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ULUSLARARASI 
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11 KASIM OTURUM 1,  SALON-1 

10:00-12:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. REFİK TURAN 

11 KASIM OTURUM 1, SALON-2 

10:00-12:00 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR. MƏMMƏDOVA MƏLEYKƏ ALI QIZI 

11 KASIM OTURUM 1, SALON-3 

10:00- 12:00 

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. NESTAN KUTIVADZE 

PROF. DR. NECATİ DEMİR 

OĞUZNAME’DE YER ALAN TÜRK DİLİ İLE KONULAR 
 ÖĞR. GÖR. DR. SEVİNÇ AHUNDOVA 

SOVYET DÖNEMİNDEKİ DERS MÜFREDATLARINDA TÜRK 

SOYLULARA YABANCI DİL EĞİTİMİ METOTLARI, YABANCI DİL 

OLARAK TÜRKÇE EĞİTİMİNDE UYGULANABİLİR Mİ? 

 д. псих. н. доцент, АРПЕНТЬЕВА МАРИЯМ РАВИЛЬЕВНА 
ИСТОРИЯ ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРА: ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 
1917 ГОДА 

REŞİDE YÜKSEL 
KAZAKLAR’DA TUSAVKESER TOYU VE TÜRK DÜNYASINDAKİ 
UYGULAMALARI 

 DOÇ. DR. REFİK TURAN 
AVRUPA KONSEYİ’NİN TARİH ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ 
FAALİYETLERİ 

 DOÇ. DR. MƏMMƏDOVA MƏLEYKƏ ALI QIZI 
TÜRKDİLLİ XALQLARININ TOY MƏRASİM ƏNƏNƏLƏRİ 

PROF. DR. NESTAN KUTIVADZE 
İRAKLİ ABAŞİDZE ŞİİRLERİNDE RUSTAVELİ’NİN ALGILAMASI 
(RECEPTİ) 

 ÖĞR. GÖR. DR. HALİL UYSAL 

MISIR LEHÇESİNDEKİ TÜRKÇE KELİMELERİN KAVRAMSAL 
ANALİZİ 

 ГӨЛНАР ЮЛДЫБАЕВА 

 ГӨЛНАЗ ХАНОВА 

БАШҠОРТ ХАЛЫҠ ИЖАДЫНДА ҠАРҒЫШ МОТИВЫ (“САҠ-

СУҠ” МИФОЛОГИК БƏЙЕТЕ НИГЕҘЕНДƏ) 

 DOÇ. DR. LUKA DVALISHVILI 
RUSTAVELİ’NİN KAPLAN POSTLU ŞÖVALYE ADLI UZUN 
ŞİİRİNDE BOLLUK-ÜLKENİN SOSYAL VE POLİTİK 
DÜZENLEMESİNDEKİ BAŞARININ 
TEMELİ 

 DR. IŞIL AYDIN ÖZKAN 

ḲIṢAṢ-I ENBİYĀ’DA YARDIMCI EYLEMLE KURULMUŞ BİRLEŞİK 

EYLEMLERİN İSTEM YAPILARI 

 Z. SIRAZITDINOV & L. BUSKUNBAEVA & A. IŞMUHAMETOVA & G. 

 ŞAMSUTDINOVA 
BAŞKURT DİLİNİN DOĞU AĞZI DERLEMİ İÇİN ARAŞTIRMA 
SEFERLERİ ESNASINDA MATERYALLER TOPLAMA VE İŞLEME 
PRENSİPLERİ 

 ГӨЛНУР ХӨСƏЙЕНОВА 
БАШҠОРТ ҺӨЙЛƏҮ ТЕЛЕНЕҢ ҺƏМ ХАЛЫҠ ИЖАДЫНЫҢ 
ХƏҘЕРГЕ ТОРОШО (БЕЛОРЕТ РАЙОНЫНДА ЯҘЫП АЛЫНҒАН 
МАТЕРИАЛДАР НИГЕҘЕНДƏ) 

 DOÇ. DR. REFİK TURAN 

İLKÖĞRETİMDE ERMENİ SORUNU İLE İLGİLİ KONULARIN 

ÖĞRETİLME DÜZEYİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

 PROF. DR. AVTANDİL NİKOLEİŞVİLİ 

   KAPLAN POSTLU ŞOVALYE ESERİ VE ESKİ GÜRCÜ MANZUMESİNİN 
NAZIMSAL YAPISI  

 PROF. DR. SULKHAN KUPRASHVİLİ 

 DOÇ. DR. GİGA KAMUSHADZE 

RUSTAVELİ ÇAĞINDA GÜRCİSTAN’DA EĞİTİM SİSTEMİ 
DURUMU 

 БАДРТДИНОВА АЛСУ АНИСОВНА 
ТАТАР ТЕЛЕНЕҢ УРТА ДИАЛЕКТЫ ВОКАЛИЗМ СИСТЕМАСЫНЫҢ 

КАЙБЕР ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 

 DR. NİGAR NAGİYEVA YORULMAZ 

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN “BOZKURTLAR” ROMANINDA SÖZ 

VARLIĞI VE TÜRK KÜLTÜRÜ 

PROF. DR. RUSUDAN SAĞİNADZE 
  ŞOTA RUSTAVELİ’NİN KAPLAN POSTLU ŞÖVALYE ESERİNDE   
DUYGUSALLIĞI İFADE EDEN KALIPLAR  

 ARŞ. GÖR. ELİF NUR ANBAR 
DÎVÂN EDEBİYATINDA TÜRK ALGISI 

 п.ғ.к. ЖАБАЙ ҚАЛИЕВ 

 ҚАЙЫРКЕН АДИЕТ 
ҚАЗАҚСТАН-ТҮРКИЯ ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ МƏДЕНИ 
АСПЕКТІЛЕРІ 

 ЮНУСОВА ГУЗЕЛЬ ФАЙЗРАХМАНОВНА 

МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ГИЛЯЗЕТДИНА САЙФУЛЛИНА 
DOÇ. DR. REFİK TURAN 
TARİH VAKFI’NIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİYLE İLGİLİ FAALİYETLERİ VE 
DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ 

 DR. NİGAR NAGİYEVA YORULMAZ 

BİR KİTABIN SÜRGÜN HİKAYESİ: “KAPLAN POSTLU 
ŞÖVALYE” 

 DOÇ. DR. KERAMET MULLAHOCAYEVA 

ALİ ŞİR NEVAİ VE ABDURAHMAN CAMİ GAZELLERİNDE 

İRFANİ GAYELERİN TELKİNİ 

 к. пед. н., доцент НУРГАЯНОВА НЕЛЯ ХАБИБУЛЛОВНА 
ТРАДИЦИЯ ИНТОНИРОВАНИЯ ЖАНРА БАИТА В МУЗЫКАЛЬНОЙ 
КУЛЬТУРЕ ТАТАР СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 ASSOC. PROF. NANULİ KAÇARAVA 

TÜRKİYE’DE GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ OLAN 

ÜNİVERSİTELER VE GÜRCÜ DİLİ ÖĞRETİMİ 

 НАСИБУЛИНА ЭЛЬМИРА НАИЛЬЕВНА 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 фил.ф.к. ГАНИЕВА АЙГӨЛ ФИРДИНАТ КЫЗЫ 

Ф. ХӨСНИНЕҢ «УТЫЗЫНЧЫ ЕЛ» РОМАНЫНЫҢ ИКЕ 

ВАРИАНТЫ 

Av. SEZEN GÖNENÇ OKCAN 

ŞOTA RUSTAVELİ VE GÜRCÜ KÜLTÜRÜNÜN TÜRKİYE’YE 

YANSIMASI 

GULZORA SAIDBOBOEVA 

SOME ASPECTS OF POSTCOLONIAL INDUSTRY IN 

TURKESTAN 

 к.фил.н. АЙГУЛЬ РУСТЭМОВНА САЛИХОВА 

ГАБДУЛЛА КАРИЕВ – ВЫДАЮЩИЙСЯ ДЕЯТЕЛЬ ТАТАРСКОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА 

 ÖĞR. GÖR. DR. HALİL UYSAL 

İSM-İ MEVSULLERİN ANLAM HARİTASI VE TÜRKÇE’YE 

ÇEVRİLMESİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 

 к.фил.н. САФИНА ЭЛЬВИРА ИРФАТОВНА 

ОБЩЕТЮРКСКИЙ ПЛАСТ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА 

к. фил. н. БУЛАТОВА МИННИРА РАХИМОВНА 

КАТЕГОРИЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ТАТАРСКИХ ГОВОРАХ СРЕДНЕГО 

ДИАЛЕКТА 



 

11 KASIM OTURUM 2, SALON-1 

13:30-15:30 

OTURUM BAŞKANI: 

11 KASIM OTURUM 2, SALON-2 

13:30-15:30 

OTURUM BAŞKANI: 

11 KASIM OTURUM 2, SALON-3 

13:30- 15:30 

OTURUM BAŞKANI: 

 ASSOC. PROF. MAIA KİKVADZE 
“THE KNIGHT IN THE PANTHER'S SKIN” AND 
GEORGIAN TRADITIONS 

к. фил. н., доцент ГИНИЯТУЛЛИНА ЛИЛИЯ МИННУЛЛОВНА к. 
фил. н., доцент ШАКУРОВА МУСЛИМА МАГЕСУМОВНА 
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В 

ТАТАРСКОЙ 
ЛИНГВИСТИКЕ 

 к.иск. ГАЛИМОВА ЭЛЬМИРА МУНИРОВНА 
ДРАМА ТЕАТРЫНДА МУЗЫКА: КОМПОЗИТОРНЫҢ ГАМƏЛИ 
ТƏҖРИБƏСЕ 

PROF. DR. ALİ EROL 
AZERBAYCAN ROMANTİK EDEBİYATI’NIN TEŞEKKÜLÜNDE RUSYA 
VE AVRUPA ETKİSİ 

ASSOC. PROF. NATELA PHARTENADZE 

PECULIARITIES OF PREVERB FORMATION IN “THE KNIGHT IN THE 

PANTHER’S SKIN” 

 

к. фил. н., доцент ШАКУРОВА МУСЛИМА МАГЕСУМОВНА 
к. фил. н., доцент ГИНИЯТУЛЛИНА ЛИЛИЯ МИННУЛЛОВНА 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Г. ИСХАКИ 

 

 к. фил. н. ХУСАИНОВА АЛИНА ЯМИЛЕВНА 
ДИАЛЕКТНЫЙ КОНСОНАНТИЗМ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА: ИСТОРИЯ 
ИЗУЧЕНИЯ 

 SADYKOVA DAMEZHAN ADİLKHANOVNA 
ҚАЗАҚСТАННЫҢ МАРКА ӨНІМДЕРІ 

Prof. Dr. KONYRBAYEVA SARASH SAHIYEVNA 

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND NEW TRENDS IN 

THE EDUCATION SYSTEM 

 
 

 фил.ф.к. НАДЫРШИНА ЛƏЙСƏН РƏДИФ КЫЗЫ 
ХХ ЙӨЗ БАШЫ ТАТАР РЕАЛИСТИК 
ПОЭМАЛАРЫ 

 д.ист.к. профессор ВАЛЕЕВ РАМИЛЬ МИРГАСИМОВИЧ 
ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ А. Е. КРЫМСКОГО И ЕГО 
ПИСЬМА РОССИЙСКИМ ВОСТОКОВЕДАМ В АРХИВНЫХ 
ФОНДАХ РОССИИ (1890 – 1930-е гг.) 

 SADYKOVA DAMEZHAN 
ADİLKHANOVNA ASTANA'NIN TURİZM 
ÖZELLİKLERİ 

 п.ғ.д., профессор ЖҰМАБАЕВА ƏЗИЯ ЕЛЕУПАНҚЫЗЫ 

 ОМАРОВА ГҮЛНАРА ЖОЛДАСҚЫЗЫ 

СӨЗДІКТЕРМЕН ЖҰМЫС КӨПТІЛДІЛІККЕ ҮЙРЕТУДІҢ ҚҰРАЛЫ 

РЕТІНДЕ 

 

PROF. DR. BAUYRZHAN OMARULY 

MAKTYMKULY FRAGI AND KAZAKH-TURKMEN LITERARY 

TIES 
  АБДУЛЛИНА ДИЛƏРИЯ МАРАТ КЫЗЫ 

Г. Тукай иҗатында Коръәннән алынган үзгәрешсез цитаталар 
Prof. Dr. KONYRBAYEVA SARASH SAHIYEVNA 

依据民族教育学-民族心理学分析哈萨克族家庭的民族社会关系 

к.иск. Л.М. ШКЛЯЕВА 

   ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА В 
ТАТАРСТАНЕ  

кандидат ф-м наук, профессор КДЫРБАЕВА АЗАТКУЛЬ 
АХМЕТОВНА & ОМАРОВА ГУЛЬНАРА ЖОЛДАСОВНА 
СОЗДАНИЕ КРЕАТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ ПОЛИЯЗЫЧНОГО 
ПЕДАГОГА 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Фил. ф. к. ГАЛИМҖАНОВА ЭЛЬМЕРА МƏХМҮТ КЫЗЫ 

 ФƏЙЗУЛЛИНА ФƏНИЯ ГАЛИМУЛЛА КЫЗЫ 
«МƏКТƏПТƏ МИЛЛИ ƏДƏБИЯТ ДƏРЕСЛƏРЕ»НЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ 
ҺƏМ ЖАНР ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 

 

DOÇ. DR. GАPTRAUF SALİH OĞLU NURİEV 
OĞRETMEN DİLİNDE MELODİK ARALİKLARİNİ GELİŞTİRMEDE 
YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER 

 т.ғыл.д., профессор РЫСБЕКОВ ТҰЯҚБАЙ ЗЕЙІТҰЛЫ 

 т.ғыл.д., профессор ШЫНТЕМИРОВА БАЯН ҒАББАСҚЫЗЫ 

АБАЙДЫҢ ҚОҒАМДЫҚ САЯСИ КӨЗҚАРАСТАРЫ 

 АБДУЛЛИНА ЧУЛПАН ЗӨФƏРОВНА 

Икетеллелекнең акыл эшчәнлегенә йогынтысы 

 фил.ф.к., ЗƏЙНИЕВА ГӨЛНАРА НУРГАЛИ КЫЗЫ 

Г. ИБРАҺИМОВНЫҢ «КАРТЛЫККӨННƏРЕНДƏ» ҺƏМ «КАРАҢГЫ 

ТӨННƏРДƏ» ҖЫЕНТЫКЛАРЫ ХАКЫНДА 

 ЫРЫСТАНҰЛЫ БАЗАР 

КӨНЕ ТҮРКІ ЕСКЕРТКІШТЕРІ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ ДƏСТҮРЛІ 

ӨНЕРІНІҢ ТҮП ҚАЗЫҒЫ 

 ШАИХОВ РАУШАН ФАЙЗРАХМАНОВИЧ 
ОСОБЕННОСТИ НАРОДНОГО ТАТАРСКОГО ТАНЦА 

 к.фил.н. Ф. К. САГДЕЕВА 

КОНЦЕПТ КАК ТЕРМИН ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ 

 п.ғ.д., профессор ЖОЛДАСБЕКОВ ƏБДІМАНАТ ƏБДІРАЗАҚҰЛЫ 

 п.ғ.д., профессор ДАНИЯРОВ ТАЛҒАТ ƏБУБƏКІРҰЛЫ 

АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ АҒАРТУШЫЛЫҚ ИДЕЯЛАРЫ 

 к. филол. н. ГАРИПОВА ЛЕЙЛЯ ШАМИЛОВНА & к. филол. н. 

 МИННУЛЛИНА ФАТЫМА ХАЛИУЛЛОВНА  

ОЛУГ МӨГАЛЛИМƏ ҺƏМ ТАЛАНТЛЫ ШƏКЕРТ: ЗАҺИДƏ 
БУРНАШЕВА БЕЛƏН ЛАТЫЙФ ХƏМИДИ (З.БУРНАШЕВА ШƏХСИ 
АРХИВЫ БУЕНЧА) 

 

 

DOÇ. DR. DİNARA FARDEEVA 

XIV ULUSLARARASI KAZAN MÜSLÜMAN FILM FESTIVALI  ÖĞR. GÖR. DR. AYŞE ATAY 
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ҦЛТТЫҚ  ЕНТАҢБАНЫ (КОДТЫ) САҚТАУДЫҢ ДАРА ЖОЛЫНЫҢ ЕҢ 

МАҢЫЗДЫСЫ – ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІНЕ РЕФОРМА ЖАСАУ 

 

Абдирасилова Гулмира Қалыбайқызы– филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Алматы, Қазақстан 

Әділханова Әсел Маратқызы– Түркітану  зерттеулері  мамандығы  магистранты,   

Хаджеттепе университеті   

Анкара қаласы, Түркия мемлекеті 

 

Тҥйіндеме:  Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында қазақ әліпбиінің латын графикасына кӛшуіне баса назар 
аударылған болатын. Мемлекет басшысы аталмыш мақалада латынға кӛшудің маңызы зор 

екендігін атап ӛтті. Елбасы Жарлығы шыққаннан бері бірқатар мақсатты шаралар 

атқарылды.Ең алдымен, Қазақстан Республикасы Премьер министрінің ӛкімімен «Қазақ 

тілі әліпбиін латын графикасына 2025 жылға дейін кезең-кезеңімен кӛшіру жӛніндегі іс-

шаралар жоспары» бекітілді. Ұлттық комиссия құрылып, орфографиялық, әдістемелік, 

терминологиялық, техникалық және ақпараттық сүйемелдеу топтары жұмыс істей 

бастады. Аталған жоспардағы ең үлкен мәселе – үстіміздегі жылы жаңа әліпбидің емлесін 

әзірлеп, оны бекіту. 

Тірек сӛздер: Ұлттық код, реформа, қазақ әліпбиі, латыннегізді, қазақ емлесі, ереже, 

қазақ орфографиясы. 

THE MOST IMPORTANT OPTION OF URGENT USE OF THE NATIONAL 

NETWORK (CODE) - CREATION OF REFORMS IN KAZAKH ALPHABET 

 

Abdirasilova Gulmira Kalybaevna - Candidate of Philology, Associate Professor 

Kazakh State Women's Pedagogical University 

Almaty, Kazakhstan 
Adilkhanova Asel Maratovna - Master student of Turkic studies, 

Hacettepe University 

Ankara, Turkey 

 

Abstract: In the program article of Nursultan Nazarbayev, Leader of the Nation, ―Future 

Orientation: Spiritual Renewal‖ underlines the transition to the Latin alphabet of the Latin 

alphabet. The head of state noted the importance of moving to Latin America in this article. 

After the presidential decree was adopted a series of targeted measures. First of all, according to 

the Decree of the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan, by 2025, an Action Plan was 

approved for the gradual translation of the Kazakh language into the Latin script. A National 
Commission was created, and spherical, methodological, terminological, technical and 

information support groups began to work. The biggest problem in this regard is the 

development and approval of the new alphabet this year. 

 Key words: National Code, reform, Kazakh alphabet, Latin alphabet, Kazakh spelling, 

rule, Kazakh Orthography. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев «Рухани жаңғыру: 

болашаққа бағдар» атты бағдарламалық еңбегінде қазақ халқының екі қағидатты түсініп, 

байыбына барудың қажеттігін атап айтқан еді: «Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет 

сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына 

кедергі болатын ӛткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту керек».       
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Қоғамда ерекше серпіліс, болашаққа деген зор сенім тудырған бұл бағдарламада 

қазіргі жаһандану заманындағы сыртқы ӛзгерістерді жақсы жағынан қабылдай отырып, 
ішкі руханият үшін айрықша мәнді ұлттық болмыс пен ұлттық ентаңбаны (кодты) 

сақтаудың дара жолының ең маңыздысы – қазақ әліпбиіне реформа жасау керектігі 

аталды.  

Латыннегізді қазақ әліпбиінің нұсқасы 2018 жылдың ақпан айында Елбасы 

Н.Назарбаевтың Жарлығымен бекітілді. Қазір, латыннегізді әліпбиге байланысты жауапты 

кезеңде сан салалы ісшаралар жүзеге асырыла бастады. Олардың қатарында қазақ 

орфографиясының ережелерін жаңарту, жаңғырту мәселесі іс-шаралардың ең бастысы 

және ӛзектісі болып отыр.  

Қазақстандық қоғамдағы рухани жаңғыруға байланысты ұлттық біртектіліктің, 

ұлттың тӛлтума бітімінің сақталуын бекемдейтін, жаңа мазмұнды орфография 

ережелерінің түзілуі алдында А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
орфограф-мамандары «халықтың сӛйлеу тілімен санасу керек» (А.Байтұрсынұлы)

1
, «емле 

негізіне қожа сол тілдің жаратылыс заңы болуға керек» (Қ.Жұбанов)
2
 деген ұлағатты 

тұжырым-пікірлерді басшылыққа алды.  

Қазақ емлесінің негізгі ережелерінің соңғы редакциясы Қазақстан Жоғарғы Кеңес 

Президиумының 1983 жылғы тамыз айындағы Жарлығымен бекітілген еді
3
. Содан бергі 

35 жыл бойы қазақ емлесінің негізгі ережелері қоғамның саяси-әлеуметтік ӛмірінде жазу 

нормаларын заңдастыруда басшылыққа алынатын заңнамалық құжат ретінде бағаланды.  

1983 жылы қабылданған емле ережелері халықтың сауаттылығын жоғарылатуға, 

ілім-ғылымның сан салалы тармақтарында қазақ сӛзінің нормалануы мен қалыптасуына 

елеулі ықпал жасады. Ережелер негізінде жасалған сан алуан ортологиялық және 
дидактикалық құралдар, ғылыми-техникалық әдебиет, кӛркем шығармашылық және 

кӛсемсӛз жанрлары ұлт тілінің ӛміршеңдігіне, сӛз мәдениеті нормаларының сақталуына, 

қоғам мүшелерінің лингвистикалық капиталының толығуына айрықша үлес қосты.  

Қазақ емлесінің негізгі ережелерін түзуде қазақ жазуының тарихы және ғылыми 

қисындары мен практикасы ескеріле отырып, латыннегізді әліпбиді қолданған және 

қолдана бастаған түркітектес халықтардың емлеге қатысты тәжірибесі, қазақстандық 

қоғамдағы қазіргі бетбұрыстардың ықпалымен Жоба Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институты, Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығы қазақ әдеби тілінің лексикалық құрамында, дыбыстық жүйесінде байқалған 

динамикалық құбылыстары жан-жақты зерделенді. «Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-

Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы қазақ емлесінің концепциясы мен 
жекелеген маңызды мәселелері бойынша ғылыми-практикалық кеңестер мен 

сараптамалар жүргізіп, ғылыми талқылаулар мен пікір алмасулар ұйымдастырды.  

Латын графикасына ауысу идеясының кӛшбасында болған академик Әбдуәли 

Қайдар, қазіргі қазақ жазуының ғылыми ортологиялық негізін қалаған аса кӛрнекті ғалым 

академик Рәбиға Сыздық жаңа мазмұнды емле ережелерінің түзілуіне ғылыми кеңесшілік 

жасады. Атқарылған іс-шаралардың нәтижесінде жаңа мазмұнды Қазақ емлесінің негізгі 

ережелерін түзу барысында қазақ жазуында ұлттық тілдің ерекшеліктері мен 

заңдылықтарының айқын кӛрініс табуына, қазіргі танымдық-білімдік индексті танытатын 

базалық нормалардың сақталуына, халық тілінің дыбыстық қор әлеуетінің қамтылуына, 

үштұғырлы тіл саясатының ұтымды іске асырылуына айрықша назар аударылды.  
Ереженің негізгі ұстанымы үшін фонематикалық принцип басшылыққа алынды. 

Сонымен қатар қазақ әдеби тілінің лексикалық құрамындағы кӛне және кірме тілдік 
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қабаттардың кейбір түрлерінің емлесіне қатысты дәстүрлі және фонетикалық принциптер 

қолданылды.  
Қазақ емлесінің негізгі ережелері А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтында «Латынграфикалы жаңа ұлттық әліпби негізінде қазақ жазуын 

жаңғыртудың ғылыми-лингвистикалық базасын әзірлеу» атты мақсатты-бағдарламалық 

жоба аясында дайындалды. Мақсатты бағдарламалық жобаның жетекшісі – ҚР ҰҒА 

корреспондент мүшесі, филология ғылымдарының докторы, профессор Ерден Қажыбек. 

«Қазақ емлесінің негізгі ережелерін» А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтында жазу тарихы мен жазу теориясынан мол тәжірибе жинақтаған орфограф-

ғалымдардан, фонетика және ономастика салаларының белгілі зерттеушілерінен, сондай-

ақ қазақ тілтанымының басқа салаларының мамандарынан құрылған орфографиялық 

жұмыс тобы (ғылыми жетекшісі – профессор Н.Уәли) әзірледі.  

Қазақ емлесінің негізгі ережелерінде қазақ әдеби тілінің тұрақталған базалық 
нормаларымен қатар тілдің қазіргі жай-күйінде анықталған және қалыптанған жаңа тілдік 

құбылыстардың бірізді орфографиялану моделі жинақталды. Қазақ емлесіндегі тың 

ӛзгерістер, жаңа қағидалар және олардың ғылыми негіздемесі ортологиялық құралдарда 

жан-жақты қамтылады.  

Қазақ орфографиясының негізгі ережелері - тиянақталған жаңа мазмұндағы 

қағидалар Орфографиялық сӛздік, Орфоэпиялық сӛздік, Шетел сӛздерінің сӛздігі, Емлесі 

қиын сӛздер сӛздігі, Анықтағыштар мен анықтамалықтар, басқа да әдістемелік құралдар 

түзу мен жасауда, мамандар даярлауда ғылыми-нормативтік тірек ретінде алынатын басты 

құжат болып саналады. 

Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында Қазақстанның 2025 жылға дейін латын әліпбиіне 

толығымен ӛту ниетінде екендігін атап ӛтіп, ғылым мен білім саласындағы мамандардан 

ӛз пікірлерін білдірулерін ұсынды. Осы орайда Қазақстанның түкпір-түкпірінде әр түрлі 

санатта ғылыми жиындар ӛтіп, тақырып қызу талқылауға түсіп жатыр. Мақалада 

Қазақстанның латын қарпіне ӛтуі туралы шешімінің тарихи оқиға екендігіне, 

Қазақстанның түркі әлеміндегі орны мен рӛліне және жаңа қазақ латын әліпбиінің 

артықшылығы мен кемшілік тұстарына шолу жасалады, түркі әлемі үшін ортақ тіл мен 

ортақ әліпбидің түзілуі мәселесінің ӛзекті тақырыптар қатарында екендігі аталып ӛтіледі.  

Тәуелсіздіктеріне қол жеткізе сала Азербайжан, Түркіменстан және Ӛзбекстан елдері 

әліпби ауыстыру мәселесін бірінші кезекке қойды. Ал Қазақстанның бұл шешімі тарихи 

тұрғыда тиісті бағасын алатын, тәуелсіз елдің дербес шешімі ретінде қабылданатыны 
белгілі. Бұл бірінші кезекте білім беру жүйесінің тәуелсіздігіне алып келеді. Сонымен 

қатар Қазақстан экономикасының қарыштап дамуы мұндай ауқымды істің саяси, 

әлеуметтік және идеологиялық негізін қалайтын күші болады.  

Интернетпен бірге келген IT технологиялар, жаппай компьютерлендіру бір жағынан, 

біле білсек осы уақыттың ӛзінде кӛлік түрлеріндегі мемлекеттік нӛмірлердің латын 

әліпбиінде берілуі, жеке куәліктегі индентификациялық кодтардың латын әліпбиінде 

жазылуы Қазақстанның латын әліпбиіне кӛшкендігін кӛрсетеді. Латын әліпбиін қолдану 

тұрғысында 1928 ж. бері тәжірибе жинақтаған Түркияның жүріп ӛткен жолы, осы елде 

атқарылған әртүрлі бағыт пен саладағы істерге барлау жасау - құптарлық іс болмақ. 

Сонымен қатар кирилл әліпбиінен латын әліпбиіне жақында ӛткен Түркіменстан, 
Ӛзбекстан мен Азербайжан сияқты елдердің іс-тәжірибелері де ұдайы назарда болса құба-

құп. Аталмыш елдердің ресми қолданысқа енгізген латын әліпбилерінің кейбір кемшілік 

яки қателіктерін ескере жүргеніміз, елге естіртіп, құлағдар етіп отыруымыз маңызды істің 

қатарынан орын алмақ. Қазақстан латын әліпбиіне ӛтуі арқылы Түркия, Азербайжан, 

Солтүстік Кипр, Түркіменстан және Ӛзбекстан сынды түркі елдері құрайтын 

жалпытүркілік мәдени-гуманитарлық салаға алғашқы қадам басатындығын да есте 
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ұстауымыз абзал. Мұндай мәдени үрдіс уақыт ӛте келе барлық түркі елдері халықтары 

түсінісе, сӛйлесе беретін «түрік эсперантосының» тууына да түрткі болуы мүмкін. 
Қазіргі жаһандану кезеңінде ұлттық жазуымыздың латын графикасына кӛшуі, бір 

жағынан, әлемдік ақпараттық кеңістікке, халықаралық ғылыми, мәдени ӛріске еркін 

енудің тиімді жолы болса, екінші жағынан, тіліміздің тӛл табиғатын қайтару, реформалау 

арқылы сақтап қалар тетік болмақ. Байқағанымыздай, әліпби ауысса да тіліміздің 

қолданыстағы орфографиясының базалық қағидаттары негізінен сақталмақ. 

Орфографиядағы сабақтастықты сақтай отырып, латын графикасына кӛшуге байланысты 

кейбір іргелі сипаттағы қағидаттармен толықтыру да аса қажет.    

«Жаңа әліпби негізіндегі қазақ емлесінің ережелерін» қоғам қазір жан-жақты 

талқылауда. Жаңа латынграфикалы әліпби тек орфографиялық емле ережелердің 

жиынтығы емес, бұл қазақ жазуының ӛзге жүйедегі графикаға кӛшіру, яғни 

транслитерация ережесі де. Жаңа әліпбиде дәстүрлі базалық қағидаттар сақталды, олар 
ӛзге тілдер орфографиясына тән универсалиялар, мәселен, бас әріппен жазу, бірге, бӛлек, 

дефис арқылы жазу т.б.  

Жазуымыздың латын графикасына кӛшуіне байланысты жаңалықтар кӛп. Олар, ең 

алдымен, кирил графикасындағы дыбыстық жүйемізге жат Ё, Ц, Ю, Я, Ь,Ъ сынды 

әріптерден бас тарту. Талқылау кезінде қиындық тудырған кірме атаулардың жазылуы 

болды. Тартыс әлі күнге жалғасып келеді. Кәсіби лингвист мамандардың арасындағы 

пікірталас осы кірме атауларға қатысты екіге жарылып отыр. Бірі тіл тазалығын сақтауды, 

шет сӛздерді тіліміздегі айтылу бойынша жазуды ұсынатын «пуристер» (фабриканы 

пәбрік, физиканы пизика деп жазу).   

Қазіргі кезде республикадағы құжаттаушы орындар кӛптеген қиындықтарға тап 
болып, азаматтарымыздың аты-жӛндері туу туралы куәлік, жеке куәліктерде кейбір 

жағдайларда бұрмаланып жазылып келеді. Әсіресе орыс тілінде транслитерацияланған 

есім-фамилияларда кӛптеген қателер кездеседі. Жүздеген, мыңдаған мысалдар келтіруге 

болады. Ономастика бӛліміне құжаттаушы орындардың талабы бойынша келген 

азаматтарымыздың аты-жӛндерінің бұрмаланғандығы соншама, семантикасы ӛзгеріп 

кеткен. Оның басты себебі екі фонетикалық, әліпбилік жүйенің алшақтылығында 

екендігін жақсы білеміз, яғни қазақ есімдеріндегі тӛл дыбыстар орыс тілінде жоқ 

болғандықтан, қазақ жазуын, кісі есімдері мен тектерін адекватты түрде толық жеткізе 

алмай келеді. Тӛл жазуымыздың латын әліпбиіне кӛшірілуі тек әліпби ауыстыруында 

емес, тіліміздің тӛл табиғатын сақтап жазылуында, айтылуында. Қазақ жазуының латын 

графикасына кӛшудің тағдырлы сәтінде тұрмыз. Бірге арқалаған жүк жеңіл болады 
дегендей, ғылыми-педагогикалық ресурстар мен үкіметтік, үкіметтік емес мекеме 

мамандары, қоғам боп жұмылуымыз керек. Сонда ғана тілімізді реформалау жұмыстары 

сапалы әрі сәтті болмақ. 

Осы маңызды мәселені орындау үшін жыл басынан бері А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты және Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығы бірқатар ғылыми жұмыстар мен ұйымдастыру шараларын жүзеге 

асырды. Атап айтқанда, Тіл білімі институты емле ережелердің жобасын әзірлеп, біздің 

сараптауға ұсынды
4
. Ол жоғарыда аталған жұмыс топтарына таныстырылып, оның ішінде 

орфографиялық және әдістемелік топтар осы емле ережелерді бірнеше рет сараптаудан 

ӛткізді.   

                                               
4
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты, Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық 

ғылымипрактикалық орталығы Қазақ емлесінің негізгі ережелері Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі Ғылым комитеті А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Ғылыми 

кеңесінде мақұлданды. 
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Емле ережелер еліміздегі барлық тілтанушы ғалымдарға таныстырылды. Оның бер 

жағында орфографиялық және әдістемелік жұмыс топтарына енбейтін тәуелсіз 
сарапшыларға да сараптауға ұсындық. Олардың да пікірі алынды. Осы келіп түскен 

пікірлерді, ескертпелерді, ұсыныстарды «Тіл-Қазына» орталығының ғалымдары және 

орфографиялық топ мүшелері сараптап, олардың ескеруге тиістілерін ақылдаса отырып, 

емле ережелер жобасына енгізуде.  

