
 
 

1 



 
 

1 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖƏНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
ПАВЛОДАР МЕМЛЕКЕТТІК ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ИНСТИТУТЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Қоқымбаева Б.Ж.  
 
 
 
 

ТƏУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БІЛІМ 
ЖҮЙЕСІНДЕГІ «МҰРАГЕР» БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ 

АЛАТЫН ОРНЫ  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПАВЛОДАР 
2012 



 
 

2 

 
 
 
УДК 378 (574) 
ББК 74.58 
Қ 61 
 
 
 
Жауапты редактор: 

Н. Аршабеков  – ПМПИ ректоры, философия ғылымдарының докторы 
 
 
 
 
 
Қ 61     Қоқымбаева Б.Ж., өнертану ғылымының кандидаты, философия ғылымдарының 
докторы, ПМПИ профессоры. 

Тəуелсіз Қазақстан Республикасының ұлттық білім жүйесіндегі «Мұрагер» 
бағдарламасының алатын орны: мақалалар (қазақша, орысша) Павлодар: ПМПИ, 2012. –  
34 бет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты, 2012 

© Қоқымбаева Б.Ж., 2012 



 
 

3 

 
 
 

ӨНЕРДІҢ ҰЙТҚЫСЫ 
 

Өмірде тіршілік ететін əрбір тірі дүниенін өзінің бастау алар шыңы, негізі, 
түп тамыры бар. Сол сияқты ұлттық сана-сезімнің құдіреті болып есептелетін 
тіл, өнер, мəдениет, салт-дəстүр деген үғымдардың да өз бастау бар. Ол əрине 
жас сəби дүниеге шыр етіп келгеннен ананың ақ уыз сүтімен бойына дариды. 
Ананың ак сүті қандай киелі болса,  жоғарыда аталған қасиетті нəрселердің бəрі 
де сондай киелі. Сондықтан өзен бастау алар бұлақтың көзін ашпасаң, жабылып, 
бітеліп қалатыны сияқты, ол сезімді адам бойында өсе келе жаңғыртып, оятып, 
жаңартып отырмаса өшіп қалады. Оны жүзеге асыратын əрине мектеп, ұстаз 
мүғалім. 

Қазақ халқына өнер дегеннің ерекше əсемі мен ерекше қасиеттісін бөліп 
берген. Сол өнерді жас жеткіншек бойына сіңіре білу, көкірегіне ұялата білу 
əрине əн-күй пəні мұғалімінің ең басты мақсаты. 

Жетпіс жыл бойы баска үлттың шырмауынан шыға алмай, соның сойылын 
соғып жүргенде, оған сөз жоң аз көңіл бөлінді. Десек те жойылып кеткен жок. 
Егемендігімізді алып, еркіндігіміз қолымызға тигенде арқамызды кең салып, 
терең тыныс ала бастадық. Осы кезде ұмыт бола бастаған тілімізді де, өнерімізді 
де, мəдениетімізді де, салт-дəстүрімізді де еске ала бастадық. 

Қанша кыспақ көрсе де ол өз күшін жоймаған, жоюға жол бермеген 
азаматтар аз емес. Бүгін осы жұмыста сондай азаматтардың ерлігінің жемісін, 
жеткен жетістіктерін, ең басты соған жетудегі күрес жолдарын сөз еткіміз келіп 
отыр. Ол - үлттық саздың нəрімен сусындатар, казақтың тарихы мол өнерінен 
хабар берер, оқушы жүрегінен туған халқының өнеріне деген махаббатын оятуды 
мақсат тұтқан "Мұрагер" бағдарламасы. Жəне оның құрастырушылары 
Əбділхамит Ысқакұлы Райымбергенов пен Сайра Шəкірқызы Райымбергенова 
туралы сөз болады. 

Ең алдымен осы бағдарламаның шығу, іске асу даму тарихына тоқтала 
отырып бірнеше ғалымдардың пікіріне сүйене отырып баға берсек деп 
отырмыз. 

1987 жылы Райымбергеновтердің үлкен қызы мектеп табалдырығын 
аттады. Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваторияда сабақ 
беретін ата-анасы Дина оқитын сыныпка келіп, əн сабағын өздері құрастырған 
өзгеше "Мұрагер" бағдарламасымен жүргізеді. " 1987 жыл мен 1993 жылдар 
арасында Ы. Алтынсарин атындағы № 159 мектептегі бұл сынып математика 
пəнінен көп жетістіктерге жетіп, өзімен қатарлас сыныптардың ішінде 
"математика сыныбы" деп аталып, кейін 7-ші сыныптан былай "информатика 
сыныбы" болды. 

Оқушылармен, ата-аналармен, ұстаздармен сөйлесу арқылы, алдын-ала 
жүргізілген зерттеу жұмыстарының нəтижесінде біз мынаны байқадық: 
алғашында ол сынып басқа өзімен қатарлас он сыныптан ешқандай 
айырмашылығы жоқ, қарапайым болған. 2-ші сыныптан бастап əн сабағы 
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жүргізіле бастағаннан кейін сынып окушыларының үлгерімі артып, сынып тіпті 
бұрынғыдан да бетер ұйымшыл тату бола бастайды [1, 132 б.]. 

1994 жылғы тəжірибешілік қабылдаудан кейін жалпы білім беретін қазақ 
орта мектебінің əн-күй сабағына арналған "Мұрагер" бағдарламасы басылып 
шықты. "Мұрагер" атты бағдарлама əн-күй пəні бойынша қазақ орта мектебінің 
бастауыш сыныптарына арналған алғашқы бағдарламаның біріне жатады. Жаңа 
бағдарламаның негізгі мақсаты – «өзінің тілін, дінін, дəстүрін, өнерін, əдет - 
ғұрыптарын біліп, халқының асыл қазынасының мұрагері сезінетін, өз елін, 
туған жерін, атамекенін сүйген Қазақстан Республикасының - азаматын 
тəрбиелеу» [2, 3 б.]. 

1996 жылы барлык өнертанушы, өнерсүйер халықты дүр сілкіндірген 
оқиға болды. Ол туралы зерттеушілер былай дейді: "Алматыда ерекше окиға 
болды. Ол - егеменді Қазакстанның астанасында алғаш рет мемлекеттік емес 
қазақ мектебі ашылды. Дəлірек айтканда өнер колледжі. Бүл білім ордасының 
негізін салған атақты сазгер, "Мүрагер" ансамблінің негізін салушы, ғалым, 
педагог, "Күй қайнары" кітабының авторы, "Домбыра үйренейік" теледидарлык 
хабардың атақты жүргізушісі, консерваторияның аға оқытушысы Ə. 
Райымбергенов пен онымен пікірлес адамдардың алдарына қойған мақсаттары 
өте өзекті мəселені қозғайды. Ол -оқушыларға еуропалық үлгімен жалпы білім 
берумен қатар жоғарғы үлгідегі қазақ халқының дəстүрі өзгермей, каймағы 
бүзылмай жеткен киелі де қасиетті мəдениетімен тəрбиелеу» [3]. 

Міне, əлемдік қатардағы "Мұрагер" жүйесінің баспасөз беттерінен, 
ғалымдардың оның ішінде философ, өнертанушы, педагогтар пікірлерінен 
жинақталған тарихы осындай. Бұл -теңдесі жоқ ғалымдар, жаңашыл педагогтар 
Əбділхамит жəне Сайра Райымбергеновтердің ғылыми педагогикалық 
шығармашылық əрекеттерінің шағын тізімі. 

Бұл ерекше істің басында тұрған профессор, өнертану ғылымының 
докторы Əсия Ибадуллақызы Мұхамбетова. Жəне оның жолдасы Бағдаулет аға 
Аманов. Екі бірдей консерваторияны - (Алматы жəне Ленинград) аяқтаған 
Бағдаулет ағаның өмірі қысқа болса да жаркын болды. Ол "Ұғымдар - 
мəдениеттің белгісі" атты мақаласында былай дейді:  

"Домбырашыларды үйрету мен тəрбиелеу ісінде халык ұғымдары өте 
маңызды орын алады. "Халық ұғымдарының" бейнелігі мен орындау мəнерінің 
тығыз байланыстылығы жас сазгерге халык дəстүрінің рухына терең үңілуге 
көмектесумен қатар көз алдына елестету қабілетін калыптастырады» [4]. Ғалым 
ағанын басқа да енбектері бүгінгі күні үлкен баға жетпес ғылыми байлык болып 
саналады. Өйткені олар жəй ғана ғалым-теоретик жазған еңбектер ғана емес, 
біріншіден, ол күй шеберлігінің айнасы, екіншіден, макалаларында зор 
фактологиялык мəліметтер (Бағдаулет ағаның экспедициясында жазған аңыз-
күйлері, халық үғымдары) келтірілген. 

Əсия Ибадуллакызы... Дəл соны Малайзияда Мүхаммед пайғамбардың 
қызы ретінде кабылдаған (Мүхамбетова деген фамилиясына қарап). Нак соны 
өзбекстандық əріптестері Əсия-ханым деп дəріптейді. Онсыз республикада 
біршама маңызды мəдениеттанудан, музыка тарихына кіріспе ғылымдарынан 
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еңбектер басылып шықпайды. Осындай əлемдік дəрежедегі ғалым - Əсия-
ханым - Райымбергеновтердің шығармашылық əрекеттерінің рух беруші, 
пікірлес, жолдарына жарык шашатын ойшыл насихаттаушысы. 

Əсия-ханым мен Бағдаулет аға - шəкірттеріне өз білімдерін үйрету, мүра 
етіп қалдыру арқылы өздерінің армандарын іске асырған үлы ұстаздар. 

Консерватория қабырғасында Сайра мен Əбділхамит оқыған топта 
қабылданып, музыкалык жоғарғы оқу орнындағы үлттык аспаптар 
факультетінің жинакталған сольфеджио бағытына арналган бағдарлама - өте 
сирек болатын Мүхамбетова – Аманов - Райымбергеновтердің одағының 
алғашқы ғылыми зерттеу жүмыстары еді. 

Бүл бағдарламада үйымнын қатарындағы Əсия-ханым, Бағдаулет аға, 
Əбділхамит жəне Сайра, С. Өтеғалиевтердің енбегінен басқа да Ғ.Н. Омарова 
жасалған энтносольфеджио курсының өзегі, негізі жатыр еді. Домбыралық 
музыкаға негізделген қазактардың ана сүтімен бойына дарыған сазына арка 
сүйеу -этносольфеджио жəне жинакталған бағыттардын негізгі ерекшелігі. 

Міне, байқап отырғандай, соңау ХХ ғасырдың жетпісінші жылдардын 
өзінде-ақ осы үжымның ғылыми-шығармашылық жəне педагогикалық іс-
əрекеттерінің бүгінгі күні іске асып жаткан ең басты бағыты белгілі болған. Бүл 
бағыт - ізімізді басатын жасөспірім үрпақты тəрбиелеудегі қазақ сазының 
мəнімен аткаратын рөлінің тереңіне үңілу.  

Ал, осы бағытбағдар - "Мүрагер" бағдарламасының бастау алған шыңы 
болды. Осы бағдарламаға талдау жасай отырып, оны басқа Д.Б.Кабалевскийдің, 
Карл Орфтың, Барток Кодай, жапондық білім беру жүйелерімен салғастырып, 
Əсия ханым былай дейді: "Бүл əлемдік дəрежедегі жүйе". Аталған жүйені 
күрастырып, сол жүйемен білім беріп жүргендер: Қүрманғазы атындағы Алматы 
мемлекеттік консерваторияның домбырашысы Ə. Райымбергенов пен өнертану 
ғылымының кандидаты, этномузыкатанушы С. Райымбергенова. 

Осы күндері жаңа оқыту жүйесінің бағдарламасы халықтың білім беру 
министрлігінен басылып шығып, Қазақстанның көптеген калаларында іске асуда. 
Бүл - əлемдік сүранысқа жауап бере алатын жəне де көптеген колдау тауып, 
дүрыс деп табылған Барток, Кодаи мен Орфф жүйелері сияқты ұлттық салт 
дəстүрден негіз алған жүйе. 

