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 «Қазақтың төл мәдениеті, соның ішінде әдебиет 
әлемдік көркем мәдениеттің бір бөлігі болып 
табылады. Сонымен қатар осы байлыктың түпнұска-
сымен танысу қазақтарға салт-дәстүрді, бүтіндей 
алғанда туған мэдениетті ғана меңгеруге мүмкіндік 
бермейді, сондай-ак туған тілде тілдік қызметті 
колдауға, жеке тұлғаның қабілеттерін дамытуға және 
стандартты құрылым элементтерінен әркез аякталған 
түпнұсқа сөз тудыруға көмектесетіні сөзсіз» [1, 35-
6.]. 

Жоғары сынып оқушыларының окырмандык 
кызығушылық деңгейін меңгеру максатында бірка-
тар зерттеу жұмыстары жүргізілді. Біз зерттеу 
жүмысы барысында жалпыдан жекеге принципін 
үстандык. 

Оқушылардың қазақ авторлары туындыларына 
оқырмандык кызығушылығының деңгейін зерттеудің 
бастапқы кезеңінде сауалнама жүргізілді, окырман-
дык тіркеу кәртішкелері, окырмандық күнделіктер 
зерттелді, білім алушылармен, ата-аналармен және 
кітапханашылармен әңгіме-сұхбат жүргізілді. 

Біздің алдымызда шешуді қажет ететін біркатар 
міндеттер тұрды: 

- орыс тілді мектептің жоғары сынып оқушы-
ларының тұлғалык бағытын зерттеу; 

- оку қызметінің уәжін ашу; 
- білім алушылардың окырмандык қызығушы-

лык ортасымен танысу; 
- білім алушылардың қазак авторларының 

туындыларына окырмандык кызығушылықтарының 
деңгейін аныктау. 

Алынған нэтижелерді талдауда біз төменде-
гілерді аныктадык: 

а) білім алушылардың басым кызығушылығы 
олардың болашак мамандықты таңдауға бағдар 
жасауымен байланысты; 

б) білім алушылар көбінесе информатика, 
математика, Қазақстан тарихы, шет тілі сияқтар 
пэндерге қызығады; 

в) білім алушылардың әдебиетке, оның ішінде 
қазақ эдебиетіне кызығушылығы кең, артық емес, 
олар 
бұл пэнге онша қызықпайды. 

Білім алушылар «Сендер казақ авторларының 
туындыларын кандай себеппен окисыңдар?» деген 
сұрақка оларды белсенді оқуға итермелейтіы 
бірнеше факторларды келтірді: 

- көркем туынды тақырыбы және онда 
көтерілген мэселе бойынша шығарма, реферат жазу 
үшін жэне хабарламалар жасау үшін; 

- тарихи сипаттағы сұрақтарға жауап алу үшін; 
- адамдар арасындағы өзара қарым-қатынас 

жасау мәселелерін білу және оларды шешу 
жолдарын аныктау үшін; 

- сюжеттің динамикалыдығы жэне тереңдігі, 
өткірлігі қызықтырады; 

- халыктың рухани мэдениетінің мэн-маңызын 
түсіну үшін; 

- зияткерлік деңгейді арттыру үшін; 
- жазушының тілі мен стилі қызыкты; 
- оқуға кеңес берді; 
- бұл казір сэнге айналған; 
- «бұдан басқа еш нэрсемен айналысу мүмкін 

болмағандыктан». 

1-кесте - Зерттеудің бірінші кезенінде казақ 
авторларының туындыларына оқырмандық 

кызыгушылык денгейінің көрсеткіштері 
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Жоғары сынып окушыларының оку уәжі 

каыдай? 
Окушыларға тапсырма береміз: Махамбеттін 

казак тіліндегі кемінде 5 өлеңін жаттау, бұдан 
төмендегідей корытынды шыгарамыз: 

- окушы жаттаган әрбір өлені үшін бір балл 
алады; 
- 5-еуден артық өлен жаттаған білім алушылар 
қалалык көркем сөз оку сайсына катысу 
мүмкіндігіне ие болады; 
М. Өтемісұлының өмірі мен шығармашылыгын 

жақсы меңгерген окушылар «Акылшылар» атты 
зияткерлік ойынына катысады. 

