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4§ Долбоордун жаңычылдыгы 3-бет 
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6§ 

  
Ч. Айтматовдун чыгармаларындагы футурологиянын 

элементтерин табуу 

4-бет 

7§ 

  
Отчеттук кошумча материалдарды графикалык 
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  Корутунду 9-бет 

  Колдонулган адабияттар 9-бет 



Киришүү   

 

Илимий-изилдөөчҥ долбоордук  ишмердҥҥлҥктҥ мектептин 

практикасына киргизҥҥ – бул азыркы учурдун талабы.  

Долбоордун    ыкмалары   окуучуларга   ийгилик   

кырдаалын баштан өткөрҥҥгө, жеке ой-максаттарын ишке   

ашырууга,  өз кҥчҥнө   ишенҥҥгө,  терең  ойлонуп  изденҥҥгө  

мҥмкҥнчҥлҥк тҥзөт.  

 Учурда коомдун талабына жараша Чыңгыз Айтматовдун 90 

жылдыгына карата ар кандай мекемелерде, уюмдарда 

салтанаттуу  иш чаралар өткөрҥлҥп жатат. Алар менен 

катарлаш  №13 гимназия- мектебинин кыргыз тили жана 

адабият мугалимдеринин жетекчилиги астында  ушул 

багытта илимий-изилдөө долбоорун жактоого аракет кылып, 

төмөндөгҥдөй иликтөөлөрдҥ жҥргҥздҥк. 
  
  

 



Актуалдуулугу: 



• «Адамга эң кыйыны күн 

сайын адам болуу» деген ой 

толгоонун изилдөөгө алынышы; 

• Ѳткѳн замандагы 

уламыштардын  мазмунунун  

бүгүнкү күн менен байланышы; 



• Инсандык баалуулуктардын критерийлерин ар 

улуттун жазуучуларынын чыгармаларынан   

табуу жана футурологиялык багытта жалпы 

окшоштугун кѳрсѳтѳ алуу. 

• Теориялык билимдерин  практикада 

колдонууга ҥйрѳтҥҥ, т.а.  ар бир образдын 

кыймыл-аракетин, ой жҥгҥртҥҥсҥн кылдаттык 

менен  талдап, туура тыянак чыгаруу, ак менен 

караны ажырата билҥҥ. 



Долбоордун 

максаты:   



• Окуучуларды жаратылышты, 

адамды сүйүүгө үйрөтүү; 

• Жер шарын курчаган 

жаратылыш байлыктарын  

үнөмдүү пайдаланып, келечекте 

табиятка аяр мамиле жасоого 

тарбиялоо; 



• Табият менен жакшы  

мамиледе болууга үндөө; 

• Мекенге болгон сүйүүсүн 

арттыруу; 

• Кѳркѳм чыгармаларды 

илимий жактан изилдѳѳгѳ 

багыт берүү; 



• Окуучуларга интернет менен гана 

чектелбестен, китепканаларга барып 

адабий изилдѳѳлѳрдү жүргүзүүгѳ шарт 

түзүү; 

• Адабий сынчы, адабиятчылар жана 

окумуштуулардан  интервью   алып, 

китептерди окууга, чыгармаларды 

талдоого,  каарман менен жашап, адам 

тагдырына күйѳ билүүгѳ, ар бир 

образды толук кандуу изилдѳѳгѳ жол 

кѳрсѳтүү. 



• Долбоордук  изилдѳѳ 

иштин ҥстҥндѳ ѳз оюн, ѳз 

пикирин  туура, так айтууга, 

илимий булактар менен 

иштѳѳ негизинде жыйынтык 

чыгарууга ҥйрѳнҥҥ. 



Долбоордун милдети: 

Жазуучунун “Ак кеме” жана “Жамийла” 

повесттериндеги окуялардын азыркы 

учурдагы турмуштук көрҥнҥштөр менен 

шайкеш келишин көрсөтҥҥ; 

Келечектеги экологиялык  катастрофаны, 

адамдын аң сезиминдеги карама-

каршылыктарды Ч. Айтматовдун жарым 

кылым мурда жазган чыгармаларында алдын 

ала сезе билишин алып чыгуу. 
 