Оның негізін салған Райымбергеновтер шешендік, ақындық өнермен 
сабақтастығы бар, үлттық төл аспабы домбыраны аталған жаңалықтың діңгегі 
етіп алды. Домбыраны ақындык, шешендік өнермен сабактастаруының бірден-
бір себебі, əрбір күйдің өзіне тəн аңызы, шығу тарихы, тіпті мифологиясы бар 
ғой. Десек те, Райымбергеновтер домбырада ойнауды үйретумен ғана шектеліп 
коймай, сонымен катар ою-өрнектеп əсемдеу өнерінен де тəжірибе жүзінде білім 
беріп, би өнерін де оқытады, үйретеді. 

1987-1995 жылдар аралығында бүл жүйе Алматы қаласының № 12, 159 
мектептерінде тəжірибешілік сыннан өтті. Екі мектептен де түйілген түйін, 
шыккан қорытынды бірдей болды, яғни əн сабағы жаңа білім беру жүйесімең 
өткен сыныптардағы окушылардың үлгерімі бүкіл пəннен жоғарлап, тіпті үшке 
окитын балалар мүлдем болмады. Балаларды дəстүрлі күй, əн, айтыс, миф, ою-
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өрнек, би əлеміне үңілдіру олардың шығармашылык қабілетіне түрткі 
болатыны сонша, олар басқа пəндерді де жоғарғы дəрежеде оқи бастады. Алты 
жыл уақыт аралығында əн сабағында балалар күй тартып, өз беттерімен 
домбыра пернелерінен əн теріп қана қоймай тарих мəліметтерімен, қазақтың 
ата салт-дəстүрімен, киіз үйдің қүрылысымен танысады. Ою-өрнек өнерінің 
мəн мағынасын біліп шығады. Сонымен қатар ондай жүйемен білім алған 
оқушылар ең бастысы орташа сыныпқа келгенде-ақ еуропаның классикалык 
музыкасының əлеміне еркін ене алатын болады. 

1993 -1995 жылдары казақ теледидарынан жаңаша білім беру жүйесінің 
сазды жəне домбырада ойнауды үйретуге арналған бөлімі арнайы хабар ретінде 
корсетілген еді. Екі жыл бойы үзбей көрген көрермендер ол жүйенің тиімді 
екеніне көздері жетті. Теледидар көрермендерін алғашқы сабақта домбыраны 
үстауды білмеген балалардың екі жылдан кейін өз беттерімен күй ойнап, өлең 
айтып отырғандары қатты таң қалдырды.  

Ал сабақтардың барлығы үжымдық түрде жүргізілгені, бірде-бір бала 
жеке сабақ ( көптеген музыкалык мектептердегі сияқты) алмағаны белгілі. Осы 
хабар барысында балалар қаншама əндер күйлер тыңдады, сазгерлердің 
өмірбаяндарымен танысты, əр түрлі күйлердің шығу тарихы мен аңыздарын 
білді, аспаптардың қүрылысымен танысты, туыстас халыктардың мəдениетін 
санаға түйді, қаншама оркестрлермен, үлттық шеберлермен танысты. Айта 
берсе толып жатыр. 

Бүл бағдарлама көрермендердің арасында өте зор атакқа ие болды. 
Себебі, ол аркылы тек балалар ғана емес, сонымен катар үлкен адамдардың өзі 
саз өнері туралы көптеген мағлүматтар алды. Ал сазгерлермен кездесу ерекше 
қуаныш еді. Жəне де осы хабардың жүргізушісі, сөз болып отырған жүйенің 
авторы Ə. Райымбергенов көрермендердің сүйіктісіне айналды. Ол өзінің үлгілі 
үстаздық, үздік теледидар жүргізушілік, өз пəнінің терең білерлік, əртістік, 
балалар психологиясын жете түсінетін, теледидар жанры мен білім беру қүралын 
жүптастыра, қиыстыра білу қабілетін толық дəрежеде көрсете білді. 

Райымбергеновтардың жүйесі туралы музыкалық педагогика əлеміндегі 
үлкен жаңалық деп айтып келсек, енді олардың екінші зор жаңалығына көңіл 
аударсақ, ол көрсетілген сабақтар əлемдегі ең алғашқы рет теледидар арқылы 
музыкалық аспапта ойнауға үйретуді мақсат түтқан, соны көрсеткен хабар 
болды. Бүл жаңалықтың маңызын, мəнін бағалау өте қиын. Расында да 
музыкалық аспапта ойнауға үйретудің жолы ретінде кейінгі заман өркениетіңдегі 
ақпаратты/ информацияны таратудың ең қүшті күралы теледидарды алу өте 
үлкен жаңалық. Əрине, теледидар аркылы аспаптарда ойнауды үйрету үшін, ой 
елегімен өткен өте дүрыс күралған жетік əдіс керек еді. Жəне ол əдіс жасалды. 

Жүргізушінің əртістігінің, сыпайылығының, ептілігінің артында қаншама 
жылдардың толғанысы, ізденісі, еңбегі, əртүрлі саз өнерін окытудың жүйелерін 
меңгеруі, халык музыкасының тəжірибесі жəне өзінің сəтті де, сəтсіз шыккан 
эксперименттері түрганы туралы кез келген көрермен білер ме екен?" [3].  

Оқып отырғанымыздай, Əсия ханым жоғарыда аталып кеткен, өзгеше 
жасалған, ерекше жүйені талдап кана коймай, іске асырып жатқан Ə. 
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Райымбергеновті де жан жақты сипаттап, талдап, оның данышпандығын 
дəлелдеп береді. "Мүрагер" жүйесінің күрастырушысы "Көкіл" атындағы өнер 
колледжінін ұйымдастырушысы, өзі шығарған "Сегіз қырлы" атты 
теледидарлық хабардың жүргізушісі Əбділхамит Райымбергенов өзі де "Сегіз 
қырлы" адам. Ол айтылып келе жаткан жұмыстармен катар Қазанғаптың 
күйшілік мирасын жинау жəне зерттеу жұмыстарын жасап жатыр. Ол туралы 
Əсия-ханым былай дейді: "Жетпісінші жылдары консерваторияда оқып 
жүргенде Əбділхамит Қазанғаптың шығармаларын, өнерін бүкіл Қазақстан білу 
үшін бəрін істеймін деген шешім қабылдады. 

 Сол кезде оған өзі табынатын адамның күйлерін шет елдерде де сүйіп 
тыңдайтын болады десе, сенбес еді. Содан бастап Қазанғаптың өмірі туралы 
деректерді жинасам, оның бүкіл күйін, бір шоғырға əкелсем, ол туралы кітап 
шығарсам деген үлкен арман көкірегіне ұялады. Күйшінің асыл мұрасын 
жинауды ғалым Қазанғап дүниеден өткеннен кейін шамамен елу жылдан соң 
бастады. Сонда да ол күйші ақсақалдардың ерекше есте сақтау қабілеттерінің 
арқасында Қазанғаптың күйлерінің жүз елу түрін жинады. 

Бүкіл өмірлерін ауылда өткізген күйші ақсақалдармен қарым-қатынас 
жасап, Қазанғаптың күйлерін, ол туралы əңгімелерді жаза отырып, өмір мен 
өнер туралы пікір алысу нəтижесінде ол консерваторияда оған ешкім 
үйретпеген күй ойнау шеберлігімен танысып, солай ойнауды үйреніп жəне ең 
бастысы күйшінін өмірін түсініп, оның шығармашылық рухани əлеміне енудің 
қайнар көзін тапты. Күйге деген асыл махаббатын бөліскен өзінің жұбайы 
Сайра Амановамен бірге өте мəнді, құнды екі еңбек басып шығарды. Олар: 
Қазанғаптың өмірінен мағлұмат бере отырып, оның отыз күйіне талдау 
жасалған "Ак желең" жəне елу классикалық күйлердің нотасы, дəулескер 
күйшілердің өмірінен біраз сөз шертетін, қазақ күйлерінін тарихына көз 
жүгіртумен қатар сол күйлердің антологиясы болып есептелген "Күй кайнары" 
атты кітаптар [5].  

Оның жиырма жылдан артық уақыт аралығында ақсақалдардан жинаған 
репертуары шексіз. Онда казақтардын барлык домбыралық мектептерінің үш 
жүзге жуык күйлерімен қатар түркімен, карақалпак күйлері бар. Балаларды 
қазактың ұлттык аспаптарымен таныстыра отырып, өзі де сыбызғы, шаңқобыз, 
қыл қобыз, үскірік, т.б. сол сияқты барлық ұлттық аспаптарда ойнауды үйренді. 
Дегенмен оның өнердегі өмірлік нəр алар жемісі домбыра жəне Қазанғап 
күйлері. 

Оның бойындағы еңбекқорлык, шыдамдылық сиякты асыл қасиеттердің 
негізі өмірден өткен атакты күйшілердің өнеріне жəне ауыл ақсақалдарына шын 
берілгендігі үшін аруақтардың ризалығында жатыр десек артық болмас. Себебі, 
кемеңгер Əбділхамитке Ғарыш əлемінде туындап, ежелгі мифтерде, халык 
мұрасында айтылғандай жерге түсетін солардың қолдауы арқылы саз 
үндестігінін əлемі есік ашады.  

Баска дүние əлемінің нұры ол шоғырландырылған үйлесімді күйді 
орындағанда əсер етіп, оны Қазақстанның ең үздік домбырашыларының бірі етті. 
Домбырада ойнаудағы шеберлік мəселесі Əбділхамитті қазір көп ойландырып, 
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мазаламайды, себебі ол казір нағыз домбыра құлағында ойнайтын шебер. Ол 
"шеберлік" деген ұғымнын аясына өзі кезінде үйренуге үмтылған жылдамдық, 
дауыс, дыбыс күштілігі деген ұғымдар енбейді. Онын шеберлігі - ерекше өнер 
туындысы. Тіл біткен домбыра əуезділігіне енетін түрлі əсем дыбыс 
бояуларының бір-біріне үласып, мағыналык үйлесім табуда, кідіріс пен саздың 
ырғағын келтіре орындауда бүл өнердің маңыздылығы жатыр. Бұл - терең, көп 
қабатты күйдің бергі шетін ғана түсініп қою емес, керісінше, оның бет пердесін 
ашып, тереңде жаткан күй əлемінің əсем де сұлү табиғатының мағынасын, 
мəнін түсіну. Тындаушыларды күйдің жер бетіндегі кеңістігінен тыс басқа 
əлемде отырған шағында, сол сезім тəрбиесіне лайыкты каркын мен ырғақты 
сезіне білуге оның ерекше туған болжағыштык, сезімталдык қасиеті 
көмектеседі.  

Сол сəтте туындаған күйдің ырғағы күй əлемінде жүрген тыңдаушыларды 
ғарыштык тербелістің ырғағына косып, жер бетіндегі өнімсіз, пайдасыз, 
өткінші өмірден суырып алып, мəңгілік əсем, сүлулык билеген "саз əлеміне" 
алып кетеді. Ол өнерсүйер кауымды өзінің шеберлігімен үйіріп əкетіп қана 
қоймай, сонымен бірге рухани жандүниелерін тазарту жүректерін татуластыру 
аркылы бала кезіндегі күй тартсам деген асыл да қымбат арманына қадам 
басты. Десек те, нағыз саз өнерінің иесі, Ысқак Райымбергенов пен көтеріліске 
дейінгі халықтың үлгілі саз өнерін Жеткізуші ауыл ақсақалдарынан тəрбие 
алған Əбділхамит олардың күй ойнау, оны түсіну шеберлігіне жету үшін əлі де 
көп еңбектену керек екендігін мойындайды. 

Жоғарыда айтылып кеткендей, міне, екі мүшелі уақыт болып қалды, осы 
жүмыстардың бас-көзі болып, оның касында жан жары, жүбайы Сайра 
Шəкірқызы жүр. Сайраның өз фамилиясы да Бағдаулет ағаның фамилиясы 
сияқты Аманова. Сол себепті ол өзінің ғылыми еңбектерін Аманова 
фамилиясымен бастырып отырады. Сайра "Қазақ халқыньщ ежелгі аспаптың 
сазы (домбыралық күйлер негізінде)" атты диссертациясын қорғап, өнертану 
ғылымының қандидаты деген ғылыми дəрежесін алды. Онда зерттеуші "Акку 
(Ақ каз)" жəне "Ақсақ күлан" күйлерінде сақталып қалған қазақтың ежелгі 
мəдениетінің терең қабатына сəуле шашады [6].  