Зерттеу барысында төмендегідей алуан түрлі 
кедергілер кездесті: 
- мұғалімнін мақтау сөзін естуге ұмтылу және 
жаксы баға алуға тырысу (білім алушылардын 
75-85 %-ы); 
- ойын кызметіне жэне ойлау қызметіне 
кызығушылык (білім алушылардың 25-15 %-ы). 
«Балалар. сендерде оқырмандык күнделік бар 

ма?» деген сұракка он жауап ала алмадык. Тек 
окушылардың кейбірі ғана бастауыш сыныптарда 
окырмандык күнделік ашу тәжірибесінің 
болғандығын және бұл жұмыстың кейінірек колға 
алынбаганын айтты. Ал бір окушы кыз кітаптын, 
ыегізінен, шыгыс мәліметтері туралы (автордың аты-
жөні, кітаптың атауы, «кітапұнады», «орташа», 
«жаман емес» секілді өзінің ішкі әсері жазылгаы) 
кыскаша акпарат жазылған күнделігін көрсетті. 

Кітапханашылармен әңгімелесу және жоғары 
сынып оқушыларының окырмандык кәртішкелерін 
зерттеу барысында біз балалардың окырмандык 
кызығушылыктары әр түрлі екеніне көз жеткіздік: 
тарихи тақырып, фантастика (киял-гажайып), казіргі 
заманғы философиялык ертегілер, шытырман 
окигаға кұрылған әдебиет. Қазак авторларының 
туындыларынан тек казак эдебиеті сабактарында 
оқуға жэые меңгеруге кеңес берілген туындылар 
ғана орыс тілінде окылған. Олар: М. Әуезовтің 
«Абай жолы». Б. Майлиннің «Шұғаның белгісі», Ғ. 
Мүсіреповтің «Қазак солдаты», Ә. Нұрпейісовтің 
«Қан мен тер» туындысы. А. Құнанбаевтың 
лирикасы, Ы. Алтынсариннің әңгімелері және тагы 
баскалар. Қазак авторларының казак тіліндегі 
туындыларын оку өте сирек кездеседі. 

«Жогары мәдениет - бұл, бәрінен бұрын, ұлт 
пен мемлекеттің омір сүруінің негізгі шарты болып 
табылатыи жоғары кұндылықтар жүйесі». 

«Адамдык кұндылыктар тарихы, адамдардыы 
өмірге, өлімге, махаббатка, Құдайга, ар-намыска, 
заттар мен идеяларга катынасы - бұл адамзат 
болмысының шын мэніндегі өзегін көрсететін тарих» 
[2]. 

Біз эксперимент барысында жоғары сынып 
окушыларын философиялык, этикалык, тарихи 
болмыс мэселелері толғандыратынын анықтадык. 
Оларға «Адам -табиғаттың бір бөлшегі», «Адам және 
Құдай», «Адам жэне оның өмірдегі мэні мен орны», 
«Әйел-ана - емірдің негізі», «Әйелдін рөлі, еркектің 
орны (корғаушы, жасампаз): эйел мен еркек 

арасындағы карым-катынас», «Ата-ана мен бала 
арасындағы психологиялык катынас», «Табиғат - 
Құдайдын ерекше кұдыреті», «Жаксы жэне жаман», 
«Даналык, төзімділік. шыдамдылык, жеке кадір-
касиет, абырой сезімі, еркіндікті сүю», «казіргі 
заманғы казак, кыз бала жэне ер бала кандай болуы 
керек?». «Мыкты тұлға, Көшбасшы кандай 
касиетгерге ие болуы керек?» сиякты такырыптар 
ұнайды. 
Адамзат оқудан баска білімді тиімді алу жолдарын 
білмейді. Ол адам дамуын басқа кұралдарға 
карағанда жылдамырак активтендіреді. Білім 
алушыларды окуға жүмылдыру акпараттың 
маныздіы көздеріне жол ашып кана қоймайды, 
сонымен катар оған эсер етеді (оның жанын 
корғайды, акылы мен жүрегін коректендіреді, өзін-
өзі шығармашылық тұрғыдан тұлғаға айналдыруға 
жэне кандай киын жағдай туындаса да, өмір сүруге 
бейімді болу, өмірдің қиындыктарына жауап бере 
білу қабілетін арттыруға көмектеседі). 