Жаңа әліпбидің емлесін бұлайша сынақтан ӛткізіп отырған себебіміз, әліпбиді 

ауыстыру – тек лингвистикалық құбылыс емес, сонымен қатар, әлеуметтік құбылыс деп 

қарауымыз қажет. Сондықтан бұл орайда әлеуметтің кӛзқарасы айқындалып, жан-жақты 

сараптаулардан кейін шешімдер қабылданатын болады. Егер тілді сол халықтың ӛмір 

сүруінің, қарым-қатынасының, ӛзін бір халық ретінде сезінуінің ең басты айғағы дейтін 

болсақ, сол тілді жүйеге түсіретін, сол тілде жазу мәдениетін қалыптастыратын емле 

ережелерді тілдің конституциясы деуге болады.  
Емле ережелер тілдік ерекшеліктер мен құбылыстардың жүйеленген хаттамалық 

құжаты. Яғни тілдің табиғаты сақталу үшін мәдениет пен ғылым һәм сақталып, һәм даму 

үшін, халық ӛзінің тілінде білім алуы, әлемді тану үшін емле ережелердің маңызы орасан 

зор. Тіпті ол солардың барлығының да басты кепілі. Сондықтан да біз осы емле 

ережелерінің әзірленуі мен сарапталуына ерекше мән бердік. Қазіргі кезеңде «Тіл қазына» 

ұлттық орталығы жаңа әліпбидің және оның емле ережелерінің бірнеше мобильдік 

қосымшасын дайындай бастады. Қазақстанның әрбір азаматының қалта телефонында 

әліпби нұсқасы, емле ережелер жинағы болады. Яғни әркім ӛз телефонынан жаңа жазу 

ережелерін үйрене алады. Сонымен бірге «Тіл – қазына» деген үлкен портал дайындау 

үстінде.  Былайша айтқанда, бұл портал әліпбиге байланысты бүкіл ақпарат жинақталған 
жаңа әліпбиіміздің «астанасы» болады. Емлені үйрену жолдары, лингвистикалық 

жаңалықтардың бәрі соның ішінде болады. Порталдың ішіне бір таңбадан екінші таңбаға 

автоматты түрде ауыстыратын конвертор орналастырылады. Яғни әрбір адам ӛзінің 

қалауынша, айталық, кириллдан латын, латыннан кирилл таңбаларына мәтінді аз 

уақыттың ішінде аударып ала алады. Емле ережелерінің жинағы үлкен таралыммен 

шығарылып барлық ӛңірлерге, мекемелерге, оқу орындарына таратылатын болады. 

Сондай-ақ, «Тіл- Қазына» ұлттық орталығы ғалымдары мен әдіскерлері жаңа емлені 

үйретуге арналған нұсқаулық та дайындамақ. Ол оқытушыларға, әдіскерлерге, жаңа 

емлені үйренушілерге арналмақ. Жаңа қазақ әліпбиінің емле ережелерін сараптау 

жұмыстары жалғаса береді. Оны неғұрлым тыңғылықты сараптаудан ӛткізген сайын 

емленің сапалық деңгейі артады. 
Латын әліпбиінің қоғам үшін оңтайлы және маңызды тұстары: 

- Біріншіден, тіл тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстарды таңбалайтын 

әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік 

аламыз.  

- Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық таңбаларға қатысты емле, 

ережелердің қысқаратыны белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу орындарында оқыту 

үрдісін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да үнемделеді.  

- Үшіншіден, латын әліпбиіне кӛшу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына 

жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат 

кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады.  

- Тӛртіншіден, түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. Біздерге 

олармен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланысты 

күшейтуіміз керек. Ол да табиғи іс екендігін айтқым келеді. 

Кӛршілес  Ӛзбекстан, Түркия елдерінің тәжірибелеріне сүйеніп, үңілетін болсақ, 

олардың  латын әліпбиін үйреніп, игеруі бірден жүзеге асқан жоқ, қателіктер кездесті, 

уақыт ӛте келе бастамалары ірі жемісін бере бастаған еді.  
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«Егер біз латын әліпбиіне кӛшетін болсақ, әліпбиге кӛшу барысында не ұтамыз, 

латын әліпбиі бізге не береді?» - деген сауал туындайды. 
Латын әлібиіне кӛшкенімізде болатын жетістіктерді   былайша жіктеп кӛрсетуге 

болады: 

- ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры десек, бүгінгі компьютер заманында әлемдік ғаламтор 

жүйесіндегі ақпарат кімнің қолында болса, сол ӛз билігін емін-еркін жүргізе алады.  

- Ал ақпараттың басты құралы – жазу. Яғни, ғаламтор жүйесінде үстемдік жасаушы – 

ол латын графикасы. 

- Білім, ғылым, ӛндіріс саласына еніп жатқан жаңа технологияларға латын әліпбиі 

арқылы қол жеткіземіз.  

- Ең алдымен, тіл тазалығы мәселесі, қазіргі әліпбиіміз бен жазуымыздағы халықтың 

ӛз еркімен қалап алмаған, кешегі бодандық жүйенің ӛктем саясатының әмірімен күшпен 

таңылған кейбір кірме әріптерден арылып, таза казақ әліпбиін калыптастыру бағытындағы 
игілікті қадам деп түсінеміз. 

- Сондықтан да тіліміздегі жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол 

арқылы қазақ тілінің таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз.  

- Қазақ әліпбиін латын графикасына кӛшіру елімізге саяси жағынан да, ғылым-білім 

тұрғысынан да, заман талабына сай даму үшін де ӛте маңызды.  

- Сондай-ақ,  бұл шараның қазақ тілінің дамуына, қолданысының кеңеюіне қосар 

үлесі де қомақты. 

- Ағылшын тілін меңгеру тез және оңайлана түседі. 

- Кӛптеген елмен рухани, саяси байланысты нығайта аламыз. 

- Қазақ тілінің тӛл дыбыстарын таңбалауда ұтымды мүмкіндіктер туады, 
орфоэпиялық заңдылық заңдылық   қалпына келеді және т.б. 

Бүгінгі таңда кириллица жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана пайдаланады екен. Ал 

қалған мемлекеттердің кӛбі толықтай латын әліпбиіне кӛшкен. «Латыншаға кӛшудің терең 

логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ, 

ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру үрдісінің ерекшеліктеріне байланысты», – деп 

Елбасы айтқандай, латын әліпбиіне кӛшу – заман талабы. Ал ғалымдарымыз осы қаріпті 

қолдану арқылы әлемдегі ең дамыған ӛркениетті елдермен тереземізді теңестіре аламыз 

деген пікір айтып, оның тиімді тұстарын дәлелдеп бағуда. Ендігі кезекте, сол 

ғалымдарымыздың жан-жақты еңбегі сараланып, түрлі әдістемелік жұмыстар 

жүргізілетінін түрлі ақпарат кӛздерінен оқып-біліп танысып жатырмыз.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 19 ақпандағы  № 637 
Жарлығына және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің  2018 жылғы 13 

наурыздағы № 27 ӛкімімен бекітілген «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 2025 жылға 

дейін кезең-кезеңімен кӛшіру жӛніндегі іс-шаралар жоспарына» сәйкес республика 

бойынша жалпыхалықтық диктант  ӛткізілді.   

Мақсаты: латыннегізді қазақ тілі әліпбиінің, «Қазақ тілі емлесінің  негізгі 

ережелері» жобасының практикалық тұрғыда меңгерілуін жан-жақты қамту, нақтылай 

түсу, ӛзін-ӛзі бағалау, бейімделу. 

Міндеттері: Қазақстан Республикасының тіл саясатын жүзеге асыру, латыннегізді 

қазақ тілі әліпбиін меңгеру, тілді меңгеруге деген қызығушылықты арттыру. 

Латын әліпбиіне кӛшу - ол біз үшін, әсіресе жастар үшін, еліміздің болашағы үшін 
ӛркениетті шешім деп білемін. 

Жазу арқылы ӛткен мен бүгінгі және болашақ ӛміріміз жалғастық табады. Ол – 

ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын кӛпір. Ал, жазудың ӛзгертілуі сол 

халықтың қоғамдық ӛмірінің барлық саласына, рухани әлемі мен мәдени деңгейіне, тіпті, 

әлеуметтік психологиясына әсер етеді. 
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Ел болашағы үшін қабылданғалы отырған маңызды шешімге қолдау білдіру, 

жақсыны үйренбекке ұмтылу – жүрегі «елім» деп соққан әрбір қазақстандықтың 
абыройлы міндеті! 

Пайдалану ҥшін: 

https://youtu.be/ur5_p5-B5Ew 

https://youtu.be/ukn-McQMbfI 
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Summary 
 

One of the most prominent figures of the Turkic world is one of the most famous Kazakh 

poets - Maktymkuly Fragi. His poems are well-known in the Kazakh language by Gali Ormanov, 

Gafu Kairbekov, Dyuisenbek Kanatbayev, Svetkali Nurzhan translations. In this article, 

Maktymkuly 's creative work is considered in the context of comparative analysis of common 

figures in both countries.  

Indeed, Maktymkuly is not the only person who connects Kazakh and Turkmen literature. 

There are a lot of examples of common literary heritage of Kazakh and Turkmen people. The 

ancient Turkic inscriptions belonging to all Turkic peoples as «Korkyt ata kitaby», «Diuani lugat 

at-turk» dictionary, «Korugly», «Ogyznama» are the works that raise the heritage of the dual 
folk. 

The research shows that «Korugly» has azerbaijani, armenian, georgian, kurdish, turkish, 

uzbek, turkmen, tajik and kazakh versions, and according to all versions, Korugly comes from 

the Turkmen people. The common commemorative is «Ogyznama», which is regarded as a 

symbol of the spirit of the Turkic nation, and is considered a chronicle of its history in the 

Middle Ages. The history of the ogyz people is an inseparable part of not only the Turkmen but 

also the Kazakh history. In the literature of two countries there are examples of some similarities 

as well.  

The poetic figure of Maktymkuly Fragi is a symbol of the Turkmen spirit. Sometimes, as 

we classify the period of development of Kazakh literature conditionally, the «Literature before 

Abai» and the «Literature after Abai», Maktymkuly is a great measure in the history of Turkmen 
literature. The heritage of Maktymkuly is an invaluable talent not only in the Turkmen literature 

but also in the Turkmen language.  

A large part of Maktymkuly's heritage is love lyrics. He figuratively shapes the image of a 

Turkmen woman using his rich language. 

There are also similiarities in the verse of the Kazakh poets of Maktymkuly. There is a 

thematic and substantial harmony of Abai and Maktymkuly's poems. Of course, knowledge 

and intuition, analysis and taste of two poets differ from each other. The fates are very 

different as well. In terms of countrys’ interests, national identity, their works are 

harmonized but their poems have their own peculiarity. Abay made a great contribution to 

Kazakh poetry, while Maktumkuly enreached Turkmen poetry. They formed a new 

dimension of national poetry. The current issue is  analyzed in the present article. 

Mahtymkuly's poems, which witnessed difficult times of history, also have some 

similarities with zar zaman literature. Motivation of the Kazakh poet Shortanbai, the 

Karakalpak poet Berdak, has been proven in the poems of the Turkmen poet as well. 

Mahtymkuly's poems about the fate of the country is not far from zar zaman poetry. 

mailto:b_om777@mail.ru
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Maktymkuly is a Turkmeni passport, a language of communication. In a constantly 

changing world he is widely regarded as a great teacher of his nation. It's the same yesterday, 

now, and tomorrow. It is clear that the poems of Maktymkuly are still and will be a source of 

spiritual food to many generations. This is the main point of the research article. 

 

Key words: Maktymkuly's heritage, common figures, Kazakh-Turkmen literary relations, 

Turkic peoples, national spirit, fate of the country, poetry. 

 

 

МАҚТЫМҚҦЛЫ ФРАГИ ЖӘНЕ ҚАЗАҚ-ТҤРІКМЕН ӘДЕБИ 

БАЙЛАНЫСТАРЫ 

 

Бауыржан ОМАРҰЛЫ 

Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің 

профессоры, 

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

филология ғылымдарының докторы, 
профессор. 

Астана қаласы, 

Қазақстан Республикасы  

b_om777@mail.ru 

 

Түбі бір түркі дүниесінің айтулы тұлғаларының ішінде қазақ жұртына ең танымал 

шайырдың бірі – Мақтымқұлы Фраги. Оның ӛлең-жырлары қалың қазаққа Ғали Орманов 

(Мақтымқұлы. Таңдаулы ӛлеңдер.  Алматы: ҚМББ, 1947), Ғафу Қайырбеков 

(Мақтымқұлы. Таңдамалы ӛлеңдер, Алматы: ҚМББ, 1959), Дүйсенбек Қанатбаев 

(Мақтымқұлы. Таңдамалы, Алматы: Жазушы, 1983) аудармалары арқылы жақсы таныс. 
Ұлы ақынның біраз ӛлеңдері 2009 жылы Светқали Нұржанның «Әулиелер әуезі» атты 

аударма кітабында, 2012 жылы «Қазақ энциклопедиясы» шығарған «Түрікмен поэзиясы» 

атты жинақта жарияланды. 

Әрине, қазақ әдебиеті мен түрікмен әдебиетін жалғыз Мақтымқұлы ғана 

байланыстырмайды. Ортақ дамуымыздың белестерінде қазақ пен түрікменді 

тоғыстыратын мысалдар баршылық. Барша түркі халықтарына тиесілі кӛне түркі жазба 

ескерткіштері, «Қорқыт ата кітабы», «Диуани лұғат ат-түрік» сӛздігі, «Кӛрұғлы», 

«Оғызнама» эпостары – қос халықтың мұрасын биік деңгейге кӛтеріп тұрған шығармалар. 

Қорқытты түріктермен және әзербайжандармен кӛбірек ортақтастыруға дағдыланған біз 

оның түрікмен әдебиетінің де ұлы тұлғасы екенін ұмытпағанымыз абзал.  

Зерттеулерде «Кӛрұғлының» әзербайжан, армян, грузин, курд, түрік, ӛзбек, 
түрікмен, тәжік және қазақ нұсқалары бар екені, барлық нұсқалар бойынша Кӛрұғлының 

түрікмен халқының теке-жәуміт руынан шыққандығы айтылады.  Ортақ жәдігер  – 

«Оғызнаманы» түрікмен халқы ӛз рухының белгісі ретінде бағалайды, тӛл тарихының 

орта ғасырдағы шежіресі деп санайды. Оғыздар тарихы – түрікмен ғана емес, қазақ 

тарихының да бӛлінбес бӛлшегі. Мұны осы кезеңді зерттеген ғалым С.Г.Агаджановтың 

мәліметтері кӛбірек айғақтайды [1].   

Екі ел әдебиетінде кейбір шығармалардың жекелеген сюжеттер ұқсастығының 

мысалдары жетіп артылады. Осыған орай академик Р.Бердібай: «Туысқан түрікмен 

халқының дастаны – «Шахсәнәм мен Ғаріп» кей тұстарда «Қозы Кӛрпеш – Баян сұлуды» 

еске салады» [2, 111], – дейді. 

mailto:b_om777@mail.ru
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Түрікмен әдебиеті үшін ХІ ғасырда ӛмір сүрген «Мяне баба» деп аталған ғұлама 

Әбу-Саид Әбіл-Хайыр Мехнеидің орны ерекше. Халықтың айрықша ықыласын иеленген 
ол сопылық ілімнің сұлтаны саналады. Бізде  сопылық ілімнің басында Қожа Ахмет 

Иассауидің тұратыны сияқты Мяне баба шығармашылығы осы тақырыппен 

байланыстырылады. Сондай-ақ түрікменнің ұлы шайыры Сеиди мен қазақтың әйгілі 

ақыны Махамбеттің жорық жырларынан да рухани үндестіктің мысалдары кӛптеп 

табылады.  

Ал Мақтымқұлы Фрагидің ақындық тұлғасы түрікмен рухының рәмізіндей 

ардақталады. Кейде біздің қазақ әдебиетінің даму кезеңін шартты түрде «Абайға дейінгі 

әдебиет» және «Абайдан кейінгі әдебиет» деп жіктейтініміз сияқты Мақтымқұлы да 

түрікмен әдебиеті тарихын дәуірлеу барысында биік ӛлшем бола алады. Түрікмен 

әдебиетін зерттеуші Марина Агаеваның дерегіне ден қойсақ, ұлы ақынның 

шығармашылығына қатты қызыққан М.Е.Салтыков-Щедрин: «Осы бір талант иесін 
Шығыстың Шиллері дер едім. Мен оны Александр Сергеевичпен қатар қоюдан тартынбас 

ем» [3, 15], – депті.  

Мақтымқұлы мұрасы – түрікмен әдебиетінің ғана емес, түрікмен тілінің де баға 

жетпес бойтұмары. Зерттеуші С.А.Каррыев: «Жазба әдебиет тілі мен халықтық тілдің 

арасын жақындатқан Мақтымқұлы бұл үдерістің негізін салды және оның тұстастары 

Андалиб, Шабенде, Магрупи, Шейдаи мейлінше байытты» [4, 470], – дейді. 

Мақтымқұлы мұрасының ауқымды бір бӛлігі – махаббат лирикасы. Ол кӛркем 

сӛздің,  құнарлы тілдің құдіретімен түрікмен аруының бейнесін мүсіндейді.  Оның осы 

топтағы шоқтығы биік ӛлеңдерінің бірі «Гӛзел сен» деп аталады.  

 
Gün hanjary gökden ýere inende, 

Güne garşy dogan Aýy gözel sen ! 

Ussa Japar işi, senjap jüpbesi , 

Yspyhanda gurlan ýaýy, gözel sen! 

  

Saçbagyñ ujunyñ simdir işmesi, 

Üstünden ýol düşse, kyndyr aşmasy, 

Agzyñ-aby haýat, Zemzem çeşmesi, 

Aýn-al baky suwnyñ laýy, gözel sen! [5] 

  

Қазақ әдебиетінде айрықша орны бар айтулы ақындарымыз қай кезде де 
Мақтымқұлы поэзиясының мәйегі мен сӛлін сақтап тәржімалауға тырысты. Осы ӛлеңнің 

алғашқы екі жолын Ғали Орманов былай аударды: «Күн қанжары кӛк бұлтты тілгендей, 

Жаңа иіліп туған айым, сен сұлу». Ал түрікмен тілінің уызынан қанып ішкен Дүйсенбек 

Қанатбаев былайша жеткізген: «Қанжар сәуле қадалғанда биіктен, Күнге қарсы ай боп 

тудың гӛзелім». Ғали ақын әрі қарай: «Жағпар тонын жалтылдатып кигендей, Аспаһанның 

ақ семсері, сен сұлу», – деп жалғайды. Дүйсенбек шайыр болса, «Жапар тонды 

шыққаныңда киіп сен, Исфаһанға сай боп тұрдың, гӛзелім», – деп толғайды.  

Екінші шумақтан да екі ақынның ӛзіндік ерекшелігі байқалады. Ғали Орманов: 

«Шашбауыңның сылдыраған үзбесі, Қолға тимей, құриды адам діңкесі», – деп сезімді 

қозғаса, Дүйсенбек Қанатбаев: «Шашбауыңның күміс екен үзбесі, Кӛрген жанның басқада 
емес, сізде есі», – деп ӛзгеше ӛрнек салады. Ғали ақынның: «Лебізің зәмзәм – әбілхаят 

дәрісі, Тасбұлақтай сылдыраған сен сұлу», – дегенін Дүйсекең қырық жылдан кейін «Тілің 

– зәмзәм, махаббаттың жүз кӛші, Айналғанға сай боп тұрды, гӛзелім», – деп жаңғыртады. 

Ғали Орманов аудармасынан қазақ қызының бейнесін кейіптеген Мағжан 

Жұмабаевтың әсерін аңғарғандай боламыз. Ал Дүйсенбек Қанатбаевтың «гӛзелі» түрікмен 

аруының табиғатынан ауытқи қоймаған секілді кӛрінеді. Қысқасы, ӛз ұғымындағы арудың 
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бағасын білетін қарымды ақындарымыз Мақтымқұлы ӛлеңінің әрін кетірмей аударып, 

сән-салтанаты келіскен түрікмен қызын қазақ даласына жетектеп әкелді.    
Ӛз ғұмырында талай қиындықты бастан ӛткерген Мақтымқұлының кӛрмеген азабы 

жоқ. Қасарысқан жаулары ақынның ӛзін зынданға, ӛлеңдерінің қолжазбасын ӛзенге 

лақтырған. Түрікмен әдебиетін зерделеген И.Беляков 1904 жылы «Туркестанские 

ведомости» газетінде Қарақала ауылына жақын жердегі түрікмендер арасында ақынның ӛз 

қолынан шыққан қолжазбасы сақталғаны туралы жазыпты. Оның айтуынша, түрікмендер 

қолжазбаны жыл сайын халық соттарының съезі кезінде кӛшіріп алу үшін Ашхабадқа 

алып келеді екен [6]. Яғни, Мақтымқұлының да ӛз Мүрсейіттері болған секілді (Мүрсейіт 

– Абайдың қолжазбасын кӛшіріп, сақтаған жанашыры).   

Ой орамы, сӛз саптауы, ӛлең ӛрімі жағынан Мақтымқұлының қазақ ақындарымен 

үйлесетін тұстары жоқ емес. Түрікмен ғалымы, академик Б.А.Каррыев Абай мен 

Мақтымқұлы ӛлеңдерінен тақырыптық-мазмұндық үндестік іздейді. Ол Абайдың 

«Малға достың ойы жоқ малдан басқа» дегені мен Мақтымқұлының «Дүниеқордың 

мал деген – жиған дерті» деген тұжырымына назар аударады [7, 14].  

Р.Бердібай «Түрікмен шайырының бірқанша шығармалары мен Абай ӛлеңдерінің 

ӛзара ұқсастығы қайран қалдырады» [2, 104], – дейді. Ғалым Мақтымқұлы жырындағы 

«Қартайдым құр ӛмірімді қараң ғып, Дерт ұлғайды, іш қазандай қайнайды» деген ӛлең 

жолы Абайдың «Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арманымен» үйлесетінін 

мысалға келтіреді.    

Әрине, екі ақынның танымы мен түйсігі, талдауы мен талғамы әр басқа. 

Тағдырлары да бір-біріне онша ұқсамайды. Елдік мүдде, ұлттық ұстаным тұрғысынан 

үйлесім тапқанымен поэтикалық қуаты жағынан әрқайсысының ӛзіндік ерекшелігі бар. 

Абай – қазақ поэзиясын, Мақтымқұлы – түрікмен поэзиясын қайтадан ӛлшеп-пішкен 

теңдессіз ақындар. Олар ұлт ӛлеңінің жаңаша ӛлшем бірлігін қалыптастырды. Кӛбіне-

кӛп сонысымен ұқсас десек, қателеспеген болар едік. Солай десек те, Мақтымқұлының 

«Ішім – нала, сыртым – жара, Сау қалғаны құлқын ғана» деген байламы мен Абайдың 

«Ішім – ӛлген, сыртым – сау» тұжырымы әр ақынның ӛз биігін танытады.  

Тағдырдан теперіш кӛрген Мақтымқұлы ӛлеңдерінің біздің әдебиетіміздегі зар 

заман сарынымен сабақтасатын тұстары да бар. Қазақ ақыны Шортанбай, қарақалпақ 

ақыны Бердақ қолданған «замананың азып-тозуы» мотиві түрікменнің әйгілі 

шайырының ӛлеңдерінде жетіп артылады. Мақтымқұлының  «Енді білдім замананың 

азғанын, Жақсылардан заман қаша бастады. Қадірі жоқ ендігі асылзаданың, 

Арланбаған тӛрге шыға бастады» деген байыптамасы Мұрат Мӛңкеұлының «Асылзада 

баласы, Дәулеті кетіп қолынан, Қоңсысына құл болды» дегенін еске салады. Түрікмен 

ойшылының «Кәрілерде қалмады түк әділет» дегені Шортанбай Қанайұлының 

«Уәліден кетті керемет, Патшадан кетті ғаделет» деген байламымен, Мұрат 

Мӛңкеұлының «Байдан кетіп сақауат, Пақырдан кетіп қанағат» деген тұжырымымен 

толық сәйкестік табады.   

Мақтымқұлының ел тағдыры туралы толғаулары езіліп-егілген жұрттың қай-

қайсысының да  мақсат-мұратымен үндес дәстүрлі зар заман сарындарынан алыс емес. 

«Баянсыз мынау дүние, Заманымды тар қылды. Ақыры жетіп түбіме, Шаттығымды зар 

қылды. Шырылдадым, зарладым. Зар заманды қарғадым» – дейді түрікмен ақыны. 

Осының бәрінің себебін іздегенде ұлы ойшылдың айтар жауабы мынадай: 

«Мақтымқұлы – қунар қорлық кӛрмесең, Жақсы-жаман – бәрі адамның ӛзінен». Бұл 

тұжырым кейінірек Мұрат Мӛңкеұлының шығармашылығында «Ай орнынан туады, 

күн орнынан шығады, Мұның бәрі адамнан», – деп қайта жаңғырды.  
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Жалпы, қазақ топырағы Мақтымқұлыны әлдилеуден кенде емес. Оның «Биік таулар 

бойшаңмын деп шіренбе» деп басталатын әйгілі термесіне жаңаарқалық әнші-композитор  
Игілік Омаров әсерлі ән жазып, бүкіл қазаққа танымал етті. 

Мақтымқұлы – түрікменнің тӛлқұжаты, тілдесетін тілі, сӛйлесетін сӛзі.  

Ол алмағайып заманның үздіксіз ӛзгеріп, айлардың алмасып, жылдардың 

жалғасып жатқанына қарамастан ӛз ұлтының ұлы ұстазы ретінде бағаланып келеді. 

Кеше де, бүгін де, болашақта да солай. Елдің үрдісімен үндес, үлгісімен үйлес 

Мақтымқұлы ӛлеңдері әлі де талай ұрпаққа рухани азық болары анық.  
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КӚНЕ  ТҤРКІ  ЕСКЕРТКІШТЕРІ  ҚАЗАҚ  ХАЛҚЫНЫҢ  ДӘСТҤРЛІ  

ӚНЕРІНІҢ ТҤП  ҚАЗЫҒЫ 

Магистр, оқытушы ЫРЫСТАНҦЛЫ БАЗАР 

 Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық униерситеті.  

―Ӛнер, мәдениет және спорт‖ институты, 
 ―Кӛркем білім‖ кафедрасы. 

Қазақстан,  

Алматы қаласы 

 

Aңдатпа: Еліміздің ұлт болып ұйысып, қалыптасу кезеңінен бұрында мәдениет пен 

ӛркениетке ие болдық. Оның айғағы іспетті ата-бабаларымыз болған Сақ, Ғұн, Түркі 

тайпаларының қалдырған асыл мұралары мен ӛшпес ӛркениетінен біле аламыз. Тарихта 

таңбасы спетті менменделеп тұрған ұлы дала еліндегі кӛне тарихи ескерткіштер байырғы 

бабаларымыздан жалғасып келе жатқан тарихи жәдігерлігіміздің айғағы болып мәңгілікке 

қала береді. Ал, біздің сӛз етіп отырған тақырыбымызда сол байырғы ӛркениеттің бізге 

жетуі мен қазіргі дәстүрлі ӛнеріміздің түп негізі түркі ескерткіштерінде жатқанын аңғара 

аламыз. Тарихи ескерткіштерді кӛріп-ақ, дүние танымымыз бен дәстүрлі ӛнердің бір-
бірімен тығыз байланыста ұштасып жатқанын аңғарамыз. Қазақ дәстүрлі ӛнеріндегі: 

мүсін, тасқа сурет салу, ағаш, темір, алтын, күміс, тері, т.б әшекейлі, колданбалы сәндік 

қол ӛнер бұйымдарын жасаудың тарихын ақтара келе оның байырғы заманнан дамып 

жалғасып келе жатқанын байқауға болады. Қазақ дәстүрлі ӛнері қазақ ұлты болып 

қалыптасқан соң дамыған емес, ол одан да бұрын ата-бабаларымыздың қалдырған, 

солардың жалғасқан мәдениет екенін бәріміз білеміз. Оның айғағы ретінде күллі әлемге 

танымал Сақ қорғандары және Алтын адам, Енисей, Талас, Орхон мұралары, таңбалы тас 

суретті алқабы, балбалдар мен сынтастар т.б. байырғы дәстүрлі ӛнеріміздің қазірге жеткен 

сүрлеуі, баға жетпес құндылықтарымыз. Тарихи жәдігерлер мен дәстүрлі ӛнерімізді 

сабақтастыра отырып, оқушылар мен жоғары оқу орындарында кӛркем білім және ӛнер 

тарихы сабақтарында қосымша білім беру негізінде кірістіріп оқыту арқылы кӛркемдік 
қабылдауды дамытып, қалыптастыруға негіз бола алады.  

Түйін сөздер: ескерткіштер, дәстүр, көркемдік қабылдау. 
 

 

THE  ANCIENT TURKIC MONUMENTS ARE BASIS OF THE KAZAKH 

TRADITIONAL ART 
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Abstract: We have gained  a culture and civilization before our nation became a country. 

We can also learn from his ancient ancestors Saka, Huns, the heritage of the Turkic tribes and the 
eternal civilization. Historical monuments of the great steppes, which have a symbolic imprint in 

history, will remain forever as proofs of our historical heritage that goes on from our ancestors. 

And we can understand that the topic we are talking about is the fact that the same civilization 

has reached us and is the basis of modern Turkic art. Seeing historical monuments, we see that 

our world of knowledge and traditional arts are closely linked. It is possible to notice that the 

history of the Kazakh traditional arts: sculpture, painting, wood, iron, gold, silver, leather, 
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decorative applied arts is continuing its development from the ancient times. Kazakh traditional 

art has not developed after the formation of the Kazakh nation, and we all know that it is a 
continuing culture that our ancestors left earlier. Its evidence are all the world famous Saka 

kurgans (tumulus), Golden Man, Yenisei, Talas, Orkhon heritage, symbolic stone area, 

balbals, figured stones and etc., which are our invaluable merits of our traditional art. It can serve 

as a basis of formation and development the artistic perception of pupils and university students 

through the introduction of additional education in art education and art history by combining 

historical exhibits and traditional arts . 

Keywords: monuments, tradition, artistic perception 

Біздің ӛзіндік бӛгенайы бӛлек ерекше құндылықтарымыз ғасырлар тоғысынан сан 

мыңдаған оқиғалардың куәсі, атадан балаға жалғасқан мұрасы болып, ӛз заманның дүние 

танымдық кӛзқарасы мен философиялық ойларынң тоғысунан туған жасампаздық ӛнердің 

биік шыңы болып бізге жетті. Тарихтың қатпарланған шындығына кӛз жүгірте қарап, 

ӛткен сан мыңжылдық жылнаманарға назар аударсақ: ата-бабаларымыз болған Сақ, Ғұн, 

Түркілердің ұрпағы екеніміз айдан анық. Сонымен қатар, олардың сол заманғы дамып, 

ӛркендеген мәдениетін жалғаструшылармыз. Түркі ескерткіштерінің аман-есен бізге 

жаткен қазіргі баға жетпес мұралары орхон Енисей ескерткіштері, Батыс Қазақстандағы 
және Тарбағатай тау сілемдері мен Шығыс Түркістандағы балбалдар мен сын тастар, 

тастағы бейне суреттер, таңбалар т.б. түркілердің әлем ӛркениетіне ерекше мол үлес 

қосқанын мақтанышпен айта аламыз. Сан ғасырлық замананы басынан ӛткеріп, ӛресі биік 

ӛркениеттің қазіргі заманғы құны жетпес байлыққа айналуының ӛзі, сол кездегі «ӛнердің 

дамуы мен мифологиялық, философиялық ойдың озық жетістіктері», - деп қараймыз. 

Қазақ ұлтының дәстүрлі ӛнеріндегі бейнелеу ӛнерінің даму сатысының ӛткен ғасырдан 

бастап қалыптаса- дамыды десек қателесеміз. Халқымызда суретшілер мен мүсіншіледің 

байырғы заманнан келе жатқанына жартастағы бейне суреттер мен балбалдар, сынтастар 

куә.  

Ӛткен ғасырда тар заманның құрсауынан шыққан егемендігімізбен бірге Елбасымыз 

Нұрсұлтан Назарбаев Әбішұлының салиқалы саясатының арқасында тарихтың тамырын 
қазып, елдігіміз бен ерлігімізді, мәдениетіміз бен ӛнерді, рухани құндылықтарымызды 

тарихтың қатпарынан қайтадан парақтап ашып, зерттеп , саралап-талдау жасай отырып, 

кӛз жүгірткен едік. Сол бір тарих қойнауында қалған ежелгі мұраларымыздың қайтадан 

жаңғырып, халықтың жүрегіне рухани азық болып жол тарту үшін 2007 жылы 

қабылданған «Мәдени мұра» бағдарламасын іске асыру аясындағы шарада Елбасымыз 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сӛйлеген сӛзінде: «Адамзат тарихының күретамыры – 

мәдениет, ал мәдениеттің күретамыры – адамзаттың ақыл-ойы мен іс-әрекетін дүниеге 

әкелген материалдық құндылықтар болып табылады. Бұл бәрімізге белгілі ақиқат. Қай 

халықтың болмасын ӛзге жұртқа ұқсамайтын бӛлек болмыс-бітімін даралап, ӛзіндік 

тағдырын айқындайтын басты белгі – мәдениеті. Мәдениет - ұлттың бет-бейнесі, рухани 
болмысы, жаны, ақыл-ойы, парасаты», - деп айтып кеткендей [1.1б]. халқымыздың атадан 

балаға жалғасқан дәстүрлі ӛнеріміз туралы шындықты айтып, тарихи жәдігерлерге сүйене 

отырып зерделейтін, толық зеріттелмеген, ашылмаған тұстарын тілге тиек етіп, қалам 

тербейтін кез-келгендігін толық аңғарамыз.  

Түркілерден бізге жеткен мәдениет пен ӛнер дәстүр сабақтастығын жалғастырып 

жатыр. Сол заманғы біте қайнасқан дәстүр мен ӛнерді ажыратып қарастыра алмаймыз. 