Долбоордун жаңычылдыгы: 
“Чыңгыз Айтматов жана 
футурология” деген темадагы 
долбоорубуз мектеп 
программасында ийрим аркылуу 
биринчи жолу каралып жатат. 8-
класстын окуучулары үчүн 
биринчи баскыч болуп эсептелет. 
 



Сергей Иванович Ожегов: 

Футурология – социалдык процесстерди алдын 

ала көрө билҥҥ. 

(Словарь русского языка. 2012). 

Ал эми футуролог – бул азыркы доордогу 

келечекти көрө билген адам. Албетте, ал 

хиромант же көзү ачык сыяктуу эмес, алардан 

айырмаланып турат. Ал алдын ала айтуусун 

илимий ыкмаларга таянып жасайт. Көбүнчө 

планетардык масштабдагы экологиялык 

катастрофа жана жасалма интеллекттин 

өсүшү тууралуу маалымат берет.  



1946-жылы Жамбылдагы зооветеринардык  

техникумга  окууга өтөт. Дал ушул кесиптин ээси 

болгондугу ҥчҥн жазуучу жаратылыш менен 

жаныбарга жакын боло алган. Жаныбарлардын 

сырларын өздөштҥргөн, алардын ички жан дҥйнөсҥнө 

кире алган (адабиятчы, Кадыркул Даутов, маек-

жаздыруу (запись-интервью), 2018-ж, октябрь). 



ЧЫҢГЫЗ 
АЙТМАТОВ 

 

 

 

  

ФУТУРОЛОГИЯ 

«Жамийла
» 
 

 

 

ФУТУРОЛОГИЯ 

«Ак кеме» 

 

 

 

ФУТУРОЛОГИЯ  

«Бугу эне» 

 

 

 



Трагедиялуулук  

Жаныбарлар   

Табият  

Адам  



Баланын тагдырын сҥрөттөгөн  «Ак кеме» повести тээ 1970-жылдары 

жазылган. Бирок, бул чыгарманы окуп жатып, окуя мындан 48 жыл мурун эмес, 

жакында эле жазылгандай туюлат. Себеби, окуялар азыркы учурдагыдай. 

Баланын ата-энеси иш издеп алыста, өзҥ таята-таенесинин колунда 

тарбияланууда. Ата баланын көзҥнөн учат, аны бир көрҥҥнҥ эӊсейт. Ал гана 

эмес, акырында бардыгына таарынып, кыялында атасы тҥшҥп келҥҥчҥ ак 

кемеге жетиш ҥчҥн, балык болуп сууга сҥзҥп кетет.  



 Караӊыздарчы! Азыркы учурда канчалаган ата-эне иш издеп 
алыска кетип, балдары туугандарынын колунда калууда. 
Аларга атанын да, эненин да мээрими жетишпей турат. 
Баланын образы менен азыркы ата-энеси алыстагы 
балдардын жан дҥйнөсҥн берген. Анын китеп кап сатып 
алып сҥйҥнгөнҥ, бирок мектепке кыйынчылык менен 
жеткени… Кээде бара да албай калганы… Ата-эне өзҥ 
болбосо, баланын окуусу экинчи планда кала берерлигин, 
демек, азыркы улуулар айтып жаткандай, билимсиз муундун 
өсҥшҥнө тҥрткҥ берерлигин алдын ала айткандай…  

 



Ал эми Орозкулдун образычы! Анын образы менен бирге азыркы коомдогу 

жаратылышка, тирҥҥ жандыктарга, адамга болгон мамилени көрҥҥгө болот. 

Азыркы учурду жазып койгондой! Улууга-урмат, кичҥҥгө – ызаттын 

жоголуп бара жаткандыгын, бак-дарактарды, токойлорду кыйып жок 

кылып жаткандыгын, жаныбарларга аѐосуз мамилени  көрҥҥгө болот.  