Білім алушылардың қазак әдебиеті 
туындыларына окырмандык кызығушылығын 
калыптастыру барысында отбасынын рухани 
атмосферасы ерекше рөл атқарады. Отбасылык оку - 
балаларды отбасында тэрбиелеудің ұмытылып 
калған кұбылысы. Әрине, мұның элеуметтік 
сипаттағы объективтік себептері де бар, яғни ата-
аналар негізінен материалдык мэселелерді шешумен 
айналысады. 

«Сіздің отбасыңызда окудың алатын орны 
кандай?» дегеы сүракка балалар бірыңғай жауап 
бермейді. «Иә, біздің отбасында оку - бұл сүйікті 
жұмыстардың бірі. Біздін кітапхаиамыз үлкен, онда 
казак авторларының 20-30 туыныдысы бар. Әсіресе, 
І.Есенберлиннің «Көшпелілер», Б. Жандарбековтін 
«Сактар» атты тарихи романдарын кайта-кайта 

Қазак 
авторларының 
туындыларына 
окырмандык 

кызығу деңгейінің 
көрсеткіштері 

9-сынып 
90 окушы 

10-
сынып 

90 
окушы 

11-сынып 
90 оқушы 

 
 

саны % саны % саны % 

Окумен 
айналысатын 

тұрақты 
окырмандар 

4 5 6 7 9 10 

Окуды жақсы 
көретіндер, 

бірақонымен 
жиі 

айналыспайтын
дар 

3  4 6 7 6 7 

Мектеп 
бағдарламасы 

бойынша 
оқитындар 

25 28 15 16 12 14 

Аз оқитындар, 
бірақ ойлы, 
парасатты 
окитындар 

4 5 6 7 12 14 

Тым аз және сирек 
окитындар 

65 70 57 63 51 55 
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окуды жаксы көреміз. Осы кітаптардын аркасында 
мен казактардыи өткен өмірі туралы көп мағлұмат 
алдым. Біз кітапханамызды кітаптармен толтыруды 
одан эрі жалғастырудамыз. Менің ата-анам жэне біз, 
балалар, кітапханаға кітаптар, журналдар алу үшін 
жиі барамыз. Оны окып болғаннан кейін біз 
талкылауды, дауласуды ұнатамыз, бірак ата-анамыз 
көбіиесе өз жұмыстарымен айналысатындыктан, 
мұндай кештер сирек болады» (Инна К.). Әрине, 
бұлайша ашык жэне аныкайту аз кездеседі, сұралған 
білім алушылардың жалпы санының шамамен 22 %-
ын ғана кұрайды. 

Оқушылар өз сауалнамаларында өз отбасылары-
нын көркем түындыны окуға катынасы туралы 
жазады (сауалнамадан үзінділер). «Біздін отбасында 
экем гана окуды жаксы көреді. ол детектйвке. 
фантастикаға. кызығады. 

сондықтан біздің кітапханада осы жанрдагы 
кітаптар өте көп. Қазак авторларының туындылары 
өте аз, I. Есенберлиннің «Көшпелілері», М. 
Әуезовтің «Абай жолы» бар (Лаура У.). . 

«Менің анам казіргі замангы авторлардың 
махаббат туралы туындыларын окуды жаксы көреді. 
Біздің үйде осы сериямен жарык көрген кітаптар өте 
көп. Сонымен катар Наталья Правдинаның, Джон 
Кехоның, Роберт Кийосакидің, Пауло Коэльоның 
жэне т.б. кітаптары бар. Өкінішке орай, казак 
авторларының туындылары аз» (Иван А.). Осындай 
оку мазмұнының деңгейі жогары отбасылар 30 %-
дан сэл артык. 

