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Абилжановнаның «Қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын жэне оны
окыту үстанымдары» атты диссертациясында қазақ әдебиетінің қайнар
бастаулары мен оның қалыптасып, дамуының тарихи, көркемдік неғіздері,
қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын жэне оны оқыту үстанымдары
мәселесі қарастырылған.
Осыған орай зерттеу жүмысында көне түркілік сарынның, ежелгі
түркілік идеялардың XX ғасырға дейінғі қазақ әдебиетіндегі негізгі түр
саналатын поэзиядағы көрінісі нақты эдеби материалдар мен ғылыми
түжырымдарға сүйене отырып сараланған. Көркемдік негізі сақтар мен
ғүндар сияқты біздің жыл санауымызға дейір өмір сүрген ежелгі түркі
тайпаларының батырлық дастандары мен үлы қағанат қүрған көне
түркілердің тасқа жазылған әдеби мүраларында қалыптасқан әдеби
дәстүрлердің қазақ поэзиясыида көрініс табуының озіндік ерекшеліктері мен
оның үлт мүратын түзудегі ықпалы
ғылыми-теориялық негізде
қарастырылып, нақты мысалдармен тэжірибелік түрғыдан зерттелген.
Қазақ поэзиясындағы коне түркілік сарынның көркемдік дэстүр
жалғастығы үрдістерімен үйлесім таба отырып, әдебиет тарихының дэуірлік
кезеңдеріндегі поэзияның жанр жэне пішін жағынан дамуын, жекелеген
авторлар шығармашылығындағы ежелгі дэуір эдеби мүраларының ықпалын
саралай отырып,үлттық эдебиеттің арғы тегін, алғашқы бастауларын тарихи
түрғыдан айқындау да зерттеу тақырыбының өзектілігін танытады.
Үлттық эдебиеттанудағы қазақ эдебиетінің тарихын дәуірлеу
мэселелеріне арнайы тоқтала отырып, әдеби дэстүрлердің қалыптасу
заңдылықтары мен көркемдік ойлаудың даму эволюциясы негізінде туған
жаңашылдықтардың көне түркілік әдеби мүралармен тығыз байланыстылығы
да жүйелі талданған. Көркем мәтінді әдеби шығарманың негізі дейміз. Ал,
көне түркілік әдеби жәдігерлер бізге ауызша, фольклорлық үлгіде емес,
жазба мүра түрінде жетті. Бүгінгі үлан-ғайырЕуразия қүрылығын
мекендейтін көптеген түркі халықтарының түп атасы - көне түріктердің
мемлекеттік тарихы, қоғамдық-әлеуметтік келбеті т.б. ерекшеліктері нақ осы
көне жазбалар мәтіндеріне сүйене отырып жасалды. Бүл жаңа заман
ғылымының орасан зор жетістігі болды.
Ежелгі дәуірдегі «ТІІу батыр», «Ергенекон» дастандары мен «Күлтегін»,
«Білге қаған» т.б. әдеби жазбалардағы батырлықты дәріптеу, елдікті аңсау
идеяларының
Ноғайлы
дэуіріндегі
«Қырымның
қырық
батыры»
жырларында, қазақтың хандық дәуіріндегі жыраулар поэзиясында қайтадан

жанғыруы зерттеудщ тарихи-салыстырмалы тэсілше сүиене отырып
айырыкша дәлдікпен айқындалса, имандьщка шакыру сарынының тәуелсіздік
кезеңіндегі поэзияның басты такырыбына айналуы бір-бірімен үзілмес аркау
аркылы байланыскан әдеби даму үрдісі ретінде карастырылған.
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жүмысында
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«Интеллектуалдық үлт-2020» атты бағдарламасына сәйкес еліміздің
қоғамдық-әлеуметтік саласында инновациялық серпілістер жасау міндетіне
орай үлттық әдебиетті зерделеудің үстанымдары айқындалған. Зерттеу
жүмысы қазіргі таңдағы қазақ әдебиетін оқытудағы үстанымдарды
айқындауда өзіндік жаңашылдығымен, идеяларының сонылығымен,
танымдық жэне тағылымдық мэнінің жоғарылығымен ерекшеленеді.
Бэсекелестікке қабілеттілік өмір сүрудің шартына айналып отырған
жаһандану кезеңінде эр үлттың өзін-өзі сақтауы оның білім беру жүйесіндегі
түғырларының беріктігіне, элеуметтік-мэдени элеуетінің биіктігіне тәуелді
екенін ескерсек, қазақ әдебиетін оқытудың инноваңиялық үрдісін зерделеген
бүл зерттеудің мэнділігі айқын көрінеді.
Аталған диссертаңияда қазақ поэзиясындағы көне түркілік сарын
элементтерін оқыту негізінен тарихи жэне заманауи көркем шыгармалардағы
үлттық болмыс, үлттық таным деңгейлерін сипаттауда дэуір шындығымен
астастырыла зерделенген. Сол себепті зерттеу жүмысының практикалық
қүндылығы жоғары. Онда жасалған теориялық түжырымдар мен әдіснамалық
түғырлар білім беру мекемелерінде үлттық эдебиетімізді оқытуда арқау
болған мэнді, маңызды желілерді елдің тарихи тағдырымен түтастықта
тануға мүмкіндік береді, сол арқылы осы бағыттағы жаңа эрі тың
зерттеулерге негіз бола алады. Көне түркілік сарын элементтері ментальдік
модельдерінің коркем-эдеби мүралар арқылы қүндылықтық сипатта
айқындалуы жэне оны ЖОО оқыту мәселелері бүл жүмыстың қазақ әдебиетін
оқыту әдістемесінде тың козқарастарды қалыптастыруға мүмкіндік береді
деп санаймыз.
Бүл жүмыста қазақ поэзиясындағы коне түркілік сарын мәселелерін
оқытуда эдістеме ғылымының негізгі үстанымдары мен заңдылықтары
ескерілгені, коне түркілік сарын көріністері мифтік-поэтикалық, нормативті
жэне тарихи сана түрғысынан зерделенуі, оқыту үстанымдарын дәстүрлі
жэне жаңа технологиялар түргысынан сабақтастықта қарастырылуы жэне
зерттеуге негіз болған тірек үғымдардың жан-жақты талдануы оның
әдіснамалық неғіздерінің тиянақтылығы мен тереңдігіне дэлел болады.
Диссертаңиялық жүмысты жазу барысында зерттеулік қорытындылар
мен ғылыми түжырымдауларда бірізділік сақталған.
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