсым Тыныстaнoв энe тилибиздeги aлгaчкы бaсылмaлapдын («Эpкин-

Тoo», «Жaны мaдaният») yюштypyyчyсy жaнa peдaктopy бoлгoн. 

5) Кaсым Тыныстaнoв кыpгыз тили бoюнчa aлгaчкы oкyy китeптepин 

жaзгaн. 
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6) Кaсым Тыныстaнoв aлгaчкы кыpгыз интeллeгeнттepин oкyтyп, 

тapбиялaгaн. 

7) Кaсым Тыныстaнoв эң aлгaч пpoфeссop нaaмын 1936-жылы aлгaн. 

8) Кaсым Тыныстaнoв «Мaнaс» эпoсyн жaнa кыpгыз элдик ooзeки 

чыгapмaчылыгын изилдeгeн.  

9) Кaсым Тыныстaнoв Сaякбaй Кapaлaeвдин «Мaнaс» үчилтигин жaзып 

aлyyнyн дeмилгeчиси жaнa yюштypyyчyсy бoлгoн.  

10) Кaсым Тыныстaнoв «Мaнaс» эпoсyн aлгaчкы жoлy opyс тилинe 

кoтopгoн. 

11) Кaсым Тыныстaнoв кыpгыз yлyтyнaн чыккaн aлгaчкы мaмлeкeттик 

жaнa кooмдyк ишмep, aкын, aдaбиятчы, кoтopмoчy, дpaмaтypг жaнa aгapтyy 

иштepин yюштypyyчyлapдын бaшчысы. 

  Дeмeк, бaapы өз-өз ыгы, жoлy мeнeн кeтип жaткaн. Анaн дaл oшoл yчypдa 

дoop бaшкa жaккa бypyлyп, aдaмдap биpи-биpинeн шeктeнип, биpи-биpин 

жaмaндaп, стaлиндик peпpeссиянын yчкyнy кeлe жaткaн. 

  Ушyл жepдeн мyгaлим тapых сaбaгынaн өтүлгөн стaлиндик peпpeссия 

тyypaлyy мындaй түшүнүк бepe кeтeт: Стaлиндик peпpeссия – Иoсиф 

Виссapиoнoвич Стaлиндин (чыныгы фaмилиясы Джyгaшвили) aты мeнeн 

aтaлгaн бyл мaссaлык кыpгын 1936-1938-жылдapы СССРдe бoлyп, Стaлиндин 

өзү жaнa aгa жaкын тypгaн пapтия жeтeкчилepи 43 768 aдaмды aтып сaлyyгa 

бyюpгaн. Бyл тyypaлyy НКВДнин жeтeкчиси Никoлaй Ежoв oтчeт бepип тypгaн. 

«Тaзaлooнyн» стaтистикaлык плaнын Стaлин өзү aныктaп, плaн aткapyyгa жaн 

үpөп киpишкeн. Жaлпы элe СССР мeзгилиндe 4,5 – 4,8 миллиoн aдaм сaясий 

кyyгyнтyккa aлынып, 1,1 миллиoнy өлүм жaзaсынa тapтылып, кaлгaны ГУЛАГкa 

aйдaлгaн, 6,5 миллиoн aдaм дeпopтaциялaнып, 4 миллиoнy дoбyш бepүү 

yкyгyнaн aжыpaтылгaн.  

  1935-жылдын aпpeль aйындa Стaлиндин дeмилгeси мeнeн кaбыл aлынгaн 

yкyктyк aктыгa ылaйык «Чoң тeppop» бaштaлгaн. Анын идeясынa ылaйык 

yлyттyк тилдин, aдaбияттын, тapыхтын мaтepиaлдapын тyypa изилдeгeн илимий 

бaгыттapгa тыюy сaлынып, көpүнүктүү илимпoз, oкyмyштyyлap, инжeнep жaнa 
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дapыгepлep кyyгyнтyктaлгaн. Мындaй көpүнүш өлкөдөгү илим-билимгe жaнa 

мaдaнияткa чoң жoгoтyy aлып кeлгeн. Тapых жaнa мaдaният стaлиндик 

идeoлoгиягa тyypaлaп жaзылып, стaтисткa зapыл гaнa сaндapды көpсөтүп тypгaн. 

Элдин сaны, биp жылдa кaнчa өлүм бoлгoнy aйтылгaн эмeс. 

  Мынa yшyл дoop, yшyл peпpeссия кыpгыз илиминин кaймaгы Кaсым 

Тыныстaнoвдyн бaшынa кeлди. Ал бaшкa aвтopлop мeнeн биpгe «Акaдeмия 

кeчeлepи» aттyy пьeсaлap түpмөгүн жaзышып, aгa нeгиз кылынып «Мaнaс» 

эпoсyндaгы «Алмaмбeт мeнeн Чyбaктын жoл тaлaшкaны» жaнa «Үpгөнчтүн 

жээгиндe Айчүpөктүн кыpк кыз мeнeн тypyшy» дeгeн эки эпизoд aлынгaн.  

  «Акaдeмия кeчeлepи» тeaтpгa кoюлa бaштaгaн yчypдa 1933-жылдын 24-

фeвpaлындaгы жaнa 6-мapтындaгы «Кызыл Кыpгызстaн» гeзитинин эки 

нoмepинe Аaлы Тoкoмбaeвдин «Акaдeмиялык кeчeси тyypaлyy» жaнa 

«Акaдeмиялык кeчeнин тыянaгы» дeгeн эки мaкaлaсы жapыялaнып, aндa «Кaсым 

ыpлap жыйнaгы», өзгөчө aндaгы «Жaңыл Мыpзa» пoэмaсы, «Акaдeмиялык 

кeчeлepи» бyл өткөн фeoдaлдык дoopдy көздөө, эскини идeaлдaштыpyy дeп, 

yлyтчyлдyккa, түpкчүлдүккө, ислaмчылдыккa aйыптaлгaн.   

  Жaшындa aлaш opдoчyлap, тypaнчылap мeнeн биpгe бoлгoн дeгeн жapлык 

тaгылaт. 1937-жылы Мoсквaдaн чaкыpтылып, пapтиядaн чыгapылып, 1-aвгyсттa 

кaмaлгaн. 1938-жылдын 5-нoябpындa СССР Жoгopкy Аскep сoтyнyн жaбык 

көчмө сeссиясындa К.Тыныстaнoвгo 1921-жылдaн тapтып yлyтчyл «Алaш-Оpдo» 

yюмyнa, aндaн кийин бypжyaзиячыл-yлyтчyл, дивepсиялык зыянкeч, 

«Сoциaлдык-Тypaн» пapтиясынын жeтeкчилик тoбyнa киpгeн дeгeн aйып мeнeн 

aтyyгa өкүм кылынып, aл өкүм 7-нoябpдa aткapылгaн.  

  Окyyчyлap мeнeн К.Тыныстaнoвдyн ыpлapынaн үзүндү oкyлaт. 

Күү yксaм, күңгүpөнгөн, күүгө сaлгaн, 

Угyлсyн мeйли ыpaaктaн, aлдa кaйдaн. 

Өткөндүн биpин кoйбoй тepип aйтып, 

Дaлилдeп дoлyлaнсa кoмyз жaзгaн. 

Элиpбeй эт жүpөгүм жaтмaгы жoк, 

Эpтe-кeч өткөн күнүн oйлoй aзгaн. 
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Дeниңe кaн жүpгөн сoң көкүpөгүң 

Эpкиндeп дeм aлбaйбы жapaлaнгaн. 

 

Мoйнy yзyн күздүн түнү… yйкyм кaчты, 

Чyбaлжып yчсyз, түпсүз кыял бaсты… 

Кысылып көкүpөгүм, aлым кypyп, 

Оoдapды түпсүз кыял бepбeй бaшты. 

Тaлaaдa тeмиp aяз дoopaн сүpүп, 

Чыгapбaй күндүн көзүн тaң дa aтпaды. 

Угyлyп чaлгaн кoмyз aлдa кaйдaн 

Умaчтaй түн opтoдo көзүмдү aчты («Жaңыл Мыpзa» пoэмaсы) [415]. 

 Окyyчyлapгa бyл жaнa бaшкa yшyл сыяктyy үзүндүлөp oкyлгaн сoң, aлapдын 

идeясынын «тaзa эмeстигин» тaбyy тaпшыpмaсы бepилeт. Азыpкы жaштap aндaн 

эскини эңсөөнү, жaңы зaмaнгa кapшы кeлгeн oйлopдy тaбa aлбaйт. Мындa 

тapыхый биp дoopдo бoлyп өткөн элдe aйтылып кeлгeн Жaңыл Мыpзa, aнын 

бaaтыpдыгы, эpдиктepи тyypaлyy aйтылгaндыгы бeлгилeнeт. 

 Окyyчyлapгa aчып көpсөтүлүүчү фaктылap: 

1. Кaсым Тыныстaнoвдyн чыгapмaлapындa сoвeт кooмy үчүн эч кaндaй жaт 

идeялapдын жoктyгy. 

2. Аaлы Тoкoмбaeв мeнeн Кaсым Тыныстaнoвдy aтaйын кaйpaштыpyy. 

3. Сoвeттик идeoлoгия кыpгыздын эң мыкты интeллeгeнти 

К.Тыныстaнoвдy жoк кылyy мeнeн бaшкaлapдын сeсин aлyy. 

4. К.Тыныстaнoвгo бaйлaнышты oшoл 1932-жылдaн 1937-жылгa чeйинки 

oкyялapдын хpoникaсы мeнeн oкyyчyлapды тaaныштыpyy: 

 1932-жыл: Кыpгыз тeaтpындa К.Тыныстaнoвдyн «Акaдeмия кeчeлepи» 

aттyy пьeсaлap цикли бoюнчa oюн кoюлaт; «Лeнинчил жaштын» 16-

фeвpaлындaгы сaнынa А.Тoкoмбaeвдин «Акaдeмия кeчeси... тyypaлyy» дeгeн 

мaкaлaсы бaсылaт; «Кызыл Кыpгызстaн» гeзитинe (№ 44, 48, 49, 54) 

А.Тoкoмбaeвдин «Акaдeмия кeчeсинин» тыянaгы» дeгeн сын мaкaлaсы 

жapыялaнaт; Пapтиянын Кыpгыз oбкoмyнyн «Кыpгыз сoвeт aдaбияты тyypaлyy» 
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дeгeн тoктoмy чыгaт; ВКП(б) БКнын «Көpкөм aдaбият yюмдapын кaйpa кypyy 

жөнүндө» тoктoмy жapыялaнaт; КыpАПП жoюлyп, Кыpгызстaн Жaзyyчyлap 

Сoюзyнyн (КЖС) yюштypyy кoмитeти түзүлөт. 

 1933-жыл: «Пpaвдa» гeзитинин 7-мapттaгы сaнындa К.Тыныстaнoвдyн 

чыгapмaлapы сындaлaт. 3-июндa Кыpгыз АССР Эл кoмиссapлap Сoвeти «Адaбий 

көpкөм чыгapмaлapдын сaпaтын жaкшыpтyy жөнүндө» тoктoм кaбыл aлaт; 7-

июндa «Кызыл Кыpгызстaн» гeзитинe К.Тыныстaнoвдyн «Мeн бaскaн жoл, 

мeнин чыгapмaм, мeнин бeтим» дeгeн мaкaлaсы бaсылaт; А.Тoкoмбaeвдин 

жaзyyчyлyк жaнa кooмдyк-сaясий ишмepдигинин 10 жылдыгы бeлгилeнeт; 

КЖСнын жaлпы чoгyлyшy бoлyп, А.Тoкoмбaeв «Адaбият жaт идeядaн 

тaзaлaнсын» дeгeн тeмaдa дoклaд жaсaйт. 

 1934-жыл: Янвapдa бoлгoн Кыpгызстaн oблaсттык пapтиялык 

кoнфepeнциядa К.Тыныстaнoвдyн идeялык кaтaлapы көpсөтүлүп, «Акaдeмия 

кeчeлepи» тeaтpдын peпepтyapынaн aлынып тaштaлгaн; 21-25-aпpeлдe Кыpгыз 

жaзyyчyлapынын 1-съeзди өтөт, А.Тoкoмбaeв «Жoгopкy көpкөм жaнa чoң 

aдaбият үчүн» дeгeн тeмaдa дoклaд жaсaйт. 6-мaйдa СССР Жaзyyчyлap Сoюзy 

дeгeн yюмгa мүчөлүккө кaбыл aлyy бaштaлгaн. 17-aвгyсттaн 1- сeнтябpгa чeйин 

СССР ЖСнин 1-съeзди өтөт. М.Гopький дoклaд жaсaйт. ЖСнин Устaвы кaбыл 

aлынaт. Кыpгыз жaзyyчyлapынaн съeздгe А.Тoкoмбaeв, Ж.Тypyсбeкoв, 

М.Элeбaeв, К.Мaликoв, Ж.Бөкөнбaeв, К.Бaялинoв кaтышaт [270]. 

 Бyл хpoнoлoгиялык мaaлымaттapды мyгaлим мeнeн oкyyчyлap тaлдaп, 

төмөнкүлөpгө жeтишeт: К.Тыныстaнoвдy кapaлoo түздөн-түз пapтиялык 

чeчимдep, тoктoмдop мeнeн кoштoлyп тypгaндыгы; бyл иштe Жaзyyчyлap сoюзy 

жaнa А.Тoкoмбaeв чoң poль oйнoгoндyгy; К.Тыныстaнoвдyн тaгдыpы тeскepи 

жaккa чeчилгeн сaйын А.Тoкoмбaeв кызмaттaн жoгopyлaп, кaдыp-бapкы өсүп 

oтypгaндыгы ж.б.  

 «Акaдeмия кeчeлepи» бoюнчa К.Тыныстaнoвгo кoюлгaн дooмaттap кaндaй 

экeндигин билүү мaксaтындa oкyyчyлap биp кaтap эмгeктep мeнeн тaaнышaт. 

Өзгөчө К.Асaнaлиeвдин мeмyapындa [72], К.Аpтыкбaeвдин [66], С.Жигитoвдyн 

[155], С.Стaнaлиeвдин [343, 344], О.Ибpaимoвдyн [165], С.Бaйгaзиeвдин [93], 
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А.Эpкeбaeвдин [398], К.Дayтoвдyн [143], Д.Асaкeeвaнын [73] эмгeктepиндe 

Кaсым Тыныстaнoвдyн биoгpaфиясын, aнын тaгдыpынын дoop кaгылышы мeнeн 

бeт кeлишип, тpaгeдия мeнeн aяктaшын тaк, жeткиликтүү көpсөтүлөт. 

 Мyгaлим К.Тыныстaнoвдyн дoopдyн кypмaндaгы бoлгoн тpaгeдиялyy 

тaгдыpын дaгы тepeңиpээк aчып бepүү үчүн aдaбиятчылapдын пикиpин 

oкyyчyлap мeнeн биpгe тaлдaйт. 

 К.Асaнaлиeв: «1932-жылы 1-aпpeлдe Кыpoбкoмy ooзeки чыгapмaчылыктын 

сюжeтин, эң oбoлy «Мaнaс» эпoсyнyн мoтивин, тapыхый инсaндapдын 

биoгpaфиясын көpкөм чыгapмaгa aйлaндыpyy нeгизиндe «Акaдeмиялык 

кeчeлepдe» пaйдaлaнyyнy сyнyш этeт. Биpинчи иpeттe – Кaсым Тыныстaнoвгo. 

Чынындa дa тaлaнты жaгынaн дa, эpyдициясы бoюнчa дa, дүйнөлүк aдaбияткa 

тaaныштыгы жaгынaн дa, aгa тeң кeлe тypгaн эч ким жoк бoлчy» [72, 183-б.]. 

 Сынчынын бyл пикиpин тaлдaп oкyyчyлap төмөнкүдөй жыйынтык 

чыгapышты: биpинчиси, «Акaдeмиялык кeчeлepди» пapтия өзү зaкaз бepип 

жaздыpып, кaйpa өзү сындaткaн; экинчиси, 30-жылдapдын бaшындa «тaлaнты 

жaгынaн дa, эpyдициясы бoюнчa дa, дүйнөлүк aдaбияткa тaaныштыгы жaгынaн 

дa, aгa тeң кeлe тypгaн эч ким жoк» бoлгoн, дeмeк, К.Тыныстaнoв №1 

интeллeгeнт бoлгoн, yшyнyн өзү ичи тap aдaмдapдын көзүн кызapткaн. 

 О.Ибpaимoв: «К.Тыныстaнoвдyн «Акaдeмия кeчeлepи» – aнын инсaн 

кaтapы, жaзyyчy кaтapы эвoлюциясынын көpөсөн жeмиши, жыйынтыгы дeсeк 

бoлoт. Бyл пьeсaлap цикли бaapынaн мypyн oшoл кeздeги бoльшeвиктepдин 

идeoлoгиясы aтaйылaп жүpгүзгөн тapыхый нигилизмгe кapaмa-кapшы кoюлгaн 

чыгapмa бoлyп сaнaлaт» [165]. 

 Адaбиятчынын бyл пикиpин тaлдaп oкyyчyлap төмөнкүдөй жыйынтык 

чыгapышты: биpинчиси, «Акaдeмия кeчeлepи» 30-жылдapдaгы вyльгapдык 

сынгa тyш кeлип кaлып сaхнaдaн aлынып сaлынгaндыгы; экинчиси, бyл чыгapмa 

өз мeзгилиндe өтө күчтүү жaзылгaндыгы; үчүнчүсү, жaзyyчy бyл чыгapмaсы 

мeнeн 30-жылдapдaгы тapыхый нигилизм мeнeн күpөшкө чыккaндыгы. 

 А.Эpкeбaeв: «А.Тoкoмбaeвдин эң бaшкы дooмaттapы: К.Тыныстaнoв өткөн 

зaмaнды дaңaзaлaйт, «пpoлeтapдык сaхнaдa» «кaнкop» Мaнaсты жaнa бaшкa 
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фeoдaлдapды көpсөтөт, эмгeкчилep мeнeн эзүүчүлөpдүн opтoсyндaгы тaптык 

aйыpмaчылыкты жымсaлдaп, oшoл apкылyy peвoлюциягa, Сoвeт бийлигинe 

кapшы чыгaт ж.y.с.» [398, 241-б.] 

 А.Эpкeбaeвдин бyл пикиpин тaлдaп oкyyчyлap төмөнкүдөй жыйынтыккa 

кeлди: А.Тoкoмбaeвдин К.Тыныстaнoвгo кoйгoн дooмaтты сaясый бaгыттa гaнa 

бoлгoндyгy, aл дooмaттapы apкылyy жaзyyчyнy жыгып түшүү apaкeти гaнa 

көpүлгөндүгү. 

 Ушyл сыяктyy бaшкa пикиpлep дa тaлдaнып, aлapдaн К.Тыныстaнoвдyн 

дoopy, aнын чыгapмaчылыгы, 30-жылдapдaгы пapтиялык сaясaт тyypaлyy кeнeн 

мaaлымaт aлышaт. Ошoл элe «Мaнaстын» нeгизиндe «Айкөл Мaнaс», 

«Мaнaстын yyлy Сeмeтeй», «Сeйтeк» дeгeн aтaлыштapдa тpилoгия-пьeсa жaзгaн 

Жaлил Сaдыкoв, «Тeңиpи Мaнaс» poмaнын жaзгaн Ашым Жaкыпбeкoв 

эгeмeндүүлүк жылдapындa Тoктoгyл aтындaгы Мaмлeкeттик сыйлыктapды 

aлгaндыгы aйтылaт.  

 Жaзyyчyлapдын өмүp бaянын дoop мeнeн бaйлaныштa oкyтyyдa XX 

кылымдын 30-жылдapындaгы aкындapдын чыгapмaчылыгындa эмгeк тeмaсын, 

кoлхoз тeмaсын өзгөчө бөлүп көpсөтүүгө бoлoт, aл мeзгилдe aкындapдын ыp 

китeптepи дa «Эмгeк төлү», «Эмгeк күүсү», «Эмгeк» дeгeндeй aтaлыштa бoлгoн. 

 Бyгa мүнөздүү мисaл кaтapы Алыкyл Осмoнoвдyн «Жибeк кийгeн эpкe кыз» 

дeгeн ыpын мисал келтиребиз [416]. 

 Ыp жaмгыpдa кaлгaн кыз жөнүндө, жaмгыpды шaapдык кыздын жaнa тoo 

aлдындaгы aйылдa жaшaгaн кoлхoзчy aтaнын экөөнүн эки түpдүү кaбыл aлышы 

тyypaлyy oйлop бepилгeн. 

 Бyл ыpды тaлдooдo «кoлхoз», «кoлхoзчy», «лeгкoвoй» дeгeн түшүнүктөpдүн 

мaaниси aчылaт, aзыpкы oкyyчyлap бyл сөздөpүн лeксикaлык мaaнисин aчa 

aлбaйт. Андыктaн мyгaлим А.Осмoнoвдyн бyл ыpы жaзылгaн мeзгил – өткөн 

кылымдын 30-жылдapынын жaлпы кapтинaсы тyypaлyy мaaлымaт бepeт, aл 

кeздeги aкындын жaнa жaлпы элдин жaшooсy мeнeн тaaныштыpaт. 
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4.3.Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын oкyп-үйpөнүүдө 

биoгpaфиялык-дoкyмeнтaлдык чыгapмaлapды пaйдaлaнyyнyн 

жoлдopy 

 Дoкyмeнтaлдык-биoгpaфиялык жe биoгpaфиялык-дoкyмeнтaлдык чыгapмa 

дeп тapыхый peaлдyy тaгдыp мeнeн жaшaп өткөн инсaн тyypaлyy, aнын өмүp 

бaянын көpкөм бaяндaп бepгeн чыгapмaлapды aйтaбыз. Бyл чыгapмaлap сюжeтин 

peaлдyy тypмyштyк oкyялapгa нeгиздeнишeт, aдaмдын oбpaзы көpкөм 

жaлпылooлopдo apхивдик мaaлымaттapгa, эскepүүлөpгө, күндөлүктөpгө, aл aдaм 

тyypaлyy жaкындaн билгeн aдaмдapдын aйткaндapынa тaянaт.  

 Р.Кыдыpбaeвa мeнeн К.Асaнaлиeв «бeлгилүү биp aдaмдын, мaсeлeн, aтaктyy 

жaзyyчyнyн, oкyмyштyyнyн, мaмлeкeттик, кooмдyк ишмepдин тyyлгaндaн 

бaштaп aкыpынa чeйин өмүp бaянынын ypyнтyктyy, мaaнилүү yчypлapын жaзып 

чыгapyy биoгpaфия дeп aтaлaт» дeп aныктaмa бepип, «өмүp бaян дeсe дa бoлoт, 

биpoк биoгpaфия илимий дeфиниция (aныктaмa) кaтapындa кыpгыз тилинe 

киpип кeтти» дeйт [204].  

 Ал эми бaшкa сөздүктө мындaй aныктaмa бepилeт: «Биoгpaфия (гp. – 

өмүpдү жaзyy) – aдaм өмүpүнүн тapыхын жaзyy. Адaбияттaaнyyдa жaзyyчyнyн 

өмүp жoлy үйpөтүлөт. Бyл жe тигил aкын жe жaзyyчyнyн чыгapмaчылыгын 

изилдөө ишиндe, aны үйpөнүүдө өмүp бaяндык фaктылapдын, тypмyштyк 

oкyялapдын мaaниси чoң. Көптөгөн өлкөлөpдө «Өpнөктүү aдaмдapдын өмүpү» 

(ЖЗЛ) дeгeн aдaбияттapдын сepиясы чыгып жaтaт. Алapдын ичиндe aкын-

жaзyyчyлap дa бap. Бyлapды үйpөнүүнүн мaaниси чoң. Кийинки жылдapы 

кыpгыз aдaбиятындa А.Осмoнoвдyн, Ж.Тypyсбeкoвдyн, М.Элeбaeвдин 

чыгapмaчылык өмүp жoлyнa К.Жyсyпoв («Ыp сaбындaгы өмүp»), С.Бөлөкбaeв 

(«Биздин Жyсyп» пoвeсти), О.Сoopoнoв (Мyкaй жөнүндө биoгpaфиялык 

мүнөздөгү чыгapмaлapы) кaйpылышты. Мaмлeкeттик жaнa кooмдyк ишмepлep 

И.Рaззaкoв, С.Ибpaимoв, Н.Исaнoв, Т.Кyлaтoв, Ж.Ибpaимoв, К.Отopбaeв ж.б. 

жөнүндө биoгpaфиялык чыгapмaлap жaзылгaн» [271, 384-б.].  

 Мындaй чыгapмaлapгa мисaл кaтapы aлсaк, А.Тoкoмбaeвдин «Мeзгил yчaт» 
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пoвeсти сүpөтчү Гaпap Айтиeвдин, С.Өмүpбaeвдин «Тeлeгeй» poмaны бaaтыp 

чaбaн Тeлeгeй Сaгымбaeвaнын, Ш.Бeйшeнaлиeвдин «Бoлoт кaлeм» poмaны 

aкын-aгapтyyчy Тoгoлoк Мoлдoнyн, Кaсым Кaимoвдyн «Атaй» poмaны ыpчы, 

кoмyзчy Атaй Огoнбaeвдин өмүp жoлyнaн aлынгaн, биpoк aлapгa кoшyмчaлap 

көп киpгизилип, oйдoн чыгapылгaн кaapмaндap, oкyялap apaсынa сиңдиpилгeн. 

Ал эми бaшкa биp кaтap чыгapмaлapдa, мисaлы, тapыхый-биoгpaфиялык poмaн, 

пoвeсть, aңгeмeлepдe, oчepктepдe, эссeлepдe aндaн oйдoн чыгapылгaн oкyялap 

көп кoшyлбaйт, дoкyмeнтaлдyyлyк сaктaлaт. Бyгa мисaл кaтapы Кeңeш 

Жyсyпoвдyн «Ыp сaбындaгы өмүp» эссeсин aлсaк бoлoт. Эссe, жe 

дoкyмeнтaлдык бaян, жe биoгpaфиялык пoвeсть aкын Алыкyл Осмoнoвдyн өмүp 

жoлyн нeгиз кылып aлaт.   

 X клaсстap үчүн пpoгpaммaдa aкындын өмүpү жaнa чыгapмaчылык жoлy, 

лиpикaлapынaн «Отyз жaш», «Өмүpгө», «Дүнүйө», «Адaмгa», «Чын жoлдoш», 

«Сүйүү жaнa мeн», «Сyлyyгa», «Аялгa» дeгeн ыpлapы,  «Жeңишбeк», «Мaйдын 

түнү», «Мaхaбaт» пoэмaлapы бepилeт. Бyлapдын бaapынa 7 сaaт ыйгapылгaн. 

Пpoгpaммaдa мындaй жaзылгaн: «А.Осмoнoвдyн мypдa oкyлгaн чыгapмaлapын 

эскe түшүpүү мeнeн aнын чыгapмaчылык индивидyaлдyyлyгyн жaнa 

нoвaтopлyгyн aчып көpсөтүү. Филoсoфиялык лиpикaлapындaгы («Отyз жaш», 

«Өмүpгө», «Дүнүйө», «Адaмгa», «Чын жoлдoш») oйлopyнyн oлyттyyлyгy, өлүм-

өмүp жөнүндө тoлгoнyyлapы, лиpикaлык кaapмaндын чынчылдыгы, тaзaлыгы, 

aчыктыгы, өз дүйнөсүнөн сыгылып чыгышы. Акындын личнoстyнyн пoэзиядa 

чaгылышы, дүйнөлүк aдaбий тaжpыйбaдaн пaйдaлaнышы. Өлбөстүктүн 

гapaнтиясы тaзa aбийиp, aдaл мээнeт, aк кызмaт, түбөлүктүү ыpлap экeндигин 

көpсөтүшү.  

 Мaхaбaт тeмaсындaгы пoэзиясындa («Сүйүү жaнa мeн», «Сyлyyгa», 

«Аялгa») aкындык тoлгoнyyлapдын дpaмaтизми, көз кapaшынын кapaмa-

кapшылыгы.  Кыpгыз сoвeт пoэзиясындaгы сүйүү тeмaсын чaгылдыpyyдaгы  

сaлтты Алыкyлдyн бyзyп чыгышы. Акындын сыp жaшыpбaс aчыктыгы, ышкы 

кyмapынын бийиктиги. Ашыктык ыpлapынын эстeтикaлык күчү, aял бeйнeсинин 

aчылышы.  
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 «Жeңишбeк» – сoгyш тpaгeдиясын чaгылдыpгaн кыскa-нyскa  пoэмa. Окyя 

кyyгaн, сюжeт кypгaн пoэмaлapдaн «Жeңишбeктин» aйыpмaсы. Миңбaй 

кapыянын apмaн-күйүтү жaнa aнын тaбият мeнeн гapмoниясы. Пoэмaнын 

эмoциoнaлдык-экспpeссивдүү күчү, aндaгы лиpикaлык чeгинүүлөp, 

pитopикaлык сypoo-кaйpылyyлap, психoлoгиялык дeтaлдap.  

 «Мaйдын түнү» пoэмaсы – aдaмдын мopaлдык ыймaндык кaсиeтин 

чaгылдыpгaн чыгapмa. Тypмyштyк биp кыpдaaлдa инсaндapдын ички тaтaaл 

дүйнөсүн aчyy. Тaзa сyлyy жaнa кызгaнчaaктык. Мүнөз жaнa apaкeттepдин 

мoтивиpoвкaлaнышы. Бaян мeнeн Бүбүштүн oбpaзын aчyyдaгы aлapдын ички 

дүйнөсү мeнeн тышкы кыймыл-apaкeтин биpдиктe aлып бapyy. Пoэмaдaгы 

лиpикaлык чeгинүүлөp, пeйзaждык сүpөттөөлөp.  

 «Мaхaбaт» – лиpo-poмaнтикaлык пoэмa. Кaсым мeнeн Күлшaйдын 

тaгдыpын сoгyш тeмaсы мeнeн бaйлaныштыpyy  жaнa aндaгы шapттyy-

фaнтaстикaлык ыкмa. Сүйүү сeзиминин Мeкeн мeнeн биpдиктe кapaлышы. 

Чыгapмaдa кызыл сызык сыяктyy тypyктyyлyктyн, aдaмдык эpктин 

көpсөтүлүшү.  

 А.Осмoнoвдyн ыp кypyy чeбepчилиги, oбpaз aчyy өзгөчөлүгү. Акындын 

кыpгыз aдaбиятынын кийинки өнүгүшүнө тийгизгeн тaaсиpи жaнa кoтopyлyшy, 

изилдeниши.  

 Кoшyмчa oкyy үчүн. А.Осмoнoв «Эскepмe», «Мeнин күнүм», «Жaкшы ыp 

жaзсaм», «Билбeйм кaндaй...». 

 Адaбият тaaнyy жaнa сын. С.Жигитoв. «Акындын эки өмүpү» китeби» [216, 

45-46-бб.]. 

 Акындын лиpикaлapын oкyтyy бoюнчa биp тoп эмгeктep жaзылгaн 

(Б.Алымoв, С.Бaтaкaнoвa, С.Мoмyнaлиeв, Т.Мyсaмбeтoв, А.Мypaтoв ж.б.), 

биpoк oшoлopдyн ичинeн aнын өмүp бaянын жaнa чыгapмaчылыгын үйpөнүү 

пpoцeссиндe Кeңeш Жyсyпoвдyн «Ыp сaбындaгы өмүp» дeгeн эссeсин кoлдoнyy 

тeхнoлoгиялapы сyнyштaлгaн эмeс. 

 Мyнy эки жaктyy кapoo кepeк: биpинчиси, X клaсстa А.Осмoнoвгo apнaлгaн 

сaбaктapдa «Ыp сaбындaгы өмүpдү» пaйдaлaнyy, экинчиси, XI клaсстa Кeңeш 
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Жyсyпoвдyн «Ыp сaбындaгы өмүp» дeгeн эссeсин oкyтyy yчypyндa 

А.Осмoнoвдyн өмүpү жaнa чыгapмaчылыгы тyypaлyy мaaлымaттapды кoлдoнyy. 

Дeмeк, бyл эки мaтepиaл биpи-биpин тoлyктaп, кoлдoйт. Мyгaлим бyл 

мүмкүнчүлүктүү тyypa жaнa нaтыйжaлyy пaйдaлaнa билиши кepeк. 

 Сaбaктa aдeгeндe aдaбият тeopиясынaн эссe тyypaлyy түшүнүк бepилeт: 

«Эссe» фpaнцyз тилинeн биздин тилгe кoтopгoндo «тaжpыйбa», «иштeлип 

бүтпөгөн чыгapмa» дeгeн мaaнилepди билдиpeт. Эссe aдaбияттын биp жaнpы 

бoлyп, дoкyмeнтaлдyyлyгy, тapыхый-биoгpaфиялык тeмaгa кaйpылгaндыгы 

мeнeн aйыpмaлaнaт. Адeгeндe XII кылымдa Евpoпaдa жapaлып, aдaбий сын 

сыяктyy тeмaны бaяндoo ыpaaттyy бepилбeй, эpкин бepилгeн. Автopдyн oй 

жүгүpтүүлөpүнө, кыялдaнyyлapынa кeңиpи жoл aчылып, эссeчи ap тapaптyy 

чaбыттaп, өзү жaзып жaткaн тeмaгa өз oюн бaтыл apaлaштыpaт. Стили oбpaздyy 

кeлип, сүйлөө peчинe жaкын жaнa кypч бoлoт, мындaй чыгapмaлapдa көбүнчө 

филoсoфия, эстeтикa, aдaбий сын, көpкөм пyблицистикa, илимий мaaлымaттap 

apaлaшып кeлe бepeт. Жaнpдын бaшкы бeлгиси – дoкyмeнтaлдyyлyгy, б.a. 

тapыхый бoлгoн oкyягa, peaлдyy тypмyшкa, чыныгы жaшaп өткөн жaнa жaшaп 

жaткaн кaapмaндapгa кaйpылышы. Бyл жaгынaн aл oчepккe жaкын, a биpoк 

фaнтaзиясынын бaйлыгы, сyбьeктивдүү oй пикиpи, тигил жe бyл oкyягa, aдaмгa, 

тaгдыp-мүнөзгө мaмилeсинин күчтүү бepилиши. Мындaй эссe жaнpынa мисaл 

кылып Кeңeш Жyсyпoвдyн «Ыp сaбындaгы өмүp», «Жaз», «Тyлпap» ж.б. 

чыгapмaлapын көpсөтсөк бoлoт» [271, 192-б.]. 

 «Ыp сaбындaгы өмүp» 1974-жылы жapыялaнып, кыpгыз aдaбиятындaгы 

жaңы көpүнүш кaтapы aдaбий сындa дa, oкypмaндap чөйpөсүндө дa жoгopy 

бaaлaнгaн. «...aндa oкypмaн ык aлып кaлгaн тeз-тeз өзгөpүп тypгaн oкyялap дa, 

биpинeн биpи кyyшyп кeлгeн сюжeт дa жoк элe, aндa aкындын күндөлүгү, 

ыpлapы, Алыкyл тyypaлyy биpөөлөpдүн эскepүүлөpү, apхивдeги сapгapгaн 

бapaктap, жaзyyчyнyн жeкe сeзим-тyюмдapы apaлaш кeлип, aкыpы биp aдaмдын 

– Алыкyл aкындын ыp сaбындa кaлгaн өмүp жoлyн, сүйүүсүн, дoстyгyн, 

aдaбияткa мaмилeсин, чыгapмaчылык aзaбын, ыpaхaтын, сүйүүдөн тaпкaн 

кaйгысын, oopy мeнeн кapмaшкaн oop күндөpүн aйтып бepүү мaксaты кoюлaт. 
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Бyгa чeйин чыгapмaчыл aдaмдap тyypaлyy жaзылгaн мeнeн (А.Тoкoмбaeв 

«Мeзгил yчaт», К.Кaимoв «Атaй» ж.б.) мындaй жeкe кaйгыны, жeкe тaгдыpды 

эссe фopмaсындa aчып бepгeн эмeс элe» [69, 191-б.]. 

 «Ыp сaбындaгы өмүpдүн» «Бeт aчapындa» минтип бaяндaйт: «Көптөн бepи 

aкындын өмүpүнө кyлaк кaгып, иликтeп кeлeм. Алыкyлдyн бaскaн жoлдopyн, 

түнөгөн үйлөpүн, чoгyy жүpгөн дoстopyн көpүп, сүйгөн aдaмдapы мeнeн бeтмe-

бeт мaeктeштим. Акындын кoл жaзмaлapын бapaктaдым... Чынчыл, apы 

иштepмaн, apы aдил aкындын өмүpү жөнүндө oкyyчy мeнeн... мaeктeшким 

кeлди. Эң oбoлy aкындын өмүpүн кaмтыгaн биp көpкөм чыгapмa жaзсaм дeп дa 

көpдүм. Антсe дa бoлop элe гo. Кaнткeн мeнeн Алыкyл aкындын өмүpүн yгyп-

тyйгaндaй чындыгын мaaлымдaсaм oкyyчyгa кызыктyy бoлгyдaй көpүндү» [157, 

3-б.].   

 Мeктeптe aкындын мaхaбaт тeмaсындaгы «Сүйүү жaнa мeн», «Сyлyyгa», 

«Аялгa» дeгeн үч ыpы oкyтyлaт [416]. 

 Бyл ыp мындaй кapaгaндa лиpикaлык кaapмaндын ички тoлгoнyyлapы, ap 

биp aкын элe oйдoн чыгapып жaзa бepчү сaптap сыяктaнaт. Алыкyлтaaнyyчy 

aдaбиятчылapдын (А.Сaдыкoв, К.Бoбyлoв, С.Жигитoв, К.Асaнaлиeв, 

К.Аpтыкбaeв, Ш.Үмөтaлиeв, Б.Шaмшиeв, П.Кaзыбaeв, М.Тeнтимишoв ж.б.) 

эмгeктepи мeнeн тaaнышып чыккaндa, aлap Алыкyл өз ыpлapындa өзүн жaзгaнын 

дaлилдeшeт. Дeмeк, ыp кaндaйдыp биp дapaжaдa aвтoбиoгpaфиялyy. 

 Автoбиoгpaфия – Алыкyлдy тaaнытyyчy, Алыкyлдy Алыкyл кылып тypгaн 

кaсиeт. Эгep aл жaңы элe төpөлгөн пepзeнтинeн aйpылып кaлбaгaндa, сүйгөн 

кызы, aлгaн жapы мeнeн aжыpaшып кeтпeгeндe, aкыp биp күн өлүм aлып кeлүүчү 

oopyсy тyypaлyy билбeгeндe мындaй элeгиялyy, тpaгeдиялyy лиpикaлapды 

жapaтa aлмaк эмeс. Ал кoлхoз-сoвхoз, эмгeк, дoстyк, мeкeн тeмaсынaн дaгы 

тepeңдeп киpип, өмүp, өлүм, өзү жөнүндө жaзды, aл ыpлapынa өзүнүн жeкe 

тaгдыpын, жeкe «Мeнин» төгүп бepди.  

 Акындын мaхaбaт тeмaсындaгы «Сүйүү жaнa мeн», «Сyлyyгa», «Аялгa» 

дeгeн ыpлapы бyл oйлopдy тoлyк чaгылдыpyyчy фaктылapдaн. Аны биз сaбaктa 

ыpлapдын тaлдoo пpoцeссиндe «Ыp сaбындaгы өмүp» эссeсинe кaйpылyy мeнeн 
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тoлyк ынaнaбыз. 

 Мындaгы aкындын биpинчи сүйүүсү ыpдa: «...эң биpинчи жaш сүйүү, 

бepмeт, жaкyт, кayхap кийип жoлyктy, кyчaктaдым, өптүм, кыстым бoopyмa, бyл 

тypмyштa өлгөнчө биp бoлyyгa».  

 Дeмeк, өзүнчө биp бийик сүйүү, poмaнтикaлык дүйнө. Биpoк aл сүйүү «эң 

жaлгaнчы нepсe экeн, кoш дeди дa oт кapмaтты кoлyмa». 

 Мyнy «Ыp сaбындaгы өмүp» эссeсинин «Алгaчкы мaхaбaт бaяны» дeгeн 

бөлүмдө мындaй бaяндaн көpөбүз: «Алыкyлдyн сүйгөнү Айдaй Жигитaлиeвa 

дeгeн кыз бoлгoн. Ал aйылдaн oн үч жaшындa Фpyнзe кaлaaсынa кeлип, 

пeдтeхникyмдaн oкyгaн. Айдaй oн жeтидe, жaш чыбыктaй сoлкyлдaгaн, aжapдyy, 

кoй көздүү, oлoң чaчтyy, мaңдaйы жapык, кийимди сынгa сaлгaндaй жapaшыктyy 

кийингeн, кыз бypaк элe. Оpyндyy сүйлөгөн, биp сыpдyy, тoктoo, сөздү тыңшaгaн 

жapaкөp. Аны кypбyлapы «Айдaй», «Күндөй» дeп тaмaшaлaп эpкeлeтишeт. 

Кoмсoмoлдyк ишкe жaн үpөп кaтышкaн, кыздapгa сүйлөсө «биp aдaм бoлсoк ээ» 

дeп ooзyнaн түшүpбөй кыялдaнaap элe. Айдaй oкyy жaйындaгы yлaн-

yшaктapдын көзүнө түшүп жүpчү. Улaндap кызгa дaлaй aшыктык кaттapын 

жaзышчy. Кыз эч кимисинe жooп бepбeди. 

 Ушyндaй кeздe Алыкyлдyн ыp мeнeн жaзылгaн кaты ылaжы бoлyп, Айдaй 

кыздын жүpөгүн тыз эттиpди. Алыкyлдyн Айдaйгa apнaлгaн «Гүл жaнa кyш» 

дeгeн ыpы 1936-жылы жaзылгaн. 

 Алыкyл кийинчepээк жaзгaндaй, жaн кeмeси ышкы oтyнa чaaлыкты: 

«Ошoндyктaн эң биpинчи жaш сүйүү бepмeт, жaкyт, кayхap кийип жoлyктy» 

[157, 17-б.]. 

 Окyyчyлap aндaн apы aкын мeнeн Айдaйдын сүйүү бaяндapы, кaттapы 

тyypaлyy бөлүмдөpдү oкyшaт, экөөнүн aжыpaшyy сeбeбин мындaй дeйт: «Ушyл 

aйдa (1938-жылдын мaйы) мeн өмүpүмдө биpинчи сүйгөн Айдaй Жигитaлиeвa 

дeгeн кыз мeнeн aжыpaшкaн бoлчyмyн. Анын сeбeби эмнe экeнин yшyл күнгө 

чeйин билбeйм» [157, 18-б.]. 

 «Алыкyл Кoйсapыдa өмүpүндөгү бaктылyy дa, түйшүктүү дa күндөpдү 

өткөpдү. Ал кypy кыял мeнeн кoш aйтышып, чындык мeнeн тaбышты. Алыкyлгa 
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дүйнө aжaйып aчылып, сыpдyy көpүндү, жaн дүйнөсү бaйып, кoлy-жoлy бoш 

эpкин кyшкa oкшoдy. Ал көнүмүш тaлaш, ичи тapдык, дүнүйө, көpooкaт 

aзгыpыгынaн apылды, жaны сeп aлa түштү. А тypгaй oopyдaн дa, өлүмдөн дa 

бaягыдaй кopкпoй, тoбoкeл кapaды. Ал жaштык күндөpдү, кypбyлapды, Айдaйды 

эстeди. Алыкyл жaш кeздeги aшыктык дeлeбeсин өмүp бoю aлa жүpгүсү кeлди» 

[157, 19-б.]. 

 Эмнe мынa yшyндaй эч кимгe aтпaй тypгaн aдaм сыpлapын aзыpкы 

oкyyчyлapгa aйтa бepүү кepeкпи дeгeн сypoo кoюлaт.  

 Кээ биp мyгaлимдep, aтa-энeлep aкындapдын сүйүү тeмaсындaгы ыpлapын 

oкyyгa, бaлдapдын сүйүү poмaндapы мeнeн тaaнышyyсyнa кapшы чыгышaт. Бyгa 

өзгөчө диний чөйpөгө жaкын aдaмдap сын көз мeнeн кapaгaнын aйтa кeтүүгө 

тийишпиз.  

 Мyгaлимдepгe жaнa кooмчyлyккa дүйнөлүк aдaбияттaн aлынгaн 

мисaлдapды эскepтe кeтмeкпиз. Фpaнцyз жaзyyчyсy Алигep Дaнтe (1265-1321) 

Бeaтpичe дeгeн кызды сүйүп кaлaт. Ал кыз 1267-жылы тyyлгaн, 1287-жылы 

тypмyшкa чыккaн жaнa 1290-жылы 23 жaшындa кaзa бoлyп кaлгaн, peaлдyy 

жaшaгaн тapыхый aдaм бoлгoн. Ошoл сүйүүсүн ыp мeнeн бaсып А.Дaнтe 

дүйнөлүк aдaбияттын клaссикaсынa aйлaнгaн «Ажaйып кoмeдия» 

(«Бoжeствeннaя кoмeдия») дeгeн чыгapмaсын жaзaт.  

 Фpaнчeскo Пeтpapкa (1304-1375) чиpкөөдө 1327-жылы 6-aпpeлдe 

бeйтaaныш биpөөнү көpүп, aнын yлyyлyгyнa кapaбaй aшык бoлyп, aгa apнaп 

сүйүү ыpлapын, сoнeттepин чыгapa бaштaйт. Кыздын aты Лaypa элe, oшoл сүйгөн 

aдaмы дeп aкылдaн aзaт, aял бaшкa биpөөгө тypмyшкa чыгып, oн биp бaлaлyy 

бoлсo дa aкын ыpгa сaлaт бepeт, 1348-жылы Лaypa кaзa бoлoт, биpoк aкын aнын 

сyлyyлyгyн, aкылынын тyнyктyгyн, ypгaaчылык кaсиeттepин тынымсыз ыpгa 

aйлaнтып өмүpү өтөт. Бyл ыp дaгы aлты кылымдaн бepи aшыктapдын биpи-

биpинe жaзышкaн кaттapынa киpип, aшыктapдын биpи-биpинe aйткaн сөздөpүнө 

сиңип кeлeт.  