 



Жазуучу Бугу-Эненин тукумдары 

тууралуу уламышты чыгармага жөн 

жеринен киргизген эмес. Азыркы 

бугу уруусу ошо Бугу-Эненин 

тукумунан делет. Албетте, мурда 

адамдар жылкынын пири – Камбар 

Ата, иттин пири – Кумайык, 

кийиктин пири – Кайберен деп, 

жан-жаныбарларды коргоп 

келишкен. Бирок, азыркы учурда 

тоо-ташыбыздагы баалуу 

жандыктарды атууга уруксат 

берилип, алардын саны азайып, 

«Кызыл китепке» киргизилип 

жатат. Бугуну да коргоо  иши 

солгундап бараткандай.  



 Демек, ошо бугуну аттырып 

салгандан кийин, ага ичи 

кҥйгөн бала ооруп калып, 

кийин, ал ҥчҥн Орозкул менен 

да, Момун таятасы менен да 

жашагысы келбей, балык 

болуп сууга сҥзҥп кетти. 

Муну менен жазуучу 

жаратылышка кыянат 

кылсаӊар – тукумга көрҥнөт 

деген кеӊеш берген өӊдҥҥ. 

Алдын ала ушундай замандан 

кабатырланганы көрҥнҥп 

турат.  

 



СИМВОЛДОР  



Орозкулдун Момун чалды сыйлабаганы, аны камчы 

менен чаап салганы, азыркы учурдагы ата-энелерин 

карылар ҥйҥнө өткөрҥп койгон жаштарды элестетет. 

Бара-бара ата-энени ашыкча көрҥп, бакпай калган 

заман келерин сезгендей…  



Ч Айтматов футуролог-жазуучу катары  
«Жамийла»  повестинде  Даниярдын 

Ой, Ала-То-о-о, Ала-Т-о-о-о, 

Ата-бабам өскөн жер!- 

Ой, Ала-То-о-о, Ала-Т-о-о-о, 

Ак булут калкып көчкөн жер! 

деп обон салганын  асман, жаратылыш 
менен  байланыштырып берет. Тактап 
айтканда, анын ҥнҥндө, обонунда 
мекенине болгон кусалык гана эмес, 
мекени ҥчҥн, табият, жаратылыш ҥчҥн 
кабатырлануу да бар. Андагы мээрим 
адамды таӊ калтырат деп жазат жазуучу. 
Демек, азыркы учурдагы мекенинен алыс 
жҥргөн   жердештерибиздин сагыныч- 
арманын көрө билгендей.  

 



Ал эми Жамийла жаңы доордун 

жарчысы катары таза сүйүүнү 

даңктайт, айрым туура эмес салттарга 

каршы турат.Мисалы ала качуу…, 
кыздын көңүлүн эсепке албоо… же 

Садыктын сезиминин ачыкка 

чыкпоосу,  Жамийлага жылуу сѳзүн 

айтпоосу, намыстанганы алардын 

чыныгы жүзүн жок кылып, үй- 

бүлөнүн кыйроо трагедиясын пайда 

кылат.   

Ошол 1958- жылдагы  мындай  

турмуштук трагедиялуу окуя  эч 

кимдин оюна келбес эле.  Азыркы 

учурда    аялдардын укуктары 

мыйзам түрүндө коргоого алынган, 

бирок дагы эле терс көрүнүштөр 

турмушта кездешүүдө. Демек,аял 

затынын эркиндиги бир гана сүйүү 

эмес, ар тараптан алдыга умтулуу 

экендигин жазуучу алдын ала сезип, 

багыт бергендей.   



Мифологиялык образдар тууралуу бай маалыматын 

чыгармаларында колдонуп, Батыш менен Чыгыштын 

интеллектуалдык-маданий жана философиялык-

мифтик системасынын кубаттуу контекстинин 

чынжырын түзө алды. Бул чынжыр өткөн менен 

азыркы доорду, адам менен жаныбардын келечегин 

түзүп турат.  Ал жашоодогу келечекти жана учу-

кыйры жок түбөлүктүүлүктүн маӊызын алдын ала 

көрө билген касиетке ээ.  



