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Аннотация 

М.Жұмабаевтың асыл мұрасы келе жатқан жас ұрпақты өмірге даярлаудың барлық 
жағын қамтиды. Бүгінгі жастар – Қазақстанның болашағы. Ұлтжанды, отансүйгіш азаматты 
тəрбиелеу – ең басты міндетіміз. Сондықтан, өмірдегі қиындықтарға төтеп беретіндей біз 
жастарды осы кезеңнен даярлауымыз қажет. 

Аннотация 
Великое наследие М.Жұмабаева охватывает все грани воспитания и подготовки 

молодежи к жизни. Сегодняшнее молодое поколение – будущее Казахстана. Самая главная 
наша задача – воспитание истинного гражданина, патриота своей родины. 

Abstract 
The great heritage of M. Zhumabayev covers all facets of education and preparation of 

youth for life. Today's young generation is the future of Kazakhstan. Our most important task is 
to bring up a true citizen, a patriot of our Motherland. 

Түйінді сөздер: Білім, тəрбие, тарих, мұра, жастар, болашақ. 
Ключевые слова: Знание, воспитание, история, наследие, молодежь, будущее. 
Key words: Knowledge, education, history, heritage, youth, future. 
 

Мен ақынмын – ағынмын,  
Сылдыраймын, сүйемін.  

Мен ақынмын – жалынмын,  
Шапшып көкке тиемін.  

Мен ақынмын – жел жүйрік,  
Гуілдеймін, ұшамын.  

М.Жұмабаев 
 
М.Жұмабаевтың осы өлең жолдары оның бүкіл өмірінің эпиграфы іспеттес. Мағжан 

Жұмабаев – көрнекті жазушы, публицист, əлем əдебиетінің алтын қорына өз үлесін қосқан 
пайғамбар ақын, тəлімгер-ұстаз, ағартушы да болғаны белгілі. Бүкіл мағыналы өмірін 
халқының азаттық алып, еркін ел болуына арнаған аяулы азаматтың соңғы демі біткенше 
сол мақсат жолында жасаған қызметі сан қилы. Ол туралы: «Сыршыл, толғағыш, суретші, 
сөз ұстасы, романтик, мəдениетшілдік», - деген Жүсіпбек Аймауытов.  

Мағжан – қазақ поэзиясының шолпан жұлдыздарының бірі. Ол артына өшпес рухани 
мол мұра, өзіне өлмес мəңгілік ескерткіш қалдырып кеткен. Мағжанның барлық өмірі 
поэзиясында. Оның өлеңдері негізінен ел-жұртының тағдырына бағышталған. Мағжан – 
лирик ақын, сыршыл ақын. Оның поэзиясының қомақты жағы – лирикалары. Жан тербетіп, 
адамды нəзік сезімге бөлейді. Ақын лирикасының тақырыптары алуан түрлі: туған жер, 
атамекен, халық тағдыры, шынайы махаббат т.б. 

Мағжан өлеңдері тарихымызды тануға, тарихи санамызды бағдарлауға 
таптырмайтын дүние. Еліміздің, халқымыздың азаттық үшін қаншама қиналғаны, қандай 
бейнет шеккені, сонымен қатар ел үшін, жер үшін қан төккен хандар мен батырлардың 
есімдерін Мағжан поэзиясынан көруімізге болады. 

Қазақтың асыл перзенті, алты алаштың ардақтысы, халқы үшін, елінің болашағы 
үшін жарқырап жанған, күнге ғана табынған, өзіне ғана бағынған, жүрегі мен жаны – от, 
иманы мен ары – от Мағжан Жұмабаевтың поэзия əлеміндегі сəулесі – мəңгі сөнбес жұлдыз, 
қайталанбас құбылыс!» деп жазды Елбасы Н. Назарбаев «Тарих толқынында» кітабында 
[1,11]. Ел өмірін өз тағдырына айландырып, Отанды сүюудің ірі үлгісін танытып, елін 
сүйген ер болуға, жерін қорғар арыстандай айбатты батыр болуға үндеу тастаған. 
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Арыстандай айбатты,  
Жолбарыстай қайратты,  
Қырандай күшті қанатты, 
Мен жастарға сенемін!- деп өзі армандаған бостандық таңына қажырлы жастардың 

қолы жететініне сенім білдіріп, жас буынға ел тізгінін бере отырып, олардың рухтарын 
жігерлендіріп қайрай түскендігін байқап отырмыз. 