Біздің халқымыздың дүниетанымы тұрғысынан қарағанда дәстүр сабақтастығынан 

туындаған тамаша ӛнер туындылары ұлы даладағы ескерткіштер екенін кӛре аламыз. Ал, 

дәстүр туралы сӛз қозғар болсақ: «Дәстүр» латын тілінен аударғанда «traditio»  - 

жалғастыру деген мағынаны білдіреді және ол тарихи қалыптасқан қоғам үшiн пайдалы, 

ұрпақтан-ұрпаққа берiлiп және белгiлi уақыт аралығында сақталып отыратын адамзат 
тәжiрибесiнiң жалғастығы мен жиынтығы, мәдени мұрасы: әдет-ғұрыптар, ырымдар, 
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жүрiс-тұрыс қалыптары мен тәртiптерi, үрдiстер, жӛн-жоралғылар, мейрамдар, 

церемониялар және т.б. демек, біз түркі мұраларын дәстүрлі түрде жалғастырушылармыз. 
Жоғарда айтылған негіздемеге сай, қазақ халқы кӛне түркі ӛркениетінің негізгі 

мұрагері. Бір сӛзбен айтқанда, шығу тегіміздің тамыры, асыл қасиетіміз, бай тарихымыз 

«арғы атамыз ер түркілермен» байланысты. Сондықтан да мемлекеттік «Мәдени мұра» 

бағыдарламасының негізгі бағыттарының бірі – осы ӛркениеттің түп-тамыры, негізгі 

ошақтары мен оның сан-қилы құрамдас бӛліктерін, байырғы түркі ӛркениетінің 

мұраларының сақталуына, зерттелуіне, насихатталуына, ғаламдану үрдістерінде 

ұрпақаралық сабақтастықтарды жаңғыртуға, оны жалғаструға ерекше назар аудару [2.53б] 

керектігін ғалымдарымыз айтып ӛткендей, біз дәстүр жалғастығын қазіргі қоғам 

жаңашылдығымен байланыстыра дамытуға жол аламыз. Осы негізде дәстүр қоғамдық 

қатынас сатылы дамиды десек, дәстүр әрбiр жаңа сатыда сақталумен қатар, ӛзгерiп, 

жаңарып отырады. Дәстүрлер арқылы қайта жаңғырту пайда болады. Ол арқылы заманы 
ӛтiп бара жатқан ескi қатынас түрлерiнен ӛз заман талап-тiлектерiн қанағаттандыратын 

жаңа формалар жүйесi қалыптасып, болашақтағы қатынас түрлерiне жаңаша қуат берiледi. 

Дәстүрдiң мағынасы мен адам дамуындағы маңызы ол руханилықтың иесi болып 

табылатын жанды тұлғаның ӛздiгiнен iзденуiне, жаңарып отыруына, ӛз ӛмiрiн 

шығармашылыққа айналдыруға мүмкiндiк бередi. Дәстүр арқылы адамдар ӛткен 

дәуiрлердегi құндылықтар туралы тек бiлiп қана қоймай, оның маңызды және қажеттi 

деген элементтерiн ӛз бойына сiңiрiп, ӛзiнiң рухани мұратына, мақсатына айналдырып 

отырады. Осындай жағдайда ғана нағыз рухани сабақтастық болуы мүмкiн. Рухани дәстүр 

адамды қайта түлетуi қажет. Осыған сай, біз сӛз етіп отырған түркі ескерткіштерінің 

ішіндегі Орхон ескерткіштері ӛзіне дейінгі мың жылдықтардың тарихи тәжірибесін бойна 
жинап, ӛзінен кейінгі ұрпағына мұра етіп қалдырып үлгерген үлкен тарихи-мәдени 

құндылықтар қазынасы.бұл алып қазына – байрғы түркі мәдениеті. Байырғы түркілердің 

мәдениет бет-бейнесі, рухы мен келбеті, діні мен тілі, діні мен діңгегі, зейін-жады, халық 

даналығы, ел(мемлекет) болып, тӛр (үкімет) құрғандығы. Барлығыда байрғы түркі 

дүниетанымының жемісі, мәдениетінің ошақтары, әлем ӛркениетіне қосқан үлесі.  

Түркілер осындай ұлы ескерткіштер тұрғызып, бір орталыққа бағындырылған тұтас 

мемлекет орнатып, үкімет құрып, билік жүйесін реттеп жүргенде, еуропалықтар басы 

бірікпей бытырап, тіпті бұтына киетін шалбар мен ұзын етек кӛйлектің қайсы еркектікі, 

қайсы әйелдікі екенін айыра алмай жүрген болатын. Бір кезде түркілердің байырғы ата-

бабалары әлемдік ӛркениетке ешқандай үлес қоспаған деп кӛкісе... ол соңғы уақыттағы 

кейбір жалған ғалымдар мен тарихшылардың шындықты бұрмалап, халықты адастырып, 
жүргендігінен. Тарихты бұлай бұрмалауға кейбіреулер саналы түрде ӛз мемлекетінің 

саяси-идеологиялық мақсаты тұрғысынан мүдде кӛздесе, кейбіреулер білмегендіктен, 

терең зерделей алмағандықтан барды. Әрине, қандай да бір тарихи зерттеу - үлкен 

идеология. мұрагер халықтың ӛз жүрегінен жарып шықпаған соң, ӛгей жүректен ӛгей сӛз, 

ӛзге жұрттан ӛзге қылық шығатыны айтпасада түсінікті [3.4б]. 

Түркі ӛркениетінің әлем алдында айқын түрде айғақ ретінде қалған түркі 

ескерткіштері бізге қалған дәстүрлі түрдегі мұра. Міне, осының барлығы да дәстүр 

жалғастығы мен тӛл ӛнеріміздің түп негізі болып саналмақ. Түркілердің кӛне 

ескерткіштері ӛнер туындысы ғана емес, ол кӛркем шығармашылық ойдан туындаған, 

обыразы айқын, дизайндық шешімі анық, архитектуралық ерекшеліктері әсем, 
шеберлікпен бейнелеп, сомдай білген. Осы түркі ӛркениеттері этногенездік, 

этномәдениет, этносаяси, т.б. жақтарынан алатын орынның ерекше екендігін аңғарамыз. 

Қазақ халқына дәстүрлі түрде жалғасқан ӛнеріміздің байрғыдан баба кәсіп, ӛнер мұрасы 

екенін хакім Абай атамыздың отыз үшінші қара сӛзінде «егер да мал керек болса, қолӛнер 

үйренбек керек. Мал жұтайды, ӛнер жұтамайды. Алдау қоспай адал еңбегін сатқан 

қолӛнерлі – қазақтың әулиесі сол» [4.119б], -деп айтқандай, дәстүрлі ӛнеріміздің атадан 

балаға жалғасқан ата кәсібміз дей келе, ӛнер үйреніп, дәстүрді жалғастырған, ӛнерлінің 
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ешқашанда жерде қалмай, әр қазақтың баласы ӛзіне тән бір ӛнерді игерсе, сол ӛнерді 

үйреніп қана қоймай, ӛз еңбегін адалынан тапса, қол ӛнердің қайсы бірі болмасын ӛлмес 
мұра. Ал, осы бір дәстүрлі ӛнерді саналы түрде жалғастырып, дамытуды, ұрпаққа 

ізгілікпен жеткізіп, сол мұраны дұрыс жолмен жалғаструды Абай хакім салмағы ауыр, 

мағынасы терең сүбелі сӛзімен айтқан. 

Қазіргі қазақ дәстүрлі ӛнерлерінің бастапқы даму сатысыларының бірі болған түркі 

дәуірі болғандығының айғақтары кӛп деп айтып ӛткен едік. Енді қазіргі «суретші», 

«мүсінші», «үста» т.б. кәсіптік атау терминдердің ұлт болып ұйысқан сәттен 

басталмағанын, осы ӛнер саласында жүрген адамдарды дәстүрлі ӛнер мен сол заманғы 

ӛзіндік атқаратын қызметіне қарай, әр ӛнер жолын тұтушы шеберлерді ӛзіне тән 

ерекшеліктері мен артықшылықтарына қарай ӛзіндік тӛл атаулармен атап келген. 

Сонымен қатар дәстүрлі ӛнердің қалыптасуы мен дамуына түркілердің дүниетанымы мен 

діни, қоғамдық этнологиясы қатар әсер еткендігін айтқан болатынбыз. Олай дейтініміз: 
әлемде алғаш жазба мәдениетті тауып, қалыптасқан кезден бастап бірсыпыра іргелі 

елдерге кәдімгі мал сүйегіне, ірі тастарға, балшықтан тұрғызылған биік қабырғаларға 

барша жұртқа, тайпаға, халыққа арналған дін, наным қағидалары, ӛмір сүру, 

заңдылықтары, ел мен жерді қорғауға шақырған үндеу, ұрандар, бірлікке жұмылдыратын 

даналық толғаулар, ӛсиеттер жазу әдетке айналған. Сол кӛлемді, кӛрнекті жазба тастар, 

биік дауалдар қалың бұқара жиналатын ашық алаңдарға, қырқа басына орналастырды. 

Себебі, мәдени ескерткіштерді ел-жұртқа арнап жазылған дін, заң, нанымды және ортақ 

мақсат пен міндеттерді кең тұрғыда бұқараға әрі айқын, ӛзгерісіз жеткізу , ұғындыру үшін 

солай жасалынды [5.13б]. Демек біздің ата-бабаларымыз болған кӛк түркілерде ӛздерінің 

даңықтық, заңнамалық және діни, салт-дәстүрлеріне сай тарихи маңызды оқиғаларды 
тасқа жазып қалдыра білді. Түркілер ӛздерінің елінің, жерінің мүддесі жолындағы 

ерліктері мен ел қорғаны болған баһадүрлерінің қаһармандық ізгі жолын ұрпаққа мұра 

ретінде, халықтың жадында қалуы мен ӛсиеті ретінде қазіргі бізге жеткен тарихи 

жадігерлікті аманат етті. Түркілердің ӛзіндік ӛркениетімен қатар ӛзіне тән жазуы және 

оны жазушылар болуымен қатар, сынтастар мен балбал тастарды қашап, жасап, бейімдеп 

сомдайтын мүсінші болды. Ал, осы негізді ӛркениеттің бастауы болған түркі әліпбиі 

болған «түркі бітік» сол дәуірдің дәстүрлі мәдеитетінің басталуы мен түркі даласының 

барлық қоғамдық жағдайлары мен діни, этностық дәстүрлері түркі бітік арқылы толық 

баяндалған. Сӛзге тиек болған «түркі бітік  атауы далалық ӛркениетті сомдаушы ұлы 

кӛшпелі түркі тектес этностардың тӛл тума жазуы, олар ғасырлар бойы қолданған әліпбиі 

деген сӛз. Түркі елінде түркі бітікпен ресми іс-құжаттар, бұйрық, жарлық сияқты 
мемлекеттік маңызды істер хатталып отырды. Қағанның алтын таңба мӛр сақтаушысы – 

тамғачы, іс-құжат хатшысы, құжаттық жазуды жүргізуші – бітікші аталды [6.106б]. 

Міне, осы мәліметтерге сүйене отырып, қарайтын болсақ қазіргі біздің «мүсінші» деп атап 

жүргеніміздің түп тамырына үңілер болсақ, ежелгі тас бетіндегі ӛрнектер мен бейне 

сызбаларының басталуынан-ақ біздің дәстүрлі ӛнеріміздегі әр шебердің сол кезден бастап-

ақ қалыптасып, кӛркем шығармашылық туындылар жасағанын аңғарамыз.  

Қазақ халқының дәстүрлі ӛнерінде айрықша орын алған осы түркі ескерткіштерінің 

байырғы заманнан бізге жетіп, халқымыздың оны әрмен қарай дамытып отырған дәстүрлі 

ӛнеріміздің түп қазығы екені баршамызға аян. Ендеше қазіргі дәстүрлі ӛнеріміз, суретші, 

мүсінші, дизайнерлер т.б. түркі ескерткіштерінің негізінде ӛткенді тағылымдай аламыз. 
Біз түркі ескерткіштерін жан-жақтылы қарастыра отырып, оның тархи кезеңделуін, 

дәстүрлік сабақтастығын, философиялық ой-талғамын, пішімдік бейнесі мен дизайндық 

ерекшеліктерін, т.б. талдап-саралай отырып, сабақтан тыс үйірмелерде мектеп 

оқушыларына «Кӛркем білім» сабағында халқымыздың дәстүрлі ӛнердің негізінде 

оқушылардың дүние танымын қалыптастыру мен кӛркемдік қабылдау және талғамын 

қалыптастыруға негіз ете отырып жұмыс жүргізу. 
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Біз түркі ежелгі ескерткіштерін мектеп оқушыларына қосымша білім беру, үйірме 

сабақтарында және сабақтан тыс уақыттарда таныстыру мен саяхат жасату арқылы 
оқушыларға кӛркем тәрбие беру, сонымен қатар жоғары оқу орындарында сабақ үрдісінде 

және сабақтан тыс уақыттарды дәстүрлі ӛнер негізіндегі тарихи ескерткіштер аясында 

шығармашылық қаблетін арттыру мен эстетикалық тәрбие беру. Жалпы алғанда осы 

негізде балаларды дәстүрлі ӛнер шығармаларымен таныстырып, олардың біліктілігін 

жетілдіріп, эмоциясын тәрбиелеп, дәстүрлі ӛнер бұйымдарына жеткілікті дәрежеде баға 

беру сапасын арттыру, сол арқылы оқушының дүние танымына игі әсер ету. Дәстүрлі ӛнер 

аясында шығармашылыққа баулу оқушылардың тӛмендегідей қасиеттерін 

қалыптастырып, оны дамыта түсуге жағыдай жасайды деп сенеміз:  

1. Дәстүрлі ӛнердің негізінде жасӛспірімнің дүниетанымын қалыптастыру, оларды 

кӛру, қарастыру, талдау және сӛйлеу мәдениетін, талғампаздық қасиеттерін жетілдіріп, 

эстетикалық, сезімдік, эмоционалдық тәжірибесін молайтады. 
2. Оқушылардың дәстүрлі ӛнер жӛніндегі кейбір терминдер мен жаңа ұғымдарды 

жан-жақты меңгеруі олардың эстетикалық талғамы мен дүниетанымын тереңірек 

қалыптастыра отырып, дәстүрлі қол ӛнері мен сәулет ӛнерінің образды мәнін тереңірек 

пайымдауға, ол жӛнінде толық мәнді ой айту мүмкіндігін күшейтеді. 

3. Дәстүрлі ӛнерге деген ӛзінің қатынасын айналасындағыларға түсінікті етіп жеткізе 

білуге үйретеді. 

4. Дәстүрлі ӛнер арқылы жеткіншек ұрпақтың дүниетанымын қалыптастырып, оған 

эстетикалық тәрбие беру барысында ұлттық мәдени мол қазынаны, рухани тәжірибені 

тануға үйрету оқушылардың ұлтжандылық қасиетін қалыптастыра отырып, оның сезімін 

тәрбиелейді, кӛркем талғамын жетілдіреді. 
5. Дәстүрлі ӛнер арқылы жеткіншек ұрпақтың дүниетанымын қалыптастырып, оған 

эстетикалық тәрбие беру барысында ұлттық архитектоникалық ӛнер түрлерін барынша 

тиімді пайдалана білу олардың кӛркем-эстетикалық және кеңістік ой-ӛрісін дамытады 

[7.73б]. 

Осы негіздемелерге сай біз түркі ескерткіштердің дәстүрлі ӛнердегі орны және оның 

маңыздылығы мен рухани атқаратын қызметі, рӛлі жоғары екендігін біле алмыз. 

Жоғарда баяндап ӛткендей түркі ескерткіштерінің дәстүрлі ӛнеріміздің негізі болып 

саналып, қазіргі жас ұрпақ дәстүрлі ӛнеріміз арқылы бойына жан-жақтылы жақсы 

қасиеттерді жинай алады, әрі тарихи екерткіштердің әсемдік, архитектуралық 

кӛркемдігіне, айшықты бейнелердің үйлесімді образ тауып, сызық, ырғақ, рендік 

үйлесімділіктерін тауып, рухани рух берері хақ. Осы кӛркемдіктің барлығы бейнелеу 
ӛнерінің бүгінге дейінгі жүріп ӛткен жолының қалыптасу кезеңдерінің тарихындай әсер 

етеді. Бүгінде халқымызда қалыптасқан дәстүр мен мұра, қарапайым ӛрнек элементтері 

жас ұрпақты ӛнерге баулудың бірден бір жолы [8.31б]. 

Қортып айтқанда, түркі ескерткіштері біздің тӛл мәдениетіміз бен дәстүрлі 

ӛнеріміздің қалыптасу мен даму жолындағы бір бӛлшегі. Бейнелеу ӛнерінің жаңа бағытта 

ӛркендеу әрі дәстүр сабақтастығы, барлығы да ата-бабалрымыздың тамаша кӛркем 

туындысынан туған жауһар. Дәстүрлі ӛнеріміздің арқауы болған осы түркі ескерткіштері 

арқылы мектептегі оқушылар мен жоғары оқу орындағы білімгерлерге эстетикалық, 

шығармашылыққа қызықтыру мен шығармашылық қабілеттерін дамытуға, кӛркемдік 

қабылдау негізінде ұлттық, мәдени мүраларымздың қайта ӛркендеуіне мүмкіндік ашып, 
жас ұрпақты отансүйгіштік, моральдық, еңбекке баулу мен жасампаздық жаратуға 

құлшынысын арттырып, рухани тәрбие береді. Біз түркі ескерткіштерінің дәстүрлі 

ӛнеріміздегі осы құндылықтарды ӛскелең ұрпақ бойына сіңіретініне кәміл сенеміз, әрі 

халқымыздың дәстүрлі ӛнерінің әлемдік деңгейде дамуына үлес қосқан мәдени мұра 

мәңгілкке халқымыздың жадында қала бермек. 
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РОЛЬ ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОВ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОСТИ 

 

       Аннотация: Мотивация для этой статьи исходит из необходимости. Статья 

посвящена теме, которая чрезвычайно важна для успеха будущих выпускников  

университета - особенно критического мышления и принятия решений. Сегодня все 

больше обращаются к идеям формирования критического мышления. Это приводит к 

необходимости выстраивать новую педагогическую систему. Современное обучение 

должно носить «проблемный» характер, а студенты иметь возможность самостоятельно 

познавать и четко понимать, для чего это им нужно и как полученными знаниями можно 

воспользоваться для решения разнообразных проблем. 
Значительную роль в процессе развития интеллектуальности играет 

профессиональная подготовка будущего учителя. Этому способствует 

профессионализация учебных дисциплин, внедрение активных методов обучения, 

задачного подхода и т.д. Особую роль в развитии интеллектуальности имеет критическое 

мышление. 

Критическое мышление является целенаправленным, саморегулируемым 

суждением, которое приводит к интерпретации, анализу, оценке и выводу, а также 

объяснению доказательных, концептуальных, методологических, критериальных или 

контекстуальных соображений, на которых основано это суждение. Также в статье 

рассматриваются принципы и приемы критического мышления будущих специалистов 

для развития интеллектуальности. Применяя принципы и методы критического мышления 
можно достичь высокого уровня.  

Правильное применение принципов и методов критического мышления на занятиях 

решает многие образовательные задачи: повышает мотивацию к обучению, активизирует 

процесс обучения, мышление, разрушает барьер, устанавливает диалогические 

отношения, содействует проявлению личностных качеств, творческих способностей, 

стремлению к сотрудничеству и социальной активности, самореализации и развитию 

интеллектуальности.  

Ключевые слова: обновленное образование, критическое мышление, интеллект, 

технология, принцип, метод, наука, образование и специалист. 
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THE ROLE OF PRINCIPLES AND METHODS OF CRITICAL THINKING IN 

THE DEVELOPMENT OF INTELLECTUALITY 

 

Аnnotation : The motivation for this article is based on necessity. Article focuses on a 

topic that is extremely important for the success of future university graduates - especially 

critical thinking and decision making. Today, more and more turn to the ideas of the formation 

of critical thinking. This leads to the need to build a new pedagogical system. Modern learning 

should be ―problematic‖ in nature, and students should be able to independently learn and clearly 

understand why they need it and how the knowledge gained can be used to solve various 

problems. 

A significant role in the development of intelligence is played by the professional 

preparation of the future teacher. This is facilitated by the professionalization of academic 

disciplines, the introduction of active teaching methods, the task approach, etc. A critical role in 
the development of intellectuality is critical thinking. 

Critical thinking is purposeful, self-regulatory judgment which results in interpretation, 

analysis, evaluation and inference, as well as explanation of the evidential, conceptual, 

methodological, criteriological or contextual considerations upon which that judgment is based. 

The article also discusses the principles and techniques of critical thinking of future specialists 

for the development of intelligence. Applying the principles and methods of critical thinking can 

achieve a high level. 

Proper application of the principles and methods of critical thinking in the classroom 

solves many educational tasks: it increases motivation to learn, activates the learning process, 

thinking, breaks the barrier, establishes dialogic relations, promotes personal qualities, creative 
abilities, the desire for cooperation and social activity, self-realization and development 

intellectuality. 

Keywords: updated education, critical thinking, intelligence, technology, principle, 

method, science, education and specialist. 

 

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында білім берудің сапасын жақсарту, 

әдістемелік негізін ӛзгерту заман талабына сәйкес туындап отырған қажеттілік. Себебі, әр 

күн жаңа ғылыми жаңалықтарға, терең әлеуметтік ӛзгерістерге толы. Дәстүрлі оқу 

үрдісінде мұғалім басты роль атқарған болса, қазір оқушының  белсенділік кӛрсететін кезі 

туды. Сабақ мұғалімнің емес, оқушының іс-әрекетімен бағаланады. Сондықтан 

жаңартылған білім мазмұнының талаптары бойынша мұғалімге сын тұрғысынан ойлай 
білу қажеттілігі туындап отыр. Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің сын тұрғысынан 

ойлана білуі, сонымен қатар, оның негізгі принциптері мен әдістерін толық меңгеріп, 

ӛзінің тәжірибесінде қолдана алуы оның зияткерлігін дамытуға мүмкіндік тудырады.  

Елбасының «Интеллектуалды ұлт-2020»  жобасында бүкіл халықтың алдына қойған 

негізгі идеясы экономиканы дамыту, халықтың әлеуметтік жағдайын кӛтеру, рухы жоғары 

білімді тұлғаны қалыптастыру арқылы қоғамды дамытуды кӛздейді. Зияткер тұлғаны, 

ұлтты қалыптастыру – қоғамдағы ең кӛкейтесті мәселелердің  бірі. Зияткерлік іс-әрекеттің 

барлық түрлерін, оның субъектілерін, ғылымды, білімді, жаңашылдықты біріктіретін 

интегративті ұғым, ең алдымен, қоғамның интеллектуалдық ресурсы болып табылатын 

үздіксіз білім беру жүйесінде (мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш білім, негізгі 
орта білім, жалпы орта білім, техникалық және кәсіби білім, арнайы білім, жоғары білім, 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім)  қалыптасады делінген  [1].    

Жаңа технологиялардың  әлемдік  деңгейдегі  дамуы  барысында білім беруге деген 

кӛзқарас ӛзгеріп отыр. Заман талабына сай білім беру  парадигмасына жаңаша кӛзбен 

қарау негізгі орында тұр. Себебі барлық әлеуметтік-экономикалық  ӛзгерістердің тетігі 

болып табылатын жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасуы осы ортада қаланады. Сондықтан 

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін, сын тұрғысынан ойлай алатын, 
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зияткерлігі дамыған маман даярлау, білім беру саласының барлық құрылымын 

модернизациялау қазіргі  қоғамның ӛркениетті дамуын қамтамасыз ететін басты тетігі 
болып отыр. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімінің алдында үлкен міндет туындап отыр. Ол 

ӛзінің сын тұрғысынан ойлай алатын зияткер маман екендігін тәжірбие барысында 

кӛрсете алуы қажет. Бастауыш сынып мұғалімі алдымен оқушының ізденуі мен зерттеу 

дағдыларын қалыптастыра отырып, пәнге деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында 

қолданатын технологияларды орынды қолдана алуы тиіс. Солардың бірі сын тұрғысынан 

ойлау технологиясы. Бұл технология Совет ӛкіметі кезінде 1973жылдан,  Қазақстанда 

1997 жылдан бері таныла бастады.  

     Адам қашан терең ойлана бастайды? Бірінші мезетте оның алдында дайын 

жауабы жоқ қандай да бір мәселе (проблема) немесе әлі де үйреншікті бола қоймаған жаңа 

ақпарат пайда болғанда. Екіншіден, адам бұл проблеманың жауабын табуға ұмтылыс 
жасағанда немесе жаңа нәрсені түсініп, оның байыбына жетуге тырысқанда. Ойланудың 

қандай да болмасын қиындық, ыңғайсыздық, күмән туғанда пайда болатындығы туралы 

философ Джон Дьюи былай деп жазған: «Ойлау тығырыққа тіреліп, таңдау жасау керек 

кезде басталады» [2, 21б].  

    Сыни ойлаушы ӛзін-ӛзі шектей біледі, басқалардың пікірлерімен санасып, ӛз 

кӛзқарасын олармен салғастырады, қоғамда кеңінен таралып, кӛпшіліктің қабылдаған 

кӛзқарастарды мойындамай, олардың дәлелдері мен тұжырымдауларын іздестіреді. 

Алайда бұл күмәндану жоққа шығаруды білдірмейді: осындай әрекеттер арқылы сыни 

ойлау аталмыш кӛзқарасты қабылдауға әкелуі әбден ықтимал. «Сыни ойлау» ұғымында 

«сынау», яғни «кемшіліктерді айқындау» мағынасы жоқ. Сыни ойлаудың мәнін 
«байыбына үңілу», «терең бойлау», «зерделеу», «екшеп-текшеп, жан-жақты қарастыру», 

«ӛзіңе сұрақ қойып, соның жауабын іздестіру» деп те келтіруге болады. 

    Сыни тұрғыдан ойлау Бағдарламаның ӛн бойында екі мағынада қарастырылады: 

оқушылардың сыни тұрғыдан ойлауын дамыту және мұғалімдердің сыни тұрғыдан 

ойлануын дамыту. Мұғалім мен оқушы арасындағы ӛзара байланысты бұл үдерістің 

екеуін де дамытуды қарастырады.  

    Сын тұрғысынан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін маңызды болып 

табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл модуль оқушылардың да, 

мұғалімдердің де сын тұрғысынан ойлауды дамытуды саналы және оймен қабылдауын 

кӛздейді [3, 40-43 бб].  

   Сыни тұрғыдан ойлау - бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың 
нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға, бағалауға, талдауға және синтездеуге 

бағытталған пәндік шешім. Ол болашақта әрекет жасауға негіз бола алады. Сыни 

тұрғыдан ойлау кӛбінесе қарсы пікір айтуға,баламалы шешімдерді қабылдауға,ойлау және 

іс-әрекетімізге жаңа немесе түрлендірілген тәсілдерді енгізуге дайын 

болуға,ұйымдастырылған қоғамдық әрекеттерге және басқаларды сыни тұрғыдан ойлауға 

баулуды білдіреді. 

Сонымен, сыни ойлау мынандай жағдайларда болады: 

– кез - келген проблема не ақпаратпен ӛздігімен жұмыс жасағанда; 

– кез келген проблема не ақпаратты ӛзіндік тәжірибе (ӛмірлік, кәсіби) тұрғысынан 

қарастырғанда; 
– кез келген проблема не ақпарат туралы ӛзіндік (дербес) пікір қалыптастыру 

барысында; 

– ӛз пікірі мен кӛзқарастарын тұжырымдап, оларды дәлелдеуде; 

– кез келген проблема не ақпаратты жан-жақты тұрғыдан қарастырғанда; 

бірлесе жұмыс жасағанда (топта, жұпта, командада); 

– ӛзгелердің пікірлерін бағалап, қабылдағанда. 
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Болашақ бастауыш сынып мұғаліміне ақпаратпен жұмыс істегенде ӛзге біреудің 

пікірін дұрыс бағалап және ӛз кӛзқарасыңды дәлелді түрде қорғап шығуға кӛмектесетін 
әдістерін қарастырып кетейік. 

Байыпты түрде әрекет етіп және әлдебір зат жайлы пайымдауда жеке тәжірибеңізбен 

шектеле алмайсыз. «Әрдайым осылай жасалатын» деген сылтаудың жаппай ақпараттық 

сауаттылық пен бұқаралық баспа тарай салысымен сәні кетті. Бүгінде біздің іс-

әрекеттеріміз кӛбінеки біздің бір жерден нені естіп немесе нені оқып білгенімізбен 

белгіленеді.   

Аса жиі түрде біз ӛздерінен қандай да бір кемшілікті сезінуге болатын 

пайымдаулармен кездесіп отырамыз. Біз «бұл жерде бір гәп бар» деп ойлап және сол 

проблеманы қалай шешу керектігі жайлы шешім қабылдаймыз. Күмәнді пайымдауларда 

ненің дұрыс емес екенін түсініп, ӛзіңіздің сыни пікіріңізге негіздеме келтіріп және ӛзіндік 

дәлелдеріңізді ұсынуға сыни ойлау дағдылары кӛмектеседі. 
Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз нені білдіреді және оған үйретуге бола ма? 

Сыни ойлау кӛптеген ағылшын тілді елдердің жоғары білім беру жүйесіндегі негізгі 

оқу пәндерінің бірі болып табылады. Мәтіндерді мұқият оқып, әдістемелік күмән 

келтіруге, яғни Декартқа сәйкес, «логикалық тұрғыдан күмәндануға болатын» затты 

анықтауға, ӛзге біреудің, сондай-ақ ӛзінің дәйектерінде әлсіз жақтарды табуға, 

ұғымдармен жұмыс істеп, ӛз ойын анық және негізделген түрде білдіруге үйренеді. 

Мұндай оқытудың маңызды компонентіне дұрыс сұрақ қою білу шеберлігі жатады. 

Сұрақтарға әрекеттегі білім беру жүйесі үшін қалыпты болып табылатын мӛлшерден 

анағұрлым кӛбірек кӛңіл бӛліп отыру қажет. 

Сыни ойлау бойынша «Дұрыс сұрақ қоя білу өнері» негізгі оқу құралдарының 
бірінде авторлар ақыл-ойы бар кез келген адам пайдаланатын ойлаудың екі әдісін 

суреттеген. 

Ойлаудың бірінші әдісі – адам губка тәрізді айналасындағы бүкіл ақпаратты сіңіріп 

отырады. Бұл жол барынша қарапайым болып келеді және әркімге қажет. Фактілердің 

қажетті мӛлшеріне ие болған жағдайда айналыңыздағы әлемді ӛзіңізге түсінікті етуге 

болады. 

        Ойлаудың бірінші әдісіне жақын болып отырған адам кез келген материалды 

бүге-шігесіне дейін барынша дұрыс түрінде есінде сақтап қалуға тырысатын болады. Ол 

автордың ойлау жолдарын милайды, алайда оларды бағаламайды және сыни тұрғыдан 

қарастырмайды. Бұл «соқыр» жаттауға және бастапқы мәтіннен ауытқусыз мазмұнын 

айтуға әкелмеуі де мүмкін: мұндай әдіс те барынша саналы болып отыруы мүмкін. Бұл 
әдістің кемшілігі – шекарасын кеңейтусіз, бастапқы шеңберден аспайтын сыни тұрғыдан 

қашықтау. 

Екінші әдіс алтын іздеумен құмды електен ӛткізу амалына ұқсас. Бұл білім мен ӛз 

бетінше ойлаумен белсенді ӛзара іс-қимылды қажет етеді. Құм елеу шеберлігін толықтай 

меңгерген адам дәйектердің оларды жадыда сақтап қалу үшін емес, күшін бағалау үшін 

қажет екендігін түсінеді. Ол үшін бұл міндетті санасыз тұрғыдан саналы тұрғыға аудару 

қажет. Қалайша дұрыс сұрақ қою керек? 

Дұрыс қойылған сұрақ – бұл табысқа жетудің 95%-ы. Джон Миллер – «Проактивті 

ойлаудың 5 принципі» кітабының авторы бұл ӛнерде QBQ (The Question Behind the 

Question) тиімді әдісі қажетке жарауы мүмкін деп ескертеді. Бұл әдіс дұрыс сұрақ қоюды 
үйренуге мүмкіндік береді.  

Проактивті ойлау – қолыңызда бар ресурстардан кӛбірек ресурстар алуға және нағыз 

кӛшбасшы болуға кӛмектесетін ойлаудың жаңа типі.     

QBQ бес принципке сүйенеді. QBQ әдісі бойынша дұрыс сұрақтар дегеніміз нені 

білдіреді? Бұл дегеніміз: 
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1. Ӛзінде «Мен» жеке есімдігі әрдайым болып отыратын сұрақтар. Біз ӛмірімізде 

орын алып отырған жағдайлардың барлығы үшін 100-пайыздық жауапкершілікті және ӛз 
жұмысымыз үшін толық жауапкершілікті мойындаймыз. 

2. QBQ әдісі ең алдымен адамдардың іс-әрекеттерін қарастырады. 

3. QBQ сұрақтары «неге», «қашан» немесе «кім» сӛздерінен басталмайды. Себебі 

егер сұрақ «неге» сӛзінен басталатын болса, ол адамдарды жеке жауапкершіліктен 

босатады және оларды кінәлі сезіну қалпына келтіреді. Мысалы, «Неліктен бұл жағдай 

дәл менімен болды?». Ал басында «Кім?» сӛзі тұрған сұрақтар кінәні басқа адамдарға 

аударады. Мысалы, «Осы тоқсанда сенің үлгерімің 10 пайызға тӛмендеп кеткеніне кім 

кінәлі?». 