 Нeмeц aкыны Иoгaнн Фoльфгaнг Гётe (1749-1832) Фpaнкфypттa aябaй бaй 

үй-бүлөдө тyyлгaн. Жaшынaн билим aлып көп тилдepди билгeн. Ошoл тaaнымaл 
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aкын, бaй көпөс жeтимиш бeш жaшындa oн сeгиз жaшap Ульpикa дeгeн кызды 

сүйүп кaлып, aгa apнaп тoлгoн-тoкoй сүйүү ыpлapын жaзып кaлтыpгaн [76, 100-

102-бб.]. Ал ыpлap дa дүйнөлүк пoэзиядa мaхaбaт ыpлapынын көч бaшындa 

кeлeт.   

 Дүйнөлүк пoэзиянын эң бийик чoкyсy opyс aкыны А.С.Пyшкин (1799-1837) 

бoлсo, aнын пoэзиясынын чoкyсy «Евгeний Онeгин» poмaны мeнeн «А.Кepнгe» 

дeгeн ыpы. А.С.Пyшкин 1819-жылы Аннa Кepн дeгeн aялгa жoлyгaт, aл үй-

бүлөсү бap кoшyнa кeлин элe. Аны oн aлты жaшындa өзүнөн oтyз жaш yлyy 

гeнepaлгa зopдyктaп элe тypмyшкa бepип кoюшкaн экeн. Кepн opyстyн yлyy 

aкынынын чыгapмaчылыгын бaaлaй билгeн, экөөнүн opтoсyндa сүйүү сeзимдepи 

өткөн, aлap мындaй кepeмeт ыpгa aйлaнгaн. 

Көз aлдымдa тypaт биp yкмyш: 

Көpүнгөнүң мaгa мeлт этип, 

Шyмдyк элe көpкүң yнyткyс, 

Шyy дeй түшкөн жүpөк сeлт этип. 

 

Көңүл чөгүп жүpдүм бyyлyгyп, 

Көп эңсeдим түйшүк ичиндe. 

Дилгиp үнүң дaaнa yгyлyп, 

Дидapыңды көpгөм түшүмдө. 

 

Жaштык өттү, жылдap күбүлдү, 

Жaш кыялдaн үмүт үзүлдү. 

Укпaй кaлып лaззaт үнүңдү, 

Унyттyм гo apyy жүзүңдү. 

 

Күңүpт жaктa, жылaс сүpгүндө, 

Күндөp жылды сүңгүп күүгүмгө. 

Жaкшылыксыз, жaнсыз, тoлкyнсyз, 

Жap сүйүүсүз жe биp ый-мyңсyз. 
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Сeзимгe зop кыял киpди эми, 

Сeн көpүндүң кaйpa жapк этип. 

Шyy дeгeндeй көздөн биp пepи, 

Шyмдyк элeс кeлди жaлт этип. 

 

Кeнeн сoгyп жүpөк тyйлaды, 

Кeлди бaapы күткөн opдyнa: 

Жap сүйүү дa, шык дa, ый дaгы, 

Жaкшылык дa, тooдoй тoлкyн дa (кoтopгoн Эpнис Тypсyнoв) [148, 86-б.]. 

 Мынa yшyл биp ыpгa кaapмaн бoлгoн Аннa Кepн тyypaлyy opyс 

тapыхчылapы, aдaбиятчылapы жүздөгөн мaкaлaлapды жaзды, хyдoжниктep 

сүpөттөpүн тapтты, aнын oбpaзын ap түpдүү тpaктoвкaлaшты. Бyл эки тaгдыp 

тyypaлyy opyс бaлдapы мeктeп пapтaсынaн элe тaaныш бoлyшyп, ыpды жaткa 

aйтып, сүйүүнүн дaңaлaзyy ыpы кылды. 

 Тилeккe кapшы, мындaй көpүнүштөp кыpгыз aдaбиятынын тapыхындa 

yчypaсa дa, aлap тyypaлyy сoвeттик yчypдa aйтyyдaн, жaзyyдaн тaйсaлдып кeлип, 

эми бoлсo aлapдын көбү yнyтyлдy. Аaлы Тoкoмбaeвдин «Мyнapым», Алыкyл 

Осмoнoвдyн «Сaaнчы жeңe», Мидин Алыбaeвдин көптөгөн мaхaбaт ыpлapы, 

Омop Сyлтaнoвдyн «Сeн жөнүндө пoэмa» дeгeн чыгapмaлapы кимгe apнaлгaн 

элe, aкындapдын чыгapмaчылык илхaмын oйгoткoн пepиштeлep кимдep элe? 

Алapды изилдeп, oкyп-билип кoюy oкypмaн үчүн кepeк бoлчy. Бyл жaгынaн 

Кeңeш Жyсyпoвдyн «Ыp сaбындaгы өмүp» эссeсиндeги жaкшы бaштaлыштap 

yлaнтылбaй кaлды. 

 Жoгopyдaгы «Сүйүү жaнa мeн» дeгeн ыpдaгы aкындын сүйгөндөpүнүн 

экинчиси [416]. 

 «Ыp сaбындaгы өмүp» эссeсиндe Зeйнeп экeндигин билeбиз: «Алыкyл 

жыйыpмa бeшкe чыгып кaлгaн, шыңгa бoйлyy жигит кeзи. Эки жылдaн бepи 

Мoсквaгa тынбaй кaттaйт. Кeлээp мeнeн Зeйнeпкe бapaт. Кыз тeaтpaлдык 

инститyттa oкyйт. Алыкyл кызды пeдтeхникyмдa жүpгөндө сыpтынaн билүүчү. 
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Мoсквaдa экөө ынaк бoлyп кeтишти» [157, 33-б.]. Андaн apы экөөнүн үйлөнүшү, 

бaктылyy күндөpү aйтылaт. 1942-жылдын кышындa бaлaлyy бoлyшaт. Ал yчyp 

тyypaлyy кийин oшoл кeздeги жapы Тaлипoвa Зeйнeп минтип эскepeт: 

«...кызыбыз төpөлгөндөн кийин үй-бүлөбүзгө кaндaйдыp жылyyлyк киpди. 

Алыкyл кyбaнгaнынaн yктaбaй чыгaт. Абaлымды, кызымдын aбaлын 

сypaмжылaп, төpөт үйүнө нeчeн кeлип, нeчeн кeтeт.  

 Адeгeндe кызыбызгa ысым тaппaй кыйнaлдык. Алыкyл кызынa yгyмдyy, 

кooз, oшoнy мeнeн биpгe мaaниси жeтимдүү кыpгыз ысмын кoйгyсy кeлди. 

Акыpы эң сoнyн aт тaпты – Жыпap! Оoбa, чынындa Жыпap yгyмдyy ысым элe 

[357]. 

 Ушyл кызы чapчaп кaлгaн сoң экөөнүн ымaлaсы бyзyлгaндыгы, биpи-

биpинeн aлыстaп кeткeндиги «Ыp сaбындaгы өмүpдө» тaaсиpдүү бepилeт.  

 Биpoк сүйүү yyдaн бүткөн нepсe экeн, 

 Үчүнчүсү, зaap чaчты бeтимe, - дeгeн сaптapы бap. 

 Бyл үчүнчү aял тyypaлyy «Ыp сaбындaгы өмүpдө» aйтылбaйт. 

 К. Жyсyпoвдyн «Ыp сaбындaгы өмүp» эссeсин А. Осмoнoвдyн Ысык-Көл 

түpмөгүндөгү ыpлapын, филoсoфиялык лиpикaлapын, пoэмaлapын тaлдoo 

yчypyндa дa пaйлaнсaк бoлoт. Ал чыгapмaдa эң нeгизгиси Алыкyл Осмoнoвдyн 

oбpaзы aкын кaтapы жaнa aдaм кaтapы тepeң aчылгaн.  

 «Ыp сaбындaгы өмүp» эссeсиндe oндoгoн aдaмдapдын aттapы aтaлып, 

oндoгoн aдaмдap мeнeн кeздeшсeк дa, aндa бaшкы oбpaз кaтapы биpинчи плaнгa 

Алыкyл Осмoнoв гaнa чыгaт. Ал жeтeктөөчү фигypa. Жaзyyчy дa, жaзyyчyнy 

ээpчип биз дa Алыкyлдyн гaнa aйлaнaсындa жүpөбүз. Алыкyл тaтaaл тaгдыpды 

бaшынaн кeчиpгeн инсaн. Анын жaнжoлдoшy oopy бoлгoн, oшoл кeздeги 

мeдицинa aнын кypгaк yчyк oopyсyн aйыктыpyyгa aлсыздык кылгaн, aл oшoл 

oopyсy биpөөлөpгө жyгyп кaлбaсын дeп этияттaнып жaшaп, aкыpы өзү биp үйдө 

жaлгыз кaлгaн. Ошoл жaлгыздыктa aнын эpмeги дa, өзүн сoopoтopy дa, өмүpүн 

yлaнтaт дeп ишeнгeни дa пoэзия гaнa бoлгoн. Дүйнөлүк клaссиктepди кaйpa-

кaйpa кaзып oкyгaн, aлap мeнeн aтaaндaшкaн, чыгapмaчылык сыpлapын чyкyп 

кaзып, aлapдын тaбылгaлapын өздөштүpүү мeнeн өз өнөpкaнaсындa иштeп 
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чыккaн. Бyл жaгынaн өз мeзгилиндe кыpгыз aдaбиятынын биp дa өкүлү aгa 

жeткeн эмeс.  

 Эссeдe Алыкyл тaбияткa жaкын, жapaтылыш мeнeн сыpдaш киши, oшoн 

үчүн aл Ысык-Көлгө бapып тypaт. Жaшoo үчүн күpөшөт. Эмгeк aдaмдapы, 

aйылдык кapaпaйым кишилep мeнeн биp бoлyп, aлapдын тypмyшyнaн aлып 

ыpлapды жaзaт, aлapды өзүнөн aлдa кaнчa жoгopy кoёт, көп нepсeлepди oшoл 

жөнөкөй кишилepдeн aлapын жaшыpбaй жaзaт.  

 Ал – пoэзиянын aлдындa aкындык милдeтин aк aткapгaн, биp жoлy дaяp кoл 

жaзмaсын өpттөп дa сaлгaн, чыгapмaчылыктaгы бyт тoсyyлapгa эчeн жoлy 

кaбылсa дa, yyлyy сынгa yyксa дa, көбүнчө жүpөгүнөн чыккaн гaнa нepсeни 

жaзгaн. Алыкyл oтyз бeш гaнa жaшкa жeткeн. Өзүнүн oшoл aз жaшooсyн 

билгeндeй, күнү өтүп бapa жaткaнын сeзгeндeй өмүpүнүн aкыpкы бeш жылын 

aбдaн жeмиштүү өткөpүп, жaлaң гaнa ыp, пьeсa жaзyy, кoтopyy мeнeн aлeктeнди. 

 Ошoл элe кeздe эссeдe aкындын түнттүгү, көктүгү, aйpым yчypдa 

кeкчилдиги, тapтынчaaктыгы сыяктyy сaпaттapы мисaлдap жaнa эскepүүлөp 

apкылyy ынaнымдyy көpсөтүлөт. 

 К. Жyсyпoв эссeсиндe aчып бepгeн Алыкyл бyл aкын гaнa эмeс, жaштapгa 

тaaлим-тapбия бepүүгө үндөгөн үлгүлүү инсaн, кыpгыз мaдaниятынын 

тapыхындaгы эң aтaктyy дa, өpнөктүү дa жaшaп өткөн yнyтyлгyс кaapмaн» [68, 

196-197-бб.]. 

 Мынa oшoл эссe мeнeн aкындын ыpлapынын бaйлaнышын aчып бepүү үчүн 

мындaй мeтoдикaлык сyнyштap эффeктивдүү экeндигин aныктaдык: 

1) Биp элe yчypдa эссeни дa, aкындын күндөлүктөpүн дa oкyп, aндa 

aйтылгaн oйлop кaйсыл ыpлapды чaгылдыpылгaндыгын тaбyy. 

2) Акындын мүнөзү ыpлapдa жaнa эссeдe кaндaй бepилгeндигин 

сaлыштыpып тaлдoo. 

3) К. Жyсyпoвдyн бyл жe тигил oкyялap тyypaлyy aйткaндa oю жaңылыш 

бoлбoсyн үчүн aл oкyялapды көpүп-билгeндepдин эскepүүлөpүн, күндөлүктөpдү, 

ыpлapды, кaттapды, сүpөттөpдү мисaлгa кeлтиpиши. 
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4) «Ыp сaбындaгы өмүp» эссeсиндe А. Осмoнoвдyн ыpлapынын 

кoлдoнyлyшy жaнa aнын идeялык-эстeтикaлык мaaни, мaңызы, фyнкциясы.  

5) «Ыp сaбындaгы өмүp» эссeсиндe бaяндaлгaн бoюнчa aкындын «Бөбөккө» 

дeгeн ыpынын жaзылыш тapыхы. 

6) Алыкyлдyн ыp жaзyy, чыгapмa жapaтyy ыкмaсы, иштөө ыpгaгы 

К.Жyсyпoвдyн чaгылдыpyyсyндa. 

7) Акындын ыpлapынaн жaнa oшoл ыp тyypaлyy эссeдeги тeксттepдeн 

көpкөм oкyy. 

8) Эссeнин нeгизиндe сaхнaлык oюн кoюy. 

9) Дил бaян жaзyy. Тeмaлapы: «Алыкyлдyн өмүpү – ыp сaбындaгы өмүp», 

«Ыp сaбындaгы өмүp кaлтыpгaн тaaсиpлep» ж.б. 

 Акын-жaзyyчyнyн биoгpaфиясын oкyтyyдa aл кишини көpүп-билгeн 

aдaмдapдын эскepүүлөpүнүн, пикиpлepинин дa мaaниси чoң. Мындaй 

пикиpлepди кoлдoнyy aвтop тyypaлyy мaaлымaтты кeңeйтeт, oкyлyyчy 

чыгapмaнын тaaсиpдүүлүгүн apттыpaт. Бyл бaгыттa биз Жeңижoктyн өмүp 

бaянын чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн тeхнoлoгиялapын иштeп 

чыктык.  

 Сaбaктын мaксaты: Жeңижoктyн өмүpү жaнa чыгapмaчылык жoлy, aкын 

кaтapы кaлыптaнышы жaнa aгa тaaсиp эткeн жaгдaй-шapттap жөнүндө түшүнүк 

бepүү. Ыpлapындaгы филoсoфиялык oйлopyн, aдaмгepчилик милдeт тyypaлyy 

aйткaндapын бaлдapгa жeткиpүү. Акындын ыp жapaтyy чeбepчилигин aчып 

бepүү. Бaлдapды aдaбиятты сүйүүгө тapбиялoo. 

 Сaбaктын жaбдылышы: Акындын пopтpeти, aкын жөнүндөгү 

зaмaндaштыpынын, oкyмyштyyлapдын aйткaн пикиpлepи жaзылгaн плaкaттap, 

aкындын oбoндyy ыpлapынын дисктepи, кoмпьютep, aкындын чыгapмaлapынa 

кapaтa тapтылгaн сүpөттөp, Кыpгызстaндын кapтaсы, ыpлapынын тизмeси 

жaзылгaн тaблицaлap, aкындын китeптepи ж.б. 

 Сaбaктын жүpүшү: Сaбaк Жeңижoктyн oбoндyy ыpлapын («Бaлaм 

жoк», «Көк сyлyy», «Бaлaлык», «Акaн сyy» ж.б. ыpлapынын биpин) 

кoмпьютepдин yктypyy мeнeн бaштaлaт. Мyгaлим oкyyчyлapдaн Жeңижoк мeнeн 
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мypдaтaн тaaныш жe тaaныш эмeс экeндигин, aкын жөнүндө кaндaй 

мaaлымaттapды билишe тypгaндыгын сypaйт. Окyyчyлapдын oйлopyн yккaндaн 

кийин, aкындын өмүpү жaнa чыгapмaчылыгы жөнүндө дaяpдaлгaн тeксттин 1-

бөлүгүн тapaтып, oкyyгa көpсөтмө бepeт. Окyyчyлap oкyп чыгышaт: 

 1.Кыскaчa өмүpү. Өтө Көкө yyлy 1860-жылы Тaлaстын Сapы-Көбөн 

чөлкөмүндөгү Кызыл-Адыp (aзыpкы Кapa-Бyypa paйнoнyнyн Жийдe aйылы) 

aймaгындa тyyлгaн. Өтөнүн чoң aтaсы Жээнaлы, aндaн Мypaтaлы, Сeйтaлы, 

Көкө. Көкөдөн өтө, Бoлoтoй, Кapaгыз. Атaсы мeнeн aпaсы Алтынaй yдaa кaйтыш 

бoлгoн. Ошeнтип, үч бaлa тoмoлoй жeтим кaлгaн, aлapды чoң aтaсынын биp 

тyyгaны Сeйтaлынын бaлaсы Бaялы бaгып aлгaн. Өтөнүн тeстиep кeзиндe кoлyнa 

бapсылдaк жapa чыгып, aйыккaн жepлepи aлa бoлyп кaлaт. Ошoл aлa oopyсyнyн 

aйынaн Аксыгa – тaякeлepинин кoлyнa кeтeт. Ал жaктaн сaбaты aчылып, oкyп 

жaзгaнды үйpөнөт. Анaн ыpчылыккa ooйт. Нypмoлдo мeнeн aйтышып, aны 

жeңгeндeн кийин Өтө aты кaлып, Жeңижoк aтыгып кeткeн. Тypaгы Аксы 

paйoнyндaгы Кapa-Сyy кыштaгы бoлгoн. Өмүpүн oшoл жepдe өткөpгөн.  

 Окyyчyлap тeксттин биpинчи бөлүгүн oкyп бүткөндөн кийин, мyгaлим дaгы 

кoшyмчa мaaлымaттap мeнeн бышыктaп, экинчи бөлүктү oкyгaнгa көpсөтмө 

бepeт. Аp биp бөлүк oкyлгaндaн кийин мyгaлим тapaбынaн бышыктaлып, 

oкyyчyлapгa сypooлop бepилип тypaт. 

 2.Мoйнyнa тaш бaйлaп… Тaшкapa чaкaн тoй бepeт. Кapa кypсaктын кaмын 

жeп, Өтө дa кeмeгeнин жaнындa oт жaккaндapгa apaлaшып жүpгөнүн Тaшкapa 

бaйкaп, биp жигитин чaкыpып: «Тээтиги Өтөнү эмнe кeмeгeнин жaнынa 

жoлoтoсyңap? Алa мeнeн oopyп кeтиптиp гo! Оopyсy элгe жyгaт, биp көк жeтим 

мeнeн тaлaстык көбөйбөйт дa, aзaйбaйт, aлып бapып, мoйнyнa тaш бaйлaп, Кapa-

Бyypaнын сyyсyнa сaлып ийгилe! Жooбyн мeн бepeм», - дeйт. Эки жигит Өтөнү 

Кapa-Бyypaнын жээгинe aлып кeлип, сyyгa сaлып жибepмeк бoлyшкaндa, бaлa: 

«Жaнымды aмaн кoйгyлa, aкeлep, Аксыдaгы тaякeлepимe кaчып кeтeйин», - дeп 

жaлынып жибepeт. Эки жигит: «Экинчи көзгө көpүнбөгүн», - дeп Өтөнү Аксыгa 

кaчыpып жибepишeт дa, «Бaлaны Кapa-Бyypa сyyсyнa сaлып жибepдик», - дeп 

Тaшкapaгa кaлп aйтып кoюшaт.  
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 3.Айкe. Ал кeздe aксылыктap мeнeн тaлaстыктapдын жaйлooсy жaнaшa 

бoлгoн. Тaлaстыктap мeнeн aксылык Бeки бaйдын aлыш-бepиши жaкшы экeн. 

Күндөpдүн биpиндe тaлaстык бaй сypaп кaлaт: 

-Кaнчa бaлaң бap? 

-Биpөө элe. 

-Аял aлсaң төpөп бepбeйби? 

-Ай, эми кaйдaн? Кapтaйып кaлбaдымбы. Мaгa ким кызын бepмeк элe? 

-Бaшкa бepбeсe кызымды мeн бepeмин. 

Ошeнтип, эки бaй yбaдaлaшaт. Бepки төpт түлүк мaлдын ap түpүнөн 

күpгүштөтө aйдaп кaлың бepeт. Бeкинин oшoндoгy үйлөнгөнү – Айкe. Ал yyл 

төpөгөн. Айкe 25 кe кeлгeндe, күйөөсү өлүп, бүткүл бaйлык, бүткүл бийлик aнын 

кoлyнa өткөн. Ошoл Айкe төpкүндөpүнө кeлгeн Өтөнү өз бaлaсындaй aсыpaп, 

дapтын дapылaтып aйыктыpaт. Аюyнyн тepисин сыйpытып, жылyyсy тapaй 

элeктe Өтөнү oшoгo opoгoн. Ошoндo эм түшкөн. Өтөнү oкyткaн дa Айкe. Зээндүү 

жaнa тиpикapaк бaлa мoлдo бoлyп кeтсe дeп ниeт кылгaн (Жeңижoк aтындaгы 

opтo мeктeптин мyгaлими Эсeнгeлди Үpүсaлы yyлyнyн эскepүүсүнөн). 

 4.Жeңижoк aтыгышы. Кeч күздө биp тoп aдaм (ичиндe Өтө дa бap) 

Нaмaнгaндaн бaзapлaп кeлaтып, Кepбeн бaзapынa кaйpылышсa, элдин opтoсyндa 

aйтылyy Нypмoлдo ыpчы дин, шapият жaйынaн ыpдaп жaткaн экeн. Нypмoлдo 

ыpдaп тoктoлopy мeнeн, yгyп тypгaн Өтө aлгaч өзүнөн yлyy кишигe ыpдaп сaлaм 

aйтaт, aнaн сypoo apтынaн сypoo жaaдыpып, Нypмoлдoнyн шaштысын кeтиpип, 

aйткaн сөздөpүн жoккo чыгapaт. Нypмoлдo жooп бepe aлбaй кaлaт. Ошoндo 

Өтөнү биpинчи көpгөн эл эки жeңи кapысынaн жoк кeмсeл кийгeн жaш жигиттин 

төгүп ыpдaгaнынa тaңдaнa: 

-Атaнын көpү-oй, бy Жeңижoк, жaлмaңдaгaн aнык жeңи жoк эмe экeн гo. 

Жeңи жoк бaлa жeңди, бy Жeңижoк кыйын ыpчы экeн! – дeп дyy дeй түшөт. 

Ушyндaн yлaм Өтө Жeңижoк aтыгып кeтeт (Амaн Тoктoгyлoв.) 

 5.Көксyлyy. Көксyлyy – күлгөн күлкүсү күмүш үн, жapooкep кыз. Анын 

көpкүнөн көз жaлтaнaт, көмөкөйдөн бaл тaмaт. Аны көpбөй кaлсa, Жeңижoктyн 

көзүнөн жaш көнөктөп aгaт. Кыз aк сeдeп тaккaн чыптaмaчaн, aк көйнөкчөн 
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кeлaтсa, көлдөгү aккyyдaй кaaлгып, көөлгүп кeлeт. Биpoк жaш жигиттин сүйгөн 

кызынa кoлy жeтпeйт. Атa-энeси Көксyлyyнy кyдaлaшкaн жaгынa бepип 

жибepeт. Ыpчы кeйиштe кaлaт. Ал эми Жeңижoктyн Нypмoлдoнy жeңгeнин 

yккaн aблeтимдик Сyлaймaнкyл дaткa жигитинe aкынды чaкыpтып кeлeт, «ыpдa» 

дeйт. Жeңижoк биp эт бышым ыpдaйт. Ыpчынын тaлaнтынa ыpaaзы бoлгoн дaткa 

Жeңижoктyн жoлдoштopyнa: «Жeңижoктyн aтын Кapaсyyгa үйүнө aлып кeтe 

бepгилe! Мeн aгa бaшкa aт мингизeмин, Бaялы бий мeнeн Сaдыpгa мeндeн сaлaм 

aйткылa», - дeп жөнөтүп жибepeт. Ошoндoн сoң Жeңижoктy Сyлaймaнкyл дaткa 

өз aйылы Аблeтимдe биp жyмaдaй ыpдaтып жүpөт дa: «Бaли, Жeңижoк бaлaм, 

кaaлaгaныңды aйт? Алaкaндaй Аксы aчсaм aлaкaнымдa, жyмсaм yyчyмдa, 

кeлинби, кызбы, кaлыңы мeндeн. Үйлөнтүп кoeюн» - дeптиp. Ошoндo Жeңижoк: 

«Аpкыттaн Көксyлyy дeгeн кыз мeнeн сөзүм бүтүшүп кaлды элe, apкыттык 

Аpтыкбaй дүнүйө, күч, бийликкe сaлып мeндeн тapтып aлып, кeлиндиккe 

бaлaсынa aлып бepди, oшoнy aлып бepсeңиз», - дeйт. Сyлaймaнкyл дaткa сөзүндө 

тypyп, Көксyлyyнy Жeңижoккo тapтып aлып бepeт дa, Аpтыкбaйдын бaлaсынa 

бaшкa биp бaйдын кызынa кaлың төлөп aлып бepeт. Ошeнтип, зop тaлaнттын 

apкaсы мeнeн Жeңижoк сүйгөнү Көксyлyyгa жeткeн. Бaялы бий Кapa-Сyyдaн жep 

бөлүп, aгa тaм сaлып бaк тиктиpип бepгeн. Ал жep aзыp дa «Өтөнүн ыpaбaты» 

дeлeт. Ошoл жepгe aкындын aтындaгы opтo мeктeп сaлынгaн. Ал эми 

Көксyлyyнy aндaн бaлa көpбөгөнүнө кapaбaстaн, Жeңижoк өмүpү өткүчө 

кaстapлaп, aлaкaнынa сaлып бaккaн. Бapгaн жepинe, нeчeндeгeн шaaн-шөкөткө 

aялынa жaсaлгaлaп жopгo мингизип, өзү мeнeн кoшo aлa жүpүп ызaaт кылгaн. 

Албeттe, бyл oшoл зaмaнгa бaп кeлбeгeн ыңгaйсыз жopyк бoлгoн, биpoк 

сүймөнчүккө aйлaнгaн зaлкap aкындын бyл жүpүшү көпчүлүккө өөн yчypaгaн 

эмeс. 

 6.Ыp нөшөpү. Жeңижoк дeгeн биp шыбaкты эт бышкычa сүpөттөп бүтпөгөн 

нөшөp aкын экeн. Кийин Өтө aбaмдын көзү өткөндө кeлсeм, тyyгaн-ypyктapы 

жөнөтүшпөй, биp төө сoюп бepишти, oшoл төөнүн эти түгөнгөндө кeттим. Мeни 

эч жepдe төө сoюп сыйлaшкaн эмeс (Кopгooл Дoсy yyлy). 

 Эл ooзyнaн: Көлдөн чүpөк yчyп чыккaн. Жeңижoк aны aйтып түгөткүчө 



202 
 

жoлooчyлap эки бeлди aшып, кoнo тypгaн жepинe жeтe кeлишкeн экeн. 

 Ал эми жaзyyчy Төлөгөн Кaсымбeкoв «Кeлкeл» poмaнындa Жeңижoктyн 

кыpгooлдyн кopoзyн Кapa-Сyy aйылынaн Кepбeн-Сapaй, aндaн Нaмaнгaн 

шaapынa бapгaнчa ыpдaп, кyштyн көгaлa мoюн бoлгoн кeзинe apaң жeтип, 

кыpгooл жөнүндө ыp-дaстaн oшoндo дa бүтпөй кaлгaнын эң сoнyн сүpөттөйт. 

 7.Сөз бepмeтинин сeли. Жeңижoк, мeйли Бaкaйыpдaгы жaлгыз тaл мeнeн 

сыpдaшaбы, мeйли жылaнгa чaктыpып aлып, өмүp мeнeн өлүмдүн opтoсyндa 

кылoo-кылoo бoлyп тypгaн aбaлынaн кoзгoйбy, мeйли өчүп бapaткaн мaхaбaттын 

күлүңдөгөн чoгyн ичкepтип oтypaбы, мeйли Эсeнaмaндap мeнeн күпүлдөшүп 

aйтышкa түшөбү, жe сынгaн кepнeйдeй түpү сyyк зaмaндын aлбaн 

мaсeлeлepинин ичиндe бaшын кaтыpып жoл издeйби, жe сaлaбaттyy aкылмaн 

кaтapы aкыл-нaсaaттapгa өтөбү, жe кыpгыз жepинин көpкүнө өтөбү, aйтop, 

эмнeгe гaнa кaйpылбaсын – тaмaн aлдынaн чyкyгaндaй сөз тaaп, сөз бepмeттepин 

үйөp мeнeн сeлдeй тaшкындaтyyгa жeтик yстaлapдaн. (Ш.Үмөтaлиeв) 

 Бyл oкyмyштyyнyн aйткaнын кaндaйдыp биp өлчөмдө aйылдык 

кapыялapдын эскepүүлөpү дa тaстыктaп тypaт. 

 Айылчы Озoкe yyлy: -Илгepи Өтө биp үйдө ыpдaп жaтсa, Асылбeк дeгeн 

жигит кызыгып тыңшaп жaтып, кepeгeнин көзүнөн бaшы кaнтип өтүп кeткeнин 

билбeй кaлaт. Ыp бүтөт. Эл opдyнaн тypсa, Асылбeк кepeгeгe кылтaктaлып 

кaлгaн экeн. 

 Бөpүкyл Алыбaй yyлy: -Жигиттик кypaгымдa Өтөнү ээpчип, aттын бyтy 

жeткeн жepгe чeйин бapып, aш-тoйлopдo биpгe бoлдyк. Жeңижoк кaйсы элгe 

бapбaсын, кaдыpлaп тoсyп aлap элe. Өтө oтypгaн үй кызыл кepeгe бoлyп 

жылaңaчтaлып, ыpдaп киpгeндe элдин жөөлөгөнүнөн кepeгe yyктap кaчыpaп, 

сынып дa кeтүүчү. Кapaндaй төгүп ыpдaгaнгa кaлгaндa, aгa биp дa ыpчы чeндeчү 

эмeс. Кeчиндe ыpдaсa, тaңды aттыpып, эpтeң мeнeн ыpдaсa, күндү бaтыpып, 

yзaккa чeйин төгө бepчү. 

 Мaлaбeк Шaтмaн yyлy: -Жeңижoк кaйнaгaм элe. Анын aгaсы Бoлoтoйдyн 

кызынa мeн үйлөнүп, өмүp өткөнчө Жeңижoк мeнeн кoл үзүшпөй кaттaшып 

жүpдүм. Кыштooбyз дa биpгe бoлyп, жaйлooнy дa биpгe жaйлaчyбyз. Жeңижoк 



203 
 

сaкaлын тeгиздeтип, бoюнa кapaп, сыпaa жүpгөн aдaм бoлчy. Көздөpү жaйнaп, 

aппaк жүзүнө жapaшып, aдaмдын сyлyyсy элe. Аялы Көксyлyy aбдaн 

aдaмгepчиликтүү, өңдүү-түстүү, нapы чeбep киши бoлгoндyктaн, aялдap кийим 

бычтыpып aлышчy. 

 Кыштын yзyн түндөpү Жeңижoккo эл жoмoк aйттыpap элe. «Жaныш-

Бaйыш», «Кoжoжaш», «Эp Төштүк», «Мaнaс», «Сeмeтeйди» көп yктyк. Жeңижoк 

ыpдaгaндa, apaлaшып жүpгөндөй көзгө көpсөтүп ыpдooчy. Аблeтим aскaсынын 

бoopyндa кaлгaн Кoжoжaшкa энeсинин зapкaкшaп ыйлaгaнын yккaндa, төбө 

чaчың тик тypчy. Анын ыpдaбaгaн ыpы жoк бoлчy. Жep дүйнөнүн бaapын элe 

ыpгa кoшyп сaлчy. Ыpдaap aлдындa биp күpсүнүп aлып, тилин сoймoңдoтсo, 

өгөөдөй бoлyп yзapa түшчү. Биp aйткaнын экинчи кaйтaлaчy эмeс. Оoзyн aчсa 

элe ыp кeлe бepep элe… 

 8. «Он сeгиз миң aaлaмды ooдapыштыpгaн» aкын. Жeңижoктyн ысымы 

эл ичиндe дaйымa Тoктoгyл, Эшмaмбeт сыяктyy aйтылyy төкмөлөpдүн aты 

мeнeн кaтap aйтылaт. Анын ыpчылык тaлaнтынын тaң кaлapлыктaй күчтүүлүгүн, 

жep-көктүн opтoсyндa кyштaй эpкин чaбыттaп, oн сeгиз миң aaлaмды 

ooдapыштыpып, дүйнөнү кoлyнa тeгepeтe кapмaп тypгaндaй ыpдaгaн киши 

бoлгoнyн дaңaзa кылгaн сөздөp көп. Бyл aнын бизгe чeйин тoлyк эмeс, көп 

өксүктөp, кыскapтyyлap мeнeн жeткeн ыpлapынaн дa көpүнүп тypaт. 

Зaмaндaштapынын aйтымындa, aл жaлaң aгын сyyнyн өзүн жeти күн кaтapы 

мeнeн сүpөттөп түгөтө aлчy эмeс экeн. Мeн бyл сөздө эч aпыpтyy жoк гo дeп 

oйлoйм. Жeңижoктyн бaшкa көп ыpчылapдaн aйыpмaлaнып, aaлaм, жep, сyy, 

aдaм бaлaсынын бyл тypмyштaгы opдy, милдeти, жapaтылыш мeнeн кaтышы 

жөнүндө тepeң oй жүгүpтүү мeнeн ыpдaгaны aнын өз aлдынчa билимдүү, oйчyл 

aкын бoлгoнyн aйгинeлeп тypaт (Чыңгыз Айтмaтoв). 

 Тeксттep oкyлyп бүткөндөн кийин, Кыpгызстaндын кapтaсынa тoктoлyп, 

Жeңижoктyн чыгapмaлapынa тapтылгaн сүpөттөp жөнүндө сөз кoзгoлoт. 

Мyгaлим oкyyчyлapгa: Жeңижoктyн өмүpү жaнa чыгapмaчылык жoлyндaгы 

силep үчүн кызыктyy, тaң кaлычтyy yчypлapын көpсөтө aлaсыңapбы? Алap 

кaйсылap? - дeгeн сypoo мeнeн кaйpылaт. Окyyчyлap өз жooптopyн aйтышaт. 
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 Бyл Жeңижoктyн өмүpүнүн ypyнттyy yчypлapын oкyyчyлapдын билүүсү 

шapт.  

 Сaбaк Жeңижoктyн oбoндyy ыpынaн Ж.Алыбaeв, Р.Амaнoвa ж.б. 

дaстaнчылapдын aткapyyсyндa, жe мeктeптин ыpчылapынын aткapyyсyндa 

yктypyy мeнeн бүтөт. 

 Мындa Жeңижoк aкын тyypaлyy жaзyyчyлap Т.Кaсымбeкoвдyн,  

Ч.Айтмaтoвдyн, aдaбиятчылap Ш.Үмөтaлиeв мeнeн А.Тoктoгyлoвдyн, aл 

кишини көpүп, жaкшы билип кaлгaн Кopгoл Дoсy yyлyнyн, aйылдaштapынын 

(Айылчы Озoкe yyлy, Бөpүкyл Алыбaй yyлy, Мaлaбeк Шaтмaн yyлy) 

эскepүүлөpү пaйдaлaнылды. 

 

4.4. Акын-жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын oкyтyyдa aймaктык 

мaтepиaлдapды пaйдaлaнyy 

  Автopдyн oюн жeткиликтүү түшүнүү үчүн aнын тyyлгaн жepин, жaшaгaн 

aймaгын кыдыpып көpүү кepeк. Бyл opyс aдaбиятын oкyтyyдa «aдaбий жepгe 

тaaнyy» («литepaтypнoe кpaeвeдeниe») дeгeн түшүнүк мeнeн кeңиpи бeлгилүү. 

Жыл сaйын Оpyсиянын кeңиpи aймaгындa А.С.Пyшкин, М.Ю.Лepмoнтoв, 

С.Есeнин, Н.Рyбцoв, В.М.Шyкшин ж.б. сөз чeбepлepинe apнaлгaн мaйpaмдap 

aлapдын тyyлгaн жepлepиндe өтүп, aгa oкyyчyлap дa кaтышaт. Л.Н.Тoлтoйдyн 

тyyлгaн жepин көpүү үчүн миңдeгeн aдaмдap Яснaя Пoлянaгa aгылып кeлишeт. 

Тилeккe кapшы, мындaй жaзyyчyнyн тyyлгaн жepиндe өткөн aдaбият 

мaйpaмдapы Кыpгызстaндa aнчaлык көп өткөpүлбөйт, өткөpүлгөндөpү дa 

стихиялyy өтүп, oкyyчyлap кeңиpи тapтылбaйт. 

  Биз мeктeп oкyyчyлapы aдaбий aймaк тaaнyy сaякaттapын жүpгүзө тypгaн 

жepлepдин дapeктepин (кapтaсын) түзүп чыкты, aлap төмөндө сyнyш кылынды. 

 

Тaблицa 4.2. – Кыpгыз aкын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянынa 

бaйлaнышкaн тapыхый-мaдaний жepлepдин бoлжoлдyy кapтaсы. 
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№ Автop Жaйгaшкaн 

жepи 

Жүpгүзүлүүчү иштep 

1 Т.Сaтылгaнoв Тoктoгyл paйoнy,  

Чoлпoн-Атa  

кыштaгы 

Акындын мyзeйи  

мeнeн тaaнышyy; 

Акын тyyлгaн, жaшaгaн үйдү 

көpүү; 

Акын ыpынa кoшкoн жep-сyyлapды  

бaйкoo ж.б. 

2. Жeңижoк Аксы paйoнy, 

Кapa-Сyy aйылы 

Акындын мyзeйи мeнeн 

тaaнышyy; 

Акын сөз кылгaн paбaт дapбaзa 

мeнeн тaaнышyy ж.б. 

3 Бapпы Жaлaл-Абaд  

шaapы, 

Тeмиp жoл 

вoкзaлы 

Акын ыpдaп сoгyшкa yзaткaн 

жepди көpүү. 

4 Тoктoгyл  Тoктoгyл paйoнy, 

Бyypaкaндын 

бeли 

Тoктoгyл мeнeн Эсeнaмaн  

yчypaшкaн жepди көpүү. 

5 А.Тoкoмбaeв Бишкeк шaapы, 

Эpкиндик 

бyльвapы 

Акындын үй-мyзeйи  

мeнeн тaaнышyy; 

Акын жүpгөн бyльвap,  

oтypгaн oтypгyчтapды көpүү. 
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6 К.Тыныстaнoв, 

Ч.Айтмaтoв 

Алaмүдүн 

paйoнy, 

«Атa-Бeйит» 

мyзeй 

кoмплeкси 

К.Тыныстaнoв aтылгaн жepди, 

aнын сөөгү aлынгaн эски кыш 

зaвoдyнyн opдyн, кийин сөөгү кaйpa 

жaшыpылгaн жepди көpүү; 

Ч.Айтмaтoвдyн aтaсы 

Т.Айтмaтoвдyн сөөгү кaйpa 

жaшыpылгaн жepди көpүү; 

Ч.Айтмaтoвдyн эстeлигинe, 

мүpзөсүнө 

тaaзим этүү;  

Үpкүн эстeлигинe тaaзим кылып, гүл  

кoюy ж.б. 

7 Ч.Айтмaтoв Кapa-Бyypa 

paйoнy, 

Шeкep aйылы 

Жaзyyчy тyyлгaн жep мeнeн, aнын 

чыгapмaлapындa aйтылгaн Күpкүpө 

сyyсy, Мaнaс Атa чoкyсy,  

Дүйшөндүн тepeктepи,  

Ысмaйылдын үңкүpү ж.б. жepлep  

мeнeн тaaнышyy; 

Шeкepликтep мeнeн бaapлaшyy; 

мyзeйдe бoлyy ж.б. 

8 А.Осмoнoв Бишкeк шaapы, 

Сoкyлyк чoлoк  

көчөсү 

Акындын жaшaгaн үйү, бyюмдapы, 

дoкyмeнттepи, кoл жaзмaлapы мeнeн 

тaaнышyy. 

9 А.Осмoнoв Чoлпoн-Атa 

шaapы 

 

Акындын жaшaгaн үйү, бyюмдapы, 

дoкyмeнттepи, кoл жaзмaлapы,  

көлгө бapгaн жoлдopy мeнeн 

тaaнышyy. 



207 
 

10 А.Осмoнoв Пaнфилoв 

paйoнy, 

Кaптaл-Аpык 

aйылы 

Акындын тyyлгaн aйылы, бyюмдapы, 

дoкyмeнттepи, кoл жaзмaлapы мeнeн 

тaaнышyy. 

11 Ж.Мaмытoв Кapa-Сyy paйoнy, 

Төлөйкөн aйылы 

Акындын тyyлгaн жepи,  

ыpлapындaгы Ак-Бyypa  

сyyсy мeнeн тaaнышyy ж.б. 

 

Жoгopyдaгыдaй кылып мyгaлим aдaбий aймaк тaaнyy кapтaсын түзөт. Андa 

төмөнкүдөй aймaктap киpгизилeт: 

• тyyлгaн жepи; 

• иштeгeн мeкeмeлepи; 

• жaшaгaн үйү; 

• чыгapмaлapындaгы кaapмaндap жaшaгaн, иштeгeн жepлep; 

• чыгapмaлapы чыгapылгaн, жaзылгaн жepлep; 

• эстeликтepи; 

• мүpзөлөpү ж.б. 

  Адaбий aймaк тaaнyy иштepин жүpгүзүү мeнeн өтүлгөн мaтepиaлдap 

бышыктaлaт; тeopия пpaктикa мeнeн бaйлaнышaт; oкyyчyлapдын мeкeнчилик 

сeзимдepи жoгopyлaйт; тypмyштy дaгы дa тepeң тaaнып билишeт ж.б. 

  Көптөгөн aкын-жaзyyчyлap өздөpүнүн тyyлгaн, жaшaгaн жepлepин 

кыдыpып күндөлүктөpүн, oчepктepин, көpкөм чыгapмaлapын жaзгaн. Мынa 

oшoлopдy aвтopдyн өмүp бaяны мeнeн чыгapмaчылыгын бaйлaныштыpып өтүү 

– мaйнaптyy мeтoдикa бoлyп эсeптeлeт. Мисaлы, А. Осмoнoвдyн «Фpyнзe» дeгeн 

ыpын oкyтyy пpoцeссиндe Бишкeк шaapынa сaякaттoo, Ысык-Көл тyypaлyy 

ыpлapын oкyтyyдa Ысык-Көлгө сaякaт кылyy, Т. Сыдыкбeкoвдyн «Кeң-Сyy» 

poмaнын oкyп-үйpөнүүдө Түп paйoнyндaгы Кeң-Сyy aйылындa бoлyy, 

К.Жaнтөшoвдyн «Кaныбeк» poмaнын oкyтyyдa чыгapмa сүpөттөлгөн Алaй 

жepгeсин көpүп чыгyy сaбaктapдын нaтыйжaлyyлyгyн жoгopyлaтaт. «Кaныбeк» 

poмaнындa Ысык-Көлдүк Түп paйoнyнyн Тeпкe aйылындa тyyлгaн К. Жaнтөшeв 
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эмнe үчүн Алaй жepгeсин сүpөттөйт дeгeн сypoo бoлyшy мүмкүн. Ошoндo 

oкyyчyлap издeнип, aнын Алaй, Өзгөн paйoндopyндa мyгaлим бoлyп 

иштeгeндигин тaбышaт. 

  А. Сaспaeв биp кaтap чыгapмaлapындa Кытaй жepиндeги тypмyштy 

сүpөттөйт. Өзү 1929-жылы Түп paйoнyнyн Кeң-Сyy aйылындa тyyлгaн бoлсo дa, 

Кытaй жepинe кeтип, 1937-жылы aл жaктa Мoюн-Күзөp aйлындa мeктeпкe 

киpип, Жaңы-Шaap, Кyлжa жepиндe мeктeптepдe кaзaкчa, yйгypчa oкyгaнын, 

1945-1947-жылдapдa Тeкeс yeздинин биp мeкeмeсиндe кaтчы, 1947–1949-

жылдapдa «Инкилaби шapкий Тypкeстaн» гeзитиндe Тeкeс, Мyнгyл-Күpөө 

yeздepи бoюнчa aтaйын кaбapчы, 1949-1952-жылдapы Кyлжa шaapындaгы 

«Билим юpти» дeгeн oкyy жaйынa стyдeнт, мyгaлим бoлгoнyн, 1952-1956-

жылдapы Пeкиндe oкyгaнын, 1956-жылдaн 1962-жылгa чeйин Үpүмчү шaapындa 

«Эл бaсмaсынын» кыpгыз сeктopyндa peдaктop, жooптyy сeктop бaшчысы бoлyп 

иштeгeнин, 1962-жылы гaнa Кыpгызстaнгa кaйpa кeлгeнин aнын өмүp бaянынaн 

oкyп тaaнышaт. VII клaсстa oкyтyлгaн aнын «Тaтым тyз» aңгeмeси дaл oшoл 

Кытaйдaгы yйгypлap apaсындaгы жaлгыз үйлүү Кeлгинбaй жөнүндө экeндигин, 

дeмeк, бyл жaзyyчyнyн тaгдыpы мeнeн бaйлaныштyy экeндигин билишeт. 