Қазіргі таңда ұлт болып сақталудың бірден бір жолы бала бойына елжандылық пен 
ұлтжандылық рухын орнықтыру екені көп дəлелді керек етпейтін деп президентіміз 
Н.Ə.Назарбаевтың ұсынып отырған саясатынының басым бөлігі жас толқынның бойына 
мемлекетшіл сананы қалыптастыру болып табылады. Осы мəселені шешу үшін жастарға 
жəне болашаққа сену керек. Болашақтың үміті ол біздің жастарымыз. 

Жалпы Мағжанды ақын ретінде ғана тану қате ұғым. Оның ақындығы туа біткен 
табиғи дарындылығы болса, өмірдегі негізгі мамандығы мен кəсібі ағартушы-ұстаз болған. 
М.Жұмабаев оқу-ағарту саласында еңбек етіп, ұлттық педагогикаға өлшеусіз үлес қосқан 
адамдардың бірі болатын. Педагог-ақын өзінің əрбір шығармасы арқылы, оқушыларды 
отансүйгіштік қасиеттерге тəрбиелеуге бағыттайды. Олай болса, ұлт педагогикасының 
негізгі мəселесі, бұрынғы заманда да, қазір де ұлтжанды, ар-ұяты мол, саналы азамат 
тəрбиелеу [2, 112]. 

ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде, Ə.Диваев, Ш. Құдайбердиев, Ғ.Қарашев, 
С.Көбеев, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, Ə.Бөкейханов, М.Жұмабаев ұлттық педагогика 
ғылымының туып, қалыптасуына көп еңбек сіңірді [2, 163]. Олардың есімдері мен еңбектері 
еліміз егемендікке қолы жеткеннен кейін ғана қайта оралды. Осы тұрғыдан келгенде, қазақ 
педагогикасының ХХ ғасырдың 1920-30 жж. негізін қалаушылардың бірі, ағартушы-ұстаз 
М. Жұмабаев болды. Тəрбиенің басты ұстанымдары Мағжанның ойы бойынша, жалпы 
адамзаттық құндылықтарды жəне тұлғаны қалыптастыру, өз халқының мəдениетін, 
əдебиетін, тілін, салт-дастүрін сүю арқылы басқа халықтардың да тілі мен мəдениетіне 
құрметпен қарайтын адам қалыптастыру.  

М.Жұмабаевтың «Педагогика» еңбегіндегі білімділік, гуманистік бағыттағы 
ілімдері, оқу, оқыту принциптері мен тəрбие туралы идеялары бүгінгі талаптармен үндес, 
сабақтас. Maғжaнның пeдaгoгикaлық oйлapы мeн eңбeктepінің нeгізгі идeяcы – ұcтaздық 
бaғыттa, тəлім-тəpбиe мəceлeлepін шeшу бoлып кeлeді. Қорыта aйтқaндa, M.Жұмaбaeвты 
қaзaқ тoпыpaғынaн шыққaн ұлы ұcтaз, Ы.Aлтынcapиннің тəлім-тəpбиeлік oйлapын 
жaлғacтыpушы, ұлттық пeдaгoгикaның нeгізін қaлaушы ғaлым-пeдaгoг дeугe бoлaды. Оның 
озық ойлы сол кездегі айтқан тұжырымдары бүгінгі күні де өзекті. «Баланы заманына лайық 
етіп отырып, оқытып, тəрбиелеу керек» - деген Мағжанның ойы бүгінгі күн үшін 
айтылғандай. 

Бүгінгі таңда рухани жаңғыру идеясы, өзінің өзектілігімен мəнді болып отырғаны 
белгілі. Рухани жаңғыру, ең алдымен, əр адам, əр қазақ өткенге көз салып, құндылықтарды 
жүректен өткізе отырып, сол құндылықтардың байыбына бару. 

Қaзіpгі кeзeңдe көптeгeн pуxaни құндылықтap тepіcкe шығapылып, oқушылapдың 
caнa-ceзімі мeн мopaльдық бeйнecінe, жaн-дүниecінe қaтыгeздік пeн aзғындaушылық 
көpініcтepін нacиxaттaушы aқпapaттық қыcым көpceтіліп oтыpғaн жaғдaйдa, oқушылapдың 
caнacындa, oй-өpіcіндe жaлпы aзaмaттық, aдaмзaттық pуxaни құндылықтap мeн жoғapы 
aдaмгepшілік қacиeттepді қaлыптacтыpу, oқушы тұлғacының дaму бapыcын пcиxoлoгиялық 
жaн-жaқты жəнe үздікcіз зepттeу, oның дapaлық epeкшeліктepін тaңдaп дұpыc бaғыттa 
дaмыту, əpтүpлі əлeумeттік жəнe мopaльдық пcиxoлoгиялық жaғдaйлapдa қoлдaу көpceту 
көкeйкecті мəceлeгe aйнaлып oтыp. 