Егер сіз осы бес бағыт бойынша ӛзіңізге ӛзіңіз дұрыс сұрақ қоятын болсаңыз, үлкен 

нәтижелерге қол жеткізе аласыз  

Оқыту 
Біздің үйренуімізге кӛмектесетін QBQ сауалдар мынадай болып келеді: 

- Мен қалайша анағұрлым тиімді кӛшбасшы бола аламын? 

- Үй жұмысын алдыңғы тоқсанға қарағанда қалай жақсы орындасам болады? 

- Мектепте алған білімімді қалайша кӛбірек қолдансам болады? 

Жауапкершілік  

Ӛз-ӛзіңізге жеке жауапкершілігіңізді қайтару үшін сауалдарды былай қойып отыру 

керек: 

- Осы мәселенің шешімін табу үшін мен ӛзім не істей аламын? 

- Ӛз жұмысымды қалайша бұрынғысынан тиімді жасай аламын? 

- Мен кінәлі сезіну қалпынан қалай шыға аламын?  
Шығармашылдық (креативтілік) 

QBQ әдісі сонымен қатар шығармашылдықты (креативтілік) дамытуға мүмкіндік 

береді. Шығармашылдық (креативтілік) – бұл үлкен артықшылық. Бұл қасиетті дамыту 

үшін қандай сұрақтар қою керек? 

- Шектелген ресурстар мен мүмкіндіктер жағдайында қалайша артығымен ие бола 

аламын? 

- Қажетті ақпаратты қалай тапсам болады? 

- Бұл аспапты тағы қалай қолдануға болады? 

Қызмет ету 

Барлық замандарда қызмет етумен айналысқан кӛшбасшылар ең үлкен жетістіктерге 

жетіп отырған. Тіпті кӛшбасшылық-қызмет етушілік деген ұғым да бар. Бұл жағдайда 
қандай сұрақтар қате болады? 

- Мен неліктен басқа адамдарға кӛмектесуім керек? 

- Оқушыларымыз қашан бізге алғыс айтатын болады? 

- Менің неліктен кӛбірек беруім керек?    

QBQ әдісі бойынша дұрыс сұрақтар мынадай: 

- Мен басқа адамның нені қалайтынын жақсырақ түсіну үшін не істеуім керек? 

- Оқушыларға қалайша кӛбірек құндылықтар беруге болады? 

- Ӛзім қалай жақсарсам болады? Деген сұрақтарды бере отырып, біз артығына ие 

боламыз. Жомарт әрекеттерді жасай отырып, біз жомарт болудың кӛбірек себептеріне ие 

боламыз. 
Сенім 

Кез - келген дана басшының басты қасиеті – сенім. Егер сіз ӛзіңізге пайдасыз және 

қиратушы сауалдар қойғыңыз келсе, олар мынадай болып келеді: 

- Менің оқушыларым неліктен осыншама секемшіл? 

- Мен ӛз командам туралы шындықты қашан білетін боламын? 

Жақсы сауалдар: 

- Мен жағдайды жақсарту үшін оған қалай ықпал ете аламын? 
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- Оқушыларға жағымды эмоциялар сыйлау үшін не істеу керек? 

- Мен ӛзіме адамдар сену үшін адами қасиеттерімді қалай жақсартсам болады?   
QBQ – бұл дұрыс сауалдар қою және қажетті сәтте дұрыс шешім таңдау арқылы 

барлық деңгейдегі жеке жауапкершілікті дамытудың кӛшбасшылық аспабы [4].  

Мемлекетіміздің жаңартылған білім беру бағдарламасы — заман талабына сай 

жасалған тың бағдарлама. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында сыни ойлаудың негізгі 

принциптері мен әдістерін орнымен дұрыс пайдалану бірінші орында зияткерліктің 

дамуына, ӛз білімін ӛмірде пайдалана білу дағдыларының қалыптасуына әкеледі.   

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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Аннотация: Интегративные процессы в социально – экономической и политической 

сферах жизни современного общества определили основную цель учебно – 

воспитательного процесса – подготовка молодого поколения к жизни в демократическом, 
поликультурном государстве. Реалии нашей современности все больше убеждают в 

необходимости овладения уже в школьных стенах казахским, русским и одним из 

иностранных языков. Поэтому наблюдается общая тенденция к их изучению в предшколе,  

основной школе, в  колледже, в высшем учебном заведении. 

На данный момент весьма актуальна проблема полилингвального образования, в 

центре которого находится личность, обладающая многоязычной и поликультурной 

компетенцией. Полилингвальное образование – важная составная часть современного 

общего образования, способствующая усвоению учащимися знаний других языков, 

культурных ценностей народов и традиций, образа жизни, воспитания молодежи в духе 

уважения иноязычных жизненных мировоззренческих ценностей. 
Под полилингвальной же личностью понимается компетентный носитель родного и 

неродного языков, который системно и устойчиво должен проявлять четыре компетенции: 

языковую, речевую, коммуникативную, этнокультуроведческую. 

Воспитать такую личность призваны педагоги нового типа с полиязычной 

подготовкой. Современная высшая школа предъявляет высокие требования к подготовке 

выпускников в условиях кардинальных изменений в жизни  общества.                          

Будущий специалист должен обладать  профессиональной мобильностью, уметь 

оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в научной и практической 

деятельности, способен решать те задачи, которые ставит перед ним современная 

действительность, быть открытым новому опыту, способен творчески мыслить, находить 

пути нестандартного разрешения возникающих проблем. Успешность выпускника во 
многом будет зависеть от уровня его самообразования, самореализации и степени 

развития креативности. Для этого необходимо активизировать творческий потенциал 

личности, развивать ее творческие способности. В настоящее время задача развития  

творческих способностей основной массы студентов является социальным заказом 

общества, что объясняет растущий интерес к изучению креативности и креативных черт 

личности, способствующих успешному осуществлению человеком профессиональной 

деятельности, гибкой адаптации его к постоянно меняющимся жизненным ситуациям. 

Креативность актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая среда. В 

процессе деятельности в среде человек меняет ее для достижения своих личных и 

социальных целей. В свою очередь измененная им или другими субъектами внешняя 
часть среды оказывает обратное влияние на субъекта..  

 Креативная образовательная среда является личностным пространством каждого 

обучающегося, она индивидуальна для каждого, гибко реагирует на запросы, потребности, 

стремления обучающегося 

 Казахстан – полиэтническое и многоязычное  государство, в котором нормой 

существования народов стало взаимодействие культур и многоязычие. Многоязычное 

образовательное пространство – это развивающая среда, которая учитывает внешние и 

mailto:akdyrbaeva@mail.ru


 II.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

November 11-14, 2018                                                                                             Ankara/ TURKEY  26 

 

внутренние условия для осуществления перспектив развития молодого человека, 

направленного на освоение социокультурного опыта.  
В Казахстане на волне социального обновления, стремления к открытому обществу 

и интеграции в мировое и европейское культурно – образовательное пространство, 

возникает естественный интерес к мировому опыту полиязычного образования. 

 Ключевые слова: креативная образовательная  среда, творческие способности,  

интегративные процессы,полиязычное образование, образовательное пространство, 

многоязычие, интеграция. 

 

КРЕАТИВТІ  БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫН ҚҦРУ КӚП ТІЛДІ БАСТАУЫШ БІЛІМ 

БЕРУ ПЕДАГОГЫН ДАЙЫНДАУДЫҢ ШАРТЫ  РЕТІНДЕ 

 

Андатпа:  Қазіргі заманғы қоғамның әлеуметтік-экономикалық және саяси 
ӛміріндегі интеграциялық процестер оқу-тәрбие үдерісінің басты мақсатын - жас ұрпақты 

демократиялық, кӛпұлтты мемлекет ӛміріне дайындауды анықтады.  Қазіргі заман талабы 

мектепте қазақ, орыс және шет тілдерінің бірін меңгеру қажеттілігіне барынша кӛзімізді 

жеткізіп отыр.  Сондықтан оларды мектеп алды даярлық топтарында, бастауыш мектепте, 

колледжде, жоғары оқу орындарында  меңгерудің жалпы бағыттары байқалады.  

Қазіргі уақытта кӛптілді білім беру мәселесі ӛте ӛзекті, оның ортасында кӛп тілді 

және кӛп мәдениетті құзыреттілігі бар тұлға тұр. Кӛптілді білім беру қазіргі заманғы 

жалпы білім берудің маңызды бӛлігі болып табылады, студенттерге басқа тілдерді 

меңгеруге, халықтардың мәдени құндылықтары мен салт-дәстүрлерін, ӛмір салтын білуге 

кӛмектеседі және жастардың басқа тілдегі ӛмірдің идеологиялық құндылықтарына құрмет 
сезімін тәрбиелеуге кӛмектеседі. 

Кӛптілді тұлға деп тілдік, сӛйлеу, коммуникативті, этномәдениетті тӛрт 

құзыреттілікті жүйелі және дәйекті түрде кӛрсететін ана тілінде және ӛзге тілдерде 

сӛйлейтін тұлғаны түсінеміз. 

Мұндай тұлғаны тәрбиелеуге кӛптілді дайындықпен жаңа тұрпатты педагогтар 

қажет. Қазіргі заманғы жоғары оқу орындары қоғамдағы іргелі ӛзгерістер тұрғысынан 

түлектерді дайындауға жоғары талаптар қояды. 

Болашақ маманның кәсіби ұтқырлығы болуы керек, ғылыми және тәжірибелік 

қызметте үнемі болған ӛзгерістерге тез жауап бере алуы, қазіргі кездегі алдына қойылған 

міндеттерді шеше білуі, жаңа тәжірибеге ашық болуы, шығармашылық ойлауға қабілетті, 

пайда болған проблемаларды шешу жолдарын таба білуі керек. Түлектердің жетістігі 
кӛбінесе ӛзін-ӛзі тәрбиелеу деңгейіне, ӛзін-ӛзі жүзеге асыруға және шығармашылық даму 

дәрежесіне байланысты болады. Бұл үшін тұлғаның шығармашылық әлеуетін 

жандандыру, шығармашылық қабілеттерін дамыту қажет. Қазіргі кезде студенттердің 

кӛпшілігінің шығармашылық қабілеттерін дамыту міндеті - қоғамның әлеуметтік 

тапсырысы, ол шығармашылықты және шығармашылық тұлғалық ерекшеліктерін 

меңгеруге деген қызығушылықтың ӛсіп келе жатқанын түсіндіреді, бұл адамның кәсіптік 

қызметті табысты жүзеге асыруға, оның ӛзгеріп отырған ӛмір жағдайына икемді 

бейімделуіне ықпал етеді. 

Шығармашылық қоршаған орта мүмкіндік берген кезде ғана іске асырылады. 

Қоршаған ортадағы қызмет барысында адам ӛзінің жеке және әлеуметтік мақсаттарына 
қол жеткізу үшін оны ӛзгертеді. Ӛз кезегінде, онымен немесе басқа субъектілермен 

ӛзгерген қоршаған ортасының сыртқы бӛлігі субьектіге кері әсер етеді. 

Шығармашылық білім беру ортасы - әрбір білім алушының жеке кеңістігі, ол 

әрқайсысы  үшін жеке, ол білім алушының қажеттіліктері мен сұраныстарына,  

ұмтылысына икемді түрде жауап береді. 

Қазақстан кӛпұлтты және кӛптілді мемлекет болып табылады, онда мәдениеттер мен 

кӛптілділік ӛзара әрекеттесуі халықтар ӛмір сүруінің нормасына айналды. Кӛптілді білім 
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беру кеңістігі жас тұлғаның әлеуметтік-мәдени тәжірибесін дамытуға бағытталған даму 

перспективаларын жүзеге асыру үшін сыртқы және ішкі жағдайларды ескеретін дамушы 
орта болып табылады. 

Қазақстанда әлеуметтік жаңарудың толқыны, ашық қоғамға деген ұмтылыс және 

әлемдік және еуропалық мәдени және білім беру кеңістігіне кірігу, кӛптілді білім берудің 

әлемдік тәжірибесіне табиғи қызығушылық тудырады.  

Тҥйінді сӛздер: шығармашылық білім беру ортасы, шығармашылық қабілеттер, 

интеграциялық үдерістер, кӛптілді білім беру, білім кеңістігі, кӛптілділік, интеграция.  
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Annotation. Integrative processes in the socio-economic and political spheres of life of 

modern society have determined the main goal of the educational process - preparing the young 

generation for life in a democratic, multicultural state. The realities of our modernity are 
increasingly convincing of the need to master the Kazakh, Russian and one of the foreign 

languages already in school. Therefore, there is a general tendency to study them in the 

preschool, primary school, college, in higher education. 

At the moment, the problem of multilingual education is very relevant, in the center of 

which is a person with multilingual and multicultural competence. Multilingual education is an 

important part of modern general education, helping students to learn other languages, cultural 

values of peoples and traditions, lifestyle, and educate young people in the spirit of respect for 

foreign-language life ideological values. 

By a multilingual person, we mean a competent speaker of native and non-native 

languages, who should systematically and consistently demonstrate four competencies: 

linguistic, speech, communicative, ethno-cultural. 
Teachers of a new type with multilingual training are called to bring up such a personality. 

Modern higher education makes high demands on the training of graduates in the context of 

fundamental changes in the life of society. The future specialist should have professional 

mobility, be able to quickly respond to constantly occurring changes in scientific and practical 

activities, be able to solve the tasks that modern reality sets for him, be open to new experience, 

able to think creatively, find ways to customize emerging problems. The success of a graduate 

will largely depend on the level of his self-education, self-realization and the degree of 

development of creativity. For this it is necessary to activate the creative potential of the 

individual, to develop its creative abilities. Currently, the task of developing the creative abilities 

of the majority of students is a social order of society, which explains the growing interest in the 
study of creativity and creative personality traits, contributing to the successful implementation 

of professional activity by a person, his flexible adaptation to ever-changing life situations. 

Creativity is actualized only when the environment allows it. In the process of activity in the 

environment, a person changes it to achieve his personal and social goals. In turn, the external 

part of the environment, modified by it or by other subjects, has the opposite effect on the 

subject. 
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 Creative educational environment is the personal space of each learner, it is individual for 

everyone, it flexibly responds to the requests, needs, and aspirations of the learner. 
The main mechanism that generates reality in such an environment is the interaction of the 

participants of the process with each other and their activities within the university organization 

with a specially organized system of means and methods that preserve and reflect the cultural 

experience of humanity in a particular area in order to gain personal experience for directional 

behavior modification. 

Kazakhstan is a multi-ethnic and multilingual state in which the interaction of cultures and 

multilingualism has become the norm for the existence of nations. Multilingual educational 

space is a developing environment that takes into account external and internal conditions for the 

realization of the development prospects of a young person, aimed at developing socio-cultural 

experience. 

In Kazakhstan, on the wave of social renewal, the desire for an open society and 
integration into the world and European cultural and educational space, there is a natural interest 

in the world experience of multilingual education. 

The process of formation of creative thinking experience in students consists in purposeful 

interaction, co-creation of a teacher and a student in appropriate specially organized conditions 

with the use of necessary mechanisms, forms and methods of organizing classes. 

Forms and methods of organizing classes are used in the complex and depend on the tasks 

of a particular stage of formation. Thus, the development of a multilingual environment is a key 

factor for successful integration into the international educational space. 

Keywords: creative educational environment, creative abilities, integrative processes, 

multilingual education, educational space, multilingualism, integration. 
 

 

Современная высшая школа предъявляет высокие требования к подготовке 

выпускников. Успешность выпускника во многом будет зависеть от уровня его 

самообразования, самореализации и степени развития креативности.                              

Будущий специалист должен обладать  профессиональной мобильностью, уметь 

оперативно реагировать на постоянно возникающие изменения в научной и практической 

деятельности, способен решать те задачи, которые ставит перед ним современная 

действительность, быть открытым новому опыту, способен творчески мыслить, находить 

пути нестандартного разрешения возникающих проблем. Для этого необходимо 

активизировать творческий потенциал личности, развивать ее творческие способности.  
В настоящее время задача развития  творческих способностей основной массы 

студентов является социальным заказом общества, что объясняет растущий интерес к 

изучению креативности и креативных черт личности, способствующих успешному 

осуществлению человеком профессиональной деятельности, гибкой адаптации его к 

постоянно меняющимся жизненным ситуациям.  

По мнению российского ученого В.Н. Дружинина развитие креативности проходит 

две фазы: 1) развитие «первичной» креативности как общей творческой способности. Это 

возраст от 3 до 5 лет. Ребенок подражает значимому взрослому как креативному образцу.  

2) фаза  подросткового и юношеского возраста, когда на основе «общей»  

формируется «специализированная»  креативность, т.е. связанная с определенной сферой 
человеческой деятельности способность к творчеству [1]. Таким образом, вторая фаза 

развития креативности  приходится на студенческий возраст.  

В современных исследованиях студенческий возраст определяется как особый 

период развития в связи с обучением в вузе. Физические, психологические свойства и 

высшие психические функции:, восприятие память, мышление, речь, эмоции и чувства 

достигают в студенческом возрасте максимума в своем развитии. Процесс накопления, 
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сохранения, логического переструктурирования получаемых знаний, их проецирование на 

практическую деятельность характеризуется особой интенсивностью.  
Как отмечает Б.Г. Ананьев, «большинство исследователей описывает процесс 

развития человека в этом возрасте как непрерывное нарастание функциональной 

работоспособности и продуктивности, динамики прогрессивного движения без каких-

либо понижений и кризисов, даже без стабилизации функций. Несомненно, в 

студенческом возрасте имеются наибольшие возможности развития; именно в этом 

возрастном диапозоне расположены сензитивные периоды, которыми еще недостаточно 

воспользовались при обучении [2] . Это позволяет нам сделать вывод о том, что данный 

период жизни максимально благоприятен для развития креативности. Креативность, по 

мнению В.Н. Дружинина, актуализируется лишь тогда, когда это позволяет окружающая 

среда. В процессе деятельности в среде человек меняет ее для достижения своих личных и 

социальных целей. В свою очередь измененная им или другими субъектами внешняя 
часть среды оказывает обратное влияние на субъекта..  

Основной механизм, порождающий действительность в такой среде, - 

взаимодействие участников процесса между собой и их деятельность в рамках вузовской 

организации со специально организованной системой средств и методов, которые 

сохраняют и отражают культурный опыт человечества в определенной сфере с целью 

приобретения личного опыта для направленной модификации поведения.  

В Казахстане на волне социального обновления, стремления к открытому обществу 

и интеграции в мировое и европейское культурно – образовательное пространство, 

возникает естественный интерес к мировому опыту полиязычного образования. 

Система полиязычного образования и воспитания должна основываться на живом 
общении, для этого нужно развивать общение между людьми на разных языках. Человек, 

который растет двуязычным, а в нашей стране почти все говорят на двух языках, имеет 

уникальный шанс успешно освоить еще один язык.  

Учеными уже доказано, что у билингвистов больше способностей к изучению 

языков. В итоге, эти люди имеют потенциал постигнуть глубину обеих культур и могут 

стать лингвистически компетентными людьми. Протасова Е.Ю. и Родина Н.М. отмечают, 

что маленькие дети, воспитывающиеся в двуязычной среде, достаточно быстро начинают 

понимать, кто на каком языке говорит, и обращаются к каждому соответствующим 

образом [3]. 

В очередном Послании казахстанскому народу «Новые возможности развития в 

условиях четвертой промышленной революции» от10 января 2018 года Президент РК  
Н.А.Назарбаев отводит важную роль улучшению качества образовательной системы. 

Будущее казахстанцев – за свободным владением казахским, русским и английским 

языками [4]. Казахстан – полиэтническое и многоязычное  государство, в котором нормой 

существования народов стало взаимодействие культур и многоязычие. Многоязычное 

образовательное пространство – это развивающая среда, которая учитывает внешние и 

внутренние условия для осуществления перспектив развития молодого человека, 

направленного на освоение социокультурного опыта.  

Таким образом, развитие многоязычной среды является ключевым фактором для 

успешной интеграции  в международное  образовательное пространство. Свое согласие с 

этой точкой зрения выражает К.Г. Кречетников, утверждая, что развитие креативности как 
глубинного (личностного) под влиянием условий среды при постоянной активности 

личности.  

Данный процесс основывается на саморазвитии личности. Креативная 

образовательная среда является личностным пространством каждого обучающегося, она 

индивидуальна для каждого, гибко реагирует на запросы, потребности, стремления 

обучающегося. Гуманизация, по мнению К.Г. Кречетникова, является 

системообразующим фактором проектирования креативной образовательной среды. 
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Креативность актуализируется в среде, обладающей высокой степенью неопределенности, 

свободы, потенциальной многовариантностью, принципиальной незавершенностью. 
Неопределенность способствует мобилизации обучающихся на активный поиск 

собственных ориентиров, многовариантность обеспечивает возможность их нахождения, 

незавершенность стимулирует развитие фантазии, воображения, проективных начал, 

свобода является специфической формой активности [5].  

Креативная образовательная среда должна предоставлять свободу для реализации и 

развития творческих способностей личности и способствовать преодолению внутренней 

несвободы обучающегося, которая проявляется в непонимании действующих внешних и 

внутренних сил, в отсутствии ориентации в жизни, в нерешительности и неспособности 

переломить неблагоприятный ход развития событий. Таким образом, личности 

необходимо дать свободу и научить ее действовать в свободной среде. 

Для современной системы образования характерны смена подходов к обучению и 
организации образовательного процесса, пересмотр содержания образовательных 

технологий, воспитание творческой личности с четко обозначенной активной жизненной 

позицией.  

Современный образовательный процесс должен способствовать развитию 

умственных процессов высшего уровня студента, развивать его воображение, проявлять 

уважение к индивидуальности обучаемого, создавать условия, в которых индивид будет 

способен создавать оригинальные ценности, принимать нестандартные решения, т.е. быть 

креативным [6]. 

Использование современных технологий и методов может стать средством 

активизации мыслительной деятельности студентов, обеспечить повышение учебной 
мотивации, развивать творческие инициативы и самостоятельность студентов в обучении.  

Специфической чертой новых кретивных технологий в вузе, по мнению Кругловой 

Н.В, является создание преподавателем соответствующих педагогических условий, 

обеспечивающих мотивацию, включение студентов в активную творческую, 

исследовательскую деятельность. Такая творческая деятельность развивает 

интеллектуальную активность личности, творческие способности, формирует системное 

диалектическое мышление, обеспечивает последующую «трансформацию» элементов 

поисковой познавательной деятельности студента в креативные качества творческой 

личности  [7]. 

Для формирования творческого мышления студентов эффективно использовать 

различные методы обучения. Например, лекции, практические и семинарские занятия, 
СРС, СРСП должны строиться по принципу проблемности. 

Разновидностями проблемной лекции являются: лекция-пресс-конференция, лекция-

провокация, лекция-диалог, лекция-круглый стол. 

Практические и семинарские занятия могут проводиться в форме: 

– дискуссии по отдельным вопросам темы; 

– «профессиональных боев», что требует изучения дополнительного материала; 

– защита рефератов, что активизирует внимание всех студентов и способствует 

развитию доказательности мышления; 

–  профессиональных ситуационных задач (case-study), в ходе которого развиваются 

умения формулировать и разрешать проблемы, применять на практике теоретические 
знания; 

– деловых игр. Деловые игры являются своеобразным активным методом 

подготовки кадров, так как эта подготовка включает в себя в определенной форме 

исследование, тренинг и обучение; 

–  видеопрезентации и др. 

Процесс формирования у студентов опыта творческого мышления заключается в 

целенаправленном взаимодействии, сотворчестве преподавателя и студента в адекватных 
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специально организованных условиях с применением необходимых механизмов, форм и 

методов организации занятий. 
Формы и методы организации занятий используются в комплексе  и зависят от задач 

конкретного этапа формирования.  

Например, практические задания для развития творческого мышления в процессе 

обучения в вузе: 

1. Ситуация: снизился приток учащихся в университет. Назовите не менее трех 

возможных причин возникновения данной проблемы. 

2. Назовите проблемы, с которыми сталкивается современная система образования. 

Какие из этих проблем актуальны для: деятельности системы профессионального 

образования, послевузовского образования, науки?  
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家庭教育基于民族内涵的职责和其改进途径 

 

  
教育学博士，副教授KONYRBAYEVA S.S 

总教育学教研室，哈萨克国立女子师范大学 

阿拉木圖酒店, 哈薩克斯坦 

 
結 

在筆者的文章中，哈薩克族家庭教育的哈薩克斯坦內容得到澄清，並提供了對改善哈薩

克族家庭教育方法的概述，為預期成果提供了教學預測。 

 

關鍵詞：家庭，家庭類型, 家庭教育，家庭準備，國家精神誠信 

 

Тҥйін 
Автор мақаласында қазақ отбасы тәрбиесінің ұлттық мазмұнға негізделген қызметін 

нақтылап кӛрсетіп және оны жетілдірудің жолдарын қарастырып, маңызды ұсыныстар 

береді, күтілетін нәтижеге педагогикалық болжам жасайды.  

Кілттік сӛздер: отбасы, отбасының түрлері, отбасы тәрбиесі, отбасылық ӛмірге даярлау, 

ұлттың рухани тұтастығы 

 
Summary 

In the author's article, the Kazakh content of the Kazakh family's education will be clarified and 

will be considered by the author, and will provide pedagogical forecasts for the expected 

outcomes. 
 

Keywords: family, family types, family education, family preparation, national spirit integrity 

 

家庭由亲人关系组成。相互的沟通，相互的道德责仸而结合成的亲属生活组织。当今教育和

科学技术迅速发达的时代，我们把哈萨克家庭的主要职责综合为如下几点： 

- 新生儿诞生; 

- 教育和社会化; 

- 沟通和心理调节; 

- 经济和商业化; 

- 社会地位化; 

- 休闲组织化： 

- 性亲化。 

家庭的这些职责是相互相关，相得益彰的。 

新生儿诞生是家庭的主要责任 -

仸何国家机构或其它社会机构都将无法代替它。夫妻的主要职责为执行人体生物的可能性，通过合法

的婚姻关系才称之为正常。而这需要很大的责仸与精神关系支撑。从夫妻的恩爱到修成正果在到成长

，取代父母到持续下一代,夫妻的自由裁量权取决他们的人数。一方面，因为这是政治人口的

问题，所以需求爱国主义和道德。 
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教育和社会化主要职责为准备和培养新生命的适应性。这不光限制于家庭中父母的榜样化教育，

此外，还需要通过教育来进行。通过家庭教育从而全面培养和发展孩子。R然而家庭教育也有自

身的原则和条件，要求和程序，方法和途径。 

家庭教育的潜力是家庭类型结构、传统、声誉、物质、民族、心理、教育、精神的影响力总和。 

家庭教育基于儿童的尊严和尊爱，同时也需考虑到他们在社会和家庭的价值，然而培养个人品性也需心

理和教育的支持，同时也是家长和孩子行动的共同利益。 

家庭教育的特点：  

- 孩子所有行动自然化。  

- 影响力的持续性和连续性。 

- 公共场所和教育机构有关孩子目标性。 

- 教育的矛盾化和重复化. 

- 亲情，爱情，信仸，相互的责仸，自然性和多样性。 

- 保守秘密。  

- 与不同年龄段，职业，技能和兴趣的人交流. 

- 促进相互的定位。 

不利于家庭教育的因素：  

- 丰富的物质条件; 

- 家长的无知; 

- 缺乏父母的感情; 

- 命令或过度让步; 

  缺乏正常的心理状况; 

-盲目于宗教运动和政党活动； 

- 成年人的非法行为; 

-  缺乏教学和心理知识 

家庭教育的内涵是教养的基础： 

- 民族文化 

 - 自我认知 

- 智力 

- 良性 

- 美学 

- 健康和劳动文化 

- 性交文化  

家庭教育的原则： 

- 建立目标; 

- 保持文化的优先; 

-尊重民族教育和文化; 

- 良好的道德; 

- 链接生活和教育; 

- 家庭教育和社会教育的统一; 
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- 个人的发展特点和可能性;  

- 教育要求和定位的统一性; 

- 让孩子参与家庭活动和相互教育; 

家庭教育执行于父母的指导。要求是父母要有自己的权威。父母的权威影响到教育者和受教者之

间的互相尊重，信仸和服从，愿望和达成协议的意志。执行家庭中社会化可能性时家长权威的真

实性，避免暴力从而达到教育要求欧的高度的高度。然而，同时也需父母方面的民主和控制关系的平等性。 

教师对家庭教育的援助为社会化教育，信息，方法。培养学生家庭生活的主要部分是：培训和教

育，在父母教育儿女时的主要需求之一。 

 家庭的职责取决于男人和女人的经济，知识和生活环境。根据经济情况被分为几种类型：农村家

庭哈萨克族，城市家庭哈萨克族和工人家庭，知识分子家庭，国际化的家庭（半哈萨克族）家庭

。  

农村哈萨克族因生活范围小从而能让全村人感觉到自己的责任性，（因为熟悉而问好村里人，帮助，报

告等）培养高等人才的可能性。农村家庭的年轻人被测试在社会的适应能力。为此家庭成员，爷爷

奶奶，邻居，农村长辈都可作辅导工作。 

对于在城市的哈萨克家庭的孩子只有学校和环境能影响他们。城市家庭的孩子有全面受教育，磨

练能力和适应能力的可能性。尽管如此，未来的家庭生活问题只有家庭和学校考虑，并且更要考虑到孩子自己意愿

中的生活环境。在大多数情况下，城市的哈萨克族家庭的主要问题是：孩只需被父母和学校而关注

。 

与此同时，工人阶级家庭的孩子也有自己的社交特点，因为父母的社交环境也能影响孩子的成长。

根据孩子的年龄心理，有些行为不能被认为是最佳的方式。交流，明智的帮助都需要以正确的教学

和心理方向为目。 

知识分子家庭中抚养孩子需要各方面的责仸。民族教育和民族文化范围需高等的盘整，同时知识

分子父母要以自己的文化环境为榜样。 

国际化的家庭（半哈萨克族）家庭占二十一世纪哈萨克家庭的很大比例。2007年4月9日

总统在电视接受记者采访时提到： ―九百万哈萨克族当中的四百五十万不会用自己的母语读和写。对于

不会说自己的母语的人谈论民族教育和未来民族的目标，甚至让其深刻理解国家的利益都是多余的。‖这些家

庭比起哈萨克的文化更加向往俄罗斯或西方的生活方式。国际化家庭也包括混合婚姻和同居婚姻

，由于国家的历史阶段，市场和经济变化而导致到了国际化的家庭的出现。 

 过去的10 - 

20年里开始出现了咼得温家庭。在市场经济化、无业化、以出国的自由性而结婚或分居的家庭对当今的

哈萨克族并不陌生。虽能达到养家糊口的目的，但未能全面尽到家庭教育的职责. 

