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Құрастырушыдан  

... Қазақтың ғалым педагог-ағартушыларының ірі өкілдерінің бірі, қазақ 

даласында алғаш болып, білім қоңырауын соққан ағартушы-педагог, балалар 

әдебиетінің атасы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері, тіл тазалығы 

үшін күрескен Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдық мерейтойына арнап 

Арқалық қаласындағы облыстық №2 әмбебап ғылыми кітапханасының 

әдістеме-библиография бөлімі «Даланың дара ұстазы» атты био-

библиографиялық көрсеткішті оқырмандар назарына ұсынып отыр.  

   Био-биографиялық көрсеткішті шығарудағы мақсат: ағартушы-педагог Ы. 

Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығын өскелең ұрпаққа дәріптеп, 

насихаттау. 

   Бұл әдістемелік құралда Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен 

шығармашылығы, «Кел, балалар оқылық!» деп жар салудан тыңбаған, сол 

арқылы қазақ балаларының надандық қамытын киюіне жол бермеген бірден-

бір тұлға екендігі, Торғай даласында ашқан мектептері мен еңбек жолы 

туралы баяндалады.  

Био-библиографиялық көрсеткіш «Сөнбес шырақ», «Ыбырай тағылымы», 

 «Ы. Алтынсариннің шығармалары мен ол туралы 

 жазылған жарияланымдардың тізімі», «Ыбырай жаққан шырақтар», 

 «Ыбырай мұрасы - таусылмас бұлақ», «Ы. Алтынсариннің өмірі мен 

шығармашылығы туралы қысқаша анықтама» атты бірнеше 

бөлімдерден тұрады. 

   Басылымға ағартушы-педагогтың өмірі мен ағартушылық қызметі, 

шығармалары мен ол туралы мерзімді басылым бетіндегі 

жарияланымдарының тізімі, эпистолярлық мұралары жайлы мәліметтер 

берілген.  

   Әдебиеттер тізімі хронологиялық ретпен орналастырылып, көмекші құрал 

ретінде есімдердің әліпбилік көрсеткіші берілген. 

   Био-библиографиялық көрсеткіш барша оқырман қауымға арналған. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Сөнбес шырақ 

 

   Қазақтың аса көрнекті ағартушы-педагогі, 

жазушы, ақын, аудармашы, этнограф Ыбырай 

Алтынсарин 1841 жылы 20 қазанда бұрынғы 

Торғай облысы, Николаевск уезінің 

Арақарағай болысында (қазіргі Қостанай 

облысы, Затобол ауданы, Әлжан селосы) 

дүниеге келген. Балғожаның тұңғышы 

Алтынсарының отауында алғашқы перзент 

дүниеге келгенде Ұзынқыпшақ арысы түгел 

қуанады. Ата-анасы ойын-той өткізіп, балаға 

Ибрахим деп ат қояды. Кейін оны халық 

Ыбырай деп атап кетеді. Ыбырайдың әкесі (Алтынсары) ерте қайтыс 

болғандықтан, ол атасы Балғожа бидің тәрбиесінде өскен.  

   Ыбырайдың балалық шағы, ХІХ ғасырдың 40-жылдары Қазақстанның 

Ресейге қосылу процесі едеуір етек алып, нығая түскен кезге келді.  

   1850 жылы 23 тамызда орыс-қазақ мектебі ашылып, сол мектепке түскен 30 

қазақ баласының бірі – Ыбырай болатын.  

   Мектеп ашудағы Ресей үкіметінің көздегені - жергілікті әкімшілік 

орындарға қазақтың өз ішінен қызметкерлер әзірлеу еді. Балғожа би де 

немересін осы үмітпен берген. Бұл мектептерде оқушылар отаршылдық 

саясат рухында тәрбиеленуге тиісті болды.  

Ыбырай мектепті жан-жақты білім алуға пайдаланған. Сондықтан ол сабақты 

ерекше ынтамен оқиды. Жасынан зерек Алтынсарин бұл мектептің оқу 

жүйесі шеңберіңде қалмай, дүниежүзі әдебиеті мен орыс әдебиеті 

классиктерінің шығармаларын өздігінен оқып, нәр алады. Сөйтіп, мектепті 

1857 жылы «өте жақсы» деген бағамен бітіреді. Мектеп бітіргеннен кейін 

атасы Балғожа бидің хатшысы болады.  

   Алтынсарин 25 жасында Достарқызы Айғанысқа үйленеді. Айғаныстан 

Абдолла» (1882 ж.), Абдрахман (1886 ж.) атты екі ұл, Шәрипа деген бір қызы 

(1885 ж.) болады. Ыбырай балаларын жасынан орыс тіліне үйретеді. 

Абдрахман гимназияда оқып жүргенде жастай қайтыс болады, Абдолласы 

аурулы болған себепті оқи алмайды (ол революциядан кейін қайтыс болған), 

қызының да өмірі ұзақ болмай, 6-7 айлық кезінде қайтыс болады.  

  Алтынсариннің өмірбаяның сөз еткенде, айрықша көңіл аударарлық 

жайттың бірі – орыстың оқымысты интеллигенттерімен байланыс, қарым-
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қатынасы. Алтынсариннің достасқан, істес, пікірлес болған адамдары ол 

кездегі Орынбор, Қазан қалаларындағы шығыстану ғылымымен 

шұғылданушы ғалымдар: В.В. Григорьев, Н.И. Ильминский, оқытушы және 

тіл ғалымдары В.В. Катаринский, А.А. Мазохин, үйездік қызметкерлер 

Яковлев, Караулов, т.б. еді. 

   Алтынсарин жиі қарым-қатынас жасаған жандардың тағы бірі – орыс 

оқымыстысы Н.И. Ильминский, ол қазақ тілін тәп-тәуір білген көрінеді. Сол 

кездегі қазақ, орыс зиялылары, оқымыстылары бір-біріне жиі хат жазып, 

педагогика ғылымына байланысты пікір алмасып отырған. 

   Алтынсарин Ресей саясаты ықпалында орыс ғалымдарының халық ағарту 

қызметіне аса қажетті айқын идеяларын тиімді пайдаланған жанның бірі. Ол 

ұлт, ұрпақ тағдырына негізделген ойларын батыл айта алған. 

   Оқу-ағарту мәселелері жөнінде олардың Алтынсаринге көп көмектері тиді. 

Әрине, Ыбырай олармен достас, істес болғанда қазақ халқының келешегімен 

байланысты барлық мәселелер жөнінде де пікірлес болды десек, қателескен 

болар едік. Кейбір күрделі мәселелер жөнінде Алтынсариннің Ильминский, 

Григорьевтермен де келіспейтін жайлары аз емес. Бірақ Ыбырай олардың 

ешқайсысымен араздасып, не айтысып-тартыспай-ақ, өзінің ойға алған 

жұмысын іске асыруға тырысқан, бірақ ешқайсысының ықпалында кетпеген.  

   Мәдениетті, талантты, мінезге бай, адамгершілік, жолдастық қасиеті мол 

педагог-жазушы орыс жолдастарының арасында мейілінше беделді, құрметті, 

бағалы болған. 1889 жылы Ыбырай айлап ауырып, төсек тартып қалғанда 

орыс жолдастары оны дәрігерге қарату ісін ұйымдастырған.  

   Қазақ халқын мәдениетке үндеп, халық ағарту мәселесінде көп еңбек еткен 

қазақтың тұңғыш педагогі, әрі ақын, әрі жазушы Ыбырай Алтынсарин 1889 

жылы дүние салды.  
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Ыбырай тағылымы 

 

   Ыбырай Алтынсарин қазақ жазба әдебиетінің, әдеби тілінің негізін 

қалаушылардың бірі болды. Әдебиетке тың тақырыптар әкеліп, озық ойлар 

енгізді. Шиеленіскен тартыстар, соны бейнелер, бұрын болмаған жанрлар 

арқылы әдебиетті мазмұн жағынан ғана емес, түр жағынан да дамытты. Оның 

мазмұнды да мағыналы әсем лирикалық өлеңдері, қысқа да әсерлі әңгімелері 

қазақ әдебиетінің тарихында өшпес орын алды. Халық ауыз әдебиеті 

үлгілерін жинап, оларды жүйелеп, жариялауға да Ы. Алтынсарин аз еңбек 

сіңірген жоқ. Оның шығармалары қазақ әдебиетін мазмұн жағынан байытты. 

   «Қазақ хрестоматиясы» қазақ халқының жазба әдеби және тілінде жазылған 

айрықша ескерткіш-мұра. Ы. Алтынсариннің өлеңдері мен әңгімелері жалпы 

халыққа түсінкті қарапайым тілмен жазылған. 

   Қазақ жастарын ең алдымен оқу, өнер, білім, техниканы игеруге шақырған 

«Кел, балалар оқылық!» атты өлеңінде малдың бір-ақ жұттық екені, ал 

оқыған адамның байлығы ешқашан жоғалып – жұтамайтыны, оқу-білімнің 

тек ізденіс, еңбекпен табылатынына мән берді. Бұған инемен құдық 

қазғандай ыждаһаттылық, талап пен сабырлылық қажет екенін ескертеді.  

Ыбырайдың «Өнер – білім бар жұрттар»деген өлеңі оның «Кел, балалар 

оқылық!» өлеңінің жалғасы тәрізді.  