Уақыт шапкан түлпар сияқты зымырап барады. "Мүрагер" бағдарламасы 
бойынша білім алған алғашкы оқушылар бүгінгі күні білдей бір елдің 
болашағы, канаттары катайып, өмірден өз жолдарын тапкан жастар. Сол сиякты 
Дина Райымбергенова да Əл-Фараби атындағы Қазак мемлекеттік Ұлттык 
Университетінін студенті. Болашақтағы казак халкының дəстүрлі сазын 
насихаттаушы жəне тарихшы маманы. Ал өз əкесінің сыныбында білім алып 
жүрген Санат Райымбергенов те арғы атасы Райымберген, өз атасы Ысқақ, 
əкесі Əбділхамит сиякты домбырашы болатынына кəміл сенеді. 

Қалында бар асыл касиетін дамытып, болашақтың үміт артар азаматын 
тəрбиелеу Əбділхамиттің де ата-баба алдындағы үлкен парызы екені сөзсіз. Тек 
өз баласына ғана үйретіп, тек өз баласын ғана саз өнеріне үйіріп кана қоймай 
бүкіл қазақ үлтының болашағы - жас үрпақтың өнердегі үйыткысы екеніне 
көзіміз аз да болса жеткен сиякты. Əрине, бүл еңбек үшан-теніз өнер əлеміне 
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оның қоскан тамшысы, немесе бір ғана саласы десек, біз, яғни болашак адамы да 
оған үлес косуымыз керек. 

Райымбергеновтер жанүясын "өнердің үйытқысы" деп алумыз да тегін 
емес. Себебі, олар тек өз өнерлерін дəріптеп қана қоймай, сол өнерді сүйылтпай, 
қаймағын бүзбай бір шоғырға жинап, айналасына үйіріп, бір бүтін ретінде 
үйытып отыр емес пе? 

Ал біздің міндетіміз соған көз жеткізіп кана кою емес, соны жүзеге асыру, 
соның мəні мен мазмүнына терең үңілу, соны өз шəкірттеріміздің жүрегіне 
үялату, өнерге, үлттық сазға, əуенге деген махаббаттарын ояту. 
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ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ РУХАНИ  
ТƏҢІРІЛІК ІЛІМІНІҢ МАҢЫЗЫ ЖƏНЕ ОРНЫ// 

«ХХI ғасырдағы адамның көңіл-күйі: мəселері жəне перспективалары» 
атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. 

– Павлодар: ПМПИ, 2008. – 361 бет. 
 

Б.Д. Қоқымбаева, философия ғ. д.,  

профессор ПМПИ (Павлодар қаласы) 

Б.Н. Мамлянова, ПМПИ (Павлодар қаласы) 

 
Егер рухани ілімге біртұтатас қарайтын болсақ, оның мұндай бағытта 

зерттелмегендігін байқауға болады. Жазба мəдениетінің басым болу жағдайына 
байланысты, діннің негізгі құрамы болып табылатын, рухани ілімдердің кітап 
нұсқасына деген қызығушылығын туғызды. Алайда егер дінге тірі мəдениет 
ретінде қарайтын болсақ, оның көрінісі əлдеқайда кең жəне əр алуан екендігіне 
көзіміз жетеді. Өйткені рухани ілім – сакралдық күндері, діни мерекелер мен 
күнделікті дəстүрлерді қоса біріктіретін құдайға құлшылық ету акті. Яғни, дінді 
зерттеу де жазба мəтіндерге қатысты дұрыс емес. 

Бұған көрнекті мысал ретінде тəңірілік рухани ілімі болады. 
Тəңіріліктанушылықтарға ерекше қиындық туғызып отырған дерек – бұл кітап 
нұсқалардың көбісі арнайы ғылыми қызығушылық қана. Шындығында олар 
өмірдегі тəжірибиеде Библия немесе Құран тəрізді функционалдық орын 
алмайды. Бұл деректі негізге ала отырып, тəңірілік рухани ілімінің өмір сүре 
алмайды деген пікір қалыптасады. Біздің ойымызша шынды талдау қажет. 

Кең көлемдегі негізгі зерттеу еңбектерге қарамастан, тəңірілік 
мəдениеттің мəселесі толыққанды көрсетілмеген. Тəңірілік ілім - өзінің үлкен 
жолдағы бастауында деуге болады. Жəне бұл расында да солай, өйткені 
ғылыми бағыт ретінде жаңа ғана қалыптасып жатыр. Ең бір қызықты мəселе – 
рухани əлемдегі қазақ нұсқасында зерттеу. Айтып кететін бір жəйт, барлық 
толық құрастыру қазақ мəдениетінің нұсқасында мүмкін емес. Көптеген қазіргі 
елдердің жалпы мұрасы бола отырып, тəңіршілдік əмбебап көрініс болып 
табылады. Қазақ тəңірілік констаталарына талдау жасай отырып, біз ең 
алдымен, аутенттік (нақты) «көк» «тəңірі» синонимің мысалға аламыз. 
«Шындап айтқанда, Тəңірдің толық аты – нұрдан толқыған құдай, адамзаттың 
əке – шешесі болып табылатын Көк Мəңгі Тəңірі. Ғасырлар түбінде, күнделікті 
күндерде ол Тəңірге өзгеріп, сол сакральды рухын, яғни Ұлы Қыр Құдайының 
толық мəртебесін өткізетін рухын жоғалтады», - дейді А.Никонов [1].  

Бір жағынан «көк» жайлы, өзінің тарихи маңызын жоғалқан деген пікір, 
əділетті де. Бұған қазіргі зерттеушілердің Көк Мəңгі Тəңірдің толық атының 
сирек қолдану дерегінен көруге болады. Бірақ, егерде қазақ мəдениетіне зейін 
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салып қарайтын болсақ, оның барлығын дерлік «көк» констатамен қосылғанын 
байқауға болады. Көк – бұл Космос, біртұтас тəрізді рухани универсум жəне 
бұл біртұтастылықтың құрамды бөліктері: Көк бөрі – ұлы Құдай жəне бір 
беттегі ата – баба. Көк түрк - Аспан ұлдары, өзіне ұқсас жаратылған. Дүниенің 
жаратылуы көк бұқа образымен байланысты. Қазақтың аңызы бойынша жер 
жұмыртқа тəрізді жəне Көк бұқаның мүйізінде орналасқан. Көк бұқа шаршаған 
кезде, ол бір мүйізіннен екінші мүйізге жерді ауыстырғанда жер сілкінісі 
болады. Аспанның қанатты аты Көк балақ рухани күш пен сұлулықты 
бейнелеп, бұрынғы күйлерде өз көріністерін тапты [2]. 

Сонымен, Көк бірмезгілде Жаратушы тəрізді жəне оның жаратушылары 
болады. Ол барлық Дүниені қамти отырып, тіршіліктің негізі болып табылады. 
Мағынасы – Аспанға тиесілі, құдайдан шығу тегіне бағытталған Көк бөрі, Көк 
түрк, Көк бұқа, Көк балақ констаталары түсінікті бола бастайды. Көк Мəңгі 
Тəңірі рухани ілімі біртұтас. Мұнда еуропалық мəдениетте сияқты өмір мен 
мəдениетке бөлу күрделі. Тəңірілік мəдениетте жəне бұл қазақ көшпенділердің 
дамуын алған ең ерте тарихи кезеңге қатысты, күй мысалының арқасында 
байқауға болатын рухани ілім өмірдің нағыз матасына тоқылған. Қазақ тілінде 
«көк» пен «күй» сөздері эквиваленттер, бұл күйдің буддистік медитация, 
христиандық дұға мен мұсылман намазы мен салыстыруға негіз береді. 
Сонымен қатар, күй Аспанның рухани биіктігінің жердегі адамның күнделікті 
өмірімен байланыстылығын біріктіреді. Күйдің тарихи өмірі мəңгілік болып 
шықты, өйткені бүгінде өзінің қаз қалпында. Күй дүниенің моделінің рухани 
константасы ретінде ең күрделі қасіретті өтті – бұл Уақытпен сынау, яғни 
Мəңгілікпен жəне кеңестікпен. Көшпелілік əлемі – динамика əлемі (М.М. 
Əуезов); жылқы да отыра тұрып, көшпенді, өзгелерден гөрі дүниенің төрт 
жағымен де жұғысты жəне эмпирикалық дүниені бақылай отырып, көшпенді 
үлкен ашу ашты: ең үлкен ашу ашты: ең үлкен байлық – бұл Білім. Шынды 
Білім бұл Рухани Білім жəне барлық өз күш–қуатын Жаратушының ұлы 
сыйларын сақтаумен байытумен бағыттады. Оны ең құнсыз əлемдегі келетін 
материя секілді өткізді, Əрине, ең нəзік жəне мəңгілік сыйға сенімді жер болып, 
тұрақты Жаратушымен байланыста болатын, адамның жүрек орталығы – жан 
болды. Бұл тұрғыдан тек күй ғана емес, сонымен қатар барлық «сегіз қырлы, 
бір сырлы» тұлғалардың мұралары тəңірілік рухани ілім Күйге келіп, көк түрк 
мəңгілігін қамтамасыз етеді. 

Тəңірілік мəдениет – бұл тек тарих мұрасы емес. Қазіргі жаңашыл 
ұстаздар Əбділхамит пен Сайра Райымбергеновалар арқылы, күй, яғни көк, өз 
өмірін бүгінгі қоғамда жалғастыруда. Бұл жерде ол əлі тек элитарлық көрініс 
екенін атап кету қажет. Дегенмен, авторлық білім беру моделі бойынша 20 жыл 
өнімді іс-əрекет пен Көкіл мектеп–колледжі жəне қазіргі кезде Қазақстан 
Республикасының қырық шақты мектебі мен Өзбекстан, Тəжікстан, 
Қырғызстанның жұмыс атқаруы кейбір қорытындылар жасауға негіз береді. 
Қысқаша Көкіл мектебінің идеясы білім беру мен тəрбиелеу арасындағы 
айырманы жеңу. 
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Өнер құралдарымен балалардың шығармашылық потенциалдарын ашу 
əдісін қолдана отырып, колледж ұйымымен əлем стандарттарының деңгейіндегі 
базалық жалпы білім беру мектебінің моделі жобаланды. Қойылған мақсат өз 
шегіне жеткенін ғылыми зерттеу барысында шығарылған зерттеулерден жəне 
барлық пəндер бойынша үлгерімнің жоғарлауы деректейді. Колледждің оқу 
жоспарына ауызша мəдениетті игеруге бағытталатын Мұрагер бағдарламасы 
қойылды. Бағдарламада бастысы болып ұлттық музыкалық аспаптарда ойнауды 
тəжірибелік курста игеру, бұнымен қоса оқыту ұлттық педагогика негізінде 
жəне естуді нотасыз жүргізу. Домбырада ойнауды барлық балаларға оқытады, 
өнеріне жəне беймбділіне қарамайды. Бағдарлама кешенді пəн ретінде 
ұсынылып, өз ішінде көп нəрсені біріктіреді: қазақ күйлері мен аңыздарын 
тыңдау: домбырада ойнау дағдысын алу: ұлттық технологияны пайдаланып 
түрлі оюларды үйрену: салт – дəстүрлермен танысу: əйгілі күйші, сал – 
серілердің шығармашылығымен танысу: балалар фольклордық ансамбілін құру. 

Сонымен бірге, Мұрагер бағдарламасын балаларды еуропалық классика 
мен Шығыс елдердің музыкасын типологиялық деңгейде қатыстырады. Мысал 
үшін, 7-ші сыныптың басты тақырыбы жайлаудың ауызша мəдениеті - Қырдың 
ауызша мəдениеті: балалар домбыра туралы аңыздармен жəне ұйғыр, түркмен 
дұтарлардың, қырғыз қымызы мен танысады; сыбызғы – башқыр құрайы – 
қырғыз шооры – түркмен түйдігі – қобыз – қияғы бір тарихи тамырларды 
сақтап қалған. Бұл аспаптар туралы əңгімелер видеожазбалар мен көрсетіле 
отырып олардың біртұтас тұлға ретінде дамуға мүмкіндік береді. Мұнда түрк 
елдеріндегі эпикалық дəстүріндегі дауыс пен əн айту өнерімен таныстырылады. 
Бұндай ауқымды тақырыптың жалғасуы үнді классикалық мəдениетімен танысу 
боп табылады. Зерттеу барысында мəдениеттер арасындағы жалпылықты 
көреміз жəне ерекше музыка, тазалық пен жеңілденді тыңдап отырғандарға 
əкеледі. 