俗称―家庭是一个小国‖，所以在时代和社会的影响下，它会不断地发展与改变，其价值观也会随着时代

的改变而变化。然而能体现民族特点和文化的价值不应该被遗忘。在全球化的背景下更因保存哈萨克家庭

的民族化和传统化。 
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哈萨克群体的主要插槽来自于父权家庭为源泉得家族先辈或家庭，由其

组成的部落比他们大好几倍。哈萨克部落的习俗体现于他们不同的亲情关系

中。首先，以七名长辈以上为基础的婚姻关系，保证了哈萨克族民族精神完

整性，民族生物性，民族文化性，民族教育性和民族社会性。 
 

 

 

 

 

 

 

图1- 民族精神的完整性和民族社会化的关系 

 

科学家克.霍加合滅托瓦引入了―哈萨克家庭的民族社会角色‖概念。这对我们民族教育立场是有

特殊意义的主题。国家在诸多世纪以来的习俗和传统，教育内的发展虽随时代的需求而改变了，但也

保存了维护民族利益的伟大传统。 

其主要之一是«三个亲属»。«三个亲属» 

体现了亲情保存的民族社会化关系。以―男儿有三个亲属关系‖而建立的父权解释为言，无论是男性还是女

性，只要有婚姻，亲情关系只能围绕于三个亲属家庭。 

男孩在自家对父母而言是儿子，对爷爷奶奶而言是孙子，对社会而言是少年，虔诚岁以后是男人

，对长辈而言是晚辈，对叔叔而言是侄子，对比妻子长岁的所有亲人而言是女婿，对比妻子小岁的所有亲人

而言是姐夫，对妻子所有的女婿而言是妹夫，对妻子而言是丈夫，有了孩子之后是父亲，若儿女结婚后是岳父，有
孙子（孙女）之后是爷爷，有曾孙之后是祖父，以诸类来扮演社会和民族社会的角色。 

女孩在自家对父母而言是女儿，对爷爷奶奶而言是孙女，对社会而言是少女，虔诚岁以后是女人，对小

辈而言是姐姐，对女婿而言是妹夫，对叔父而言是侄女，对姐夫而言是妹婿，对媳妇是弟妹，对女婿是妹夫，对于
嫂子是媳妇，对亲家而言是亲家女，出嫁之前是新娘，娶进家门并被掀起头盖之后是媳妇，对丈夫的小辈而言是嫂
子，有了孩子之后是母亲，比自己小的媳妇是嫂嫂，对丈夫而言是妻子，若儿女结婚后是岳母，对亲家而言是亲家
母，有孙子之后是奶奶，有孙女之后是姥姥，等有曾孙之后是祖母。 

因此，男孩和女孩在家庭生活中不包括孙子（女）的关系，还应该掌握二十多个角色。 

兹民族社会角色在«三个亲属»范围内将全面展开，俗话说―自家亲戚爱嫉妒，岳家亲戚爱评论，叔父亲

戚爱批评。‖这一方面虽体现了社会心理描述，但就社会教育方向而言是三个亲属关系的教育原则问

题。因此，哈萨克男孩或女孩想要更好的融洽于三个亲属关系，需保持一定的定位原则。 

如果深一步的研究兹民族社会角色，就会发现他们是在«三个亲属» 

范围内实行的。如果考虑到男孩和女孩的三个亲属关系并加起来共会是六个亲属关系。成对的两个青年的亲属

关系同时会减少到四个。哈萨克世界观里―不怕虎生三张嘴，就怕大家心不齐。‖里充分的体现了亲属之间的团结

性.其也代表了哈萨克民族社会角色的重要性。哈萨克亲属关系之间的民族社会角色也随时代的变化而改进着。以

不遗忘自己的民族特点和价值观，来增强教育的含义.。 

ҦЛТТЫҚ  РУХАНИ ТҦТАСТЫҚ 

ЭТНОБИОЛОГИЯ ЭТНОМӘДЕНИЕТ 
ЭТНОПЕДАГОГИКА 

ЭТНОӘЛЕУМЕТТІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТАР 

民族精神的完整性 

民族生物性 

 

民族文化性 
民族教育性 

民族社会化关系 
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父母在家庭中给予教育的主要目标–

以考虑孩子的年龄，个体和心理特点来培养有教养的后代。想要达到此标准还需解决如下问题： 

- 保障孩子的命运，生理成长和健康; 

- 所有的教育方法和原则，要求和意愿中需体现出对孩子的呵护； 

- 以孩子自己的想法为目，培养成真正的社会成员; 

- 培养热爱劳动的习惯; 

-  培养正确的未来婚姻生活；  

- 培养家庭成员之间的相互沟通，倾听和尊重；  

- 培养良好的品性；  

- 以孩子自身的能力为其指点正确的职业方向; 

- 

培养对文学，艺术，文化，科学（以其年龄特点选择文艺书籍，游戏，戏剧，博物馆，展览）的

渴望; 

-监督并辅助孩子自己能力范围内的家庭作业； 

-培养自律，认真，仔细的习性; 

- 培养独立和自学的能力; 

- 培养孩子在家庭中的重要性; 

科学家们正在深一步研究如何在哈萨克家庭中执行以上的一系列问题。然而，每个哈萨克家庭有自己的民
族教育特点和原则。 

考虑到现代社会的特点，当今哈萨克斯坦家庭的规则如下: 

1.为孩子起字好名字; 

2.培养孩子的思想和言语; 

3.关心孩子的身体健康; 

4.在家庭中庆祝所有的儿童节日; 

5.培养正确的家庭价值观；  

6.根据性别教育孩子; 

7.为孩子授教育制造机会; 

8.培养责仸感; 

9.培养正确的世界观; 

10.培养个人为人处世能力; 

11.为孩子创造自己的空间; 

12.避免家庭争执; 

13.以他人为榜样; 

14.培养尊重亲戚的习惯； 

15.和平与邻居相处; 

16.注重孩子的穿着; 

17.培养倾听他人的习惯; 

18.培养热爱劳动的习惯; 
19.掌握接客和赴宴的礼节; 

20.保存家庭中的传统礼节; 

21.给予专业领取的帮助; 

22.培养正确的未来婚姻生活；  
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23.建立家庭中的社会角色; 

24.培养积极生活的能力; 

25.培养爱国主义精神； 

兹规则的全面内容版本是以«家庭：孩子和家长»为命题的指南文件。实施兹规则的方法： 倾

听，学习，解释，交谈，沟通，要求，夸奖，惩罚，关心。  

以上方法的进一步解释如下： 

 

- 母语为基础的教育; 

- 收集并使用关于孩子的报纸和杂志; 

-为孩子购买感兴趣的书籍，并一起阅读和讨论; 

-关注口头民间艺术; 

- 规定了儿童的回答你的问题，时间旅行写作; 

- 耐心聆听和回答孩子的每个问题; 

- 时刻让孩子感受到父母的爱; 

- 以自己的行动为榜样； 
- 经常与孩子沟通； 

- 保守孩子的秘密 

- 要求需不过分； 

- 经常性的夸奖和鼓励孩子； 

- 为不正确的行为惩罚孩子； 

- 家庭作业上给予帮助； 

-经常性的观看和讨论记录和故事片； 

其目的为培养提高哈萨克文化、语言，艺术、科学和经济的后代，让国家不断前进，发达与辉

煌。  

培养正确的未来婚姻生活需考虑到学生的性别，其中女孩教育以成为当今社会关键问题之一。哈

萨克族教育的主要指为女孩的过去和现在，以民族传统模式为基础的教育，―美丽‖，―贞洁‖，―气质‖，―

柔美‖为目标的正确教养。 

男孩的教育。为男孩的教育做一个指南总结，战胜自卑，胆小，懒惰的习性，以充分的准备面对社

会的挑战。在教育家庭责任的问题上应让男孩隔离于女孩，才能达到影响的效果。对于哈萨克族而言男儿更应«

勤劳»。深刻的掌握民族的价值观将为其添加光彩。 

培养未来婚姻生活观如下： 

 

- 民族传统文化; 

- 社会环境的影响; 

- 注重身体健康; 

- 知道自己的母语，习俗和传统; 

- 知道自己的部族和前七辈，; 

- 掌握族裔社会角色; 

-  责仸感; 

-  一定的交际关系; 
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- 树立正确的人生目标； 

全面培养和教育在校高中学生的家庭生活观，当今信息发达的年代学生不应该限制于一方面的教育

，而是要与家长和老师共同参与家庭教育中。民族教育被限制的苏联时代的后代，应更加注重民族教育的重要
性。  

所以在取得独立国家的荣耀上该更加珍惜民族教育。社会教育学就家庭教育上列出如下建议： 

学校以培养学生未来家庭生活为目的： 

 

- 班主任组织以民族教育为目的家庭生活课程培训班；  

- 为高中学生准备«家庭生活是民族文化的基础» 的课程; 

- 男孩专制节目; 

- 为女孩准备特殊的课程，让其作为选修课; 

-  组织«母亲学校», «父亲学校»等,并和父母进行研讨； 

- 建立« 家庭生活是后代的延续» 为名的父母学院，并推广全面的教育活动。  

培养高等教育学院学生的家庭生活和社会化教育的类型： 

培养高中学生在未来的家庭生活和社会化为目的的培训如下： 

- 未来的父母学学院; 

- 组织«母亲学校»和«父亲学校»； 

- 根据班主任组织在宿舍俱乐部举行女子论坛； 

- «你应该知道» 的大学医学讲座; 

-  组织«女人为民族之母», «男人在家庭面前的责任» 命名的 高校学生专题讲座; 

-  «新婚家庭»大赛; 

-  组织«爱祖国始于家庭» 的会议，演出等。 

-  组织与模范夫妻的“见面会等等。 

-  阅读并讨论K.莫尔扎克勒德的«人格基础», N.克林别托的«写给儿子的信», 

努尔沙伊何夫的«儿子的信»。 

 

幸福家庭的榜样之一泽恩普·阿合莫托瓦的 «阳光灿烂的日子» 、«前辈的遗属» ; 

迪丽达.马泰的«教育的使命» 、«我亲爱的»等文集; 关于胡阿尼西.塔扎别克的，克林别托夫的 

«不想失去希望»、«悲痛酝酿的幸福»文集; 

关于哈利玛.卡力阿克巴尔达的，努尔沙伊何夫的«哈利玛»、«永恒的情歌»等作品，需阅读并研讨其教育可

能性。  
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以民族教育为主的哈萨克家庭的引导下，恢复传统化爷爷和奶奶制教育由当地政府或

清真寺组织： 

 

- 综合«长老学校»；  

- 综合«母亲学校»; 

- 在当地民事登记处组织―家庭文化‖教程; 

-  组织民族艺术俱乐部。 

预期结果： 

- 心灵和身体健康; 

-在仸何环境知道自己的地位; 

-掌握交流文化知识; 

- 自我鉴定; 

- 民族价值观知识; 

- 尊重其他异性; 

- 掌握家庭社会角色和民族社会角色; 

- 在生活中会运用自己所学的知识; 

- 尊重婚姻和家庭生活; 

- 热爱家庭价值观和民族价值观; 

- 替代父母的位置; 

- 继续雄性后代; 

- 作为未来父母能感到重大责仸; 

- 符合民族传统和民族教育的要求; 

-作为自己国家的公民而感到骄傲; 

- 尊重自己的民族; 

- 在家长和祖国面前感觉到义务和责仸。 

 因此，在当今全球化发达的的背景下想要保存民族的完整性，在二十一世纪提高国民的

素质，做到竞争力强有的国家，是现代青年人肩上的重担，而这同时基于家庭教育的顽固和重要性。 
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1. Konyrbayeva S.S  «高中学生的培养基于家庭生活、民族文化的教学要求» ， 

博士教育学毕业论文- 阿拉木图，2008年 - 168页。 

2. Konyrbayeva S.S   «家庭：孩子和家长»， 阿拉木图，2006年- 198页 

  



 II.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

November 11-14, 2018                                                                                             Ankara/ TURKEY  40 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Насибулина Эльмира Наильевна  

ОСШ 22 г. Туркестан/Казахстан, nmira777@inbox.ru 

 

«Знать русский язык – 

значит открыть глаза на мир» 

Абай Кунанбаев 

 

Говоря о новом качестве образования, Нурсултан Назарбаев в своѐм Послании ещѐ 

раз отметил, что будущее казахстанцев- в свободном владении казахским, русским и 

английским языками…Знание русского языка остается важным. 

Русский язык в Казахстане — второй по числу носителей и первый по владению и 

уровню распространения язык в Республике Казахстан.  

Роль и функции русского языка в современном мире 

Роль русского языка в современном мире определяется следующим образом: это 

национальный язык великого русского народа, включающий в себя все многообразие 

лексических и грамматических средств. Это один из самых развитых и богатых языков 

мира, располагающий огромным лексиконом. Русский язык неоднороден по составу: 

включает литературный язык, диалекты, просторечия и жаргон. В настоящее время на нем 
говорят 230 миллионов человек, наряду с английским и китайским является мировым 

языком. Основная функция русского языка - быть языком межнационального общения. 

Еще одна важная функция русского языка в современном мире – быть языком 

международного общения.   

Русский язык- язык международного общения. Официальный статус русский язык 

имеет в таких странах, как  Россия, Белорусия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Румыния, 

частично признана в Республике Абхазия и  Южной Осетии, Норвегия (Шпицберген), 

США (штат Нью-Йорк), Украина (Республика Крым). 

А. Н. Толстой писал: «Русский язык должен стать мировым языком. Настанет время 

(и оно не за горами) — русский язык станут изучать по всем меридианам земного шара» 

Мировыми языками называются некоторые наиболее распространенные языки, 

употребляемые между собой представителями разных народов за пределами территорий, 

населѐнных людьми, для которых они изначально родные. 

Русский Язык стал общепризнанным мировым языком с середины 20века. Его 

мировое значение обусловлено тем, что это один из богатейших языков мира, на котором 

создана величайшая художественная литература. Русский язык один из индоевропейских 

языков, родственный многим славянским языкам. 

Русский язык принят в клуб мировых языков, наряду с английским, арабским, 

французским, испанским, китайским языками. Эти языки считаются официальными 

языками международных организаций, таких, как  Организация объединенных наций 

(ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международное 

агентство по атомной энергии, Организации объединенных наций по вопросам 

образования, науки и культуры, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 

ЮНЕСКО, МАГАТЕ, ИКАО, СНГ, ЕВРАЗЭС, БРИКС и других.  

День русского языка в ООН- 6 июня.  

Где применяется русский язык? 

mailto:nmira777@inbox.ru
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  Он применяется в различных сферах международного общения:  

  на переговорах стран-участниц СНГ,  

  на форумах международных организаций, в том числе ООН,  

  в мировых системах коммуникации (на телевидении, в Интернете),  

  в международной авиационной и космической связи.  

  Русский язык является языком международного научного общения, используется 
на многих международных научных конференциях по гуманитарным и естественным 

наукам.  

Современными международными языками считаются: 

  Английский  - до 1 340 млн. 

  Французский - до 470 млн. 

  Испанский - до 350 млн. 

  Русский - до 320 млн. 

  Арабский - до 280 млн. 

  Португальский - до 206 млн. 

  Немецкий - до 200 млн. 

На этих языках проводятся крупнейшие международные конференции и 
симпозиумы, издаются официальные документы, бюллетени, специальные журналы, 

создаются сайты в Интернете, ведутся теле-радиопередачи. Русский язык как мировой 

язык обеспечивает общение во время встреч на высшем уровне и на международных 

конференциях. 

Почему русский язык имеет статус международного языка?  

  Большое число носителей языка и его распространенность в мире. 

  Русский язык – рабочий язык ООН. 

  Информативность и выразительность русского языка. 

  Русский язык – это язык науки. 

  Русский язык – это язык богатейшей в мире художественной литературы и 
культуры. 

   Русский язык – это язык одного из крупнейших центров международного 

образования. В последние годы все большее число студентов выбирает русский язык 

в качестве второго иностранного. Русский язык и литература изучаются в ведущих 

университетах США, Германии, Франции, Китая и других стран. Наблюдается, 

в частности, рост интереса к овладению русским языком у будущих экономистов, 
управленцев, юристов, студентов художественных профессий. Русский язык вновь 

становится востребованным. 

   Богатство русского языка и созданной на нѐм литературы вызывает интерес к 

этому языку во всѐм мире. Его изучают не только школьники, студенты, но и взрослые 

люди с целью оказания помощи в обучении русскому языку. Распространению русского 

языка за рубежом способствует ряд организаций: созданная в  Париже в 1967г. 

организация  МАПРЯЛ – Международная Ассоциация Преподавателей Русского Языка и 
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Литературы,  Общество любителей российской словесности (ОЛРС).   МАПРЯЛ издаѐт 

для зарубежных преподавателей русского языка учебники и проводит международные 
олимпиады среди школьников.  

В общеобразовательных школах русский язык изучается в Германии (168тыс. ), 

Франции (10тыс. ), Англии (10тыс. ), Австрии (4тыс. ). В Бельгии, Ирландии, Исландии, 

Испании русский язык изучается в основном в системе высшего образования. 

В последние годы в Германии, Испании, Греции, Португалии и на Кипре появились 

значительные группы из числа бывших советских и российских граждан. В связи с этим 

организуются курсы русского языка для работников сферы обслуживания и гостиничного 

бизнеса. 

Русским языком владеют десятки тысяч граждан Азии, получивших высшее 

образование в нашей стране. Русский язык продолжает преподаваться в национальной 

системе обучения в Китае, Монголии, Корейской народно-демократической республике, 

Вьетнаме, с недавнего времени – в Индонезии и Филиппинах. 

В Израиле также сложилась многочисленная русская община, для которой русский 

язык является родным. Существует русско-ивритский билингвизм. 

В большинстве стран Азиатского континента русский язык преподается в отдельных 

культурных центрах и на курсах при российских центрах науки и культуры. 

В странах Африки русским языком владеют десятки тысяч выпускников российских 

и советских вузов и те, кто обучался российскими специалистами на объектах 

сотрудничества. В Египте, Мали, Сенегале русский язык преподается в отдельных 

школах, лицеях и вузах. 

В странах Америки имеются две достаточно многочисленные группы населения, 

владеющие русским языком: иммигранты из Российской империи, СССР, России и СНГ и 

специалисты, подготовленные в советских или российских вузах. В Северной Америке 

проживает более 1,5млн. человек, считающих русский язык родным. В странах Латинской 

Америки русским языком владеют, прежде всего, выпускники советских и российских 
вузов, а также русскоязычная диаспора. Значительное число жителей Кубы владеет 

русским языком.  

В Северной Америке проживает более 1,5 млн. человек, считающих русский язык 

родным. В настоящее время разными формами изучения русского языка в дальнем 

зарубежье охвачено почти 2млн. человек. 

Законодательно статус русского языка в Казахстане был повышен в 1995 году. Он 

может «официально употребляться наравне с казахским в государственных организациях 

и органах самоуправления».    У нас, в Казахстане,  благодаря единству и сплоченности 

всех наций мы проживаем в  мире и согласии. В  Южном Казахстане способствуют 
развитию русского языка такие организации как «Славянский культурный центр», казачий  

хор‖ Светоч‖, Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казахстана и 

другие организации, которые приобщают население города к достижениям русской 

культуры, языку, обычаям, вере, традициям. Периодически проводятся «Романсиада», 

литературные юбилейные  чтения великих казахстанских, российских и зарубежных 

писателей , литературные вечера.  Большой популярностью у казахстанцев пользуются 

праздники: Рождество, Масленица, Пасха красная, День славянской письменности и 

культуры и другие. 

Какие проблемы  имеет русский язык? 
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Русский язык имеет  большой словарный запас, который исчисляется  десятками 

тысяч слов. Многие слова русского языка вошли во многие языки народов мира без 
перевода. Эти заимствования из русского языка наблюдаются с давних пор, ещѐ в 16-17 

веках европейцы через русский язык узнали слова: кремль, царь, боярин, казак, кафтан, 

изба, балалайка, копейка, самовар, сарафан, частушка и многие другие. Как свидетельство 

внимания политической жизни России других стран в языки народов мира вошли слова 

как: перестройка, гласность, коммунизм.  

Но, к сожалению, русский язык, как и многие языки, имеет свои проблемы. Для 

современного состояния русского языка характерно также постоянное обновление 

лексики молодежного жаргона, например, многочисленные англицизмы, нередко 

намеренно искаженные. Проникая во многие сферы действительности, жаргон становится 

средством создания своеобразной экспрессии и колорита в кино и литературе, а также 
существенной частью повседневного языкового общения. Избыток жаргонизмов ведет к 

нарушению коммуникативной функции языка, к его порче и бескультурью, а также 

навязыванию обществу определенной морали. 

Русский язык очень засорен различными жаргонизмами, иностранными словами, 

просторечиями, а исконно русские слова забываются, русский  язык постепенно 

«вымирает». 

Виссарион Григорьевич Белинский писал: «Употреблять иностранное слово, когда 

есть равносильное ему русское слово, - значит  оскорблять и  здравый смысл, и здравый 
вкус». А мы в современном мире только и делаем, что больше используем иностранные 

слова. Конечно, отчасти, это связано с взаимодействием различных мировых экономик, 

развитием технического прогресса и новыми научными достижениями. Но многие 

молодые люди, хорошо, а иногда и не очень, знающие иностранные языки вставляют в 

свою речь слова иностранного происхождения вместо исконно русских. Часто их речь 

просто очень сложно понять. 

Использование сквернословия, нецензурной лексики уничтожает русский язык. Еще 

в современном русском  языке часто встречаются сокращенные слова. Они  обедняет наш 

Великий русский язык. Они портят русскую речь, делают ее обрывочной и невнятной. 

Происходит деградация русского языка. Люди привыкают к этим коротким фразам, 
 появляется привычка сокращать слова. Но мне кажется, про таких  людей можно сказать, 

что они малообразованные или поверхностные люди. 

Мне кажется,  нужно беречь наш язык от иностранных слов, слов -паразитов, 

сквернословия. Нужно следить за своей речью. Сохранение языка, забота  о его развитии 

 – это гарантия сохранения и развития русской культуры, которая богата образцами 

прекрасных произведений русских литературных  классиков, где во всей красоте и 

величии предстает «могучий» русский язык. Русский язык по праву считается одним из 

самых богатых, насыщенных и роскошных языков, но вместе с этим – довольно сложным. 

Каждый, кому повезло родиться и говорить на этом языке, даже не осознает того дара, 

который он получил.  

Подводя итоги, хочется сказать словами великого казахского поэта Абая 

Кунанбаева: «Знание чужого языка и культуры делает человека равноправным с этим 

народом»… «Изучай культуру и искусство русских. Это ключ к жизни. Если ты получил 

его, жизнь твоя станет легче».  
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Abstract 

The article discusses the problem about the main challenges and trends of the modern 

education system. The changing spiritual situation of the beginning of the third Millennium 

orients education in General and higher in particular, a new methodology. Universal logic as 

Supergalactik arising from a holistic philosophy, synthesis of East and Western types of thought 
and acts of the universal methodology of modern higher education. It means to consider man and 

the world into harmony and unity, the very man to understand as a whole and holistic being, 

combining the spiritual and the material, General and individual, intellectual and moral, personal 

and cosmic. Such a combination is formed through the system of education and upbringing, 

including training, built on the principles of humanization and humanitarization, the principles of 

the subject-object relationship between teacher and student, on the principles of activity of 

student and teacher, the moral principles of interpersonal relations between them. 

 

Key words: philosophy of education, globalization, fundamentalization, humanization, 

ecologization, education system. 

 

 

ҤШІНШІ МЫҢЖЫЛДЫҚТАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҤЙЕСІНІҢ ДАМУ 

ҤРДІСТЕРІ МЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

 Тҥйіндеме 

Мақалада заманауи білім берудің трендтері мен негізгі бағыттары және олардың 

проблемалары қарастырылады. III мыңжылдықта ӛзгерген ӛзгерген рухани жағдай білім 

беру жүйесін жаңа әдістемеге бағыттайды. Әмбебап логика Супердиалектика шығыс пен 

батыстың ойлау жүйесінің синтезі заманауи білім беру жүйесінің жалпы әдістемесі 

ретінде танылады. Бұл рухани мен материалдылық құндылықтарды, бүтін мен 
жалпылықты, зияттылық пен адамгершілік, жеке мен ғарыштықты біріктірген, адам мен 

әлемнің үйлесімділігінде ӛмір сүруді білдіреді. 

 Байланыс білім беру жүйесі мен тәрбие негізінде қалыптасып, гуманизм мен 

гуманизациялау қағидалары мен субъект – объект қатынасы қағидаларына негізделген 

оқытушы мен студент арасындағы қарым-қатынас, олардың арасындағы адами 

ынтымақтастыққа негізделген. 

 

Кілттік сӛздер: білім беру философиясы, ғаламдастыру, іргелендіру, ізгілендіру, 

экологияландыру, тәрбие беру. 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ТРЕТЬЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 

 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы об основных вызовах и трендах современной 

системы образования. Изменившаяся духовная ситуация начала III тысячелетия 

ориентирует образование вообще, высшее в частности, на новую методологию. 
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Универсальная логика как Супер диалектика, вытекающая из целостного мировоззрения, 

синтеза восточного и западного типов мышления и выступает всеобщей методологией 
современного высшего образования. А это означает – рассматривать человека и мир в 

гармонии, единстве, самого человека понимать, как целое и целостное существо, 

сочетающее в себе духовное и материальное, общее и единичное, интеллектуальное и 

нравственное, личностное и космическое. Такое сочетание формируется через систему 

образования и воспитания, включающей в себя обучение, построенное на принципах 

гуманизации и гуманитаризации, на принципах субъект-объектного отношения между 

преподавателем и студентом, на принципах активности ученика и педагога, на 

нравственных принципах межличностных отношений между ними. 

  

Ключевые слова: философия образования, глобализация, фундаментализация, 

гуманизация, экологизация, система образования, воспитания. 

 

       The XXI century is detached by the transition to the new quality of life. At the collision of 

the century and millennium, humanity is detached that they are in line with the transition to the 

new era and information age. Instead of the agrarian and industrial era, the "third era" is post-

industrial, that is, a market economy is introduced intensely and broadly, the development of 

open democratic societies, communications and the Internet, computer technologies. For those in 

the Soviet Union, it was the thoroughly change in the whole spheres of life. For Western society, 

which for decades was in the reform, the next stage in the development stage is a novelty for the 

CIS countries. Hundreds of reforms and new laws and bills were adopted to avoid losing their 

face in a competitive and globular world.  
Kazakhstan among the CIS countries is one of the first to join the Balloon process. She 

switched to the credit system of higher education, moved to 12-year school and pre-school 

education, adopted a continuing education program and switched to lifelong learning. Changes in 

the field of education were not justified.  

The necessity to use a completely new system of education in the XXI century transition to 

a market economy and globalization of the world.  

The old model is replaced by a competent model, which is used to train professionals with 

real knowledge, skills and competence. Education is reflected as a tool used in different life 

situations, which can’t even be predicted. In the system of higher education, students often say:" 

Don’t say, show us, we will remind and do it".  Today's consciousness doesn’t necessarily reject 

the old understanding of the complexity of the world, but rather necessarily makes personal 
choice. It is evident that education has changed at the global level as a substantial basis of the 

science of knowledge, and its uniform control is unattainable. That is why in education, priority 

is given to the self-maintenance of a person. The education prepares people to take care of 

themselves as professionals, in situations that are unknown, unpredictable, and fameless [1, 14]. 

At present, radical changes in education are not only carried out in Russia, Kazakhstan and 

the former Soviet Union. This tendency is global and covers all states and countries. This does 

not seem to be casual. According to the information era scientists and theorists, in the twenty-

first century all major corporations give their ways to universities, and businessmen, scientists to 

professional specialists. In obtaining vital and essential information, education becomes a driving 

force of science and economy, of the future country. In this regard, a special challenge for the 
education sector is to train highly qualified, competitive, competent and experienced 

professionals. 

However, modern education has a lot of problems. The recent crisis of education, in 

particular, in culture, spirituality, the consequences of anthropological crisis and aggravation of 

global environmental problems. Education was directly involved in market relations, and the 

consumer became an integral part of society. The method of information transfer, the role of 

students and teachers, methods of teaching not only change, but also consciousness is 
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transformed. What differs from the earlier eras is the content of education. Knowledge, it is 

information. 
            Violence in the fundamental and original groundbreaking of the culture is a disadvantage 

for business politics, with the exception of social forms and institutions in the field of education, 

conversations, relationships and emotions, ethical and moral contradictions in the field of 

education are shaping new moral and communication strategies that defy responsibility, 

morality, even polite and benevolent. 

 Personal, up-to-date and responsible solutions can be considered at the new philosophical 

level, as well as the technical and informational cultural values of a person's everyday and 

genuine change and civilization. Education, which is a tradition of preservation of traditions and 

social influences, even of society's conservatism, should be a model of innovative technologies 

and a new mentality. 

In this case, the philosophical position is characterized by the deep meaning of 
development and self-development and improvement of the individual and person, the 

transformation of the world, the development and prosperity of society, the philosophical 

reflection of public attention to the practice of knowledge and modern politics. 

In the context of the formation of a unified educational system, the XX-XXI centuries - 

today's demand. Educational Economics – Educational System. In the new socio-spiritual 

conditions (after the industrial era, information era, global capitalism) education, forms, goals, 

content of education have changed. Private, non-state educational institutions have emerged. 

"The doctrine, based on the logic of the development of the new world in the form of a leading 

economy, which sets the world order in the education of the mainstream, prevails. The 

governments of the West, the elite, the leaders of the leading world economic organizations have 
been introducing an educational system that is emerging from the model of free trade in 

international forums in recent years. It is based on the educational system oriented on the 

market's consumer abilities and demand "[2, 15-19]. 

The society directs the thinking of the standard and allows a person to live and educate 

only professional specialists. It is not only in the West, but also in the East. This problem is 

common to everyone. In this context, education in the world, human and society system should 

be radically revised. In other words, there is a need for a return to a universal sense of 

development, a sense of integrity, a common world. 

In other words, education should be based on the science and humanitarian components. 

We need to start with the creation of a unified system and a harmonious model of the world, 

which includes a combination of knowledge, science and technology, which can’t be overlooked 
by the world. It is important for a person to see himself in a scientific, material and 

comprehensive way with space. V.I.Vernadsky wrote: The universal knowledge of the universe, 

which is the recognition of integrity in the world of knowledge, should be based on the culture, 

ecology, informatics, country science, mathematics, physics and other subjects of the people. 

And it is in the process of identifying. If a person sensed that he was part of the cosmos, there 

would be no hatred of the nature, and ignorance of the use of space. And it is important to speed 

up the change. In the event of a delay, it will definitely lead to irreparable consequences. "While 

an individual lives alone, he must not be distracted from humanity" [3, 7]. In V.I.Vernadsky's 

theory, the true nature of man is consciousness. The consciousness must be knowledgeable and 

free from the other side of the universe at this stage, with a sense of space and in the moral sense 
of its actions. Education is carried out by a person who is responsible for his or her own capacity 

for education and potential. 

The reality of today's world, such as globalization, universalization and unification, has 

created many contradictions in the field of education. The most important of them is the 

integration into the world educational system, preserving the national system of education. Only 

in this case, if one can leave the unique ethnocultural heritage to the descendants, and secondly, 
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it will be possible to preserve the national identity, and thirdly, to provide the national structure 

of education. 
One of the major problems of modernity is graciousness and humanization. It has a 

negative impact on the current state of affairs, the education and training that has been 

influenced by modern technology. This also negatively affects the spiritual development of 

society. In 1994 the law on humanization and humanization of education was issued in the 

Republic of Kazakhstan. Despite the massive support, the prerequisites are reflected in the 

comprehensive program of upbringing at the Ministry of Education of the Republic of 

Kazakhstan. However, to date, this problem is relevant to higher education institutions. The 

advantage of our country is that, as well as training specialists, the issue of personality is one of 

the main goals of the university. Only the technique that serves the good man and the person can 

change the society. According to UNESCO, in the twenty-first century, science-psychology was 

the leading science in the field of human soul, its consciousness and self-management. That's 
why we say "XXI century is a century of psychology." 

Although it is not clear that human intelligence is focused on humanity, it can be seen in 

the social survey that many students are more conscious of their mind and intelligence. It is clear 

that the humanization of the society is going to pass only by the human soul. "In the era of 

democracy, the state is governed by citizens who exercise different powers. It is therefore 

unlikely to succeed unless democratic society educates people to develop philosophical 

consciousness. Indeed, it is important to cultivate a person's spiritual development, especially in 

the development of humanitarian degrees and to contribute to the formation of a common 

cultural competence and conscious attitude. "[4, 44]. "True knowledge is, not the possession of 

knowledge, but spiritual significance. Knowledge is only a burden for a human being. 
Knowledge will help the world to know the world only if it fills soul with majesty and 

spirituality "[5]. Today, education is understood to be self-improvement. 

 Today, we must talk about the global problems of humanism caused by modern 

civilizations: international terrorism, ecological situation, and anthropological problem, the over-

the-counter technicalization of social development, the paranormal of social development, and 

the new stage of aggravation. 

All of these factors lead to a different view of humanitarian disciplines. It also defines the 

need to pay attention to the next generation of methods and innovative methods used in 

education and upbringing. Goodness and humanitarianism, unfortunately, have often been 

viewed as superficial and extraordinary. And, as a matter of fact, it was a matter of shock, this 

issue was considered, and there was no material and technical base. But our true identity shows 
that we are returning to this issue. Because the human-like action of robotics and human cloning 

has turned to the solution of human problems. 

Obviously, we can easily solve all complex global problems when dealing with zombie 

mankind. This issue is particularly complicated by international terrorism. We are also 

concerned about less attention to religious upbringing. We have superhuman adherence to 

religion. We do not study in this field, considering that it is the right direction in educating. This 

is especially true in universities where there are no educational programs related to religion. All 

of the above suggests that there is a radical change in the place of social and human sciences in 

higher education institutions. That means that the humanization of the education system should 

be a superficial form of superficiality, regardless of whether it is supplemental. 
The changing spiritual situation in the third millennium goes to the new methodology of 

education. Universal logic super dialectics the synthesis of East and West thinking is recognized 

as a general method of modern education. It implies spiritual and material values, unity and 

commonness, unity of intelligence, morality, personality and space, living in the harmony of man 

and the world. 
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The communication is based on the educational system and upbringing, based on the 

principles of humanism and humanization and the relationship between the teacher and the 
student, based on the principle of object relations, based on human cooperation. 

The new methodology introduces new educational methods and new educational 

technologies. Technology is based on the link between the achievements of fundamental and 

applied sciences. The first success stories include informatics, the creation of a single 

information system, the emergence of the Internet, new methods of communication and teaching 

methods, and students' understanding of the world as a single universe, space and human 

relationships. 

          However, modern education is also shaped through society and the market economy and 

the entertainment industry. This leads to the loss of a person's image and the formation of a 

person adapted to the general consumer society. The didactic system of education is the 

exchange of diverse education with pluralism, and education is not a reflection of the true nature, 
but rather a substitute sign. This will allow excessive freedom and will be focused on meeting 

the consumer needs of the community. The modern supply chain is experiencing a spiritual and 

anthropological crisis. A uniform education system and a highly professional education are being 

formed. He is, first, a professional who masters basic, interdisciplinary and special subjects, and 

secondly, he is a person who looks at the society, not as an instrument, but as an ecologically 

conscious person. These three signs and three paradigms are based on the new educational 

system: fundamentalism, humanism, and ecology [6]. 

         The East and West education system shows the shared problem areas that are dominated by 

the prevailing global and information problems in the world. Again, we see that East and West 

are characterized by massive technology. 
         In real life, we can see that the development of national, personality stages prevails over 

global principles. Through this process, it becomes a global problem. For example, the western 

European education system was a leader in education policy and it was a distinctive feature. Due 

to the development of modern scientific and technical progress, it has a global character and 

becomes a tendency and principle of the scientific problem. Countries that do not belong to this 

type of education can offer a global approach to education. It is also closely linked to humanism 

and harmony with innovative and informational education. Humanism does not originate from 

the West, but rather comes from countries that are technically insinuated by humanity. And this 

trend is expected to be global. 
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АЛМАТЫ  ҚАЛАСЫ  ЭКОЛОГИЯСЫН  ЖАҚСАРТУ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

  профессор К.Н.Жайлыбай 

қауым.проф.м.а. Ғ.Ж.Медеуова 

қауым.проф.м.а. Н.М.Мырзахметова 

            Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Алматы қаласы 

Қазақстан 

     

 Тҥйіндеме: Алматы ауасын ластаушы негізгі кӛздердердің бірі- машиналар. 

Алматы қаласында 570 мың автокӛлік тіркелген, ал қалаға күніне 170 мың автокӛлік 

келіп кетеді. Солардың ішінде орташа есеппен 10500 машина тәулік бойы қозғалыста 

болады және олардың двигателі 5250 сағат бойы жұмыс істеп тұрады. Осы кезеңде 13125 
литр жанармай жағылып, оған 39375 литр оттегі жұмсалынады (жағылады), ал бұл 

оттегімен 882-885 адам жыл бойы тыныс алар еді. Жетілген бір емен ағашының 

фотосинтезі процесінде жыл бойы шығарылған оттегімен 40-45 адам, ал аршаның 

шығарған оттегімен 20-25 адам тыныс алады. Сонымен бірге, емен ағашы 30-40 тонна, ал 

арша ағашы- 15-20 тонна шаң-тозаңды залалсыздандырады. Сондықтан аталған 

ағаштарды Алматы қаласында кӛптеп ӛсіру керек, оларды үйде, балконда, офистерде, 

университеттер және мектептер аудиторияларда ӛсіруге болады. 