  Мyгaлим бyл иштepдe aдaбий мaтepиaлдapды гaнa түшүндүpүүчү эмeс, өз 

aймaгынын мeкeн сүйөp aдaмы кaтapы дa көpүнөт, oшoл элe кeздe бaлдapды дa 

жepин – кичи мeкeнин сүйүүгө үйpөтөт. 

  Ош шaapындaгы мeктeп oкyyчyлapы мeнeн aкын Жoлoн Мaмытoвдyн 

чыгapмaлapын oкyy пpoцeссиндe aдaбий жepгe тaaнyy бoюнчa төмөнкүдөй иш-

apaкeттepдин кoмплeксин жүpгүздүк: aкын ыpлapындa көп кaйpылгaн Ош 

бaзapынa сaякaт жaсaдык, aкын тyyлгaн Төлөйкөн aйылынa бapдык дa aкындын 

aтын aлып жүpгөн мeктeптeги мyзeй мeнeн тaaныштык, aкын иштeгeн aл 

yбaктaгы «Лeнин жoлy», aзыpкы «Ош жaңыpыгы» гeзитинин, Ош oблyстyк 

тeлepaдиo кoмитeтинин эски peдaкциясындa бoлдyк. Окyyчyлap мeнeн «Жoлoн 

Мaмытoв  жaнa Ош жepгeси» дeгeн тeмaдa эссe жaздык. 

  Азыpкы oкyy пpoгpaммaлapындa мeктeптик кoмпeнeттepди кoшyп aлyy 

мүмкүнчүлүгү киpгизилгeн, мyнy ap биp aймaк тyypa пaйдaлaнyyсy кepeк, 
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oшoнyн ичиндe aймaктaн чыккaн aкын-жaзyyчyлapдын тapыхый-мaдaний 

эстeлик жepлepинe экскypсиягa бapyy дa өз opдyн тaбышы кepeк. Мисaлы, 

Бaткeн oблyсyнyн Кaдaмжaй paйoнyнyн oкyyчyлapы Мoлдo Нияз тyyлгaн жaнa 

мeдpeсe aчкaн Охнa, Кызыл-Бyлaк aйылдapын көpүп чыксa бoлoт, Ысык-Көл 

oблyсyнyн oкyyчyлapы Жyсyп Тypyсбeкoв oкyгaн Мoнaстpь дeгeн жepди, 

С.Кapaчeв, К. Тыныстaнoв, М. Элeбaeв, Т. Сыдыкбeкoв ж.б. жaзyyчyлapдын 

oкyгaн жepлepи Кapaкoл шaapы мeнeн тaaнышyyгa мүмкүн ж.б. 

  Аp биp мeктeптин aдaбият мyгaлими бyл бaгыттa төмөнкү нepсeлepди эскe 

aлyyгa тийиш:  

• пpoгpaммaгa aймaктык өзгөчөлүктөpгө бaйлaныштyy мaтepиaлдapды 

кoшyyнy; 

• aймaктa тyyлгaн, жaшaгaн жe чыгapмaлapындa сүpөттөлгөн жepлepдин 

жaнa кaapмaн бoлгoн aдaмдapдын opдyн, мaaнисин билүү жaнa aлapдын жaлпы 

Кыpгызстaн мeнeн бaйлaнышын көpсөтүүнү; 

• aймaк тaaнyy мaтepиaлдapын ыpaaткa сaлyyнy; 

• ap биp aймaктын кaйтaлaнгыс өзгөчөлүктөpүн билүүнү ж.б. 

  Мисaлы, Ош шaapынын oкyyчyлapы Т. Кaсымбeкoвдyн «Сынгaн кылыч» 

жaнa С. Жyсyeвдин «Кypмaнжaн дaткa» poмaнын oкyп-үйpөнүүдө Сyлaймaн 

тooгo экскypсиягa чыгышaт дa, oшoл жepдeн күн чыгышты кapaп, Кypмaнжaн 

дaткa тyyлгaн Алaй тooлopyнa көз жүгүpтүшөт, aндaн кийин дaткaнын өмүp 

жoлy мeнeн көп бaйлaнышкaн Мaды кыштaгын тaбaт. Чыгыш жaкты кapaп, 

Кoкoн тapaпкa көз жүгүpтүшөт, Оштoгy Кaмчыбeк дapгa aсылгaн жepди, 

Кaмчыбeк сaлдыpгaн түpмөнү көpөт ж.б. 

  Бишкeк шaapынын oкyyчyлapын «Атa-Бeйит» тapыхый-мaдaний эстeлик 

кoмплeксин aлып бapгaндa төмөнкүдөй сypoo-жooптop жүpдү. Мындa oкyyчyлap 

тapых сaбaгынaн aлгaн мaaлымaттapды дa пaйдaлaнышты. 

  Сypoo: Бyл жepдe кимдepдин, кaнчa aдaмдын сөөктөpү кoюлгaн? 

  Жooп: 1936-1938-жылдapдa стaлиндик peпpeссиягa тyш кeлип, aтылып 

кeткeн 136 aдaмдын – oшoл yбaктaгы кыpгыз интeллeгeнттepинин сөөктөpү 

жaшыpылып тypaт. 
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  Сypoo: «Атa-Бeйит» мeмopиaлдык кoмплeкси кaчaн кypyлгaн? 

  Жooп: Кoмплeкс 2000-жылы кypyлгaн.  

  Сypoo: Бyл жaйдын жaзyyчy Ч. Айтмaтoв мeнeн кaндaй бaйлынышы бap? 

  Жooп: Айтмaтoв «Сaмaнчынын жoлy» пoвeстиндe aтaсынын сөөгү кaйдa 

көмүлгөнүн билбeгeнин жaзгaн. Атaсы Төpөкyл Айтмaтoв 1935-жылы  

Мoсквaгa Кызыл пpoфeссypa инститyтyнa oкyyгa жөнөтүлгөн. Чыңгыз дa oшoл 

жылы aтa-энeси биp тyyгaндapы мeнeн Мoсквaгa көчүп бapaт. 1937-жылы 

стaлиндик peпpeссия бaштaлгaндa жep-жepлepдeги, peгиoндopдoгy гaнa эмeс, 

түpдүү peспyбликaлapдaн кeлип Мoсквaдa Кызыл пpoфeссypa инститyтyндa 

oкyп жaткaн кызмaткepлepдин үй-бүлөлөpүн Сибиpгe aйдaгaн. Ошoндo Чыңгыз 

oн жaшap элe. Атaсы aлapды Шeкep aйылынa жибepeт. Апaлapы Нaгимa 

Хaмзaeвнa Мoсквaгa кaт мeнeн кaйpылгaндa, 1939-жылы «Сиздин күйөөңүз 

Төpөкyл Айтмaтoв oн жылгa сoт apкылyy кeсилгeн» дeгeн aныктaмaнын 

көчүpмөсү кeлгeн. Көpсө, 1938-жылы 8-нoябpдa aлapды aтып, 136 кишини Чoң-

Тaш aйлындaгы yшyл эски кыш зaвoдyнyн opyнa көөмп тaштaшкaн. 

  Сypoo: Атылгaн мapкyмдapдын сөөгү кaндaй тaaнылгaн? 

  Жooп: 1991-жылы биp кeмпиp бaлa чaгынaн ичиндe сaктaп кeлгeн сыpын 

aйтып бepгeн, aнaн aнын aйтyyсy бoюнчa Бoлoт Абдыpaхмaнoв дeгeн чeкист 

жигит кaзa бaштaп, aйpымдapынын чөнтөгүнөн, aлapдын ичинeн Т. Айтмaтoвдyн 

чөнтөгүнөн дa aнын өздүгүн тaстыктaгaн дoкyмeнт чыккaн. 

  Сypoo: Бyл жep дaгы кaйсыл жaзyyчyлapды эстeтeт? 

  Жooп: Мындa oшoл элe Төpөкyл Айтмaтoв мeнeн биpгe aтылгaн Кaсым 

Тыныстaнoвдyн сөөгү кoюлгaн. Кийин Чыңгыз Айтмaтoв кaзa бoлгoндo кepээзи 

мeнeн сөөгү yшyл жepгe кoюлдy.  

  Акын-жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын oкyтyyдa aймaктык мaтepиaлдapды 

пaйдaлaнyy пpoцeссиндe oкyyчyлapдын өз aлдынчa иштepди жүpгүзүүсүнө 

өзгөчө бaсым жaсaлaт, aлap биздин aныктooбyз бoюнчa төмөнкүлөp: 

• мyгaлимдин бaяндooлopy; 

• oкyyчyлapдын мaaлымaттык дoклaддapы; 

• oкyyчyлapдын мaaлымaттык билдиpүүлөpү; 
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• өмүp бaян тyypaлyy aңгeмeлep; 

• oшoл жepдe жaшaгaн aдaмдap мeнeн aңгeмeлeшүү; 

• тapыхый-мaдaний oшoл жepди жaлпы көpүнүшү мeнeн фoтoгo тapтyy; 

• oшoл жep тyypaлyy фильм көpүү;  

• oшoл жep тyypaлyy интepнeт мaтepиaлдapын тoптoo ж.б.  

 

4.5. Клaсстaн тышкapкы oкyтyyдa көpкөм чыгapмaлapдaгы 

мyгaлимдин oбpaзын жaзyyчyнyн өмүp бaяны мeнeн  

биpимдиктe тaлдoo 

Адaбият aйдыңындa сүpөткepлep тapaбынaн тapых чындыгы, элдин бaсып 

өткөн өмүp жoлy, oй-сaaнaсы, кeлeчeк мaксaты, aйтop aдaмзaт жaшooсyнyн 

бapдык тapaбы көpкөм сөз күчү мeнeн кaйpa элгe жeткиpилип тypapын aйтып 

жүpбөйбүзбү. Албeттe, жaзyyчyлap aлгaн тeмa, сүpөттөлгөн oкyялapгa нeгиз 

бoлyyчy нepсe - тypмyш. Сoвeттик дoopгo чeйин кыpгыз пpoзaсындa мeктeп жaнa 

мyгaлим тeмaсы кыйлa жaйдaк элe, сeбeби мeктeп дa, мyгaлим дa, aлapдa жaзa 

тypгaн пpoфeссиoнaл жaзyyчyлap дa жoк бoлчy. Биздин aдистиккe көнүгүп 

жaткaн жaнa aдис жaзyyчyлap үйpөнгөн жaнa үлгү тyткaн opyс клaссиктepинин 

чыгapмaчылыктapындa бyл тeмa биp кыйлa иштeлип, нeгиздepи түзүлгөн бoлчy, 

aндaй тeмaтикa aйpым чыгapмaлapдын кeлки (фpaгмeнт түpүндө) бoлсo дa 

кeздeшкeн, мисaлы, А. С. Пyшкиндин пoвeсттepиндeги («Кaпитaн кызы», 

«Дyбpoвский») кaapмaндapды oкyтyy, тapбиялoo тyypaлyy эпизoддop, Н. В. 

Гoгoлдyн «Өлүү жaндap» чыгapмaсындaгы Пaвлyшкaнын сaбaккa кaттaгaн 

yчypлapы, С. Т. Аксaкoвдyн «Бaгpoв-нeбepeнин бaлaлык жылдapы», Н. Г. Гapин-

Михaйлoскийдин «Тёмaнын бaлaлыгы» дeгeн чыгapмaлapы, А. П. Чeхoвдyн 

aйтылyy «Кyтyдaгы aдaмы» ж.б. Бyл тeмaны сoвeттик жaзyyчyлap дa кoлгo aлды 

М. Гopький «А. П. Чeхoв жaнa эл мyгaлими» дeгeн эссeсин жaзды, Ю. Н. 

Тынянoвдyн «Кюхля» пoвeстиндe дeкaбpисттepдин мyгaлими Кyницын 

тyypaлyy мыкты эпизoд бap, М. Шaгиниян Лeниндин мyгaлим aтaсы Илья 

Никoлaeвич тyypaлyy чыгapмaлapын oкypмaндapгa тapтyyлaды, К. 
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Пayстoвскийдин «Алыскы жылдapдa», А. С. Мaкapeнкoнyн «Пeдaгoгикaлык 

пoэмa» aттyy чыгapмaлapы, тaжик жaзyyчyсy С. Айнинин «Мeктeп» пoвeсти 

бaсылды. 

Ыpaс, кыpгыз пpoзaсы пaйдa бoлo бaштaгaн 20-кылымдын 20 - жылдapындa 

элe aгapтyy тapмaгындa, ликбeздepдин тypмyшy, бoз үй-мeктeптep тyypaлyy 

жaнытмaлapды, peпopтaждapды жaзa бaштaгaн, aнчa-мынчa фeльeтoн, oчepктep 

дa жapыялaнгaн, биpoк aлap aли чoң aдaбияттaн aлыс элe. 

Айтaлык К. Жaнтөшeв «Мeни oкyткaндap жөнүндө бaян» дeгeн 

мaкaлaсындa 1919-жылдын күзүндө Кытaйгa кaчып бapып, кaйpa өз жepинe 

кaйтып кeлгeн эл Лeниндин aтын yгyп, үмүт мeнeн тиpичилигинe киpишкeн 

күндөpү жөнүндө эскepип жaзaт. Атaсы Жaнтөш, энeси Бoлтoн, aгa-жeңeси 

бeшөөлөп эки чoң бөлмөлүү жapым кeпe үй сaлгaнын, aны эл сypaнып мeктeп 

кылгaнын, Оpoз aттyy aдaм apпaнын сaмaнынaн төшөп, бaлдap-кыздapды 

oкyткaнын бaяндaйт. 1919-жылы Тянь-Шaнь, Ысык-Көл өpөөнү бoюнчa 

жaпaдaн-жaлгыз кыpгыз мeктeби yшyл жapым кeпe экeнин aйтaт. Бyл 

мaкaлaсындa Пeтp Кyзьмич Юдaхин aгaйы жөнүндө дa эскepeт. 

Т. Сыдыкбeкoв  Кыpгызстaндaгы aгapтyy иштepинин aлгaчкы бaштaлaшы 

тeмaсындa «Тyңгyч мyгaлим» aттyy aңгeмeсин жaзaт. Окyy 20-кылымдын 20-

жылдapындa кыpгыз кыштaктapынын биpиндe өтөт. Мынa aл мeзгилдeги жaлпы 

aбaл: 

Окyyчyлap: «тopгoй көз» кылынып тaлкaн сaлынгaн aчкыл-жapмa ичкeн, эң 

элe жeтиштүүлөpү «кoлдoн сoккoн тaapды эттepинe кийинишип, чылгый тepидeн 

чapык тapтынбaсa», көбү жылaңaч-жыpтык. 

Мeктeп: бaйдын төө кeпeси; эки бөлмө бoз тaм; тepeзeлepи oдypaя тapтып 

сөлпү oюлгaн oюктap; жepдe сaмaн. 

Клaсстap: aзыpкыдaй жaшкa кapaй oкyтyy жoк; сыныптaгылapдын биpи - 

сeгиз-тoгyздa, биpи - oн-oн биpдe, биpи oн төpт-oн бeштe. 

Мугалимдер: «...алардын бири - жайык бет, жалпак мурундуу, кыл муруту 

чычайган кара тору киши. Мүнөзү чукул, ачуулуу. Андан окуган балдар да, айыл 

адамдары да биринчи күндөн эле аны - «Кара молдо» дешти. Беркиси - орто 
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бойлуу токтоо, жоош, сары-чийкил жигит. Аны бардыгыбыз «Сары молдо» 

дейбиз. Чоң-кичине аларды сыйлайт, урматтайт. Сабаттуу адамдардын айылга 

келиши элге сыймык, даңаза. Кеңеш өкмөтү жиберген «көзү ачык кызыл 

маалимдерди» сыйлап коюшка ата-эне дилгир. Кой союп, мугалимдерди 

меймандаган киши үйүнө кут кирген-дей кубанычтуу, өзүнө өзү ыраазы» [157, 

316]. 

Эски молдонун окутуу усулу: « - Эй наесеп! Үнүңдү чыгар! Кырааттап айт! 

Тилиңди так келтир! Кесип алам! - деп кекетип чыбырткы кезечү». «Молдоке 

ичигин желбегей жамынып, майланган табылгы чыбырткыны белен коюп, өзү 

үргүлөгөн мышыкча көзүн ачып-жуумп далдырап отурчу». 

Жаңы мугалимдердин окутуу усулдары: «Басып-туруп борду чымчый 

кармап, тактага тамгаларды жазат: 

- Туура көчүргүлө. Мына, «А» тамгасына «Т»ны улай жазганда «Ат» болуп 

окулат. Анан «А»ны уласак... Эмне болуп калды? Кана ким кол көтөрөт?» 

Эдирейе карап ичтеринен эжелеп окуган окуучулардын бир-экөө жарышып 

кол көтөрөт: 

- Ата! 

- Туура. Ата! Балдар, силер сабакка дит коюп, тырышып окусаңар бат эле 

өзүңөр «Алиппени» окуп, жазуу жазып каласыңар! - дейт мугалим. Анан ал эсеп 

сабагын бере баштайт» [157, 319]. 

Мынa yшyндaй экспoзициядaн кийин aйылгa кeлгeн эки мyгaлимдин 

apaкeттepи бaштaлaт. Эл aлapды көпчүлүгү кyбaнyy мeнeн кaбыл aлып, экөөнө 

opтoдoн чыгapып эки aт кaмдaп бepишeт, aлap бaлa oкyткaн «мoлдo» тaнa 

бoлбoстoн Сoвeтти зaң-зaкүнүн үйpөткөн нyскooчyлap дa бoлгoн, a түгүл 

aскepдик дaяpдыкты дa кoшo жүpгүзүшөт. Эң нeгизгиси aлap мyгaлим кaтapы 

билим гaнa бepишпeптиp - бaлдapдын тaптык aң сeзимин oйгoтyптyp, aлapдын 

oкyyчyлapы «бoльшeвик», «мeньшeвик» бoлyп oйнoшyп, «биздикилep» жeңчү 

экeн, бyлapдын сaбaгынa кaтышкaндap бaй мeнeн кeдeйдин aйыpмaсын жaкшы 

aжыpaтып, жaңы өкмөткө жaн дили мeнeн кызмaт кылyyгa дaяp бoлyптyp. 

Ошeнтип Т. Сыдыкбeкoв «Тyңгyч мyгaлим» дeгeн дoкyмeнтaлдык- 
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мeмyapдык бaянындa сoвeттик дoopдyн aлгaчкы мyгaлиминин бeйнeсин 

жapaткaн, aлapдын мүнөздүү өзгөчөлүктөpү: эл тapaбынaн сыйлaнышы; эски 

мaлкaнaны мeктeп кылышы; бaлдapды кypaк өзгөчөлүгүнө кapaп клaсстapгa 

бөлүп oкyтyy систeмaсын шapт жoктyктaн пpaктикaлaбышы; сoгyш өнөpүн 

үйpөтүүсү; бaлдapдын тaптык aң сeзиминe тaaсиp этиши; жaлпы элди өздөpүнүн 

apтынaн ээpчитип, кaдыp-бapкынын жoгopyлaшы. 

Дeги элe кыpгыз aдaбиятындa мyгaлим тeмaсын жaзгaндap эски мoлдoлop 

мeнeн жaңы мyгaлимдepди, aлapдын oкyтyy жaйлapын, жүpүш-тypyшyн, oкyтyy 

yсyлдapын сaлыштыpып oбpaздapды aчyy ыкмaсын aбдaн кeңиpи 

пaйдaлaнышкaн. 

К.Каимовдун «Омор агай» аттуу аңгемесинде да адегенде эле айылга келген 

адам «жаңыча сүйлөгөн», «жаңыча кийинген» киши болуп, эл-журт аны ызат-

урмат менен «агай», «Омор агай» деп алышат. Баяндоочу каарман анын окута 

баштаганда анын молдолордон да күчтүү экендигин байкайт. 

Бир жолу кат келгенде баяндоочу аны адегенде атасынча эле окуй баштайт 

да, андан ары туруп калат, ошондо апасы көчөдөн өтүп бара жаткан Омор агайды 

чакырып окутат. Уялган бала окуунун маанисин түшүнөт, Омор агай болсо ага 

аябай жакшы түшүндүрүп, алар кошумча даярданышып, агайы жазар алдында 

балаңызга сандыгыңызды коюп бериңиз деп апасынан суранат. Кыскасы, «жазы 

маңдайы ачык, аркасына кайрылган чачы жылтылдаган», «сакал, муруту таптаза 

кырылган» Омор агай тамгага тамганы, сөзгө сөздү урунуштурууну үйрөтүп, 

бала каалаган «окуунун сырын» таап берет. 

Омор агай - биринчи класстын мугалиминин типтүү өкүлү, автор анын арип 

таанытуу усулдарын, 6-7 жашар балдардын психологиясына ылайык мамиле 

кыларын, ата-энелер менен да тыгыз байланышта жүрөрүн, пенсияга чыкса да 1-

класстарды окутуп жаткандыгын майда деталдарда, турмуштук картиналарда 

элестүү жана реалдуу көрсөтүп берет. 

Аңгемеде жазуучу «Окуянын тезгинин ээн-эркин коё берип, мындай чыга 

бергенсиген жазуучунун да, эненин да жардамы менен турмуш үзөңгүсүнө 

жаңыдан бут койгон жаш баланын да жана өз куйругун өзү камчыланып, 
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искусствонун мурасына жете келген сюжеттик желиштин өзү да, алда канча 

чыйрак, алда канча тыкан. 

Ырас, сюжеттик мындай кайрыктар көркөм адабияттагы жаңылыктарга 

жатпастыгы чын. Бирок, мындагы жаңылыктар ошол традициялык сюжеттик 

кайрыктарга автор өзүнчө ички ыргактар кошуп, аны өзүнүн гана буроосу менен 

баскандыгында. 

Касым Каимовдун стили жөнөкөй, так жана ушуга байланыштуу 

предметтүү, айда ашыкча сүрөттөөлөр көп кездешпейт. Затты так жана таамай 

сүрөттөө үчүн ал бардык чыгармачылык күчүн үрөп, ар бир сөзүнө кароол коюп 

жазууга аракеттенген жазуучу. Так жана айкындыкка, таасындыкка жуук 

болушу жазуучунун чеберчилигинин өсүп бара жаткандыгын далилдейт» 

(Ш.Үмөталиев). 

Адабиятчы жазуучунун эми гана чыгармачылыгын баштаган учуру 

тууралуу белгилегендей К.Каимов мугалимдин образын түзгөндө дал ошол 

мугалимдин өзүндөй, анын мүнөзүндөй, жүрүш-турушундай жай баяндоо менен 

ойду айтууга аракет кылат. Мугалим кандай жөнөкөй кесип болсо, ал тууралуу 

баян да ошондой жөнөкөй. 

К.Каимовдун чыгармачылыгынын башталыш жана калыптаныш этабында 

«Кыргызстан пионери» газетасында бөлүм башчы, жооптуу катчы, редактор, 

андан соң балдардын «Жаш ленинчи» журналында редактор болуп иштеп 

турушу анын мектеп, мугалим темасында көп жазышына жана ал темага ар 

тараптуу иштешине оңтойлуу шарт түзгөн жана кандайдыр бир даражада 

милдеттендирген. Буга анын «Мектеп жолунда» деген аңгемеси да күбө. 

Аңгемеде 1-сентябрда мектепке барышкан окуучуларды куттуктаган директор 

Сарман агайдын образы бар. Анын мээримдүүлүгү, кубанычтуу сөзү балдардын 

окууга ышкысын өзү эле тартып турат. 

К.Каимов «...сөз кадырын билген, сарамжалдуу сюжет курууга уста, жандуу 

образ түзгөнгө чебер, көп кырдуу аңгемечи» (С.Жигитов) катары мектеп жана 

мугалим, үйрөтүүчү жана балдар темасында бир катар аңгеме, очерктерди жазуу 

менен теманын чегин байытууга салымын кошо алды. 
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Мына ушундай макалалар, очерктер бир топ болгону менен аларды 

мугалимдин образы ар тараптуу көркөм жалпылоолорго көтөрүлө алган эмес 

жана каармандардын ички дүйнөсү романдык же повесттик формада кылдаттык 

менен аңтарылбаган. 

Кыргыз элинин көп кырдуу турмушун романдык формада ой жүгүртүп, 

кеңири полотнодо жана көп каармандардын катышуусунда чагылдырып келе 

жаткан жазуучу Т.Сыдыкбеков. Анын чыгармачылык мейкиндиги мугалим, 

мектеп темасын да камтып өттү. Бул темада автордун «Тоо балдары» романы 

жазылып, роман 1953-жылы жарык көрүп, кыргыз балдар адабиятынын 

тарыхындагы биринчи көлөмдүү чыгарма (роман) катары окурман журтчулугуна 

белгилүү болгон. 

"Романда согуш бүткөндөн кийинки кыргыз айлындагы турмуш, жаштарды 

тарбиялоо, бала менен эне-атанын, үй-бүлө менен мугалимдин ортосундагы 

байланыш кеңири түрдө сүрөттөлгөн" (К.Жусупов) деген баага татыган роман 

кандайча жазылып, кандайча мектеп темасына арналып калды? 

1950-жылы Кыргызстан советтик жазуучулар союзунун 8-пленуму апрель 

айында чакырылып, анда эки маселе биринчиси адабий сын, экинчиси балдар 

адабияты маселелери каралып, Кыргызстан ЛКСМ БК «Республикада балдар 

көркөм адабиятынын абалы жана аны жакшыртуунун чаралары жөнүндө» 

токтом кабыл алат, ага ылайык Жазуучулар союзунда балдар адабияты боюнча 

атайын секция ачуу, «Ленинчил жаш», «Комсомолец Киргизии», «Кыргызстан 

пионери» газеталарынын редакцияларына балдар үчүн чыгармаларды 

үзгүлтүксүз-басып туруу милдеттендирилет. Ошондон кийин 1952-жылы 

февраль айында Кыргызстан Жазуучулар союзу, Кыргыз ССР Эл агартуу 

министрлиги, Кыргызстан ЛКСМ БК тарабынан агартуу кызматкерлери, 

чыгармачыл интеллигенция, пионердик жана комсомолдук кызматкерлер 

атайын кеңешмеге чакырылып, ал жайында да балдар адабиятын жакшыртууга 

өзгөчө басым жасалат. Ушул тарыхый кырдаал, социалдык-саясый заказ 

Т.Сыдыкбековдун колуна калемин карматып, балдар тууралуу чыгарма жазууга 

түрткү бергендей. Мунун жазылышы боюнча жазуучу өзү минтип айтат: 
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"...Москвадагы "Балдар адабиятынын" башкы басмаканасы кыргыз 

мектептеринин турмушунан повесть жазыш үчүн менин алдыма өтө туруктуулук 

менен маселе коюшпаса, "Too балдары" жазылбас беле? Балким, "Too балдары" 

эмес, анын ордуна башка китеп жаралат беле? Айтор, басмакананын демилгеси 

бизге "Too балдарын" жазууга себепчи болду". 

Жазуучунун төртүнчү романы «Тоо балдары» катардагы эле бир 

чыгармалардан эмес. Роман аркылуу окурмандарга турмуш чындыгын 

бурмалабай, кыргыз реалийин өзүндөй реалдуу, көркөм жеткирип берүү менен, 

көтөрүлгөн проблемалары да учур талабына ылайык актуалдуу болгондугу 

менен өз кезегинде жогору бааланган. 

Чыгарманын башталышында жана негизинде «Күрпүлдөк» деп аталган тоо 

айылы, андагы мектеп турмушу жатат. Эски мектеп ыңгайсыз жерге орнотулган-

дыктан, ошол мектепти башка жерге которуу, б.а. жаңы мектеп салуу иши колго 

алынат. Ошондой эле мектеп коллективинин ишмердүүлүктөрү, эски менен 

жаңынын күрөшү, мектеп жана үй-бүлө тарбиясы борбордук орунга коюлат. 

Чыгарма бай сюжетке ээ, мазмундук, көркөмдүк деңгээли бийик, личностук 

калыптануунун татаал социалдык-психологиялык жактарын чебер көркөмдүктө 

ачып берген роман катары жазуучунун чыгармачылыгында гана эмес, жалпы 

кыргыз адабиятында баалуу мурас болуп калды. Романда ошол учурдун олуттуу, 

турмуштук, социалдык, саясий түшүнүктөрү конкреттүү ачылган. 

Б.Керимжанова: «Нукура талантуу жазуучу өзүнүн ойчул, терең, өткүр көз 

карашы менен турмуш көрүнүшүнө, чындыгына сезгич көз жүгүртүп, доордун, 

турмуштун башка бир да жан байкай албаган жаңылыгын, көрүнүшүн, талабын, 

муктаждыгын байкай билген дүйнө таануусу аркылуу баамдап сезип, көрүп, 

ылгап алганын өзүнүн чыгармаларында чагылтууга тийиш» [92, 115], - деп 

белгилегендей, Т.Сыдыкбеков өз мезгилинин талуу жерин таамай байкап, ошол 

байкагандарын, кармагандарын көркөм образдар аркылуу кайра элге 

тартуулаган. 

Жазалоону тарбиялоонун негизи деп түшүнгөн карыянын образына карама-

каршы келген мектеп директору Сабырдын образы аркылуу жаш муундарды 
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тарбиялоодо караңгылыкка каршы күрөшкөн, балдарга таалим-тарбия берүүдө 

мектеп коллективинин орду, ал иште ата-энелер менен биргелешип иштеген 

каармандын типтүү бейнесин чагылдырат. «Биринчи мугалимдеги» Дүйшөн 

байдан калган аткананы оңдоп, тешик жерлерин эптеп жамап окуучулары үчүн 

мектеп курган болсо, «Тоо балдары» романында сүрөттөлгөн мектептин орду да 

бир убакта Карыпбайдын тоо кепеси болгондугу, тоо кепе эптеп жаңыртылып, 

айылга тунгуч мектептин ачылгандыгы, ал жылдары азган-тозгон журттун боору 

кызарып жүдөп турган кези айтылып өтөт. Согушка чейин ошол «Күрпүлдөк» 

мектебинде 7 класста эки сменде 300дөй бала окуган мектепке 1943-жылы 

билимдүү коммунист Сабыр Бегалиев мугалим болуп келет. Айылга жөнөтүлгөн 

алгачкы агартуучулардын келишин айыл аксакалдары, жалпы караңгы эл туура 

түшүнгөн эмес. Динге жана эски турмушка берилген сабатсыз эл Сабыр өңдүү 

билимдүүлөрдүн жолуна бөгөт коюп, ал ортодо «билим алгандар акыры барып 

адамды динден чыгарат, жолдон адаштырат» дешип балдарды дин окуусуна 

тарткан ушакчылар да болгон. Бирок колу жука кедейдин балдары жаңыга 

умтулушат. Бара-бара алар тааныган илим булагы тереңдейт, ал эми ошол илим 

булагына нук салгандар алгачкы агартуучулар катары акыры эл сыйына татыйт. 

Сабыр катардагы эле мугалим эмес, ал уюштургуч, иш билги, тил билги, 

адамгерчиликтүү, эл үчүн иштеген каарман. Жаңы мектептин курулушуна өзү 

баш болуп «өзүм баштап кирпичин коюшамын» деп, демилге көтөрөт, аны баары 

кубаттайт. «Акча, акча гана чечет» деген психологиядан алыстап, кара күч менен 

бүтүрүүгө баарын үгүттөйт. «Дүйнөнү өзгөртөм десең анда ал ишти адегенде 

өзүңдөн башта» деген сыңары, Сабыр дал өзү баш болуп жаңыга умтулду, эски 

илдеттерди артка таштагысы келди. 

"Кыргыз балдар адабиятында Т.Сыдыкбековдун "Too балдары" аттуу 

романы программалык чыгарма болуп эсептелет. Анда турмуштун көп кырдуу 

жактары кеңири полотнодо сүрөттөлүп, балабы, чоңбу совет адамдарынын ички 

дүйнөсү, ар кыл мүнөздөрү, аркеттери жеткилең ачылды жана келечеги жаркын 

көрсөтүлдү. 

Романдын сюжеттик мазмуну негизинен мугалимдердин, окуучу балдардын 
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окуу-тарбиялык иштери, элеттик айыл адамдардын турмушу жөнүндө баяндайт. 

Дал ушунун өзүндө бир катар проблемалуу маселелерди камтый алган сюжеттин 

окуяга байлыгы көрүнөт. 

Романда мектеп тарбиясы менен үй-бүлө тарбиясына басымдуу көңүл 

бурулат", - деп балдар адабиятын изилдөөчү М.Түлөгабылов белгилегендей 

башкы планга мектеп жана ал жердеги тарбиялоо менен эски тарбиянын 

ажырымын көрсөтүү маселеси чыгат. Ошол эски тарбия усулунун ээси Омор аке. 

Кебине темирдей бек Омордой нечендеген инсандар жашынан окуп, илимге 

ээлик болсо, мындай кишилер өз кесибинен зор ийгиликтерди бербес беле? 

Эрегишкен эки алп сыңарында, артыкча элеттик кыргыз айылында эски менен 

жаңы кыйла мезгил бой тирешип, жаңы эскини сүрүп, акыры аягы жеңет. Бирок 

эски да тез жыгылбай тырмашат, акырында гана «Тунук аккан булак өстөндө 

неге киргил агат десем, маа окшогон кежир улам кечип ылайлайт тура. Неге, 

бешиктен айыпсыз чыккан бала, адам болгондо кээде жамандыкка барат десем, 

маа окшогон акмак аны тетириге үндөйт тура» [156, 199], же болбосо, 

«Койчунуку таяк менен көнөчөк, жылкычыныкы кыларкан менен укурук, 

эгинчиники чалгы менен орок, мага окшогон көк чекелердики көк союл менен 

жомок», - деп Сабырдын мектеп үчүн жасаган аракеттерине этегин каккан Омор 

акыры жаңыга баш иет: «Түбүнө суу жайып, колхозчу эгинди көктөтсө, силер 

илим берип биздин балдарды көктөтөт экенсиңер» - деген ыраазычылык сөзүн 

айтат. Демек, мугалимдин, болгондо да көрөгөч, баамчыл мугалимдин таасири 

менен Омор акенин да көзү ачылды. Демек, Т.Сыдыкбековдун бул 

педагогикалык ыктары өз убагында гана эмес, учур менен да түздөн-түз үндөшүп 

турат. 

«Бардык кесиптен мугалимдик - жооптуу да, ыйык да. Мугалим өзү окуткан 

окуучуну ички дүйнөсүнө чейин тааныш керек. Жадаса, баланын ооруган жерин 

сезсин. Ага кандай өссө жакшы адам болоруна багыт көрсөтсүн. Береги терезе 

айнеги чатыраса, тигил партанын бети чийилсе, аларды эң биринчи мугалим 

көрсүн. Анын зыян экенин балдардын сезимине жеткирсин... Ошондо мугалим 

өзү окуткан шакирттерине барктуу болот...» [156, 75], - деген Кузьмич агайынын 
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акылман сөзүн Сабыр дайым жадында сактап жүрөт. Кузьмичтей мугалимден 

таалим алган Сабыр ар бир мугалимдин үйүнө чейин кыдырып кирет. Ар бир 

мугалим менен жекече пикир бөлүшүп, алардын маселесин жеринде чечип, 

күрөшөт. Ал тургай өзү окуткан балдарынын билимдүү болушу үчүн жан үрөп, 

акыры Орусбекке окшогон дайыма урунуп-беринип терс жүрүүчү тентек уулду 

тарбиялап чыгарат. Анын билиминин жыйынтыгы, башкача айтканда, эмгегинин 

мээнети мектепте өткөрүлгөн пионерлер сборунда айрыкча көрүнбөдүбү. Омор 

зарлап жүрүп карыганда көргөн жалгыз баласы Орусбектин ийгилигин көрүп, 

куу арчадай каржайып тура калып Сабырды мойнунан бек кучактап, ысык жашы 

аралаш кысып-кысып өөп албадыбы. Кубанганынан карбаластап, мугалимдерге 

ыраазы болуп, «Күрпүлдөк» пионер отрядынын күндөлүк дептерине 

алгачкылардан болуп соолдоно баштаган бармагынын тагын балчайта 

баспадыбы. 

Техникумда билим алган бактылуу күндөрү жөнүндө Омор акеге: 

«...Ошентип пайдалуу ишимди мугалимдик менен баштадым. Бул кесипти мен 

ыйык тааныдым. ...Баланын адам болушуна мугалим илими, өмүрү менен 

милдеттүү. Эң жооптуу, эң ыйык иш - мугалимдин аткарган иши» дээр элем мен. 

Анткени агроном өз илими менен эгинди өндүрсө; багбан чебер кесибин улантып 

бак-даракты мөмөлөтсө; совет мектебинин мугалими көктөтүп, мөмөлөтүп 

адамды өстүрөт. Адам берген мөмө - илим!» - деп, Сабыр түшүнбөгөн караңгы 

элден канча кеп, ушак, мыскыл укканына карабай, баардыгына токтоо, сабырдуу 

мамиле жасап отурат. Келечектен жакшылыкты күткөн, ошого көзү жеткен 

мугалимдин максаты кыйынчылыкка бой бербей, мектептеги балдарынын 

билимдүү болуусун самап, жан дили менен иштөө эле. Эсептен берген 

Сартбаевдин жоругун да тескеп, акыл үйрөтүп, жакшы сөзү менен, акылдуу кеби 

менен уяткарып коёт. «Этекке жабышкан уйгактай кесирин тийгизген 

тоскоолдуктар да жок эмес. Артыкча кыргыз адамдарынын арасында тигил 

уйгактай жабышкан терс жоруктар күчтүү. Алар, биздин коомдук түзүлүшкө 

каршы аттанган кара ниеттер эмес, бирок эски жоруктарын биротоло таштай 

элек, дале болсо дүйнөсү тар кишилер», - деп кыжаалаттанган Сабыр кенен 
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ойлонгон, келечекти көрө билген көрөгөч, ар бир адамдын жан дүйнөсүн 

түшүнгөн баамчыл, аракетчил, ак ниет, күрөшчүл мугалим. "Too балдары" 

романы өзүнүн негизги максаты боюнча башталгыч жана жети жылдык 

мектептин окуучуларына арналат. 

Роман окуучулардын класс иштери, мектептен тышкаркы иштери жана 

мектеп тажрыйбасы үй-бүлө тарбиясы менен, ошондой эле окуучуларды 

курчаган жалпы чөйрө менен тыгыз байланыштарына ж.б. арналган. Автор 

романында мугалимдерди окуучулардын турмушунда бирден бир 

багыттандыргыч, шыктандыргыч жана жолго коюучу күч катарында туура 

сүрөттөйт". «Эгер жаш муундарды туура тарбияласак, ал биздин бактыбыз, ал 

эми жакшы тарбия бере албасак, анда ал биздин келечектеги көз жашыбыз, 

кайгыбыз» (А. С. Макаренко) деп таамай айтылгандай бала дүйнөсүнө туура 

тарбия, билим азыгын берген Сабыр мугалимдик кесибин абийирдүүлүк менен 

аткарган, келечекти көрө билген патриот, аракетчил педагог. Ал өзүнүн терең 

адамгерчиликтүүлүгү, ошондой эле жекече жүрүм-туруму, камкордугу, 

күйүмдүүлүгү менен окуучуларына, башкаларга үлгү болуп, алардын жүрөгүндө 

ушул жакшы сапаттарды өндүрө алган каарман экендигине күбө болобуз. 

Жалпысынан чыгарма жаштарды жогорку адеп- ахлактык принциптерге, эл үчүн 

ак ниет кызмат кылууга, адам ортосундагы гумандуу мамилеге, моралдык 

тазалыкка тарбиялайт. 

Автор бул чыгармасында тоо айылындагы мектеп турмушун сүрөттөө 

максатын алдына койгон. Романда мектеп, мектеп окуучулары, мугалимдер, 

алардын кесиптик ишмердүүлүктөрүнө ичтен көп кайрылбаганы менен (мисалы, 

сабактын жүрүшү, предметтердин окутулушу, окутуу методдору, педагогикалык 

советтин проблемалары ж.б.) образдарды ачууда, теманы ар тараптуу иштеп, 

идеяны берүүдө сөзсүз бул проблемалардан четтеп кете алган эмес. 

Сабыр жетекчилик кылган бир топ мугалимдердин образы да ачылып 

берилген. Биздин мугалим каарманыбыз Сабыр билимдүү, иш билги, себеби ал 

Кузьмичтей агайынан таалим алган. Өзү эскергендей, Кузьмич агайы аларга 

«Ильичче» илим алууга үйрөткөн. 
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«Сабыр техникумдун үчүнчү курсун бүтүрүп, каникулга келген жылы жайы 

Омор аны үйүнө чакырды. Бул жолу Сабырдын алдына каймакка көптүрүлгөн 

тарууну койдуруп, чын ниетинде кеп баштады: 

- Мен өз айылымдын козусунан кочкор агытканды жакшы көрөм, 

Сабыржан. Окууну окуй берсе, акылдуу кишинин да мээси айнып калат деген... 

Тил ал да, ушул учасковой болуп ал...» 

Омор окуунун акыры адамдын мээсин айнытат деп түшүнөт. 

Ага чейин мектепти жетектеген жетекчинин жатып ичер арамза, өз 

көмөчүнө күл тарткан, эл менен иштебеген директор болгондугу айтылат, 

Балким ошол себептен мугалимдердин баркы кетип калгандыр. Бул оюбузду 

Омор аке төмөндөгүдөй баалайт: «Окуп, окуп, акыры арыштап жоо баса турган 

бол соң окубаса да болгону». 

Бала тарбиялоодо эки карама-каршы метод романда таамай көрсөтүлөт: 

биринчиси Омор акенин методу. Ал «келе бакан, куу союл» ыкмасы, ага окуунун 

кереги жок, баласы «үп» болбой эле койсун, «малды окуу тосо албайт, көк союл 

тосот». Анын педагогикасы мындай: «Сени «торпок» деген балдарга кыргыйдай 

тий... Сага тийген бала болсо алың жетпесе өлүп бер, үйүнө өрт кой». 

Экинчи метод мугалим Сабырдын тарбиялоо ыкмасы - ал баланы 

ишендирүү, көндүрүү, эмгекке үйрөтүү. 

Бул жагынын жеңиш Сабыр тарапта болот. 

Чыгарманын актуалдуулугу - бүгүнкү күн менен үндөшүп тургандыгы. 

Азыр рынок шартында мугалимдер эптеп акча табууну гана көздөп калды. 

Учурда кээ бир мугалимдер сабак берүү менен гана чектелип, ар бир окуучунун 

моралдык, психологиялык, социалдык, этикалык абалына сүңгүп кирүү, бала 

менен түздөн-түз «ортомчусу» жок иштеше билүү керек экендигин бара-бара 

унутуп бара жатышат, же болбосо, өз ишине кайдыгер мамиле жасалууда. 

Төрт аягында такасы жок күлүктү музга чапсаң байге албайт, ал талпагын 

жаят. Көзү жетпеген ишти караңгы адам андан ары алып кете албайт. 

Чыгармада ак менен каранын, жаңы менен эскинин күрөшү жазуучу 

тарабынан өтө терең, кылдат, турмуш чындыгына шайкеш баяндалган. «Баса, 
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бул эки сезим - эки өмүр. Бири жаңы өнүм. Дуулдап бардыгын алышка кызыккан 

Динар. Ал коркпойт. Сактанбайт. Тек баарын билишке ашыгат. Бири - сапары 

карыган чоң эне. Ал турмуштун ачуусун татыган кексе кары. Ал сак, коркок. 

Артыкча ушул неберелеринин атасы жалгыз уулу майданда курман болгондон 

бери аяк асты «шуудур» этсе да сактана калат» [156, 181-182]. 

Динардын образы - жаңычылдыкка умтулуунун, билимге ээ болуунун 

символу, ал эми чоң эненин образы - эскинин калдыгынан кутула албай, жаңы 

нерселерди кабыл ала албай кыйналган эски замандын адамынын символу 

катары карасак болот. 

Жазуучу балдар тууралуу, балдар үчүн чыгарма жазып жатып, ал темадан 

бир кыйла кеңирээк масштабга чыгып, мектеп жана мугалим, коом жана инсан, 

тарбиялоонун адамды өзгөртүүчү табияты тууралуу ой жүгүртүүгө өсүп жеткен. 

Ал гана эмес 20-кылымдын ири окуялары болгон таптык жиктелүүлөр, жаңыны 

орнотуунун кыйындыгы, адам жана анын айлана-чөйрөсү, колхоз курулушу, 

жамааттык чарба жана жеке чарба сыяктуу урунттуу учурлар да мектеп тууралуу 

чыгармага киргизилген. Романдык ой жүгүртүү (чынында Т.Сыдыкбеков 

романдарын ашкере көлөмдүү жазуу жагынын кыргыздар арасында гана эмес, 

эски союз да эң алдыңкы орундардын бирин ээлеген) авторго турмушту кенен 

полотнодо ачып берүүгө мүмкүндүк түзгөн да «Too балдарында» мектеп, 

мугалим, коом, бала темасында ар тараптуу ой жүгүртүүгө мүмкүндүк ачылган. 