   Ыбырай Алтынсариннің бір алуан өлеңдері әлеуметтік мәселелерге 

арналған. «Балғожа бидің баласына жазған хаты» өлеңінде «Оқымасаң ата-

анаңды асырай алмай, надан болып, қолыңа құрық алып мал соңында 

жүресің» дегенді ескертіп, «Әй, жігіттер!» өлеңінде азған елден, зиянды 

кісіден үлгі алмай, жақсымен жанасуға шақырады, бақсы-балгерге сене 

бермеу керектігін айтады. «Өсиет өлеңдерде» және т.б. өлеңдерінде ақыл-

нақыл, үгіт-насихаттар айтылады.  

   Ы. Алтынсарин – орыс әдебиеті классиктерінің, атап айтқанда 

И.Крыловтың мысалдарын, Л.Н. Толстойдың т.б. әңгімелерін тұңғыш рет 

аударып берген жазушы-аудармашы, оның үстіне соларды қазақ жастарына 

оқытып үйреткен ұстаз-педагог. 

   Ы. Алтынсариннің орыс әдебиетінен үйреніп, қазақ поэзиясына енгізген 

тағы бір жаңалығы – табиғат лирикалары. Табиғат – тек байлық кені, адам 

баласы ризығының сарқылмас қазынасы ғана емес, көркемдік, сұлулықтың да 

әлемі. Табиғат көріністерін суреттеуге арналған «Өзен», «Жаз» деген 

өлеңдері көркемдік келісім жағынан оқушының жан дүниесінде жайдары 

сезім туғызып, көңілді әсер қалдырады. Табиғат көріністерін суреттеуі 

жағынан Ыбырай мен Абайдың арасында үндестік бар. Олардың орыс 
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әдебиетімен жақсы таныстығы көрінеді. Бұл Ыбырайдың жас шәкірттерінің 

бойында табиғатты, Отанды сүю сезімдерін тәрбиелеуге жасаған елеулі 

қадамы.  

   Көркем әдебиеттің күрделі жанры – әңгіме екені белгілі. Ыбырайдың 

әңгімелері түр мен мазмұн бірлігін сақтай отырып, негізгі мәселені жинақы, 

тартымды, әсерлі жеткізеді. Өзінің озық идеяларын жеткізуде жазушы халық 

тілінің байлығын шебер пайдалана білді. Оның шығармаларының бұндай 

қасиеттері олардың жастарға да, үлкендерге де ортақ екендігін көрсетеді.      

   Алтынсариннің төл әңгімелері қысқа да нұсқа құрылып, мазмұны жағынан 

ұтымды келеді. Әңгімелерінің негізгі тақырыбы – еңбекті сүю, махаббат-

мейірім, перзенттік парыз, т.б. өмірдің өзекті мәселелерін қамтиды.  

   «Бай мен жарлы баласы» әңгімесі сол дәуірдің өмір көрінісін дұрыс 

бейнелейді. Одан біз көшпелі қазақ ауылын, оның мал шаруашылығын, көшу 

кезіңдегі сапырылыс көріністерін, мал баққан кедейлердің суретін көреміз.   

   Ыбырай «Бай мен жарлы баласы» әңгімесінде екі кейіпкерінің еңбекке екі 

түрлі қатынасын көрсетсе, «Қыпшақ Сейітқұл» шығармасында 

творчестволық еңбектің нәтижелерін суреттеді. Бұл әңгімеде Сейітқұл 

арқылы езілген халықтың толысқан өкілін бейнелейді, оның жүзеге асырған 

істерін көрсетеді.  

   Ыбырай Л.Н. Толстойдан «Силинші деген ханым», «Мұңсыз адам», 

«Данышпан қазы», «Жамандыққа жақсылық», «Үш ұры», «Айуанның естісі 

көп, бірақ адамдай толық ақылы жоқ» әңгімелерін, К.Д. Ушинскийден 

«Үнді», «Сауысқан мен қарға», «Түлкі мен ешкі», «Қарға мен құрт» 

әңгімелерін, И.И. Паульсоннан «Әдеп», Алтын шеттеуік», «Дүние қалай 

етсең табылады», «Тәкаппарлық», «Аурудан – аяған күштірек», «Бір уыс 

мақта», «Тышқанның өсиеті» әңгімелерін аударды. Сонымен қатар, 

Паульсонның оқулығынан И.А. Крыловтың «Қарға мен түлкі», «Жапан 

даладағы адам» мысалдарын, Шмиттің, Дальдің бірнеше әңгімелерін 

аударды.  

   Ия, Ыбырай қыры сан алуан. Ол – халық жүрегінен мәңгі орын алған 

данышпан, ардақты да асыл бейне.  

   Бір Аллаға сыйынып бар ғұмырын халқының қамын ойлаумен өткізген 

Ыбырай Алтынсарин парасат-лайымы жоғары ұлы тұлға.  
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Ағартушы-педагог Ыбырай Алтынсариннің шығармалары 

 мен ол туралы жазылған жарияланымдар тізбесі: 

 

1. Алтынсарин, Ы. "Өнер-білім бар жұрттар..." [Мәтін] : көпшілік-

танымдық басылым (мектеп оқушыларына арналған 11+) / құраст.: А. 

Ү. Сужикова. – Алматы: Алматыкітап баспасы, 2014. -–120 б. 

2. Алтынсарин, Ыбырай. Жаз [Мәтін] : [өлең] / Ыбырай Алтынсарин // 

Ана тілі. – 2014. – 17-23 шілде. – Б. 1. 

3. Алтынсарин, Ы. Өмірі мен шығармалары [Мәтін] / Ы. Алтынсарин ; 

құраст.: А. Мұқышева. – Алматы: Рауан, 2013. – 384 б. 

4. Алтынсарин, Ы. Асан мен Үсен [Мәтін] : әңгімелер : мектеп жасына 

дейінгі балаларға арналған / Ы. Алтынсарин ; сурет. Н. Лебедев. – 

Алматы: Жазушы, 2008. – 16 б. 

5. Алтынсарин, Ы. Таза бұлақ [Мәтін] : өлеңдер, әңгімелер, очерктер, 

хаттар / Ы. Алтынсарин. – Алматы: Раритет, 2008. – 208 б. – «Балалар 

әдебиетінің алтын қоры» сериясы. 

6. Алтынсарин, Ы. Этнографиялық очерктер және ауыз әдебиет үлгілер 

[Мәтін] / Ы. Алтынсарин. - 2-ші басылым, толық. – Астана: Алтын 

кітап, 2007. – 166 б. 

7. Алтынсарин, Ы. Кел, балалар, оқылық [Мәтін] : өлең, әңгімелер мен 

мақал, жұмбақтар / Ы. Алтынсарин. – Алматы: Атамұра, 2006. – 168 

бет. 

8. Алтынсарин, Ы. Таза бұлақ [Мәтін] : өлеңдер, әңгімелер / Ы. 

Алтынсарин. – Алматы: ҚАЗақпарат, 2005. – 130 б. 

9. Алтынсарин, Ы. Бір уыс мақта [Мәтін] : әңгімелер / Ы. Алтынсарин ; 

құраст.: Д. Әшімханұлы. – Астана: Таным, 2003. – 80 бет. 

10. Алтынсарин, Ы. Екі томдық шығармалар жинағы [Мәтін]. 1-том. 

Өлеңдер. Этнографиялық еңбектер. Ғылыми-әдістемелік шығармалар / 

Ы. Алтынсарин ; жауапты ред.: Е. Шайхыұлы. – Алматы: Қазығұрт, 

2003. – 240 б. 

11. Алтынсарин, Ы. Таза бұлақ [Мәтін] : өлеңдер, әңгімелер, мысалдар, 

ертегілер. – Алматы: Жазушы, 2003. – 240 б. 

12. Алтынсарин, Ы. Таңдамалы шығармалары [Мәтін] / Ы. Алтынсарин. – 

Алматы: Ғылым, 1994. – 288 б. 

13. Алтынсарин, Ы. Асан мен Үсен=Асан и Усен [Мәтін] : [әңгіме] / Ы. 

Алтынсарин. – Алматы: Балауса, 1993. – 16 б. 

14. Алтынсарин, Ы. Өнер-білім бар жұрттар [Мәтін] : өлеңдер, әңгімелер, 

очерктер, хаттар мен естеліктер: [орта және жоғары кл. оқушылары 



11 
 

үшін] / Ы. Алтынсарин ; құраст., алғы сөзін жазған С. Мақпыров. – 

Алматы: Жалын, 1991. – 238 б. 

15. Алтынсарин, Ы. Таза бұлақ [Мәтін] : әңгіме, ертегі / Ы. Алтынсарин. – 

Алматы: Жалын, 1985. – 20 б. 

16. Алтынсарин, Ы. Кел, балалар, оқылық [Мәтін] : өлеңдер / Ы. 

Алтынсарин. – Алматы: Жалын, 1984. – 12 б. 

17. Алтынсарин, Ы. Асан мен Үсен [Мәтін] : әңгіме / Ы. Алтынсарин. – 

Алматы: Жалын, 1976. – 19 б. 

18. Алтынсарин, Ы. Асан мен Үсен [Мәтін] : әңгіме / Ы. Алтынсарин. – 

Алматы: Жазушы, 1971. – 10 б. 

Ол туралы: 

2021 

19. Айталы, Амангелді.  Ұлы ағартушы [Мәтін] : [ұстаз Ыбырай 

Алтынсарин туралы] / Амангелді Айталы // EGEMEN QAZAQSTAN. – 

2021. – 14 маусым. – Б. 13. 

20. Саруарқызы, Баян. Биігінде тұрасың мәңгі асқақтап [Мәтін] : [Ыбырай 

Алтынсаринге : өлең] / Баян Саруарқызы // ARQALYQ һabarу. – 2021. – 

21 мамыр. – Б. 7.  