 Кілттік сӛздер: Алматы қаласының экологиясы, ауасын ластаушы газдар, 

залалсыздандыру жолдары, емен, арша ӛсірудің арзан әдістемесі.    

  
 

PROTECTION OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OF ALMATY CITY 

 

Summary. One of the main sources, the polluting atmospheres are automobile and trucks. In 

Almaty it is registered by 570 thousand cars, daily to the city comes and 170 thousand cars leave. 

From them on average 10500 cars are in a condition of around the clock driving and their 

engines work within 5250 clocks. Within days 13125 liters of fuel are incinerated and 39375 

liters of oxygen are spent for it. This oxygen 882-885 people within a year can breathe. 

Allocated with one adult oak in the course of a photosynthesis by oxygen 40-45 people allocated 

with a juniper oxygen can breathe 20-25 people within a year can breathe. Besides, the oak 

neutralizes 30-40 tons, and a juniper - 15-20 tons of dust, harmful gases. Therefore the called 
trees it is necessary to grow up more in the city, they can be grown up in lodges, on a balcony, at 

offices, in audiences of universities and schools. 

Key words: ecology of Almaty, the gases polluting the atmospheres, paths of 

neutralization of these gases, the cheapest way of cultivation of an oak, a juniper. 

 

 Қоршаған ортаның кейінгі кезеңдердегі ең күшті ӛзгерістерінің бірі- биосфераның 

әлемдік жылынуы, яғни атмосфераның және гидросфераның біртіндеп, бірақ үздіксіз 

жылынуы. Бұл ғылымда және қоғамдық пікірде дәлелденген факт. БҰҰ мамандарының 

мәліметі және біздің пікіріміз бойынша, климаттың әлемдік жылынуының негізгі 

себептері: Біріншіден- бұл адамзаттың тіршілік әрекеті нәтижесі. Адам баласы ӛндірісті, 
техниканы, транспортты зор қарқынмен дамытты, ауыл шаруашылығы 

интенсивтендірілді. Нәтижесінде атмосфераға ―жылыжай эффектін‖ беретін СО2, улы 

СО газдары, метан, күкірт пен азот оксидтері және басқада зиянды газдар заводтар мен 

жылу электростанциялары трубаларынан, автокӛліктерден орасан кӛп мӛлшерде 

шығарылуда. Мысалы, 1960-1990 жылдары ішінде ауаға шығарылған СО2 және басқа 

газдар  мӛлшері 13%-ға артқан, 1991-2015 жылдары бұл процесс 2-4 есеге күшейген. Бұл 

биосфераның әлемдік жылынуын күшейте түсуде және де ауаны ластауда. Ал, ластанған 
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ауа планетамызда жылына 7 млн. адамның ӛліміне себепкер болуда, ал жануарлар мен 

жәндіктерге, ӛсімдіктерге  тигізген зиянды әсері жӛнінде мәліметтер жоқ. Кыс 
айларында (2015 ж. желтоқсан), үлкен мегаполис қалаларда, мысалы Римде, Миланда  

улы тұман (смог) байқалды, ал Пекинде Қытайдың солтүстігінде ауаның ластануы 

қалыпты деңгейден 10-20 есе жоғары болды, улы тұманның ұзақ сақталуына сәйкес 

ауаның ластануының «сары, қызғылт деңгейі» жарияланды. Қыс айларында Алматы 

қаласының ауа бассейнінде де түтінді тұман жиі болады. 

   Алматы қаласында ауа бассейнін ластаушы негізгі кӛздердің бірі- автокӛліктерден 

шығарылатын улы газдар. Қазақстан бойынша 5 млн. 755 мың жеңіл автокӛлік, ал Алматы 

қаласында 570 мың автокӛлік тіркелген. Сырттан Алматыға күніне 170 мың автокӛлік 

келіп кетеді. Соның ішінде орташа есеппен 10500 кӛлік қала ішінде тәулік бойы 

қозғалыста болады. Олардың әрқайсысы қозғалыста болып, әрі кептелісте 30 мин. тұрып 

қалса, аталған кӛліктердің двигателі 5250 сағат бойы жұмыс істеп тұрады. Осы кезеңде 
13125 литр жанармай жағылып, оған 39375 литр оттегі (О2) жұмсалынады (жағылады), ал 

бұл оттегімен 882-885 адам жыл бойы тыныс алар еді. Алматы қаласында ағаштар кӛп 

ӛсіріледі, қала жасыл желекке бӛленген. Дегенмен калада қандай ағашты ӛсімдіктерді 

кӛбірек ӛсіру керек?         

 Жетілген бір емен ӛсімдігінің биіктігі 40-50 м болады, және ол 1000-1500 жыл ӛмір 

сүреді. Бір еменнің фотосинтезі процесінде жаз бойы шығарылған оттегі мӛлшері 40-45 

адамның жыл бойы, ал ӛсіп тұрған 1000 түп еменнің шығарған оттегімен 45000 адамның 

жаз бойы  тыныс алуына жетеді екен. Сонымен қатар бір емен ағашы  жыл бойы 30-40 

тонна шаң-тозаңды залалсыздандырады және кӛктемнен кұзге дейін микробтардың ӛсіп 

дамуын тежейді, немесе   жояды екен.  
 Арша биіктігі 10-25 м болатын, 300-800 жыл ӛмір сүретін ағашты ӛсімдік. Жетілген 

бір аршаның шығарған оттегі мӛлшері 20-25 адамның бір жыл тыныс алуына жетеді екен. 

Сонымен қатар арша бір жыл ішінде 15-20 тонна шаң-тозаңды залалсыздандырады. 

Сондықтан, емен және арша ағаштары қалалардың, әсіресе Алматы қаласының 

қӛшелерінде, парктерінде,скверлерінде кӛптеп егіліп ӛсірілгені жӛн. Арша мен еменді 

үйде балконда, офистерде, университеттер мен мектептердің аудиторияларында 1-1,5 м 

биіктікке жеткенше ӛсіруге болады, ал бұл ағаштар бӛлмелердің ауасын тазартады, 

микробтардың ӛсіп дамуын тежейді немесе жояды. Біздің зерттеу нәтижелеріне қарағанда, 

студенттер, оқушылар  кӛп болатын аудиториялар-да, клиенттер кӛп болатын офистерде 

микробтар споралары және вирустар кӛбірек болады екен. Арша, емен ағаштарымен қатар 

акация, үйеңкі, бозарша (туя), терек т.б. ағаштарын ӛсіру керек.    
   Сосын аталған ағашты ӛсімдіктерді далаға (топыраққа) отырғызуға болады 

(1,2 суреттер).   

 Алматы қаласына жаз айларында ыстық ауа (40-47
0
С) батыстан, табаны ашылған 

Үлкен Аралдан, оның маңайындағы құмдардан, және Жезқазған жақтан келеді. 

Сондықтан Алматы қаласымен Алтын Орда базары арасында 100 қатар, немесе оданда 

көп қатар емен, арша, бозарша (туя), акация, үйеңкі, терек ағаштары өсірілсе. Үйеңкі, 

қарағаш және терек ағаштарының арасы 5 метрден, осы ағаштар арасына арша, емен, 

бозарша, акация отырғызылса (олардың арасы 1,5 метрден). Мұндай қатарлап өсірілген 

ағаштар тізбегі тау етегінен басталып, 1-Алматының солтүстігіне қарай дуға болып 

жалғастырылса. Осылай өсірілген ағаштар 
тізбегі Алматыға Арал теңізі жақтан келетін аптап ыстық ауаға барьер, кедергі 

болар еді. Үйеңкі, қарағаш және терек ағаштары тез өседі, сондықтан олар әдепкіде 

баяу өсетін емен, арша, бозарша (туя), акация ағаштарына көлеңке болып, олардың 

дұрыс өсуіне қолайлы микроклимат қалыптастырады.   
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1 сурет. Үйдегі балконда (3 этаж) ӛсірілген арша (горшоктарда), үйеңкі (үлкен 

баклажкада), арша (бірінші қатардағы стаканчиктерде), емен (екінші қатардағы 

стаканчиктерде).   

          

  
  

                     2 сурет. Үйдегі балконда ӛсірілген арша ӛсімдігі 

 

 Осындай әдіспен аталған ағаштарды Алтын Орда базары мен Қасклең кенті 

арасында және  Қасклең мен Ұзынағаш қалашықтары арасында да отырғызып өсірген 

жөн. Осылай өсірілген ағаштар тізбегі Алматыға Арал теңізі жақтан келетін аптап 

ыстық ауаға (42-47
0
 градус) барьер, кедергі болар еді.  

 Сонымен қатар, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда қалаларында да 
ағаштарды осылай, жоғарыда көрсетілген тәсілмен өсірген жөн және осы қалалар 

әкімшіліктерімен келісімге келу керек.  

 Емен және арша ӛсімдіктерін тұқымынан ӛсіру әдістемелері [2,3]:    Емен 

тҧқымдарын жинау, егуге дайындау, егу. Емен негізінен тұқымы арқылы кӛбейеді. 

Сәуір-мамыр айларында гүлдеп, қыркүйек-қазан айларында жеміс береді. Тұқымы 

жаңғақ, оны қыркүйек айында, жауын-шашын аз болып, ауа, топырақ құрғақ болған кезде 

жинаған дұрыс. Емен жаңғағын жинағанда оның қабығының шытынамағаны дұрыс. 

Шытынаған жағдайда ол жерлерге микробтар түсіп, ылғал болған жағдайда тұқымдарды 

шірітеді. Жиналған жаңғақ тұқымы 10-15 күн ―жатып сақталуы‖ керек, сосын егуге 

болады (3 сурет). 
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                           3 сурет. Емен ӛсімдігінің тұқымы − жаңғақ. 

  

 Тҧқымдарды егу. Бұл үшін бір рет пайдаланатын (одноразовый) стакандар 

алынып, біреуінің түбін шприцтік инемен немесе бізбен теседі (3-5 рет), ал екіншісі 

тесілмейді. Тесілген стаканды тесілмеген стакан ішіне кигізеді, сосын кӛң араластырылған 
топырақпен, дұрысы гүлдер ӛсіруге арналған қара топырақты жергілікті топырақпен 

араластырып (ара қатнасы 1:1) толтырады, шамалы нығыздайды (гүл ӛсіруге арналған 

топырақтың сипаттамасы тӛменде келтірілген, қараңыз). Әрбір стаканға емен жаңғағы 3-

ден себіледі. Беті топырақпен жабылады, бірақ тұқым тереңге түспеуі керек, беті жабылса 

болды, тереңдігі 0,8-1см, сосын жаймен су құйылады. Топырақ тұрақты түрде ылғалды 

болуы керек, сонымен бірге тұқымның ӛнуі үшін оттегіде қажет. Ол үшін 1 күн ӛтіп, 2-ші 

күні әрбір стакандар суарылады, бірақ су кӛп құйылмауы керек. Нәтижесінде стакандағы 

топырақ ылғалды болады, әрі арасына ауа кіріп, бӛрткен тұқымдар оттегімен қамтамасыз 

етіледі. Егілген емен тұқымы 40-65 күнде таяқша болып шығады. Бір мезгілде егілген 

жағдайдың ӛзінде әрбір стакандағы емен жаңғағы әртүрлі уақытта (45-80 күн аралығында) 
шығады және ӛсу жылдамдығы әртүрлі болады (4,5 суреттер). 

 Стакандарды толтыратын топырақ гүлді және басқа ӛсімдіктерді ӛсіруге 

пайдаланылатын әмбебап (универсальды) қоректік грунт, оның құрамы: тӛменгі және 

жоғарғы торфқа құм, керамзитті дренаж, доломитті ұн араластырылған, микроэлементтері 

бар комплексті минералды тыңайтқыштар қосылған. Топырақтағы ӛсімдіктерге сіңімді 

қоректік элементтер мӛлшері (мг/кг): N- 350 мг/кг, Р2О5- 300 мг/кг, К2О- 450 мг/кг. Осы 

топырақты жергілікті топырақтармен салмағы немесе кӛлемі бойынша   1 : 1. есебімен 

араластырып, стакандарды, горшоктарды, баклашкаларды толтырып, емен, арша, үйеңкі, 

бозарша (туя), акация ағаштары тұқымдарын егіп ӛсіруге болады.     

     Стакандардағы емен ӛскіндерін кҥтіп-баптау. Күтіп-

баптау шаралары − негізінен суару. Екі күн ӛтіп, 3-ші күні стакандағы ӛскіндер аздап 
суарылады. Егер стакандарға су кӛбірек құйылса емен тамырларына ауа жетіспегендіктен 

әлсіреп ауруға шалдығады, сосын ӛледі. Әрбір стаканға егілген, еменнің 3 жаңғақ 

тұқымының барлығы түгел шыға бермейді. Ӛйткені тұқымдардың табиғи жағдайдағы 

физиологиялық қасиеті, шығымдылығы әртүрлі. Сондықтан тұқым себілген стакандардың 

кейбіреулерінде бір ӛскіннен, кӛпшілігінде екеуден, аз бӛлігінде 3-ден шыққан. Ӛскіндер 

шыққан стакандар терезеге жақын, күн сәулесі түсетін жерде столға орналастырып, қыс 

бойы күтіліп бапталады (4,5 суреттер). Осы әдістеме арқылы ӛте кӛп мӛлшерде емен 

ӛскіндерін ӛсіріп дайындауға болады (4,5 суреттер) және бұл ӛте арзанға түседі. 
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   4 сурет. Емен тұқымы әрбір стаканға үшеуден себілген жағдайда              

ӛніп шыққан ӛскіндер  

 

  Аршаның тҧқымдарын жинау және егу. Аршаның жеміс бүрі жидек 

пішіндес немесе шар тәріздес, 4-6 жапырақша бірігіп ӛскен, әрбір жапырақша түбінде бір 
дән бар. Ішіндегі дәні (тұқымы) қыркүйек айында піседі. Жеміс бүрі әдепкіде кӛкшілдеу 

болады (5 сурет, 1). Тұқым піскен кезде жапырақшалар қоңыр түсті болады да, 

жапырақшалар ашылып (5 сурет, 2), дәндер (4-5 тұқым) жерге түсіп шашылады.  Сосын 

оны жинап алу ӛте қиын, ӛйткені дәндердің түсі топырақ тәріздес әрі майда (5 сурет, 3). 

Сондықтан жеміс бүрі жапырақшалары ашылмай тұрғанда, шамалы қоңырқай түсті 

болғанда, қыркүйек, қазан айларында жинайды. Жиналған тұқым жетіліп піскенше 10 күн 

―жатып сақталуы‖ керек, сосын егуге болады. 

 Тҧқымдарын егу. Бұл үшін бір рет пайдаланатын (одноразовый) стакандар 

алынып, біреуінің түбін шприцтік инемен немесе бізбен теседі (3-5 рет), ал екіншісі 

тесілмейді. Тесілген стаканды тесілмеген стакан ішіне кигізеді, сосын кӛң араластырылған 

топырақпен, дұрысы гүлдер ӛсіруге арналған қара топырақты жергілікті топырақпен 
араластырып (ара қатнасы 1:1)  толтырады, шамалы нығыздайды. (Гүлдер ӛсіруге 

арналған қара топырақ магазиндерде (базарларда) сатылады, және ол арзан). Әрбір 

стаканға арша тұқымы бесеуден себіледі; Беті топырақпен жабылады, бірақ тұқым 

  
 

 
5 сурет.  Емен тұқымынан осылай ӛте кӛп мӛлшерде ӛскіндер ӛсіруге болады. 
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5 сурет.  Арша ӛсімдігінің жеміс бүрі (1), ашылған жеміс бүрі жапырақшалары (2) және 
тұқымы (3). 

 

тереңге түспеуі керек, беті жабылса болды, тереңдігі 0,8-1 см, сосын жаймен су құйылады. 

Топырақ тұрақты түрде ылғалды болуы керек, сонымен бірге тұқымның ӛнуі үшін 

оттегіде қажет. Ол үшін 2 күн ӛтіп, 3-ші  күні әрбір стакандар суарылады, бірақ су кӛп 

құйылмауы керек. Нәтижесінде стакандағы топырақ ылғалды болады, әрі арасына ауа 

кіріп, бӛрткен тұқымдар оттегімен қамтамасыз етіледі. Егілген арша тұқымы 40-45 күннен 

кейін екі ұрық жапырақты болып шығады (6,7 суреттер).     

  
 

6 сурет. Арша тұқымы әрбір стаканға бесеуден себілген  

жағдайда ӛніп шыққан ӛскіндер. 

 

     
 7 сурет. Арша тұқымын ӛте кӛп мӛлшерде ӛскіндерді осылай кӛптеп      

          ӛсіруге болады. 

  

 Өскіндерді күтіп-баптау. Әрбір стаканға егілген аршаның 3-5 тұқымының 

барлығы түгел шыға бермейді. Ӛйткені тұқымдардың табиғи жағдайдағы физиологиялық 

қасиеті, шығымдылығы әртүрлі. Сондықтан тұқым себілген стакандардың 
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кейбіреулерінде бір ӛскіннен, кӛпшілігінде екеуден, аз бӛлігінде 3-5-ден шыққан (6,7 

сурет). Ӛскіндер шыққан стакандар терезеге жақын, күн сәулесі түсетін жерде столға 
орналастырып, қыс бойы күтіліп бапталады. 

 Күтіп-баптау шаралары − негізінен суару. Үш күн ӛтіп, 4-ші күні стакандағы 

ӛскіндер аздап суарылады (7 сурет). Егер стакандарға су кӛбірек құйылса арша  

тамырларына ауа жетіспегендіктен әлсіреп ауруға шалдығады, сосын ӛледі. 
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Тҥйіндеме:  Қазақстан Республикасы дамыған елдер арасында бәсекеге қабілетті 

мемлекет болуы үшін болашақ ұрпаққа үш тұғырлы тілді меңгерту бүгінгі басты 

міндеттердің бірі болып табылады. 

 Мақалада бастауыш мектептегі тілдік пәндерді үштілді білім беру саясаты 

шеңберінде оқыту ерекшеліктері сӛз болады.  Тілдік пәндерді оқыту үдерісі тыңдалым, 

оқылым, жазылым, айтылым әрекеттері арқылы жүргізіліп, коммуникативтік тәсіл 

қолданылады. Кӛптілді білім беру бағытында жүйелі жүргізілетін сӛздік жұмысы, 

мәтінмен жұмыс жасау, ӛлеңдер жаттау, жағдаяттық тапсырмалар орындау, постерлермен 

жұмыс істеу, сахналық қойылым дайындау т.б. белсенді әдістерді қолдану барысында 

оқушылардың сӛздік қоры жетілдіріледі. Бастауыш сыныптардағы тілдік пәндерді 
оқытуда оқушылардың жас ерекшеліктері және қоршаған ортаны қабылдауға қатысты 

психологиялық жай-күйі ескеріледі. 

«Қазақ тілі» пәнін оқытуда әрбір жаңа тақырыпты үш тілді оқыту аясындағы 

ағылшын және орыс тілдерінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық деңгейлердегі 

ұқсастығы мен айырмашылықтарын салыстыра отырып меңгертуге басты назар 

аударылады. Осылай мұғалім оқу үдерісінде оқушылардың үш тілді тең дәрежеде қатар 

үйренуіне әдістемелік тұрғыдан мүмкіндік туғызатындығы талданады. 

Ағылшын тілі бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың  негізі ана тілін меңгеру және 

тұлғаның әлеуметтену үдерістерін қайталау болып табылады. Балалар ӛз ана тілінде 

жазуды меңгергенге дейін оларды ағылшын алфавитімен таныстырмайды, сондай-ақ 

ағылшын тілінде жаздырмайды. 1-сыныпта ағылшын тілінде жазғызуға болмайтындығына 
байланысты пәннің алдын ала ӛткізілетін ауызша мазмұны болады. Мұнда оқытудың 

басты ұстанымы – коммуникативтілік болып табылады. Бұл оқу үдерісін бастауыш мектеп 

оқушыларының тұрмыстық және оқу жағдайындағы қарым-қатынас барысында 

тыңдалым, айтылым (оқу мен жазу 2-сыныптан бастап енгізіледі) секілді тілдік 

қызметтерін нақты қарым-қатынас жағдайына барынша жақындатуды қамтамасыз етеді. 

Барлық тілдік пәндерді (ана тіл, екінші тіл, шетел тіл) функционалды-коммуникативтік 

технология бойынша бірыңғай тақырыптық минимум негізінде оқытудың тиімділігін 

ғалымдардың зерттеулерінен байқауға болады. Бұл жағдайда әр тілдік пән жеке 

оқытылады, бірақ тіл дамыту тақырыптары бағдарламада кӛрсетілген ортақ тақырыптар 

негізінде бірдей болғаны дұрыс. 
Ол үшін ортақ тақырыптар бойынша бірыңғай лексикалық минимум, бірыңғай 

жағдаяттар минимумын, сӛйлеу ниетінің бірыңғай минимумын анықтау, үш тілден 

семантикалық нышандары сәйкесетін лексикалық және грамматикалық минимумдар 

құрастыру қажет. Тілді үйренуге балалардың қызығушылығын арттыру үшін 

тапсырмаларды түрлендіріп отырған дұрыс. Тілдік пәндерді оқытуда сабақтың оқу 

мақсаттарына сәйкес тапсырмаларды кӛптілдікті дамытуға бағыттап беруге болатыны 

мысалдармен қарастырылады. Сонымен қатар кӛптілділік жағдайында тілдік пәндерді 
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оқытқанда кіріктірілген сабақтарды ұйымдастырудың  маңыздылығы да айтылады. 

Тілдерді кіріктіріп оқытуда әрбір тақырыптарды мазмұнына қарай іріктеп, үш тілді оқыту 
аясындағы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық деңгейлердегі ұқсастығы мен айырмашылықтарын салыстыра отырып 

меңгертуге басты назар аударылады. Осылай мұғалім оқу үдерісінде оқушылардың үш 

тілді тең дәрежеде қатар үйренуіне әдістемелік тұрғыдан мүмкіндік туғызады. 

Тҥйінді сӛздер: үштұғырлы тіл, кӛптілділік, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, 

тілдік пәндерді оқыту, пәндерді кіріктіру, белсенді әдістер, коммуникативтік тәсіл. 

 

PECULIARITIES  OF  TEACHING LANGUAGE DISCIPLINES OF PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF MULTILINGUALISM 

 

Annotation 
One of the key tasks today is to study the three main languages for future generations to 

ensure that the Republic of Kazakhstan is a competitive state among developed countries.  

The article discusses the peculiarities of teaching language subjects in primary school as 

part of a trilingual educational policy. The process of teaching language is carried out by 

listening, reading, writing, speaking and communicative approach. Systematic vocabulary in 

multilingual education, working with text, writing poems, situational tasks, working with 

posters, preparing script performances, etc. The vocabulary of students will be improved by 

using active methods. The age profile of students and the psychological state of the environment 

are considered when studying language courses in primary school. 

Teaching the subject "Kazakh language" focuses on the study of each new subject by 
comparing the similarities and differences in the phonetic, lexical, grammatical levels of English 

and Russian languages in the field of three languages. Similarly, the teacher analyzes the 

learning process in such a way as to provide students with the opportunity to equally learn the 

three languages. 

The basis of teaching English is the ability to master the native language and repeat the 

process of human socialization. Children will not be familiar with the English alphabet before 

writing their native language, and they will not write in English. 

Due to the fact that 1st grade cannot be taught in English, the subject has preliminary oral 

content. Here the basic principle of teaching is communication. This ensures that learning 

processes, such as listening, reading and writing, are introduced in the context of real 

communication, in the process of teaching primary school students in their home and learning 
context. 

The effectiveness of teaching all language disciplines (mother tongue, second language, 

foreign language) using a single thematic minimally functional-communicative technology can 

be seen from the research of scientists. In this case, each course of study is studied individually, 

but the topic of language development should be the same as the general topics in the program. 

To do this, it is necessary to define one lexical minimum of common themes, a unique 

situation, a common minimum of speech intentions, and lexical and grammatical minima that 

correspond to semantic symbols in three languages. Developing tasks to increase children's 

interest in learning a language. Examples of language learning examples can be developed for 

multilingual development in accordance with the lesson’s learning objectives. 
It also emphasizes the importance of organizing comprehensive lessons in the teaching of 

multilingualism. The integration of languages will focus on the choice of each topic based on the 

content and comparison of similarities and differences in phonetics, vocabulary, grammar of the 

three languages of instruction with Kazakh, Russian and English. Thus, the teacher provides a 

methodological approach to learning and equal learning of three languages in the learning 

process. 
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 «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа 

саналы, мағыналы, ӛнегелі тәрбие мен білім беру бүгінгі күннің талабы. Тілдің адам 

ӛміріндегі ең шешуші рӛл атқаратыны баршамызға белгілі. Ол – қарым-қатынас құралы 

болумен қатар танудың, түсінудің, дамудың құралы. Бүгінгі күнгі Қазақстан 

Республикасының шет елдермен халықаралық байланыстарын дамытып, елімізді әлемдік 

аренаға шығару үшін кӛп тіл білетін жас ұрпақ тәрбиелеу қажет-ақ. Ел Президенті 

Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХІІ сессиясында сӛйлеген сӛзінде: 

«Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кемі үштілді болуы, қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерін еркін меңгеруі тиіс. Еуропада кӛптілділік қалыпты нормаға айналған, біз де осы 

қатардан міндетті түрде табылуға тиіспіз. Ағылшын тілін кең тұрғыда білмей, ұлттың 

нағыз бәсекеге қабілеттілігі туралы айту қиын», - деген-ді [1]. 

 Үш тұғырлы тіл идеясына Елбасы нақты анықтамасын да берді: қазақ тілі 

мемлекеттік дәрежесінде мемлекет ӛмірінің бар саласында «бүкіл қоғамымызды 

біріктіруші» қызметін атқарса, орыс тілі ұлттар арасындағы қарым-қатынастарға қызмет 

етеді, ал ағылшын тілі әлемдік экономикаға, әлемдік қауымдастыққа кірігуімізге қызмет 

етеді. Елбасымыздың «Үш тұғырлы тіл саясаты» негізінен тілдік пәндерде жүзеге 

асырылады. Қазақ мектебінің балалары білімді ана тілі – мемлекеттік тілде алса, сонымен 

қатар орыс, ағылшын тілдерін де сол деңгейде меңгеруде. Халықаралық қатынастар 

күннен-күнге ерекше кӛтеріліп жатқан қазіргі таңда дүние жүзінің әлеуметтік мәдени 
талап тілегіне орай бірнеше тілді қатысымдық құзыреттілікті дамыту күрделі міндеттердің 

бірі болып табылады. «Адам ӛмірінің шегі бар, ал білімнің шегі жоқ»-деп атап ӛткен 

Елбасы оқушы жастарды ғұмыр бойы білімнің тұнғиығына терең үңілуіне шақырды. «Мен 

бүгінгі ұрпақтың үш тіл білуін қолдаймын. Мемлекетік тіл – мемлекет құрушы ұлттық 

тілі, ал орыс тілін білу – ұлы байлық. Ағылшын тілі ілгерілеушілік пен технологиялардың 

тілі болғандықтан біз оны үйренуге тиіспіз. Ал қазақ тілі барлық Қазақстанды біріктіріп, 

жақындастырып ӛзара түсіністік пен сүйіспеншілікке жетелейді»,-деді. Елбасының 2011 

жылғы «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» атты жолдауында 2020 жылға дейінгі 

еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының нақты жоспарын айқындап берді. Осы 

жолдауда білім мен ғылымның модернизациясын жалғастыру қажеттігін меңзеді [2]. 2020 
жылға қарай ағылшын тілін білетін халықтың саны кемінде 20%-ды құрауы тиіс делінген. 

Әрбір қазақстандық мемлекеттік тілмен қатар, ағылшын тілін де терең меңгеруі керек. 

Осы мақсатта 2013-2014 оқу жылында елімізде жалпы білім беретін мектептерде ағылшын 

тілі бірінші сыныптан бастап оқу бағдарламасына еңгізілді.   

 Бастауыш мектептің «Тіл мен әдебиет» білім беру саласындағы қазақ тілі мен 

әдебиетін, орыс тілі мен әдебиетін және ағылшын тілін оқыту үштілді білім беру саясаты 

шеңберінде іске асырылады [3]. Тілдік пәндерді оқыту үдерісі тыңдалым, оқылым, 

жазылым, айтылым әрекеттері арқылы жүргізіліп, коммуникативтік тәсіл қолданылады. 

Кӛптілді білім беру бағытында жүйелі жүргізілетін сӛздік жұмысы, мәтінмен жұмыс 

жасау, ӛлеңдер жаттау, жағдаяттық тапсырмалар орындау, постерлермен жұмыс істеу, 

сахналық қойылым дайындау т.б. белсенді әдістерді қолдану барысында оқушылардың 
сӛздік қоры жетілдіріледі. Бастауыш сыныптардағы тілдік пәндерді оқытуда 

оқушылардың жас ерекшеліктері және қоршаған ортаны қабылдауға қатысты 

психологиялық жай-күйі ескеріледі. 

Тілдік пәндердің мазмұны ойын және танымдық іс-әрекеттер арқылы білім 

алушылардың бойында тілдерді үйренуге деген қызығушылығы мен оң қатынасын 

дамытуға, сондай-ақ ақпарат алмасу, тілдік материал ретінде мәтінмен жұмыс істей білу, 
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фразалар мен сӛз орамдарының мәнін түсіну және оларды нақты жағдайлар кезінде 

қолдану үшін бастапқы коммуникативтік дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.   
«Қазақ тілі» пәнін оқытуда әрбір жаңа тақырыпты үш тілді оқыту аясындағы 

ағылшын және орыс тілдерінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық деңгейлердегі 

ұқсастығы мен айырмашылықтарын салыстыра отырып меңгертуге басты назар 

аударылады. Осылай мұғалім оқу үдерісінде оқушылардың үш тілді тең дәрежеде қатар 

үйренуіне әдістемелік тұрғыдан мүмкіндік туғызады. Қазіргі кездегі қазақстандық ортада 

пайда болып жатқан кӛптеген жаңа құбылыстар, жаңалықтардың кӛпшілігі кӛне латын 

тілінде, ағылшын тілінде аталатыны белгілі. Осы тұста мұғалім оны үштілділік бағытта 

тануға пайдалана алады. Оқушылардың компьютерді, телефонды, интернетті еркін 

пайдалануы – қазақ тілі сабақтары үшін тек мол ақпарат алу мақсатында ғана емес, үш 

тілді үйренудегі ортақ нүктені табуға, тиімді қолдануға да тірек болады. Басқа пәндердің 

мазмұнын меңгертуде мемлекеттік тілді дұрыс қолдану пәнаралық байланыс арқылы 
жүзеге асырылады. Мысалы, жыл мезгіліне байланысты бір тақырыпты жан-жақты 

талдау, себеп-салдарын түсіндіру, фактілер мен кӛзқарасты ажырату, тақырыпты 

талқылау кезінде оқушылар қазақша ӛз ойын жүйелеуге, түрлі ақпарат ресурстарынан 

алған мәліметтерін бағалап, ӛзгелерге ӛзі білетін ақпаратты анық, түсінікті жеткізуге 

дағдылануы керек. Бұл оқушылардың басқа пәндер бойынша да қазақ тілімен қатар 

ағылшын және орыс тілдерін меңгеруде жетістікке жетуіне  кӛмектеседі. 

Ағылшын тілі бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың  негізі ана тілін меңгеру және 

тұлғаның әлеуметтену үдерістерін қайталау болып табылады. Балалар ӛз ана тілінде 

жазуды меңгергенге дейін, қоршаған ортамен қарым-қатынас барысында табиғи 

қажеттіліктерін білдіретін қарапайым түрде ӛз ойларын жеткізе бастайды. Мектеп алды 
жасындағы балалар нақты түсініктерге сүйенеді, ӛйткені олар абстрактілі ойлау 

элементтерін ғана меңгере бастайды. Осы факторлар бірінші сыныпта ағылшын 

алфавитімен таныстырмауға, сондай-ақ ағылшын тілінде жаздырмауға негіз болады. 

Ӛз ойларын білдіру қажеттіліктерін тудыратын қоршаған орта жағдайы ағылшын 

тілін меңгертудің алғашқы сатысы болуы тиіс. Қазақстанда мұндай табиғи қалыптасқан 

жағдай болмағандықтан, ағылшын тілін меңгеру үдерісін қарым-қатынастың шынайы 

жағдайына жақындастыру мақсатында қоршаған болмысты әдіснамалық тұрғыдан 

ықшамдау жүргізу керек. Экстралингвистикалық материал белгілі бір сатылы 

ұйымдастырылған жүйені білдіреді, ол мынадай тізбе арқылы кӛрініс табады: тақырыптық 

ӛріс – шағын тақырыптар және оларға сәйкес тақырыптық сӛздер тобы – сӛйлеу 

интенциялары және оларға қызмет атқаратын грамматикалық құрылымдар – тілдік 
жағдаяттар – диалогтік бірліктер – диалог құрылымдық-мазмұндық сызба-нұсқалары. 

Осы орайда оқытудың келесі дидактикалық ұстанымдарды басшылыққа алу қажет: 

тәрбиелеп оқыту, белсенділік, кӛрнекілік, жүйелілік және бірізділік, меңгеруді бекіту, 

қолжетімділік, дараландыру ұстанымдары. 