 8-ші сыныптың бағдарламасының барлығы батысевропалық музыкалық 
мəдениетінің əлем классикасының шедеврларына арналған. Əрі қарай 
музыкалық өнердің жетістігімен танысу басталады – ол өзіне ең үздік 
музыкалық аспаптардың түрлерін біріктірген симфоониялық оркестр. 
Бағдарламаға отандық музыканттардың орындауындағы шығармалар қосылған 
(көптеген Халықаралық конкурстардың қазіргі кезде біздің республикамыздың 
мақтанышы болған жəне абыроймен Қазақстанды əлемдік сахнада көрсетіп 
жүрген лауреаттары). Опера жəне балет пен танысу оқушыларды шаттану 
сезімін тəрбиелеу керек, опера қойылымдарын құра алуын бағалау – сахнаны 
көркемдеу, костюдерді модельдеу, дирижер, актерлар мен оркестірдің 
шығармашылық жұмысы. Бөлім қазіргі көркем мəдениетімен, соның ішінде 
Абай атындағы опера театры, классикалық жəне фольклордың ансамбілідермен 
танысуымен аяқталады. Енді гитарада, нота грамотасын қоса игерп жəне орыс, 
ағылшын тілдерінде əн айтады. Осылайша, қазақстандық патриотизм мен 
азаматтылық туралы мəдениет қалыптасады.  

1993 жылдың өзінде –ақ Мұрагердің бірінші нұсқасы шыққан кезінде, 
мені бір сұрақ толғандырды: неге авторлар оны əн – күй сабағы ретінде 
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белгіледі? Неге оны өнер сабақтарынан бағдарлама ретінде анықтап қоймайды? 
Өйткені бағдарлама мазмұны – бұл музыка сабағы ғана емес қой? – Мінеки, 
содан бері он төрт жыл өтті. Бірақ бүгіннің өзінде бұл сұрақ өзекті боп қала 
бермек жəне менің ойымша бұнда басқа сұрақтарға жауап туады. Мысалы:, 
сұраққа жауап: жаңаның тартымдылығы, өмір сүру мүмкінділігі жəне оның 
күрделілігі неден құралған? 

Қазіргі мектеп білім беруінің жанды жері: көру мүшесіне бағытталған. 
Бірінші күннен – ақ балаларды жазу мен оқуға үйретеді. Көру, есту сияқты 
қозғалмалы аппарат тек аспаптың маңызы бар, олардың функциялары – 
қызметтік, тұрлаусыз, ол арқылы ақпаратты жинаумен айналысады. Ал 
эмоционалды сезімталдықтан айырылады. Есту мүшесі азайтылған жағдайда – 
жүрек ортасының дамуына кедергі жасап, адамды біржақты дамытады. 
Нəтижесінде сезімтал адам (еститін, тыңдайтын) ақылды адамға айналады 
(көретін). Осыдан біртұтас қалыптасу тұлғаның гармониялық дамуына 
сүйенеді. Бұл адамзатқа жəне жеке əр балаға қатысты. 

Мұрагерде төменгі сынып оқушыларының жас жəне психо–
физиологиялық ерекшеліктері ескеріледі. Бұл мақсат емес, ол өздігінен 
бағдапрлама мазмұнынан шығады. Ол музыка сабағы емес, ол өздігінен сабақ 
бағдарламасының мазмұнынан түсіп қалады, қазіргі кезде шектелген мамандар 
түсінгі бойынша əуен сабағы болып табылмайды. Оның күрделілігі мен 
жаңашылдығы осында. Əуен белгілері бойынша үлкен дүниетанымдылық 
мазмұнды қамтиды. 

Көкіл мектебінің түлектері əрі қарай оқу жолын жалғастырып, ЖОО 
(жоғары оқу орындарының) студенттері болып жүр. Оларды жиі 
теледидардардан көруге болады. Ең бастысы мұнда жеке тұлға болып 
қалыптасады. Мектеп қабырғасында тəртіп мəселесі жоқ, өйткені білім берумен 
тəрбиелеу бір ажырамас үрдісті құрайды. Сондықтан балалар ұялшақ емес, 
сонымен қатар мəнерлі сөйлеу мəдениетімен ерекшеленеді, бірақ тəкаппар 
емес. Тəрбилеу акті өздігінен жүріп, арнайы бөлімдерге бөлінбейді, 
айрықшаланбайды.  

Көкіл мектебі өзінің өмір сүруімен жəне рухани өмірімен тəңірілік 
мəдениетті тірі жəне өмір сүреді дегенді дəлелдейді. Ол өшпейді, өйткені ол 
Жаратушымен қарым–қатынаста, оның өзі Өмір! Мектеп тəжірибиесін зерттеу 
мен таратуды мемлекеттік деңгейде қажет етеді, өйткені «бұрынғы храмдарға 
қарағанда бағалы ескерткештен гөрі құндырақ,өйткені оны сақтау, тас 
шедеврлеріне қарағанда əлдекқайда қиындырақ». Г.К. Шалабаева мен С.Ш. 
Аязбековаға қосыла отырып, мəселенің мəнісі одан да тереңірек екенін атап 
өтейік. Біздің пікірімізше, бұл əмбебап бұлақ, адамзаттың барлық мəдениеті 
осының негізінде дамыды. 

Сонымен қатар, авторлық Көкіл мектебінде тұлғаның қалыптасуы мен 
дамуын бір тұтас ету мəселелері қарастырылған. Оқу жəне тəрбие қызметін 
жүзеге асырудың жетістігі өткен ғасырдағы рухани тəжірибиеге сүйенеді. 
Қазақстанда жаңа ұрпақтың қалыптасуына əсер ететін ғылыми қайта құру 
теориясымен байланысу арқылы жүзеге асады. Басқаша айтқанда, Көкіл 
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мектебінің ұжымымен еі алғашқы, əрі маңызды қадам жасалынды. Өйткені 
қазіргі мен болашақтағы шындықтың əмбебаптылығын байланыстыратын 
материалды-затты қоқысқа толы əлем емес, өзінің рулық рухани негізін 
сақтаған адам. Бұл мəдени үрдіс жолында адамзаттың ең үлкен жеіңсі деп 
түсінеміз. 
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колледжа Көкіл в Алматы. В настоящее время последователями Мурагер 
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ҚАЗАҚСТАН МƏДЕНИЕТІ НЕГІЗІНДЕ ЖОҒАРЫ ОҚУ 
ОРЫНДАРЫНДА МУЗЫКАЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ 

БЕРУ: ІЗДЕНІСТЕР, ШЕШУ ЖОЛДАРЫ ЖƏНЕ ЖАҢАЛЫҚТАР*// 
Қазіргі заман: пікірлер əлемі философия альманахы. «Философия 

ғылымдары» сериясы Абай атындағы ҚҰПУ. - №1. – 2011. – 84-91 бб. 
 

Қоқымбаева Б.Ж. 

Өнертану ғылымының кандидаты, философия ғылымдарының докторы, 

ПМПИ профессоры, Павлодар қаласы 

 
Құрметті қонақтар, əріптестер, студенттер! Бүгінгі семинар – ерекше, 

уникалды. Өйткені, «Мұрагер» – тек бізде, Қазақстанда ғана бар. Сондықтан 
осы семинарға қатысып отырған қатысушыларға, барлығымызға табыс 
тілеймін. Жəне де бұл семинар Павлодарда алғаш рет болғандықтан, бүкіл 
Ертіс-Баян өңірі үшін тарихи оқиға деп есептеймін. 

Семинар тақырыбы - «Жоғары оқу орындары мен орта мектептерде 
«Мұрагер» бағдарламасы бойынша үздіксіз білім берудің жаңа жүйесі». 
«Мұрагер» бағдарламасының нақтылы авторлары – Абдулхамит пен Сайра 
Райымбергеновтер жəне Ұлжан Байбосынова болса, олардың ой-пікірлестері, 
ниеттестері жеткілікті. Оның ішінде осы семинарға жиналған барлығымыз 
десек артық боламайтын шығар. Ал осындағы Қазақстанның əр тұсынан, тіпті 
аулдардан да келіп отырған ұстаздардың шəкірттерін, олардың ата-аналарын, 
сол мектептердің жетекшілерін, Білім департаменті қызметкерлерін қосқанда..., 
– біздің қатарымыз тіпті де аз емес. Керісінше, көбейіп келе жатырмыз. Бұл 
жағдай кездейсоқ емес. Бұл бүгінгі егеменді Қазақстанның негізгі бағытына, 
атап айтқанда, «Мəдени мұра» мемлекеттік бағдарламасына сəйкес 
келгендігімен де байланысты.  

«Мұрагер» бағдарламасы туралы ғалымдардың, атап айтқанда, 
өнертанушылардың жазғаны аз емес. Ен алдымен мұнда Ə.И. Мұхамбетованы 
атап кеткен орынды. Өйткені, Ұстаздың шəкірттері туралы жазғаны бүкіл 
адамзат мəдениетінде сирек кездесетін уақиға екені анық. Белгілі 
этномузыкатанушы Б.Ж. Амановпен бірігіп жазған монографиясында Əсия 
Ибадуллақызының осы «Мұрагер» бағдарламасы, А. жəне С.Раимбергеновтер 
мен Ұлжан Байбосынованың балаларды музыкалық-эстетикалық тəрбиелеу 
жүйесін құрудағы еңбектері туралы, яғни өз шəкірттерінің осы маңызды да 
мағыналы іс-шаралары жөнінде, жария еткен пікірлері дəл осындай елеулі 
ауқиғалар қатарынан табылары сөзсіз [1]. Жəне де философ З.Наурызбаеваның, 
Астанадағы Ұлттық өнер университетінде жұмыс істейтін өнертану 
ғылымының кандидаты, доцент Г.Т. Альпеисова секілді ғалымдардың да бұл 
туралы зерттеулері бар.  

Бірақта бұл ақпарат негізінен мамандарға, музыкатанушыларға белгілі. 
Ал көпшілікті алсақ, жаңа құбылыс болғандықтан, əлі де нақты өзінің орнын 
                                                 

* Автордың Павлодар қаласында өткен республикалық семинарда жасаған баяндамасы 
(Ред.). 
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тапқан жоқ сияқты. Сондықтан, біздің міндетіміз - бұл бағдарламаны қазіргі 
Қазақстан қоғамы, мəдениеті, білім саласы бойынша философиялық-ғылыми 
түрде талдау, сөйтіп мəн-мағынасын аша түсіп, көпшілікке таныстыру, 
насихаттау.  

Алдымен, негізгі ұғымдарға көз жүгіртейік. Өйткені, ұғымдар бір түрде 
қатып қалмай, заман, қоғам өзгерістерімен байланыста болып, олардың да мəн-
мағынасы өзгеріп отырады. Мысалы, білім беру ұғымын алайық. Оны қазіргі 
ғалымдар: философтар, мəдениеттанушылар, əлеуметтанушылар, 
өнертанушылар, тағы басқалары да зерттеп жүр. Философия, мəдениеттану 
салаларын қарастырсақ, білім беру – қазіргі заман мəдениетінің негізі деп 
қарастырылады. Жəне де білім беру туралы əртүрлі көзқарастар аз емес. Оның 
негізгі бағыттары: а) дəстүрлі түрі – педагогика; ə) жаңа бағыт – білім 
философиясы, əсіресе Рессейде кең дамыған; б) Бізде Қазақстан 
Республикасынды педагогика жəне білім философиясымен қатар тағы бір бағыт 
дамып келеді. Ол – педагогика философиясы деп аталынады. Белгілі философ 
А.А.Хамидовтың пайымдауынша, білім философиясы біліморталық 
(знаниецентризмге) кетіп, тəрбие саласы ұмыт қалады. Ал педагогика 
философиясы білім мен тəрбиені біртұтас қарастыруға мүмкіндік жасайды. 
Менің ойымша, бұл көзқараспен келісуге болатын сияқты. 