Елбасының көтерген қомақты мəселелерінің бірі – Қазақстан халқының ұлттық 
оянуы, рухани сананың жаңғыруы деген мақаласы еді. Ұлттық жаңғыру дегеніміз – ұлттық 
санамен тығыз байланысты. Оның түпкі мақсаты – ұлттық бірегейлікті сақтап, ел ішінде 
бейбітшілік пен келісім үйлесе отырып, ұлттық береке, бірлік салтанат құрған бəсекеге 
қабілетті, табысты ел болу. «Сонымен бірге, жаңғыру ұғымының өзі мейлінше көнерген, 



180 
 

жаһандық əлеммен қабыспайтын кейбір дағдылар мен əдеттерден арылу дегенді білдіреді», 
-дейді Н.Ə.Назарбаев [4, 2]. 

Əншілердің, ақындардың, жыраулардың өнері, қасиеттері – осылардың барлығы, бір 
жағынан, ұлттың тарихи-мəдени мұрасы болғанымен, екінші жағынан, ең бастысы, өскелең 
ұрпақтың қалыптасуына тəрбиелік қызмет еткен. Тарихта өткен əрбір əйгілі тұлғаның 
əрекеттерін оңтайлы түрде оның жарқын жағынан да, көлеңкелі тұстарынан да көрсетіп, 
олардың мінезінен жақсы-жаман өнегесін көрсетіп тəрбиелей білген. [5, 211]. Олай болса, 
ұлттық қод арқылы өткенге шолу жасап, болашаққа бағдар беруге тырысқан ақын-
жазушыларымыз да ұлтымыздың мəдени мұрасын жаңғырта отырып, ұрпақ тəрбиесіне 
ықпал етуді ұстанады. Осы тұрғыдан алып қарағанда, «мəдени кодтар» мəдени мұраны 
тасымалдаушы тілдік құралдардың бірі ретінде танылып, рухани мəнге ие болатыны айдан 
анық. 

Шынында да, алаш зиялылары рухани құндылықты ұрпақтан ұрпаққа жеткізуде 
орасан зор еңбек сіңірді. Шығармаларында ұлттық кодтарды шығармашылықпен қолданып, 
олардың мəн-мағынасын кеңейтіп жаңғыртқан. Жаңғырған заманның тірегі болар ұлттық 
құндылықтар – халқымыздың сарқылмас қазынасы. Сол байлықты шығармалары арқылы 
жеткізген қаламгерлердің еңбектері ұшан-теңіз. 

Қaзaқcтaн Pecпубликacының Пpeзидeнті Н.Ə.Нaзapбaeв: «Біздің aлдымыздa 
бaбaлapымыздың игі дəcтүpлepін caқтaйтын күллі əлeмгe əйгілі, əpі cыйлы, өз eлінің 
пaтpиoттapы бoлaтын ұpпaқ тəpбиeлeу міндeті тұp» – дeгeн бoлaтын. [13, 305]. 
Ұлтжaндылық пeн oтaнcүйгіштікті жастар бoйынa құpғaқ уaғыздapмeн қaлыптacтыpу 
мүмкін eмec. Oны тeк қaнa eлін-жepін қacық қaны қaлғaншa қopғaп өткeн oт жүpeкті 
бaбaлap pуxындa ғaнa тəpбиeлeугe бoлaды. Осы тұрғыдан келгенде М.Жұмабаевтың ұлттық 
тəлім-тəрбие, тіл, дін, діл, мəдениет туралы көтерген идеялар толығымен бүгінгі қазақ 
тəуелсіздігімен терең тамырласып жатыр. 

Жастар ертеңгі ел азаматы болғандықтан, оларға қарап біз болашағымызды болжап, 
бағалаймыз. Енді ғана қалыптасып келе жатқан жас ұрпақтың ең алдымен адам, жеке тұлға, 
саналы азамат болып қалыптасуында тарихымыздың, асыл мұрамыздың алар орны ерекше. 
Жастарға төл тарихымыздағы қаһарман тұлғалар жəне олардың шығармаларымен 
таныстырып, ержүрек, батыл болып қалыптасуына ықпал жасауымыз керек. Жас ұрпақты 
талапты да тапқыр, талғампаз да терең ойлы, төзімді де табанды етіп тəрбиелеу – біздің 
басты мақсатымыз. Онда ұлттық тағылымды тəрбие мен табиғи адамдық қасиет басты 
назарда болуы қажет. 
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