1-сыныпта ағылшын тілінде жазғызуға болмайтындығына байланысты пәннің алдын 

ала ӛткізілетін ауызша мазмұны болады. Мұнда оқытудың басты ұстанымы –

 коммуникативтілік болып табылады. Бұл оқу үдерісін бастауыш мектеп оқушыларының 

тұрмыстық және оқу жағдайындағы қарым-қатынас барысында тыңдалым, айтылым (оқу 

мен жазу 2-сыныптан бастап енгізіледі) секілді тілдік қызметтерін нақты қарым-қатынас 

жағдайына барынша жақындатуды қамтамасыз етеді. 
Бастауыш мектеп оқушыларына ағылшын тілін оқытуда функционалдық ұстанымға 

баса назар аударылады. Тілдік жүйе абстрактілі түрде емес, нақты тақырыптарға, 

жағдаяттарға қызмет ететін ағылшын тілінің түрлі деңгейіндегі, яғни лексикалық және 

синтаксистік (фонетикалық, сӛзжасамдық, морфологиялық) құралдарының микрожүйесі 

ретінде кӛрініс табады. 

 Барлық тілдік пәндерді (ана тіл, екінші тіл, шетел тіл) функционалды-

коммуникативтік технология бойынша бірыңғай тақырыптық минимум негізінде оқытуға 
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болады [4]. Бұл жағдайда әр тілдік пән жеке түрінде оқытылады, бірақ тіл дамыту 

тақырыптары бағдарламада кӛрсетілген ортақ тақырыптар негізінде бірдей болғаны 
дұрыс. 

Ол үшін ортақ тақырыптар бойынша бірыңғай сӛздер минимумын, бірыңғай 

жағдаяттар минимумын, сӛйлеу ниетінің бірыңғай минимумын анықтау, үш тілден 

семантикалық нышандары сәйкесетін лексикалық және грамматикалық минимумдар 

құрастыру қажет.  

Оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру стратегиялық 

мақсатына сәйкес тілдік құралдардың дұрыс іріктелуі маңызды. Яғни, абстрактілі тілдік 

жүйеге емес,  функционалды, қарым-қатынас құралы ретінде тілді меңгертуге 

бағытталады. Әлі де XIX ғасырдың 60-70 жылдарында қалыптасқан дәстүр бойынша 

мұғалім тілді оқытудың соңғы нәтижесін оқушылардың фонетикалық, лексикалық, 

фразеологиялық, сӛзжасам, морфология және синтаксистік деңгейлердегі біліктер 
жиынтығымен қарастырады. Сонда сабақта тілдің коммуникативтік қызметі жүйелі 

кӛрінбейді. Қазақ тілін мемлекеттік, орыс тілін екінші тіл ретінде және шетел тілін оқыту 

барысында тілдік құралдарды функционалды түрде игерту мәселесін шешуге мүмкіндік 

беретін тілдік пәндер мазмұнының лингвистикадан тыс, шындық-болмыс компоненттері 

ескерілгені дұрыс.  

Кӛптілдікті дамыту мақсатында сӛздік қорды және сӛйлеудің синтаксистік жүйесін 

байыту үшін лексиканың да, грамматиканың да семантикалық блоктармен берілгені тиімді 

деп ойлаймыз. Себебі белгілі бір тақырып бойынша сӛйлеу дағдысын тақырып аясында 

айтылған әр ойдың мазмұнына сүйену тәсілі жақсы дамытады.   

Сонымен қатар тілді үйренуге балалардың қызығушылығын арттыру үшін 
тапсырмаларды түрлендіріп отырған дұрыс. Тілдік пәндерді оқытуда сабақтың оқу 

мақсаттарына сәйкес тапсырмаларды кӛптілдікті дамытуға бағыттап беруге болады. 

Мысалы, қазақ тілінің лексика саласы бойынша берілген сӛзге синонимдер  (антонимдер, 

омонимдер) қатарын жазғанда, ӛзіне таныс басқа тілдерден де жазуға болатыны 

тапсырылады.  

Әдебиеттік оқу сабақтарында да,  мысалы, Абайдың аудармаларын оқыту барысында 

алдын-ала бір оқушыға тапсырма беріліп, шығарманы түпнұсқа тілінде оқу тапсырылады. 

Оқушылар шығарманың түпнұсқа және аударма күйінде салыстырып, түпнұсқадағы 

ӛзгешіліктерді сезінеді.  

 Сонымен қатар кӛптілділік жағдайында тілдік пәндерді оқытқанда кіріктірілген 

сабақтарды ұйымдастырудың  маңызы зор.  
Қазақ-орыс-ағылшын тілдерін кіріктіргенде: 1) үш тілде ортақ лексикалық тақырып; 

2) лексика, грамматиканы салыстырмалы оқыту; 3) сӛйлеу белсенділігін ӛзектендіру және 

сӛйлеу әрекетін бағыттауға арналған мәтінді талдаудың жалпы әдістері мен тәсілдері 

қарастырылады.  

Мысалы, сын есім, оның шырайлары туралы кіріктірілген тіл сабақтарында 

грамматикалық материал үш тілде тӛмендегіше салыстырмалы оқытылады.  

Салыстырмалы шырай - бір заттың сындық белгісін екінші затпен салыстырғанда 

кем не артық екенін білдіретін шырайдың түрі. 

 Жасалу жолдары: 

-ырақ, -ірек, -рақ, -рек (кішірек) 
-лау, -леу, -дау, -деу, -тау, -теу (ақтау) 

-қыл, -ғыл, -қылт, -ғылт, -ғылтым (сұрғылтым)  

-аң, -шыл, -шіл, -қай, -ғыш, -шілтім, -ілдір, -ша, -ше (ақшыл, бозаң)  

2. Составная срав. степень 

Более    +  красивый 

Менее   +  красивый 
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3.Adjective – is a word that describes nouns  

Қазақ тілі Русский язык English 

Жай шырай 

Жақсы, жылдам 

Начальная 

Хороший, быстрый 

Positive 

Good, fast 

Салыстырмалы шырай 

Жақсырақ, жылдамырақ 

Сравнительная 

Лучше, быстрее 

Comparative 

Better, faster 

Күшейтпелі шырай 

Ең әдемі, ең жоғары 

Превосходная 

Самый красивый,                    

самый высокий 

Superlative 

the most beautiful,  

the tallest 

 

Бұл оқушыларға үш тілдегі грамматиканы салыстыра отырып жеңіл меңгеруіне 

кӛмектеседі.   

Тілдерді кіріктіріп оқытуда әрбір тақырыптарды мазмұнына қарай іріктеп, үш тілді оқыту 
аясындағы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің фонетикалық, лексикалық, 

грамматикалық деңгейлердегі ұқсастығы мен айырмашылықтарын салыстыра отырып 

меңгертуге басты назар аударылады. Осылай мұғалім оқу үдерісінде оқушылардың үш 

тілді тең дәрежеде қатар үйренуіне әдістемелік тұрғыдан мүмкіндік туғызады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер 

Қазақстан халықтары Ассамблеясының ХІІ сессиясында сӛйлеген сӛзі «Әр жүректі – 

бір ел». –Астана,  2006, қараша. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

жолдауы.  Болашақтың іргесін бірге қалаймыз. -Астана, 2011 жыл, 28 қаңтар. 

Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты.-  Астана, 2015. 
Болатбаева, К. Н. Орыс аудиториясында қазақ тілін оқытудың негізгі принциптері // 

12- жылдық білім беру. - 2014. - №1.  23-26 -б. 
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Тҥйіндеме: Кӛрнекті қазақ ақыны, ағартушы және ойшыл Абай Құнанбайұлы 

Қазақстанның қоғамдық философиялық ойлау тарихында ерекше орын алады. Оның 

барлық ӛмірі мен творчествосы тұлғаның ӛзін-ӛзі жетілдіруі мен тәрбиелеуінің  үлгісі 

болып  табылады. Оның талай халық даналығын ӛз бойына жинақтаған  талапты ақылы 
әлемдік қоғамдық ойлардың жетістіктерімен байыды. Ол сӛздік ӛткір қаруымен 

надандықтың, барлық жаман қылықтарының бетін ашты. Олардан құтылу ақынның 

ӛмірінің мәніне айналды. Адамдардың жауыздығы мен екі жүзділігінен кӛрініс тапқан 

оңбағандығын  ӛз басынан кешіре отырып, жасы ұлғайған шағында шексіз түңіліске 

душар болды. 

Абай қазақ халқының ұлттық санасының оянуының бастауында тұрды. Ол үшін 

адамның адамгершілігі жоғары тұрды. Ол үшін терең демократияшылдық ағартудан 

бастау алатын Халықтың бірлігін ӛнермен салыстырды. Абайдың саяси кӛзқарасына 

гуманизм, демократияшылдық, діншілдік қалыптарының күрделі ауытқушылықтары тән. 

Абай Қазақстанның қоғамдық-саяси ойдың күрделілігі мен қайшылылығы себепші 
болатын экономикалық және саяси даму ерекшеліктеріне сүйенді. Абайды осындай 

жағдайда қазақ қоғамының тағдыры қалай болатындығы толғандырды. Ақынды 

қазақтардың халық ретінде ӛз мемлекетінің болмауы және отаршыл әкімшіліктің 

жергілікті тұрғындарды болыстық басқармадан жоғары, ӛзін-ӛзі билеу жұмысына 

жібермеуі рухани күйзеліске салды. 

Абай қазақтардың ӛз дәстүрлерінің, құндылықтарының, әдеттерінің, ӛмір салтының 

бар екендігін «Ғибрат сӛздерінде» ұдайы кӛңіл аудара айтты. 

Абайдың терең ойларының қоғамдық-саяси аспектілеріне талдау жасау оның рух, 

ерік, бостандық, халықтың құқығы, сондай-ақ мемлекеттілікпен жігерленуі 

кӛзқарастарының ғажап теңдігімен және кӛлемділігімен ерекшеленеді. 

Әдебиетке кемеліне келген жаста келген Абай ұлттық ауыз әдебиетімен қатар 
шығыс поэзиясын құмарлықпен бойына сіңірді. Оның дүние танымының  қалыптасуына 

шығыс  жұлдыздары: Фирдауси, Навои, Шамси, Сагди, Хафиз, Физули, Низами, Жами, 

Бируни, Омар Хаям, Бабур, Ұлықбек, Дулати және т.б. зор әсер етті. 

Ӛзінің ақыл-ой ӛрісінің кеңеюінде тек шығыс деректерімен шектелмеді. Оны 

әлемдік мәдениеттің, еуропалық философ-ойшылдардың, орыс жазушыларының 

жетістіктері тартты және білімге деген осы қызығушылық терең философиялық ойларға, 

тарих пен дүниенің жұмбақтарын шешуге жетеледі. 

Гете мен Абайдың творчестволарын терң салыстыру поэзияның екі алыбының 

рухани үндестігі жӛнінде қортынды жасауға мүмкіндік береді.  

«Абай әдеби тілдің баюы мен дамуына зор творчестволық жұмысты іске асырады. 
Ақын қазақ әдебиетінің «бастапқы элементін» - жалпы халықтың тілді барынша 

пайдаланып, оны бұрынғыдан да мәнерлі, икемді, кӛркем жасады. Абай ӛлеңдерінде 

сӛздер ӛзінің негізгі маңызымен қатар жаңа мағынаға, ерекшелікке және ауыспалы 

мағынаға ие болды» (Сильченко М.С. Творческая биография Абая. –Алматы: Изд-во АН 

Каз ССР, 1957.) 
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Summary: The whole life and work of the poet and philosopher Abai serves as an 

example of self-improvement and self-education of the individual. His inquisitive mind, which 

absorbed a lot of popular wisdom, was enriched by the achievement of world social thought. 

With a sharp weapon of the word, he exposed all the abomination of ignorance, the deliverance 
from which became for him the meaning of life. Having experienced the meanness of people, 

expressed in hypocrisy, he in old age came to a deep disappointment. 

Abai stood at the origins of the awakening of the national identity of the Kazakh people. 

Above all for him is the feeling of the dignity of man. Deep democracy Abai took the beginning 

of enlightenment. The unity of the people is compared with art. The political views of Abai are 

characterized by a complex shift in the positions of humanism, demokratism, religiosity. Abai 

proceeds from the peculiarities of the economic and political development of Kazakhstan, which 

is determined by the complexity and contradictory nature of social and political thought. 

Under these conditions, Abai was acutely worried about the fate of Kazakh society. The 

poet plunges into spiritual suffering the fact that the Kazakhs, as a people, do not have their own 
statehood, and the Colonial administration does not allow local population to self-government 

above the parish administration. 

Abai constantly emphasizes that the Kazakhs have their own traditions of values, customs, 

ways of life, and that this can not be ignored. Resolutely speaking out against any humiliation, 

the poet preaches the self-esteem of the people as an ethnic community with their psychology, 

without an inferiority complex. It would not be an exaggeration to say: Abai in ―The Books of 

Words‖ rises to a certain level of understanding of the historical fate of his people. 

Abai in ― The Books of Words‖ does not use political terms, such as: ―political culture‖, 

―democracy‖, ―legitimacy‖ and others. An analysis of the socio-political aspects of Abay’s 

thoughts reveals the amazing depth and scale of his positions regarding the spirit, will, freedom, 

rights of the people, as well as the spirituality of statehood. 
Abai, who came to literature at a mature age, eagerly absorbed, in addition to national 

folklore, oriental poetry. The Eastern Stars Firdousi, Navoi, Shamsi, Sagdi, Hafiz, Fizuli, 

Nizami, Zhami, Biruni, Omar Khayyam, Babur, Ulykbek, Dulati and many others had a great 

influence on the formation of his worldview.  

Abai in expanding his mental outlook was not confined only to Eastern sources, he was 

attracted by the achievements of world culture, European philosophers, Russian writers and this 

tireless thirst for knowledge, which seized him completely, pushed for deep philosophical 

reflections, comprehension of many mysteries of history and the modern world. . 

An in-depth, concurrent study of the works of Goethe and Abai makes it possible to draw a 

conclusion about the spiritual consonance of these two giants of poetry, which are the 
concentration of national spirituality, on distinct correspondences in attitudes, poetic views, lyric 

and philosophical poems, and discourses on ethical and moral issues. 

 ―Abai carries out a great creative work on enriching and developing a literary language. 

The poet made the most use of the "primary element" of Kazakh literature - the common 

language, made it even more flexible, expressive, figurative. Along with its main meaning, the 

words in the verses of Abai acquired new understanding, shades and figurative meanings 
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‖(Silchenko MS. Creative biography of Abay. –Alma-Ata: Publishing house of the Academy of 

Sciences of the Kazakh SSR, 1957.) 
 

Кӛрнекті қазақ ақыны, ағартушы және ойшыл Абай Құнанбайұлы Қазақстанның 

қоғамдық философиялық ойлау тарихында ерекше орын алады. Оның барлық ӛмірі мен 

творчествосы тұлғаның ӛзін-ӛзі жетілдіруі мен тәрбиелеуінің  үлгісі болып  табылады. 

Оның талай халық даналығын ӛз бойына жинақтаған  талапты ақылы әлемдік қоғамдық 

ойлардың жетістіктерімен байыды. Ол сӛздің ӛткір қаруымен надандықтың, барлық жаман 

қылықтарының бетін ашты. Олардан құтылу ақынның ӛмірінің мәніне айналды. 

Адамдардың жауыздығы мен екі жүзділігінен кӛрініс тапқан оңбағандығын  ӛз басынан 

кешіре отырып, жасы ұлғайған шағында шексіз түңіліске душар болды. Ӛзінің бірінші 

қара сӛзінде былай дейді: «Бұл жасқа келгенше жақсы ӛткіздік пе, әйтеуір бірталай 

ӛмірімізді ӛткіздік: алыстық жұлыстық, айтыстық, тартыстық – әурешілікті кӛре-кӛре 
келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік: қажыдық, жалықтық; қылып жүрген ісіміздің  

баянсызын, байлаусызын кӛрдік, бәрі қоршылық екенін білдік. Ал, енді қалған ӛмірімізді 

қайтіп, не қылып ӛткіземіз? Соны таба алмай ӛзім де қайранмын.»
1
 

Абай – ӛз шығармаларында қазақ қоғамының даму барысында орын алған терең 

әлеуметтік-саяси, философиялық, этикалық және эстетикалық мәселелерді кӛтере білген 

тамаша ойшыл. 

Абай ӛмірбаянына қысқаша кӛз салсақ, ол 1845 жылы Семей облысы Шыңғыс 

тауларында дүниеге келген. Ауыл молдасынан алғаш білім алған Абай 10 жасында Семей 

иманы Ахмет Ризаның медресесіне оқуға берілді. Медреседе оқып жүргенде жас Абай 

шығыс классикасынан сусындап, орыс мәдениетінің үлгілерімен танысады. Семей 
кезеңінде Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Салтыков, Щедрин, Достоевский, Некрасов, 

Толстой, Белинский, Добролюбов, Чернышевскийдің шығармаларын оқып, оның 

кейбіреуін қазақ тіліне аударады. 

Абай он тӛрт жасынан бастап ӛмірінің соңына дейін қазақ жұрты оны би, болыс деп 

таныды. Іштей сӛзді ӛнер деп түсініп, ӛзінің ӛзгелерден дара талант екенін сезінсе де 

тарихтағы орнымды әдебиеттен табамын деп кӛңілі сене қойды деу қиын. Абайдың 

творчестволық ӛмір жолына терең үңілсек, отыз тӛрт жасына дейін ӛлеңді ӛнер тұтпаған, 

қырық бірге шейін оған кӛңіл бӛлмеген жан болғанын кӛреміз. 

Ӛз тұсындағы ӛмірдің сәуле түсірмес кӛлеңкелі жақтарын  кӛре білген ақын қай 

заманда да аз болмаған. Тек солардың түп-тамырына үңіліп, арғы себебін аша білген ақын 

ғана кӛрегендік дәрежесіне кӛтеріле алған. Ал енді сол себептерді аша отырып, содан 
арылудың амалын айтқан, жолын нұсқаған ақын – міне сол дана, міне сол ұлтының 

ұстазы, халқының рухани кӛсемі атануға лайықты тұлға.  

Абайды ұлы атандырған, оны кемеңгерліктің кең даңғылына емін–еркін алып 

шыққан осы қасиеті болатын. Абай неліктен ұлы десе, оған ойланбастан–ақ, халқының 

бұрынғысын байыптап, қазіргісін айыптап, болашағын анықтап кеткен данышпан деп 

кесіп айтуға болады. 

Абай адам мәнезіндегі жағымсыз атаулыны қаншалықты қадала сынаса, одан 

арылудың жолдарын да соншалықты саралап кӛрсете білген. Бірақ оның бәрі жалаң 

ақылгӛйлік, жалған дәрісшілдік, адамды мезі қылатын мимырт моральшылдық емес. Ақыл 

мен сезімге бірдей әсер ететін тағылым тораптары, кӛркемдік кестелері. 
Абай қазақ халқының ұлттық санасының оянуының бастауында тұрды. Ол үшін 

адамның адамгершілігі жоғары тұрды. Ол үшін терең демократияшылдық ағартудан 

бастау алатын Халықтың бірлігін ӛнермен салыстырды. Абайдың саяси кӛзқарасына 

гуманизм, демократияшылдық, діншілдік қалыптарының күрделі ауытқушылықтары тән. 

Абай Қазақстанның қоғамдық-саяси ойдың күрделілігі мен қайшылылығы себепші 

                                               
1
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болатын экономикалық және саяси даму ерекшеліктеріне сүйенді. Абайды осындай 

жағдайда қазақ қоғамының тағдыры қалай болатындығы толғандырды. Ақынды 
қазақтардың халық ретінде ӛз мемлекетінің болмауы және отаршыл әкімшіліктің 

жергілікті тұрғындарды болыстық басқармадан жоғары, ӛзін-ӛзі билеу жұмысына 

жібермеуі рухани күйзеліске салды. 

Абай заманы да бір тәркі заман ғой. Басында не бостандығы жоқ, не ӛзін-ӛзі басқару 

жүйесі жоқ отар елдің, тым құрмаса әлемдік мәдениет пен ғылым тұнығынан да жүзіп іше 

алмағанын, ӛз ғылымын, ӛз мәдениетін жүйелі түрде ұйымдастырар, дамытар мүмкіндігі 

де болмағанын, оның үстіне экономикалық, тұрмыстық мешеу тіршілігін кӛз алдыңызға 

елестетіп байқасаңыз жаныңыз түршігеді. Міне, қазақ сахарасының ұлы перзенттері 

Шоқан, Абай, Ыбырайлар жарық дүниеге осындай кезеңде келген еді. Олар ӛз халқының 

аянышты жағдайын ерте танып, одан құтқарудың жолын аласұра іздеді. Үшеуі де ол 

мақсатқа тек оқу-ағарту, ғылым-білім, мәдениет, ӛнер арқылы ғана жеткізе аларын түсінді. 
Абай қазақтардың ӛз дәстүрлерінің, құндылықтарының, әдеттерінің, ӛмір салтының 

бар екендігін «Қара сӛздерінде» ұдайы кӛңіл аудара айтты. 

Абайдың терең ойларының қоғамдық-саяси аспектілеріне талдау жасау оның рух, 

ерік, бостандық, халықтың құқығы, сондай-ақ мемлекеттілікпен жігерленуі 

кӛзқарастарының ғажап теңдігімен және кӛлемділігімен ерекшеленеді. Абайдың бұл істе 

таңдап алған құралы поэзия еді. 

Мақсатым – тіл ұстартып, ӛнер шашпақ, 

Наданның кӛзін қойып, кӛңілін ашпақ, 

Үлгі алсын деймін ойлы, жас жігіттер, 

Думан-сауық ойда жоқ, әуел баста-ақ, - дейді ол. 
Абай – ұлы ақын. Оның ұлылығы, ең алдымен ӛз дәуірінің проблемалық  

мәселелерін тап басып, келелі ойлар қозғауында, екіншіден сол даналық ойларын поэзия 

арқылы шебер жеткізе білуінде. 

Ақынның шынайы адамгершілікке шақырған ӛлеңдерінің ішіндегі жинақтау сипаты 

бар кең құлаштыларының бірі – «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» деп басталатын 

ӛлеңі. 

Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат, 

Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат, 

Арзан, жалған күлмейтін, шын күлерлік, 

Ер табылса жарайды, қылса сұхбат. 

Сондағы ақынның айтпағы не? Ең алдымен, қай істе болса да жігіт адамға керекті ең 
бірінші қасиет – байыпты байсалдылық. Адамның бүкіл болмысын, бітім-тұлғасын, жан 

дүниесін сыртқы сымбат пен ішкі сыр деп екіге бӛліп алғаннан кейінгі ақынның жастарға 

ұсынар ойы – осы. 

Ақынның осыдан кейінгі аса зор бағалап, табанды түрде мәслихат ететін қасиеті – 

адалдық және сол адалдықтан айнымайтын тұрақтылық. Бұл тек сүйіспеншілікте емес, 

жолдастық қарым-қатынаста, түпкі ар-ождан мәселелерінде де әрдайым азбай-тозбай 

адамның ӛзін де аздырмай-тоздырмай, аман-сау алып жүретін сенімді қасиет. 

Шын кӛңілмен сүйсе екен, кімді сүйсе, 

Бір сӛзімен тұрса екен жанса-күйсе, - деген сӛздерді ӛмір құбылыстарының қай 

қалтарысына  апарып қолдансаң да ешқашан алдамайтын, адастырмайтын берік 
бағдарлама деп қабылдауға болады. 

Абай қазақтардың саяси мәдениетінің ертеректе тығыз адамгершілік негізі 

болғандығын, сол арқылы адамдардың ӛмірінде орасан зор позитивті роль атқарғанын 

айта келе, ӛзінің 39-шы қара сӛзінде былай дейді: «... бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың 

бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы тӛмен болған. Бірақ бұл 



 II.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

November 11-14, 2018                                                                                             Ankara/ TURKEY  67 

 

замандағыдардан артық екі мінезі бар екен... Ол – бірлік пен намысқорлық екен. Кәнеки, 

енді осы екі мінез  қайда бар? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді.»
2
 

Ақынның жас ұрпаққа діттеп, санасына қайта-қайта сіңіре пысықтап айтатын ақыл-

кеңесі – бірлік, татулық, ӛзара сыйластық. Қазақ сияқты тарихи тағдырында бұралаң кӛп 

болған, алауыздық пен бас араздықтың, күншілдік пен бақталастықтң зардабын күні осы 

уақытқа дейін тартып келе жатқан халық үшін ерекше маңызы бар бұл жосықты ақынның 

әсіресе қадап, қайта-қайта ескертуі тегін болмаса керек. 

Ӛйткені бірлік деген – ӛте кең мағыналы ұғым. Ол ағайын арасындағы , жолдас-

жоралар ортасындағы татулық пен сыйластықтан бастап, бүкіл ел, халық ӛміріндегі 

ынтымақ пен тас-түйін тұтастыққа дейін түгел қамтиды. 

Кемді күн қызық дәурен тату ӛткіз,  

Жетпесе, біріңдікін бірің жеткіз!  

Күншілдіксіз тату бол шын кӛңілмен,  
Қиянатшыл болмақты естен кеткіз, - дей келіп, ақын одан әрі ойын былай 

түйіндейді: 

Бір жерде бірге жүрсең басың қосып,  

Біріңнің бірің сӛйле сӛзің тосып.  

Біріңді бірің ғиззәт, құрмет етіс,  

Тұрғандай бейне қорқып, жаның шошып. 

Біз үшін ең маңыздысы  - ӛз заманының озық ойлы, оқымысты адамы болғандықтан, 

ӛз халқының тағдырын бірінші орынға қойған ақынның елін, жұртын оқуға, білім-

ғылымға, адамзат ӛркениетінің жетістіктеріне иек артуға шақырғандығы. Осыны ӛз 

ӛмірінің ең ӛзекті мұратына айналдырғандығы. Бұл тұрғыдан алғанда, Абай ӛзінің екі ұлы 
замандасы – Шоқан, Ыбырайлармен тағдырлас. Бірақ әрқайсысының ағартушылыққа келу 

жолы әрқилы. Шоқан мен Ыбырай патшаның іргелі оқу орындарында жүйелі білім алып, 

ӛз айналасындағы зиялы қауымның кӛрнекті ӛкілдері дәрежесіне кӛтерілді. Шоқан аса 

мол білімдарлығымен,алғыр қабілетімен ғұлама ғалым, зерделі зерттеуші атанса, Ыбырай 

дүниелік мектеп табалдырығын алғаш аттағаннан бастап, бірыңғай ұстаздық жолын қуды. 

Абай – әлеуметтік-эстетикалық талғамы асқақ сыншыл. Ол адам атаулыны емес, 

бойын зұлымдық пен надандық тұтқан жанды, ары мен ұятын сатып ризығын тауып жеп 

жүргендерді және осындай адамдарды дүниеге келтірген сұрқия заманын сынайды. 

Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, 

Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.  

Жақсы менен жаманды айырмадың,  
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың... 

Ұқпайсың ӛз сӛзіңнен басқа сӛзді,  

Аузымен орақ орған ӛңкей қыртың.  

Не ғылым жоқ, немесе еңбек те жоқ 

Ең болмаса кеттің ғой мал баға алмай. 

Абай заманында Батыс елдерінде саясаттану ғылым либералдық, консервативтік, 

социал-демакратиялық түрлерінде кең таралған еді. ХІХ ғ. орта шенінде азаматтық 

қоғамның, құқықтық мемлекеттің құрылу мәселелері жӛнінде пікірталастар жүріп, 

феодализм кезіндегі текті тәріптерді тежеу, тыю реттері қолға алынған болатын. 

Әрине, қазақ даласында жоғарыда айтылған құбылыстар әлі орын алмаған еді. 
Осыған қарамастан данышпан Абай ӛз ғақияларында бүгінгі ӛмірге зор ықпал ететін күші 

бар саяси ойлар қалдырды. 

Абайдың саяси кӛзқарасындағы ерекшеліктер гуманистік-демократиялық, діншілдік 

қағидалардың біртұтас жүруінде, біте қайнауында. Қазақ даласы отаршылдықтың 

                                               
2
 Абай. –б. 232. 
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бұғауында болғандықтан, жаңа әлеуметтік қарым-қатынастардың ӛмірге келуі қатты 

қиындықтармен байланысты жүрді. 
Тарихи тұрғыдан күні ӛткен, бірақ қоғам ӛмірінің барлық саласында үлес салмағы 

орасан зор патриархалдық пен надандықты тез жою үміті шала-жансар ғана еді. 

Осы жағдайда Абайды қатты толғандырған мәселе – қазақ қоғамының тағдыры 

қалай болады оның алда тұрған қандай саяси шешімдері бар? Қазақтардың халық ретінде 

дербес мемлекеттің болмауы және отарлық әкімшілік жергілікті тұрғындарды болыстық 

биліктен жоғары ӛзін-ӛзі басқаруға жібермеуі ақынды рухани қасіретке душар етті. Болыс 

сайлауы барысында рулар арасындағы қақтығыстарды, кең етек алған парақорлықты 

батыл сынаумен бірге Абай олардың себебін саяси надандықтан, саяси мәдениеттің 

тӛмендігінен емес, қоғамның азуының салдары екендігін кӛре білді. 

Болыс сайлауын демократияландыруды Абай әлсіз үміт деп санады, дегенмен ӛз 

халқының мүшкіл жағдайын жақсартуға  белгілі дәрежеде мүмкіндік жасайды деп қарады. 
Ұлттық егемендік идеясының жүзеге асуы, халықтың тұрмыс жағдайының 

жақсаруы, Абайдың түсінігі бойынша, шет аймақтағы орталық үстемдіктің тӛменгі 

сатысының сайлау жүйесінде кӛрініс тапқан сол кездегі саяси құрылыстың жекелеген 

кемістігіне қарсы күресінен байланыстырады.  

Абай қазақ мемлекеттілігінің демократиялық дәстүрін, билердің үкім шығару 

тәжірибесін ӛте жоғары бағалады, дала халықтарының игілігі үшін оларды қайта 

жандандыру әдістерін іздестірді.  

Осыған орай Абай билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан 

келе бермейді дей келіп, «Бұған бұрынғы Қасым ханның Қасқа жолы», Есім ханның Ескі 

жолын», Әз Тәуке ханның «Күл тӛбенің басында күнде кеңес» болғанда, «Жеті 
жарғысын» білмек керек» деп жазады. 

Абайдың қоғамдық-саяси ойларының тереңдігі демократиялық және әділдік 

алдымен дәстүрді, қарапайым құқықтық сананы білу керек деп түсінуінде. Билік болмаған 

жағдайда халықтың топтастығы лайықты адамдарды сайлауға мүмкіндік бермейді, дауыс 

беру алаяқтар мен есерсоқтардың саяси қулығына айналды. Оның ӛзі адамдардың бір-

біріне сенуімен сайлауынан айырды. 

Ақын қандай да болмасын саяси құрылыс халықтың рухани ӛмірінен негіз 

алатынына баршаны сендіруге тырысады. Бұл мәселелер бойынша Абай ойының 

логикасы ұлттық сананың қалыптасуында халықтың тарихын білу, болашаққа сенуге 

бастайды. 

Абайдың тұсындағы орыс ғалымдары А.И.Герцен мен Н.А.Бердияевтар да осы 
айтылған бағытта талдау жасаған. Герценнің нақтылап айтқанда ойы мынадай: «адамның 

сырттан еркіндік алғанынан гӛрі іштей еркіндікке жеткені қажеттірек». 

Сонымен, Абай ӛзінің ой-толғауларында этикалық үйлесімділік /идентификация/ пен 

саяси таңдауын ажырағысыз байланысы идеясын асқан дәлдікпен берген. Абай этикалық 

құқықты этикалық ӛмірдің саяси-құқықтың реттеушісі ретінде жүзеге асыруды қолдайды. 

Абай ӛзінің қара сӛздерінде «саяси мәдениет», «демократия», «легитимділік» сияқты 

т.б. саяси терминдерді тура қолданбағанымен, оның саяси пікірлерін де бұл түсініктер кең 

пайдаланылған. Мәселен, рух, ерік, бостандық, халықтар хұқы, рухани мемлекеттілік, т.б. 

түсініктер Абайдың қоғамдық тарихи кӛзқарасының ғылыми тұрғыда екендігін айқын 

кӛрсетіп тұр. Ақын дінге сенушілерді саяси ӛмірге қатынастырудың қажеттілігін баса 
айтқан. Абайша нағыз мұсылман ӛзінің ӛмір кешуі мәселелерінің саясаттан тыс 

болмайтындығын қатты ескеру қажет. 

Бұл орайда Абайдың ой қазынасында дін туралы айтқан ғұлама ғалым 

Ш.Монтескьенің пікірлеріне жалғас болатын қорытындылар кездеседі. Монтескье дінді 

рухани ізгіліктің тірегі деген. Сонымен бірге дін отарлыққа түскен халықтардың ӛзінің 

ұлттық сана-сезімін, мәдени ерекшеліктерін сақтап қалуға қызмет етеді, -деп санаған. 
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Ұлы Абай қоғамтану іліміне, әдебиетке, әсіресе философиялық, саяси-әлеуметтік 

кӛзқарастарына арналған ғылыми зерттеулер соңғы кезде кӛптеп жарық кӛруде. Әтсе де 
ұлы ойшылдың тарих іліміне қандай із қалдырғаны жан-жақты зерттеле қойған жоқ. 

Абай қазақ тарихына ғана емес, дүние жүзі халықтарының тарихынан кеңінен 

хабардар болған. Әсіресе ежелгі дүние тарихын, орта ғасыр тарихын жақсы білген. Ұлы 

Абайдың ерте грек оқымыстылары Сократ, Аристотель туралы жазғандары, сондай-ақ 

шығыс ғұлама жазушылары мен ақындары Физули, Шәмси, Сәйхали, Науаи, Сагди, 

Фирдоуси, Хожа Хафиздің еңбектерімен таныстығы, оларға сыйынып, медет бер маған 

деуі тегін емес. 

Біздің заманымыздан бұрын 356-326 жж. шамасында ӛмір сүрген кӛне юнан (грек) 

жұртының /Македонияның/ патшасы, ұлы қолбасшы, кӛп елдерді жаулаған Ескендірге 

арналған поэмасынан Абайдың кӛне шығыс тарихын жақсы білетіндігі айқындалады. 