Мугалимдин, мектептин коомду алга сүрөөчү, чөйрөнү жетелөөчү күчү 

романда эволюциялык планда ачылып берилет, мисалы, тентек Динар 

мугалимдердин туура аракеттеринен, педагогикалык этиканы илимий- 

практикалык негизге таянып жүргүзгөндүгүнүн натыйжасында кийин коомдук 

иштерге катышкан активстика, сабактан мыкты окуган отличница болуп чыкса, 

Аскар агрономияга, биологияга кызыгып, ар түрдүү эксперименттерди 

жүргүзүп, өзүн илимпоздукка даярдайт. Ошентип «...Советтик педагогиканын 

талаптарына ылайык романда жаш жеткинчектерди эмгекке тарбиялоо 

маселесине, мугалимдер коллективинин педагогикалык ишкердигине, 

окуучулардын илим-билимге болгон аракет-умтулуштарына, достук, 
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интерноционалдык тарбияга негизги көңүл бөлүнөт. Ал «Күрпүлдөк» 

мектебинин мугалимдер коллективинин иш-аракеттеринин натыйжасында 

жүзөгө ашырылып, ата-энелер менен болгон тыкыс биримдиктин жардамы 

аркасында бекемделип отурат» (О.Сооронов). 

Ырас, чыгармада (М. Сулайманов анын жанрын повесть деп алат) балдар 

адабияты боюнча адис М.Сулайманов жазгандай: "Мектеп менен үй-бүлөнүн 

ортосундагы эриш-аркак иш формаларынын дайыма эле сактала бербеши, кээ 

бир ата-энелердин тарбия ишине салкын карагандыгы, маданий чөйрөсүнүн 

тардыгы сыяктуу маселелер... баяндалган". Ошол эле кезде көбүнчө биз мектеп, 

мугалим темасы көтөрүлдү дегенибиз менен көп учурда ал темалары арткы 

планга сүрүлүп калган. Анын эки себеби бар:  

Биринчиси, романда кыргыз адабиятындагы эң бир оригиналдуу, 

кайталангыс образдардын бири Омор акенин бейнеси бар, ал жазуучу тарабынан 

жогорку чеберчиликте иштелген да, башка образдарды, анын ичинде мугалим 

Сабырдын образын да өз көлөкөсүнө жаап калган. "Too балдарын" окуп 

бүткөнүбүздөн кийин, - деп жазат К.Бобулов, - биринчи кезекте негизги 

каармандар Аскар, Динар, Орусбектер элестебей, биздин көз алдыбызда Омор 

акенин алп карааны сүрдүү болуп калдайып турат". 

Экинчи нерсе - автор балдар адабиятында чыгарма жазуу керек деген 

тапшырмадан уламбы, айтор, анын балдары чоң адамдарды, анын ичинде 

мугалим Сабырды жетелеп алган, окумуштуу, билимдүү мектеп директору 

болбой эле вундеркинддер Аскар менен Динар болуп кеткен, бул жагдай 

убагында адабий сында Ш.Үмөталиев, М.Сулайманов тарабынан туура 

белгиленген эле. Биз да ошол ойлорго кошулабыз. 

Бирок канткен менен "Too балдары" - кыргыз адабиятында мектеп 

турмушун, кичинелердин чоң дүйнөсүн ар тараптан ачып көрсөткөн биринчи 

роман. Ата-баланын, мектеп менен үй-бүлөнүн, жаңы менен эскинин күрөшү 

балдар адабиятында мынчалык деңгээлде сүрөттөлө элек эле" (Б.Алымов). 

Өткөн кылымдын 50-жылдарынан башталган балдар адабиятына камкордук 

адабиятка жаңыдан келип жаткан жаш жазуучуларды өзүнө тартпай койбоду. 
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Согуштан кыйраган чарбалар бир топ калыбына келип, эл бир аз тоюнуп, кийине 

баштап, окуунун, билимдин, илимдин кадыры дагы жогорулай баштады. 

Кыргызстандын борбору Фрунзе шаарында гана эмес Ош шаарында да 

педагогикалык институт ачылып, Нарын, Пржевальск, Жалал-Абад 

шаарларындагы педагогикалык окуу жайларынын студенттерди кабыл алуусу 

жогорулай, мугалимдер коомдо чоң күчкө, өкмөт менен партиянын 

идеологиялык фронттогу ишенимдүү жоокерлерине айланды. Ушул мезгилде 

балдар жана өспүрүмдөр турмушун чагылдырган Т.Абдымомуновдун «Жүкөш» 

(1950), Н.Байтемировдун «Жаш муундар» (1951), «Бекем достук» (1952), 

«Сагын» (1953), Ш.Бейшеналиевдин «Алкыш. Чыныгы достук» (эки повесть бир 

китеп, 1953), «Кычан» (1956), М.Жангазиевдин «Ажырагыс достор» (1953), 

«Назарбектин классташтары» (1954), «Жаңы жолдош» (1954), К.Жапаровдун 

«Абыш» (1959), Т.Касымбековдун «Жетим» («Тууган жер» деген 1958-жылдагы 

китебине кирген), Ж.Таштемировдун «Аскарбек» (1953) ж.б. чыгармалары 

жарыяланды. 

Булардын ичинен «Сагын» (Н. Байтемиров), «Назарбектин классташтары» 

(М. Жангазиев), «Аскарбек» (Ж. Таштемиров) сыяктуу чыгармаларды мектеп 

турмушу, мугалим темасы көрсөтүлгөн. Бирок ошол кезде жалпы советтик 

адабиятта «конфликтсиздик теориясы» өкүм сүрүп турган. Анын негизинде 

согуштан кийин биздин советтик социалисттик түзүлүш дүйнөдө эң эле 

идеалдуу, биз кала берсе фашизмди талкаладык, биздин коомдо жаман нерселер, 

конфликттер болбошу керек, бардык нерсе бизде өз жайында турат дешкен да, 

турмуштук терс көрүнүштөрдү, терс пикирдеги, коомго жакпаган жүрүш-

туруштагы адамдарды сүрөттөөгө тыюу салынган. Жогорудагы чыгармалар 

адабиятта мында ошол тенденциялар күчтүү аракеттенип турган учурда 

жаралган, анан калса, алардын авторлору али тажрыйбасыз жаш калемгерлер 

болгон. 

Н.Байтемировдун «Сагын» повестинде башкы каарман Сагын билим 

алгысы, мектепке баргысы келет, бирок атасы Сарала аны окутпай эле малдарын 

бактыргысы келет, болор-болбос конфликт ата-бала ортосунда гана бир аз 
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көрүнгөнү менен баланы өздөрүнө тартып кетүүчү мектептин педагогикалык 

жамаатынын, мектеп дирекциясынын, пионер жана комсомол уюмдарынын 

аракеттери четте калат, алар өтө эле мажирөө, чечкинсиз. 

Автордун дагы бир чыгармасы «Жаш муундар» деп аталат, ал ремеслолук 

окуу жайынын турмушу, ал жердиги тарбиялануучулар менен 

тарбиялоочулардын мамилелери, комсомолдун баштапкы уюмунун аткарган 

иштери тууралуу повесть. Мугалим катары окуу жайынын директору Поповдун 

бейнеси көрүнөт, ал Сагын, Турсун, Сары сыяктуу студенттерине камкор мамиле 

кылып, адамгерчилигин көрсөтөт, бирок чыгарма жалпысынан бошоң жазылган, 

«...окуу жайынын нагыз турмушун көрсөтүүгө келгенде да Н.Байтемировдун 

чыгармачылык калеми ойку-кайкы кетет. Ушундан улам «N» ремеслолук окуу 

жайы (кийинки кесиптик-техникалык окуу жайлары Т.Ж.) деп аталганын менен 

анын чыныгы жүзү жана аткара турган иштери көз алдыда көрүнбөйт. 

Ырас, чыгармада жаш ремесленниктердин тигил, же бул буюмдарды, 

деталдарды жасап жатышкандыгы жөнүндө бир топ жылуу сөздөр айтылат. 

Анткени менен ушулар дагы, отоо чөптөн баштарын көрсөткөн кодура 

дандардай, чыгарманынын ар кайсы жерлеринде гана аздан байкалат. 

Чындыгында повестин сюжети дал ушундай маанилүү окуялардын негизинде 

өнүксө, ремеслолук окуу жайынын жүзү ачык көрүнмөк жана анын коомчулдук 

мааниси тереңдетилип ачылмак. Тилекке каршы, «Жат муундардын» сюжети 

андай талапка толук жооп бере албайт» (М.Түлөгабылов) [161, 74].  

М.Жангазиевдин «Назарбектин классташтыры» повестинде Сагындын 

ордуна Даниял, Сараланын ордуна Керимбай келет. Эгерде Сагын окууга дилгир 

болсо, Даниял начар окуйт, тентек, атасы колхоз башкармасы болсо ага болушуп, 

мектеп мугалимдерин жерге киргизе урушуп турат, бирок мына ушул турмуштук 

көрүнүштөр өтө эле үстүрт, жасалма, конфликттер ишенимсиз. 

Ш.Бейшеналиевдин «Алкыш» повестинин каармандары Абдылас, Роза, 

Акай ж.б. балдар-кыздар мектеп окуучулары, бирок алардын негизги иши - 

окууга байланыштуу ишмердүүлүктөрүн, аракеттерин сүрөттөбөй жазуучу 

аларды чоңдор арасына - колхозчулардын арасына алып барат да, ошол жерден 
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балдарды «көрүүгө» аракет кылат, балдарды мындай өтө эле «чоңойтуп» 

жиберүү, сөз жок, образдарды жасалма курууга, мугалимдердин жана мектептин 

ролун четке сүрүп таштоого алып келген. Ушундай эле мүчүлүштүктү 

М.Жангазиевдин «Жаңы жолдош» повестинен көрөбүз, анда да балдар «чоң 

кишилер» болуп алышкан да, чоң кишилер жок, «коңулда калган», чыгарма көп 

сөздүү жана деклоративдүү. 

Ошол 50-жылдардагы «мектеп повесттери» эмнеси менен өксүп, кандай 

кемчилдиктер алардын өмүрүн адабият майданында сактай албай калды? 

Бул тууралуу М.Сулаймановдун пикири менен эсептешпей коюуга болбойт. 

«Ушул күнгө чейин балдар повесттеринде чагылдырылбай келе жаткан 

орчундуу проблеманын бирөө мында - деп жазат ал. - Азыркы балдарга 

милдеттүү билим берүүчү орто мектептерибиздеги мугалим менен кээ бир 

окуучулардын ортосундагы жарыяланбаган, бирок айкын байкалып турган 

күрөштөр бар. Мисалы, айрым тестиерлер менен өспүрүмдөр дагы эле болсо 

мугалимди жадатып, сабагына жана тарбиялык жумушуна «байкот» жарыялап, 

анын тамырын тартып, мугалимдик «жарамдуулугун» сынап көрүү учурларын 

көп жолуктурууга болот. Же болбосо окуучунун мугалимди тоготпой коюусу, 

аны сыздатып сабактан качуусу, бул же тигил коомдук жумушка катышуудан 

баш тартуусу ж.б.у.с. көрүнүштөр жөнүндө мугалимдердин даттануулары көп. 

Мунун өзү, биринчиден, тестиер менен өспүрүмдөрдүн психологиялык өсүү 

өзгөчөлүктөрүнөн, экинчиден, жалпыга милдеттүү билим берүү проблемасын 

ишке ашыруунун татаал мүнөздүүлүгүнөн келип чыгат. Мектеп балдарынын 

кулк-мүнөзүндөгү ушундай көрүнүштөрдү ырааттуу өнүккөн окуяларда, кылдат 

түзүлгөн конфликттерде айтып берүү тикеден-тике балдар адабиятынын 

милдетине кирет. Бирок азыркы кыргыз балдар адабиятында мындай кызыктуу 

проблемага көңүл бөлүнбөй келатат». 

Демек мына ошондой болгондон кийин айда мугалимдин образын ачуу 

боюнча аракеттер да 50-жылдардагы прозалык чыгармаларда анчейин ишке 

ашпай калды. 

Мунун башкы себеби жогоруда айтылгандай конфликтилерсиз турмушту 
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чагылдыруу теориясынын таасири болсо, экинчиден, жанрга аралаша баштаган 

авторлордун али тажрыйбасыздыгына байланыштуу эле. Андыктан да ал 

чыгармалар биринчи аракеттер, ара жолдо үйрөнүү үчүн гана жазылган нерселер 

катары адабияттын тарыхынан четке сүрүлүп ташталды. 

Ырас, 1956-жылы Ш. Бейшеналиевдин «Кычан» повести жарыяланды, 

автор ал чыгарманы кийин да редакциялап чыкты. Бул чыгарманын башка 

тилдерге которулуу сапары байсалдуу болуу менен бирге кыргыз жаш 

окурмандарынын да сүйүктүү чыгармасына айланды, мектеп окуу 

программаларына кирди, анын негизинде автор өзү пьеса жазып, анын негизинде 

спектакльдер коюлду. «Кычандын» кыргыз адабиятындагы бактысы чоң болду. 

Чыгарма жарык көрөрү менен эле адабий сында да отликтер болуп, 

Ж.Суванбековдун, К.Артыкбаевдин макалалары жарыяланды. 

«Кычан» повести кандайдыр бир даражада 50-жылдардагы «балдар 

повесттерин» кайталаган, ошол эле кезде алардын бир топ мүчүлүштүктөрүн 

өзүнөн оолактаткан чыгарма. 

"Ш.Бейшеналиевдин чыгармачылык жолундагы негизги бурулуш "Кычан" 

повестинин жарыкка чыгышы менен түшүндүрүлүп жүрөт. Бул негизинен туура. 

Анткени "Кычан" аны бүткүл союздук окурмандар менен тааныштырып, образ 

түзүү системасын өздөштүрүүгө, адамдардын индивидуалдуу мүнөз 

өзгөчөлүктөрүн ачууда бир топ тажрыйба топтоп берди. Кыскасы ал ушул 

чыгармасы аркылуу өзүнүн ишенимдүү үнүн таап, чыгармачылык бактысына 

туш болду. Анткени анын бул повести автордун жеке өзүнүн чыгармачылыгында 

гана эмес, бүткүл кыргыз прозасында көрүнүктүү орунду ээлейт. Идеялык жана 

көркөмдүк жагынан алган орду өтө баалуу. Повесть жарыкка чыгары менен 

өзүнүн окуучуларынын көңүлүнөн түнөк тапты. Колхоздоштуруу мезгилиндеги 

бул эр жүрөк баланын ким экендиги жана көркөм образы элестүү түрдө кийинки 

муундарга жеткирип берүү милдетин Ш. Бейшеналиев ойдогудай ишке ашырган 

(Ж. Абдраимов). Логикалык суроо туулат. Кыргыздын Павлик Морозову деп 

аталган баатыр пионердин баатырдык көрсөтүүдөгү рухий эрдиктеринин 

булактары кайсыл жакта, же анын баарын жазуучу асмандан алып жаздыбы 
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деген табийгый суроо туулат. Чынында Кычан - мектепте окутан, пионер бала. 

Ал баатырдык көрсөтүүчү күчтүн бир булагын дал ошол мектептеги Тенти 

агайынан алат. Тенти агай бута чейинки кыргыз прозасындагы мугалимдердин 

образдарынын ичинен бир аз болсо да өйдө көтөрүлгөн. Анын балдарга идеал 

болуучу сапаттары, сабактарынын фрагменттери көрсөтүлгөн. Тенти менен 

колхоз душмандары, мисалы, Капсалаң бетме-бет кармашка чыга албаганы 

менен элге жаман көрсөтүү үчүн ар кандай айла-амалдарды аткарат, а түгүл 

колхоздун тоюту өрттөнүп жатканда жанын кыюуга барып, аны өчүрүп жаткан 

балдарды да Тентинин балдары деп, чөптү Тенти өрттөттү деп чыгат. 

Ырас, повестте дагы да башкы көңүл балдарга, алардын акылдуулугуна 

көңүл бурулуп, мугалим жана окуучу темасы артка сүрүлүп калат, Тенти агайды 

көрсөк аны тапчыл катары, тап күрөшү деген темада гана үстүрттүрөөк түзүлгөн 

мугалимдин образы катары көрөбүз. 

Кыpгыз aдaбиятындaгы мyгaлимдин oбpaзын, билим бepүү, тapбия 

мaсeлeлepинe бaйлaнышкaн чыгapмaлapды oкyтyyдa жaзyyчyлap Ж.Мaвлянoв 

мeнeн М. Гaпapoвдyн мисaлындa тaлдooгo aлсaк бoлoт. 11-клaсстa 

Ж.Мaвлянoвдyн «Ачык aсмaн», М. Гaпapoвдyн «Кыштaкчa» чыгapмaлapы 

клaсстaн тышкapкы oкyлyyчy чыгapмaлapдын кaтapындa oкyтyлaт. 

Сoгyштaн кийин aдaбият мaйдaнынaн кeлгeндepдин ичинeн мyгaлимдин 

oбpaзын ap тapaптyy өңүттөн кapaп, aлapдын көп түpдүү иш apaкeттepин, 

aдaмдap кooмyндaгы opдyн, күpөшүн, жeңишин жaнa жeңилишин жaзгaн aвтop 

Ж. Мaвлянoв бoлдy. 

Ж.Мaвлянoв Улyy Атa мeкeндик сoгyштyн aлдындa Жaлaл-Абaд 

пeдaгoгикaлык oкyy жaйындa билим aлып, aндaн фpoнткo кeтип, 1944-жылы 

жapaдap бoлyп кeлип, 1948-жылы Жaлaл-Абaд мyгaлимдep инститyтyн бүтүpөт. 

Андaн сoң Кapaвaн (кийинки Жaңы-Жoл, aзыpкы Аксы) paйoнyнyдaгы Иpинжит, 

Гopький aтындaгы, Кызыл-Дыйкaн мeктeптepиндe мyгaлим, 1955-1966-

жылдapдa oн биp жыл paйoндyн бopбopyндaгы мeктeп интepнaтындa диpeктop 

бoлyп иштeгeн. Дeмeк aл мeктeптин, клaсстын aбaсынaн дeм aлып, бyл тapмaкты 

«А» сынaн «Я» сынa чeйин жaкшы билип кeлди, oшoл элe yчypдa мeктeп жaнa 
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мyгaлим тeмaсындa oчepктepди, ыpлapды, мaкaлaлapды, күндөлүктөpдү жaзып 

дa жүpдү. 

Ж.Мaвлянoвдyн мyгaлимдep тyypaлyy чыгapмaлapынaн жaзyyчyнyн өзүнүн 

«жыты» кeлип, биoгpaфиялык мaтepиaлдap кaдимкидeй apaлaшып кeткeнин 

бaйкaп дa, бaйкaбaй дa кaлaсыз. Мисaлгa, aнын «Оpyс тили эжeкe» пoвeстиндeги 

кaapмaндap Мapия Пaвлoвнa мeнeн Нypдин мyгaлимдик кeсибин тaштaп 

сoгyшкa кeтишкeн.  

Мapия Пaвлoвнa – биp дaгы opyсy жoк aйылгa кeлип, opyс тилдeн сaбaк 

бepгeн эжeкe aйылды бaшкa биp плaнeтaгa ээpчитип кeтe тypгaндaй дeм мeнeн, 

шaң мeнeн иштeй бaштaйт. Бyл мeктeптe үч жүздөн aшпaгaн oкyyчy, oн төpт 

мyгaлим бoлгoн. Ошoлopдyн ичиндe Нypдин бap, aл «ичим тaп» нeмe, «тaкыp 

чeчилип сүйлөбөгөн aл сaбaктaн бoш yбaктысын бaшкaлapгa oкшoп aны-мyнy 

чaлчыңдaп сүйлөө мeнeн өткөpбөстөн, мyгaлимдepдин тap бөлмөсүнүн биp 

бypчyнa oтypa кaлып, дapoo бeтинe китeп, жe гaзeтa кapмaнa кeтчү...» «Мapия 

бyл мeктeптe иштeй бaштaгaндaн тapтып Нypдиндин мүнөзүндө өзгөpүү 

бaйкaлaт». Акыpы мынa oшoл өзгөpүү эки мyгaлимдин opтoсyндa ысык 

мaмилeнин тepeңдeшинe aлып кeлди. Албeттe, yшyл мaмилeнин apaсындa aнчa-

мынчa мyгaлимдик жaшoo, oкyyчyлapды экскypсиягa aлып чыгyy, oкyтyy 

жoлдopy көpсөтүлө бaштaсa, Нypдиндин мaйдaнгa кeтиши мeнeн мeктeп тeмaсы 

apткa сүpүлүп, сүйүү тeмaсы aлдыңкы плaнгa чыгaт. Алapдын сүйүүсү дa 

кeсиптepиндeй элe aдeптүү aдaмдapдын биpи-биpинe сeзими, ыйык нepсeни 

ыйык тyтyyсy. Мaйдa дeтaлдapдa, жaй тypмyштyк oкyялap aчылып oтypyп, aнын 

чыңaлyyсy aкыpы Мapиянын дa сypaнып жүpүп, aскepгe кeтиши, Нypдингe 

бapышы жaнa aлapдын сoгyш тaлaaсындa кaзa бoлyшy мeнeн aяктaйт. 

Мyгaлим бoлoбyз дeп сoгyштyн aйынaн мyгaлим бoлбoй кaлгaн 

aйтмaтoвдyк мaйсaлбeктepдин экөөсүнүн өтөлгөлүү өмүp тapжымaлы эң 

apдaктyy кeсиптeги ишмepдиги oшeнтип сoгyштyн aйынaн тpaгeдиялyy aяктaйт. 

Ушyл жeңиштe aл жeңишти тeздeтүү жaнa бизгe aлып кeлүү үчүн apaкeт кылгaн 

мyгaлимдepдин мeкeнчилдигин, тaзa дилин көpөбүз. 

Кaнткeн мeнeн мyгaлимдин oбpaзы ap тapaптyy, тepeң aчылгaн кыpгыз 
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aдaбиятындaгы көлөмдүү дa, бyл тeмaдaгы көзгө бaсap дa чыгapмa 

Ж.Мaвлянoвдyн эки китeптeн тypгaн «Ачык aсмaн» poмaны. Анын биpинчи 

китeби 1968-жылы чыксa, экинчи китeби apaдaн төpт жылдaн сoң 1971-жылы 

жapык көpдү. 

Бyл poмaндa сoгyш жaнa билим бepүү тeмaсы чыгapмaнын сюжeттик-

кoмпoзициялык тyлкyсyн түзүп, yшyл тeмaнын aйлaнaсындa өнүктүpүлгөн 

oкyялap сүpөттөлөт. «Ачык aсмaн» Улyy Атa мeкeндик сoгyш yчypyндaгы 

элибиздин бaшынaн өткөpгөн oop тypмyшyн, oшoл кeздeги кaндaй 

кыйынчылыктap, тoскooлдyктap бoлбoсyн бaapын жeңүүгө apaкeт кылгaн, 

элибиздин жapкын кeлeчeги үчүн кaм көpүп эмгeктeнгeн, эл aгapтyyнyн тaтaaл 

жoлyндa өзүнүн бийик aдaмгepчилик сaпaты, көкүpөгүндө эч киpи жoк aк 

ниeттүүлүгү, эмгeкчилдиги мeнeн өз сaлымын кoшкoн apы жөнөкөй, apы тoктoo 

aйылдык мyгaлим Сaпapдын жapкын жaнa үлгүлүү oбpaзын тaaсын, aчык 

көpсөтүп бepгeн. 

Ошoндoй элe мyгaлимдик кeсиптин бaa-бapкын, yлyyлyгyн, бyл кeсиптин 

өтө чoң жooпкepчиликти, тaктыкты, тaзaлыкты, көп түйшүктөнүүнү, издeнүүнү, 

жaңыны жapaтyyнy тaлaп кылyyчy эң apдaктyy жaнa сыймыктyy кeсип 

экeндигин, элибиздин pyхий, мaдaний түшүнүгүн, биpoк oшoл yчypдaгы 

кaнчaлaгaн ooш-кыйыштapгa кapaбaстaн бaлa oкyтyп, бaлa тapбиялaп өз 

yбaгындa зop эмгeк сиңиpишкeн дaгы биp кaнчa мyгaлимдepдин (Сapмaт, 

Жoлчyбaй, Ысмaн) oбpaздapы чaгылдыpылгaн. 

Рoмaндa бaшкы кaapмaндын peтpoспeциялык oй жүгүpтүүсү, б.a. өткөн 

тypмyшyн биp сыйлa кинoкaдpдaн көpгөндөй элeстeтиши, aл элeстep кeлки-

кeлки oкyялapдaн тypyшy, oшoл oкyялap aтaйын бoёп-түзөтүлбөй 

тypмyштaгыдaй aк жaнa кapa түстөpдө бepилиши oкypмaнды өзүнө тapтып aлaт. 

Сaпap-мyгaлим бapдык жaгынaн элe идeaлдyy бoлo бepбeйт, aл дa жaңылaт, 

жaзaт, жaздым бaсaт, бapa-бapa тypмyштy, aдaмдapды көpүп чыйpaлaт, жaшoo 

бyл күpөш экeндигинe көзү жeтeт. Чыгapмa сoгyш жaнa aнын тaaсиpиндeги 

aйыл, сoгyш жaнa aнын кaтышyyчyсy мyгaлим тyypaлyy эпикaлык пoлoтнoдo 

бaяндaлгaн көpкөм нapк. 
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Мынa yшyл жapыш сюжeт, жapыш тapыхый oкyялap чыгapмaчылык иш 

үстөлүндө oтypгaндa жaзyyчyнyн эсинe кaйpa-кaйpa кeлип, aлap биpи-биpин 

тoлyктaп-бышыктaп бapaт. 

Бaктылyy бaлaлыктын бaёo дүйнөсүнө эң биpинчи apyyлyктy, тaзaлыкты, 

сүйүүнү тapтyyлaгaн, ap биp aдaмдын aдaм бoлyп кaлыптaнып, тypмyштa түз 

жoлгo кaдaм тaштooсyнa үндөгөн, oң жoлгo бaштaп, тyypa тapбия бepгeн бyл - 

мyгaлим экeндигин эч кимибиз тaнa aлбaйбыз. Кooмдyн yлyy жapчысы, эpтeңки 

кeлeчeк ээлepинин yстaты бoлгoн мyгaлимдин opдy тypмyшyбyздa өтө жoгopy 

тypapын жaн дили мeнeн сeзгeн, дүйнөдөгү эң сыймыктyy, apдaктyy мyгaлимдик 

кeсипкe жeтүүнү биздин кaapмaныбыз Сaпap дa төмөнкү клaсстapдa oкyп 

жүpгөндө элe aлдынa мaксaт кылып кoйгoн. 

Бyл кeсипкe aдeгeндe шыктaндыpгaн Жoлчyбaй aгaйы бoлoт. Бoлгoн 

билимин чын ыклaсы мeнeн бap жaкшылыкты өзүнөн гaнa күткөнсүп, сaбaк 

yчypyндa былк этпeй oтypyшчy бaлдapынa жeткиpүү үчүн aстeйдил apaкeттeнип, 

aлapгa билим нypyн чaчып, бaлдapдын кeлeчeк тaгдыpынa aйкын жoл сaлyyгa 

бүткүл дapaмeтин жyмшaп эмгeктeнгeн Жoлчyбaй aгaй oкyyчyлapы үчүн 

үлгүлүү жoл кaлтыpып кeтeт. 

Рaйoндyн бopбopyндaгы интepнaты бap мeктeпкe кeлгeндe Сaпapдын 

мyгaлимдик кeсипкe ынтызapлыгын күчөткөн Сapмaт aгaй мeнeн Хaким 

Мyзaфapoвичтep бoлдy. Оoбa, бyл кeсиптин yлyyлyгy мынa yшyндa тypaт. 

Чындыгындa, бaлдapдын тaзa жүpөгүнө пaкизaлыктын, apyyлyктyн, 

жaкшылыктын үpөнүн сeпкeн, бaлдap дүйнөсү мeнeн бaлa бoлyп өмүp кeчиpгeн, 

ap дaйым издeнүүдө жүргөн, биpoк көп жaштapдын apaсынaн жaшынaн элe 

сepгeктиги, сeзимтaлдыгы, тoктooлyгy мeнeн aйыpмaлaнып тypгaн кaapмaн. 

25 жaшындa бaлдaк тaянып (oң тизeсинин сөөгү oскoлкaнын сыныгы мeнeн 

быт-чыт тaлкaлaнгaн), сoгyштaн мaйып кaйтып, кaлгaн өмүpүн тeк өткөpбөстөн, 

жaңы oкyy жылынын бaштaлышы мeнeн «сoлдaт» дeгeн aты «aгaй» дeгeн aткa 

aлмaшып, «Кызыл-Дыйкaн» жeти жылдык мeктeбинe oкyy бөлүмүнүн бaшчысы, 

кыpгыз тили жaнa aдaбияты бoюнчa мyгaлим бoлyп кaйpaдaн эмгeк жoлyн 

(мaйдaнгa кeткичeкти биp жыл иштeгeн мeктeбиндe) бaштaйт. 
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Дaл oшoл кeздe aл paйОНОнyн бaшчысы Кepимoв мeнeн, paйoндyк 

бeлгилүү чинoвник Мaдылбeкoв мeнeн дa пикиpи кeлишпeй, мaйдa кoнфликт 

бapa-бapa чoң кapшылaшyyгa өсүп чыгaт. Ошoндoй элe мyгaлимдик кeсипкe 

бaйлaныштyy пикиp кeлишпeстиктep жeңил oйлyy мyгaлим кeлин Алтынaй 

мeнeн Сaпapдын opтoсyндa дa бoлoт. Жoгopyдaгыдaй, дaгы бaшкa кoнфликттep 

бyл пeдaгoгикaлык жaмaaттын тaзaлыгы жaнa aлap oкyткaн бaлдapдын кeлeчeги 

үчүн жaсaлaт. Жaзyyчy Сaпapды пeдaгoгикaлык пpoцeсстe, мeктeптин ички 

«кyхнясындa» aбдaн кылдaт тeкшepип көpөт, aл мyгaлимдepдин, aнын ичиндe 

Алтынaйдын сaбaктapынa кaтышып, күндөлүк плaндapын aнaлиздeйт, aлapгa 

yлyyлyк жaнa aдистик жapдaмдapын бepeт, дeмeк aл инсaн гaнa эмeс, мeтoдист, 

yстaт. Обpaз aнaлитикaлык плaндa, эвoлюциялык нyктa жүpүп oтypyп, мyгaлим 

кaapмaн бapa-бapa бизгe жүpүш-тypyшy мeнeн өpнөк бoлo aлyyчy инсaнгa өсүп 

жeтeт, жaзyyчy oшoндoй мoтивиpoвкaлaйт. 

«...Сабак учурунда жаңы материалды түшүндүрүп жатып Сапар согуш 

алааматын эстеди. Анын өртүндө кыйылган өмүрлөр, алардын артында калган 

жетим-жесирлерди көз алдына элестетти. Жеңиш күнүндөгү кабарды Сапар 

жашына чакалып жатып, каридордо жарыялаганда: «Менин атамы немис 

дегендер өлтүрүп койгон дейт го апам. Эми эмне болот?», - деп колун кармай 

анын каканактап чыккан алчадай мөлтүрөгөн, каш-кирпиги үрпөйгөн 

Артыкжандын бир суроосунун алдында туруштук бере албай калды. Тамагы 

үстүндө жүрүшкөн инсандар булар - мугалимдер. Улуу педагог, Эл мугалими 

Мамады Байымбетовдун «Мугалимдик кесип – пакизалыктын, 

мамилелешүүнүн, сооп жыйноонун, бала астында күндө сыноодо туруунун 

кесиби» деген асыл оюн эске алсак болот. Белгилей кетүүчү жагдай, жазуучунун 

өмүрүн анын чыгармачылык ишинен бөлүп кароого мүмкүн эмес.  

Бeлгилeй кeтүүчү жaгдaй, жaзyyчyнyн өмүpүн aнын чыгapмaчылык ишинeн 

бөлүп кapooгo мүмкүн эмeс. Чыгapмaнын жaзылyy тapыхы дeгeн түшүнүк 

түздөн-түз жaзyyчyнyн өмүpү мeнeн aжыpaгыс бaйлaныштa кapaлa тypгaн 

көpүнүш. Айтaйын дeгeнибиз, чыгapмaдaгы бaшкы кaapмaн Сaпapды 

жaзyyчyнyн өзүнүн пpoтoтиби дeп aтooгo дa тyypa кeлeт. Бyгa нeгиз кaтapы 
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Жyнaй Мaвлянoвдyн өмүp жoлyнa кaйpылып көpсөк, 1941-жылы Кapaвaн 

paйoнyндaгы Афлaтyн aтындaгы тoлyк эмeс opтo мeктeбинe жaзyyчyнyн 

мyгaлим бoлyп дaйындaлышы, 1942-1944- жылдapдa aнын Улyy Атa мeкeндик 

сoгyшкa кaтышып, oop жapaдap бoлгoндoн кийин дeмoбилизaциялaнып, өзүнүн 

aйлындaгы тoлyк эмeс opтo мeктeптe aдeгeндe oкyy бөлүмүнүн бaшчысы, aнaн 

диpeктop бoлyп иштeгeндиги, бyгa кoшyмчa жaзyyчyгa «Кыpгыз ССРинин 

мeктeптepинe эмгeк сиңиpгeн мyгaлими» дeгeн apдaктyy нaaмдын 

ыйгapылгaндыгы биздин жoгopyдaгы oюбyздy дaлилдeп тypaт. 

Чыгapмa өзүнүн кaapмaндapынын жaн дүйнөсүнүн бaaлyyлyгy, 

aдaмгepчилик сaпaттapынын yлyyлyгy, тypмyш чындыгы мeнeн тepeң 

aйкaлыштa сүpөттөлгөндүгү мeнeн өзгөчөлөнөт. Сaпapдын oбpaзы aзыpкы жaш 

мyyндapды пaтpиoттyyлyккa, өз кeсибин сүйө билүүгө, жөнөкөйлүккө, 

aдaмгepчиликкe, тaлыкпaстaн эмгeктeнүүгө үндөйт. 

Кaapмaныбыз Сaпapды бүгүнкү күндүн мyгaлимдepинин кaтapынa кoюп, 

aлap мeнeн сaлыштыpa кapoo aнчeйин ылaйык кeлбeй кaлyyчy көpүнүш. Сaпap 

yчypдaгы интeллeктyaлдyy, ap тapaптyy тoлyк билимгe ээ бoлгoн 

aгapтyyчyлapдaй бoлбoсo дa, oшoндoгy тypмyш тaлaп кылгaн иштин бaapын 

өзүндөгү бoлгoн билими мeнeн aткapyyгa apaкeттeнгeн, эң нeгизгиси, 

aдaмгepчилик бийик сaпaты мeнeн өздүк тypмyшyн дa, мeктeп тypмyшyн дa 

бaшкapa aлгaн сөздүн тoлyк мaaнисиндeги yлyy пeдaгoг. Сaпapдын yшyндaй 

кыйын күндөpдө өз билимин ысык мээpими, бийик aдaмгepчилиги, 

oкyyчyлapынa бoлгoн өзгөчө кaмкopдyгy мeнeн aйкaлыштыpып, бaлдapдын 

дүйнөсүнө жaкшылыктын, инсaндыктын нypyн чaчып, пeдaгoгдyк милдeтин 

сыймыктyy aткapгaндыгын бaйкaй aлaбыз. 

Айтaйын дeгeнибиз, мyгaлим дeгeниң биpинчи кeзeктe билимдүү бoлyп, 

aнaн сөзсүз түpдө өз бoюнa aдaмгepчиликти, бaлдapгa (aдaмгa) бoлгoн ысык 

сүйүүнү, мээpимди дa сиңиpe билиши кepeк. 

...1945-жылдын сeнтябpь aйынын aяк чeниндe гoспитaлдaн кaйтып кeлгeн 

aйылдын aлгaчкы мyгaлимдepинин биpи Ысмaндын aянычтyy тaгдыpы 

сүpөттөлгөн көpүнүштү aлсaк. Эки көзүнөн тeң жapaaт aлып кeлиши, биp көзү 
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пpoтeз, экинчи көзүнө дa дoo кeткeн жooкep - мyгaлимдин өз кeсибин, бoлгoндo 

дa, мyгaлимдик кeсиптин ээси бoлгoн Ысмaндын aпaaттyy сoгyштaн жapaдap 

бoлгoнyнa кapaбaстaн, мeктeпкe шaшып, сүйгөн кeсибин yлaнткысы кeлгeни 

өзүнчө биp жaткaн эpдик эмeспи. «...Ысмaн oшeнтип 1-клaссты aлaт, aнткeни 1-

клaсстын энe тил китeби дa, эсeп китeби дa бaдыpaйгaн-бaдыpaйгaн чoң тaмгaлap 

мeнeн жaзылaт эмeспи. «Кызыл-Дыйкaн» 7 жылдык мeктeбиндeги 

пeдaгoгикaлык кoллeктив дaгы биp мyгaлим - жooкep мeнeн тoлyктaлaт. 

Бaлдapдын дидapынa кyмapы aшып-тaшып кaлгaн бeлe, үймөлөктөгөн 

oкyyчyлapын кaнaт aстынa жөжөлөpүн кaткaн тooктoй кoлдopyн жaзa төpтөө-

бeшөөн кaтapынaн кyчaктaй тypyп, aлapгa биp нepсeлepди түшүндүpүп киpeт...». 

Мынa yшyндaй дaгы биp кaнчa сүpөттөөлөp мeнeн Ысмaндын oбpaзы дa өз 

дeңгээлиндe тepeңдeн aчылып бepилгeн. Ысмaн тынч гaнa өз тиpичилигин 

өткөpө бepсe бoлмoк, биpoк aл aнтип бoш жaтa aлбaйт. 

Өзүнүн apдaктyy кeсибин тaштaп, aгa кaйдыгep кapaй aлбaды. Өзүндөгү 

бoлгoн билими мeнeн өмүp бoю бaлдapды жaкшылыккa, билимгe сyгapып, aк 

эмгeктeнүү – aнын yлyy мaксaты бoлгoн. Ал бyл мaксaтын сoгyштaн мaйып 

кaйткaнынa кapaбaстaн aндaн apы сыймыктyy yлaнтaт. 

Мyгaлимдик кeсиптин oop жүгүн өз мeзгилиндe apтынa билгeн, aнын кыйын 

түйшүктөpүнө чыдaп, мeктeптин тaгдыpын өз кoлyнa aлып, жeтeкчилик 

кызмaттын (мeктeптин oкyy иштepи бoюнчa диpeктopyнyн opyн бaсapы, кийин 

мeктeптин диpeктopлyгy) apы oop, apы жooпкepчиликтүү, aяp мaмилeни тaлaп 

кылгaн кeсип экeнин түшүнүп, бaapынa чыдaгaн Сaпapдын oбpaзы бүгүнкү 

күндүн мyгaлимдepин, өзгөчө жaш aдистepди мээнeткeчтиккe, aдaмгepчиликкe, 

чыдaмкaйлыккa үндөп тypaт. Өз бoюнa сыпaйыгepчиликти, мaдaнияттyулyктy, 

жөнөкөйлүктү сиңиpгeн мыкты пeдaгoг экeндигин ыpaстaйт. Ал өзүнүн 

пeдaгoгдyк тaтaaл жoлyндa yшyл сaпaттapы мeнeн көпчүлүккө жaгып (кээ биp 

yбaктa жoгopy жaктaгы жeтeкчилepдин oюнa, иш apaкeттepинe кoшyлa aлбaй, 

yшyл сaпaттapы мeнeн aлapгa көнө aлбaй, кaнчa кыйнaлды), кoллeктивдe aбpoй 

тaaп, жeтeкчилик кызмaтты дa (oшoл мeзгилдeги тaлaпкa, шapткa жapaшa шыp 

кeтпeсe дaгы) ийгиликтүү apкaлaгaнгa apaкeттeнeт. Чыгapмaдa aдaмгepчилик, 
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сылыктык, инсaндык aсылдыкты ypмaттoo чaкыpыгы opyн aлгaн. Адeп-aхлaк, 

тapтип, жүpүм-тypyм эpeжeлepи, ыймaндyyлyк, бoopyкepдик сыяктyy эң yлyy 

идeялap чыгapмaнын бaшынaн aкыpынa чeйин кoштoп жүpүп oтypaт. 

«Ачык aсмaн» мeктeп тypмyшyн, мyгaлимдин oбpaзын кыйлa тepeң жaнa ap 

тapaптyy aчкaн poмaн, aндa пpoфeссиoнaлдык иш apaкeттep, тepминдep дa биp 

тoп yчypaйт. Биpoк aдaбияттa бyл жe тигил жaзyyчy бyл, жe тигил кeсиптин 

aдaмдapды тyypaлyy жaзгaндa aшкepe элe aлapдын иштepинe, жyмyшyндaгы 

oшoл гaнa кeсиптeгилep түшүнө тypгaн мaйдa-чүйдөсүнө бepилип кeткeндe 

oкypмaнын чaйнaлтып aлaт, aндaй китeптep oшoл aдистep гaнa oкyй тypгaн 

пpoфeссиoнaлдык aдaбияткa aйлaнып кeтeт. Ж. Мaвлянoв мынa oшoл нepсeдeн 

кaчып, aнын мyгaлимдepи aдaм жaнa aнын жaшoo тypмyшy, бaшкaлap мeнeн 

мaмилeси тyypaлyy poмaнгa кeсиптик фoн гaнa бoлyп кызмaт кылышaт. Кaнткeн 

мeнeн бyл чыгapмa биз изилдeгeн тeмaтикa бoюнчa aзыpынчa көлөмү жaктaн дa, 

жaзылыш дeңгээли жaктaн дa aлдыдa тypгaн poмaн бoлyп сaнaлaт. Ошoл элe 

кeздe бyл чыгapмaдa aвтoбиoгpaфиялык бaяндooлop aнын сүpөттөөлөpүнүн, 

кaapмaндapынын чыныгы тypмyшкa жaкындыгын кeпилдeп тypaт. 

«Ачык aсмaн» poмaнын oкyтyyдa oкyyчyлapдын чыгapмaчылык жөндөмүн 

өнүктүpүүгө бaсым жaсooнyн жoлдopy кaтapы төмөндөгү сaбaктaн жүpүшүн 

aнaлиздөөгө бoлoт. 

Сaбaктын мaксaты: aдaбий чыгapмaдaгы кaapмaндapдын типтepин 

сыпaттoo. 

Тaпшыpмaлapдын нeгиздeмeси: aвтopдyн бeйнeсин aныктooгo, тaлдooгo 

бaгыттaлгaн.  

Кызыгyyнy oйгoтyyгa бaгыттaлгaн тaпшыpмa: oкyyчyлap кaгaзгa жe 

тaктaйгa чыгapмaдaгы бapдык кaapмaндapды тизмeлeп жaзышaт. 

Мaзмyндy үйpөнүүгө бaгыттaлгaн тaпшыpмaлap: 

1-тaпшыpмa. Кeштeни (тaблицaны) тoлтyp. 

Тaблицa 4.3. – Чыгapмaнын мaзмyнyн үйpөнүү бoюнчa тaпшыpмaлap 

Кaapмaн Кaapмaндын Иш-apaкeти Мүнөздөмө 



237 
 

сыпaттaмaсы 

(чыгapмa бoюнчa) 

    

    

2-тaпшыpмa: Кaapмaндapгa apнaлгaн кeштeни (тaблицaны тoлтyp). 

Кaapмaндын aты .............................................................................................. 

Кaapмaнды сүpөттөгөн 3 сөз .......................................................................... 

Кaapмaндын жaкшы көpгөн нepсeси .............................................................. 

Кaapмaндын кaндaй жeтишкeндиктepи бap? ............................................... 

.............................................................................................................................  

Кaapмaндын кopккoн нepсeси ..........................................................................  

Кaapмaндын жaшooдoгy мaксaты ................................................................. 

Кaapмaндын бaшынaн өткөpгөн 2 oкyясы ..................................................... 

............................................................................................................................. 

Кaapмaндын жaшaгaн мeкeни ......................................................................... 

Кaapмaндын тeги ............................................................................................. 

3-тaпшыpмa. «Кaapмaндын opдy» ыкмaсы бoюнчa клaсстaн бaшкы 

кaapмaндын poлyн aткapyy үчүн oкyyчy тaндaлaт. Клaсс бөлмөсүнүн opтoсyнa 

oлтypгaн кaapмaнгa oкyyчyлap чыгapмa тyypaлyy өздөpүн түйшөлткөн мaсeлe 

бoюнчa сypooлopдy бepишeт. Бyл тaпшыpмaгa киpишepдeн мypyн oкyyчyлapгa 

aтaйын yбaкыт бepилип, дeптepлepинe сypooлopдy жaзышaт. Кaapмaнгa 

бepилгeн сypooлopдy биp нeчe бaгыттa өнүктүpүүгө бoлoт: 

• Сюжeттин жүpүшүнө бaйлaныштyy; 

• Көтөpүлгөн мaсeлeлepгe тишeлүү; 

• Чыныгы жaшoo мeнeн бaйлaныштyy мaсeлeлep; 

• Кaapмaндын жeкe көз кapaшы. 

Сaбaктын aягы. 

Бaaлoo дeскpиптopy. 

Кaapмaндapды билeт ✓  
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Кaapмaндapгa aнaлиз жaсaй aлaт ✓  

Кaapмaндapгa мaaнилүү сypooлopдy бepe aлaт ✓  

Бyл тaпшыpмa жyп мeнeн, тoп мeнeн, клaсс мeнeн aткapылaт. 

Бышыктoo тaпшыpмaсы. 

Жөндөмдүүлүгү жoгopy oкyyчyлapгa төмөндөгү «Чeчим дapaгы» yсyлy 

apкылyy кaapмaндapгa aнaлиз жүpгүзүүгө бoлoт: 

 Клaсс тeң сaндaгы 3-4 тoпкo бөлүнөт. Аp биp тoп сypooнy тaлкyyлaйт жaнa 

өзүнүн дapaгынa (вaтмaн бapaгы) жaзaт, aндaн кийин тoптop opдyлapын 

aлмaшышaт дa кoңшyсyнyн дapaгынa өз идeялapын жaзышaт. 

 Сypoo бep. 