«Менің ата-анамның окуга уакыты жок. Олар 
жұмыстан кейін катты шаршайды. сонымен катар 
баска да мэселелер жеткілікті. Біздің үйдегі кітап-
хана аса үлкен емес, онда, негізінен, мектепке 
арналган кітаптар бар. Мені кітап оку кызыктыр-
майды. одан да теледидар көргенім жақсы немесе 
компьютермен жұмыс істеймін. Содан соң маған 
күрес үйірмесіне бару керек» (Николай А.). Мұндай 
жауаптар 50 %-ды қүірайды. 

Жогары сынып окушыларының қазак авторла-
рының туыыдыларына окырмандык кызыгушы-
лыгының деңгейіы аныктау максатында, біз 
сауалнама жүргіздік. Төменде берілген сауалнама 
сұрактарына № 2, №7, №8, №11, №20 орыс тілді 
мектептің жэне «Озат» дарынды балалар мектебінін, 
сонымен катар Педагогикалык колледж жанындағы 
мектептің 10-11-сынып окушылары жауап берді, эр 
сыныпта 30 адам болды: 

1. Сендер казак жазушыларыиың туьшдыларың 
юқисыңдар ма? 

2. Сендер казак жазушылары туындыларынын 
түпнұскасын окисындар ма? 

3. Сендер казак жазушыларының аударылған 
туындыларын окисындар ма? 

4. Сендерді казақ эдебиеті жазушыларынын 
туыидылары кызыктыра ма? 

5. Сендер мектеп багдарламасы бойынша окуға 
міндетті казак жазушыларының туындыларын 
окисыңдар ма? 

6. Сендер кітапханаға барасындар ма? 
7. Сендердің үйдегі кітапханаларында казақ 

авторларының туындылары бар ма? 

8. Сендердің ойларыңша. казақ жазушыларының 
туындыларын окуға деген кызығушылыкты 
отбасында жүзеге асыру дұрыс па? 

9. Сендердің ойларыңша. казак жазушыларының 
туындыларын окуға деген кызыгушылықты мектепте 
жүзеге асыру дұрыс па? 

10. Мектептегі казак эдебиеті сабақтары көңілсіз 
жэне бірыңғай өтетіндіктен, сендерге казак 
жазушыларының туындыларын оку кызықсыз ба? 

11. Сендерге казак эдебиеті сабактары кызыкты 
ма және олар казак эдебиеті жазушыларының 
туындыларын оқуға кызығушылыкты тудыра ма? 

Сауалнама талдауы көрсеткендей, жоғары 
сынып окушыларының 43 %-ы казак авторларының 
аударылған туындыларын оқиды, соның тек 2 %-ы 
ғана көркем туындылардың түпнұскасыы окуға 
тырысады. Білім алушылар тарихи туындыларға 
ерекше кызығады. Олар: I. Есенберлиннің 
«Көшпелілер», «Алтын орда», Ә. Кекілбаевтың 
«Үркер» романы, Б. Жандарбековтің «Сактар» 
дилогиясы. Ә. Әлімжановтың «Махамбеттің 
найзасы», М. Әуезовтің «Абай жолы» туындылары. 

Орыс тілді мектептердің жоғары сынып 
окушыларының арасында окырмандық 
кызығушылықты зерттеу денгейі көрсеткендй, біздің 
окушыларға мэдениет ғарышы, болмыс, элеуметтік-
саяси мэселелер, казак халкы өмірінің эр түрлі 
уақыттағы жэне кеңістік өлшеміндегі жылнамасы 
бэрібір емес. 

Өзі туралы, өзінің эдебиетке катынасы туралы 
10-сынып окушысы Карлыгаш Б. Былай дейді: 
«Сенің пэнге катынасың сабактың немесе 
бағдарламаның киындығына байланысты емес, ол 
мұғалІмнің оны саған қалай жеткізгеніне тікелей 
байланысты. Откен оку жылында біз казак әдебиеті 
бойынша кәптеген туындыларды окыдық. БІрак 
меңгерілген материалдың көлемінің үлкендігіне 
карамастан, барлығы менің есімде, тіпті барлык 
туындылардын сюжетін мазмұндап бере аламын, сол 
кездегі көңіл-күйімді де сипаттап бере аламын. Мен 
мұғалімге, оның шыдамдылығына, түсінігіне, 
эділеттілігіне, сонымен катар эдебиеттің жаңа жэне 
кызыкты окиғаларга толы кызыкты элем екенін 
түсінуге мүмкіндік бергеніне ризамын. оган алғыс 
айтамын» (шыгармадан үзінді). 