Келесі – музыка ұғымы. Оны да əртүрлі қарастыруға болады. Біз тақырып 
бойынша екі жағынан ғана қарастырамыз: біріншіден, музыка – басқа өнер 
түрлерімен салыстырғанда ерекше өнер. Неге десеңіз, ол сөзбен, тілмен, 
сөйлеумен тығыз байланысты. Соңдықтан, адам парасатының дамуы, кісілігі, 
санасының қалыптасуы музыкамен тығыз байланысты. Екіншіден, музыка 
өнерін мəдениет құбылысы ретінде бас миының ассиметриясы теориясы 
тұрғысынан қарастырған жөн. Бұл теория бойынша, адам баласының бас 
миының оң жағы мен сол жағы əртүрлі: формасы жағынан емес (сол жақ – 
дөнгелек, оң жақ – басқа бір геометриялық фигураға ұқсайды), олардың 
функциялары, қызметтері əртүрлі деген мағынада. Оң жақ - бүтіндік, біртұтас 
көркем-образды тудыруға жауапты ми жарты шары. Сол жақ – логикалық, 
рационалды талдауға жауапты ми сыңары болып табылады [2].  

Бұл теорияны əр ғылым саласында əртүрлі ұғымдармен түсіндіруге 
болады. Мысалы, музыкалық психология бойынша оң жақ – жүрек, жан (көне 
грек сөзі психо), сезім, интуиция, эмоциямен байланыста болса, сол жақ – бас, 
сана, ойлауға сүйенеді. Бір ескертетін жайт: жеке-жеке алғанда қай-қасысы да 
толық емес. Ғалымдардың пайымдауынша, сол жақ, яғни рационалды талдау 
қабілеті батыстық халықтарда жоғарырақ дамыған. Сондықтан болар, оларда 
ғылым, техника дамуда. Бірақта мұны тек қана бір жақты оң үрдіс ретінде 
қарастыруға болмайды. Өйткені, осы жағдайдан бүгінгі күні əртүрлі, бəрімізге 
белгілі, қиын мəселелер туындаған. Олар – экология, басқа да глобалдық 
мəселелер. Ал оң жақтың негізі - жүрек, сезім, эмоция болғаны, шығыс 
халықтарының ұлттық психологиясына, мінездемесіне тəн дейді. Сондықтан, 
шығыста адам баласының ішкі рухани əлеміне, көңіл-күйіне көбірек көңіл 
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аударылады. Мұны, мысалы, қазақтарда: көңіл-күйіңіз қалай? – дегеннен 
байқауға болады. 

 Ендеше, мынадай сұрақтың туындауы мүмкін: сонда қалай, батыста адам 
туралы ілімдер дамыған жоқ па? – Антропологияның (адам туралы ілімнің) əр 
саласы (философиялық, əлеуметтік, медициналық салалары, психология 
болсын) батыста пайда болып қалыптасқан жоқ па? - Оған жауап мынадай: 
келісеміз. Бірақта мұнда, мысалы, француз ойшылы Ламетри адамды машина 
ретінде қарастырып, дүниеге механистік көзқараста, яғни, рационалдық 
ойлауда болғаны белгілі. Сонымен қатар, қарама-қарсы идеалистік 
философиялық көзқарастар да дамыды, ал бүтін, біртұтас дүниеге көзқарас 
мүлдем жоқтың қасы деуге болады. 

Ақиқат, шындық – ортасында, екеуінің байланысында, басқаша айтқанда, 
көркем мəдениет пен техникалық мəдениеттің, немесе лириктер мен 
физиктердің үйлесімділігінде. Бірақ негізі – жүрек, көңіл-күй. Хəкім Абай 
сөзімен айтқанда, Адам бол, яғни, жүректі бол, бірақта жүрек пен ақыл 
үйлесімді болу керек деген аманатта. Олай болса, музыка өнерінің мəдениетте, 
соның ішінде білім саласында да, орны ерекше, өзекті болып табылады.  

Келесі: «қазақстандық мəдениет» деген ұғым. Бұл ұғымды қарастырсақ, 
бұл қазақстандық патриотизм, қазақстандық азаматтылық, қазақстандық жол 
секілді қазіргі елімізге тəн құбылыстарға жатады. Жоғарыда ірі ғалым, 
өнертану ғылымының докторы, профессор Ə.И.Мухамбетованың өзінің 
кітабында Райымбергеновтердің балаларға арналған эстетикалық тəрбие жүйесі 
туралы оң пікірі бар екенін айтып кеттік. Сол кітапта Ұстазымыз «Мұрагер» 
жұйесін басқа да əлемдік бағдарламаларымен салыстырып талдайды. Оның 
ішінде Кеңес кезінде барлық республикаларда қолданылған Д.Д.Кабалевский 
жүйесі де қарастырылған. Айтайын деп отырғаным, композитор, зерттеуші Д.Д. 
Кабалевскийдің бағдарламасы өз кезеңіне сай кеңестік адам бейнесін, советтік 
патриотизмді қалыптастыруға мүмкіндік туғызған.  

Ал, қазіргі Қазақстанға қазақстандық патриотизм, қазақстандық 
азаматтылық қажет. Бүгінгі жастар оны түсінеді жəне де қабылдайды. Мынадай 
мысал келтірейін. Қазақ музыка тарихы пəнін орыс тобында жүргізгенде, 
«қоңыр үнді қара домбыра» деген халықтың нақыл сөзін келтіргенмін. 
Сонымен қатар, Қоңыр күйлер, Назқоңыр, Майда қоңыр, Жай қоңыр, Əсем 
қоңыр сияқты əн-күйлер бар екенін қарастырдық. Ал, қара домбыра, қара өлең, 
қара халық – негізгі халық, Қаратау, Қарахан тайпалары, Абайдың Қара сөзі – 
философиялық сөз деген мағынада екені туралы қысқаша мағлұмат берілді. 
Қорыта айтқанда, қоңыр, қара, ақ, көк дегендер тек қана бояу емес, олар 
көпмағыналы философиялық астары бар тəңіршілдік рухани ілімінің 
анықтамалары деген ой-пікірге келеміз. 

Сонда, студент А. Полехин Н.Ə. Назарбаев пен Алтынбек Коразбаевтың 
«Үш қоңыр» деген əні бар екенін ойға салып, «Бұл əндегі қоңырдың 
анықтамасы Сіздің айтқанызбен сəйкес келе ме?», - деп, сұрақ қойды. Бұл 
сұрақ, меніңше, студенттердіңбей—жай емес екенін, қазақ мəдениетін, өнерін 
түсінуге, білуге құштар екенін білдіреді. Мен осы мысалды жастарда 
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қазақстандық патриотизм, қазақстандық азаматтылық сезімдері 
қалыптасқанының дəлелі деп түсінемін.  

Енді «қазақстандық мəдениет» ұғымына оралсақ, бұл дəстүр мен 
өркениеттің, отандық жəне əлемдік қазынаның диалектикалық байланысы 
болып табылады. Оның түбірі, рухани тірегі - дəстүр, халықтық мұра. Сонау 
көшпелі сақ тайпаларынан бастап дамып келе жатқан асыл қазынамыз бүгін де 
өз күшінде. Халықтық саз өнерін сақтау, əрі қарай дамыту – қазіргі күннің 
талабы. Міне, осы ертеден келе жатқан асыл қазынамызды жоғалтпай, əрі қарай 
дамытып, жаңғыртып келе жатырмыз. Жəне де бұл мұра қазақстандық 
мəдениеттің рухани негізі, тірегі болып əрі қарай шарықтауда.  

Уақыт өте біздің көшпелі ата-бабаларымыз отырықшылыққа көшті, өз 
мəдениетің одан ары дамытты. Қазақстан композиторлары əлемдік музыканы 
өзіндік ерекшеліктері бар ұлттық сипаттағы өнермен байытты. Қазақ 
композиторлары үшін ұлттық дəстүрлі музыка шығармашылық ізденістің 
қайнар көзі іспеттес. Көптеген опера көріністері халық əуенінің негізінде 
шығарылды. Еуропалық симфония мен қазақтың кəсіби аспаптық музыка 
қағидаларының сабақтасуы жаңа жанр – оркестрге арналған күйлерді тудырды. 
Ғасырлар бойы қалыптасқан қазақтың аспаптық дəстүрінің бағытын өзгерту 
өзгеше оркестрлік бояулар мен үндердің, фортепианолық жəне вокалды 
техниканың асқан шебер тəсілдерінің пайда болуына себепші болды. Ежелгі 
қазақ мифологиясына, тəңірлік дүниетанымға жəне тарихқа жүгіну музыканың 
əсерлі-көркемдік аясын пəлсафалық толғаулармен асқан толықтырып кеңейтті. 

Қазақстанның тəуелсіздік кезеңі музыкалық мəдениеттің тақырыптық 
жəне көркемдік аясын байытумен, ұлттық тарих пен мəдениетке асқан 
қызығушылықтың күшеюімен белгіленді. Сазгерлік стильдер дараланып, 
ұлттық əеузге деген қызығушылық қайта жанданды. ХХ ғасырдың екінші 
жартысында қазақтың көпшілікке танымал музыкасы пайда болды. Вокалды-
аспаптық ансамбльдер мен топтар құрылды. Қазақтың халық жəне ауызекі-
кəсіби дəстүрлі музыкасының əншілік, аспаптық жəне эпикалық жанрларын 
поп, диско, хард-рок, арт-рок, фьюжн стильдердің эстетикасы жəне 
элементтерімен қосу нəтижесінде алуан түрлі музыкалық бағыттар пайда 
болды. 

Музыка деген ерекше ұғым. Біреулеріне халық сазы ұнаса, тағы біреулері 
классикалық немесе эстрадалық, электрондық өнерді сүйеді. Ал еңді Қазақстан 
мəдениетінің музыкасына көз жүгіртсек, мұнда барлық салалар дамыған жəне 
де жетістіктері де аз емес. Халық музыкасын алсақ, оның өте бай, мазмұны 
терең екендігін дəлелдеп, əлемдік мəдениетте өз орны бар екендігін айғақтауға 
үлес қосқан Абдулхамит, Сайра, Ұлжан сияқты басқа да өнерпаздар аз емес. 
Қазіргі кездегі сегіз қырлы, бір сырлы тұлғалардың қатарында осы есімдері 
аталған азаматтардың тұрғаны анық: Абдулхамит – домбырашы, күйші; Сайра 
– өнертану ғылымдарының кандидаты; Ұлжан Байбосынова – жыршы, 
филология ғылымдарының кандидаты; үшеуі де жаңашыл-педагогтар, 
ізденімпаз-ғалымдар. 
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Енді жоғары айтылған ой-пікірлерді семинар тақырыбы «Мұрагер» 
бағдарламасымен байланыстырып қарастырсақ, авторлар сонау ХХ ғасырдың 
80-ші жылдары өз жұмыстарын бастағанда, қазақстандық патриотизм, 
қазақстандық азаматтылық, қазақстандық жол, қазақстандық мəдениет секілді 
ұғымдар жаңа ғана пайда бола бастаған еді. Жəне де олар не тəжірибе түрінде, 
не философиялық-ғылыми түрде өз орындарын тапба қоймаған еді. Қазіргі 
кезде бұл ұғымдарға анықтама беріліп, олар қоғамда өз орнын тапты. Ал 
«қазақстандық мəдениет» ұғымын алсақ, əлі бүгінге дейін ол ойдағыдай 
зерттелген жоқ. «Мұрагердің» оны тегі авторлары сонау ХХ ғасырдың екінші 
жартысында өздерінің интуицияларына сүйеніп қолдану бастаған болуы керек.  