21. Аймағамбетұлы, Роман. Ыбырайдың ағартушылық тағылымы [Мәтін] / 

Роман Аймағамбетұлы // ARQALYQ һabarу. – 2021. – 21 мамыр. – Б. 4. 

22. Қалқаман Жақып: «Жердің тұтастығы қазақтың бірлігіне байланысты» 

[Мәтін] / әңгімені жүргізген Қасқырбай Қойшыманов // Қостанай таңы. 

– 2021. – 30 сәуір. – Б. 6. 

23. Оспанұлы, Серікбай. Тың деректер сыры [Мәтін] : [ағартушы-педагог 

Ыбырай Алтынсарин туралы] / Серікбай Оспанұлы // Қостанай таңы. – 

2021. – 21 сәуір. – Б. 6. 

24. Аймағамбетұлы, Роман. Ыбырай өсиеті – ұрпаққа аманат [Мәтін] / 

[ұстаз Ы. Алтынсарин туралы] Роман Аймағамбетұлы // ARQALYQ 

һabarу. – 2021. – 9 сәуір. – Б. 4. 

 

2020 

25. Көкенакиқызы, Әйгерім. Ұрпақ қамы бүгіннен [Мәтін] / Әйгерім 

Көкенакиқызы // Қостанай таңы. – 2020. – 29 желтоқсан. – Б. 5. 
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26. Райысов, Мақсұт. Ыбырай [Мәтін] : [өлең : ағартушы-педагог Ы. 

Алтынсаринге арналған] / Мақсұт Райысов // Қостанай таңы. – 2020. – 

13 қараша. – Б. 8. 

27. Құлабай, Нұрқанат. Ыбырай Алтынсарин ескерткіші ашылды [Мәтін] : 

[Қостанай қ. орталығында, Ы. Алтынсарин мен Л. Толстой көшелерінің 

қилысындағы ашық алаңда ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин 

ескерткіші ашылды] / Нұрқанат Құлабай // Егемен Қазақстан. – 2020. – 5 

қараша. – Б. 8. 

28. Алпыс ,Маржан. Ұстазға құрмет [Мәтін] : [ағартушы-педагог Ыбырай 

Алтынсариннің ескерткіші ашылды] / бетті дайындаған Маржан Алпыс 

// Костанай-АГРО. – 2020. – 5 қараша. – Б. 16. 

29. Жүсіпбек, Жандос. Ұлы ұстазға – еңселі ескерткіш [Мәтін] : [ағартушы-

педагог Ыбырай Алтынсариннің ескерткіші ашылды] / Жандос 

Жүсіпбек ; суретті түсірген Бердіболат Көркембаев // Қостанай таңы. – 

2020. – 3 қараша. – Б. 1, 5. 

30. Ертасова, Ләззат. Халық мақтанышы [Мәтін] : Торғайда Ыбырай 

Алтынсарин салдырған мектеп / Ләззат Ертасова // Біздің Торғай. – 

2020. – 27 қазан. – Б. 3. 

31. Досжанова, Қымбат. Ыбырай мұрасы мәңгілік [Мәтін] : [А. 

Байтұрсынов ат. Қостанай өңірлік университетінің профессоры Өтеген 

Исеновпен сұхбат] / Қымбат Досжанова // Қостанай таңы. – 2020. – 23 

қазан. – Б. 7. 

32. Қоңқабай, Шұға. Ұрпағымен мың жасаған ұстаз [Мәтін] : [ұстаз Ы. 

Алтынсариннің туған күніне орай онлайн-дөңгелек үстел өтті] / Шұға 

Қоңқабай // Қостанай таңы. – 2020. – 23 қазан. – Б. 3. 

33. Құлабай, Нұрқанат. Ұлы ағартушының ұрпақтары бас қосты [Мәтін] : 

[Қостанайда ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсариннің туған күніне 

арналған «Біз болмасақ, сіз барсыз» атты онлайн-дөңгелек үстел 

отырысы өтті] / Нұрқанат Құлабай // EGEMEN QAZAQSTAN. – 2020. – 

22 қазан. – Б. 16. 

34. Ыбырай, Әлібек. Ескерткіш – елдіктің белгісі [Мәтін] : [ағартушы-

педагог Ыбырай Алтынсаринге ескерткіш орнату] / Әлібек Ыбырай ; 

суретті түсірген Бағдат Ахметбеков // Қостанай таңы. – 2020. – 21 қазан. 

– Б. 1, 4. 

35. Салмағанбетова, Ақтоты. Кел, балалар оқылық! [Мәтін] : [мектептегі іс-

шара] / Ақтоты Салмағанбетова // Қостанай таңы. – 2020. – 20 қазан. – 

Б. 7. 
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36. Түркешов, Нұржан. Ұлы ұстаздың ұстанымы [Мәтін] : [ағартушы – 

ұстаз Ы.Алтынсарин туралы] / Нұржан Түркешов // Костанай-АГРО. – 

2020. – 8 қазан. – Б. 16. 

37. Құлабай, Нұрқанат. Тұрғын үйлерде тарихи тұлғалар [Мәтін] : 

[Қостанай қаласында көпқабатты тұрғын үйлердің сыртқы 

қабырғаларына Әбу Насыр әл-Фараби, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан 
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бейнелері іліне бастады] / Нұрқанат Құлабай // EGEMEN QAZAQSTAN. 

– 2020. – 19 тамыз. – Б. 12. 

38. Оспанұлы, Серікбай. Отыншы ақын [Мәтін] / Серікбай Оспанұлы, К. 

Мырзағалиева // Қостанай таңы. – 2020. – 12 ақпан. – Б. 8. 
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Жүніс // Қостанай таңы. – 2019. – 25 желтоқсан. – Б. 5. 
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[Мәтін] / Серікбай Оспанұлы, К. Мырзағалиева // Қостанай таңы. – 

2019. – 11 желтоқсан. – Б. 6.  

42. Байғұт, Мархабат. Әлдибастау әулиесі [Мәтін] : [жаңа жәдігер] / 

Мархабат Байғұт // Егемен Қазақстан. – 2019. – 10 желтоқсан. – Б. 6. 

43. Бөлекбаева, Ж. Алғашқы қазақ мектебі [Мәтін] / Ж. Бөлекбаева // 

Қостанай таңы. – 2019. – 13 қараша. – Б. 6. 

44. Бекбосынова, Г. Ыбырай оқулары [Мәтін] / Г. Бекбосынова // Қостанай 

таңы. – 2019. – 6 қараша. – Б. 9. 
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Алтынсаринді еске алуға арналған шара] / Жандос Жүсіпбек // Қостанай 

таңы. – 2019. – 29 қазан. – Б. 8. 

46. Аңсағанқызы, Ш. Ыбырай әлеміне саяхат [Мәтін] / Ш. Аңсағанқызы // 

Қостанай таңы. – 2019. – 25 қазан. – Б. 16. 

47. Байхонов, Серік. Тобыл мен Торғай арасы [Мәтін] : [проза] / Серік 
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Ыбырай жаққан шырақтар 

   1879 жылы Ы.Алтынсарин Торғай облысы мектептерінің инспекторы 

қызметіне тағайындалады. Ол кезде облыс Елек, Ырғыз, Торғай және 

Николаев (Қостанай) болып 4 уезге бөлінетін. Торғай облысы қазіргі 

Қостанай және Торғай облыстарының едәуір бөлігін, Ақтөбе облысын және 

РСФСР құрамындағы Орынбор облысының территорияларын қамтитын. 

Алтынсарин Орынбор губерниясына бағынатын Троицкі уезінің мектептерін 

де басқарды.  

   Ы. Алтынсарин қазақ халқына мектепте білім берудің үш жүйесін жасап, 

оны мүмкіндігі болғанша жүзеге асырды. Ол жүйелердің бүгінгі таңда да 

маңызы зор.  

  Ауылдық мектептер екікластық болды. Оларды бітіргендер болыстық 

мектептің 3-ші класынан бастап оқуын жалғастыра алатын еді. Ауылдық 

мектептер өзі орналасқан жер көлеміндегі болыстық мектептерден 

басшылық- жәрдем алып тұрды. Оқу базасы көшіп-қонуға ыңғайлы болды. 

Тұңғыш ауылдық мектеп 1892 жылы 15 шілдеде Қостанай уезіне қарасты 

Кеңарал болысының №4 ауылы Қарағайлысайда ашылды. Кейін осындай 

жылжымалы ауылдық мектептер басқа да уездерде жиі-жиі ашыла бастады. 

1893 жылы облыс бойынша - 17, ал 1894 жылы 25 ауылдық мектеп болды. 

Ауылдық мектептерге қыз балалар көптеп оқуға келе бастады. Ауылдық 

мектеп жаппай сауаттандыруға бағыт алып, онда оқу орыс және қазақ 

тілдерінде оқытылып, екі халықтың мәдениеті мен әлеуметтік хал-ахуалын 

айтып түсіндіріп отыру, екі ұлттың (қазақ және орыс) жақындаса білуіне 

бірден-бір септігін тигізді. Қазақтардың орыс тілін, мәдениетін, оның әдет-

ғұрпын игере бастауы (мектептер арқылы) екі халықтың экономикалық 

жағынан да өзара ынтымақтасуына жеткізе бастады. Сөйтіп, жылжымалы 

ауылдық мектептер қазақ халқының жаппай сауаттануға талпынуының 

алғашқы басқышы болды.  