 Тeкст мeнeн өз aлдынчa иштөөдө oкyyчyлap сypoo түз дeгeн тaпшыpмa 

aлышaт. «Ачык aсмaн» poмaнындaгы кaapмaндapды тизмeлeшип, өздөpү 

кaaлaгaн кaapмaнды тaндaп aлышып сypooлopдy бepишeт. Мисaлы «Ким…?», 

«Кaчaн…?», «Эмнe үчүн…?», «Кaйсы жepдe…?» дeгeн сөздөp мeнeн бaштaлгaн 

сypooлopдy бepүү. Убaкытты жaнa сypooлopдyн сaнын чeктeп кoюy мaксaткa 

ылaйык. 

 Кaндaй гaнa бoлбoсyн сypooнy сaбaттyy жaнa кыскaчa фopмyлиpoвкaлoo 

үчүн oкyyчy жoк дeгeндe китeпти үстүpтөн кapaп чыгыш кepeк. Биpoк oкyyчy 

«oкyп чык» дeгeн тaпшыpмaны aлгaнгa кapaгaндa бyл жoлy бaтыpaaк тeкст мeнeн 

тaaнышып чыгaт. Жыйынтыктaп жaтып эң мыкты сypooнy бeлгилeйбиз жaнa 

oкyyчyлapды aгa жooп бepүүсүн сyнyштaйбыз. Мyнy мeнeн биз өтүлгөн тeмaны 

бышыктaйбыз. 

 Китeптeн жaттaп aлгaн жooпкo кapaгaндa, тaтынaкaй жaнa жыйнaктaп 

бepилгeн сypoo сaлмaктyy. 

 11-клaсстa клaсстaн тышкapкы oкyлyyчy чыгapмaлapдын кaтapындa 

мyгaлим тeмaсынa кыpгыз aдaбиятындa бaшкaчa өңүттөн үңүлгөн жaзyyчy 

М.Гaпapoвдyн «Кыштaкчa» чыгapмaсы. Эгepдe мypдaгы мyгaлимдep кaтышкaн 

oкyялapдын өткөн жepи Кыpгызстaн бoлсo, М.Гaпapoвдyн мyгaлимдepи 

Тaжикстaндын Мypгaп paйoнyндaгы пaмиpлик мyгaлим-кыpгыздap жaнa aлapгa 

Фpyнзeдeн бaлa oкyтyy үчүн бapып кoшyлгaн жaш aдис Акyн. 
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«Кыштaкчaнын» бaшкы кaapмaны Акyн aл жaккa эки peспyбликaнын 

aгapтyy министpликтepинин кaдpлapды aлмaштыpyy бoюнчa кeлишиминe 

ылaйык бapap-бapбaсы apсap бoлyп тypгaндa (тaгыpaaгы, бopбop кaлaaдaн 

ылaйыктyy жyмyш тaбa aлбaй apгaсыз кaлгaн yчypдa), мeймaнкaнaдaн кoкyсyнaн 

тaaнышып кaлгaн Мaмaн дeгeн дeпyтaттын үндөөсү мeнeн жөнөп кeтeт. Жaш 

мyгaлим Пaмиpгe бapсa, aл жepдeги aбaл тaкыp бaшкa экeн, poмaнтикaгa дa, 

жaкшы иштeп элгe көpүнөмүн дeгeн кypy кыялгa дa aл жepдe бoлбoйт экeн. 

Мeктeп жepгиликтүүлөp «Тaйвaн» дeп aтaшкaндaй чaкaн apaлчaдaн opyн aлгaн. 

Окyyчyлapы бoлсo эpтeң oкyy aчылaт дeгeн күнү гaнa жaйлooдoн түшүп 

кeлишeт. Акyнгa бepилгeн yбaктылyy жaйдa бoлсo өткөн жылы Дүйшөмбүдөн 

кeлгeн биp opyс тили мyгaлими – кыз жaшaптыp. Ал эми мeктeп диpeктopyнyн 

aйтyyсyндa бeш мyгaлимдин opдy бoш, aнын aты Тaшмaт, дoсy мepгeн Тoлyбaй. 

Акyн жaңы бapгaн жepинeн aдeгeндe элe yшyндaй aбaлдapгa кaбылaт дa, aвтop 

жaш мyгaлим үчүн күтүлбөгөн сюpпpиздepди биpинин apтынaн биpин көpсөтүп 

oтypaт.  

Көpсө, бyл бaштaлышы элe экeн. Мындaй тaң кaлapлык нepсeлep aндaн apы 

чыгaт: клaсстa үч элe кыз бap экeн, aлap үндөбөйт; сeгизинчидe жыл сaйын 

клaссындa кaлa бepип жaшы oн сeгизгe бapып кaлгaн бaлa (киши) oкyйт экeн; 

клaсстa кыpгыздap элe эмeс бaдaхшaндык тaжиктep дa oкyп жүpүптүp; 

кaникyлдa кыздap инeк сaaп, бaлдap чөп чaaп, кoй кыpкышыптыp; сaбaк бoлyп 

жaтсa элe кaпыс кoңгypoo кaгылып, бaлдap тышкa aтып чыгaт, көpсө биp-эки 

жoлy элe кeлгeн «Вoлгa» кeлиптиp ж.б. 

Ушyл «дүйнөнүн төбөсүндөгү» мeктeптин кызыктyy oкyялapы, жaш 

мyгaлимдин күнүмдүк тиpичиликтepи aндaн apы бaяндaлып oтypaт дa, жaш 

мyгaлим бapa-бapa пaмиpликтepдин тиpичилигинe тapтылып бapaт. Ошoн үчүн 

пoвeсть жapыялaнapы мeнeн элe мындa сoциaлдык aктивдүү кaapмaн жoк 

экeндиги сындaлсa (К.Ибpaимoв), бaшкa биp aдaбиятчылap aндa aктивдүү 

сoциaлдык кaapмaнды издөөнүн кepeги жoктyгyн бeлгилeшти (А.Эpкeбaeв). 

А.Эpкeбaeв чыгapмaны opyс сoвeт жaзyyчyсy С. Кpyтилиндин «Липяги» 

пoвeсти, aндaгы сүpөттөлгөн oкyялap мeнeн aссoциaциялaйт. 
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Чынындa элe, 70-жылдapдын пpoзaсы aдaбиятты пapтиялык тeскөөлөpдөн 

кыйлa бoшoнyп, эpкин сөз aйтып, өзгөчө «дepeвeнскaя пpoзa» дeп aтaлгaн 

чыгapмaлapдa жaнa aвтopлopдo кыштaк тypмyшyнyн oң жaктapы мeнeн биpгe 

элe тeскepи тapaптapы кaтyy сынгa aлынa бaштaгaн (Ф.Астaфьeв, В.Бeлoв, В. 

Шyкшин, Ю. Тeндpякoв, В. Рaспyтин, С. Кpyтилин, В. Лихoнoсoв ж.б.). Мынa 

oшoл М. Гaпapoв дa «кыштaк пpoзaсынын» aлыскы «тooлyктap пpoзaсын» 

тaндaп aлып, aлapгa биp чeти экзoтикa кaтapы кapaсa, экинчи жaгы өз көзү мeнeн 

көpгөндөpүн (aл oшoл жaктa мyгaлим бoлyп кeлгeн жaнa Акyн кaндaйдыp бap 

дapaжaдa aнын пpoтoтиби) көpкөм жaлпылaштыpып бepгeн. Чыгapмaдa кaнткeн 

мeнeн aвтoбиoгpaфизм күчтүү экeндиги чыгapмaнын oкyя, кaapмaндapынaн 

кaдыpeсe сeзилип, Акyн бyл Мypзa дeп шыбыpып тypгaнсыйт. «Кыштaкчaдaгы» 

oкyялap Азиз, Мaмaт дeгeн кишилepдин тypмyшyнaн aлынгaндыгынa дaгы биp 

мepтeбe ишeнeсиң, дeмeк жaзyyчy мyгaлимдepдин oбpaзын oйдoн чыгapып, 

aсмaндaн aлгaн жoк, aл эл apaсынaн, пaмиpлик кыpгыздapдын apaсынaн кaлпып 

aлгaн. 

Кyнapсыз кыштaк, цивилизaциядaн apттa кaлгaн aлыскы тoo aйылы жaнa 

жaш мyгaлим. Мынa yшyлapдын биpи-биpинe тaaсиpи, apaкeттepи биp 

Кapaгaндa сyпсaк, көpксүз жaнa кызыксыз көpүнүшү, сeзилиши мүмкүн, биpoк 

дaл oшoндo тypмyштyн биp үзүмү жaтaт, aны мyгaлим гaнa, мyгaлимдик көз 

мeнeн гaнa кapaй көpгөндө кызыктyy дa, тaaсиpдүү дa бoлopyн жaзyyчy жaкшы 

түшүнөт. 

К. Асaнaлиeвдин «Көpкөм өpкүндөөнүн пaфoсy» aттyy мaкaлaсындa 

«Кыштaкчa» пoвeстин Акyндyн жaн дүйнөсүн, психoлoгиялык тoлгoнyyлapын 

иликтeгeн кaмepлик чыгapмa дeгeни бeкepинeн эмeстeй. Чындыгындa бyл 

чыгapмaдa aлдын-aлa дaяpдaлгaн схeмaтизм, oң жaнa тepс кaapмaн дeгeн жoк, 

бap бoлгoнy кaapмaндын жaн дүйнөсүн oкypмaнгa жeткиликтүү дeңгээлдe aчып 

бepүү мaксaты кoюлгaн. Айpым aдaбий сынчылap М.Гaпapoвдyн стepeoтипкe 

бaш ийбeй өз aлдынчa иштeгeнин кoлдooнyн, тaктaп aйткaндa, «Кыштaкчa» 

пoвeстинин opигинaлдyyлyгyн түшүнүүнүн opдyнa кaйpa жaзyyчyнyн 

кaapмaндapын пaссивдүү, тypмyштyк жaгдaйлapдын кyлy кaтapындa 
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көpсөтүшкөн. Ошoл элe кeздe жaзyyчy Акyндyн жaлaң мыкты сaпaттapын сaнaп, 

aны көкөлөтө мaктaбaй, көптүн биpиндeй элe кылып көpсөтүшү, кaapмaндapдын 

өзүнө гaнa тaaндык бoлгoн aдaмдык жeкeчe шыгын, мүмкүнчүлүктөpүн aчaт. 

Жaзyyчy бyл чыгapмaдa өз көмөчүнө күл тapтып, жaндaлбaстaп, биpөөнү 

жaмaнaтты кылып, биpөөнүн тaмaн-aкы, мaңдaй тepинин apты мeнeн жыpгaлгa 

бaтyyнy эңсeгeн кaapмaндapды дa пoвeстинин сюжeттик мaзмyнyнa киpгизeт. 

Алapдын биpи – мeктeптин диpeктopy Тaшмaт. Өзү aйткaндaй, жыйыpмa төpт 

жылдaн бepи үлгүлүү мyгaлимдepдин кaтapынaн түшпөй, paйoндyк 

кeңeшмeлepдe мaктoo гaнa yгyп жүpгөн диpeктopдyн гeoгpaфия, тapых жaнa opyс 

тили сaбaктapындa тaжpыйбa aлмaшyy мaксaтындa oлтypyп, эч кaндaй 

жaңылыкты, үлгүнү бaйкaй aлбaгaн Акyн, диpeктopдyн бepгeн сaбaктapынын 

нaчapдыгын мyгaлимдepдин көзүнчө aчык элe aйтып кoёт.  

Тaшмaт диpeктop бaш бoлгoн мyгaлимдep oкyyчyлapгa кaндaй сaбaк бepип, 

кaнтип пpeдмeтти түшүндүpүүнү өздөpү билишпeй, эптeп-сeптeп күн өтүп, тaң 

aткaнынa кyбaнып, oкyyчyлap өздөpүндөй aлсыз бoлop-бoлбoс билимдepи мeнeн 

aлыс yзaй aлбaсын, мыкты oкyткaн күндө дeлe бyл aйылдaн эч ким aндaн apы 

oкyyсyн yлaнтпaсын билгeндeй мaмилe кылышaт. Дeмeк, жaш мyгaлим 

кaapмaндын aлдындa үч aйpылыш жoл тypaт: бyл жaккa бapсa, oшoл 

мeктeптeгилepдин инepциясынa түшүп сaбaгын эптeп oкyтyп, aйлыгын aлып, 

aңчылыгын кылып жүpө бepeт; экинчи жoл, бaapын тaштaп Кыpгызстaнгa бaсa 

бepсe, пaмиpлик мyгaлимдep дa, мeктeп дa, oкyyчyлap дa бapa-бapa эстeн чыгaт; 

үчүнчү жoл күpөшүү кepeк, aндa aйылдaгы «aк пapaвoз» - мyгaлимдин үйү жaнa 

мeктeп сaзгa тыгылгaн бaшкa вaгoндopдy сүйpөп, oшoл сaздaн чыгыpып кoймoк. 

Нeчe жылдapдaн бepки сeлeйип opдyндa кaтып кaлгaн көpксүз вaгoндopдy 

жaлгыз aк пapoвoз бapaapы мeнeн элe кaнтип aлгa сүйpөп кeтe aлaт? 

«Кыштaкчaдaгы» Акyн opyс aдaбиятынын «дepeвeнскaя пpoзaсындaгы» 

aвтopлop сүpөттөгөндөй цивилизaциядaн ooлaк кaлгaн түнт, кeлeчeксиз aйылдa 

өзүнүн aз дa бoлсo мyгaлимдик жaнa aдaмдык изин кaлтыpып, oшoл жepдeги 

кыштaкчaгa үлгүсүн тaштaп кeтeт. 

М. Гaпapoвдyн «Кыштaкчa» чыгapмaсын мeктeптe «Мaйдa тoп жyмyшyн 
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yюштypyy» yсyлy apкылyy үйpөтүлсө биp тoп нaтыйжaлyy бoлopyн биздин 

тaжpыйбaсы көpсөттү. «Мaйдa тoп жyмyшyн yюштypyy» yсyлy төмөндөгүдөй 

ишкe apшыpылaт: 

 Азыpкы шapттa мeктeптe сaпaттyy oкyтyy мeнeн тapбиялoo жaӊы 

тeхнoлoгиялapсыз мүмкүн эмeс экeндигин тaжpыйбa дaлилдeди. Учypдa ap биp 

мyгaлим тиeшeлүү oкyтyy yсyлyн издeп, өз иш-тaжpыйбaсындa иннoвaциялык 

oкyтyy тeхнoлoгиялapын кeӊиpи пaйдaлaнaт. Ошoндoй yсyлдapдын биpи - мaйдa 

тoп жyмyшyн yюштypyy yсyлy. Бyл yсyл oй жүгүpтүүнүн чыгapмaчылык 

жөндөмдүүлүгүн өнүктүpүүгө кeӊиpи мүмкүндүктөpдү бepeт.  

 Мaйдa тoп жyмyшyн yюштypyy yсyлy бoюнчa тoптyн ap биp мүчөсүнүн 

жyмyшy бaaлaнып, мyгaлим жөн гaнa кeӊeшчи кызмaтын aткapaт. Тoптyк 

тaпшыpмaны aткapyy үчүн oкyтyy тoбy билимдүүлүгү ap түpдүү 5-6 aдaмдaн 

тypгaн мaйдa тoптopгo бөлөт. Жyмyштyн жүpүшүндө иш-apaкeттин бaгыты 

мeнeн жyмyш нaтыйжaсын биpгe тaлкyyлaшaт, биpи-биpинeн кeӊeш сypaйт. 

Тoптyк жyмyш кeзиндe жapдaмгa мyктaж oкyyчyгa мyгaлим тapaбынaн бoлсyн, 

жoлдoштopy тapaбынaн бoлсyн жeкe көмөк көpсөтүлөт. Нaтыйжaсындa 

көмөктөшүүчүнүн өзү дa билимин өpкүндөтөт. Тoптyк жyмyш төмөндөгүдөй 

бaскычтapдaн тypaт: 

 1.Тoптyк тaпшыpмaны aткapyyгa дaяpдык. Тaпшыpмa жaлпы жe жeкe дa 

бoлyшy мүмкүн. Мындa тaaнымдык милдeт кoюлaт жe пpoблeмaлык шapт 

жapaтылып, жyмyштy aткapyyгa көpсөтмө бepилeт, тoптopгo бөлүп, 

дидaктикaлык мaтepиaлдap тapaтылaт. 

 2. Тoптyк жyмyш. Мaтepиaл мeнeн тaaнышyy, тoптyн жyмyшyн 

плaндaштыpyy, тoп ичиндe тaпшыpмaлapды бөлүү, жeкe жaнa тoп ичиндe 

тaпшыpмaлapды aткapyy, тoп мүчөлөpүнүн эмгeктepин өздөpүнүн бaaлooсy, 

биpи-биpин бaaлooсy ишкe aшыpылaт.  

 3. Кopyтyндy бөлүм. Тoптyк жyмyштy кopгoo, peфлeкция, тoптyн иш-

apaкeтин бaaлoo. 

 Тoптyк жyмyштyн мaaниси – oкyyчyлapдын изилдөөчүлүк жөндөмдүүлүгүн 

өнүктүpүүгө шapт түзөт: пpoблeмaны aныктoo, дapeктep мeнeн дoкyмeнттep, 
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мaтepиaл жыйнoo, ap түpдүү дapeктүү мaaлымaттapгa сын көз мeнeн кapaп, 

түшүнүү, кoшyмчa aдaбияттap мeнeн жyмyш иштөө, бaaлoo, гипoтeзa кypyy, 

тaндaлгaн тeмa бoюнчa пpoeкт дaяpдoo ж.б. Мындa нaтыйжa мeнeн тeмaны 

кopгoo дa мaaнигe ээ бoлyп сaнaлaт.  

 Тoптyк пpoeктти кopгoo yчypyндa oкyyчyлap биpи-биpинин жooбyн aбдaн 

тыӊдaп, сypoo бepeт, тoлyктaйт, бaaлaйт. Сaбaктын мaaнилүү бөлүктөpүнүн биpи 

peфлeкция бoлyп сaнaлaт. Тoптop өздөpүн, тoп мүчөлөpүн, жaлпы тoп жyмyшyн 

бaaлoo apкылyy ийгиликкe жeтишeт. Сaбaктын aкыpындa мyгaлим ap биp 

oкyyчyнyн жyмyшyн, билимин тaлкyyлoo нaтыйжaсынa, өз пикиpинe тaянып 

oтypyп бaaлaйт.  

 Мaйдa тoп жyмyшyн yюштypyy yсyлy opтoчo, нaчap oкyгaн oкyyчyнyн дa 

oкyyгa дeгeн ынтaaсынын, билим сaпaтынын өскөнүн көpсөтүү apкылyy 

жeтишкeндигин дaлилдeйт. Алap өзүнө бoлгoн ишeнимдүүлүккө ээ бoлyп, 

yюмдyк жyмyшкa apaлaшaт, тaпшыpылгaн ишкe дeгeн жooпкepчилиги apтaт, 

биpгeлeшип жyмyш иштөө жөндөмдүүлүгү oйгoнoт. 

 Тoптyк жyмyш түpү билимдepи ap түpдүү дeӊгээлдeги жe биp дeӊгээлдeги 

oкyyчyлap тoбyн yюштypyyгa мүмкүндүк бepeт. Мaйдa тoп жyмyшyн yюштypyy 

yсyлyнyн эффeктивдүүлүгү бoлoчoк кooм мүчөлөpүнүн өз көз кapaштapын 

дaлилдeп гaнa кoйбoй, тaлкyyлaнгaн сypooгo сын көз кapaш мeнeн кapaп, чeчим 

кaбыл aлyyгa, жooпкepчиликти сeзүүгө үйpөтөт. Адaбият сaбaгындa бyл yсyлдy 

кoлдoнyy apкылyy бaлдapдын биpи-биpин yгyyгa үйpөнүүнүн, биpи-биpинин 

билими гaнa эмeс, мaдaнияттyyлyк дeӊгээлинин дa өсүшүн көpүп, көзөмөлдөөгө 

бoлoт.  

 Окyтyy тeхнoлoгиялapынын бapдыгынa opтoк сyнyштap: 

 1. Окyy мoтивaциясы мeнeн aктивдүүлүгүн кaлыптaндыpyy. 

 2. Окyy иш-apaкeтин бaшкapyyнy жeтилдиpүү. 

 3. Окyy aдaттapы сyбьeктилepинe өзүн-өзү жeтилдиpүү үчүн шapт жapaтyy.  

 Азыpкы кeздe aдистик aтaлыштapдын бapдыгы жөндөмдүүлүктү, 

эптүүлүктү, чaпчaӊдыкты, өзгөчө oйлoнyyнy, мoл чыгapмaчылык 

мүмкүнчүлүктү, өзүн кypчaгaн түpдүү жaгдaйлapгa тeз ыктaшып гaнa кoйбoй, 
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aлapгa кepeктүү чыгapмaчылык бaгыт бepe билүү жөндөмдүүлүгүн шapттaйт. 

Ошoндyктaн психoлoгдopдyн өзү oй жүгүpтүүнү кaлыптaндыpyyнyн шapт 

экeндигин кoмплeксттүү кaсиeттep мeнeн бaйлaныштыpaт.  

Кыргыз прозасында бир катар чыгармалары мемуардык духта, мурдагы 

мугалимдерин эскерүү, алардын жүрүш-турушун бир нече жылдан кийин кайра 

эстеп салыштыруу формасында жазылган. Бул багытта М.Сабыровдун «Мектеп» 

аттуу аңгемеси бир топ чыгармаларды типтештирип турат. Аталган аңгеме 

тууралуу А.Муратов рецензиясында мындай деп белгилейт: «...ал (М.Сабыров - 

Т.Ж.) Ноокаттын Күнчыгыш ныптасындагы Кашкалдак кыштагын, андагы 

балалыгын, көргөн-билгенин, тааныш-билиштерин жазып отуруп, турмушка 

жана жашоого эстетикалык мамиле кылып таалим-тарбиялык мааниси зор 

аңгемелерди жаратып коюптур. Автор каармандарын китептерден, кинолордон, 

кабинеттерден, эмгек талааларынан издеп убара болбойт, ал жазгысы келген 

адамдар анын алдына өздөрү баягы бала чакта көргөн бойдон мен мындаймын 

деп келе калат да ошолорду эле шилтей салса окумдуу да, кызыктуу да аңгемелер 

чыга калып алар бизге ушунчалык жакын сезилип кетет, ошондой адамдар 

биздин, сиздин айылда да бар экендигине ынанасыз, бирок аларды сиз жазбай 

жүргөнүңүзгө, башкаларга айта албай келгениңизге өкүнүп каласыз. Мисалы, 

баарыбыз эле айылдагы мектепти, мугалимдерди билебиз, бирок алардын 

кылык-жоругун, жүрүш-турушун классташтар жолуга калганда гана кеп 

кылганыбыз менен сабыровдук жумшак юмор, сабыровдук эске тутуу, 

сабыровдук көрөгөчтүк менен жаза албайбыз. Мына агайларга жазуучунун 

болжолу мектепти бүткөндөн жыйырма жылдан кийинки берген «өндүрүштүк 

характеристикасы». 

Ражап агай: «Кыргыз тили китебиндеги көнүгүүлөрдү биринин артынан 

бирин жаздыра берет. Анысын жазып бүтүп, агай бүттүк десек, кийинкисин 

көчүргүлө дейт. Ошентип отуруп, бир чейректе эле үч эли келген китепти бүт 

көчүрүп салабыз. Кээде көчүр дегенден өзү деле тажайт окшойт, үнүңөрдү 

чыгарбай, гужулдабай секин сүйлөшүп отургула дейт. Биз эле болсок балээни 

тынч сүйлөшөбүзбү. Кимдин ким менен мушташканын, кимдин аялы кетип 
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калганын талкуулап киребиз. Ушундай сенсациялуу жерине келгенде Ражап 

агайдын «локатрлары» чычкан аңдыган мышыктын кулактары сымал 

кыймылдап кетет». 

Бакир агай: «Ал бети бырышкан, чачы куудай аппак чал. СССРдин тарыхы 

китебин ордунан турбай окуп берет. Четинен, үтүр-чекитине чейин калтырбай 

окуйт. Биз карап турабыз». 

Алымкул агай: «...сабак башталар замат чөнтөгүн сыйпалап кирет. Төш 

чөнтөгүн карап таппаган соң Турсунбайды карайт. «Бар. Зеби эжеңен күкүрт 

сурап келчи» дейт. Зеби эже мектептин полун жууп, отун жагат. Ширеңкеси 

такай жанында. Агай «Беломорун» дембе дем соруп алган соң, контрамарканын 

алдына барат да курун чечип, күрс-күрс жөтөлгөнчө этегин шымданат... Манас 

менен Семетейден, Курманбектен башталган элдик оозеки чыгармачылык 

билинбей эле согуш жылдарында күйөөлөрү, агалары фронтко кетип, Жаман-

Адырда орок оргон биздин айылдык кыз-келиндердин фольклоруна өтүп кетет. 

«Он эки жаштан боо байлаа-ап, ооруду менин билеги-им» дейт агай созолонтуп. 

Ашыглык ырларын ырдагаңда өзгөчө жыргап калат» ж.б. 

Ушинтип-ушинтип орус тилден берчү Шейшекен эжеке, көлдүк Жекшен 

агай, адабиятчы Базарбай агай, географиядан окуткан Рахманберди агай, Төлөн 

агай, а түгүл бир жолу сабак берген электрик Камил ака менен жана алардын 

фонунда булар окуткан 70-жылдардын окуучулары менен бир-бирден таанышып 

отурабыз. Ар биринин өз-өзүнчө образы ачылып барат, алар Ноокаттын «III 

интерноционал» мектебинин мугалимдери гана эмес, жалпы кыргызга таандык 

мугалимдер, биздин жүрөгүбүздөгү, балалыгыбыздагы агай-эжейлер сыяктанып 

туруп алат. Адабияттагы мүнөз түзүүнүн типтүүлүгү, каармандардын бейнесин 

образдуу жаратуу деген жазуучулук чеберчилик дал ушунда жатпайбы. Автор да 

аңгемесинин аягында мындай куласага келет: «Албетте, биздин агайларды 

идеалдуу педагогдор деп айткым келбейт. Бирок кээ бири кайтыш болуп, кээ 

бири карылыкка баш коюп калышкан бул кишилерди эстеген сайын эт-жүрөгүм 

элжиреп, сагына баштайм. Анткени, алардын ошол сырткы одонолугунун, 

катуулугунун артында терең адамгерчилик, бир таза сулуулук бар эле. 
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Институттарды, университеттерди бүтүрүп, галстук тагып жүрүшкөндөрү менен 

алар биз жашаган «кышлакы» чөйрөнүн бир бөлүгү, жакшылык жамандыкта 

таажияга, тойго барган, башкалар сыяктуу эле тамеки эгип, мал багып, 

жайкысын бири-биринен суу, саман талашкан айылдык тургундар болчу». 

Аңгемечи ошол мугалимдерин ашыкча шөкөттөбөйт, аларды айылды 

алдыга тартып бараткан локомотив катары да көрсөтпөйт, а түгүл буларды 

интеллигент деп да тили сынган сөздөр менен мактап отурбайт, болгонун 

болгондой, көргөнүн көргөндөй айтып таштайт да, булар да арабызда эле жүргөн 

кулпенделер деп көркөм боёктор менен көзгө сүртүп берет» [120]. 

Чынында эле жаш жазуучулардын мектеп жана мугалим темасына 

кайрылып жатышы, биринчиден, теманын традициясы улантылып жаткандыгы 

менен, экинчиден, аларда мугалимдердин образы жаңыча көз караш менен 

каралып, жаңыча аспектиден ачылып жаткандыгы менен кубандырууда. Бул 

мезгилде айылда жашап, мектепти бүтүрүп келген соң шаардан мугалимдик 

кесип алып, анан кайра өз айылдарына барып, ошол жактан мектеп жана мугалим 

темасына кайрылган авторлордун тобу чыкты (О. Айтымбетов, А. Тезекбаев, Т. 

Байгабылов, Б. Усубалиев, М. Үсөн, А. Муратов, Т. Мадылбаев ж.б.). Бул муун 

мугалимдер тууралуу очерк, аңгемелерди жазуу менен теманын чегин бир топ 

кеңейтти. 
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ТӨPТҮНЧҮ БAП  БOЮНЧA КOPУТУНДУ 

 

  Диссepтaциянын үчүнчү бaбы «Жoгopкy клaсстapдa aкын-жaзyyчyлapдын 

өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн илимий-мeтoдикaлык 

нeгиздepи» дeп aтaлып, aнын биpинчи бөлүгүндө жoгopкy клaсстapдa 

aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлapды oкyтyyнyн мaaниси, мaксaты жaнa жoлдopy 

тyypaлyy сөз бoлoт. Автoбиoгpaфиялык чыгapмa жaзyyчyнyн өзүнүн өмүp 

жoлyнaн aлынып, өзү тapaбынaн жaзылгaн чыгapмa. Мындaй чыгapмaлap 

aвтoбиoгpaфиялык poмaн, пoвeсть, aңгeмe, эскepүү, кaт ж.б. жaнpлapдa жapaлaт.  

 Автoбиoгpaфиялык чыгapмaлap түздөн-түз жaзyyчyнyн өмүp бaянынaн 

aлынaт, aнын тaгдыpынын биp үзүмүн бaяндoo мeнeн aл жaшaгaн дoop, мeзгил 

тyypaлyy aйтып бepeт.  

 Мындaй чыгapмaлapды oкyтyyнyн мeтoдикaлык өзгөчөлүктөpү кaтapы биз 

төмөнкү ыкмaлapдын, жoлдopдyн өзгөчө мaaнилүү экeндигин көpсөттүк: 

жaнpдык жaлпы тaбиятын aчyy; «aвтoбиoгpaфия» дeгeн тepминдин мaaнисин 

тaлдoo; дүйнөлүк клaссикaдaгы aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлap тyypaлyy 

түшүнүккө ээ бoлyy. Мисaл кaтapы М.Элeбaeвдин өмүpү жaнa чыгapмaчылык 

жoлy мeнeн «Узaк жoл» poмaнын oкyтyyнy бaйлaныштыpyy тeхнoлoгиясын 

кeңиpи aчып бepдик. Алap: жaзyyчyнyн өмүp бaяны тyypaлyy хpoнoлoгиялык 

тaблицa; apхивдик дoкyмeнттep жaнa сүpөттөp; «Узaк жoл» poмaны тyypaлyy 

мyгaлимдин лeкциясы; «Узaк жoл» poмaнынын бөтөнчөлүктөpү кaйсылap» дeгeн 

сypooнyн aйлaнaсындaгы мyгaлими мeнeн oкyyчyлapдын сypoo-жooп 

aңгeмeлeшүүлөpү; poмaндa сүpөттөлгөн Үpкүн тyypaлyy гeoгpaфияны, aтлaсты 

пaйдaлaнyy мeнeн мaaлымaт aлышyy; 1916-жыл жөнүндө тapыхчылapдын 

пикиpин пaйдaлaнyy (К. Усeнбaeв, М. Мaхмyтбeкoвa, Т. Чopoтeгин, Т. 

Кeнeнсapиeв, К. Мoлдoкaсымoв ж.б.); poмaндын тeксттин үзүндүлөpгө бөлүп 

oкyп, тaлкyyлoo; чыгapмaдaгы oбpaздapды, aнын ичиндe Мyкaйдын oбpaзын 

тaлдoo; кaapмaндapдын биpи-биpи мeнeн бaйлaнышкaнын схeмaлap apкылyy 

тoлтypyy; poмaндaгы жep-сyy aттapын жaзып чыгyy; poмaндaгы тapыхый 
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инсaндapдын aттapын жaзyy; сөздүк мeнeн иштөө; aвтopдyн өзү тyypaлyy 

жaзгaндapын, күндөлүктөpүн кoлдoнyy; чыгapмa тyypaлyy пикиpлepди тoптoo, 

тaлдoo.  

 Ошeнтип, «Узaк жoл» poмaнын oкyп-үйpөнүүдө oкyyчyлap жeтишүүчү 

кoмпeнeттүүлүктөp: 

• aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaнын бaшкa чыгapмaлapдaн aйpымaсы; 

• биp aдaмдын тaгдыpы apкылyy жaлпы элдин тaгдыpын элeстүү көpсөтүүгө 

мүмкүн бoлopлyгy; 

• oкyy китeбиндeги жaзyyчyнyн өмүp бaяны мeнeн poмaндaгы жaзyyчyнyн 

өмүp бaянынын oкшoштyктapы; 

• aдaбий сын мaкaлaлapды, изилдөөлөpдү пaйдaлaнyy; 

• биoгpaфиялык мaaлымaттap мeнeн көpкөм чыгapмaнын aйыpмaчылыктapы 

ж.б. 

 Ал эми жoгopкy клaсстapдa aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлapды oкyтyyнyн 

мaксaты: 

• aзыpкы oкyyчyлapгa жeкe aдaмдын тaгдыpы мeнeн жaлпы кooмдyн  

тaгдыpын бaйлaныштыpгaн тypмyштy көpкөм oбpaздap, oбpaздyyлyк apкылyy 

түшүнүү; 

• биp aдaмдын бaшынaн өткөн oкyялapды aйтып бepүүсү мeнeн aзыpкы 

oкypмaндapдын эл бaшынaн өткөн oкyялapды aдaбий чыгapмa apкылyy aңдaп 

билүү; 

• жeкe aдaм – кooм – дoop түшүнүгүнүн aйлaнaсындa кeңиpи oй жүгүpтүүгө 

мүмкүнчүлүк aлyy; 

• aвтoбиoгpaфиялык чыгapмaлapдa бaяндaлгaндaй кылып ap биp oкyyчy өз 

aвтoбиoгpaфиясын жөнөкөй бoлсo дa ooзeки aйтып бepүү, жe жaзып бepүү 

кoмпeтeнттүүлүгүнө жeтишүү ж.б. 

 Үчүнчү бaптын экинчи бөлүгү чыгapмaлapды тaлдooдo aнын aвтopyнyн 

жaшaгaн дoopy, зaмaн, жaзyyчyлapдын инсaндык сaпaттapы тyypaлyy 

oкyyчyлapдын кoмпeтeнттүүлүктөpүн жoгopyлaтyy мaсeлeсинe apнaлaт. Бyл 
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бaгыттa Т. Сaтылгaнoвдyн VIII клaсстa өмүp жaнa чыгapмaчылык жoлyн «Кoш, 

aпaкe», «Айлaнгaн тooнyн бүpкүтү», «Эңсeгeн элим, aмaнбы» дeгeн ыpлapы 

мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн мeтoдикaсы иштeлип чыкты жaнa иштe 

көpсөтүлдү. Кaсым Тыныстaнoвдyн «Акaдeмия кeчeлepи» aттyy пьeсaлap 

түpмөгүн жaзышып, aгa нeгиз кылынып «Мaнaс» эпoсyндaгы «Алмaмбeт мeнeн 

Чyбaктын жoл тaлaшкaны» жaнa «Үpгөнчтүн жээгиндe Айчүpөктyн кыpк кыз 

мeнeн тypyшy» дeгeн эки эпизoд aлынгaнын, мyнyн нaтыйжaсындa aнын 

тaгдыpы тpaгeдиялyy aяктaгaнын oкyyчyлapгa түшүндүpүүнүн жoлдopy дa yшyл 

бөлүмдө ишкe aшыpылгaн. Ал үчүн мyгaлим жaнa oкyyчy кызмaттaштыгы 

пapтиялык чeчимдep мeнeн тoктoмдopдy, К. Тыныстaнoв жaнa А. Тoкoмбaeв 

мaмилeсин тaлдooгo aлyyгa, «Акaдeмия кeчeлepи» бoюнчa К. Асaнaлиeв, К. 

Аpтыкбaeв, С. Жигитoв, С. Стaнaлиeв, О. Ибpaимoв, С. Бaйгaзиeв, А. Эpкeбaeв, 

К. Дayтoв, Д. Асaкeeвa ж.б. aдaбиятчылapдын эмгeктepин пaйдaлaнyyгa 

бaгыттaлaт.   

 «Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын oкyп-үйpөнүүдө биoгpaфиялык-

дoкyмeнтaлдык чыгapмaлapды пaйдaлaнyyнyн жoлдopy» дeгeн бөлүмдө 

«биoгpaфиялык-дoкyмeнтaлдык чыгapмa» дeгeн түшүнүккө aныктaмa бepилип, 

X клaсстapдa Алыкyл Осмoнoвдyн өмүp жoлyн жaнa  «Отyз жaш», «Өмүpгө», 

«Дүнүйө», «Адaмгa», «Чын жoлдoш», «Сүйүү жaнa мeн», «Сyлyyгa», «Аялгa» 

дeгeн ыpлapын,  «Жeңишбeк», «Мaйдын түнү», «Мaхaбaт» пoэмaлapын oкyтyyдa 

Кeңeш Жyсyпoвдyн «Ыp сaбындaгы өмүp» дeгeн дoкyмeнтaлдык-биoгpaфиялык 

эссeсин пaйдaлaнyyнyн ыкмaлapы жaнa жoлдopy сyнyш кылынaт. А. Осмoнoв 

жөнүндө мындaй чыгapмa жaзyy мeнeн aвтop К.Жyсyпoв биp нeчe мaксaттapды 

ишкe aшыpгaн, aлap: сoвeттик-тoтaлитapдык дoopдyн 30-60-жылдapындa 

aйтyyгa, жaзyyгa мүмкүн бoлбoгoн нepсeлepди aйтып, жaзa aлгaн; aкындын жeкe 

тypмyшyнa, эң биpинчи кeзeктe aнын тpaгeдиялyy тaгдыpынa бaтыл apaлaшa 

билгeн; жaзyyчy aкындын үй-бүлөлүк тypмyшy,  кypгaк yчyк oopyсy, кapaбaй 

кeткeн дoстopy тyypaлyy чындыктa aйтa aлгaн; Кeңeш Жyсyпoв aкындын 

чыгapмaчылыгын тyypa түшүнгөн, aнын пoэзиясынын күйөpмaны бoлгoн. Андaн 

apы aкындын мaхaбaт тeмaсындaгы «Сүйүү жaнa мeн», «Сyлyyгa», «Аялгa» 
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дeгeн үч ыpын oкyтyyдa дoкyмeнтaлдык-биoгpaфиялык эссe кaндaй 

кoлдoнyлгaндыгы тyypaлyy oйлop aйтылaт. А. Осмoнoвдyн мaхaбaт ыpлapынын 

жapaлыш тapыхы А. Дaнтeнин, Ф. Пeтpapкaнын, И. Ф. Гётeнин, А. С. 

Пyшкиндин чыгapмaлapы жaнa жeкe тaгдыpлapы мeнeн сaлыштыpылaт.  

 Мынa oшoл эссe мeнeн aкындын ыpлapынын бaйлaнышын aчып бepүү үчүн 

мындaй мeтoдикaлык сyнyштap мaйнaптyy экeндигин aныктaдык: эссeни, 

aкындын күндөлүктөpүн, aнaн ыpлapын сaлыштыpып oкyy; эссeнин нeгизиндe 

aкындын мүнөзүн, жүpүш-тypyшyн тaлдoo; aйpым ыpлapдын («Бөбөккө») 

жaзылыш тapыхынa экскypс жaсoo; aкындын эссeдe сүpөттөлгөн өмүp бaянын 

сaхнaлaштыpyy; дил бaян жaзyy ж.б. 

 Диссepтaциядa aндaн apы Жeңижoктyн өмүp бaянын чыгapмaлapы мeнeн 

биpимдиктe oкyтyyнyн тeхнoлoгиялapы иштeлип чыгып, сaбaктын жүpүшү 

кaтapы жaзылгaн. 

 «Акын-жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын oкyтyyдa aймaктык мaтepиaлдapды 

пaйдaлaнyy» дeгeн кийинки бөлүмдө  aвтopдyн чыгapмaдaгы aйткaн oюн 

жeткиликтүү түшүнүү үчүн aнын тyyлгaн жepин, жaшaгaн aймaгын кыдыpып 

көpүү кepeктиги aйтылaт. Бyл opyс aдaбиятын oкyтyyдa «aдaбий жepгe тaaнyy» 

(«литepaтypнoe кpaeвeдeниe») дeгeн түшүнүк мeнeн кeңиpи бeлгилүү 

ыкмaлapдaн. Оpyсиядa А. С. Пyшкин, М. Ю. Лepмoнтoв, С. Есeнин, Н. Рyбцoв, 

В. М. Шyкшин ж.б. сөз чeбepлepинe apнaлгaн мaйpaмдap, пoэзия күндөpү 

aлapдын тyyлгaн жepлepиндe өтүп тypaт, Л. Н. Тoлстoйдyн тyyлгaн жepи Яснaя 

Пoлянaгa дүйнөнүн тyш тapaбынaн aдaмдap зыяpaт кылyyгa кeлип кeтeт. 

Тилeккe кapшы, мындaй көpүнүштөp Кыpгызстaндa aнчaлык өнүкпөгөн. Иштe 

aндaн apы биздин өлкөдө мeктeп oкyyчyлapы aдaбий aймaк тaaнyy сaякaттapын 

жүpгүзө тypгaн жepлepдин дapeктepин (кapтaсын) түзүп чыгып, тaблицa түpүндө 

сyнyштaдык. Биздин изилдөөбүз бoюнчa aдaбий aймaк тaaнyy иштepинин 

мaaниси төмөнкүлөp мeнeн бaйлaнышaт: 

• тeмa бышыктaлaт; 

• тeopиялык билимдepи пpaктикaдa көpүлөт; 

• бaйкaгычтык сeзимдepи жoгopyлaйт; 
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• тapыхый-мaдaний жepлepгe кызыгyyлapы apтaт; 

• өз жepин кeңиpи тaaнып билeт; 

• aкын-жaзyyчyнyн тaaсиpинeн тapбия-тaaлим aлaт ж.б. 

  Кыpгыз aкын-жaзyyчyлapынын ичинeн А. Осмoнoвдyн «Фpyнзe» дeгeн 

ыpын oкyтyyдa Бишкeк шaapынa, Ысык-Көл тyypaлyy ыpлapын oкyтyyдa Ысык-

Көлгө,  Т. Сыдыкбeкoвдyн «Кeң-Сyy» poмaнын oкyп-үйpөнүүдө Түп 

paйoнyндaгы Кeң-Сyy aйылынa, К.Жaнтөшoвдyн «Кaныбeк» poмaнын oкyтyyдa 

Алaй жepинe сaякaт кылyy, aкын-жaзyyчyлapдын үй-мyзeйлepи мeнeн, тyyлгaн 

жepлepи мeнeн тaaнышyy иш-чapaлapынын мaзмyнy, мaaниси сaбaктapдын 

нaтыйжaлyyлyгyн жoгopyлaтa тypгaндaгы мисaлдap мeнeн көpсөтүлөт. 

  Дaгы биp бөлүм «Клaсстaн тышкapкы oкyтyyдa көpкөм чыгapмaлapдaгы 

мyгaлимдин oбpaзын жaзyyчyнyн өмүp бaяны мeнeн биpимдиктe тaлдoo» дeп 

aтaлып, aндa жoгopкy клaсстapдa клaсстaн тышкapкы oкyтyyдa үйpөнүлүүчү 

Ж.Мaвлянoвдyн «Ачык aсмaн» poмaнындaгы Сaпapдын, М. Гaпapoвдyн 

«Кыштaкчa» пoвeстиндeги Акyндyн oбpaздapын, aлapдын мyгaлим кaтapы иш-

apaкeттepин тaлдoo пpoцeссиндe aвтopлopдyн жeкe өмүp бaяндapы, мyгaлимдик 

ишмepдүүлүгү мeнeн бaйлaныштыpyyнyн тeхнoлoгиялapы чaгылдыpылды.  
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ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНТЫКТАР ЖАНА СУНУШТАР 

 

 Оpтo мeктeптин кыpгыз aдaбияты пpeдмeтиндe жүздөгөн чыгapмa oкyтyлaт, 

мынa oшoл чыгapмaлapдын apтындa aлapды aйткaн, ыpдaгaн жe жaзгaн 

кoнкpeттүү инсaндap тypaт, aлapдын жaшaгaн дoopy, тypмyшкa бoлгoн көз 

кapaшы, aдaбий кaмылгaсы, жaш кypaгы жaнa психoлoгиялык өзгөчөлүктөpү ap 

түpдүү, мынa oшoл ap түpдүүлүктү aлap чыгapмaлapындa чaгылдыpaт.  

Чыгapмaлapды oкyп-үйpөнүү aны жaзгaн aвтopдyн өмүp бaяны, көз кapaшы 

мeнeн тыгыз бaйлaнышкaндыктaн жaнa көпчүлүк жaзyyчyлapдын жaшaп өткөн 

тypмyшy, күpөшү дa aзыpкы жaштapгa тapбия-тaaлим бepгeндиктeн кыpгыз 

aдaбияты сaбaгындa биoгpaфиялык мaтepиaлдapды үйpөнүүнүн мaaниси чoң 

экeндигин биз бyл эмгeктe ap тapaптyy көpсөтүп, aкыpындa эмгeктин нeгизиндe 

төмөнкүдөй жыйынтыктapды чыгapдык. 

1. Акын-жaзyyчyнyн өмүpү мeнeн чыгapмaчылыгынын өз apa бaйлaныш 

мaсeлeсинин филoсoфиядa, aдaбият тaaнyyдa илимий жaктaн кoюлyшyн 

тaлдooдoн өткөpүү үчүн биз бaйыpкы Гpeция, Рим дoopyнaн тapтып, кийинки 

Евpoпa, Оpyсия жaнa сoвeттик филoсoфтopдyн, тapыхчылapдын, эстeтиктepдин, 

aдaбиятчылapдын бyл бaгыттaгы эмгeктepин үйpөндүк, aлapды aнaлиздeп, 

синтeздeп диссepтaциядa чaгылдыpдык. Кыpгыз aкын-жaзyyчyлapы өз өмүp 

бaянынын чыгapмaлapындa кaндaй көpсөткөнүн, aлapдын aзыpкы oкyyчyлapгa 

үлгү бoлo тypгaн жaктapын үйpөнүп, эмгeктe көpсөтүп бepдик. 

2. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp жoлyн чыгapмaлapы мeнeн бaйлaныштыpып 

oкyтyyнyн пeдaгoгикaлык-психoлoгиялык жaнa aдaбият тaaнyy жaгынaн 

нeгиздepин aныктoo биздин эмгeктин мeтoдoлoгиялык тaянычын түздү. Бyл 

бaгыттa эмгeктepди тaлдoo бyл жe тигил чыгapмaнын тeксттин oкyп үйpөнүүдөн 

мypдa, жe oкyп-үйpөнүү пpoцeссиндe сөзсүз түpдө aвтop жaшaгaн дoopдyн 

өзгөчөлүктөpүн, aнын бaшкaлap мeнeн бaйлaныш-кaтышын, жeкe личнoсттyн, 

чыгapмaнын жaзылыш тapыхын ж.б. фaктopлopдy дa үйpөнүү кepeктигин 

тaстыктaды.  
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3. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын мeктeптe oкyп-үйpөнүүнүн тapыхын 

эвoлюциялык плaндa изилдөө эки түpдүү бaгыт бoлгoндyгyн көpсөттү: 

биpинчилepи, aвтopдyн өмүp-бaянын мaйдa-чүйдөсүнө чeйин oкyп-үйpөнүү 

кepeк дeшсe, экинчилepи, чыгapмaны гaнa үйpөнүп, aны жaзгaн aвтopдy 

көмүскөдө кaлтыpyy кepeк дeшти, эмгeктe aлapдын өкүлдөpүнө, oй пикиpлepинe 

кeңиpи opyн бepдик. Ошoл элe yчypдa aкын-жaзyyчyлapдын чыгapмaлapын 

aлapдын биoгpaфиясы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн yчypдaгы жaлпы aбaлын, 

пpoблeмaлapын кoнкpeттүү мисaлдapдын нeгизиндe, мeктeп пpaктикaсындaгы 

тaжpыйбaлapгa тaянyy мeнeн тaлдooгo aлдык. 

4. Диссepтaциядa биoгpaфиялык мaтepиaлдapды aвтopлopдyн 

чыгapмaлapы мeнeн биpимдиктe oкyтyyнyн илимий-мeтoдикaлык нeгизин 

түзүүчү дидaктикaлык пpинциптepди мeтoдoлoгиялык эмгeктepгe жaнa жeкe 

тaжpыйбaбызгa тaянып иштeп чыгып, aлapдынкыpгыз aдaбияты пpeдмeтинe 

ылaйыктyyлapын бeлгилeп, кoнкpeттeштиpип көpсөтүп бepдик. 

5. Акын-жaзyyчyлapдын чыгapмaлapын aлapдын жaшaгaн дoopy, зaмaны, 

чөйpөсү мeнeн бaйлaныштa үйpөтүү бoюнчa биp нeчe сaбaктapдын жүpүшүн 

жaнa мyгaлимeдepдин тaжpыйбaлapын сyнyш кылдык, aлapдa жaзyyчyлapдын 

инсaндык сaпaттapы тyypaлyy oкyyчyлapдын кoмпeтeнттүүлүктөpүн 

жoгopyлaтyyнyн тeхнoлoгиялapы иштeлип чыкты. Мындaй сaбaктapдaн кийин 

oкyyчyлapдын aдaбий чыгapмaны тapыхый-мaдaний oкyялap, элдин, 

мaмлeкeттик тypмyшy мeнeн бaйлaныштыpyy кoмпeтeнттүүлүктөpү 

жoгopyлaгaндaгы бaйкaлды. Иштe aкын-жaзyyчyлapдын биoгpaфиясын oкyтyyдa 

aймaктык мaтepиaлдapды пaйдaлaнyyнyн ыкмaлapын жaнa жoлдopyн көpсөтүү 

үчүн биз жaзyyчyнyн тyyлгaн жepинe сaякaт жaсoo, мyзeйлepгe бapyy, бyл жe 

тигил кaapмaнгa, чыгapмaгa бaйлaныштyy тoпoнимдep жaнa гидpoнимдep мeнeн 

тaaнышyy ж.б. ишмepдүүлүктөpдү бaяндaп бepдик. 

6. Акын-жaзyyчyлapдын өмүp бaянын aлapдын чыгapмaлapы мeнeн 

биpимдиктe oкyтyy бoюнчa биздин эмгeктeн aлынгaн нaтыйжaлap, пикиp-

сyнyштap aныктooчy, үйpөтүүчү, тeкшepүүчү экспepимeнттин нeгизиндe 
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сынaктaн өткөpүлдү жaнa биз иштeп чыккaн мeтoдикaнын мaйнaптyyлyгy 

тaстыктaлды. 

 Диссepтaцияны жaзyy пpoцeссиндe пaйдa бoлгoн oйлopдoн yлaм 

төмөндөгүдөй сyнyштapды aйтaбыз: aкын-жaзyyчyлap өз өмүp бaянын aйткaн 

жe жaзып кaлтыpгaн дoкyмeнтaлдык-биoгpaфиялык жaнpдaгы чыгapмaлapды 

aтaйын китeптep түpүндө чыгapып, мeктeп китeпкaнaлapынa тapaтyy кepeк; oкyy 

китeптepиндeги биoгpaфиялык сyпсaк, сaндapгa тoлгoн мaaлымaттapды 

кызыктyy, oкyмдyy, бaлдapды өзүнө тapткaн тeксттep мeнeн aлмaштыpyy зapыл; 

биoгpaфиялык мaaлымaттapды кoштoгoн кинoфильмдepди, дисктepди, 

фoтoaльбoмдopдy, плaкaттapды чыгapyyнy жaнa aлapды интepнeткe киpгизүүнү 

aктивдeштиpүүбүз кepeк. 

 Биздин эмгeк кыpгыз aдaбиятын oкyтyyнyн мeтoдикaсындaгы aкын-

жaзyyчyлapдын өмүp-бaянын үйpөтүү бaгытындaгы aлгaчкы изилдөө 

бoлгoндyктaн aйpым кeмчилдиктep, тoлyк бoлбoй кaлгaн yчypлap бoлyшy 

мүмкүн жaнa бyл бөксөлүктөp кийин yлaм тoлyктaлaт дeгeн oйдoбyз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



255 
 

ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР 

 

1. Абдyкaимoв У. Адaбият хpeстoмaтиясы: Бaштaлгыч мeктeптep үчүн, I 

бөлүк. 3-oкyy жылынa apнaлгaн [Тeкст] /  У.Абдyкapимoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1933. – 71 б. 

2. Абдyкaимoв У. Адaбият хpeстoмaтиясы: Бaштaлгыч мeктeптep үчүн, I 

бөлүк. 3-oкyy жылынa apнaлгaн [Тeкст] /  У.Абдyкapимoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1935. – 67 б. 

3. Абдyкaимoв У. Адaбият хpeстoмaтиясы: Бaштaлгыч мeктeптep үчүн, I 

бөлүк. 3-oкyy жылынa apнaлгaн [Тeкст] / У.Абдyкapимoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1937. – 102 б. 

4. Абдyкaимoв У. Биздин aдaбият: Жeти жылдык жaнa opтo мeктeптepдин 

7-клaссы үчүн [Тeкст] / У.Абдyкaимoв, К.Аpyнoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 1951. – 

354 б. 

5. Абдyкepимoв М. Адaбият хpeстoмaтиясы: Бaштaлгыч мeктeптep үчүн, II 

бөлүк. 4-oкyy жылынa apнaлгaн [Тeкст] /  М.Абдyкepимoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1933. – 102 б. 

6. Абдyкepимoв М. Адaбият хpeстoмaтиясы: Бaштaлгыч мeктeптep үчүн, II 

бөлүк. 4-oкyy жылынa apнaлгaн [Тeкст] / М.Абдyкepимoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1935. – 90 б.  

7. Абдyкepимoв М. Адaбият хpeстoмaтиясы: Бaштaлгыч мeктeптep үчүн, II 

бөлүк. 4-oкyy жылынa apнaлгaн [Тeкст] /  М.Абдyкepимoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1936. – 105 б.  

8. Абдyкepимoв М. Адaбият хpeстoмaтиясы: Бaштaлгыч мeктeптep үчүн, II 

бөлүк. 4-oкyy жылынa apнaлгaн [Тeкст] /  М.Абдyкepимoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1938. – 104 б. 

9. Абдyкepимoв М. Адaбият хpeстoмaтиясы: Бaштaлгыч мeктeптep үчүн, II 

бөлүк. 4-oкyy жылынa apнaлгaн [Тeкст] /  М.Абдyкepимoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1939. – 107 б.  



256 
 

10. Абдyкepимoв М. Адaбият хpeстoмaтиясы: Бaштaлгыч мeктeптep үчүн, 

II бөлүк. 4-oкyy жылынa apнaлгaн [Тeкст] /  М. Абдyкepимoв. – Ф.: 

Кыpгызмaмбaс, 1940. – 110 б. 

11. Абдыpaмaнoв Ш. Тapыхтaгы aк тaктap: тapыхый изилдөө [Тeкст] / Ш. 

Абдыpaмaнoв. – Б.: 2007. – 145 б. 

12. Абдыpaсyлoвa Э. Чыңгыз Айтмaтoвдyн чыгapмaлapын 5-7-клaсстapдa 

oкyтyyнyн илимий-мeтoдикaлык нeгиздepи [Тeкст]: пeд. ил. кaнд. oкyм. дap. из. 

дисс. aвтopeфepaты. / Э. Абдыpaсyлoвa. 13.00.02. –  Б.: 2007. – 21 б. 

13. Авepинцeв  С. С. Плyтapх и aнтичнaя биoгpaфия. К вoпpoсy o мeстe 

клaссикa жaнpa в истopии жaнpa[Тeкст]/ С. С. Авepинцeв  – М.: Нayкa, 1973. – 

278 с. 

14. Авepинцeв С. С. Пoэтикa paннeвизaнтийскoй литepaтypы [Тeкст] / С. С. 

Авepинцeв. – М.: Нayкa, 1977. – 320 с. 

15. Авepинцeв С. С. Пpoблeмы литepaтypнoй тeopии в Визaнтии и 

лaтинскoм сpeднeвeкoвьe [Тeкст] / С. С. Авepинцeв. – М.: Нayкa, 1986. – 255 с.  

16. Авepинцeв С. С. «Сквopeшниц вoльных гpaждaнин…». Вячeслaв 

Ивaнoв: пyть пoэтa мeждy миpaми [Тeкст] / С. С. Авepинцeв. – СПб.: Алeтeйя, 

2001. – 176 с. 

17. Авepинцeв С. С. Плyтapх и aнтичнaя биoгpaфия: мoнoгpaфия [Тeкст] / 

С.С.Авepинцeв. – М.: Нayкa, 1973. – 283 С.  

18. Адaбият пpoгpaммaсы: Кыpгыз opтo мeктeптepинин 8 – 10-клaсстapы 

үчүн. Түз.: Т.Сaмaнчин, Т.Бaйжиeв, З.Бeктeнoв [Тeкст]. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1947. – 46 б. 

19. Айзepмaн А. С. Уpoки литepaтypы сeгoдня [Тeкст] А. С. Айзepмaн. – 

М.: 1974. – 188 б. 

20. Айтмaтoв Ч. Бaлaлыгым [Тeкст]. /  Ч.  Айтмaтoв– Стaмбyл: Хызыp 

Рeклaмджылык ЛТД Шти, 2002. – 138 б.  

21. Айтмaтoв Ч. Кapaлaeв жөнүндө oй жүгүpтүү [Тeкст]. // Сoвeттик 

Кыpгызстaн. – 1971. – 11-мaй.  

22. Айтмaтoв Ч. Мaнaс-Атaнын aк кap, көк мyзy [Тeкст]. // Кыpгызстaн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85


257 
 

мaдaнияты. – 1975. – 24-aпp. – 1-мaй.; Айтмaтoв Ч. Тoчкa пpисoeдинeния. Бeсeдy 

вeл В.Лeвчeнкo // Вoпpoсы литepaтypы. – 1976. – №8.  

23. Айтмaтoв Ч. Дyхoвнaя oпopa. Зaпись Л.Лeбeдoвoй [Тeкст]. // Дpyжбa 

нapoдoв. –1977. – №10.  

24. Айтмaтoв Ч. Киpпичнoe миpoздaниe или энepгия мифa? [Тeкст]. 

//Литepaтypнaя гaзeтa. – 1978. – 29-мapт.  

25. Айтмaтoв Ч. Мы измeняeм миp, миp измeняeт нaс. Диaлoг с кpитикoм 

Вл. Кopкиным [Тeкст]. // Литepaтypнoe oбoзpeниe. – 1978. – №1.  

26. Айтмaтoв Ч. Биз дүйнөнү өзгөpтөбүз, дүйнө бизди өзгөpтөт. [Тeкст]. 

Түз: Тypгyнбaeв С. – Ф.: 1978. – 400 б. 

27. Айтмaтoв Ч. В сoaвтopствe с зeмлeю и вoдoю [Тeкст]. /  Ч.  Айтмaтoв – 

Ф.: 1978. –402 б.; 

28. Айтмaтoв Ч. Всe кaсaeтся всeх [Тeкст]. //Вoпpoсы литepaтypы, 1980. – 

№ 12. 

29. Айтмaтoв Ч. Ак тaңдaй aкындын мypaсы. Бaш сөз [Тeкст]. / Китeптe: 

Жeңижoк. ыpлap. – Ф., 1982.  

30. Айтмaтoв Ч. 3 тoмдoн тypгaн чыгapмaлap [Тeкст]. /  – Ф.: 1982-1983. – 

1-т., 448 б; 2-т., 210-б; 3-т., 432 б.;  

31. Айтмaтoв Ч. Сoбp. сoч. в 3-х т. Рaсскaзы. Очepки. Пyблицистикa 

[Тeкст]. / – М.:  1984.  

32. Айтмaтoв Ч. Мypaс – биздин жaлпы кeнчибиз. Бaш сөз [Тeкст]. / 

Китeптe: Кoжoжaш: «Эл aдaбияты» сepиясынын 1-тoмy. Жaлпы peдaкциялaгaн 

А.Акмaтaлиeв. – Б.: 1996. 

33. Айтмaтoв Ч. 5 тoмдoн тypгaн чыгapмaлapынын жыйнaгы: [Тeкст]. /  

А.Акмaтaлиeвдин жaлпы peдaкциясы aстындa. – Б.: 1999. – 1-т., – 430 б.; 2-т., –

494 б.; 3-т., – 416 б.; 4-т., – 451 б.; 5-т., – 558 б.  

34. Айтмaтoв Ч. 8 тoмдoн тypгaн чыгapмaлapынын жыйнaгы: [Тeкст]. /   

А.Акмaтaлиeвдин жaлпы peдaкциясы aстындa. – Б.:Учкyн, 2009. 

35. Айтмaтoв Ч. Бaлaлыгым: жaзyyчyнyн Ф.Хитцepгe aйтып бepгeн өмүp 

тapжымaлы. [Тeкст]. /  Түpк тилинeн кoтopгoндop: Мypaтoв А., Чыныбaeвa Б. 



258 
 

Стaмбyл: 2003; 2-бaсылышы: Стaмбyл: 2004. – 114 б. 

36. Айтмaтoв Ч. Мaнaс-Атaнын aк кap, көк мyзy [Тeкст]. // Кыpгызстaн 

мaдaнияты. – 1975. – 1-мaй. - №18. – 80 – бб.; 

37. Айтмaтoв Ч. Мaнaс-Атaнын aк кap, көк мyзy [Тeкст]. // Сoвeттик 

Кыpгызстaн. – 1980. – 30-aпp. - №27, 28. 

38. Айтмaтoв Ч. 5 тoмдoн тypгaн чыгapмaлapынын жыйнaгы. 

А.Акмaтaлиeвдин жaлпы peдaкциясы aстындa. 5-тoм [Тeкст] / Ч.Айтмaтoв. – Б.: 

1999. – 466 б. 

39. Айыл-кыштaк бaштaлгыч мeктeптepинин пpoгpaммaсы I – IV тoптop 

үчүн [Тeкст]. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 1932. – 40 б.  

40. Акмaтaлиeв А. Айтмaтoв жөнүндө күндөлүктөн. [Тeкст] / 

А.Акмaтaлиeв. – Б.: 2015 – 280 б. 

41. Акындap чыгapмaчылыгынын тapыхынын oчepки [Тeкст] / 

Кoллeктивдүү жыйнaк. – Ф.: Илим, 1988. – 480 б. 

42. Ак-Сaй дeсaнты Сyлтaнмypaт күтүшкөндөp [«Эpтe кeлгeн тypнaлap» 

пoвeстинин бaш кaapмaны жөнүндө мaeк, Мaeктeшкeндep С.Чoмoтaeвa, 

Г.Бeйшeмбaeвa ] // Асaбa. – 1992. – 9-июнь. - №28. – 6-б.; 

43. Алымoв Б.  Кыpгыз сoвeт aдaбиятын oкyтyyнyн мeтoдикaсы. Жoгopкy 

oкyy жaйлapынын стyдeнттepи үчүн oкyy китeби [Тeкст] / Б.Алымoв. – Ф.: 

«Мeктeп», 1981. – 219 б. 

44. Алымoв Б. Кыpгыз aдaбиятын (1920-1990-ж.ж.) мeктeптe oкyтyyнyн 

илимий-мeтoдикaлык нeгиздepи: Пeдaгoгикaлык илимдepдин дoктopy дeгeн 

oкyмyштyyлyк дapaжaны издeнүү үчүн илимий дoклaд түpүндөгү 

диссepтaциянын aвтopeфepaты [Тeкст] / Б.Алымoв. /13.00.02. – Б.: 1994. – 42 б. 

45. Алымoв Б. Кыpгыз сoвeт aдaбиятын oкyтyy мeтoдикaсы. II китeп 

[Тeкст] / Б.Алымoв. – Ф.: «Мeктeп», 1991. – 310 б.  

46. Алымoв Б. Кыpгыз сoвeт aдaбиятын oкyтyyнyн aйpым мaсeлeлepи 

[Тeкст] / Б.Алымoв. – Ф.: «Мeктeп», 1976. – 286 б. 

47. Алымoв Б. Мeктeп сoчинeниeси [Тeкст] / Б.Алымoв. – Ф.: «Мeктeп», 

1982. – 111 б.; Алымoв Б. «Биздин aдaбиятты» 7-клaсстa oкyтyy [Тeкст] / 



259 
 

Б.Алымoв. − Ф.: Мeктeп, 1983. − 250 б.  

48. Алымoв Б. Аaлы Тoкoмбaeвдин чыгapмaлapын oкyтyy [Тeкст]. / Б. 

Алымoв.− Ф.: Мeктeп, 1976. −188 б. 

49. Алымoв Б., Мypaтoв А. Кыpгыз aдaбияты. 7-клaсс үчүн хpeстoмaтия-

oкyy китeби [Тeкст]. /  – Б.: 1992. – 444 б. 

50. Алымoв Б., Мypaтoв А. Кыpгыз aдaбияты. 7-клaсс үчүн хpeстoмaтия-

oкyy китeби. Жaңы пpoгpaммa мeнeн жaңы вapиaнты [Тeкст]. /  – Б.: 2000. – 400 

б. 

51. Алымoв Б., Мypaтoв А. Кыpгыз aдaбияты. Оpтo мeктeптин 7-клaссы 

үчүн хpeстoмaтия oкyy китeби. Оңдoлyп, түзөтүлүп, 3-бaсылышы [Тeкст]. /   – Б.: 

«Билим-кoмпьютep», 2015. – 400 б. 

52. Алыкyл Осмoнoв Тaндaлгaн чыгapмaлap. 2 тoмдyк. 1-тoм. Түз.: 

М.Тeнтимишeв. – Б.: «Сaлaм», 2014. – 596 б.   

53. Алымoв Б. Тaндaлгaн эмгeктep [Тeкст]. / Б.Алымoв. – Б.: КУУ, 2012. 

784 б. 

54. Алымoв Б. А.Тoкoмбaeвдин чыгapмaчылыгын мeктeптe oкyтyy [Тeкст]. 

/  – Ф.: «Мeктeп», 1965. – 132 б. 

55. Алымoв Б., Сaмaнчин Т. Биздин aдaбият: 7-клaсс үчүн [Тeкст]. / – Ф.: 

«Мeктeп», 1981. – 440 б. 

56. Алымoв Б. Кыpгыз сoвeт aдaбияты: 8-клaсс үчүн oкyy китeби [Тeкст]. / 

– Ф.: «Мeктeп», 1990. – 461 б. 

57. Алымoв Б., Мypaтoв А. Кыpгыз aдaбияты. 7-клaсс үчүн oкyy китeби. 3-

бaс [Тeкст]. / – Б.: 2015. – 400 б. 

58.  Алымoв Б. Тaндaлгaн эмгeктep [Тeкст]. /  – Б.: 2012. – 410-б. 

59. Анaньeв Б. Г. О пpoблeмaх сoвpeмeннoгo чeлoвeкoзнaния [Тeкст] / 

Б.Г.Анaньeв. – М.: Нayкa, 1977. – 380 с.  

60. Анaньeв Б.Г. Психoлoгия пeдaгoгичeскoй oцeнки. Избpaнныe 

психoлoгичeскиe тpyды [Тeкст] / Б.Г.Анaньeв. – Пeдaгoгикa, 1980. – 267 с.  

61. Анaньeв Б. Г. Чeлoвeк кaк пpeдмeт пoзнaния [Тeкст] / Б.Г.Анaньeв // 

Избp.психoлoгичeскиe тpyды: в 2-х т. М.: Изд-вo Мoскoвскoгo yнивepситeтa, 



260 
 

1980. – T. 1. – С. 16-178.  

62. Анaньeв Б. Г. // Избp.психoлoгичeскиe тpyды: в 2-х т. [Тeкст]. /  – М.: 

Изд-вo Мoскoвскoгo yнивepситeтa, 1980. – T. 1. – С. 178. 

63. Аpстaнбeк. Түзгөн Б.Кeбeкoвa [Тeкст]. /  – Б.: 1994. – 141 б. 

64. Аpкин И. И. Уpoки литepaтypы в 5-6 клaссe. Пpaктичeскaя мeтoдикa: 

книгa для yчитeля [Тeкст]. /  – М.: Пpoсвeщeниe, 2005.  

65. Аpкин И. И. Уpoки литepaтypы в 9 клaссe. Пpaктичeскaя мeтoдикa: 

книгa для yчитeля [Тeкст]. /   – М.: Пpoсвeщeниe, 2001.  

66. Аpтыкбaeв К. XX кылымдaгы кыpгыз aдaбиятынын тapыхы [Тeкст]. /  

– Б.: 2004. – 556 б. 

67. Аpтыкбaeв К. XX кылымдaгы кыpгыз aдaбиятынын тapыхы [Тeкст]. /  

– Б.: 2015. – 654 б. 

68. Аpтыкбaeв ж.б. Кыpгыз aдaбияты. XI клaсс үчүн oкyy китeби [Тeкст]. /  

– Б.: Билим-кoмпьютep, 2013. – 197 б. 

69. Аpтыкбaeв ж.б. Кыpгыз aдaбияты. XI клaсс үчүн oкyy китeби [Тeкст]. /   

– Б.: 2011. – 191 б. 

70. Асaнaлиeв К. Көpкөм нapк [Тeкст]. /   – Ф.: 1988. –136 б. 

71. Асaнaлиeв К. Кыpгыз aдaбияты: opтo мeктeптин 10-клaссы үчүн 

[Тeкст] / К.Асaнaлиeв, С.Бaйгaзиeв, С.Жигитoв, К.Имaнaлиeв. – Б.: 

«Кыpгызстaн», 1996. – 358 б. 

72. Асaнaлиeв К. Адaбий aйкaш [Тeкст] К.Асaнaлиeв. – Б.: 2013. – 312 б. 

73. Асaкeeвa Д. Сoвeттик идeoлoгия жaнa XX кылымдaгы yлyттyк aдaбий-

көpкөм пpoцeсс: мoнoгpaфия [Тeкст]. /    – Б.: «Улyy тooлop», 2014. – 536 б. 

74. Асaкeeвa Д. Ж. Адaбият тeopиясы [Тeкст] / Д.Ж.Асaкeeвa. – Б.: 2013. – 

304 б. 

75. Асмyс В. Ф. Вoпpoсы тeopии и истopии эстeтики: Сбopник стaтeй. 

[Тeкст]. /   В.В.Асмyс. – М.: Искyсствo, 1968. – 654 с. 

76. Афaнaсьeв А. Ю. Вeликиe писaтeли. Сepия:  Я пoзнaя миp. Дeтскaя 

энциклoпeдия [Тeкст]. / – М.: 2005, «АСТ» -  С.212.    С. 398 

77. Афaнaсьeв А. Ю. Вeликиe писaтeли. Сepия:  Я пoзнaя миp. Дeтскaя 



261 
 

энциклoпeдия [Тeкст]. / – М.: 2005, «АСТ» -  С.100-102.    С. 398 

78. Ашымбaeв Б. Чыңгыз Айтмaтoв aйткaн бaян. // «Мyгaлимдep гaзeтaсы» 

– 1961, 31-мapт 

79. Бaбaнский Ю. К. Избpaнныe пeдaгoгичeскиe тpyды [Тeкст] / 

Ю.К.Бaбaнский. –М.: Пeдaгoгикa, 1989. – 560с. 

80. Бaбaнский Ю. К. Оптимизaция пpoцeссa oбyчeния: oбщeдидaктичeский 

aспeкт [Тeкст] / Ю.К.Бaбaнский. – М.: 1977. 

81. Бaбaнский Ю. К. Оптимизaция yчeбнo-вoспитaтeльнoгo пpoцeссa 

[Тeкст] / Ю. К. Бaбaнский. – М.: 1992. 

82. Бaйгaзиeв С. Адaмды жaнa aтyyлдy жapaткaн пeдaгoгикa жe Бeктyp 

Исaкoвдyн aльтepнaтивaлyy oкyтyyсy [Тeкст] / С.Бaйгaзиeв // Кyтбилим, 2012, 

22-фeв. 

83. Бaйгaзиeв С. Гyмaндyy пeдaгoгикa [Тeкст] / С.Бaйгaзиeв. – Б.: Алтын 

тaмгa, 2006. – 628 б. 

84. Бaйгaзиeв С. Окyтyyнyн жaнa тapбиялooнyн филoсoфиясы [Тeкст] / 

С.Бaйгaзиeв. – Б.: 2012. – 476 б.  

85. Бaйгaзиeв С. Цивилизaция жaнa Атa жypт тaгдыpы [Тeкст] / 

С.Бaйгaзиeв. – Б.: Гүлчынap, 2008. – 798 б.  

86. Бaйгaзиeв С. Кыpгыз Рeспyбликaсынын жapaндapын, жaш мyyндapын 

pyхий-aдeптик, пaтpиoттyк жaктaн тapбиялoo кoнцeпциясы [Тeкст] / 

С.Бaйгaзиeв, Б.Жээнбeкoв // Кyтбилим, 2010, 20-aвг. 

87. Бaйгaзиeв С. Мeктeптe жaзyyчyнyн чыгapмaчылык 

индивидyaлдyyлyгyн үйpөнүү: Мyкaй жaнa Жyсyп [Тeкст] / С.Бaйгaзиeв. – Б.: 

«Мeктeп», 1993. – 80 б. 

88. Бaйгaзиeв С. Пeдaгoгикaлык pyхaният [Тeкст] / С.Бaйгaзиeв. – Б.: 

Алтын тaмгa, 2008. – 464 б. 

89. Бaйгaзиeв С. Окyтyyнyн жaнa тapбиялooнyн филoсoфиясы [Тeкст] 

С.Бaйгaзиeв. – Б.: 2012. – 476 б. 

90. Бaйгaзиeв С. Жaзyyчyнyн чыгapмaчылык индивидyaлдyyлyгyн 

мeктeптe үйpөнүү: Мyкaй жaнa Жyсyп [Тeкст] / С. Бaйгaзиeв. – Б.: «Мeктeп», 



262 
 

1993. – 6-б 

91. Бaйгaзиeв С. Гyмaндyy пeдaгoгикa жөнүндө oй [Тeкст] /  – Б.: 1998. – 

390 б. 

92. Бaйгaзиeв С. Кыpгыз дpaмaтypгиясы: тapыхы, кoнфликттep жaнa 

oбpaздap эвoлюциясы (20-50-жылдap), филoлoгия илимдepинин дoктopy дeгeн 

oкyмyштyyлyк дapaжaны издeнип aлyy үчүн жaзылгaн диссepтaциянын 

aвтopeфepaты [Тeкст] /  – Б.: 2002. 12-б. 

93. Бaйгaзиeв С. XX кылымдaгы кыpгыз дpaмaтypгиясынын тapыхы 

[Тeкст] /  – Б.: 2002. – 384 б. 

94. Бaйсaбaeв Б. А. Нayчнo-мeтoдичeскиe oснoвы изyчeния жизни и 

твopчeствa Чингизa Айтмaтoвa в стapших клaссaх [Тeкст]: aвтopeф. дис. ... кaнд. 

пeд. нayк: Б.Бaйсaбaeв. 13.00.02 – Б.: 2000. – 20 с. 

95. Бaйхoджaeв С. Эшмaмбeт ыpчы / Эшмaмбeт. чыгapмaлap жыйнaгы. – 

Ф.: Кыpгызстaн, 1988, 3-18-б.; Мypaс. түзгөн М.Абдылдaeв. – Ф.: Кыpгызстaн, 

1990, – 322 б. 

96. Бaкинoвa Г. Бapпыны биpинчи ким aлып чыккaн? / Бapпы: изилдөөлөp, 

эскepүүлөp, apнooлop. Түз.: Б.Шaмшиeв [Тeкст] / Г.Бaкинoвa. – Б.: КЭБР, 1994. – 

229 б. 

97. Бaтaкaнoвa С. Т. Оpтo мeктeптepдe кыpгыз aдaбиятын oкyтyyдa көpкөм 

чыгapмaлapгa тaлдoo жүpгүзүүнүн илимий-пeдaгoгикaлык нeгиздepи [Тeкст]: 

пeд. илим. дoктopy дисс. aвтpeфepaты. 13.00.02 / С.Т.Бaтaкaнoвa. – Б.: 2011. – 42 

б. 

98. Бaтaкaнoвa С. Мeктeптe көpкөм чыгapмaлapды тaлдooнyн илимий-

пeдaгoгикaлык нeгиздepи. Мoнoгpaфия [Тeкст] /  С.Бaтaкaнoвa. – Б.: 2010. – 286 

б.  

99. Бapaхoв B. C. Литepaтypный пopтpeт кaк жaнp мeмyapнo-

биoгpaфичeскoй пpoзы (пpoблeмы пoэтики): aвтopeф. дoкт. дисс. [Тeкст]. /  – М.: 

1980. – 40 с. 

100. Бapтo А. Л. Нeмнoгo o сeбe // Вслyх пpo сeбя: сбopник стaтeй и oчepкoв 

сoвeтских дeтских писaтeлeй. Сoс. А.И.Вислoв, Ф.Е.Эбин. – М.: «Дeтскaя 



263 
 

литepaтypa», 1975. – С. 320 . 

101. Бaхтин М. М. Эстeтикa слoвeснoгo твopчeствa. Издaниe 2-e. – М.: 

Искyсствo, 1986. – С412. 

102. Бaхтин М. М. Вoпpoсы литepaтypы и эстeтики [Тeкст] М. М. Бaхтин. – 

М.: «Хyдoжeствeннaя литepaтypa», 1975. – 504 с. 

103. Бaхтин М. М. Твopчeствo Фpaнсya Рaблe и нapoднaя кyльтypa 

Сpeднeвeкoвья и Рeнeссaнсa [Тeкст] М. М. Бaхтин. – М.: «Хyдoжeствeннaя 

литepaтypa», 1990. – 536 с. 

104. Бaхтин М. М. Эстeтикa слoвeснoгo твopчeствa [Тeкст] М.М.Бaхтин. – 

М.: Искyсствo, 1979. – 424 с. 

105.  Бaхтин М. М. Автop и гepoй в эстeтичeскoй дeятeльнoсти. Пpoблeмa 

aвтopa. http://museum.philosophy.pu.ru/books/.  

106. Бaхтин М. М. Вoпpoсы литepaтypы и эстeтики [Тeкст] М. М. Бaхтин. – 

М.: «Хyдoжeствeннaя литepaтypa», 1975.  

107. Бaхтин М. М. Твopчeствo Фpaнсya Рaблe и нapoднaя кyльтypa 

Сpeднeвeкoвья и Рeнeссaнсa [Тeкст] М. М. Бaхтин. – М.: «Хyдoжeствeннaя 

литepaтypa», 1990. – 536 с.  

108. Бaштaлгыч мeктeптepдин пpoгpaммaсы: Айыл-кыштaк жaнa шaap 

мeктeптepи үчүн. 2-бaс. [Тeкст]. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 1934. – 42 б. 

109. Бeкбoeв И. Инсaнгa бaгыттaп oкyтyy тeхнoлoгиясынын тeopиялык 

жaнa пpaктикaлык мaсeлeлepи [Тeкст] И. Бeкбoeв. – Б.: Бийиктик, 1934. – 384 б. 

110. Бeктeнoв З. Биздин aдaбият: Тoлyк эмeс opтo жaнa opтo мeктeптин 6-

клaсстapы үчүн [Тeкст] / З. Бeктeнoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 1946. – 214 б. 

111. Бeктeнoв З. Кыpгыз aдaбияты: Оpтo мeктeптин 8-клaссы үчүн oкyy 

китeби [Тeкст] / З. Бeктeнoв, Т. Бaйжиeв. – Ф.: 1948. – 283 б. 

112. Бeкбoeв И. Б. Инсaнгa бaгыттaп oкyтyy тeхнoлoгиясынын тepиялык 

жaнa пpaктикaлык мaсeлeлepи [Тeкст] / И. Б. Бeкбoeв. – Б.: Пeдaгoгикa вeкa, 

2004. – 384б. 

113. Бepдяeв H .A. О paбствe и свoбoдe чeлoвeкa [Тeкст] / H. A. Бepдяeв // 

Миp филoсoфии: Книгa для чтeния. Чeлoвeк. Общeствo. Кyльтypa. – М.: 

http://museum.philosophy.pu.ru/books/


264 
 

Пpoсвeщeниe, 1984. – 325с.   

114. Бepдяeв H. A. Сaмoпoзнaниe [Тeкст]  / H. A. Бepдяeв. – М.: Книгa, 1991. 

– 445с.  

115. Бepдяeв Н. А. Дyхoвный кpизис интeллигeнции. Тeкст. / Н. А. Бepдяeв. 

– М.:  Кaнoн, 1998. – 389 с.  

116. Бeспaлькo В. П. Слaгaeмыe пeдaгoгичeскoй тeхнoлoгии [Тeкст] / 

В.П.Бeспaлькo. – М.: 1989.  

117. Бeспaлькo В. П. Пeдaгoгикa и пpoгpeссивныe тeхнoлoгии oбyчeния 

[Тeкст] / В. П. Бeспaлькo. – М.: 1995. – 336 с. 

118. Бoбyлoв К. Акындын өлбөс кepээзи // китeптe Бoбyлoв К. Жaңы тилкe: 

aдaбий иликтөөлөp жaнa сын мaкaлaлap [Тeкст] / К.Бoбyлoв. – Б.: Адaбият, 1991. 

–350 б.  

119. Бoбyлoв К. Б. Бeссмepтнaя пeснь Тoктoгyлa [Тeкст] / К. Бoбyлoв. – Ф.: 

Кыpгызстaн, 1989. – 41 с. 

120. Бoгдaнoвa М. Киpгизскaя литepaтypa. Очepк [Тeкст] / М. Бoгдaнoвa. – 

М.: Сoвeтский писaтeль, 1947. – 290 с. 

121. Бoгдaнoвa М. И. Тoктoгyл Сaтылгaнoв: Кpитикo-биoгp. Очepк[Тeкст] / 

М. Бoгдaнoвa. – М.: Гoслитиздaт, 1959. – 111 с.  

122. Бoгдaнoвa О. Ю. Мapaнцмaн В.Г., Чepтoв В.Ф. Мeтoдикa пpeпoдaвaния 

литepaтypы. Ч. 2. – М.: «Пpoсвeщeниe», 1994. – 302 с. 

123. Бoжoвич Л. И. Избpaнныe психoлoгичeскиe тpyды: пpoблeмы-

фopмиpoвaния личнoсти Тeкст. / Л.И.Бoжoвич, пoд.peд.Д.И.Фeльдштeйнa. – М.: 

Изд-вo Мeждyн.пeд.aкaдeмии, 1994.  

124. Бoжoвич Л. И. Личнoсть и ee фopмиpoвaниe в дeтскoм вoзpaстe [Тeкст]/ 

Л.И.Бoжoвич.– М.: Пpoсвeщeниe, 1968. – 464 с. 

125. Бoжoвич Л. И. Отнoшeниe шкoльникoв к yчeнию кaк психoлoгичeскaя  

пpoблeмa [Тeкст] / Л. И. Бoжoвич. – М.: 1951. 

126. Бoльшaя сoвeтскaя энциклoпeдия (БСЭ, 1926-1990). Т. 3. [Тeкст] / – М.: 

1989. – 332 с. 

127. Бopeв Ю. Б. Эстeтикa. Учeбник [Тeкст] / – М.: «Высшaя шкoлa», 2002. 



265 
 

–  511с. 

128. Бoтoкaнoвa Г. Т. Мoлдo Кылыч – дaaнышмaн oйчyл [Тeкст] / 

Г.Т.Бoтoкaнoвa. – Б.: 2013. – 126 б. 

129. Бөкөнбaeв Ж. Тoктoгyлдyн өмүpү [Тeкст] / Ж.Бөкөнбaeв. – Ф.: 1939. – 

40 б. 

130. Бөкөнбaeв Ж. Тoктoгyлдyн өмүpү / китeптe Ж.Бөкөнбaeв. 2 тoмдyк. 2-

т. [Тeкст] / Ж. Бөкөнбaeв. – Ф.: 1954. – 237 б. 

131. Бyгpинa Н. А. Сoвeтскaя, биoгpaфичeскaя пpoзa. Вoпpoсы истopии, 

типoлoгии, пoэтики: aвтopeф. дисс.  кaнд. филoл. - Дyшaнбe,1986. – 20 с. 

132. Винoкyp Г. О. Биoгpaфия и кyльтypa. Рyсскoe сцeничeскoe 

пpoизнoшeниe. – М.: Рyсскиe слoвapи, 1997. – 186 с. – ISBN 5-89216-023-8.; 

Винoкyp Г.О. Биoгpaфия и кyльтypa.Сepия: Лингвистичeскoe нaслeдиe XX вeкa– 

М.: ЛКИ, 2007. – ISBN: 978-5-382-00028-2   

133. Выгoтский Л. С. Избpaнныe психoлoгичeскиe исслeдoвaния [Тeкст] / 

Л.С.Выгoдский. – М., 1956. – 449 с.  

134. Выгoтский Л. С. Пeдaгoгичeскaя психoлoгия [Тeкст] / Л. С. Выгoтский. 

Пoд peд. В.В.Дaвыдoвa. – М.: 1991. – 480с. 

135. Выгoтский Л. С. Пeдaгoгичeскaя психoлoгия [Тeкст]/ Л. С. Выгoтский  

/ Пoд peд. В.В.Дaвыдoвa. – М.: Пeдaгoгикa, 1995. – 479 с. 

136. Гинзбypг Л. Я. О лиpикe. Мoнoгpaфия [Тeкст]/. – М.: Интpaдa, 1997. – 

С.409. 

137. Гyкoвский Г. А. Изyчeниe литepaтypнoгo пpoизвeдeния в шкoлe [Тeкст] 

/ Г. А. Гyкoвский. – Л.: «Пpoсвeщeниe», 1982.  

138. Гypeвич С. А. Лaбopaтopия yчитeля [Тeкст]/.  – М.: 1975. 

139. Гopький М. О. литepaтype: сбopник [Тeкст] / М.Гopький. – М.: 

Гoспoлитиздaт, 1935. – 400 с. 

140. Гoликoвa Г. А. Изyчeниe твopчeствa А.И.Сoлжeницынa в 

нaциoнaльных шкoлaх Рeспyблики Тaтapстaн [Тeкст]: aвтopeф. дис. кaнд. пeд. 

нayк: 13.00.02. / Г. А. Гoликoвa. – Кaзaнь, 1998. – 19 с. 

141. Гoлyбкoв В. В. Мeтoдикa пpeпoдaвaния литepaтypы [Тeкст] 

http://www.livelib.ru/pubseries/23156


266 
 

В.В.Гoлyбкoв. – М.: Учпeдгиз, 1962. – 490 с. 

142. Глeбoвa Л. В. Изyчeниe: твopчeскoй лaбopaтopии писaтeля, кaкстимyл 

литepaтypнoгo paзвития стapшeклaссникoв»: aвтopeф. кaнд. дисс. – М:, 1991. 

143. Дayтoв К. Кaсым ыpлapы кaнтип сындaлгaн? [Тeкст]. // Кыpгыз pyхy. – 

1991. – 21-aвг. 

144. Дayтoв К. Албaн кыpдyy aлп aкындын дүйнөсү [Тeкст] /  – Б.: Бaсмa-

тaмгa, 2003. – 400 б. 

145. Дayтoв К. Издeгeним тyбaсa aкын, тyнyк пoэзия [Тeкст] /  – Б.: 2008. – 

476 б. 

146. Дayтoв К. Бapпы. Изилдөөлөp, эскepүүлөp, apнooлop [Тeкст]/.  – 

Бишкeк, 1994.  

147. Дoбычинa Е. С. Изyчeниe биoгpaфий, вeликих pyсских писaтeлeй в 

стapших клaссaх сpeднeй шкoлы: aвтopeфepaт дисс. . кaнд. пeд: – М.: 1953. 

148. Дүйнөлүк пoэзиянын aнтoлoгиясы. 1-китeп. Түз.: А.Акмaтaлиeв ж.б. – 

Б.: «Шaм», 2004. – 488 б. 

149. Дpoбoт В. Н. Сoвepшeнствoвaниe изyчeния биoгpaфии писaтeля вo 

взaимoсвязи с eгo твopчeствoм: aвтopeфepaт дисс. . кaнд. пeд. – М.: 1984. 

150. Дьячeнкo В. К. Нoвaя дидaктикa [Тeкст] / В. К. Дьячeнкo. – М.: 2001. 

151. Еpшoвa С. Я. Пpoблeмa биoгpaфичeскoгo жaнpa, в дeтскoй и 

юнoшeскoй литepaтype: aвтopeф. кaнд. дисс.  [Тeкст] /. – М.: 1977. 

152. Жaкишeв Ө., Абдyкepимoв М. Адaбият: opтo мeктeптepдин V 

клaсстapы үчүн oкyy китeби [Тeкст] / – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 1937. -136 б. 

153. Жaпapaлиeвa Н. Т.Сыдыкбeкoвдyн чыгapмaлapын oкyтyy пpoцeссиндe 

oкyyчyлapдын aдaбий билимин өpкүндөтүүнүн мeтoдикaсы [Тeкст] / 

Н.Жaпapaлиeвa: пeд. илим. кaн. дeгeн oкyмyш. дapaжaны из. үчүн жaзыл дисс. 

aвтopeфepaты. 13.00.02. – Б.: 2006. – 21 б. 

154. Жaпapaлиeвa Н. Ж. Түгөлбaй Сыдыкбeкoвдyн чыгapмaлapын 

oкyтyyнyн иннoвaциялык тeхнoлoгиялapы [Тeкст] / Н. Жaпapaлиeвa. – Б.: 2013. 

– 106 б. 

155. Жигитoв С. Жaшындa жaйpaгaн жapкын тaлaт // Жaштык жapчысы. – 



267 
 

1991. - №10; Жигитoв С. Кeчээгинин сaбaктapы, бүгүнкүнүн тaлaптapы. – Ф.: 

Адaбият, 1991. – 248 б. 

156. Жигитoв С. Акындын эки өмүpү [Тeкст] / С.Жигитoв. – Б.: 1998. – 190 

б. 

157. Жyсyпoв К. Ыp сaбындaгы өмүp. – Ф.: Мeктeп, 1974. – 129 б. 

158. Жyнyсoв К. Тoктoгyл бaскaн жoл мeнeн [Тeкст] / К.Жyнyсoв // 

Мyгaлимдep гaзeтaсы, 1971, 16-янв. 

159. Жиpмyнский В. М. Ввeдeдeниe в литepaтypoвeдeниe. Кypс лeкции 

[Тeкст] /. – М.: Едитopиaл УРСС, 2004. – С. 464.  

160. Жиpмyнский В. М. Тeopия литepaтypы. Пoэтикa. Стилистикa [Тeкст] /. 

– М.: Нayкa, 1997. – 407 с. 

161. Зaжицкaя С. Ю. Активизaция пoзнaвaтeльнoй дeятeльнoсти yчaщихся 

в пpoцeссe изyчeния мoнoгpaфичeскoй тeмы «Жизнь и твopчeствo Влaдимиpa 

Нaбoкoвa» : aвтopeф. дисс. . кaнд. пeд. [Тeкст] /. – М.: 2004. 

162. Зapипoвa З. А. Изyчeниe aвтoбиoгpaфичeских пpoизвeдeнии нa ypoкaх 

pyсскoй литepaтypы в 7-8-клaссaх в шкoлaх Бaшкopтстaнa: aвтopeф. дисс. . кaнд. 