Жоғарыда атап өткен Қазақстан музыкасының əр түрлі салалары 
«Мұрагер» бағдарламасында өз орнын тапқан. Бағдарламаға қысқаша көз 
жүгіртсек, мунда 1-сыныптан 7-ші сыныпқа дейін аңыз-күйлер, халық 
композиторларының əн-күйлері, халық композиторларының əн-күйлерін 
жеткізушілері, қазақтың тұрмыс-салт əндері, қазақтың саз аспаптары, айтыс 
өнері, жыраулық дəстүр орын тепкен. 7-сыныпта Түркі жəне Шығыс 
халықтарының музыкасы əлемдік мəдениет контекстінде қарастырылады. Жəне 
де Түркі жəне Шығыс халықтарының музыкалық аспаптары симфониялық 
оркестрмен салыстырылып, теңдестік бастамасында зерделенеді. Əрі қарай 
симфониялық оркестр, опералық театр секілді əлемдік мəдениет жетістіктері, 
сонымен қатар Қазақстандағы творчестволық ұжымдар, орындаушылар 
бойынша мағлумат беріледі, жүйелі түрде, ғылыми түрде қарастырылады. 
Қорыта келгенде, авторлардың пайымдауынша, «Мұрагер» дегеніміз – 
философиялық мағынасы терең ұғым болып табылады. Бұл – дəстүрлі 
дүниетаным жүйелері мен қазіргі кезеңдегі өнердің сабақтастығы, уақыттың 
байланысы идеяға сүйенеді. Жəне де жаңа қазақстандық дүниеге көзқарасқа сай 
ұстанымда құрастырылған. Міне, бұл бағадарламаның өзектілігі осында. 

«Мұрагер» – қазақ мектебіне арналған [3]. Сондықтан бұл жұмыс қазақ 
мектептерінде жүргізіліп, 20 жылдай тəжірибе түрінде қолданған. Оның өзі – 
ірі жəне қиын өзекті мəселе. Бұл мəселені ойдағыдай шешуін тауып дəлелдеген 
міне осы семинардың қатысушылары. Абдулхамит пен Сайра Раимбергеновтер 
мен Ұлжан Байбосынова. Əрі қарай пікірлестердің қатары көбейіп, ұлғая берді, 
Алматыдан бастап, əр аймақта жаңашыл-педагогтар қосыла берді. Ал олай 
болуына жағдай жасағандар – мектептердің директорлары мен орынбасарлары, 
білім департаменті.  

Павлодарлықтар да бұл жұмыстан қалыс қалған жоқ. Сондықтан болар, 
Алматы, Тараз, Көкшетау қалаларында өткізілген семинардың келесі кезеңі 
бізге келгені кездейсоқ емес. Өйткені біз де бұл жұмысқа өзіміздің күшімізді 
салып істеуге ұмтылдық. Біздің бұл іске қосқан үлестеріміз мыналар болып 
табылады.  

Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты (ПМПИ) үздіксіз білім 
беру жүйесі бойынша кадрлар даярлау жұмысін əртүрлі жүргізіп жатыр. Жалпы 
институттың басты тақырыбы бойынша əр факультет, кафедра өз 
тақырыпшалтарын ойланып, тауып, мамандарды дайындайды. Мысалы, спорт 
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факультеті ПМПИ колледжінде ұлттық спортты қосымша мамандық ретінде 
еңгізді. Жəне де 2010 жылдың наурыз айында «Тұлғаның əлеуметтік 
бейімделуін қалыптастырудағы ұлттық спорт түрлерінің рөлі» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция өткізілді. Жəне тағы осы 
секілді басқа да жұмыстар жүргізіліп жатыр. 

Музыкалық білім беру теориясы жəне əдістемесі кафедрасын алсақ, 
жалпы институт тақырыбы бойынша «Мұрагер» авторлық бағдарламасына сай 
жұмыс жүргізіп жатыр.  

1 Қазақстанның жоғары оқу орындарында ҚР-дағы музыкалық білім 
жүйелері деген элективтік курс еңгіздік. Оны ПМПИ ректоры Ы.Алтынсарин 
атындағы Педагогика ғылымдары Академиясының академигі, профессор 
Жаңмырза Омарұлы Нұрмағанбетовтың рұқсаты бойынша жүргіздік. Жəне де 
оны қазақ топтарымен қатар орыс топтарында да жүргізіп жатырмыз. 
Бағдарламаның авторларымен бірге бас қосып силлабус, Жұмыс 
бағдарламаларды жасап бұл пəнді өткізетіндер əдіскер Жанар Серікбайқызы 
Сагитова, философия ғылымының кандидаты Нина Евгеньевна Гулякина, 
педагогика ғылымының кандидаты Тілеуберді Азамат. Кафедрада 2 мұрагер 
оқу-əдістеме кабинеттері көркемді безендірілген. Ал бұл жұмыстың ойдағыдай 
жүруіне жағдай жасап отырған кафедра меңгерушісі, доцент Еркін Жанайхан.  

2 Сонымен қатар, «Мұрагер» бағдарламасын орыс мектептеріне де 
еңгізуді ұйғардық. Бұл жұмысты біздің кафедрамыздың түлегі Вадим Борисов 
Н. Е.Гулякинаның жетекшілігімен бастап, оған қатысты жағдайды, құжаттарды 
авторлар Абдулхамит, Сайра, Ұлжан, ПМПИ ректораты, облыстық Білім 
департаменті дайындады. Бұл ұжымдық жұмыс жоба ретінде бекітіліп, 
ұйымдастыру тобы Еркін Жанайхан, Бағлан Жиеншеқызы Қоқымбаева, Нина 
Евгеньевна Гулякина, Жанар Серікбайқызы Сагитова Ертіс ауданына барып, 
практикалық көмек көрсетіп жүр. Қазіргі кезде тек қазақ мектептері ғана емес, 
орыс мектептері де, жалпы алғанда, қазақстандықтар бұл бағдарламаға көңіл 
аударғандарын байқап отырсыздар.  

Қорыта келе, қазақ мектептері болсын, орыс мектептері болсын - 
«Мұрагер» екеуіне де ортақ, лайық бағдарлама бола алады деген ой-пікір 
туындайды. «Жаңа əлемдегі жаңа Қазақстан», «Қазақстандық жол» деген 
осындай істерде көрінеді.  
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Кандидат искусствоведения, доцент Б.Д. Кокумбаева 

ПГУ им. С.Торайгырова, г. Павлодар 

  
Ни один пласт культуры не воздействует так непосредственно на душу, 

как педагогический процесс. Это заложено в самой природе воспитательно-
образовательной системы как интегрированного тождества культуры, 
вбирающей в себя все относительно самостоятельные сферы - религию, мораль, 
искусство, право, науку, философию… При этом сфера образования-
воспитания отличается от всех них тем, что этот эфир, который определяет 
жизнь, поведение, образ мысли каждого человека. «Образование – это 
отчеканенная форма, образ совокупного человеческого бытия» (1, 21). Выявляя 
и проявляя смыслы, образование способствует приращению бытийственности, 
ибо только будучи проявленным смыслом, бытие человека может быть названо 
человеческим.  

Что касается места вышеперечисленных сфер духовного производства в 
педагогическом процессе, то оно зависит от горизонта назначения Человека и 
смысла его жизни. Наименее популярна в ценностно-смысловой иерархии сфер 
современной культуры этика. Историко-философский анализ этому явлению 
дает К.А.Абишев, усматривающий корни тому в внутренней интенции - 
утилитарной сущности производственной деятельности, определяющего особое 
видение мира и самого себя по западным меркам. «Глубинной сутью такого 
отношения к миру оказалось даже не столько потребление, все большее и 
большее, все качественнее и лучше и т,д. Потребление и его крайне 
абстрактное, лишенное всякого конкретного содержания и определенности 
выражение - иметь и иметь - оказалось тоже средством для более глубоко 
лежащей потребности - потребности господствовать , превосходить, превзойти, 
Богатство в смысле удовлетворения всех других потребностей не имело бы 
никакого смысла, если бы оно не давало ощущения власти или превосходства 
над другими или в более безобидном значении независимости. Следовательно, 
качества, которые делают человека человеком сводятся, главным образом, к 
силе в ее всевозможных вариациях, начиная с элементарной физической силы и 
ловкости, кончая многими другими свойствами и средствами, 
обеспечивающими превосходство. Развитие дискурсивных способностей, 
вооружение знаниями и умениями, богатством, славой и успехом, связями, 
властью, и т.д. и т.п. - лишь некоторые разновидности этой силы, если она 
имеется у индивида. Негативными, естественно, выступают всякие 
разновидности и вариации слабости. На втором плане, а иногда даже за 
пределами подобной системы ценностей оказывается развитие у индивидов 
нравственных качеств - доброты, справедливости, милосердия и т.д. Они скорее 
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всего относятся к категориям слабости. Такая ценностная установка 
настраивает, конечно видеть в знаниях и умениях прежде всего силу. Поэтому и 
почти во всех наших школах висят лозунги с изречением "Знание - сила". 
(К.А.Абишев,2, 140).  

 Приведенная аксиологическая модель характерна для педагогического 
процесса в целом, ориентированного на потребностно-полезностную функцию 
в современном обществе. Доминирующим в этой модели оказывается 
образование, в то время как воспитание не только вторично, но и выполняет 
прямо противоположную образованию функцию. "Функция воспитания 
полагается в том, чтобы привить (в буквальном "мичуринском" смысле) 
Человеку комплекс этических, юридических, религиозных, эстетических и 
иных норм. Воспитание апеллирует не столько к мышлению Человека, сколько 
к его чувству, к эмоциям, к "сердцу". В этой связи образование и воспитание не 
только превращаются в относительно самостоятельные сферы с разными 
задачами, целями и идеалами, но и расщепляют целостность человеческого 
духа.... на изолированные и все более изолируемые друг от друга области 
приложения своей функциональной активности.... Вследствие этого каждая из 
них прилагает к нему разные масштабы, предъявляя, в итоге 
взаимоисключающие требования" (А.А.Хамидов, 3, 20). 

Примерно та же ситуация сложилась и в сфере религии. И это не 
случайно. Во все времена и у всех народов нравственность и религия тесно 
соприкасались, образуя религиозно-этическое духовное начало в жизни 
человечества т.е.то, что относится по классификации К.А.Абишева к категории 
слабости. К тому же, в современном светском обществе, к каковым 
принадлежит и Казахстан, религарность, хотя и не преследуется законом, но 
все же находится как бы вне закона. И если этика декларируется хотя бы на 
словах, по отношению к религии сохраняется сдержанная позиция. Тому 
имеются исторически объективные причины. Приведенная выше мысль 
К.А.Абишева о ценностно-смысловой артикуляции силы еще более, чем в 
этической сфере, актуальна для религиозной веры, ибо конфессиональные 
войны вспыхивали именно по той причине, что восходящие государства и 
этносы пытались навязать силой "своего" Бога, "свою" религию. 

Искусство.... Диагноз ученых "глобальный кризис культуры", 
распространяется, увы, и на эту сферу (4, 236). Здесь он усматривается в конце 
классической культуры, покончившей с "добрым старым человеческим миром, 
распылив его по экрану телевизора". (5, 127). По словам отечественного 
философа Б.Нуржанова, мы находимся "не перед опасностью конца мира, а 
давно по ту сторону ее". (6, 245). Казалось бы, искусство вроде как бы занимает 
более весомое положение в образовательно-воспитательной системе (по 
сравнению с этикой и религией), пока еще присутствует (пусть и в 
минимальных дозах) в учебных планах школы. Тем не менее фактически оно 
находится на периферийном положении, так как не выдерживает конкуренции с 
более престижными и экономически рентабельными учебными предметами. 
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Что же касается искусства как воспитательного фактора, то о его месте, 
значении, целях и задачах уже велась речь от имени А.А.Хамидова.  

Обрисованная вкратце ситуация четко регистрирует духовный климат 
современного человечества в крупном масштабе. Полагаем, что приведенная 
модель может фигурировать в качестве всеобщей в массовом плане. Ее 
достоинство состоит в том. что она наглядно высвечивает приоритет 
материально-вещного начала в ущерб чистой духовности и еще раз 
сигнализирует о неблагополучии духовного здоровья человечества. 

Попытаемся проецировать представленную всеобщую модель на 
ограниченное географическое пространство - современное казахстанское 
общество. Имея свои локально очерченные спецификации, оно содержит 
вместе с тем общий абрис всего человечества. В этом смысле заданный 
ограничитель позволяет четче высветить минусы и плюсы, проблемы и 
перспективы в целом. 