   Ыбырай Алтынсарин болыстық мектептердің төрт жылдық болып, оның 

оқу бағдарламаларының орыс халық училищелерінің үлгісімен жазылуын, 

жанынан қазақ балалары үшін интернат ашылуын іске асырды. 

   Ыбырай Алтынсарин тікелей араласып, қолдан ашқан болыстық мектептер 

мыналар: 

 1887 жылдың 1 қараша күні Ырғыз уезіне қарасты форт Қарабұтақта, 

Қарабұтақ болыстық мектебі «жалға алған өте ыңғайсызкішігірім үйде 

ашылды». 
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 1887 жылдың 7 қазан күні Ақтөбе уезінің Бөрте өзені жағасындағы елді 

мекенде Бөрте болыстық мектебі «әдейі салынған ыңғайлы тас үйде 

ашылды». 

 1887 жылдың 10 желтоқсан күні жалдап алған, «орта қолды үйде» 

Қостанай уезіне қарасты Обаған болысындағы «Алакөл» жағасындағы 

мектеп ашылды, оны кейін Бурабай поселкесіне көшіріп, тастан 

салынған бір тәуір үйге орналастырды.  

 1887 жылы 29 желтоқсанда Қостанай уезінің Шұбар болысында 

Марьинскі поселкесінен 12 шақырым қашықтықта Шұбар-Жітіқара 

мектебі ашылды.  

 1887 жылы 9 қарашада Торғай уезінің Қараторғай болысында 

Қараторғай өзені жағасында Баймұратов деген қазақтың жалға берген 

үйінде Қараторғай болыстық мектебі ашылды. Болыстық мектепті жақсы 

бітірген оқушылардың уездік (орталық) екікластық училищелердің 

екінші класына түсіп, оқуын жалғастыра беруіне ресми рұқсат болды.  

Уездік мектептер Ыбырай Алтынсариннің қажырлы еңбегінің арқасында 

біркластық Торғай училищесі 1880 жылы екікластық болып қайта құрылды. 

Орынбор оқу округі басқармасы «1881 жылы 24 ақпандағы №727 

бұйрығымен Троицкі біржылдық қазақ училищесі жанынан екінші класс 

ашуға рұқсат етті, сөйтіп ол да екі кластық болды». 

«1885 жылы Ақтөбедегі біркластық училище екікластық болып қайта 

құрылсын» деген Орынбор оқу округі попечителінің 4 шілдедегі №4332 

бұйрығы шықты. Ырғыз мектебі де 1879 жылы екікластық болып 

ірілендірілді де екі оқытушы орыс, қазақ балаларын бірге оқыту 

мақсатында жұмыс жасай бастады.  

   1883 жылы Орынбор оқу округі басқармасы «Торғай халық училищесінің 

тұрағына жақындау мақсатында бұл мектепті Троицкі қаласынан 

Қостанайға көшіруге» рұқсат берді. Ыбырай Алтынсарин де оқу округі 

попечителінің 1883 жылдың 16 қарашадағы №4836 бұйрығына орай, 

Торғайдан Қостанай поселкесіне қоныс аударды. Бұйрықта «Торғай халық 

училищесі инспекторының тұрақты орны Қостанай поселкесі болып 

бекітілсін» делінген. Екікластық училище Алтынсариннің қатты талап етуі 

бойынша, қалалық училищелерге (1872 жылғы ереже бойынша) айналды. 

Ыбырай Алтынсарин ашып, қалыптастырған орталық екікластық орыс-

қазақ училищелері қазақ қоғамының экономикалық тұрмысы мен рухани 

дүниесіне айрықша әсерін тигізген бірден-бір ресми оқу орындары болды. 

   Ыбырай Алтынсарин жаққан шырақтар осылай қаулап өсе берді.  
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Ыбырай мұрасы – таусылмас бұлақ 

 

   Ы.Алтынсариннің тұңғыш өмірбаяның жасаушылар да, оның 

педагогикалық ой-пікірі мен жұмысын жүйелі түрде әр кез баяндаушылар 

да орыс шығыстанушылары мен ғалымдары, оқу – ағарту жұмысының озық 

ойлы, ғалым – ұйымдастырушылары болды. Олар орыстың белгілі 

шығыстанушы – ғалымдары В.В. Григорьев, Н.И. Ильминский, А.А. 

Бобровников, Орынбор оқу округінде әртүрлі дәрежелі мектептерді 

басқарған зерттеуші-ғалымдар В.В. Катаринский, А.Е. Алекторов, А.В. 

Васильев, Н.А.Бобровников, М.П. Ронгинский, Еділ бойындағы аз халықтар 

арасындағы ағарту жұмысының жанашыры борлған С.В.Чичерина, чуваш 

халқының озық ойлы педагог-ағартушысы И.Я.Яковлев, Қазан 

университетінің профессоры хакас Н.Ф. Катанов, белгілі педагог – 

ұйымдастырушы ы.Алтынсариннің шәкірті, әріптесі Ғ. Балғымбаев, қазақ 

ғалымдары С.Аспендияров, С.Сейфуллин, М.Әуезов, М.Жолдыбаев, 

М.Қаратаев және т.б. зерттеушілердің еңбектеріңде Ыбырай 

Алтынсариннің ақын-жазушы, әдебиеттанушы, тілші-ғалым, этнограф, 

және педагогтық қырлары зерттелді. Оның педагогикалық мұрасы 

жайындағы «Ы.Алтынсариннің педагогикалық мұрасы жайындағы 

«Ы.Алтынсариннің педагогикалық идеялары мен ағартушылық қызметі» 

атты түңғыш монографияның авторы – Ә.Сыдықов. Кітап 1949 жылы 

Алматыдағы «Оқу педагогика» баспасынан жарық көрген. 1953 жылы 

тарихшы М. Ақынжановтың «Ыбырай Алтынсарин» тақырыбында жазған 

төрт актылы, сегіз муретті пьесасы, 1954 жылы «Алтын сақа» атты төрт 

перделі, жеті суретті, алғы оқиғасы бар ертегі пьесасы, 1957 жылы ақын 

Ғ.Қайырбековтың «Дала қоңырауы» жыр жинағы баспадан шықты. Тарих 

ғылымдарының докторы, профессор Бек Сүлейменов Ы.Алтынсариннің 

артында қалдырған мұраларын жинақтап, 1955 жылы қазақ тілінде, 1957 

жылы орыс тілінде бір томдық шығармалар жинағын баспадан шығарды. 

Ыбырай Алтынсариннің қазақ қоғамы үшін маңызды болған мәселелерді 

көтерген хаттары өзі дүниеден еткен соң, екі жылдан кейін жарық көрді. 

Алайда бұл маңызды хаттарға әлі күнге дейін тарихи дерек көзі тұрғысынан 

да жеткілікті талдау жасалмай келеді. 

Ыбырай Алтынсарин хаттарына қысқаша сипаттама. Ыбырай 

Алтынсариннің мазмұны бай, көркемдігі жоғары хаттары – педагог-

ұйымдастырушы ретінде арқалаған жүгінің салмағын, сауатын, ой-өрісін, 

алдына қойған мақсат-мүдделерін ашып көрсететін маңызды дерек. 

Ы.Алтынсариннің эпистолярлық мұраларының түпнұсқасы орыс тілінде 
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жазылған. Хаттарды жазылу ерекшелігіне қарай: туыстық, қызмет 

бабындағы, достық-сыйластық хаттар деп қарастыруға болады. 

Ы.Алтынсариннің оқушы балалардың үйлеріне жазған хаттарының үлгісіне 

мысал ретінде жазған туыстық хаттары: атасы Балғожа бидің хаты, 

оқушылардың ата-анасына жазған хаты, қызмет бабындағы хаттарға 

мәлімдеме, нұсқау, баяндама хаттар, запискалар, рапорттар, есептер, 

достық хаттарға, Н.И. Ильминскийге, Е7С. Ильминскаяға, А.А. 

Бобровниковке, В.В. Катаринскийге, А.А. Мазохинге, Ф.Д. Соколовқа 

жазған хаттарын жатқызуға болады. 

 

«Қазақ хрестоматиясын» жазып 

бітіргені жайында Н.И. 

Ильминскийге жазған хаты 

(И. Алтынсарин таңдамалы 

шығармалар. 

Құрастырып баспаға дайындаған Б.С. 

Сүлейменов. – Алматы: «Қазақ ССр 

Ғылым Академиясының баспасы», 

1955. – 415 б.) 