«Кассандра  

тамгасы» 

романы 

«Кыямат»  

романы 

«Тоолор 

кулаганда» 

романы 



Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) 

«Кладовая солнца» («Күн сакталуучу жай») 

Сказка-быль (жомок-чындап болгон окуя) 

Бул чыгарма менен 6-класста таанышканбыз. 

М.Пришвиндин чыгармасында болгон окуя жомок менен 

аралаш чагылдырылган. Анда согуштан кийинки 

жылдардагы эки өспҥрҥм жетим бир туугандыгын  оор 

жашоосу  тууралуу баяндалат. Көптөгөн 

кыйынчылыктарга карабастан, 12 жашар Настя жана 10 

жашар Митраша кҥнҥмдҥк турмушун ынтымактуу  тыӊ 

өткөрҥшөт. Ар дайым тыӊбай эмгектенип, бири-бирине, 

ал тургай айылдаштарына да жардам көрсөтҥшөт. Жомок 

эки өспҥрҥм токойго клюква тергени жөнөгөндө 

башталат. Автор токойдогу жаныбарлар гана эмес, 

куштар жана бак-дарактар да ой жҥгҥртө аларын, 

балдарга жардам бергиси келип, алдыдагы коркунучтар 

тууралуу эскертҥҥ бергенин абдан кылдаттык менен 

көркөм-элестҥҥ сҥрөттөйт.  Адам менен жаратылыштын 

ортосундагы тыгыз байланышты көрсөтөт. Митраша 

сазга чөгҥп баратканда, ага Травка деген ит жардамга 

келип, куткарат.  Настя чогулткан толтура клюквасын 

айылга кайткандан кийин Ленинграддан  

эвакуацияланган жетим балдарга тартуулайт. 

Адамдар ортосундагы мамилелер, адам менен 

жаратылыштын ортосундагы гармония, Мекенди барктоо 

жана сҥйҥҥ, кыйынчылыкты жеӊе билҥҥ, эмгекчилдик, 

боорукерлик, айкөлдҥк, кайраттуулук, келечекке 

умтулуу, сулуулуктуу баалай билҥҥ – ушул темалар 

чыгарманын негизги идеясын тҥзөт. 

М.Пришвин бул чыгармасында адамдын эӊ башкы 

милдети жер жҥзҥндөгҥ бардык жандыктарга 

жоопкерчиликтҥҥ, аяр мамиле жасоо, бактылуу жана 

бейпил келечекке умтулуу экендигин таамай айткан. 

                     Ч.Айтматовдун чыгармаларын 

кызыгып окуйбуз. Жазуучу 

роман, повесттеринде керемет 

легендаларды, уламыштарды, 

жомокторду жана мифтерди 

жараткан. Алардын 

философиялык 

мазмуну   кызыктырат. «Ак 

кеме» повестиндеги 

«Мҥйҥздҥҥ  Бугу Эне» 

жөнҥндөгҥ жомогунда 

Баланын ыйык ишеними мени 

ойлонтот. Кыргызды 

кыргындан сактап калган 

Сыйкырдуу Бугу Энеге кол 

салуу – өз  энесине кол салуу 

менен барабар. Ыйык Бугу 

Энени сактап кала албаган 

Бала өзҥнҥн «Ак кемесин» 

издеп, балык болуп сҥзҥп 

кетет. Баланын ички таза 

дҥйнөсҥндөгҥ өз идеалына 

карай багыт алгандыгы 

берилет. 

ЖАЛПЫ   ОКШОШТУГУ 

Чыӊгыз Айтматов менен Михаил 

Пришвин – экөө теӊ көркөм 

адабияттын сөз чеберлери. Экөөнҥ 

теӊ адамзаттын келечектеги 

жашоосу, жаратылыш менен 

болгон мамилеси 

тынчсыздандырган.  