Переход от тоталитарного Союза к Республике Казахстан способствовал 
более глубинному проникновению в истоки отечественной культуры. 
Оказалось, что культура одного из самых непрестижных (по мнению 
"авторитетов" науки) народов - казахов – обладает такими ценностно-
значимыми качествами, каких современное цивилизованное общество, 
поглощенное материальными потребностями, не имеет. Духовно-этическое 
начало, культ нравственности исторически неперспективного (причем не 
только в недавнем прошлом, на обыденном уровне это мнение еще и сейчас 
живуче) казахского народа содержит такую концентрацию потенциала, которая 
позволила Ак Сарбазу объявить Казахстан эпицентром человечества (Ак 
Сарбаз - Едихан Шаймерденулы,7…).  

Высокое духовно-нравственное начало как особенность Степи 
проявляется прежде всего в самой экзистенциальной и философичной области - 
религии. Ученые констатировали тот факт, что все мировые религии 
зародились в кочевой среде.(Ак Сарбаз – Едихан Шаймерденулы, 
М.Ш.Хасанов, З.Ж.Наурзбаева, 8….). Более того. Почему-то именно у «диких» 
кочевников не наблюдалось такого фанатизма, конфессиональных войн, 
распрей, которыми так богата история земледельческих народов. Религарная 
толерантность исходит из веры в высокого неба, который «настолько был 
уверен в своем могуществе, что хладнокровно терпел рой богов помельче и не 
засуетился даже тогда, когда в степь визит нанес Аллах». (М.М.Ауэзов,9, 51 - 
52). Путешествие по океану трав , широким просторам Евразии, сформировало 
теокосмическую Онтологию кочевников, суть которой состояла в понимании 
истины о том, что одно над всеми людьми Вечное Синее Небо, а потому о чем 
спорить, из-за чего убивать друг друга в крестовых походах? Интеллектуализм, 
философичность, толерантность как менталитетные черты присущи кочевому 
тенгрианскому суперэтносу по отношению ко всем сторонам жизни.(10, 
Ж.К.Каракузова, Хасанов М.Ш., Мурад Аджи…). К слову сказать, изучение 
тенгрианства как мифолого-религиозно-философского учения только началось. 
А потому вклад тенгризма в общечеловеческую сокровищницу еще впереди.  
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Аналогичная ситуация характерна и для такой отрасли духовного 
производства, как искусство. В целом положение здесь пока остается 
удручающим. Однако полнокровной жизнью живет космический заповедник, в 
котором формируется кочевая тенгрианская ментальность в своей 
первозданной чистоте. Это – негосударственная школа»КӨКІЛ» в городе 
Алматы, основанная всемирно известными учеными, педагогами-новаторами 
А.Ы. и С.Ш.Райымбергеновыми.  

Как уже отмечалось, уязвимость современного педагогического процесса 
коренится в отсутствии взаимосвязи между образованием и воспитанием. 
Целостную мировоззренческую культуру фактически не удается сформировать, 
ибо философия изучается в высших учебных заведениях, когда менталилет, 
мироотношение и мировоззрение подрастающего поколения уже сложились. А 
как известно, переучивать всегда сложнее. Именно потому философски 
фундаментальна и педагогически целесообразна традиционная культура как 
целостность, тотальность педагогики, психологии, философии, этики, эстетики, 
искусства…, т.е., говоря научным языком, всех базовых социогуманитраных 
дисциплин (11). Это связано с тем, что традиционная Среда формирует 
человека, начиная с рождения, вернее, еще раньше. Обряды, обычаи в 
традиционном обществе направлены на рождение ребенка как нового 
микрокосмоса (12, К.Нурланова). При таком целенаправленном воспитании-
образовании уже с раннего детства закладывается та ментальность, которая 
становится поистине судьбоносной в его жизни.  

Этот общечеловеческий опыт народной Среды, сущностные, глубинные 
основы мировой культуры научно обобщены и практически внедрены в 
авторской школе Райымбергеновых. Изложенная выше духовно-этическая 
философия, парадигма нового мировоззрения формируется в космическом 
заповеднике «КӨКІЛ», где воспитание и образование составляют неделимый 
процесс, в единстве когорого происходит становление высших духовных 
сущностей. Ростки этого нового – хорошо забытого старого не заставят себя 
ждать и уже дают свои, пока еще мало заметные всходы в все четче 
формирующемся облике нового поколения – тенгрианцев, последователей, 
учеников Ак Сарбаза-Едихана Шаймерденулы, А.И.Мухамбетовой, 
К.Ш.Нурлановой, С.Ш.Аязбековой, А.Ы. и С.Ш.Райымбергеновых….. Увидеть 
трогающие до глубины души потрясающие результаты этого уникального в 
мировой практике эксперимента , прикоснуться к истокам и осмыслить 
ключевое направление школы будущего довелось на семинаре в городе 
Алматы, проведенном в ноябре 2001 года по линии Фонда Сорос. 

 На эту историческую встречу собрались подлинные энтузиасты, прежде 
всего ученики и последователи А.Ы. и С.Ш.Райымбергеновых, а также 
огромное количество желающих их всех регионов Казахстана и сопредельных 
стран, желающих работать по этой уникальной системе. Семинар включал 
научную часть (лекции, читаемые ведущими корифеями современного 
гуманитарного знания) и практическую часть (открытые уроки, проведенные 
авторами школы.»Круглые столы, диспуты показали, что последователи этого 
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детища работают во всех регионах Казахстана и имеют впечатляющие 
результаты. 

Нами рассмотрены не все сферы культуры. Вне рамок исследования 
оказались такие значимые отрасли духовного производства, как философия, 
наука, право, которые, также содержат малоизвестный, а потому 
невостребованный человечеством потенциал (13). Но и рассмотренные сферы 
убедительно показывают, что Казахстан имеет свой голос, свою сольную 
партию, судьбоносную для всего человечества (Ак Сарбаз – Едихан 
Шаймерденулы ,14). А потому стоит не только изучать, перенимать опыт 
других стран и народов, рожденных и питаемых иной почвой, но и более 
пристально вглядеться в истоки отечественной культуры, которая, подобно 
земле, таит в себе несметные духовные богатства, которые ждут своих 
Сатпаевых. Цель педагогики будущего,состоит, таким образом в том, чтобы 
открыть новые (хорошо забытые старые) родники, чтобы поить ее ключевой 
водой новое поколение, исцелять недуги и восстанавливать подорванное 
духовное здоровье обществу. 
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Алматы: КазНАИ им. Т. Жургенова, 2012. – 344 С. – С. 324-331. 
 

 Баглан  Кокумбаева 

ПГПИ,  г. Павлодар 

 
При изучении искусства, в данном случае музыкального искусства 

обращает на себя внимание тот факт, что оно освещается как самость, как некая 
целостная определенность. Между тем как искусство является частью более 
широкого целого, а именно: культуры.  

Следует отметить, что подобный методологический подход присущ не 
только искусству, он свойственен и другим сферам (науке, религии, 
образованию…), каждая из которых предстают как самостоятельные предметы 
исследования. в данном случае речь не о том, что наука, скажем, не должна 
изучаться науковедением, философией и методологией науки, а религия и 
образование, соответственно религиоведением и педагогикой. проблема в 
ином: она состоит в том, что подобная дифференциация уходит в дурную 
бесконечность; при этом все возникающие части и частички репрезентируются 
со временем в целый объект. в результате чего мир культуры характеризуется 
как разбегающаяся вселенная [1].  

Следствием же подобной тенденции становится взгляд, при котором 
часть культуры (наука, религия, искусство, образование…) принимаются за 
целое. Уязвимость подобной тенденции двояка. сведение целого к части дает, 
прежде всего, неадекватную картину культуристорического процесса, а, 
следовательно, препятствует созданию предмета культуры как целостности. 
Установившаяся закономерность, далее, распространяется и на культурные 
сферы, воссоздавая деформированные образы частей культуры.  

Подобная ситуация – следствие сложившихся методологических 
установок, которые, претендуя на универсальность, тем не менее, таковыми не 
являются. На наш взгляд, назрела настоятельная необходимость в корне 
пересмотреть это положение. Необходимость этого диктуется реалиями 
современной эпохи, выдвигающими на повестку дня проблему целостного 
мировоззрения и целостного подхода.  

Определенные шаги в этом направлении сделаны музыковедением, где 
утвердился подход, согласно которому музыкальный профессионализм 
содержит две параллельно развивавшиеся культурно-исторические парадигмы. 
Эта типология опирается на бинарные оппозиции, определяемые следующим 
образом: 

1 . Восточный и западный типы музыкального профессионализма  
(Н. Шахназарова);  
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2. Профессионализм устной традиции (А. Мухамбетова, Ф. Кароматли,  
Н.С. Янов-яновская …) [2]; 

3. Типы традиционного музыкального профессионализма  
(И.В. Мациевский….) [3].  

Вместе с тем, данная культурологически-искусствоведческая парадигма 
«работает» в русле сложившейся методологии и экстраполируется только на 
сферу музыкального искусства. Уязвимость ее состоит в том, что она не 
распространяется на сферу музыкального образования. Следует подчеркнуть, 
что исследователями дается анализ образовательной системы восточного 
(устного) музыкального профессионализма «учитель – ученик» (ұстаз – шəкірт» 
в восточной терминологии). Однако она не выделена как проблема образования 
и освещается как природа музыкального искусства.  

Она требует уточнения, корректировки в научном ракурсе, поскольку на 
сегодня методология, сложившаяся в рамках европейской культуры, не 
отражает (выражает) в полной мере такую особенность восточного устного 
профессионализма, как целостность культуры, слитность искусства и 
образования. И эти методологические «ножницы» в существенной мере 
препятствуют успешной реализации позитивных наработок в современной 
образовательной практике. 

Парадоксальность ситуации состоит, таким образом, в том, что наличие 
двух типов профессионализма – факт, признанный современным 
музыковедческим сообществом. Однако принципиальная разница 
профессионализма: в контексте устного либо письменного пласта препятствует 
осознанию их как паритетных систем по принципу взаимодополнительности. 
Отсюда устнопрофессиональный пласт все еще не получил полноправного 
статуса.  

Следовательно, необходима адекватная целостная холистическая 
методология, отвечающая природе самого предмета исследования. Иными 
словами, устнопрофессиональный пласт должен анализироваться не в русле 
дифференцированного подхода, сложившегося в иной – европейской - науке.  
А в контексте культуры как целостности, что востребовано современным 
человечеством во всех аспектах бытия. 

Ее актуальность состоит в том, что этот пласт – устная культура – 
является исходным в становлении культурной истории человечества. 
Ориентация на орган слуха объясняется тем, что при всей важности 
зрительного канала получения информации (ученые оценивают его удельный 
вес величиной более 80%), он обладал существенными недостатками, наиболее 
очевидными на заре истории. Глаз дает информацию лишь о том, что находится 
в поле зрения и при условии достаточной освещенности среды; поэтому с 
наступлением темноты зрение теряет способность снабжать человека 
необходимой для жизнедеятельности информацией.  

В этой связи функцию общения выполняла устная культура, которая 
помогала преодолевать оптические (зрительные) ограничения. Здесь следует 
обратить особое внимание на то обстоятельство, что речь, словарный запас 
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наших далеких предков еще только начинают формироваться. А потому это 
была омузыкаленная речь, где слово и музыка не существовали порознь, а 
«представляли собой две неразрывные стороны одного сложноединого целого» 
[4, с. 9].  

Это следует понимать так, что речь нашего далекого предка существенно 
разнится и от слова, и от музыки в современном смысле. Ибо эти, семантически 
емкие интонационные комплексы, отличающиеся богатством нюансировки, 
несли в древних сообществах основополагающую функциональную нагрузку. 

Природа устной сакральной культуры коренится в возможности 
оказывать воздействие на эмоционально-психологическом уровне; в 
способности оказывать, благодаря этим свойствам, наиболее сильное 
воздействие на внутренний мир человека. Пример, подтверждающий сказанное, 
это религия, в которой вначале было устное слово, составлявшее суть 
духовного знания. Слово – полупроизносимое, полунапеваемое, то есть 
принадлежащее одновременно и ораторскому искусству, и музыке, 
уникальность которого в биотическом (от био – греч. жизнь) живом 
воздействии.  