   

 

   Қызмет бабындағы мәлімдеме, нұсқау, баяндама хаттары, запискалар, 

рапорттар есептер: «Орынбор облыстық басқармасына Орынбор бекінісінде 

мектептің ашылуы туралы, оқу құралдарының жіберілуі туралы рапорт 

(1964 жыл, 14 қаңтар)», «Торғай облысының әскери губернаторына су 

тасқыны салдарынан Торғай уезінде 11 адамның өлуі туралы рапорт (1869 

жыл, 16 маусым)», «Қазақтың облыстық мектептері туралы записка», «1881 

жылы 6 октябрьде Торғай облысының соғыс губернаторына берген 

рапорты», «Торғай облысының соғыс губернаторына рапорт (1981 жыл, 24 

қазан)», «Торғай облысының соғыс губернаторына рапорт (19 желтоқсан, 

1881 жыл)», 1882 жылы Торғай облысындағы оқу жұмысының жайы 

туралы есеп», «Ақтөбе екі кластық мектебінің меңгерушісіне нұсқау хат (12 

ақпан, 1883 жыл)», «Орынбор оқу округі попечителіне баяндама хат(5 

қазан, 1883 жыл)», «Торғай облысының соғыс губернаторының қызметін 

Ильинге баяндама (30 қазан, 1883 жыл)», «Торғай облысындағы халық 

мектептерінің 1883 жылғы жайы туралы есеп», «Торғай облысының соғыс 

губернаторына Қарабұтақ орыс-қазақ училищесін ашу мүмкіндігі туралы 

(1884 жыл, 3 ақпан)», Торғай облысының соғыс губернаторына Қостанай 

мекенінде екі кластық орыс-қазақ училищесі үйін күрделі жөндеуден өткізу 
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және оның жанынан қосымша үй салу туралы рапорт (1885 жыл, 22 

маусым)», «Торғай облысының соғыс губернаторына Ырғыз және Елек 

уездеріндегі Қарабұтақ және Бөрте болыстық мектептерін ашуға жұмсалған 

қаржы есебін беру туралы жазбаша хат (1886 жыл, 9 мамыр), «Торғай 

облысының соғыс губернаторына Ырғыз уезіндегі Қарабұтақта мектеп үйін 

салу туралы рапорт(1886 жылдың 1 қазаны)», «Торғай облысының соғыс 

губернаторына Николаев уезіндегі Обаған және Жетіқара облыстық 

мектептеріне үй-жай салу немесе баспана жалдау туралы (1887 жылдың 25 

маусымы)», Торғай облысының соғыс губернаторына Торғай қаласындағы 

қолөнер училищесі оқушыларының тұрмыс жағдайлары туралы (1887 жыл, 

3 қазан)», «Торғай облысының соғыс губернаторына Қарабұтақ 

училищесінің дін заңының мұғаліміне жалақы тағайындауға байланысты 

қатынас қағаз (1887 жыл, 3 желтоқсан)», «Торғай облысының соғыс 

губернаторына Торғай үйезі Батпаққара мекеніндегі болыстық мектеп үшін 

үй-жай салу немесе жалдау туралы (1888 жыл, 27 май)», Торғай облысының 

соғыс губернаторына Ырғыз және Елек үйездеріндегі Қарабұтақ және Бөрте 

болыстық мектептерін ашуға жұмсалған қаржы есебінің жіберілгендігі 

туралы ескерту хат (1888 жыл, 9 қыркүйек)». 

Достық - сыйластық хаттар: «Қайырымды тақсыр Лев Николаевич! (1859 

жылғы 7 маусым), 

 Ыбырайдың баласымен түскен суреті  

(И. Алтынсарин таңдамалы 

шығармалар. 

Құрастырып баспаға дайындаған Б.С. 

Сүлейменов. – Алматы : «Қазақ ССР 

Ғылым Академиясының баспасы», 1955. 

–415 б.) 

 

 

- «Жоғары мәртебелі Василий 

Васильевич! (1860 жылғы 26 тамыз)» 

- «Н.И. Ильминскийге. Аса тілектес 

досым Николай Иванович! (1860 жыл, 18 қараша)» 

- «Н.И. Ильминскийге (19 қаңтар1861 жыл)», «»А.А. Бобровниковке. Аса 

қайырымды Алексей Александрович пен Наталья Моисеевна! (1861 

жыл, 6 маусым)», «Н.И. Ильминскийге Аса қайырымды Николай 

Иванович! (1861 жыл, 30 тамыз), «Жоғары мәртебелі Василий 

Васильевич! (1861 жылғы 25 қыркүйек)». 
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- Н.И. Ильминскийге Қымбатты Николай Иванович! (1862 жыл, 26 

қаңтар)» «Н.И.Ильминскаяға (1862 жыл, 26 қаңтар)», Н.И. 

Ильминскийге Қымбатты Николай Иванович! (1862 жыл)» , «Н.И. 

Ильминскийге Менің қамқоршым Николай Иванович! (1862 жыл, 27 

тамыз)», «Н.И. Ильминскийге Аса марқабатты Николай Иванович! (1864 

жыл, 16 наурыз)», «Н.И. Ильминскийге Аса ақкөңіл Николай Иванович! 

(1864 жыл, 14 сәуір)», «Н.И. Ильминскийге Шапағатты төрем, Николай 

Иванович! (1871 жыл, 31 тамыз)», «Н.И. Ильминскийге Шапағатты 

төрем, аса қайырымды Николай Иванович! (1873 жыл, 20 наурыз)», 

«Н.И. Ильминскийге аса қайырымды қамқоршыларым – Николай 

Иванович пен Екатерина Степановна! (1873жыл, 7 маусым)» 

-  «Аса қайырымды Николай Иванович! (1876 жыл, 8 желтоқсан)» 

- «Н.И. Ильминскийге Аса қайырымды Николай Иванович! (1877 жыл, 18 

маусым)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! 

(1879 жыл, 25 шілде)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий 

Владимирович! (1879 жыл, 9 қараша)», «В.В. Катаринскийге Аса 

құрметті Василий Владимирович! (1879 жыл, 17 қараша)», «Н.И. 

Ильминскийге Аса қайырымды Николай Иванович! (1879 жыл, 25 

қараша)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! (27 

желтоқсан, 1879 жыл)», «В.В. Катаринскийге Аса қайырымды Василий 

Владимирович! (1879 жыл)» 

- «В.В. Катаринскийге Аса құрметті Василий Владимирович! (14 ақпан, 

1880 жыл)», «В.В. Катаринскийге Қымбатты Василий Владимирович! 

(1880 жыл, 7 сәуір)», «А.А. Мазохинге Сүйікті досым! (1881 жыл, 21 

қазан)», «А.А. Мазохинге Сүйікті досым Арсений Андреевич! (1881 

жыл), «А.А. Мозохинге Сүйікті досым Арсений Андреевич! (1881 жыл), 

«А.А. Мазохинге Сүйікті досым Арсений Андреевич! (1881 жыл. 16 

желтоқсан) 

- «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! (1882 жыл, 20 

мамыр)», «Н.И. Ильминскийге Аса қайырымды Николай Иванович! 

(1882 жыл, 29 шілде)», «Н.И. Ильминскийге Аса мәртебелі, мархабатты 

төрем Николай Иванович! (1882 жыл, 12 қыркүйек)», «А.А. Мазохинге 

Шын досым Арсений Андреевич! (1882 жыл, 19 қазан)», «А.А. 

Мазохинге Аса сүйікті досым Арсений Андреевич! (1882 жыл, 19 

қараша)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! 

(1882 жыл, 2 желтоқсан)», «Н.И. Ильминскийге Аса қадірлі Николай 

Иванович! (1883 жыл, 13 қаңтар)», «А.А. Мазохинге Аса қадірлі досым 

Арсений Андреевич! (1883 жыл, 22 қаңтар)», «А.А. Мозохинге 

Қайырымды досым Арсений Андреевич! «1 ақпан, 1883 жыл)», «В.В. 
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Катаринскийге Аса құрметті Василий Владимирович! (1883 жыл, 4 

ақпан)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! (1883 

жыл, 1 сәуір)», «А.А. Мозохинге Сүйікті досым Арсений Андреевич! 

(1883 жыл, 2 сәуір)», «А.А. Мозохинге Сүйікті досым Арсений 

Андреевич! (15 сәуір, 1883 жыл)», «А.А. Мозохинге Аса сүйікті досым 

Арсений Андреевич! (1883 жыл)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі 

Василий Владимирович (1884 жыл, 15 қаңтар)», «А.А. Мозохинге Аса 

сүйікті досым Арсений Андреевич (1884 жыл)», «А.А. Мозохинге Аса 

сүйікті және қымбатты досым Арсений Андреевич! (1884 жыл, 31 

наурыз)», «А.А. Мозохинге Аса қадірлі Арсений Андреевич! (1884 жыл, 

5 мамыр)», «Н.И. Ильминскийге Аса қайырымды Николай Иванович! 

(1884 жыл)», «Е.С. Ильминскаяға (1884 жыл, 14 қыркүйек)», «Н.И. 

Ильминскийге Аса қадірлі Николай Иванович! (1884 жыл, 30 

қыркүйек)», «А.А. Мозохинге Қымбатты досым Арсений Андреевич! (14 

қараша, 1884 жыл)» 

- «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! (1885 жыл, 5 

наурыз)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! 

(1885 жыл, 12 қазан)», «А.А. Мозохинге Аса сүйікті досым Арсений 

Андреевич! (1885 жыл, 25 қазан)»,  

- «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! (1886 жыл, 2 

сәуір)», «Ф.Д. Соколовқа 1886 жыл, 12 маусым», «Н.И. Ильминскийге 

Ұлы мәртебелі Николай Иванович! (1886 жыл, 8 қыркүйек)», «Н.И. 

Ильминскийге Аса қадірлі Николай Иванович! (1886 жыл, 18 

қыркүйек)», «Ф.Д. Соколовқа Аса сүйкімді досым Федор Демьянович! 

(1887 жыл, 5 қаңтар)», «Н.И. Ильминскийге Аса қадірлі Николай 

Иванович! (1887 жыл, 19 наурыз)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі 

Василий Владимирович! (1887 жыл, 28 мамыр)», «А.А. Мозохинге (1887 

жыл)»,  

«В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! (1887 жыл, 10 

шілде)», «Ф.Д. Соколовқа (1887 жыл, 5 тамыз)», «В.В. Катаринскийге 

Аса қадірлі Василий Владимирович! (1887 жыл, 27 қараша)», «В.В. 