Эки жазуучунун  теӊ 

чыгармаларында ушулар 

камтылган: 

-турмуш чындыгы менен уламыш, 

жомоктордун тыгыз чырмалып 

берилиши; 

-табигый көрҥнҥштөр, 

жаныбарлар, канаттуулар, бак-

дарактар жандандырылып, адам 

баласына ар кандай  белгилер 

аркылуу жардамга келиши; 

-жөнөкөй карапайым адамдардын 

тагдыры  аркылуу өз 

окурмандарын келечектеги 

жашоого чоӊ жоопкерчилик, зор 

ҥмҥт менен кароого, өз Мекенин 

сҥйҥҥгө, жаратылышты көздҥн 

карегиндей сактоого тарбиялашы. 

 

 

ВЕННДИН ДИАГРАММАСЫ 

Ч.АЙТМАТОВ жана М.ПРИШВИН 



Айтматовго дҥйнөлҥк 
адабияттардан 
Достоевскийдин 
образын тҥзҥҥдѳ 
чыгармалары өзгөчө 
таасир берген. 
Адамдын зҥҥдө адам- 
гений  жана адам-көр 
пенде, адам- макулук   
деген тҥшҥнҥктҥ  
камтыйт. 
  

Айтматовду эч ким эсине албай 

турган мезгилде, газетага чыккан 2-3 

чыгармасын чогултуп, жазуучулар 

союзунун трибунасына чыгып, жаш 

жазуучу чыгып келе жатат деп жар салыш 

сейрек окуя. Эки аңгеме аркылуу дҥйнөгө 

чыгаан жазуучу келе жатканын табыш 

Кеңешбек Асаналиевдин чоң 

чеберчилиги. Интуициясынын  кҥчтҥҥ 

иштегендиги. Себеби кайсы гана 

чыгармасы болбосун, ар бирине оң 

баасын берип келген жана ҥзҥрлҥҥ эмгеги 

ҥчҥн Айтматовго бир дагы доомат кылган 

эмес .Бул дагы Асаналиевдин 

өзгөчөлҥгҥ… 

  

Жазуучунун  космос  менен болгон байланышы  

«Ак кемеде» ҥч баскыч менен өтөт.   

1. Реалдуу турмуш (Көл жээгиндеги каармандардын  реалдуу 

турмушу); 
2. Мифология (ϴткөн менен келечек баланын образында берилет); 

Суу-адам, табият-адам, ак кеме-адам, адам руху, табият руху, 

бардыгы деталь катары берилгени менен 3- этаптын маңызын 

тҥзөт); 
3. Келечекте боло турган нерселер.( Баланын ата-энесинен ажырап, 

тайларынын колунда өсҥп-чоңоюусу).  

  

  





Кечиктиӊ келбей сен неге? 
Кармалдыӊ айтчы эмнеге? 
Атамды мага алып кел, 
Арыба, сҥзгөн Ак Кеме!  

Зомбулук басты жер ҥстҥн 
Баламын,  бирок кҥрөштҥм. 
Балыкка кеттим айланып,  
Курманы болуп кҥрөштҥн. 

Биздин окуучулардын Ч. Айтматовдун 90 

жылдыгына карата  тарткан  чыгармачыл 

эмгектери. 
  



  

Кош болгун сҥйкҥм Бугу Эне, 
Мен кеттим сҥзҥп кемеге. 
Бекейге бешик ала кел, 
Бактылуу болсун ал деле. 



Өзҥмдҥ балык санасам, 
Армандуу калды таятам. 
Арыба, сҥзгөн Ак Кеме, 
Атамды издеп баратам! 



Китепканаларда долбоордук 
изилдөө ишин жүргүзүү 







Ч. Айтматов тууралуу  
гезит-журналдардагы макалалар. 
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«Все мы люди, в одной лодке малые и большие, 
в этом безбрежном океане бытия. Берегите эту 
лодку, не раскачивайте ее. А для того, чтобы эта 
лодка была устойчивой, прежде всего, берегите 
друг друга»  

                                                     Ч.Айтматов 



КӨҢҤЛ БУРГАНЫҢЫЗДАР  

 

ҤЧҤН  ЧОҢ   ЫРАКМАТ! 