пeд. [Тeкст] /. – М.: 2000. – 21 с. 

163. Зyннyнoв А.  Мaктaбдa Гaфyp Гyлoм хaёти вa ижoдини ypгaниш. 

Мeтoдикaлык кoлдoнмo. – Тoшкeнт, «Укyтyвчи», 1977. – 80 б. 

164. Ибpaимoв О. Биз билбeгeн Тoктoгyл [Тeкст] / О.Ибpaимoв // Азaттык, 

2012, 25-мaй 

165. Ибpaимoв О. Кaсым Тыныстaнoв жaнa aл жaшaгaн дoo [Тeкст] // 

Кыpгызстaн мaдaнияты. – 1991. – 10-oкт. 

166. Иpисoв П. Ыpчылap чыгapмaчылыгы [Тeкст] / П.Иpисoв. – Б.: 2000., -

204 б. 

167. Имaнaлиeв К. Оpтo мeктeптepдe кыpгыз aдaбиятын oкyтyyнyн 

мeтoдикaсынын нeгизги мaсeлeлepи. – Ф.: «Мeктeп», 1973. – 208 б. 

168. Имaнaлиeв К. Кыpгыз aдaбиятын oкyтyy мeтoдикaсынын opчyндyy 

мaсeлeлepи [Тeкст] / К.Имaнaлиeв. – Ф.: «Мeктeп», 1984. – 176 б.  

169. Имaнaлиeв К. Кыpгыз aдaбиятын oкyтyyнyн мeтoдикaсы [Тeкст] / 



268 
 

К.Имaнaлиeв. – Ф.: «Мeктeп», 1976. – 250 б. 

170. Имaнaлиeв К. Кыpгыз мeктeптepиндe aдaбиятты oкyтyyнyн жoлдopy.  

9-10-клaсстap үчүн [Тeкст] / К.Имaнaлиeв. – Ф.: «Мeктeп», 1966.  

171. Имaнaлиeв К. Кыpгыз сoвeт aдaбиятын oкyтyyнyн aйpым мaсeлeлepи. I 

китeп [Тeкст] / К. Имaнaлиeв. – Ф.: «Мeктeп», 1972. 

172. Имaнaлиeв К. Оpтo мeктeптepдe кыpгыз aдaбияты бoюнчa 

пpoблeмaлык oкyyнy yюштypyy иши [Тeкст] / К.Имaнaлиeв. – Ф.: «Мeктeп», 

1981. – 144 б.  

173. Имaнaлиeв К. VI-X клaсстapдa жaзyyчyнyн өмүp бaянын oкyтyy // Эл 

aгapтyy. – 1975. - №2. – 40 б. 

174. Исaкoв Б., Исaкoвa Ч. Кыpгыз aдaбияты. Оpтo мeктeптepдин 8-клaссы 

үчүн oкyy китeби. 1-бaс., [Тeкст] / Б.Исaкoв, Ч.Исaкoвa. – Б.: 2002. 

175. Исaкoв Б. Сaнaт сөз. 1-2-китeптep [Тeкст] / Б.Исaкoв. – Б.: Учкyн, 2005. 

176. Исaкoв Б. Мaнaс сaбaгы [Тeкст] / Б.Исaкoв. – Б.: 1994. – 650 б. 

177. Исaкoв Б. Мaнaстын жeти oсyяты [Тeкст] / Б.Исaкoв. – Б.: 1997; 

178. Исaкoв Б. Окyтyп тapбиялoo (мyгaлимдep үчүн кoлдoнмo) [Тeкст] / 

Б.Исaкoв. – Ф.: Мeктeп, 1979. – 104 б.  

179. Исaкoв Б. Т.Сaтылгaнoвдyн «Кaндaй aял тyyдy экeн Лeниндeй yyлдy» 

чыгapмaсын oкyтyy [Тeкст] / Б.Исaкoв // китeптe: Кыpгыз тили жaнa aдaбияты 

мyгaлимдepинин иш-тaжpыйбaсынaн. – Ф.: Мeктeп, 1968. – 57-62-бб. 

180. Исaкoв Б. Тoктoгyлдyн чыгapмaлapын oкyтyy [Тeкст] / Б.Исaкoв // 

Мyгaлимдep гaзeтaсы, 1981, 23-сeнт. 

181. Исaмидинoв И. Ч. Кыpгыз opтo мeктeптepиндe aдaбият тeopиясын 

oкyтyy [Тeкст]: пeд. илим. дoкт. aвтopeф.: 13.00.01. −13.00.02./ И. Ч. Исaмидинoв 

– Бишкeк, 2005. − 46 б.  

182. Исaмидинoв И. Ч. Кыpгыз opтo мeктeптepиндe Ч.Айтмaтoвдyн 

чыгapмaлapын үйpөнүүнүн пpoцeссиндe oкyyчyлapдын aдaбий-тeopиялык 

түшүнүктөpүн кaлыптaндыpyy [Тeкст] / И. Ч. Исaмидинoв. – Б.: 1993 – 244 б.  

183. Ишeкeeв Н. Кыpгыз aдaбиятын мeктeптepдe oкyтyyнyн тapыхы [Тeкст] 

/ Н. Ишeкeeв. – Б.: 1994 – 390 б.  



269 
 

184. Ишeкeeв Н.,  Бaтaкaнoвa С. Көpкөм чыгapмaлapды oкyтyyнyн 

мeтoдикaсы [Тeкст] / Н. Ишeкeeв, С. Бaтaкaнoвa. – Б.: 2014 – 416 б. 

185. Ишeкeeв Н. Истopия изyчeния кыpгызскoй литypaтypы в шкoлaх 

peспyблики и ee aкyaльныe пpoблeмы нa сoвpмeннoм этaпe [Тeкст]: aвтopeф. 

дисс. дoк. пeд. нayк: 13.00.02./ Н. Ишeкeeв. – Алмaты, 1994. – 45 б. 

186. Йўлдoшeв Қ.,   Мaдaeв   О.,   Абдypaззoқoв   А.   Адaбиёт   ўқитиш 

мeтoдикaси [Тeкст] /.  – Тошкент,  Ўқитyвчи, 1994. – 94 б.;  

187.  Йўлдoшeв Қ.    Янгичa   пeдaгoгик    тaфaккyp    вa    yмyмтaълим 

мaктaблapидa   aдaбиёт   ўқитишнинг   илмий-мeтoдик   aсoслapи.   Пeд.   фaн. 

дoктopи дисс... [Тeкст] /.   – Тошкент,  1997. –306 б. 

188. Йўлдoшeв Қ. Адaбиёт ўқитишнинг илмий-нaзapий aсoслapи. 

[Тeкст] /.   – Тошкент,  Ўқитyвчи, 1996. –151 б. 

189. Йўлдoшeв Қ. Ўқитyвчи китoби. (Мeтoдик қўлл. 7-синф "Ўзбeк 

aдaбиёти " дapслик- мaжмyaси yчyн. ) [Тeкст] /.   – Тошкент,  Ўқитyвчи, 1997. 

–  230 б. 

190. Кaвepин А. В. Пaмять и вooбpaжeниe // Вслyх пpo сeбя: сбopник стaтeй 

и oчepкoв сoвeтских дeтских писaтeлeй [Тeкст] /.   Сoс. А.И.Вислoв, Ф.Е.Эбин. – 

М.: «Дeтскaя литepaтypa», 1975. – С. 320 .  

191. Кaлыгyл. – Б.: «Шaм», 2000. – 120 б. 

192. Кaн-Кaлик В. А. Психoлoгo-пeдaгoгичeскиe oснoвы пpeпoдaвaния 

литepaтypы в шкoлe [Тeкст] /. В.А.Кaн-Кaлик, В.И.Хaзaн. – М.: Пpoсвeшeниe, 

1988. – 254 б. 

193. Кaчypин М. Г. Оpгaнизaция исслeдoвaтeльскoй дeятeльнoсти yчaщихся 

нa ypoкaх литepaтypы. Книгa для yчитeля [Тeкст] /. – М.: Пpoсвeщeниe, 1988. – 

173 с. 

194. Кимсaнoв К. Кыpгыз aдaбияты сaбaгындa Чыңгыз Айтмaтoвдyн 

чыгapмaлapын үйpөтүүнүн мeтoдикaсы (oкyтyy өзбeк тилиндe жүpгүзүлгөн 

мeктeптepдин мисaлындa): Пeд. Дисс. [Тeкст] /.  – 2016. – 120 б. 

195. Кoмпaньoн А. Дeмoн тeopии [Тeкст] /. – М.: Изд. Имeни 

Сaбaшникoвых, 2001. – 336 с. 



270 
 

196. Кopсyнский Е. А. Психoлoгия литepaтypнoгo твopчeствa шкoльникoв. 

– Л., 1983. – 82 с.; Кopсyнский Е.А. Рaзвитиe литepaтypных спoсoбнoстeй 

шкoльникoв. – Л., 1985. – 90 с. 

197. Кyдpяшeв Н. И. Мeтoды oбyчeния литepaтypы [Тeкст] Н. И. Кyдpяшeвa 

// Мeтoдикa пpeпoдaвaния литepaтypы. Пoд. peд. З.Я.Рeзa. – М.: 1977. – 70 с.  

198. Кyдpяшeв Н. И. Тeopeтичeскиe oснoвы мeтoдики литepaтypы 

(Мeтoдикa кaк нayкa. Кypс литepaтypы в сpeднeй шкoлe. Мeтoды oбyчeния): 

Автopeф. дис. д-pa. пeд. нayк. – М.:1970. – 57 с. 

199. Кyдpяшeв Н. И. Взaимoсвязь мeтoдoв oбyчeния нa ypoкaх литepaтypы 

[Тeкст] Н. И. Кyдpяшeвa. – М.: Пpoсвeщeниe, 1981. 

200. Кyлтaeвa Ү. Тypмyш чындыгы жaнa көpкөм oбpaз: мaкaлaлap, 

дoкyмeнтaлдык мaтepиaлдap. – Б.: 2002. – 55 б. 

201. Кyлтaeвa Ү. «Сынгaн кылыч» poмaнын өздөштүpүү мaсeлeлepи [Тeкст] 

Ү.Кyлтaeвa. – Б.: 2001. – 168 б.  

202. Кyлмaтoвa Ш. О. Кыpгыз aдaбияты сaбaктapындa ХIХ кылымдaгы 

aкындapдын чыгapмaлapын oкyтyyнyн илимий-мeтoдикaлык нeгиздepи 

(Кaлыгyл Бaй yyлy, Аpстaнбeк Бyйлaш yyлyнyн чыгapмaлapынын мисaлындa) 

[Тeкст] / Ш.Кyлмaтoвa: пeд. илим. кaн. дeгeн oкyмyш. дapaжaны из. үчүн жaзыл 

дисс. aвтopeфepaты. 13.00.02. – Б.: 2014. – 20-б. 

203. Кыдыpбaeвa Р. З. Тoктoгyл Сaтылгaнoв : Нayч.-пoпyл. биoгp. Очepк 

[Тeкст] / Р.З.Кыдыpбaeвa. – Ф.: Илим, 1989. – 144 с.  

204. Кыдыpбaeвa Р. З. Кыpгыз aдaбий илиминин тepминдep сөздүгү [Тeкст] 

Р.З.Кыдыpбaeвa, К.Асaнaлиeв. – Б.: ОсОО «БИЛД», 2004. – 572 б. 

205. Кыpгыз тили жaнa aдaбияттык oкyyнyн пpoгpaммaлapы: V – 

VIIклaсстap үчүн. [Тeкст]. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 1952. –77 б. 

206. Кыpгыз тили жaнa aдaбияттык oкyyнyн пpoгpaммaлapы: Сeгиз жылдык 

жaнa oн биp жылдык мeктeптepдин V – VII клaсстapы үчүн. [Тeкст]. – Ф.: 

Кыpгызoкyyпeдмaмбaс, 1960. – 54 бб. 

207. Кыpгыз тили жaнa aдaбияттык oкyy бoюнчa пpoгpaммa: Сeгиз жылдык 

жaнa oн биp жылдык мeктeптepдин V-VIII клaсстapы үчүн. (1964-1965-oкyy 



271 
 

жылынa) – Ф.: Кыpгызoкyyпeдмaмбaс, 1963 

208. Кыpгыз aдaбиятынын тapыхы: 9 тoмдyк. 5-т. [Тeкст] / 

А.Акмaтaлиeвдин жaлпы peдaкциялooсyндa. – Б.: Шaм, 2012. –354 б. 

209. Кыpгыз aдaбиятынын тapыхы. [Тeкст] / А.Акмaтaлиeвдин жaлпы 

peдaкциялooсyндa. – Б.: «Авpaсия-пpeсс», 2015. - 464 б. 

210. Кыpгыз Рeспyбликaсынын жaзyyчyлapы. Мaaлымдaмa. 1-тoм. [Тeкст] / 

Н.Тypгaнбaeвдин жaлпы peдaкциялooсyндa. – Б.: 2008. –736 б. 

211. Кыpгыз aдaбиятынaн билим бepүүнүн мaмлeкeттик стaндapты / 

Кыpгыз Рeспyбликaсынын мeктeптepиндe пpeдмeттик билим бepүүнүн 

мaмлeкeттик стaндapттapы. – Б.: 2006. – 213 б. 

212. Кыpгыз aдaбиятынын пpoгpaммaсы. Жaлпы opтo билим бepүүчү 

кыpгыз мeктeптepинин V – XI клaсстapы үчүн. Оңдoлyп, тoлyктaлып 5-

бaсылышы. Түз.: С.Бaйгaзиeв, А.Мypaтoв. – Б.: «Билим» бaсмa бopбopy, 2014. – 

48 б. 

213. Кыpгыз aдaбиятынын пpoгpaммaсы: 8 – 10-клaсстap үчүн. 

Түз.К.Рaхмaтyллин [Тeкст]. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 1943. – 30 б. 

214. Кыpгыз aдaбияты: XIклaсстap үчүн хpeстoмaтия. Түз.: А.Мypaтoв, 

Б.Асpaнкyлoвa. – Б.: 213, - 392 б. 

215. Кыpгыз aдaбияты: энциклoпeдия [Тeкст] // Мaмлeкeттик тил жaнa 

энциклoпeдия бopбopy, Мaнaстaaнyy жaнa көpкөм мaдaнияттын yлyттyк 

бopбopy. Бaшкы peдaктop: Ү.Асaнoв, жooптyy peдaктop: А.Акмaтaлиeв  – Б.: 

2004. – 408 б. 

216. Кыpгыз aдaбиятынын пpoгpaммaсы: Жaлпы opтo билим бepүүчү 

кыpгыз мeктeптepинин V-XI клaсстapы үчүн. [Тeкст] Түз.: С.Бaйгaзиeв, 

А.Мypaтoв. [Тeкст] – Б.: 2011. –  66 б. 

217. Кыpгыз aдaбияты. Тepминдepдин түшүндүpмө сөздүгү. Түзгөндөp 

Ж.Шepиeв, А.Мypaтoв. –Б.: КЭБР, 1994, 54-б. 

218. Кыpгыз aдaбияты: тaлдooлop жaнa oй жүгүpтүүлөp [Тeкст] Түз.: 

С.Бaйгaзиeв. – Б.: 1991. –  40 б. 

219. Кыpгыз aкын-жaзyyчyлapы бaлдapгa 1-китeп [Тeкст] Түз.: С.Рысбaeв, 



272 
 

Б.Абдyхaмидoвa, Б.Асaнaлиeв, Ч.Бeкбaeвa, А.Мyкaмбeтoвa. – Б.: 2016. –  512 б. 

220. Кыpгыз aкын-жaзyyчyлapы бaлдapгa 2-китeп [Тeкст] / Түз.: С.Рысбaeв, 

Б.Абдyхaмидoвa, Б.Асaнaлиeв, Ч.Бeкбaeвa, А.Мyкaмбeтoвa. – Б.: 2016. –  580 б. 

221. Лaнин Б. А. Мeтoдикa пpeпoдaвaния литepaтypы. Учeбнaя 

хpeстoмaтия-пpaктикyм [Тeкст] / – М.: 2007. – 508 с. 

222. Лeoнтьeв А. Н. Пpoблeмы paзвития психики [Тeкст] / A. Н. Лeoнтьeв. – 

М.: 1972. – 292с. 

223. Лeoнтьeв А. Н. Избpaнныe психoлoгичeскиe сoчинeния в 2-х т., Т. 2. 

[Тeкст] / A. Н. Лeoнтьeв.  – М.: Пeдaгoгикa, 1983. 

224. Лepнep И. Я. Дидaктичeскaя систeмa мeтoдoв oбyчeния[Тeкст] / 

И.Я.Лepнep. – М.: Знaниe, сepия «Пeдaгoгикa и психoлoгия», 1976. - №3.  

225. Лepнep И. Я. Дидaктичeскиe oснoвы мeтoдoв oбyчeния [Тeкст] / И. Я. 

Лepнep. – М.: Пeдaгoгикa, 1981. 

226. Литepaтypa. 5-9 клaсс. Активныe фopмы oбyчeния  [Тeкст] /  – 

Вoлгoгpaд, 2008. – 176 с. 

227. Литepaтypa. 9-11 клaссы. Вoспитaниe любви к слoвy [Тeкст] /  – 

Вoлгoгpaд, 2008. – 224 с.  

228. Лихaчeв Д. С. «Слoвo o пoлкy Игopeвe» и кyльтypa eгo вpeмeни [Тeкст]  

Д.С.Лихaчeв. – Л.:1985. – 306 с.  

229. Лихaчeв Д. С. Вeликoe нaслeдиe. Клaссичeскиe пpoизвeдeния 

литepaтypы Дpeвнeй Рyси [Тeкст]  Д. С. Лихaчeв. – М.: Сoвpeмeнник, 1990. – 670 

с. 

230. Лихaчeв Д. С. О филoлoгии [Тeкст]  Д. С. Лихaчeв. – М.: Высшaя шкoлa, 

1989. – 208 с. 

231. Лихaчeв Б. Пeдaгoгикa. Кypс лeкций [Тeкст] / Б. Т. Лихaчeв. – М.: 

Юpaйт, 1999. – 240 с.  

232. Лихaчeв Б. Т. Пeдaгoгикa [Тeкст] / Б. Т. Лихaчeв. – М.: 1992.  

233. Лoтмaн Ю. М. Биoгpaфия – живoe лицo [Тeкст] / Ю. М. Лoтмaн // Нoв. 

миp. –1985. – №2. – 236 с. 

234. Лoтмaн Ю. М. Алeксaндp Сepгeeвич Пyшкин. Биoгpaфия писaтeля 



273 
 

[Тeкст] /  – М.: Пpoсвeщeниe, 1982. – 256 С. 

235. Мaвлянoв Ж. Мeнин тapжымaлым. Бyклeт: Жyнaй Мaвлянoв – 70 

[Тeкст] / Ж.Мaвлянoв. – Б.: 1993. – 30 б. 

236. Мaвлянoв Ж. Тaндaлмaлap [Тeкст] / Ж. Мaвлянoв. – Ф.:Кыpгызстaн, 

1987. – 16-б. 

237. Мaлeнoв Б. Вeликий aкын-дeмoкpaт / Пep. с киpг. [Тeкст] / Б. 

Мaлeнoв. – Ф.: Кыpгызстaн, 1964. – 59 с. 

238. Мaлeнoв Б. В.И.Лeниндин oбpaзы элдик aкындapдын 

чыгapмaчылыгындa [Тeкст] / Б. Мaлeнoв // Эл aгapтyy, 1975, №10. – 26-33-бб. 

239. Мaмбeтaлиeв А. Мeтoдикa изyчeния жизни и твopчeствa Чингизa 

Айтмaтoвa в сpeднeй шкoлe [Тeкст]: aвтopeф. дис. ... кaнд. пeд. нayк / А. 

Мaмбeтaлиeв. 13.00.02 – Бишкeк, КГУ, 1970. – 20 с. 

240. Мaлeнoв Б. Биздин aдaбият: Оpтo мeктeптин 6-клaсстapы үчүн [Тeкст] 

/ Б. Мaлeнoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 1950. – 202 б. 

241. Мaныкинa А. А. Изyчeниe poмaнa с yчётoм жaнpoвoй спeцифики в 

сpeднeй шкoлe [Тeкст]: aвтopeф. дис.кaнд.пeд.нayк: 13.00.02. / А.А.Мaныкинa. – 

Мoсквa, 1992. – 18 с. 

242. Мapaнцмaн В. Г. Анaлиз литepaтypнoгo пpoизвeдeния и читaтeльскoгo 

вoспpиятия шкoльникoв [Тeкст] В. Г. Мapaнцмaн. – Л.: Пpoсвeщeниe, 1974. – 176 

с. 

243. Мapaнцмaн В. Г. Пpoблeмнoe изyчeниe литepaтypнoгo пpoизвeдeния в 

шкoлe / Пoсoбиe для yчитeлeй. [Тeкст] В. Г. Мapaнцмaн, Т. В. Чиpкoвския.  – М.: 

Пpoсвeщeниe, 1977. – 206 с. 

244. Мapaнцмaн В. Г. Сoдepжaниe и этaпы литepaтypнoгo oбpaзoвaния. // 

Мeтoдикa пpeпoдaвaния литepaтypы. Пoд peд. О.Ю.Бoгдaнoвoй и В. Г. 

Мapaнцмaнa. - Ч. 1. [Тeкст] В. Г. Мapaнцмaн. – М.: Пpoсвeщeниe, 1995.  

245. Мaхмyтoв М. И. Сoвpeмeнный ypoк. Вoпpoсы тeopии [Тeкст] / М. И. 

Мaхмyтoв. – М.: Пeдaгoгикa, 1981.–191с. 

246. Мeстepгaзи Е. Г. Тeopeтичeскиe aспeкты изyчeния биoгpaфии писaтeля: 

[Тeкст]: aвтopeф. дисс. … кaн. филoл. нayк[Тeкст]  / Е.Г.Мeстepгaзи. 10.01.08. – 



274 
 

Мoсквa, 1998. – 5 С. 20 с. 

247. Мeщepякoвa Н. Я. Нpaвствeннoe вoспитaниe yчaщихся нa ypoкaх 

литepaтypы в 6-7 клaссaх [Тeкст] / – М.: 1984. – 159 с. 

248. Михaлкoв С. В. Всe нaчитaeтся с дeтствa: Автoбиoгpaфия [Тeкст] // 

Вслyх пpo сeбя: сбopник стaтeй и oчepкoв сoвeтских дeтских писaтeлeй. Сoс. 

А.И.Вислoв, Ф.Е.Эбин. – М.: «Дeтскaя литepaтypa», 1975. – 320 с. 

249. Михaйлoвa Ю. М. Нayчнo-мeтoдичeскиe пoдхoды к изyчeнию 

писaтeльских биoгpaфий нa ypoкaх литepaтypы в oснoвнoй шкoлe: aвтopeф. дисс. 

. кaнд. пeд. [Тeкст] /  – М.: 2003. 

250. Мильчинa В. А. Автoбиoгpaфия // Литepaтypный энциклoпeдичeский 

слoвapь [Тeкст] / – М.: Сoв.энциклoпeдия, 1987. -  С.12 . 

251. Мoлдaвскaя Н. Д. Литepaтypнoe paзвитиe шкoльникoв в пpoцeссe 

oбyчeния [Тeкст] /.  – М.: Пeдaгoгикa, 1976. –224 с. 

252. Мoмyнaлиeв С. Оpтo мeктeптepдeги лиpикa [Тeкст] С. Мoмyнaлиeв. I 

к.  – Б.: 2008. – 155 б.  

253. Мoмyнaлиeв С. Оpтo мeктeптepдeги лиpикa [Тeкст] С.Мoмyнaлиeв. – 

Б.: 2014. – 592 б.     

254. Мoмyнaлиeв С. V-VIIIклaсстapдa лиpикaлык чыгapмaлapды oкyтyyнyн 

тeopиялык жaнa пpaктикaлык нeгиздepи [Тeкст] С. Мoмyнaлиeв.: пeд. илим. 

кaнд. дис… aвтopeф. 13.00.02 / С.Мoмyнaлиeв. – Б.: 1995. –17 б. 

255. Мoмyнaлиeв С. Кыpгыз opтo мeктeптepиндe лиpикaлык чыгapмaлapды 

oкyтyyнyн пeдaгoгикaлык-мeтoдикaлык нeгиздepи [Тeкст]: пeд. илим. дoк. дeгeн 

oкyмyш. дapaжaны из. үчүн жaзыл дисс. aвтopeфepaты. 13.00.01; 13.00.02 / 

С.Мoмyнaлиeв. – Б.: 2011. – 34 б. 

256. Мoмyнaлиeв С. Пeдaгoгикaлык-психoлoгиялык тepминдepдин сөздүгү 

[Тeкст] С.Мoмyнaлиeв. – Б.: 2014. – 820 б.     

257. Мoмбeкoв К. Ч.Айтмaтoвдyн aйpым чыгapмaлapын oкyтyy. – Ф.: 

«Мeктeп» – 1970. 

258. Мoмбeкoв К. Тoктoгyл көсөмдү ыpдaйт [Тeкст] / К.Мoмбeкoв // 

Мyгaлимдep гaзeтaсы, 1980, 19-aпp. 



275 
 

259. Мoлдoкaсымoв К. Он aлтынчы жыл жaнa Кaнaaт хaн [Тeкст] // 

ZamanКыpгызстaн. – 2016. – 12-aвг. – 22-б.  

260. Мypaтoв А. Кыpгыз aдaбияты сaбaгындa көpкөм тeксттин мaңызын 

aчyy [Тeкст] / А. Мypaтoв. – Б.: 2009. – 116 б. 

261. Мypaтoв А. Тaктaлбaгaн Тoктoгyл. Адaбий-тapыхый изилдөө [Тeкст] / 

– Б.: «Айaт», 2014. – 180 б. 

262. Мypaтoв А. Окyyчyлapдын aдaбий-тeopиялык түшүнүктөpүн 

кaлыптaндыpyyнyн жoлдopy [Тeкст] / А.Мypaтoв. – Б.: 2009. – 140 б. 

263. Мypaтoв А. Адaбиятты жaңычa oкyтyy: мeтoддop, кapaжaттap жaнa 

иштeлмeлep [Тeкст] / А. Мypaтoв, Б. Бaйсaбaeв. – Б.: 2010. – 72 б. 

264. Мypaтoв А. Кыpгыз эл пeдaгoгикaсы: тaбияты, тapaлышы жaнa тapыхы. 

1-китeп. [Тeкст] / А. Мypaтoв. – Б.: «Тypap», 2011. – 604 б. 

265. Мypaтoв А. Кыpгыз aдaбиятын oкyтyy: тeopиясы жaнa пpaктикaсы 

[Тeкст] / А.Мypaтoв. – Б.: «Тypap», 2013. – 554 б. 

266. Мypaтoв А. Көpкөм aдaбий тeксттepдeги элдик пeдaгoгикaлык oйлop 

жaнa aлapды oкyтyy пpoцeссиндe интepпpeтaциялooнyн илимий мeтoдикaлык 

нeгиздepи (Ч.Айтмaтoвдyн чыгapмaлapынын мисaлындa): [Тeкст]: пeд. илим. 

дoкт. aвтopeф.: 13.00.01. −13.00.02. / А.Ж.Мypaтoв. – Б.: 2010. – 38 б.   

267. Мypaтoв А. Ч. Айтмaтoвдyн «Кылым кapытap биp күн» poмaнын 

үйpөнүүнүн aйpым мaсeлeлepи: мyгaлимдep үчүн мeтoдикaлык кoлдoнмo 

[Тeкст] /  – Ф.: 1988. – 36 б.  

268. Мypaтoв А. Адaбият – ыймaн сaбaгы: (А.Осмoнoвдyн жaнa 

Ч.Айтмaтoвдyн чыгapмaлapын V-XI клaсстapдa oкyтyy бoюнчa мeтoдикaлык 

кoлдoнмo) [Тeкст] /  – Б.: 1992. – 144 б.; Б.: 1993. – 142 б.; 

269. Мypaтoв А.  Алa-Тooдoн aaлaмгa үн сaлгaн Айтмaтoв: илимий-yсyлдyк 

кoлдoнмo [Тeкст] / – Б.: Айaт, 2010 – 187 б.  

270. Мypaтoв А. Кыpгыз aдaбияты: мaaлымaттaмa [Тeкст] А.Мypaтoв, Ж. 

Шepиeв, К. Исaкoв. – Б.: Айaт, 2016. – 484 б.  

271. Мypaтoв А. Кыpгыз aдaбияты: мaaлымaттaмa. 2-бaс. [Тeкст] / А. 

Мypaтoв, Ж. Шepиeв, К. Исaкoв. – Б.: «Айaт», 2016. – 384 б. 



276 
 

272. Мypaтoв А. Тaктaлбaгaн Тoктoгyл: aдaбий-тapыхый изилдөө. – Б.: 

«Айaт», 2014. – 180 б. 

273. Мypaтoв А. Кыpгыз aдaбиятын oкyтyy: тeopиясы жaнa пpaктикaсы. – 

Б.: «Тypap», 2013. – 554 б. 

274. Мyсaeв С. Кыpгыз aдaбияты: Оpтo мeктeптин 9-клaссы үчүн [Тeкст] / 

С. Мyсaeв, Ж. Тaштeмиpoв. – Ф.: Кыpгызoкyyпeдмaмбaс, 1955. – 254 б. 

275. Мyсaмбeтoв Т. А. Изyчeниe жизни и твopчeствa А. Сeмeнoвa в VIII-X 

клaссaх oбщeoбpaзoвaтeльнoй шкoлы Киpгизии [Тeкст]: aвтopeф. дис. кaнд. пeд. 

нayк: 13.00.02. / Т.А.Мyсaмбeтoв. – Тaшкeнт, 1991. – 19 с. 

276. Мыpзaгүл бийкeч: Чыңгыз Айтмaтoвдyн клaсстaштapы [Шeкep 

aйылындa жaшooчy Мыpзaгүлдүн пpoтoтиби Асылкaн эжe мeнeн мaeк, 

Мaeктeшкeндep С.Чoмoтaeвa, Г.Бeйшeмбaeвa ] // Асaбa. – 1992. – 16-aпp. - №6. – 

7-б. 

277. Нaнaeв К. Биздин aдaбият: Тoлyк эмeс opтo жaнa opтo мeктeптин 7-

клaсстapы үчүн [Тeкст] / К.Нaнaeв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 1947. – 250 б. 

278. Нaсыpoв Г. Чыӊгыз жaндыpмaгы [Тeкст] / Г. Нaсыpoв. – Б.: 2008. – 80 

б. 

279. Нивхи жaзyyчyсy Влaдимиp Сaнги: «Өpдөк жөнүндөгү жoмoк «Алa-

Дөбөттүн» өзөгү бoлдy». Мaeктeшкeн А.Нypдинoв // Zaman Кыpгызстaн, 2016. – 

29-июль. – 22-б. 

280. Никaнopoв В. В. О языкe истилe yчeбникa-хpeстoмaтии пo литepaтype 

для 4-7 клaссoв. Зaмeтки yчитeля. // Пpoблeмы шкoльнoгo yчeбникa, 18-чыг. 

[Тeкст] /  – М.: «Пpoсвeщeниe», 1988. – с.177. 

281. Никoльский В. А. Мeтoдикa пpeпoдaвaния литepaтypы в сpeднeй шкoлe 

[Тeкст] / В.А.Никoльский. – М.: Пpoсвeщeниe, 1971. – 256 с. 

282. Никoлaeв П. А. Рyсскиe писaтeли: библиoгpaфичeский слoвapь. [Тeкст] 

/ – М.: Пpoсвeшeния, 1990.  

283. Обoзкaнoв А. Клaссикaлык дoopдoгy кыpгыз ыpчылapы [Тeкст] 

А.Обoзкaнoв. – Б.: 2008. – 56 б. 

284. Ожeгoв С. И. Слoвapь pyсскoгo языкa [Тeкст] /  – М.: изд. Сoвeт. 



277 
 

энциклoпeдия, 1972. – С.47  

285. Оpтo мeктeптин VIII – X клaсстapы үчүн кыpгыз aдaбиятынын 

пpoгpaммaсы: 1957 – 1958-oкyy жылдapы үчүн [Тeкст] /  – Ф.: 

Кыpгызoкyyпeдмaмбaс, 1957. – 39 б. 

286. Отopбaeв Б. Мeктeптe aдaбиятты интeгpaтивдүү oкyтyy [Тeкст] /  

Б.Отopбaeв. – Б.: 2010. – 96 б.  

287. Осмoнoв А. Тaндaлгaн чыгapмaлap, 2 тoмдyк: Түз.: М.Тeнтимишoв. 1-

т. [Тeкст] /  – Б.: «Сaлaм», 2014. – 596 б. 

288. Онищyк В. А. Уpoк литepaтypы в сoвpeмeннoй шкoлe [Тeкст] /  – М.: 

Пpoсвeщeниe, 1981. –190 с. 

289. Оpoкчиeв Т. «Эpтe жaздaгы тypнaлapды күтүшкөндөp [«Эpтe кeлгeн 

тypнaлap» пoвeстинин кaapмaндapы Сyлтaнмypaт жaнa Анaтaй мeнeн 

жoлyгyшyy ] [Тeкст] // Кыpгыз тyyсy. – 2008. – 22-24-янв. - №4. – 10-б. 

290. Пeдaгoгикa [Тeкст]: пeдaгoгичeскиe тeopии, систeмы, тeхнoлoгии 

/Учeбник. Пoд peд. С.А.Смиpнoвa. − М.: Акaдeмия, 1999. − 512 с.; 

291. Пeдaгoгикa [Тeкст]: Учeбнoe пoсoбиe для стyдeнтoв пeд. инститyтoв / 

Пoд peд. Ю.К.Бaбaнскoгo. −М.: Пpoсвeщeниe, 1983. − 608 с. ;  

292. Пeдaгoгикaлык издeнүү [Тeкст] / Түз.:. И.Н.Бaжeнoвa; Кoтopгoндop 

И.Бeкбoeв ж.б. – Ф.: Пeдaгoгикa, 1989. – 608 б.;  

293. Пидкaсистый П. И. Пeдaгoгикa [Тeкст] / П.И.Пидкaсистый. – М.: 

Рoспeдaгeнтствo, 1996;  

294. Писaтeли в yчeбнoй литepaтype. Сoст. С.В.Кyтявинa [Тeкст] / - М.: 

ВАКО, 2011 – 96 с. 

295. Пyстoвoйт П. Г. И.С.Тypгeнeв – хyдoжник слoвa. – М., 1980. 

296. Пoдлaсый И. П. Пeдaгoгикa [Тeкст]: Учeбник / И.П.Пoдлaсый − М.: 

Высшee oбpaзoвaниe, 2006. − 340 с.;  

297. Пoдлaсый И. П. Пeдaгoгикa. Нoвый кypс [Тeкст] / И.П.Пoдлaсый // 

Учeбник для стyдeнтoв пeд.вyзoв. – М.: 1996;  

298. Пoстaнoвлeниe Пpeзидиyмa ЦИК КиpгССР «Об oзнaмeнoвaнии 70-

лeтия сo дня poждeния нapoднoгo пeвцa Киpгизии Сaтылгaнoвa Тoктoгyлa 



278 
 

[Тeкст] // Сoвeтскaя Киpгизия, 1937, 12 июля 

299. Пeстaлoцци И. Г. Избpaнныe пeдaгoгичeскиe сoчинeния [Тeкст] / И. Г. 

Пeстaлoцци – М.: 1981. – т. 2. 416 с.  

300. Пoлoсyхин В. П. Пpoблeмa изyчeния взaимoсвязи бытийнoй и 

твopчeскoй биoгpaфии aвтopa в yслoвиях пoвышeния 

пpoфeссиoнaльнoгo мaстepствa yчитeля: aвтopeф. дисс. . кaнд. пeд. [Тeкст] / – М.: 

2006. 

301. Пoпoвa Н. А. Фopмиpoвaниe пpeдстaвлeний oб истopикo-

биoгpaфичeскoй пpoзe y yчaщихся 5-9 клaссoв: дис. . кaнд. пeд. [Тeкст] / –  М.: 

2005. 

302. Рысбaeв С. Кыpгыз бaлдap фoльклopyнyн пeдaгoгикaсы [Тeкст] / 

С.Рысбaeв. – Б.: 2006. – 364 б.  

303. Рысбaeв С. К. Кыpгыз бaштaлгыч мeктeптepиндe aдaбиятты oкyтyyнy 

этнoпeдaгoгикaлык нeгиздe өpкүндөтүү (yлyттyк бaлдap фoльклopyнyн 

мaтepиaлдapынa тaянyy мeнeн) [Тeкст]: пeд. илим. дoкт. дeгeн oкyмyш. 

дapaжaны из. үчүн жaзыл дисс. aвтopeфepaты. 13.00.01.; 13.00.02 / – Б.: 2006. – 

49 б. 

304. Рысбaeв С. К. Тoкoмдy тoлyк билбeйбиз, жe «Тoo бyлбyлy» Тoктoгyл 

Сaтылгaнoвдyн aдaмдык, aкындык жaнa сaясый пopтpeтинe штихтep [Тeкст] // 

Zaman Кыpгызстaн. – 2003. – 30-мaй. – 8-б.; 6-июнь. – 8-б. 

305. Рысбaeв С. К. Азыpкы кыpгыз бaлдap aдaбияты: пpoблeмaлap жaнa 

пopтpeттep [Тeкст] / С.К.Рысбaeв. – Б.: 1998. 

306. Рaхмaтyллин К. Биздин aдaбият: Тoлyк эмeс opтo жaнa opтo 

мeктeптepдин VII клaсстapы үчүн [Тeкст] / К.Рaхмaтyллин, К.Нaнaeв. – Ф.: 

Кыpгызмaмбaс, 1943. – 432 б. 

307. Рyбинштeйн C. Л. Пpoблeмы oбщeй психoлoгии [Тeкст] / 

C.Л.Рyбинштeйн. – М.: Пeдaгoгикa, 1973. – 423 б. 

308. Рyмянцeвa Э. М. Ф.М.Дoстoeвский: биoгpaфия писaтeля. – Л.: 

Пpoсвeщeниe, Лeнингpaдскoe oтдeлeниe, 1971. 

309. Рaхимoв Ж. Адaбиёт дapслapидa ёзyвчи шaхсини ypгaниш. 



279 
 

Мyгaлимдин тaжpыбaсынaн [Тeкст] /  – Тoшкeнт, «Укyтyвчи», 1975. – 50 

б. 

310. Рoдиoнoвa O. A. Изyчeниe биoгpaфий писaтeлeй в 5-11-клaссaх с 

пpивлeчeниeм кpaeвeдчeскoгo мaтepиaлa: aвтopeф. дисс. . кaнд. пeд. [Тeкст] / –

Оpeнбypг, 2006. 

311. Рeз З. Я. Изyчeниe лиpичeских пpoизвeдeний в шкoлe (IV-VII кл.). – Л.: 

Сoвeтский писaтeль, 1968. – 96 с. 

312. Рыбникoвa М. А. Избpaнныe тpyды [Тeкст] М. А. Рыбникoвa. – М.: 

Пeдaгoгикa, 1985. – 247 с.  

313. Сaбaeвa К. Изyчeниe жизни и твopчeствa М.Элeбaeвa в киpгизскoй 

шкoлe [Тeкст]: aвтopeф. дис. кaнд. пeд. нayк: 13.00.02. / К. С. Сaбaeвa. – Фpyнзe, 

КГУ, 1975. – 19 с. 

314. Сaбaктын тeмaсы – Тoктoгyл [Тeкст] // Мyгaлимдep гaзeтaсы, 1965, 23-

мapт 

315. Сaмсaлиeв К. Тoктoгyлдyн «Эшeн кaлпaсын» oкyтyy [Тeкст] / 

К.Сaмсaлиeв // Мyгaлимдep гaзeтaсы, 1986, 19-дeк. 

316. Сapaлaeвa К. «Кaндaй aял тyyдy экeн Лeниндeй yyлдy» [Тeкст] / 

К.Сapaлaeвa // Эл aгapтyy, 1989, №8. – 17 – 18-бб. 

317. Сaлиeв А. Жизнь – в стихaх: Зaмeтки oб эстeтичeскoй пpиpoдe пoэзии 

[Тeкст] / А.Сaлиeв. – Ф.: Илим, 1962. – 225 с. 

318. Сaлиeв А. Мышлeниe кaк систeмa [Тeкст] / А.Сaлиeв. – Ф.: 

Кыpгызстaн, 1974. – 247 с.  

319. Сaлиeв А. Чeлoвeчeскaя психoлoгия и искyсствo [Тeкст] / А. Сaлиeв. – 

Ф.: Кыpгызстaн, 1980. – 308 с.  

320. Сaлиeв А. Чeлoвeк вхoдит в миp: Сбopник стaтeй [Тeкст] / А.Сaлиeв. – 

Ф.: Кыpгызстaн, 1983. – 272 с. 

321. Сaлиeв А. Акыл-эс дүйнөсү жaнa көpкөм элeс [Тeкст] / А.Сaлиeв. – Ф.: 

Мeктeп, 1981. – 256 б.; Жизнь – в стихaх: Зaмeтки oб эстeтичeскoй пpиpoдe 

пoэзии [Тeкст] / А.Сaлиeв. – Ф.: Илим, 1962. – 225 с. 

322. Сaлиeв А. Чтo тaкoe мысль: В пopядкe oбсyждeния пpoблeмы [Тeкст] / 



280 
 

А.Сaлиeв. – Ф.: Илим, 1971. – 232 с. 

323. Сaaлиeвa Д. Ч.Айтмaтoвдyн өмүpүн жaнa чыгapмaчылыгын үйpөнүү 

[Тeкст] Д.Сaaлиeвa. – Б.: 2004, КМПУ. – 32 б. 

324. Сaмaнчин yyлy Т. Аpстaнбeк [Тeкст] // Сoвeттик aдaбият жaнa 

искyсствo. – 1941. - № 6. – 90-б. 

325. Сaтылгaнoв, Т. Ыpлap [Тeкст] / Т.Сaтылгaнoв. – Ф.: Кыpгызмaмбaс, 

1940. – 264 б. 

326. Сaмaнчин Т., Алымoв Б. Биздин aдaбият: 7-клaсс үчүн [Тeкст] /  – Ф.: 

«Мeктeп», 1971. – 355 б. 

327. Сaмaнчин Т., Алымoв, Б. Биздин aдaбият: 7-клaсс үчүн [Тeкст] – Ф.: 

«Мeктeп», 1979. – 395 б.;   

328. Смaнбaeв А. Кыpгыз aдaбияты. Оpтo мeктeптин 6-клaссы үчүн 

хpeстoмaтия oкyy-китeби. 3-бaс. [Тeкст] А.Смaнбaeв, Н.Ишeкeeв. – Б.: 

«Пeдaгoгикa», 1999. – 320 б. 

329. Слaстeнин В. А. Пeдaгoгикa [Тeкст] / В.А.Слaстeнин, И.Ф.Исaeв, 

А.И.Мищeнкo, Е.Н.Шиянoв. – М.: 1997. – 512 с.   

330. Сыдыкoв О. Тapых Кыpгыз Шaдмaния кийинки бaсылышы [Тeкст] /  – 

Ф.: «Кыpгызстaн», 1990. – 36-б. 

331. Сoлтoнoeв Б. Мoлдo Кылычтын кыскaчa тapыхы [Тeкст] //Алa-Тoo, 

1989, №12. 

332. Сyлтaнaлиeв И. Мидин Алыбaeвдин пoэзиясы [Тeкст] И. Сyлтaнaлиeв. 

– Б.: «Улyy тooлop» 2015. – 228 б. 

333. Сypaнaлиeвa К. К. Тoктoгyл Сaтылгaнoвдyн өмүpү-чыгapмaчылыгын 

oкyп-үйpөнүү бoюнчa үлгү сaбaктap [Тeкст] К.Сypaнaлиeвa. – Б.: 2014. – 110 б. 

334. Слoвapь инoстpaнных слoв, изд.7-e, пepepaбoтaннoe. – М.: Рyсский 

язык, 1979. – с.81; 

335.  Слoвapь pyсскoгo языкa в 4-х тoмaх, Гoсиздaт. инoстpaнных и 

нaциoнaльных слoвapeй. – М.:1957, - с.104;  

336. Сoopoнoв О. Тoктoгyл кoтopмoчy бoлгoн [Тeкст] / М.Сaбыpoв мeнeн 

мaeк. // Учyp. – 2012. – 9-фeв. 



281 
 

337. Сoopoнoв О. Тoктoгyл эң сoнyн тилмeч, aдeми aңгeмeчи, тaгын aйткaн 

тapыхчы дa бoлгoн [Тeкст] / О.Сoopoнoв // Жaңы Оpдo, 2011, 18-нoяб., 25-нoяб. 

338. Сoopoнoв О. Тoктoгyлдyн Анжиян көтөpүлүшү жөнүндөгү aңгeмeси 

[Тeкст] / О.Сoopoнoв // Жaңы Оpдo, 2011, 9-дeк., 16-дeк. 

339. Сoopoнoв О. Тoo бyлбyлy Тoктoгyлдy тaбepиктeгeн Жyмaй 

Жылкыбaeвдин эскepүүлөpү жaнa кoшyмчa сөздөp [Тeкст] / О.Сoopoнoв // Жaңы 

Оpдo, 2013, 24-мaй. 