И, как указывалось выше, это есть слово музыкальное, то есть 
нераздельный синкрезис слова и музыки, являющийся в подобном качестве 
наиболее доступным и универсальным видом общечеловеческой культуры, 
через который прошли все древние племена и народы.  

И здесь следует со всей определенностью сказать о том, что приведенное 
суждение правомерно по отношению к исходному универсализму, той духовно-
практической целостности, который всего более обнаруживается на материале 
мифа, религии, нравственности и искусства.  

Классического уровня достигло устное искусство в тенгрианской 
культуре. «Звуко-слуховой образ вселенной, постигнутый кочевником 
одновременно и чувственно и созерцательно», получил глубокое развитие  
у казахов, что выразилось в определении үн: 

үн жинадым тыныс алуға, 
үн жинадым тыныстануға, 
үн жинадым тынысуға. 
Культуролог и музыковед А.И. Мухамбетова предлагает следующий 

перевод:  
- үн жинадым тыныс алуға, - звук собираю – чтобы дышать, - үн жинадым 

тыныстануға, - дышать – чтобы жить, үн жинадым тынысуға, - жить – чтобы 
блаженствовать. 

Образный язык казахов при переводе на другую систему мышления 
предполагает много разных вариантов перевода (в этом сложность перевода с 
казахского языка на русский язык). Контекстуальный перевод-толкование этого 
текста, чтобы раскрыть полнее его философско-эстетическую глубину в 
осмыслении-постижении феномена звука дается К.Ш. Нурлановой:  

Звуки, голос вселенной сбираю для жизни в ритме дыхания вселенной; 



 
 

29 

Звуки, голос вселенной сбираю для слитно-единого душевно-духовного 
самочувствия; 

Звуки неба и земли сбираю для благостного самочувствия – 
отдохновения.  

Этот звук мира и лег в основу казахской традиционной музыки, получив 
удивительное по своей таинственности определение «қоңыр», «қоңыр үн»: звук 
глубокий, низкий, благородного тембра, неспешный и проникающе-
благотворный. Наверное, таким и должен быть звук – как жизнь-дыхание 
вселенной», – завершает культурфилософский анализ данного феномена  
К.Ш. Нурланова [5, с. 38].  

Необходимо отметить, что в обоих переводах үн – звук эквивалентен 
жизни как биотическому началу; тынысуға означает полноту жизни в согласии 
и гармонии с окружающим миром. 

Сформировавшееся в недрах сакральной, устной культуры искусство 
звуков, то есть музыка, представляет особую трудность для исследования.  
Это связано с его эфемерным свойством – звук возникает и исчезает, 
сохраняясь лишь в таком загадочном феномене, как человеческая память. 
Феномен музыки заключен «в духовных субстанциях, то есть в кодификации 
самого духа» (С. Аязбеков).  

А потому только живое, непосредственное воспроизведение музыки 
является эквивалентным выражением духовного начала. Изучение 
музыкального искусства представляет потому не только узкоспециальный 
интерес; эта проблема, которая тесно соприкасается с множеством вопросов 
более широкого плана; а именно: языка, речи, мышления, сознания.  

Суть данной проблемы глубоко выразил немецкий ученый Г. Кнеплер, 
который пишет: «нам неизвестно ни одно человеческое общество, которое 
обходилось бы или обходится без музыки. Она является настолько 
универсальной, настолько всеобщей формой выражения человеческого духа, 
что мы не можем и надеяться на то, чтобы понять ее сущность и ее функции без 
основательного изучения музыки в ее взаимосвязи с процессом становления 
человечества в целом» [6, с. 25].  

Симптоматичен тот факт, что в современной науке осуществляется выход 
за пределы изучения музыки как предмета искусствоведения. Так, в 
современной российской философии и науке существует понятие «музыкальная 
гармония вселенной», под которой понимается «согласованность музыкального 
характера между взаимодействующими элементами вселенной».  

Представления о звуке как выражении абсолюта обрели ныне новую 
жизнь в связи с пересмотром физической картины мира. Вселенная оказалась 
наполненной звуками. Древние учения о музыке небесных сфер фактически 
получили подтверждение в наблюдениях астрофизиков. звуковую окраску 
имеют пульсирующие звезды, электро-магнитные бури и даже формирование 
молекул ДНК и РНК, лежащее в основе живой материи. 

При этом речь идет не о хаотическом, а об организованном звучании, 
стремящемся к гармонии. То есть музыка объективно заложена в структуре 
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мироздания. Ее законы универсальны, и прежде чем мы сотворим музыку, она 
творит нас. Прислушаться к мировой музыке, чтобы руководствоваться ее 
пропорциями – вот единственный выход для человека: «либо мы научимся 
слышать ее, либо мы не будем существовать вовсе», - призывает И. Берент [7, с. 
48].  

На наш взгляд, правомерно уточнить, о каких пропорциях идет речь? – 
Уверены, не только пропорциях как математических понятиях. Ведь речь не 
просто о музыке как эмоциональном виде искусства, вопрос ставится гораздо 
глубже: о духовном состоянии вселенной. 

Следовательно, призыв «прислушаться к мировой музыке» означает жить 
по универсальным законам мироздания. именно поэтому в приведенном 
пространном высказывании такое категорическое заключение: «либо научимся 
слышать ее, либо мы не будем существовать вовсе».  

Тем не менее, столь важный ракурс видения и понимания еще не стал 
феноменом массового сознания. В существенной мере препятствием тому 
является стереотип мышления, согласно которому без письменной фиксации 
(нотописи) музыка всерьез не воспринимается за искусство.  

Здесь нами имеется в виду установившаяся в европе дифференциация на 
«высокое» искусство и фольклор, при которой второй пласт – устная культура 
полагается более примитивной, чем европейская классическая музыка. Итогом 
подобного взгляда и объясняется культурно-исторический парадокс, который 
состоит в том, что, будучи устной по своей природе, музыка коренным образом 
изменила свою исконную сущность. 

Ныне этот взгляд постепенно пересматривается. Приходит понимание 
того, что даже нотированная музыка живёт только в реальности, «всякий раз 
заново, всякий раз новыми творческими усилиями всех ее творцов, включая 
зрительный зал. Только живое совместное творчество, со-бытие талантов и 
поклонников создает феномен и оперы, и культуры. Остановленное в записи 
мгновение оперы бывает прекрасно, но оно уже входит не в живое поле 
культуры, а в его информационный банк, сохраняющий достижения 
человеческого духа на уровне фиксации документа прошлого, но не на уровне 
целостного информационно-полевого бытия оперного произведения» [8].  

Ингорирование универсального пласта, то есть устной культуры, 
экстраполировалось (распространилось) и на сферу образования. Практика 
музыкального образования на всех уровнях базируется на исторически 
ограниченном феномене – искусственном поле музыкального искусства как 
письменного явления. Факт дискредитации статуса профессионального 
музыканта устного типа оказал «самые болезненные последствия для 
традиционных кочевых культур». «Подрыв авторитета народного музыканта 
повлек за собой не только снижение уровня самооценки народных музыкантов, 
но и «вынес» за рамки культуры их мнение, опыт и знания и практически 
привел, например, в тувинской культуре, к потере традиции чисто 
инструментального исполнительства. «Народным» музыкантам были 
противопоставлены «профессиональные» (имеющие дипломы училищ и 
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консерваторий) музыканты, которые начали обучать по нотам «правильно» 
играть тувинцев на их же музыкальных инструментах.  

При этом сложилась такая ситуация, когда … дипломированных 
музыкантов-народников и сегодня нельзя считать специалистами по тувинской 
музыке…. Проблема заключается в том, что ныне действующий 
«государственный образовательный стандарт» в сфере музыкального 
воспитания в концептуальном плане почти не претерпел никаких изменений со 
времен советского союза», - пишет российский ученый В.Ю. Сузукей  
[9, с. 121].  

Как показывает приведенная обширная цитата, музыковедами делается 
все возможное, чтобы выйти за пределы устаревшей образовательной 
парадигмы. Наиболее дальновидные педагоги-новаторы разрабатывали 
различные курсы (в Алма-Атинской консерватории Б. Аманов начал с 1974 
года вести этносольфеджио), открывают новые специальности и кафедры (там 
же в 1989 году была открыта кафедра народного пения), авторские программы 
в школах (устное групповое обучение игре на домбре на уроках музыки, 
программа «Мурагер» А. и С. Райымбергеновых, было создано в 1987 году, в 
настоящее время в применяется колледже «Көкіл» ). Увы, не имея возможности 
получить полноправный юридический статус в стране, усилия которой были 
направлены на создание единой культуры на пространстве всей империи, они 
функционировали полуподпольно, периферийно. но самое печальное, и в 
Независимом Казахстане они так и остаются на полулегальном положении, не 
получая полноправной легитимации, поскольку они чужеродны самой системе 
европейского музыкального образования, господствующей до сих пор. До сих 
пор судьба их зависит только от энтузиастов. 

Выход видится в институализации традиционной музыки как 
профессиональной ветви современной музыкальной культуры, с созданием 
соответствующей ей системы образования и функционирования. А это значит: 

1. Необходимо открытие специальных учебных заведений для обучения 
музыкантов традиционного типа. В 2006 году на встрече Президента  
Н.А. Назарбаева с интеллигенцией А.И. Мухамбетова высказала идею о 
необходимости открытия в Казахстане Академии тюркской музыки. 
Естественно, что подобная учебная структура должна функционировать в 
единстве с научным комплексом, продолжающим дальнейший сбор, изучение 
традиционной музыки и её «культурного сопровождения», разработку учебных 
программ и методик, пропаганду и методы воспитания массового слушателя и 
т.д.  

Особо заостряем внимание на том, что это должна быть Академия 
тюркской, а не казахской музыки, так как наша музыка, будучи частью 
музыкальной цивилизации тюрков, развивалась в единстве с ней. Копируемые в 
нашем музыкальном образовании музыкальные заведения европейского типа 
обучают именно европейской профессиональной музыке в целом, т.е. музыке 
христианской цивилизации. В любой из европейских консерваторий при 
обучении исполняют музыку немецкую, австрийскую, итальянскую, 
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французскую, русскую, чешскую и т.д. Ограничение в обучении традиционных 
музыкантов только казахской музыкой сужает горизонты овладения самой 
казахской музыкой. 

2. Необходимо организовать систему концертной жизни этой музыки. 
Иначе, для чего обучать музыкантов? В советское время концертная жизнь 
европейской музыки была гарантирована созданием филармоний, оперного 
театра, которые и в настоящее время поддерживают жизнь европейской музыки 
в нашей стране.  

Концертную жизнь традиционной музыки обеспечивал «Казахконцерт», 
кроме того она круглосуточно звучала по радиоканалу «Шалкар».  

В настоящее время – «Казахконцерт» исчез, радио канал – тоже, и 
выступления народных музыкантов перед слушателями возможны в разовых 
акциях, таких как праздничные концерты, концерты по случаю разовых 
общественных мероприятий – фестивали, конференции, юбилеи и т.д. 

Если любителям европейской классики в Алматы гарантированы 
регулярные филармонические концерты и спектакли театра оперы и балета, то 
любителям традиционной музыки на это рассчитывать не приходится.  

В чём причина? У нас традиционная музыка не признана как наша 
национальная классика, для дальнейшего развития которой требуется 
восстановление в своих правах аутентичной, подлинной природы устной 
культуры. Только подобный мировоззренческий прорыв сулит новые 
горизонты в сфере культуры. В том числе, в таких областях, как музыкальное 
искусство, музыкальное образование и социальное функционирование этой 
музыки. 

Рассмотренные сферы убедительно показывают, что проблема 
национальной культуры содержит потенциал, еще ждущий своего раскрытия.  
А потому стоит не только изучать и перенимать опыт других стран и народов, 
рожденных и питаемых иной почвой, но и более пристально вглядеться в 
истоки отечественной культуры, которая, подобно земле, таит в себе несметные 
духовные богатства.  

Цель состоит, таким образом, в том, чтобы открыть новые (хорошо 
забытые старые) родники и поить их ключевой водой новое поколение, исцеляя 
недуги и восстанавливая подорванное духовное здоровье общества. Сказанное 
– не только благие намерения. есть и вполне реальные основания для 
оптимизма. имя этому оптимизму – новый Казахстан в новом мире. 
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