Дегенмен білім алушылардың 50 %-ы эдебиетке, 
соның ішінде казак эдебиетіне жалпы немісұрайды 
қарайды. 

Қазак эдебиеті оку пэні ретінде мұғалім 
тұлғасына біркатар мәнді кэсіби талаптар кояды. 

Орыс тілді мектептердегі қазак эдебиеті 
мұғалімдеріне күрделі эрі өте маңызды міндет 
койылған. Ол - білім алушыларға көркем мэтінді, 
казак жазушылары мен акындары жасаған бейнелер 
мен ойлардың тереңдігін түсінуге үйрету, оларды 
Қазақ сөзі элеміне жетелеу. Осыған байланысты 
казіргі заманғы педагоггарда шығармашылык 
еркіндік жэне окыту формалары мен эдістерін тандау 
кұкығы бар, екінші жагынан, ол окулыктардың. 
көркем мэтіндердің, монографиялык жэне теориялык 
әдебиеттің, эдістемелік кұралдардың тапшылыгы 
жагдайында үнемі жұмыс істейді. Соңғы 3-5 
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жылдары эдістемелік журыалдарда біркатар 
зерттеулер, басылымдардың жарияланғанын, казак 
авторларының туындылары жарык көргенін. казак 
эдебиеті кайраткерлерінін өмірі мен шығармашы-
лығын зерггеу бойыиша казак жэне орыс тілдерінде 
монографиялык еңбектердін жарык көргеыін айта 
кету керек. 

Орыс тілді мектептерде казақ эдебиетін окыту 
казіргі заманғы мұғалім-пэн окытушысына казак 
жэне орыс тілдеріы жетік меңгеруді, кандай да бір 
тілдің даму заңдылыктары мен ерекшеліктерін 
білуді, эрбір эдебиеттің жанын, казак және орыс 
халыктарының ділін түсінуді міндеттейді. 

Орыс тілді мектептерде казак эдебиетін окыту 
казак тілін екінші тіл, баска тіл ретінде окытудың 
этиомэдени жэне лингвомэдени тэсілін талап етеді. 
«Созді айтудың жэне оны кабылдаудың жанды 
коммуникативтік үдерістерін, тілдік тұлға жэне 
ұлттық діл тэжірибесін зерттеу» «элемніңтілдік 
бейнесін» жүйелі сипаттауға мүмкіндік береді. 

Қазақ әдебиеті сабактарында Қ. Нұрланова [3], 
М. Хасанов[4] сиякты философтардың. А. 
Сейдімбек[5] сиякты этнографтың енбектерінің 
материалдарыы пайдалану маңызды. 

Бұл туралы ғалым Г.М. Әлімжанөва да анык 
жазады: «лиыгвомэдеыиет коыцептісінің мэдениет-
танушылык мазмұны келесі мэліметтермен 
байланысты: 1) ойлаудың ұлтгык ерекшеліктері. 
когамнын эр түрлі даму кезеңдеріне тэн жэне 
материалдык эрі рухани мэдениетте көрініс тапкан 
ыегізгі дүниетанымдык категориялар (филосо-

фиялык, діни. адамдык жэне т.б.) туралы; 2) ұлттык 
тарихи даму үрдісі туралы: 3) көркем мэдениет 
туралы; 4) салт-дәстүрлер. рэсімдер, рэміздер, 
нышандар туралы; 5) салт-дэстүрлермен тығыз 
байланысты тұрмыстык мэдениет туралы; 6) 
күнделікті тэртіп, мінез-құлық туралы (ұлттыктэртіп 
стереотиптері жэне т.б.)» [6, С. 67 ]. 
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