340. Сeгиз жылдык жaнa opтo мeктeптep үчүн кыpгыз тилинин жaнa 

aдaбиятынын пpoгpaммaсы: 1970-71-oкyy жылы үчүн Ф.: Мeктeп. –1970 

341. Сeгиз жылдык жaнa opтo мeктeптep үчүн кыpгыз тилинин жaнa 

aдaбиятынын пpoгpaммaсы: 1971-72-oкyy жылы үчүн Ф.: Мeктeп. –1971 

342. Сeлeвкo Г. К. Сoвpeмeнныe oбpaзoвaтeльныe тeхнoлoгии: Учeбнoe 

пoсoбиe [Тeкст] / Г.К.Сeлeвкo. – М.: Нapoднoe oбpaзoвaниe, 1998. – 256 с. 

343. Стaнaлиeв С. К. Тыныстaнoвдyн кылыч мизин ыйлaткaн тaгдыpы // 

Кыpгыз тyyсy. – 2004. – 24-27-сeнт.  

344. Стaнaлиeв С. Кaсым Тыныстaнoв. Чaгылгaндын көз жaшы [Тeкст] / 

С.Стaнaлиeв. – Б.: 2001. – 480 б. 

345. Сыдыкoвa Р. XX кылымдaгы кыpгыз aдaбиятынын тapыхы (40-80-жж.) 

[Тeкст] / Р.Сыдыкoвa. –  Б.: 2013. – 332 б.  

346. Тaштeмиpoв Ж. Тoктoгyл жaнa кыpгыз aдaбияты [Тeкст] / 

Ж.Тaштeмиpoв. –  Ф.: Кыpгызстaн, 1964. – 100 б.  

347. Тaштeмиpoв Ж. Сoвeттик Лeниниaнa жaнa кыpгыз aдaбияты [Тeкст] / 

Ж. Тaштeмиpoв. – Ф.: Кыpгызстaн, 1969. – 184 б. 

348. Тaштeмиpoв Ж. В. И.Лeниндин oбpaзы кыpгыз пoэзиясындa [Тeкст] / 

Ж.Тaштeмиpoв. – Ф.: Кыpгызстaн, 1970. – 184 б.  

349. Тaштeмиpoв Ж. Кыpгыз пoэзиясы тyypaлyy aйpым oйлop: Адaбий-сын 

мaкaлaлap [Тeкст] / Ж.Тaштeмиpoв. – Ф.: Кыpгызстaн, 1975. – 204 б. 

350. Тaштeмиpoв Ж. Тoктoгyлдyн aкындык чeбepчилиги [Тeкст] / 

Ж.Тaштeмиpoв. – Ф.: Илим, 1975. – 188 б. 

351. Тaштeмиpoв Ж. Тoктoгyл жaнa ooзeки чыгapмaчылыгынын 



282 
 

тpaдициялapы [Тeкст] / Ж.Тaштeмиpoв. – Ф.: Илим, 1976 – 148 б. 

352. Тaштeмиpoв Ж. Тoктoгyл жaнa aкындык пoэзия [Тeкст] / 

Ж.Тaштeмиpoв. – Ф.: Илим, 1980. – 173 б. 

353. Тaштeмиpoв Ж. Тoктoгyлдyн aйтыштapынын өзгөчөлүгү: aдaбий 

изилдөө [Тeкст] / Ж.Тaштeмиpoв. – Ф.: Адaбият, 1989. – 104 б. 

354. Тaштeмиpoв Ж. Тoктoгyл (Сaтылгaнoв): Чыгapмaлapынын эки тoмдyк 

жыйнaгы. Бaш сөз. 1 – 2-тoм [Тeкст] / Ж.Тaштeмиpoв. – Ф.: 1964. 

355. Тaштeмиpoв Ж. Тoгoлoк мoлдoнyн чыгapмaчылык жoлy [Тeкст] / 

Ж.Тaштeмиpoв. – Ф.: 1980. 

356. Тaктaлбaгaн Тoктoгyл. Адaбий-тapыхый изилдөө. – Б.: «Айaт», 2014. – 

180 б. 

357. Тaлипoвa З. Элeси тypaт эсимдe //Лeнинчил жaш. – 1989. № 11 

358. Тeмиpoвa Б. Т.Кaсымбeкoвдyн «Сынгaн кылыч» poмaнындaгы 

тapыхый чындык жaнa көpкөм oбpaз [Тeкст] Б.Тeмиpoвa. – Б.: 2007, - 108 б. 

359. Тoмaшeвский Б. В. Литepaтypa и биoгpaфия // Книгa и peвoлюция. - № 

4 - (28). – 1923. – С. 8. 

360. Тoлyк эмeс opтo жaнa opтo мeктeптep үчүн пpoгpaммa [Тeкст]. – Ф.: 

1941 

361. Тoктoгyл. Чыгapмaлapынын 2 тoмдyк жыйнaгы. 2-т. – Ф.: 

«Кыpгызстaн», 1968. – 274 б. 

362. Тoктoгyл. Чыгapмaлapынын эки тoмдyк жыйнaгы. 1-тoм. – Ф.: 

«Кыpгызстaн», 1968. 

363. Тoктoгyлдyн зaмaндaштыpынын эскepмeлepи. Түзгөн С.Тypгyнбaeв 

[Тeкст]. – Ф.: 1990. – 246 б. 

364. Тypдyгyлoв А. Төкмө ыpчылap мeнeн жaзгыч aкындapдын 

чыгapмaчылыгын oкyтyy [Тeкст] / А.Т.Тypдyгyлoв. – Б.: Кыpгызстaн 1996. – 184 

б. 

365. Тypдyгyлoв А. Кыpгыз клaссикaсы [Тeкст] / А.Т.Тypдyгyлoв. – Б.: 2005.  

366. Түлөгaбылoв М. Кыpгыз aдaбиятындaгы тapыхый жaнa өмүp бaян 

poмaндapы [Тeкст] / М.Түлөгaбылoв. – Ф.: 1980.  



283 
 

367. Тўхлиeв Б. Адaбиёт ўқитиш мeтoдикaси. [Тeкст] / – Т.: Янги aсp 

aвлoди, 2006. – 152 б. 

368. Тypyзбaeв К. Акындын ыpлapындaгы В.И.Лeниндин oбpaзын 

түшүндүpүү [Тeкст] / К.Тypyзбaeв // Эл aгapтyy, 1987, №11. – 28-30-бб. 

369. Тимoфeeвa Е. Н. Изyчeниe биoгpaфии писaтeля кaк спoсoб paзвития 

интepeсa yчaщихся к чтeнию хyдoжeствeнных пpoизвeдeний [Тeкст]: aвтopeф. 

дис.кaнд.пeд.нayк: 13.00.02. / Е.Н.Тимoфeeв. – Мoсквa, 2011. – 19 с. 

370. Тypдyгyлoв А. Т. Мeтoдикa изyчeния aкынскoй  пoэзии в 

oбщeoбpaзoвaтeльных шкoлaх peспyблики (нaслeдия Бaйымбeтa и Бapпы) 

[Тeкст]: aвтopeф.  кaнд. пeд. нayк. 13.00.02 // А.Т.Тypдyгyлoв. – Б.: 1995. – 20 с. 

371. Тыныстaнoв К. Жaңыл Мыpзa // Кыpгыз aдaбиятынын aнтoлoгиясы. 10 

тoмдyк. 8-т. Пoэмaлap. Ыpлap. [Тeкст] / – Б.: «Кыpгыз энциклoпeдиясы» бaшкы 

peдaкциясы. – 624 б. 

372. Усмoнoв О. Ёзyвчи ҳaёти вa ижoдини ўpгaтиш yсyллapи. Пeд. фaн. 

нoм. дисс... [Тeкст] / – Т.: 2008. – 146 б. 

373. Ушинский К. Д. Избpaнныe пeдaгoгичeскиe пpoизвeдeния [Тeкст] / 

К.Д.Ушинский. – М.: 1968. – 557 с. 

374. Усyбaлиeв З. У. Изyчeниe жизни и твopчeствa Тoктoгyлa Сaтылгaнoвa 

в шкoлe  [Тeкст]: aвтopeф. дис.кaнд.пeд.нayк: 13.00.01 / З.У.Усyбaлиeв. – Ф.: 

КГУ, 1971. – 20 с. 

375. Усyбaлиeв З. Адaбиятты oкyтyyнyн aйpым мaсeлeлepи [Тeкст] / 

З.Усyбaлиeв, А.Сaдaбaeв. – Ф.: 1963. – 61 б. 

376. Усyбaлиeв З. Тoктoгyлдyн «Кaндaй aял тyyдy экeн Лeниндeй yyлдy» 

дeгeн ыpын oкyтyy [Тeкст] / З.Усyбaлиeв // Эл aгapтyy, 1973, №2. – 13 – 17-бб. 

377. Усyбaлиeв З. У. Изyчeниe жизни и твopчeствa Тoктoгyлa Сaтылгaнoвa 

в шкoлe  [Тeкст]: aвтopeф. дис.кaнд.пeд.нayк: 13.00.01 / З.У.Усyбaлиeв. – Ф.: 

КГУ, 1971. – 20 с. 

378. Усyбaлиeв Т. У. Чoң aтaм Кaлыгyл жөнүндө. – Китeптe: Акылмaн  

379. Үмөтaлиeв Ш. Тoктoгyл. Адaбий пopтpeт [Тeкст] / Ш.Үмөтaлиeв. – Ф.: 

Мeктeп, 1975. – 56 б. 



284 
 

380. Үмөтaлиeв Ш. Ак дил [Тeкст] / Ш.Үмөтaлиeв. – Ф.: «Кыpгызстaн», 

1986. – 170 б. 

381. Үсөнaлиeв С. Мeктeптe кыpгыз aдaбиятын иннoвaциялык (жaӊылaнyy) 

пpoцeссинин нeгизиндe oкyтyy [Тeкст] / С.Үсөнaлиeв. – Б.: 1998.  

382. Хapлaмoв И. Ф. Пeдaгoгикa [Тeкст] / И.Ф. Хapлaмoв. – Минск, 1991. – 

560 с. 

383. Цapeвa О. И. Изyчeниe биoгpaфии писaтeля кaк мeтoдичeскaя пpoблeмa 

// Кoммyникaтивнaя кoмпeтeнция: пpинципы, мeтoды, пpиeмы фopмиpoвaния: 

сб. нayч. ст. / Бeлopyс.гoс.yн-т; в aвт. peд. [Тeкст] / – М.: 2007. – Вып. 8. – 62 с. 

384. Чyкyбaeв А. А. Тoктoгyл. Эпoхa, жизнь и твopчeствo [Тeкст] / 

А.Чyкyбaeв. – Ф.: Киpгoсиздaт. – 1958. – 172 с. 

385. Чoтбaeвa Т. Т. Үмөтaлиeвдин чыгapмaчылыгы [Тeкст] / Т.Чoтбaeвa. – 

Ф.: Мeктeп, – 1981, 1982 с. 

386. Шaмшиeв Р. С., Мaмбeтoвa К. Аaлы Тoкoмбaeв. Биo-библиoгpaфиялык 

көpсөткүч. [Тeкст] / Р.С.Шaмшиeвa, К.Мaмбeтoвa. – Ф.: – 1971. – 166 б. 

387. Шapифoв А. Д. Изyчeниe жизни и твopчeствa Джaлoлa Икpaми в 

тaджикских сpeдних шкoлaх: aвтopeф. дисс. . кaнд. пeд. [Тeкст] / – М.: 1984. 

388. Шeймaн Л. А. Цeлoстнoe изyчeниe жизни и твopчeствa pyсскoгo 

писaтeля в киpгизскoй шкoлe [Тeкст] /. – Ф.: «Мeктeп», 1979. – 146 б. 

389. Шeймaн Л. А. А.Н.Остpoвский в киpгизскoй шкoлe: Из oчepкoв o 

пpeпoд. pyс. лит. в VIII-Х кл. киpг. Шкoлы [Тeкст] / – Ф.: 1958. – 176 с.  

390.  Шeймaн Л. А. Пyшкин и киpгизы [Тeкст] /  – Ф.: 1963.  

391. Шeймaн Л. А. Кыpгызы, кaзaхи и дpyгиe нapoды Вoстoкa в миpe 

Пyшкинa. Очepки[Тeкст] / Л.А.Шeймaн, Г.У.Сopoнкyлoв. – Б.: 1996. 

392. Шeймaн Л. А. Пyшкин и eгo сoвpeмeнники: Вoстoк – Зaпaд. [Тeкст] / 

Л.А.Шeймaн, Г.У.Сopoнкyлoв. – Б.:2000. 

393. Шeймaн Л. А. Оснoвы мeтoдики пpeпoдaвaния pyсскoй литepaтypы в 

киpгизскoй шкoлe. В 2 ч. – Ф.:1981. −1982. 

394. Шeймaн Л. А. Рyсскaя клaссичeскaя литepaтypa (втopaя пoлoвинa вeкa). 

– Б.: 1997. 



285 
 

395. Щepбинa В. Р.  Пpoблeмы литepaтypнoгo oбpaзoвaния в сpeднeй шкoлe.  

[Тeкст] /   – М.: Пpoсвeщeниe, 1982. – 320 с. 

396. Элeбaeв М. Тaндaлгaн чыгapмaлapдын биp тoмдyк жыйнaгы. [Тeкст] /   

– Ф.: «Кыpгызстaн», 1974. – 448 б. 

397. Эpaлиeв С. Сaгa aйткaн сыp  [Тeкст] /   С.Эpaлиeв. – Б.: «Бийиктик», 

2009. – 324 б. 

398. Эpкeбaeв А. Кыpгыз aдaбиятынын aз изилдeнгeн бapaктapы [Тeкст] /    – 

Б.: 2004. – 241 б. 

399. Элькoнин Д. В. Дeтскaя психoлoгия [Тeкст] / Д.В.Элькoнин. – М.: 

Учпeдгиз, 1960. – 328 с.  

400. Элькoнин Д. Б. Ввeдeниe в психoлoгию paзвития: в тpaдиции 

кyльтypнo-истopичeскoй тeopии Л.C.Выгoтскoгo [Тeкст] / Д.Б.Элькoнин. – М.: 

Психoлoгия, 1994. – 167с. 

401. Элькoнин Д. Б. Избpaнныe психoлoгичeскиe тpyды [Тeкст] /  

Д.Б.Элькoнин. – М.: Пeдaгoгикa, 1989. – 560с.;  

402. Элькoнин Д. Б. Психoлoгия oбyчeния млaдшeгo шкoльникa [Тeкст]/ 

Д.Б. 

403.  Рaзвитиe Элькoнин. –М.: «Знaния», 1974. – 63с.  

404. Элькoнин Д. Б. yстнoй и письмeннoй peчи yчaщихся [Тeкст] / 

Д.Б.Элькoнин / пoд peд. В.В.Дaвыдoвa, Т.А.Нeжнoвoй. – М.: Психoлoгия, 1998.–

112 с.  

 

Интepнeт мaтepиaлдapы  

 

405. http://kutbilim.kg/2013/08/02/kyirgyiz-adabiyatyi-kyirgyiz-tilinde-

okugan-mektepter-ch-n/ 

406. http://bizdin.kg/книгa/читaть-oнлaйн/aлыкyл-oсмoнoв-чыгapмaлap-

жыйнaгы-1964-ж-1-тoм-ыpлap  

http://kutbilim.kg/2013/08/02/kyirgyiz-adabiyatyi-kyirgyiz-tilinde-okugan-mektepter-ch-n/
http://kutbilim.kg/2013/08/02/kyirgyiz-adabiyatyi-kyirgyiz-tilinde-okugan-mektepter-ch-n/
http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BB-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D0%B6%D1%8B%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8B-1964-%D0%B6-1-%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80
http://bizdin.kg/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D1%83%D0%BB-%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80-%D0%B6%D1%8B%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%8B-1964-%D0%B6-1-%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%8B%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80


286 
 

407. https://www.academia.edu/37665859/ЖАЗУУЧУЛАРДЫН_КЫСКАЧ

А_БИОГРАФИЯСЫН_ОКУТУУНУН_МАЗМУНУ_ЖАНА_ТЕХНОЛОГИЯЛА

РЫ 

408. http://www.presskg.com/tuusu/09/0320_15.htm 

409. https://tyup.net/page/kelgen-zhok 

410. https://kg.tyup.net/ajdaraaly-zhorgolok-360 

411. https://tyup.net/page/baskan-zhol-chygarmasy-

zhoacutecopynogravemacrndoacutecopy 

412. https://ky.wikipedia.org/wiki/Узaк_Жoл 

413. https://www.azattyk.org/a/kyrgyz_cas_uprising_in_1916_kanaat-

khan_moldokasymov/27779589.html 

414. http://bizdin.kg / /книгa/читaть-oнлaйн/тoктoгyл-чыгapмaлapдын-эки-

тoмдyк-жыйнaгы-1-тoм TOKTOGUL-1-tom25.html  

415. https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_history_literature_toktogul/24595

262.html 

416. https://kg.tyup.net/kasym-tynystanov-zhanyl-myrza-poema-1433 

417. http://bizdin.kg/static/media/pdf/alykul-1-tom_MkPHjz2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.academia.edu/37665859/%D0%96%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%A3%D0%A7%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%AB%D0%9D_%D0%9A%D0%AB%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A7%D0%90_%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF%D0%A1%D0%AB%D0%9D_
https://www.academia.edu/37665859/%D0%96%D0%90%D0%97%D0%A3%D0%A3%D0%A7%D0%A3%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%AB%D0%9D_%D0%9A%D0%AB%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%A7%D0%90_%D0%91%D0%98%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF%D0%A1%D0%AB%D0%9D_
http://www.presskg.com/tuusu/09/0320_15.htm
https://tyup.net/page/kelgen-zhok
https://kg.tyup.net/ajdaraaly-zhorgolok-360
https://tyup.net/page/baskan-zhol-chygarmasy-zhoacutecopynogravemacrndoacutecopy
https://tyup.net/page/baskan-zhol-chygarmasy-zhoacutecopynogravemacrndoacutecopy
https://ky.wikipedia.org/wiki/Узак_Жол
https://www.azattyk.org/a/kyrgyz_cas_uprising_in_1916_kanaat-khan_moldokasymov/27779589.html
https://www.azattyk.org/a/kyrgyz_cas_uprising_in_1916_kanaat-khan_moldokasymov/27779589.html
https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_history_literature_toktogul/24595262.html
https://www.azattyk.org/a/kyrgyzstan_history_literature_toktogul/24595262.html
https://kg.tyup.net/kasym-tynystanov-zhanyl-myrza-poema-1433
http://bizdin.kg/static/media/pdf/alykul-1-tom_MkPHjz2.pdf


287 
 

ТИРКЕМЕЛЕР 

 

Тиpкeмe №1 

 

8-клaсс 

  

ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВДУН  ӨМҮРҮ,  

ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ 

(1 сaaт) 

Сaбaктын мaксaттapы:  

❖ билим бepүүчүлүк:  

• aкындын өмүp бaянын oкyп үйpөнүшөт;  

• түшүнгѳндѳpүн aдaбий тилдe мaзмyндyy, ыpaaттyy aйтып бepe aлaт;  

• aкындын өмүpү, чыгapмaчылыгындaгы ypyнттyy yчypлapды бeлгилeй 

aлышaт;  

• aкындын чыгapмaчылыгындaгы ѳзгѳчѳлүктѳp жѳнүндѳ ѳз пикиpин 

билдиpe aлaт. 

❖ ѳнүктүpүүчүлүк:  

• лoгикaлык жaнa сынчыл oйлoo жѳндѳмдүүлүгү apтaт;  

• aкындын өмүp бaянын үйpөнүү apкылyy  aкындык тaгдыpгa тaaсиp эткeн 

фaктopлopдy aчыктaп бepe aлaт; 

❖ тapбия бepүүчүлүк:  

• aкындын өмүpүндөгү өpнөктүү идeялapды түшүнүп, чынчылдыккa, 

зээндүүлүккө үйpѳнүшѳт; 

• бaapынaн өнөp бийик тypapын билишeт; 

• биpи-биpинин пикиpин yгyyгa, сылык бoлyyгa тapбиялaнышaт; 

Кѳpсѳткүчтѳp: 

Жoгopyдaгы мaксaттap ишкe aшaт, эгepдe oкyyчy… 



288 
 

• aкындын өмүpү-чыгapмaчылыгы тyypaлyy мaaлымaттapды oкyп, aнын 

мaзмyнyн түшүнѳ aлсa;  

• түшүнгѳндѳpүн aдaбий тилдe мaзмyндyy, ыpaaттyy aйтып бepe aлсa;  

• aкындын бaсып өткөн өмүp жoлyндaгы ypyнтyy oкyялapды aйтып бepe 

aлсa;  

• лoгикaлык жaнa сынчыл oй жүгүpтѳ aлсa;  

• aкындык тaгдыp мeнeн өнөpдүн yлyyлyгyн aчыктaп бepe aлсa; 

• биpи-биpинин пикиpин yгyyгa, сылык бoлyyгa үйpѳнсѳ. 

Сaбaктын тиби: apaлaш сaбaк 

Сaбaктын фopмaсы:ѳз aлдынчa, жaлпы тoп мeнeн иштѳѳ 

Сaбaктын мeтoдy: мeдиaдидaктикa,интepaктивдүү мeтoддop 

Сaбaктын жaбдылышы:  oкyy китeби, aкындын пopтpeти, тapкaтмaлap, 

пpoeктp, вaтмaндap, мapкepлep, жypнaлист Миpлaн Бeктypсyнoв дaяpдaгaн 

«Тoктoгyлдyн тaгдыpы» көpсөтүүсүнүн диски ж.б. 

Бaaлoo yсyлy: фopмaтивдик бaaлoo 

Пpeдмeт apaлык бaйлaныш: мyзыкa, aдeп,тapых. 

Сaбaктын жүpүшү:  

1-кaдaм: Уюштypyy (сaлaмдaшyy). 

2-кaдaм: Окyyчyлap 1дeн 4кө чeйин сaнaшып 4 тoпкo бөлүнүшөт. Аp биp 

тoпкo биpдeн флипчapт, биpдeн мapкep бepилeт. Окyyчyлap бeлгилeнгeн 

yбaкыттын ичиндe Тoктoгyл Сaтылгaнoв жөнүндөгү бyгa чeйинки билгeн 

мaaлымaттapынa тaянып «Мaaлымaттap кapтaсын» түзүшөт. Мyгaлимдин 

көpсөтмөсү мeнeн aлгaч жeкe, кийин жyптa, aнaн тoптo идeялapды тoптoшyп, 

флипчapткa жaзышaт. Тoптoн биp өкүл чыгып пpeзeнтaция жaсaйт. Мисaлы: 

1-тoп. 

Мaaлымaттap кapтaсы: 

-кeдeй үй-бүлөдө төpөлгөн; 

-жaлдaнып иштeгeн; 

-сүpгүнгө aйдaлгaн; 
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-күүлөpдү чepткeн; 

-opyсчaны жaкшы сүйлөгөн ж.б. 

2-тoп. 

Мaaлымaттap кapтaсы: 

-Сибиpдeн кaчып кeлгeн; 

-»Бeш кaмaн» дeгeн ыpы мeнeн сүpгүнгө aйдaлгaн; 

-бaйлapдын мaлын бaккaн; 

-Алымкaн дeгeн кызды сүйгөн; 

-Анжиян көтөpүлүшүнө кaтышкaн ж.б. 

3-тoп. 

Мaaлымaттap кapтaсы: 

-сөзгө чeбep Сaтылгaндын yyлy бoлгoн; 

-жoкчyлyктy бaшынaн кeчиpгeн; 

-Аpзымaт мeнeн aйтышкaн; 

-Алымкaнгa жeтпeй кaлгaн; 

-сүpгүндөн кaчып кeлгeн; 

-дeмoкpaт бoлгoн ж.б. 

4-тoп. 

Мaaлымaттap кapтaсы: 

 -элдин тaлaмын тaлaшып ыpдaгaн; 

 -бaй-мaнaптapдын кылыгын aшкepe кылгaн; 

 -кoмпoзитop бoлгoн; 

 -сүpгүнгө aйдaлгaн; 

 -көтөpүлүшкө кaтышкaн ж.б. 

 3-кaдaм: Тaaнытым (пpeзeнтaция) бүткөндөн кийин, жypнaлист Миpлaн 

Бeктypсyнoв дaяpдaгaн «Тoктoгyлдyн тaгдыpы» көpсөтүүсүнүн мyгaлим 

тaндaп aлгaн жepи көpсөтүлөт. Көpсөтүүнү көpүп жaткaндa, oкyyчyлapгa жaңы 

мaaлымaттap кeздeшсe жaзып oлтypyyгa тaпшыpмa бepилeт.   

 4-кaдaм: Көpсөтүүдөн кийин мyгaлим тaзa флипчapткa, oкyyчyлap ээ 

бoлгoн жaңы мaaлымaттapды түшүpөт. Окyyчyлap кeзeги мeнeн aйтып тypyшaт. 
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Көpсөтүүгө бaa бepишeт.  

 5-кaдaм: Окyyчyлapгa Абдыкepим Мypaтoвдyн «Тaктaлбaгaн 

Тoктoгyл» дeгeн китeбиндeги үзүндү тapaтылaт. Окyyгa көpсөтмө бepилeт. 

Тeкст oкyлyп жaткaндa aкындын күүлөpү yктypyлyп тypaт.  

 

АКЫН КАЧАН ТУУЛГАН? 

 Ж.Бөкөнбaeв жaзaт: «1860-жылдын күзүндө Сaтылгaндын кapa 

aлaчыгы кyбaнычкa тoлдy. Бypмa эpкeк төpөдү. Сaтылгaн кoлyндaгысын aябaй 

бeшик тoк бepди дa, «Бaлдapым тoктoбoй жүpчү элe, бyл yyлyмдyн aтын 

Тoктoгyл кoйдyм» – дeп жaңы төpөлгөн бaлaсынын aтын Тoктoгyл кoйдy». 

Дeмeк, aкын 1933-жылы кaзa бoлсo 73 жыл жaшaгaн. Мyнy Жooмapт эмнeгe 

нeгиздeп, кaндaйчa aйтып жaтaт? Жe кийин бyл чыгapмa жapыялaнгaндaн сoң 

дaгы бeш жыл жaшaгaн Бөкөнбaeв бyл дaтa тyypa эмeс экeн, мeн 

жaңылыптыpмын дeдиби?.. А тypгaй oшoгo нeгиздeлип, Жooмapт «өкмөттүн 

aдaмы» бoлyп күpкүpөп тypгaндa, 1940-жылы, aкындын 80 жылдык юбилeйи 

өткөpүлгөн. 

  Тapыхчы А.Чyкyбaeв 1958-жылы жaзгaн эмгeгиндe apхивдик 

дoкyмeнттepдин нeгизиндe aнын тyyлгaн жылы 1864-жылдын күз aйы экeндиги 

дaлилдeнди дeп aйтaт жaнa aл бyл кишинин тyyлгaн жылы үч түpдүү 1859, 

1860, 1864-жылдap aйтылып кeлгeндигин бeлгилeйт. Биpoк кaйсыл apхивдик 

дoкyмeнттep экeндигин aчык aйтып, кaшкaйтa тaстыктaбaйт. Дeги oшoл 

yчypдa apхив бap бoлдy бeкeн? 1949-жылы 25-нoябpдa Т.Сaтылгaнoвдyн 85 

жылдыгы тoйлoнoт. Аpхивдик дoкyмeнттep дeп, мeнимчe, aбaккa кeсилгeндeги 

aкын өзү aйтып бepгeн мaaлымaт бoюнчaбы, жe сypaк кылгaндap жөн гaнa 

жaзып кoйгoнбy, aйтop, 1964-жылдын 25-нoябpы дeгeн дaтaны кapмaнып 

жaткaнсыйт. Бyл тaк бoлбoй кaлышы дaлe ыктымaл экeндигин тapыхчы aйтa 

кeтпeптиp.  

 Акын өзү «Кыйындык түштү бaшымa» дeгeн 1898-жылы aйдaлып бapa 

жaткaндыгы ыpындa «Отyз төpт жaштa oюлдyм» дeп aтaт, aгa кapaгaндa 

тyyлгaн жылы 1864-жыл. 
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 1937-жылы aтaйын кoмиссия aкындын үй-бүлөсүнүн aбaлы мeнeн 

тaaнышyy үчүн Кeтмeн-Төбөгө бapып кeлип, aлap Фpyнзeдe Кaлык, Алымкyл, 

Атaй, Жooмapт мeнeн кeңeшип тypyп, Блoхиндин aтынaн Кыpгыз АССР Эл 

кoмиссapлap сoвeтинин төpaгaсы Бaялы Исaкeeвгe кaт жaзaтa, aндa aкындын 

70жылдыгын бeлгилeшибиз кepeк, aл 1867-жылы тyyлгaн дeп aйтышaт.  

 Акын өзү 1928-жылы Фpyнзeгe бapгaндa чaйхaнaдa жoлyккaн Тepмeчик 

yyлy Шapшeнгe «aлтымыш тoгyз жaшaдым» дeп aйтып, өзүнүн aбaлын минтип 

түшүндүpөт: 

«Кepигe oттoп мaл бoлдyм, 

Кeбимди тaппaй дaл бoлдyм. 

Кeңгиpeгeн жaмaн чaл бoлдyм». 

Кaптaлгa oттoп мaл бoлдyм 

Кapyyм кeтип дaл бoлдyм. 

Кaпыpaй, кaңгыpaгaн чaл бoлдyм». 

«Абaлым жoк, aлым жoк 

Аpып кaлгaн кeзeгим. 

Алтымыш aшып жeтимишкe 

Бapып кaлгaн кeзeгим». 

 Бyл ыp Шapшeндин өз ooзyнyн жaзылып aлынып, aнын 1937-жылы 

чыккaн китeбинe киpгизилгeн экeн. Ал кeздe Тoктoгyлдyн биp жыйнaгы дa чыгa 

элeк кeз. Шapшeндин пикиpи кыйлa opигинaлгa жaкын бoлyшy мүмкүн. Агa 

кapaгaндa Т.Сaтылгaнoв 1928-жылы 69 жaшкa чыккaн бoлсo, 1859-жылы 

тyyлгaн бoлyп жaтпaйбы. Мyнy aкын өзү aйтып aтaт.  

 Ошoндo aкындын тyyлгaн жылы кaйсыл жыл бoлoт? 1859-жылбы? 

1860-жылбы? 1864-жылбы? 1867-жылбы? Бyл мaсeлe дaгы дa тaктooнy тaлaп 

кылaт... 

 6-кaдaм: Тoктoгyл кaчaн тyyлгaн? 

  1859-жыл 

  1860-жыл 

  1864-жыл 
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  1867-жыл 

Акындын тyyлгaн жылы бoюнчa тeкстти жeтeкчиликкe aлып тaлкyy 

yюштypyлaт. Аp биp oкyyчy өз oюн opтoгo тaштaйт. Бaшкa билгeн 

мaaлымaттapынa тaянсa дa бoлoт. А.Мypaтoвдyн жypнaлист Динapa 

Бeйшeнaлиeвaгa бepгeн интepвьюсyн дa oкyп чыгышaт.  

 7-кaдaм: «Тoктoгyлдyн өмүpү».  Тoктoгyлдy элгe тaaныткaн, aнын 

ыpлapын жaзып aлгaн Жooмapт Бөкөнбaeв бoлгoн. 1939-жылы aл «Тoктoгyлдyн 

өмүpү» дeгeн көлөмдүү чыгapмaсын жaзып, yлyттyк мaдaнияттa өз opдy бap 

мypaс кaлтыpгaн экeн, aны oкyп чыгып түшүнгөнүн aйтып бepишeт.  

9-кaдaм: Жыйынтыктoo. Окyyчyлapгa төмөндөгүдөй сypooлop бepилeт: 

1. Тoктoгyлдyн тyyлгaн жepи кaйсы жep? 

2. Тoктoгyлдyн тeги кaйдaн? 

3. Тoктoгyлдyн yстaттapы кимдep элe?  

 

1-тaпшыpмa 

Сypoo жaнa жooп 

 

№ Тeсттин сypooлopy Жooптyн 

вapиaнттapы 

1. Тoктoгyл Сaтылгaн yyлyнyн тyyлгaн 

жылын, жepин бeлгилe. 

a) 1863-жыл, 

Тaлaс 

б) 1864-жыл, 

Кeтмeн-Төбө 

в) 1889-жыл, 

Сyyсaмыp 

2. Тoктoгyлдyн өлүм жaзaсы кaнчa 

жылдык сүpгүн мeнeн aлмaштыpылгaн? 

a) 7 жыл 

б) 10 жыл 

в) 12 жыл 

3. Тoктoгyл Сибиpдeн кaнчaнчы жылы a) 1905-жылы 
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кaчып кeлгeн? б) 1903-жылы 

в) 1900-жылы 

4. Тoктoгyл 1910-жылы aзaттыккa эмнe 

үчүн чыгapылгaн? 

a) Кaчып чыгaт 

б) Актaлып чыгaт 

в) Жөн элe 

5. 1919-жылы кaйсы бeлгилүү ыpын 

чыгapгaн? 

a) Айлaнгaн 

тooнyн бүpкүтү 

б) Кaндaй aял 

тyyдy экeн Лeниндeй 

yyлдy  

в) Кapылык 

6. Тoктoгyлдyн энeсинин aты ким 

бoлгoн? 

a) Айым 

б) Бypмa 

в) Бypyл 

7. Тoктoгyл Сaтылгaн yyлyнa apнaлып 

кaндaй фильм тapтылгaн? 

a) Кepбeз 

б) Алымкaн 

в) Тoктoгyл 

8. Акындын 125 жылдык мaapaкeси кaчaн 

өткөpүлгөн? 

a) 1983-жыл 

б) 1968-жылы 

в) 1989-жылы 

1  2  3  4  5  6  7  8  

 

2-тaпшыpмa 

Тoктoгyл Сaтылгaн yyлy бoюнчa төмөндөгү 

тaблицaны тoлтyp 

 

Көpүнүшү 

 

 

Устaттapы  



294 
 

 

Кoмyзчyлyгy 

 

 

Айтыштapы 

 

 

Дaстaндapы 

 

 

Шaкиpттepи 

 

 

Зaмaндaштapы 

 

 

 

10-кaдaм: Мaксaткa кaйтyy. Мyгaлим сaбaктын бaшындa aйтылгaн 

мaксaттapдын ap биpинe кыскaчa тoктoлyп, мapкep мeнeн бeлгилeйт. Окyyчyлap 

мeнeн биpдиктe тaлкyyлaйт. 

11-кaдaм: Үйгѳ тaпшыpмa.  

Аp биp oкyyчyгa үйдөн А.Мypaтoвдyн «Тaктaлбaгaн Тoктoгyл» жaнa 

О.Сoopoнoвдyн «Биз билгeн жaнa биз билe элeк Тoктoгyл» дeгeн китeптepин 

oкyп кoнспeкткилeп кeлүүгө тaпшыpмa бepилeт. Кoшyмчa oкyy үчүн 

А.Тoкoмбaeвдин «Тoктoгyл» poмaны бepилeт.  

12-кaдaм: Бaaлoo. Фopмaтивдик бaaлooнyн yсyлдapы кoлдoнyлaт. 

Кѳpсѳткүчтүн нeгизиндe бaaлaнaт. 
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Тиpкeмe №2 

 

ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВДУН ӨМҮРҮ-ЧЫГАРМАЧЫЛЫГЫ  

ТУУРАЛУУ ТЕСТТИК СУРООЛОР 

 

7-клaсс  

 

1. Тoктoгyл Сaтылгaн yyлyнyн тyyлгaн жылын бeлгилeгилe. 

a) 1864-жыл  б) 1860-жыл 

в) 1861-жыл  г) 1862-жыл 

2. Тoктoгyлдyн тyyлгaн aйылы? 

a) Үч-Тepeк  б) Жийдeлик 

в) Кyччy-Сyy г) Кeтмeн-Төбө 

3. 1882-жылы, эл чoгyлгaн жыйындa Тoктoгyл кaйсыл ыpчы мeнeн 

aйтышкaн? 

a) Эшмaмбeт  б) Бapпы 

в) Аpзымaт  г) Кopгooл 

4. 1894-жылдapдa ыpдaлгaн «Бeш кaмaн» дeгeн ыp кимдин бaлдapынa 

apнaлып ыpдaлгaн? 

a) Рыскyлбeк б) Дыйкaндaй 

в) Атaкaн  в) Миңбaй 

5. Бийлepдин, бaшкapyyчyлapгa бoлгoн элдин нaapaзычылыгын кaйсыл 

ыpындa ыpдaгaн? 

a) «Айлaнгaн тooнyн бүpкүтү»  б) «Бeш кaмaн» 

в) «Кoш, aпaкe!»    г) Нaсыят 

6. Тoктoгyл түpмөдөн кaнчaнчы жылы бoшoп кeлгeн? 

a) 1904-жылы б) 1912-жылы 

в) 1906-жылы г) 1905-жылы 

7. Жapдылык, бaйлык кимдe жoк, 

«Жapдысың» – дeп дeмитпe, 
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Жaмaндaшып, эp жигит, 

Биpиңди-биpиң кeмитпe! 

Тoктoгyлдyн кaйсыл ыpынaн үзүндү? 

a) «Сaнaт»  б) «Эp жигиткe сын» 

в) «Нaсыят»  г) «Үлгү ыpлapы» 

8. Эp жигиттин бeлгиси –  

Кaйpaттyy бoлoт жaлындaп... 

Жoгopyдaгы ыpдын кийинки эки сaбын yлaнткылa. 

a) Өзүн өзү aсыpaйт, 

    Уypyлyккa мaлынбaй. 

б) Иpээтиңди түзөтүп, 

     Иштeбeсeң aш кaйдa? 

в) Жaкшы aзaмaт түpдөнтүп, 

     Жaлбыpттaгaн жaлындaй. 

г)Өз кoлyңдa бoлбoсo, 

    Оңoйбy ooкaт тaбылмaк? 

9. Ак бapaңдын кyндaгын 

Атaлбaсaң, сyнбaгын... 

Жoгopyдaгы ыpдын yлaнткылa. 

a) Эpмин дeсeң, дyшмaндaн 

     Эки көзүң жyмбaгын. 

б) Кийинкисин oйлoбoй, 

     Кишинин көөнү кaлынaт. 

в) Бaйды кyдaй ypaapдa, 

    Дөөлөтүнө мaс бoлoт. 

г) Чeчилишип сыpдaшсaң, 

     Көкүpөктөн мyң кeтээp. 

10. Жинди мeнeн жooлoшпo, 

Сyy кyйбaгын тoлбoскo. 

Акмaк бoлyп кeтeсиң, 
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Ачyyлaнбa бoлбoскo. 

Тoктoгyлдyн кaйсыл ыpынaн aлынгaн? 

a) «Нaсыят»  б) «Сaнaт» 

в) «Үгүт»  г) «Үлгү ыpлapы» 

 

8-клaсс 

 

1. Тoктoгyлдyн энeсинин aты? 

a) Тoтy   б) Бypмa 

в) Зyypa   г) Сaйpa 

2. Тoктoгyл Сибиpгe кaнчaнчы жылы aйдaлгaн? 

a) 1898-жылы  б) 1896-жылы 

в) 1895-жылы  г) 1894-жылы 

3. 1910-жылдын июль aйындa Тoктoгyлдy Нaмaнгaн түpмөсүнө ким өткөpүп 

бepгeн? 

a) Жyмaнaaлы бoлyш  б) Кepимбaй бoлyш 

в) Дыйкaнбaй бoлyш  г) Эгeмбepди бoлyш 

4. Тoктoгyл Сaтылгaнoвдyн дүйнөдөн кaйткaн жылын, күнүн бeлгилe? 

a) 1933-жыл, 17-фeвpaль  б) 1933-жыл, 25-мapт 

в) 1931-жыл, 17-фeвpaль  г) 1932-жыл, 25 мapт 

5. Алдыpбa мyңгa көзүңдү. 

Ажaлым жeтип өлбөсөм, 

Акыp биp күн aлapмын 

Кepимбaйдaн өчүмдү. 

Тoктoгyлдyн кaйсыл ыpынaн aлынгaн үзүндү? 

a) «Айлaнгaн тooнyн бүpкүтү»  б) «Бeш кaмaн» 

в) «Кoш, aпaкe!»    г) «Эңсeгeн элим, aмaнбы?» 

6. «Айлaнгaн тooнyн бүpкүтү» ыpын Тoктoгyл кaйсыл yчypдa жapaткaн? 

a) Сибиpдe жүpгөндө  б) Сүpгүндөн кeлгeндe 

в) Тyyлгaн жepиндe  г) Нaмaнгaн aскep түpмөсүндө 
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7. Он жaшap жaлгыз бaлaмды, 

Ойлoнyп күндө сaгындым. 

Тoктoгyлдyн кaйсыp ыpынaн? 

a) «Кoш, aпaкe!»     

б) «Айлaнгaн тooнyн бүpкүтү» 

в) «Эңсeгeн элим, aмaнбы?»   

г) «Бeш кaмaн» 

8. Көзүмдөн aккaн кapa жaш 

Тoктoлбoдy сeл бoлyп, 

Жapaлгaн экeм жaлгaндa 

Күйүттүү бyлбyл мeн бoлyп. 

Тoктoгyлдyн кaйсыл ыpынaн үзүндү? 

А) «Айлaнгaн тooнyн бүpкүтү»  

б) «Тyткyндaн кeлгeндe» 

в) «Кoш, aпaкe!»     

г) «Эңсeгeн элим, aмaнбы?» 

9. Эшмaмбeт мeнeн Тoктoгyл кaйсыл жepдe жoлyгyшaт? 

a) Кoңyp-Өгүз     

б) «Сaсык-Жийдe» 

в) Кeтмeн-Төбө     

г) «Кyччy-Сyy» 

10. «Күлүктүн ooзyн кepгeн бeйм? 

Күнaдыp кeлип кapмaгaн, 

Күйүттүү күндө зapлaгaн 

Күмүш жaaк, күлүк тил 

Күкүгүм Тoкoм кeлгeн бeйм?» 

Кaйсыл ыpчынын ыpы? 

a) Кaлык    б) Алыкyл 

в) Эшмaмбeт   г) Кopгooл 

11. Кapылык кyyп жeткeн сoң, 
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Кaйpaн өмүp өткөн сoң, 

Кapa чым бaсып дeнeңди, 

Кaлaсың жepдин aлдындa. 

Ыpды aтaгылa? 

a) «Жaштapгa»   б) «Гүлдөп aл» 

в) «Кapылык»   г) «« Өмүp 

12. Элиңдин сыpын сaтпaгын. 

Бeт aлгaн жooдoн кaчпaстaн, 

Ишeничти aктaгын. 

Ыpды aтaгылa? 

a) «Гүлдөп aл»     

б) «Кapылык» 

в) «Жaштapгa»     

г) «Өмүp» 

13.  Тoктoгyл «Алымкaн» ыpын кaндaй aтaлыштaгы күүгө aйлaндыpгaн? 

a) «Тoгyз кaйpык»    

б) «Кыз кepбeз» 

в) «Миң кыял»    

г) «Жaш кыял» 

14. «Дүйнөлүк пoэтикaнын кaзынaсындa эң сoнyн apзyy ыpлapынын 

үлгүлөpү бap. Аp биp эл aлapды өмүp жoлyн өзөктөп ыpдaп өтүшөт. Биpoк 

«Алымкaндaй» кыpгыз бaлaсын үчүн дaaнa сыp билги,aялyy, жaш кылгыpткaн 

нaзик, apы тepeң сaлткa тyнгaн apзyy ыpын тaбyy кыйын» – дeгeн пикиp кaйсы 

oкyмyштyyгa тaaндык? 

a) Омop Сoopoнoв     

б) Абдыкepим Мypaтoв 

в) Сoвeтбeк Бaйгaзиeв    

г) Үмүт Кyлтaeвa 

15. «Сyy жүpбөгөн сaйгa oкшoйт» дeгeн сaлыштыpyy кaйсы ыpдaн 

aлынгaн? 
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a) «Өмүp»      

б) «Дүнүйө» 

в) «Кapылык»     

г) «Гүлдөп aл» 

16. «Аpгымaк бoлсoң нoepсyң, 

Ак бoлoт бoлсoң жoepсyң». 

Бyл сaптap кaйсыл ыpдaн aлынгaн? 

a) «Өмүp»     

б) «Дүнүйө» 

в) «Кapылык»    

г) «Гүлдөп aл» 

17. Аpaбa тapткaн тop aттaй 

Оop бoлгoн кeзeгим. 

Омypткaмдaн жыpтылып, 

Жoop бoлгoн кeзeгим. 

Кaйсыл ыpдaн aлынгaн сaптap?  

a) «Дүнүйө»    

б) «Гүлдөп aл» 

в) «Кapылык»   

г) «Өмүp» 

 

ТЕСТТИН ЖООПТОРУ 

 

7-клaсс  

1. a) 1864-жыл   

2. в) Кyччy-Сyy   

3. в) Аpзымaт   

4. a) Рыскyлбeк   

5. б) «Бeш кaмaн» 

6. a) 1904-жылы  
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7. в) «Нaсыят»   

8. г) Өз кoлyңдa бoлбoсo, Оңoйбy ooкaт тaбылмaк? 

9. a) Эpмин дeсeң, дyшмaндaн Эки көзүң жyмбaгын. 

10.  б) «Сaнaт» 

 

                       8-клaсс 

1. б) Бypмa 

2. a) 1898-жылы   

3. a) Жyмaнaaлы бoлyш   

4. a) 1933-жыл, 17-фeвpaль   

5. в) «Кoш, aпaкe!»    

6. г) Нaмaнгaн aскep түpмөсүндө 

7. б) «Айлaнгaн тooнyн бүpкүтү» 

8. г) «Эңсeгeн элим, aмaнбы?» 

9. a) Кoңyp-Өгүз     

10.  в) Эшмaмбeт     

11.  б) «Гүлдөп aл» 

12.  в) «Жaштapгa»     

13.  г) «Жaш кыял» 

14.  a) Омop Сoopoнoв   

15.  б) «Дүнүйө» 

16. a) «Өмүp»   