Катаринскийге Қымбатты Василий Владимирович! (1888 жыл, 3 

маусым)», «Н.И. Ильминскийге Аса қадірлі Николай Иванович! (1888 

жыл, қыркүйек)», «Ф.Д. Соколовқа Аса қадірлі Федор Демьянович! 1888 

жыл, 20 қыркүйекте», ««В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий 

Владимирович! (1888 жыл, 6 қазан)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі 

Василий Владимирович! (1888 жыл, 31 желтоқсан)», «В.В. 

Катаринскийге Аса қадірлі Василий Владимирович! (1889 жыл, 20 

ақпан)», «Н.И. Ильминскийге Аса қадірлі, қымбатты Николай Иванович! 
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(1889 жыл, ақпан)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі Василий 

Владимирович! (1889 жыл, 6 наурыз)», «В.В. Катаринскийге Аса қадірлі 

Василий Владимирович! (1889 жыл, 10 мамыр)», «Ф.Д. Соколовқа Аса 

сүйікті Федор Демьянович! (1889 жыл, 24 мамыр)», «В.В. Катаринскийге 

Аса қадірлі Василий Владимирович! (1889 жыл, 15 маусым)». 

   Ы. Алтынсариннің эпистолярлық мұралары негізінен жарыққа шыққан 

жинақтарына енген, сонымен қатар Академик Әлкей Марғұлан КСРО 

Ғылым академиясының Азия халықтары институтының Шығыс 

мұрағатында ғылыми іздестірумен айналысып жүргенде, ориенталист 

ғалым В.В. Григорьевтің қағаздары арасынан Ыбырай Алтынсариннің 

бұрын соңды жарияланбаған хаттарын тауып, «Қазақ әдебиеті» газетінің 

1964 жылғы 11 желтоқсандағы санына ұсынған.  

   Ы.Алтынсарин жинағына енген, бәрімізге белгілі, аса мағыналы өлеңмен 

жазылған хаты – «Балғожа бидің баласына жазған хаты». Бұл өлең-хат 

бүгінгі күнге дейін Ибрахимның атасы Балғожа бидің оқудағы немересіне 

жазғаны деп айтылып және жазылып жүр. Ы.Алтынсарин шығармаларын 

жинап, құрастырушы Б.Сүлейменов бұлайша ұғыну дұрыс еместігін 

айтады. Себебі, біріншіден бұл өлең-хат Ы.Алтынсариннің «Қазақ 

хрестоматиясы» еңбегінің ішіндегі «Оқудағы балалардың үйіне жазған 

хаттары» бөлімінде берілгендігі болса, екіншіден 1947 жылы қазақ ССр 

ғылым академиясының Тіл және әдебиет институты ұйымдастырған 

ғылыми экспедиция жинаған мәліметтерде осы «Балқожа бидің баласына 

жазған хаты» деген өлеңді Ибраһим Алтынсарин өзі жанынан 

шығарғандығын анықтайтын халық аузындағы деректер тапқан. Десе де, 

Ибраһим Алтынсариннің оқушы балалардың үйлеріне жазатын хаттарының 

үлгісіне мысал ретінде ұсынған хатты «Балқожа бидің баласына жазған 

хаты» деп өз тағдырымен байланысты алуының өзіндік себептері де бар. 

Ыбырай әкесінен төрт жасында айрылып, белгілі би, ірі бай Балғожа 

Жанбыршинның қолында тәрбиеленген. 1850 жылы Орынбор қаласында, 

шекарашылық комиссия жанынан қазақ балаларына арналып, мектеп-

интернат ашылғанда, Балқожа би 9 жасар немересі Ыбырайды осында 

орналастырған. Бұл мектепте орыс тілі, кеңсе қатынас хаттарын жазу 

үлгілері, есеп, татар тілі сияқты пәндерді және мұсылман діні сабағын оқып 

үйренген. Жоғарыда аталған Балғожа бидің оқуда жүрген немересіне  

«жолдаған» өлең-хатындағы: 

         «Үміт еткен көзімнің нұры балам, 

           Жаныңа жәрдем берсін Құдайтағалам; 

           Атаң мұнда анаңмен есен-аман, 

           Сүйіп сәлем жазады бүгін саған» - 
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деп басталып, атаның немересінің болашағынан күткен үміт – арманы, 

тілегі, өз заманының талабына сай азамат болып шығу мақсатымен 

жалғасып жатса,  

           «Атаңды сағындым деп асығарсың. 

            Сабаққа көңіл бөлсең басыларсын: 

            Ата – анаңды өнер білсең асырарсың 

            Дадан боп, білмей қалсаң аһ ұрарсың» - 

деп қазақ жастарының өнер-білім игеруін, әсіресе орысша білім алып, 

отарлаушы елмен терезесі тең тұрудың қажеттігін меңзеп жазады. Оқуды 

1857 жылы өте жақсы деген бағамен бітіріп шыққан Ыбырай атасы Балғожа 

биде үш жыл тілмаш болып жұмыс істеп, кейін Орынбор комиссиясының 

әскери старшинасы, қыпшақтардың ұзын руының басшысы болады. Торғай 

қазақтары арасында аса қадірлі, данқты атасы Балғожа бидің қайтыс 

болғаны туралы Шекара басқармасының қызметкері және Орынбор 

қазақтарының приставы Лев Николаевич Плотниковке 1859 жылдың 7 

маусымында жазған хатында: «...Осынау қапасқа түскен кезімде бұл сөзіңіз 

мені шексіз қуантып тастады. ...Мен күллі ата-бабам тәрізді қыр түлегі 

болсам да, жасаған ием барша жұртпен бірге маған да ұлы адамдардың 

рахымын айыра білу және сол рахымын өле-өлгенше ұмытпай, есте сақтау 

қабілетін берген. Мен сол жолдан таймауға серт байланған жанмын.   

Сонымен қатар, атамнан қалған мал-мүлкімді өз еркімше іждаһаттап 

тәртіпке келтіру үшін, оның алдындағы ақырғы фарызымды өтеу үшін, 

мұның бәріне ежелден келе жатқан дәстүр бойынша көп уақыт, көп мехнат 

жұмсалатынын ескеріп, Сіздің біраз уақытқа мәулет беруіңізді өтінемін. 

Оны білетіндерді һәм қадір тұтатындарды небір жетімсіз жайлармен 

ренжітіп алам ба деп хауіптенем. Өйткені ол кісі мұндайға қиятын адам 

емес еді ғой. Бұл күндері мен есімі мәңгі бақи естен кетпес қадірлі атамның 

аруағы разы болсын деп, басына белгі салдырғалы жатырмын, қышы да, әгі 

де әзір, һәм орната да бастадық» - деп жазған. Академик Әлкей Марғұлан 

бұл хат туралы: «...он сегізге жана толған жас жігіттің білімге толы жан 

сарайы, адамгершілігі, өзі ұшқан ұяға деген махаббаты мен отаншылдық 

ыстық сезімі айқын көрінеді. Бұл хат аға буынға салқын самарқаулықпен 

қарайтын қазіргі кейбір жастарға үлкен тағылым, ата-анасын айрықша қадір 

тұтудың парасатты үлгісі болмақ» - дейді. 

Алаш зиялыларының көзін көріп, тағылымын алған Академиктің 1964 

жылғы жазған пікіріндегі «аға буынға салқын самарқаулықпен қарайтын» 

деп нені меңзеп тұрғаны да белгілі. Ол – бөлек тақырыптың өзегі.  

   Ы. Алтынсариннің оқушыларға хат жазудың үлгісі ретінде ұсынған 

«Оқудағы балалардың үйіне жазған хаттарында» да дәстүрлі қазақ 
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отбасындағы сыйластық пен тәлім-тәрбиеге мән берілген. Мәселен мына 

хат үлгілеріндегі: «Қамқор, дуагөй атам және әже, сіздерге ықыласты 

сәлемдерімдіжолдап қаламын. Өзім сіздердің оң баталарыңыздың 

арқасында сау-саламат бармын», «Осы хатты тапсырушыдан Қадишаға екі 

қадақтай конфет жібердім, сен алып алып өзіне тапсыра көр.    Қадиша 

кішкене бала ғой, ағам жіберіпті деп, қуанып қалсын...», «...бір-екі жұмадан 

соң елге де қайтуғу тұрмын....Осы күнде-ақ көзіме елестеп тұр, ауыл 

көкорай шалғындарға қонып, жан-жақтың бәрі желкілдеген көк шөп ішінде 

жыңылдаған малдың жүргендер...ағама айт: менің көк дөнемді кісіге 

мінгізбей, семіз сақтасын, барған соң өзім жаратып жайлармын....», «...Ай, 

аға, әкеме айтып, жылы ағаш үй салып алыңызшы. Киіз үй жаздың күні 

қанша жақсы болса, қыстың күні сонша жаман ғой. Суық киіз үйде қыс күні 

бүрісіп, алдың отқа жылынса, арқаң тоңып, не таза жуынуға болмайды, не 

таза тамақ жеуге болмайды. Осындағы оқымысты дәрігерлер айтады: 

қазақтың дертінің көбісі – не бойын суыққа алдырғаннан, не тазалық 

жоқтықтан пайда болады дейді...» - деген жазбаларынан туған жерге, ата-

анаға, бауырға деген жылылық пен махаббат лебі еседі.  

...алайда, өзінің мазмұны терең хаттарында жеке сезімдердің шеңберіңде ғана 

қалып қоймай, өмірдегі өзекті мәселелер жөнінде пікір білдіріп отырады.  

...Ы. Алтынсарин хаттарында қазақтардың талап-тілектері мен ой-пікірлері 

заманның ащы шыңдығы, өзінің өмірге көзқарасы, ХІХ ғасырдың соңғы 

ширегіндегі оқу-ағарту мәселелері баяндалады. Сондықтан да Ыбырай 

Алтынсариннің ағартушылық қызметінің мазмұнын ашатын, 1859 – 1889 

жылдар аралығында жазылған хаттары қазақ тарихы үшін маңызды зор 

тарихи дерек көзі болып табылады. 
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Ыбырай Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығы 

туралы қысқаша анықтама 

1841 жыл 20 қазан. Бұрынғы Торғай облысының Арқарағай болысында 

(Қазіргі Қостанай облысының Алтынсарин ауданында) дүниеге келген.  

Әкесі – Алтынсары орта жүз, қыпшақ тайпасынан, анасы Аймен арғын 

Шеген бидің қызы. 

   1844 жыл. Қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымовтың Балғожа 

Жаңбыршыұлының ауылын бірнеше рет шапқаны тарихтан белгілі. Сондай 

бір қақтығыстың бірінде әкесі – Алтынсары қазаға ұшырап, төрт жасар 

Ыбырайды Жетібай Өтемісов деген азамат аман алып қалады. Ыбырай атасы 

– Балғожаның тәрбиесінде ержетеді.  

   1846 жыл 5 наурыз. Балғожа би Орынбор шекара комиссиясының 

төрағасы генерал-губернатор М.В. Ладыженскийге немересі бес жасар 

Ыбырайды ашылмақ мектебіне қабылдауды сұрап арыз береді.  

   1850 жыл 23 тамыз. Орынбор қаласындағы қазақ балаларына арналып 

ашылған жеті жылдық мектепке Ыбырай отыз баланың бірі болып 

қабылданады. Қазақ балалары мектеп табалдырығын аттағанда, орысша бір 

ауыз сөз білмеген. Алайда, Ыбырай өз бетімен ізденіп оқып, сыныптағы отыз 

баланың ең үздігі болып таңылады. Бір ғажабы, Ыбырайды жасында 

Кеңесары шапқынынан аман алып қалған Жетібай Өтемісұлы онымен 

Орынборға бірге барып, оқуын бітіргенше бірге болып, елге бірге қайтқан. 

   1857 жыл. Он алты жасында оқу бітірген Ыбырай ауылына келіп екі жыл 

атасы Балғожаның қарамағында тілмаштық қызмет атқарады.  

   1858 жыл, 8 қазан. Орынбор және Самара генерал-губернаторының 

шешімімен Зауряд – Хорунжий шені берілді.  

   1859 жыл 1 тамыз. Орынбор облыстық басқармасында кіші тілмаш 

қызметінде болады.  

   1860 жылы облыстық басқарма Орынбор бекінісінде (Қазіргі Жанкелдин 

ауданы) қазақ балаларын оқытатын бастауыш мектеп ашуды жүктейді, әрі өзі 

сол мектепте орыс тілінен сабақ беретін мұғалім болып тағайындалады.  

   Ыбырай Орынбор орталық басқармада қызмет істеп жүріп ешкім айтпай-ақ 

Торғайда мектеп ашамын деп өзі сұранып барған жоқ. Орынбор бекінісінде 

мектеп ашу жөнінде жоғарыдан нұсқау болғаннан кейін басқарма басшысы 

В.В. Григорьев қарауындағы кіші тілмаш Ы. Алтынсаринге ұсыныс жасайды.  

   Бұл жөнінде ғалым Ж. Ысмағұлов «Қалай болғанда да облыстың шығыс 

бөлігіндегі төрт бекіністе халықтың қалың ортасынан орысша – қазақша төрт 

мектеп ашу жөнінде арнайы ұйғарым болған. Ал Григорьев болса, бұрынғы 

Шекаралық комиссияны алғаш бітірген төрт жігітті Елек пен Ырғыздан 
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Торғай мен Николаевтен ашылатын төрт мектепке жіберу жөніндегі 

ұсынысты өз тарапынан білдірген. Сөйтіп, Ыбырайдың үлесіне тиген Торғай 

бекінісіндегі мектептің мәселесі осылай жоғарыдан көтерілген-ді. 

(Ысмағұлов Ж. «Ыбырай Алтынсарин» // Жаңа Сарыарқа №2, 2006. – 5 б.). 

   1864 жыл 8 қаңтар. Торғай қаласында қазақ балаларына арналған 

бастауыш мектеп ашылды. Мектеп ашу салтанатына қазақ ауылдарынан 200-

дей беделді адам қатынасты. Ы. Алтынсариннің ұсынысы бойынша, ана тілі 

сабағында қазақ сөздеріне араб, парсы, татар сөздерінің шамадан тыс көп 

қолдануына шектеу қойылды.  

   Оқушылар әрбір оқу жылының соңында көркем жазу және қазақшадан 

орысшаға, орысшадан қазақшаға аудару, арифметика пәндері бойынша 

емтихандар тапсырды.  

   Мектептегі оқу және тәрбие мәселесі біртұтас категория болып саналды: 

оқушылар болашақта екіжүзді, парақор болып шықпасын деп, адамгершілік 

тәрбиесіне баса көңіл бөлінді. Мектептегі басты тұлға – мұғалім деген қағида 

қалыптасты. «Мектеп - қазақтарға білім берудің басты құралы. Біздің барлық 

үмітіміз, қазақ халқының келешегі осында, тек осы мектептерде ғана», - деді 

Ыбырай Алтынсарыұлы.  

   1867 жыл. Тыңғылықты қызметі үшін 25 ақпанда Хорунжий шені берілді.  

   1868 жыл. Орынбор генерал-губернаторлығы екі әкімшілікке: біреуі – 

Торғай облысы, екіншісі орал. Торғай облысына ол жылдары Қостанай, 

Торғай, Ырғыз және Ақтөбе уездері қарайтын. Ы. Алтынсарин Торғай уездік 

сотының уақытша қызметін атқарды. Ол сот бола жүріп, қорғансыз, 

қарапайым қазаққа қорған бола білді, қолынан келгенінше көмек жасады, 

шовинистердің жөнсіз әрекеттеріне жол бермеді.  

   Осы жылы 1 маусымда Сыр бойындағы Жапбас руының биі Шолақ 

Әбілевтің қызы Айғанысқа үйленді.  

   1869 жыл, 2 қаңтар. Торғай облысы Торғай уезі басқармасының іс 

жүргізушісі (письмоводитель) болып тағайындалды.  

   1870 жыл. Ресей Географиялық Қоғамының Орынбор бөлімшесінің №1 

запискасында «орынбор ведомствасы қазақтардың өлген адамды жерлеу 

және оған ас беру дәстүрі» және Қазан университетінің баспаханасынан 

«Орынбор ведомствасы қазақтарының құда түсу және той жасау 

дәстүрлерінің очеркі» деген этнографиялық мақаласы жарияланды. Қазақтар 

арасындағы тәртіпті енгізу ісінде атқарған қызметі ескеріліп, 1870 жылдың 

13 ақпанында үшінші дәрежелі Станиславский орденімен марапатталды. 

Орынбор генерал-губернаторының рұқсатымен 1870 жылдың 6 тамызынан 

15 қазанына дейін және 1871 жылдың 20 тамызынан 20 қыркүйегіне дейін 

Орынбор генерал-губернаторының рұқсатымен Торғай уездік сотының, 1871 
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жылдың 14 қарашасынан 1872 жылдың 1 қарашасына дейін Торғай уезі 

бастығының аға көмекшісі, ал ол жоқ кезде уезд бастығының да қызметін 

атқарды.  

   1874 жылы Ы. Алтынсарин облыс география қоғамына мүше болып 

сайланды.  

...1876 жыл. Петербург және Қазан қалаларына барды: Географиялық 

қоғамның көрнекті ғалымдарымен кездесті, қазақ халқының этнографиясы 

мен фольклорына қатысты мол деректер жинады.  

   1879 жыл 22 тамыз. Торғай облысы бойынша орыс-қазақ училищелерінің 

инспекторы қызметін атқарушы болып тағайындалды. Ыбырай бұл қызметке 

тоғыз жылдан кейін, яғни 1888 жылдың 28 қазанында ресми түрде бекітіледі. 

Сондай-ақ, Торғай, Жітіқара, Обаған, Қарабалық, Әулиекөл болысында және 

қостанай қаласында 15 мектеп үйін салдырды.  

   Орынбор қаласындағы Ефимовтің баспаханасынан «Киргизская 

хрестоматия. Составитель И.Алтынсарин» (Қазақ хрестоматиясы) атты оқу 

құралы орыс транскрипциясымен басылып шықты. Кітапқа Ы. 

Алтынсариннің төл шығармалары мен қазақ халық әдебиетінің аудармалары, 

өлең сөз және қара сөз түрінде берілген. Жинаққа енгізілген көркем 

шығармалардың басты идеялары: адамгершілік пен еңбексүйгіштік, әдептілік 

пен инабаттылық, зейінділік пен зеректілік және ата-ана, ел мен жерге деген 

сүйіспеншілік. Әсіресе, автор кітаптың тәрбиелік сипатына айрықша назар 

аударған.  

   Орынбор қаласында Ы. Алтынсариннің «Начальное руководство к 

обучению киргизов русскому языку» (Қазақтарға орыс тілін оқыту құралы) 

деген тіл біліміне қатынасты еңбегі жарияланды.  

   1880 жылы – Ыбырай Алтынсариннің идеясымен Орынбор, Торғай 

қалаларында ер балаға ағаш ұсталығын, ал қыз балаларға киім тігу үлгілерін 

үйрететін қолөнер және ауылшаруашылық мектептері ашылды.  

   1884 жылы – Қазан қаласында «Шариат-ул-Ислам» деген кітапшасы араб 

графикасымен басылып шықты. Онда құран сөзін қазақшалап түсіндіре 

алмайтын дүмше молдалардың сауатсыздығы қатты сыналады.  

   1889 жыл 17 шілде – Қостанай қаласынан 3 шақырым жердегі Тобыл 

Өзенінің бойында, «Инспектор» көлінің жағасындағы өз үйінде, 48 жасында 

қайтыс болды. Дала уалаяты газетінің 1889 жылғы №3 санында «Минақиб, 

Ибраим Алтынсарин» деген некролог жарияланды. Ол өте инабатты, зейінді, 

зерек, қазақ арасына Европаның білім-ғылымын шашқан, ақылды, білімді 

адам болған, деген жоғары баға берілді.  

   1890 жыл 29 қаңтар. Сеннаттың №25 жарлығымен статский советник 

атағы берілді.  



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Ағартушы – педагог Ы. Алтынсариннің 180 жылдығына  

     орай ұйымдастырған абонемент бөлімінің көрмесі 

 

 

 

 

 



57 
 

Есімдердің әліпбилік көрсеткіші 

  

Абайділдина З. 258 

Абдуллина А. 93, 96 , 216. 

Абдуллин Ә. 140, 141, 152, 166. 

Абдрахманова Р. 97 

Абдрашева Э. 237 

Айқадамова А. 117, 149. 

Айтказинова И. 220 

Аққалиқызы Э. 208 

Алдабек Н. 154 

Алпыс М. 22 

Алтынсарин Ы. 1-18. 

Анапин Е. 94 

Анесова Л. 85 

Аңсағанқызы Ш. 40 

Асқарова А. 192 

Аткешова Ғ. 162 

Ахметкалиев Б. 151 

Аштаев А. 245 

Әбдіуақап Қ. 138 

Әбеуова Б. 271 

Әбілқасымов Б. 136 

Әбіш Д. 160 

Әдіхалықова Б. 183 

Әлмағанбет Б. 266 

Әуезов М.О. 298, 122, 123, 124, 125, 200, 211, 241, 298 

Бабақов Б. 302 

Байғұт М. 36 

Байділдин Ш. 222, 223 

Байтикенова А.  

Байқасов Ф. 247 

Баймырзаев Қ. 119 

Байхонов С. 47 

Балтабаева З. 58 

Бәкір Ә. 172 

Бекбосынова Р. 38 



58 
 

Бекмамбетова К. 77 

Беркенова Ә. 251 

Бижанова Ғ. 137, 256, 202 

Битан А. 251 

Берікұлы Н. 250 

Бөлекбаева Ж. 37 

Бөрібек Ж. 226 

Ғабдуллин Б. 295 

Ғабдуллин М. 53 

Ғалымбекұлы Ғ. 259 

Демесинова С. 225 

Дербісәлин Ә. 263, 268 

Досжанова Қ. 25, 79, 165 

Досмағамбетова Ш. 56, 106 

Досмағанбетұлы Т. 144 

Дүйсембайұлы Е. 212 

Елікбаев К. 284 

Ералин Б. 303 

Ермағанбетов Д. 65 

Ертасова Л. 24 

Есмағанбетов Қ. 174, 189 

Есмағанбетова С. 105 

Ешімханов С. 293 

Жақсанов О. 224 

Жақып Қ. 158, 159 

Жақыпова Ұ. 269 

Жарасқан Ә. 66 

Жармұхамедова М. 290 

Жарықбаев Қ. 184, 230 

Жәрімбет Н. 54, 67, 73 

Жетібай К. 163 

Жолдыбаева Д. 205 

Жұмағұлова Ж. 126 

Жүзбай А. 100, 180 

Жүніс А. 34 

Жүнісұлы М. 118 

Жүсіпбек Ж. 23, 33, 39 

Жүсіпова Г. 191 

Жылбаев Ж. 91 



59 
 

Игісінова Н.Б. 252, 270 

Ижанов З. 89 

Ильмабаева Т. 235 

Иманбекова Б. 238 

Исаев С.М. 286 

Исабекова А. 188 

Исләмбек А. 128 

Исмагулова Қ. 84 

Кәдірұлы А. 131, 135 

Кенжебайұлы Б. 52, 198, 274 

Кенжеахметұлы С. 215, 255 

Кеңбейіл М. 210 

Кенжетай Д. 108 

Көкенакиқызы Ә. 19 

Көкешова А. 231 

Қабденұлы Ә. 236 

Қабдырахим Ұ. 76 

Қаженова Р. 237 

Қайратұлы Б. 55, 57 59, 60 

Қайырбеков Ә. 121, 181 

Қалиев А. 218 

Қалиев С. 292 

Қалиұлы С. 278 

Қалкеева Қ.Р. 196 

Қалымова Б. 161 

Қамзабекұлы Д. 280 

Қарағұлова Н. 157 

Қисахметов Е. 171 

Қожабекова М. 170 

Қоңқабай Ш. 26 

Қоңыратбай Т. 207 

Қуандықұлы Х. 62 

Қуанова Р. 44 

Қуанышбаев С. 95 

Құлабай Н. 21, 27, 31 

Құлназарова Г. 87 

Құлмағанбетова Б. 132 

Құрманкина А. 49 

Құсайын Д. 186 



60 
 

Ламашев Ә. 291, 296 

Мақсат Б. 63  

Мамырова Д. 276 

Манаспаев М. 214 

Марғұлан Ә. Х. 168 

Мәлжанбайұлы А. 261 

Мешітбаев Н. 101 

Молдағалиев Ж. 301, 304 

Молдахалықова Л. 221, 257 

Мұқанова Б. Ж. 227 

Мұқатов Н. 164, 169, 204 

Мұсабаева Г. 92 

Мырзағалиева Г. 110 

Ниязбекұлы Б. 153 

Нұрғазин С. 129 

Омарова Р. 156 

Оразбаева Г. 229 

Оралбаева Г. 116 

Орманов Қ. 83 

Оспанов С. 145 

Оспанұлы С. 32, 35, 43, 45, 46, 50, 61, 68, 69, 75, 81, 88, 98, 103, 111, 113, 114,   

                       133, 147, 150, 182, 203, 213, 232, 233, 234, 262, 273, 275. 

Отарбаев Ж. 195 

Өмірзақова Г. 246 

Өміртаева Г. 185 

Райсов М. 20 

Рахманова Е.Н. 86 

Сағитова Г. 82, 104, 123, 130 

Садуова С. 244 

Сайын Ж. 102 

Салғараұлы Қ. 48 

Салмағанбетова А. 29 

Салықбай Ә. 90 

Саматова С. 142 

Сапарбаева С. 115 

Сарбалаев Б. 254 

Сәтбаева Ш. 155, 285 

Сейдахмет Қ. 143 

Сейдина Б. 194 



61 
 

Серікқызы Б. 99 

Сисенғалиқызы Н. 173 

Сұлтанова Н. 167 

Сүйінкина П. 64, 80, 283 

Сүйінов Е. 70 

Сүйіншәлиев Х. 288, 289, 297 

Сүлейменов П. 175 

Сыдықов Ә. 306 

Табылды Ә. 146 

Тасанова Г. 47 

Тәукенов Қ. 249 

Төкенқызы Н. 107 

Тұрағұлова Б. 42 

Түркешова Н. 30 

Умарова Г.С. 177, 240 

Ұлтанбекова А. 190 

Хасенов Е. 187 

Шаймарданова Ж. 217 

Шәбжантайқызы М. 279, 281 

Шорманова К. 74 

Ыбырай Ә. 28, 139 

Ысқақов Б. 287 

Ысмағұлов Ж. 209, 272 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

Мазмұны 

1. Құрастырушыдан ........................................................................  5 

2. Сөнбес шырақ ..............................................................................  6 

3. Ыбырай тағылымы....................................................................... 8 

4. 

 

Ы.Алтынсариннің шығармалары мен  

ол туралы жазылған жарияланымдар........................................ 

 

10 

5. Ы.Алтынсариннің және ол туралы жазылған 

шығармалар.................................................................................. 

 

38 

6 Ол туралы шығармалар.............................................................. 40 

7. Ыбырай жаққан шырақтар.......................................................... 41 

8. Ыбырай мұрасы – таусылмас бұлақ...........................................      45 

9. Ы.Алтынсариннің өмірі мен шығармашылығы 

туралы қысқаша анықтама.......................................................... 

 

53 

10. Есімдердің әліпбилік 

көрсеткіші...................................................................................... 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

Шығ. жауапты:   Қ.Б. Борибаева 

  Құрастырушы:   С.Ғ. Ермағанбет 

           Редакторы:   Ә.Қ. Ахметжанова 

 

 

 

Басуға 26.02.2021 ж. қол қойылды. 

Қаріп түрі Times New Roman 

Басылымның көлемі: 0,25 

Таралымы 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Арқалық қаласындағы 

облыстық №2 әмбебап ғылыми кітапханасы» КММ 

 

 

 

 

110300, Қостанай облысы, Арқалық қаласы 

Абай көшесі, 62. Тел. (факс) 7-09-16 

Е – mail:arkounb@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