Сонымен қатар, Абай ӛзінің «Біраз сӛз қазақтың түбі қайдан шыққаны туралы» 
еңбегінде: 

«Біздің қазақ, - дейді Абай, - арғы атасын арабтан шыққанды ұнатады. Бұл 

діндестігін жақтап, яғни Ислам дінін қостауы болар, бірақ бұл дұрыс ұғым емес». Осыған 

байланысты адам баласының екі жақтан тараған: бірі үнді тарапынан, екіншісі Мұңғыл 

жағынан келген деп айта келе Абай қазақты мұңғылдан шыққан халық деп қорытады. 

Абайдың кӛңілге қонар және оның тарихи деректерге ӛте жақын келетін пікірлері де 

бар. Ол Ислам дініне кіре алмай қалған күншығыс Сібірде қазақтардың ағайыны бар. 

Тілінен, әдетінен, түсінен кӛрініп тұрады, бұл әсіресе Енисей губерниясында кездеседі. 

Олар кейін Биискі, Кузнецкіге тараған, қытайлар «бурут» деп атаған, ал қазақтар «біреут» 

деген халық, дейді. Сӛз жоқ, бұлар қазіргі буряттар екені анық. 
Ұлы Абай «қазақ» деген ұғымның қайдан шыққаны туралы, қырғыз халқына да 

байланысты ӛз пікірлері бар. 

Абай әр рудың билері Шыңғыс ханды қай жерде, қалай ұлы хан деп сайлағаны 

туралы да айтқан. Тіпті бұл оқиға Қарауыл ӛзені бойында. Шыңғыс тауының басында /бұл 

қазақ жері/ он екі рудан, он екі кісі ақ киізге отырғызған, Шыңғысты хан кӛтергенін 

айтады. Ал таудың Шыңғыс аталып, биігі хан аталуы себебі де сол болса керек, - дейді.
3
 

Орта Азияның тарихына байланысты жазған мағлұматтарын Абай қазақ 

хандығының шығуымен және қазақтың үш жүзінің қалыптасуымен байланыстырады. 

Қазақ халқының тарихында кездесетін «Алаш», Алаша хан» туралы Абай кӛптеген 

мағлұматтарды келтіреді және оны атақты Батыр патшаның жазып кеткен «Бабыр нама» 

деп аталатын шығармасына сүйеніп жазған. 
Міне, ұлы Абайдың қазақ тарихына байланысты еңбектерде айтылған кейбір 

пікірлері, кӛзқарастары осындай. Бұл тек қысқаша шолу ғана, ал оның тереңіне бойлап, 

мұқият зерттеу тарихшы-ғалымдардың үлесінде. 

Әдебиетке кемеліне келген жаста келген Абай ұлттық ауыз әдебиетімен қатар 

шығыс поэзиясын құмарлықпен бойына сіңірді. Оның дүние танымының  қалыптасуына 

шығыс  жұлдыздары: Фирдауси, Навои, Шамси, Сагди, Хафиз, Физули, Низами, Жами, 

Бируни, Омар Хаям, Бабур, Ұлықбек, Дулати және т.б. зор әсер етті. 

Ӛзінің ақыл-ой ӛрісінің кеңеюінде тек шығыс деректерімен шектелмеді. Оны 

әлемдік мәдениеттің, еуропалық философ-ойшылдардың, орыс жазушыларының 

жетістіктері тартты және білімге деген осы қызығушылық терең философиялық ойларға, 
тарих пен дүниенің жұмбақтарын шешуге жетеледі. 

Гете мен Абайдың творчестволарын терң салыстыру поэзияның екі алыбының 

рухани үндестігі жӛнінде қортынды жасауға мүмкіндік береді.  

«Абай әдеби тілдің баюы мен дамуына зор творчестволық жұмысты іске асырады. 

Ақын қазақ әдебиетінің «бастапқы элементін» - жалпы халықтың тілді барынша 

                                               
3
 Рысбеков Т. Тарихи таным және ақиқат. –б. 57-63. 
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пайдаланып, оны бұрынғыдан да мәнерлі, икемді, кӛркем жасады. Абай ӛлеңдерінде 

сӛздер ӛзінің негізгі маңызымен қатар жаңа мағынаға, ерекшелікке және ауыспалы 
мағынаға ие болды».

4
 

Сонымен, Абай дүниетанымының негізгі ӛзегі – ӛмір мен заманның үнемі ағымда, 

ӛзгерісте болатындығы, халықтың заман ӛзгерістеріне, сынына тӛтеп бере алушылығы, 

яғни ӛміршеңдігі. Абай осындай тіршілік талабына сай ӛсуді туған жұртының бойынан 

таба алмай қиналады. Ақын халқына ренжиді, ӛкпелейді, оның надандығын, бойкүйездігі 

мен пасықтығына аяусыз қамшылайды. 

Абай айтқандай: 

Ӛңкей жалған мақтаныш, 

Шынның бетін бояйды.  

Бұл сӛзімде жалған жоқ.  

Айтылмай сӛзім қалған жоқ.  
Абайлаңыз, байқаңыз,  

Елдің жайы солай ды. 

Әлі де ұлттық мүддеміз бір мақсатқа жұмылды, аңду, алдау, ӛсек, арыз, бақталастық, 

бас мақтан қойылды деп айта аламыз ба? Сыртқа ұмтылмай, түзден қанаған іздемей, 

ақылға билік бермей, ортақ ұлттық мүдде мен мінез таппай, рухани тәуелсіздіктен 

құтылмай ӛркениетті елдер қатарына қосылу қиял болып қала берері сӛзсіз. 

Қорыта келе айтқанда, озық үлгілерден құралатын қазақ қоғамының қазақ 

ӛркениеттілік қасиеттерін қалыптастыратын Абай дүниетанымын жалпы адамзаттың 

ойлау дәрежесіне кӛтерілген озық ойшыл әлемдік құбылыс ретінде тану артық емес. 

Абай – түпсіз мұхит, ол әлі де талай кезеңнің ғалымдарының алдында зерттеу, танып 
білу мәндетін қояды. 
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Аннотация: Мәңгілік Ел – это наша ответственность перед поколениями народа Казахстана, 

наша стратегия развития достойного и великого Казахстана, которая сейчас перед нами 

поставлены задачи на десятилетия вперед, а это значит у нашей страны большое будущее.  
Президентом в первую очередь ставятся и рассматриваются самые насущные вопросы 

образования, науки, здравоохранения и социальной защиты казахстанцев, ставятся вопросы 

воспитания молодежи, принятия Патриотического акта «Мәңгілік ел». 
В патриотическом акте «Мәңгілік ел» представлена национальная идея в основе, которой лежат 

все ключевые ценности, о которых мечтали наши отцы, наши предки. Нашему подрастающему 

поколению предстоит сохранить наши ценности и строить будущее страны. Воспитание 
казахстанского патриотизма является неотъемлемой частью сохранения духовности и культуры 

народа. 

Педагогические усилия должны быть направлены на то, чтобы вырастить человека творческого 
и талантливого, любящего родных и близких, свой народ, свою Родину, настоящего 

гражданина своей страны. Для достижения эффективности необходимо не только дать знания и 

умения, способствующие формированию соответствующих идеалов, принципов и 
мировоззрения, но и развивать необходимые личностные качества, духовный мир детей и 

учащейся молодежи, чтобы они стали достойными гражданами своей страны. 

Ключевые слова: патриотизм, казахстанский патриотизм, реформа, программа, 

воспитание, толерантность, ценность, культура. 
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EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON THE BASIS OF THE 

CONCEPT "MANGILIK EL" 

Tangatarova Zh.  – 3rd course PhD student, specialty: 6D010200- Pedagogy and methodology 

of primary education,  

Abai KazNPU, Kazakhstan 

Baitanova A. School-gymnasium № 86 named after G. Musrepov.   
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Iskakova A. – № 5 secondary school named after Abai.  

Yerimbetova D. – № 18 secondary school named after M. Satybaldiev. 

 Imangalieva G. - № 19 secondary school.  

Kulsary. Kazakhstan 

 
Аbstract: ―Mangilik el‖ is our responsibility to the generations of the people of Kazakhstan, our 

strategy for the development of a dignified and great Kazakhstan, which now has tasks for decades 

ahead, which means our country has a great future. 
The President first of all raises and considers the most pressing issues of education, science, health 

care and social protection of Kazakhstan’s, raises issues of youth education, adoption of the Patriotic 

Act ―Mangilik el‖. 
The patriotic act ―Mangilik el‖ presents a national idea at the heart of which all the key values of 

which our fathers and our ancestors dreamed lay Our younger generation will have to preserve our 

values and build the future of the country. Education of Kazakhstan patriotism is an integral part of the 
preservation of the spirituality and culture of the people. 

Pedagogical efforts should be aimed at growing a person creative and talented, loving relatives and 

friends, his people, his homeland, a real citizen of his country. To achieve efficiency, it is necessary 
not only to give knowledge and skills that contribute to the formation of the corresponding ideals, 

principles and worldview, but also to develop the necessary personal qualities and spiritual world of 

children and young people to become worthy citizens of their country. 
    

    Keywords: patriotism, Kazakhstan patriotism, reform, program, education, tolerance, value, culture 

 

Н.Назарбаев «Мәңгілік ел» идеясын Қазақстан халқының жарқын болашағы үшін қабылдаған ӛте 

маңызды және тарихи мәнге ие құжат «Бес институционалды реформаны жүзеге асыруға 
бағытталған нақты жүз қадам» атты бағдарламаның идеологиялық негізі етіп алды. Мұндағы 

«Біртектілік пен бірлік» реформасында «Мәңгілік ел» патриоттық актісі жобасын әзірлеу, 

Қазақстан халқы Ассамблеясының «Үлкен ел - үлкен отбасы» кең кӛлемді жобасын әзірлеу және 
жүзеге асыру, азаматтық біртектілікті нығайтудың «Менің елім» ұлттық жобасын әзірлеу және 

жүзеге асыру, «Нұрлы болашақ» ұлттық жобасын әзірлеу және жүзеге асыру, т.б. нақты қадамдар 

жүзеге асыру кӛзделді [1, 20б].  Бүгінгі күні қоғамның тіршілік ету әрекеті жас ұрпақтың рухани 
мәдениетінің қалыптасуына тәуелді, ол ӛз халқының дәстүрлері мен кӛп ғасырлық мәдениетіне 

тартуда, патриоттық тәрбие беру тәжірибесінде қалыптасады.  

     Қазақстан Республикасы азаматтарын патриоттық тәрбиелеу жӛніндегі мемлекеттік 
бағдарламасында: ―Қазақстандық патриотизм – әрбір азаматтың ӛз Отанының тағдырына, 

қауіпсіздігіне, болашағына деген жауапкершілігін сезіну. Барлық отандастарды ұлты мен 

конфессиясына қарамастан жете  құрметтеу, олардың салтын, дәстүрін, тарихы мен мәдениетін 
құрметтеу, мемлекет рәміздеріне,  мемлекеттік тілге құрметпен қарау. Туған жерге  

, Қазақстанды барлық азаматтардың бірыңғай Отаны ретінде түсінуі‖ [2, 4б.]. Бұл құжаттың негізгі 

идеясы Қазақстанда тұратын барлық ұлт ӛкілдерінің ӛзара ынтымақтастығы мен достығының 
кӛрсеткіші болып табылатын салт-дәстүрі, мәдениетіне құрметпен бірге, мемлекеттік тіл болып 

табылатын қазақ тілін құрметтеуге басымдық берілуімен сипатталады. 

«Мәңгілік Ел» – Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына кіру стратегиялық 
мақсатын жүзеге асыруға бағытталған қуатты жұмылдырушы бастама.   
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     «Мәңгілік Ел» пәнінің идеясын халық дәстүрі мен отандық мүдде туралы толық түсінікті 
қалыптастыратын, әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі қазақ болмысының мән-мағынасын ашып 

беретін, атамекенде еркін де бірдей ӛмір сүретін адамдардың ішкі рухани және қоғамдық ӛмірін 

айқындайтын ұстанымдар құрайды. Бұл нысан қазақ елін тұлғалық, ұлттық, мeмлeкeттік, 
қоғамдық құндылықтармен толықтыруды медет тұтады. 

     Н.Ә.Назарбаевтың пікірінше, «Қазақстан - 2050» Жолдауында тілге тиек болған «Мәңгілік ел» 

ұғымының философиялық-саяси негізі сақ, ғұн, кӛне түркілер дәуірінен бастау алады. Қазақстан 
мемлекетіне (оның жерінде бұрынғы уақытта сақтар, ғұндар, түркілер, Шыңғыс хан, Алтын Орда 

қуатты империялары билік құрған) «Мәңгілік ел» идеясы ата-бабаларымыздан мұра болып  жетті. 

«Осы идея жолындағы қызмет біздің жерімізді қай заманда да басқыншылардан қорғап келді және 
уақыт пен тарихтағы осы сабақтастық үзілмеуі тиіс. Себебі «қаһарман бабаларымыздың істері, 

замандастарымыздың жетістіктері мен келешек ұрпақтың жарқын болашағы арасындағы 

жалғастық сақталғанда ғана біз «Мәңгілік елге» айнала аламыз, - деген тұжырым жасаған [1, 35 
б.]. 

Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында: «Отаншылдық, отансүйгіштік, патриотизм – адамның 

Отанына, туған еліне, оның тіліне ,салт-дәстүрі мен мәдениетіне деген сүйіспеншілік сезімі 
делініп, қазақстандық патриотизм-ел  азаматтарының еліміздің бүгінгі тұрақты ӛмірі мен жарқын 

келешегі жолындағы еңбегі мен күресі іспетті. Отаншылдық, елжандылық туған отбасына, туып-

ӛскен ортаға, туған топырағы мен табиғатына деген құрметпен қараудан басталады. Сондықтан, 
оның қайнар кӛзі адамгершілік қасиет. Оның іргетасы – ұлтжандылық. Ӛз ұлтын сүйіп, жоғын 

жоқтаған адам ғана отаншыл болады деген анықтама берген [3].  Патриотизмнің сипаттық белгісі 

оның басқа халықтарды құрметтеумен, олардың жетістіктерін мойындаумен, олардың тарихы, 
мәдениетін білуге тырысуымен, олардың алдыңғы қатарлы тәжірибесін игерумен тығыз 

байланысты болады.   

  Философиялық сӛздікте «патриотизм» - адамгершілік және саяси принцип ретінде әлеуметтік 
сезім, мазмұны Отанға деген сүйіспеншілік болып табылатын, оған шынайы берілгендік, оның 

кешегісі мен бүгінгісі үшін мақтаныш, Отан мүддесін қорғауға ұмтылумен анықталады [4]. 

Жаңа қазақстандық патриотизмді ұлттық идея мен ұлттық мұраттың  мағыналы  қызметі  
контексінде тәрбиелеуде «2006-2008 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы азаматтарына 

патриоттық тәрбие берудің мемлекеттік бағдарламасы» ұлттық идеяның негізгі қағидалар 

қамтылған басты құжаттардың бірі болып табылады. Бұл құжатқа онда белгіленген мына 
мақсаттар ерекше мән береді: Қазақстан азаматтарында жоғары патриоттық сана мен ӛз елі үшін 

мақтаныш сезімін қалыптастыру, патриоттық тәрбие жүйесін мақсатты түрде дамыту арқылы Отан 

мүдделерін қорғау жӛніндегі азаматтық парыз бен конституциялық міндеттерді орындауға дайын 
болуға тәрбиелеу [5]. 

Бағдарламада кӛрсетілгендей ӛскелең жас ұрпақтың патриоттық тәрбиесі мәселелерінде  

кездесетін мәселелерді шешу үшін: 
- тұтастай алғанда тәрбиеге мүлдем жаңа кӛзқарас қажет: ел және ӛзінің Отанмен тығыз 

байланысы сезімі бейнесінің мемлекет пен қоғам түрлі тетіктер мен институттар арқылы, бірінші 
кезекте, білім арқылы қалыптастыруы қажет. 

- білім мекемелері мен ұйымдарының қызметі оқып жатқан жастарға қазақстандық 

патриотизм рухында тәрбиелеуге, еліміздің мемлекеттік рәміздерін, мемлекеттік тілді қолдануды 
кеңінен насихаттауға, олардың біздің мемлекетіміздің бүкіл бітімі құралатын негіз ретіндегі қазақ 

тілінің рӛлін жете түсінуіне бағытталуы тиіс. 

Патриоттық тәрбие мәселесі «Қазақстан-2050» Жолдауында жаңа мазмұнға ие болды. Осы 
жолдауда Президент мықты да қуатты Қазақстан мемлекетін құру кезінде қарулануға алуға тиіс 

алты негізгі бағытты атап ӛтті.  

Біріншісі. Жаңа қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу. Жаңа қазақстандық патриотизм – бұл 
этникалық айырмашылықтардан тыс бүкіл қоғамды біріктіруі тиіс барлық мүмкіндік.  

Екінші. Барлық этностар азаматтары құқықтарының теңдігі. Біз барлығымыз тең құқықты тең 

мүмкіндіктерді иеленген қазақстандықтармыз. Біздің жерімізде бейбітшілік пен тыныштық 
орнауына біз тікелей жауаптымыз. 

  Үшінші. Қазақ тілінің дамуы және тілдердің үш тұғырлылығы. Жауапкершілікті тіл саясаты 

қазақ ұлтын біріктіруші басты факторлардың бірі болып табылады. Қазақ тілі – біздің рухани 
негізіміз және оны барлық салада белсенді пайдалана отырып дамыту керек.  
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Тӛртінші. Мәдениетті, дәстүрлі және даралықты қайта ӛркендету. Дәстүр мен мәдениет – ұлттың 
генетикалық коды.  

Бесінші. Ұлттық зиялы қауым рӛлін кӛтеру. Зиялы қауым қалыптасқан мемлекет кезеңінде жаңа 

жалпыұлттық құндылықтар жасауда жетекші күш болуы керек.  
Алтыншы. Мемлекеттің зайырлы сипатын нығайту – бұл Қазақстанның сәтті дамуының маңызды 

шарты. 

Қазақстандық патриотизмнің басты мақсаты – қоғамдық келісімді сақтап нығайту. Бұл біздің 
мемлекет ретінде, қоғам ретінде, ұлт ретінде ӛмір сүруіміздің бұлжымас шарты. Қазақстандық 

патриотизмнің негізі – бұл барлық азаматтардың тең құқықтағы және олардың Отан  абыройы  

үшін  ортақ  жауапкершілігі. Еліміздің әр азаматы ӛз жерінің қожайыны ретінде сезініп, елі мен 
оның жетістіктеріне деген мақтаныш сезімін ұялатуы қажет. 

Бастауыш сыныптың оқушыларын патриоттыққа тәрбиелеуде ұлттық сана-сезімін, соның 

негізінде ұлттық құндылықтарын қалыптастырудың табыстылығы  біздің халық дәстүрлерін, 
отбасы тәрбиесін, этнопедагогикалық мәдениетті кәсіби педагогикамен біріктіре неғұрлым толық 

пайдалануымыз қажет. Мұғалім мен оқушының бірлескен әрекеті тәрбиеленуші тарапынан ұлттық 

құндылықтарды игеруге қызығушылық танытқанда ғана нәтижелі болатыны белгілі.  Ұлттық 
құндылықтарды игеруге қызығушылық  бастауыш сынып оқушысының белгілі бір бағдарын, 

ұлттық мәдениет саласын, оның материалдық және рухани жақтарын, тілді, әдет-ғұрыптарды 

танып-білуге, ал кейініректе соларды меңгеріп, сақтауға ұмтылысын білдіреді, патриоттық 
сезімнің бастауы осында жатқанын басшылыққа алуымыз керек. Сонда ғана келешек жас ұрпақты 

ӛз елінің, жерінің жанашыры, азаматы, ӛз елінің тұғырын биікке кӛтеретін,  отанын, елі мен жерін 

сүйетін, азамат тәрбиелеуге болады,  - деген тұжырым жасаймыз.  
      Қорыта келгенде, бастауыш мектеп оқушыларының патриоттыққа тәрбиелеу үшін  баланың 

ұлттық санасын, сезiмiн, мiнез-құлқын дамытуға бағытталған мақсатты, жүйелi, жоспарлы 

жүргiзiлетiн жұмыстарда педагогикалық, психологиялық құнды ой-тұжырымдар басшылыққа 
алынады.  Патриоттық тәрбиені оқыту үдерісінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес барлық 

әсерді ӛздеріне шоғырландырғандықтан, оларды оқушы ӛнегелігінің, ұлттық санасының, мінез-

құлқының  кӛрсеткіші ретінде қарастыруға болады,  – деп түйіндейміз. 
Бастауыш сыныптарға арналған «Дүниетану» оқулығындағы материалдарға сүйене отырып, 

оқушылардың патриоттық сезімін оятып, дамыта беру қажет. Бұл оқулықтағы тақырыптар 

идеялық жағынан ӛте құнды пікірлерге сүйене отырып, мұғалім айналадағы ӛмірден алынған 
оқушыларға таныс фактілер арқылы олардың санасында, бір жағынан жаңа елестер мен ұғымдар 

тудырса, екінші жағынан сонымен бірге, олардың кӛңіл күйін тербете, олардың патриоттық 

сезімін де, отансүйгіштікке де тәрбиелейді», - деп кӛрсетеді [6]. Оқулықтарда берілген батырлар 
кейіпкерлерінің мінезіне, олардың игілік мақсат үшін істеген жекелеген істеріне патриоттық сезім 

үстінде жасаған әрекеттеріне оқушылардың сүйсінуі, оларды мақтаныш етіп, үлгі ретінде мысалға 

алуы, «Шіркін-ай, осылардай болсам-ау»,- деп тілектенуі табиғи құбылыс. Отан, ел, жер, қоршаған 
орта, батырлар ерліктері туралы кӛркем шығармалар бастауыш сынып оқушыларын 

отансүйгіштікке тәрбиелеуде олардың білімін байытумен қатар әдемі табиғаттың иесі – ел үшін 
сүйсіну, мақтаныш сезімін оятуға, батырлардың ерлік істеріне еліктей отырып, ӛз Отанын 

қорғайтын патриоттық рухы бар тұлға тәрбиелеуге болады, –  деп тұжырымдаймыз. 

«Мәңгілік Ел» идеясы негізінде бастауыш сынып оқушыларын патриоттыққа  тәрбиелеу олардың 
бойында батылдық, ерлік, тӛзімділік, табандылық сияқты сапаларды қалыптастыруға назар аудару 

қажет. 

Бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
рәміздерінен басталады. Тӛменде сабақ жоспары беріліп отыр. Бұл жерде балаларға мемлекеттің 

негізгі белгілерін түсіндіре отырып, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуді үйрету, сол арқылы 

олардың бойында Отанға деген сүйіспеншіліктерін арттыру, патриоттық сезімдерін ұялату.  

Сабақ 

тақырыбы:  

Қазақстанның 

рәміздері 

Дҥниетану 

Кҥні :  Мҧғалімнің есімі:  

СЫНЫП: 1-сынып Қатысқандар саны:  Қатыспағандар саны: 

Оқу мақсаты: Барлық оқушылар: Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

рәміздерімен танысy; 
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 Оқушылардың басым бӛлігі: тудағы бейнелердің мағынасын білy; 

Кейбір оқушылар:мемлекеттік рәміздерді құрметтеуді үйренy. 

Тірек сӛздер: ту – флаг – flag; 

елтаңба – герб – coat of arms; әнұран – гимн – anthem; 
мемлекеттік рәміз – государственный символ – state symbol. 

Ресурстар: Мультимедиапроектор, Мемлекеттік рәміздер бейнеленген плакат, ҚР 

Мемлекеттік Әнұранның дыбыстық жазбасы, И.Ескендір «Кӛк Тудың 

желбірегені» әні, «Ту», «Әнұран», «Елтаңба», «Бәйтерек», «Алтын 
адам» сӛздері жазылған үлестірме парақшалар, флип-шарт, түрлі-түсті 

маркерлер, «Мемлекеттік ту» тақырыбына таныстырылым, түрлі-түсті 

қағаздар, қайшы, желім, мемлекеттік рәміздегі бейнелердің элементтері 
бар суреттер (қыран, жұлдыз, күн, шаңырақ, қанатты тұлпар), 

жапсырмалар, ӛрнек жапсырмалар, «Орындап кӛр» айдары 

тапсырмасына арналған ту үлгілері. 

Сабақтың мақсаты: 1.3.5.2 тәуелсіз мемлекеттің негізгі белгілері туралы әңгімелеу  

1.3.5.1 Қазақстан Республикасының рәміздерін ӛзге елдердің 

рәміздерінен ажырату 

Сабаққа байланысты 

деректі материалдар 

Сабаққа қатысты ескертпелер 

 

Қазақстан 

Республикасының 
мемлекеттік туы кӛгілдір 

түсті матадан жасалған. 

Оның ортасында 32 
сәулесі бар күн 

орналасқан. Күннің 

астында кӛкте шарықтаған 
қыран құс бейнеленген. 

Ағашсабына бекiтiлген 

тұста – ұлттық оюлармен 
кестеленген тiк жолақ 

ӛрнектелген. Күн, арай, 

қыран және ою-ӛрнек – 
алтын түстi. Тудың енi 

ұзындығының жартысына 

тең. ҚР мемлекеттік 
туының авторы — суретшi 

Шәкен Ниязбеков. 

Автордың түсіндіруі 
бойынша ту жобасымен 

жұмыс істеген алты ай 

уақыт ішінде қазақ 
халқының тарихын, 

әдебиетін оқып, кӛп 

ізденген. Ту идеясы 
тарихтан, ұлттық 

мәдениеттен алынған. 
Бiрыңғай кӛгiлдiр түс 

тӛбедегi бұлтсыз ашық 

аспанның биiк күмбезiн 
елестетедi және Қазақстан 

халқының бiрлiк, ынтымақ 

жолына адалдығын 
аңғартады. Бұлтсыз кӛк 

Сабақты Ибрагим Ескендірдің орындауында «Кӛк Тудың желбірегені» 

әнін тыңдаудан бастауға болады. Бейнебаяннан әнді тыңдап болғаннан 
кейін: 

«Ән тыңдағанда қандай сезімде болдыңдар?» «Бүгінгі сабақ не туралы 

болады деп 
ойлайсыңдар?» – деген сұрақтар қою арқылы сабақ мақсатын ашуға 

жетелеңіз. 

Жауабы: Ту туралы. 
Суреттерге қара. Оқушыларға оқулықта берілген суреттерге назар 

аударып, сұрақтарға жауап беруді ұсыныңыз. Оқушылардың жауабын 

сабаққа қатысты деректі материалдармен толықтырыңыз. Оқулықтағы 
1-мәтінді ӛз бетінше оқуға беріңіз. 

Кел, анықтайық! Бұл айдар бойынша жұптық жұмыс ұйымдастырыңыз. 

Оқулықтағы суреттерге назар аударып, берілген сұраққа жауап берсін. 
Оқушылардың сұраққа жауап беру барысында тиісті лексиканы дұрыс 

қолдануына кӛңіл бӛліңіз. Оқушылардың мақтаныш сезімін ояту үшін 

2012 жылы Лондон Олимпиадасында қазақстандық спортшыларды 
марапаттау сәті бейнеленген қысқаша бейнебаянды тамашалатыңыз. 

«Еліміздің туын биікке кӛтеру үшін қандай үлес қоса аласыңдар? Сен 

ӛзің не істер едің?»,– деген сұрақтар қойыңыз. Ӛз елінің туына құрмет 
кӛрсету – азаматтықтың кӛрінісі екенін айтып қорытындылаңыз. 

Кел, ойланайық! Бұл айдарды «Жаужүрек мың бала» фильмінен үзінді 

кӛрумен бастауға болады. Алдымен оқушыларды үш топқа бӛліңіз. Әр 
топқа тапсырма беріңіз. Бірінші топ фильмде қолданылған музыканы 

зерттейді, екінші топ қолданылған декорацияны, үшінші топ 

кейіпкерлер іс-әрекетін бақылайды. Үзіндіні қарап болған соң, әр 
топтың бір -бір оқушысынан шағын топ ұйымдастырыңыз. Бір оқушы 

фильмнің музыкасын, екіншісі декорациясын, үшіншісі адамдардың 
әрекеттерін сипаттайды. Оқушылардың міндеті – бұл фильм мақалдың 

мағынасын қалай ашатынын түсіндіру. Бұл жұмыс түрі 

байқампаздықты дамытуға кӛмектеседі. Оқушыларға ерте заманда 
қазақ халқы үшін тудың мәні қандай болғаны, ал қазіргі кезде тудың 

маңыздылығы қалай ӛзгергені туралы қорытынды жасатыңыз. Отан 

қорғау әр жігіттің қасиетті борышы екені туралы тұжырым жасауға 
бағыттаңыз. Оқулықтағы 2-мәтінді ӛз бетінше оқуға беріңіз. 
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аспан барлық халықтарда 

әрқашанда бейбiтшiлiктiң, 
тыныштық пен 

жақсылықтың нышаны 

болған. Геральдика 
(гербтану) тiлiнде – кӛк 

түс және оның түрлi реңкi 

адалдық, сенiмдiлiк, үмiт 
сияқты адамгершiлiк 

қасиеттерге сай келедi. 

Нұрға малынған алтын 
күн тыныштық пен 

байлықты бейнелейдi. Күн 

– қозғалыс, даму, ӛсiп-
ӛркендеудiң және ӛмiрдiң 

белгiсi. Күн – уақыт, 

замана бейнесi. Қанатын 
жайған қыран құс – бар 

нәрсенiң бастауындай, 

билiк, айбындылық 
бейнесi. Ұлан-байтақ 

кеңiстiкте қалықтаған 

қыран ҚР-ның еркiндiк 
сүйгiш асқақ рухын, қазақ 

халқының жан-дүниесiнiң 

кеңдiгiн паш етедi. Сақтар, 
ғұндар, қыпшақтар туды 

жауынгерлік рухтың 

белгісі деп ерекше 
қастерлеген. Олар туда 

әскердің күші, киесі 

болады деп сенді. Сол 
себепті тудың құлауын 

әскердің жеңілуі деп 

түсінді, бүкіл әскер болып 
шайқастарда әскер туын 

қорғады. Ту алыстан 

айқын кӛрінуі үшін ашық, 
кӛк, қызыл, сары, жасыл, 

ақ түсті маталардан 

жасалынып, кейде бір туда 
екі-үш түс қатар 

қолданылды. Тудың әр 

түсі кӛшпелілердің тӛл 
мәдениеті ретінде белгілі 

бір ұғымды білдірді. 

Абылай ханның туы ақ 
түсті болған. Ақ түс 

тазалықтың, әділдіктің 

белгісі саналады. Абылай 
хан кӛрнекті мемлекет 

қайраткері, үш жүздің 

басын біріктірген атақты 
хан, қолбасшы және елші 

ретінде танылды. 

Сен білесің бе? Оқушыларға Абылай ханның портретін кӛрсетіңіз. 

Абылай қазақ халқының басынан кешкен қиын-қыстау заманда ӛмір 
сүргені, он бес жасынан бастап жоңғарларға қарсы жорықтарға 

қатысқаны туралы әңгімелеуден бастаңыз. Абылай ханның тарихтағы 

ең басты еңбегі үш жүздің басын қосып, бір ту астына жұмылдыруы 
екенін атап ӛтіңіз. Оқушылардың біріне мәтінді мәнерлеп оқуды 

тапсырыңыз. Ақпаратты «Жеті жебе» әдісі бойынша жүйелеңіз. 

Портреттің айналасында жеті жебенің суретін жасаңыз. Оқушылар әр 
жебеге тарихи тұлға Абылай ханды сипаттайтын сӛздерді жазсын. 

Жауабы: Батыр, ержүрек, ақылды, әділ… 

Орындап кӛр. Тапсырманы топта орындатыңыз. Әр топ ӛз туы қандай 
болатынын ойластырып, алдын ала дайындалған түрлі-түсті қағаз, 

жапсырма, маркер, ӛрнек жапсырмалар қолданып жасайды. 

Оқушылардың жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерін, тазалықты 
сақтауларын мұқият қадағалаңыз. Орындалған жұмыстарды 

«Сӛйлейтін қабырғаларға» іліңіз. Әр топ ӛзі жасаған туларын 

таныстырып қорғайды. Жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерін 
сақтаңыз. 

 
Ойлан 

 
«Тусыз бірлік болмайды, қарусыз жігіт болмайды» деген мақалды 

қалай түсінесің? 

Әр елдің мемлекеттік рәміздері болады. Олар – елтаңба, ту және 
әнҧран. Қазақстанның рәміздері мемлекетіміздің тарихы туралы 

әңгімелейді. Олар еліміздегі барлық адамдарды біріктіреді. 
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Сабақтың 

қорытындысы 

Тілдік қҧзыреттілікті қалыптастыру 

 

 

«Бағдаршам» ойынын ұйымдастырыңыз. Қазақ тіліндегі сӛзді жасыл 
түспен, орыс тіліндегі сӛзді сары түспен, ағылшын тіліндегі сӛзді 

қызыл түспен белгілеңіз. Әр топқа тірек сӛздер жазылған үлестірме 

парақшалар таратып беріңіз. Оқушыларға түсті дӛңгелекті кӛрсетіңіз 
бір немесе белгілі бір түс (қызыл, жасыл, сары) атауын айтыңыз. 

Оқушылар түске сәйкес тірек сӛздерді тиісті тілде атайды. 

Пәнаралық байланыс Қосымша тапсырмалар 

Ӛнер. «Орындап кӛр» 
айдарында берілген 

тапсырманы орындайды. 

АКТ. Интернеттен 
әлемдегі түрлі 

мемлекеттердің туының 

үлгілерін жинақтайды. 
 

Жұмыс дәптеріндегі «Менің елімнің рәміздері» тапсырмасын орындау 

ұсынылады. 

 
 

Бағалау 

 

Оқушылар: 

–– ҚР мемлекеттік туымен танысты; –– тудағы бейнелердің мағынасын; 
–– тудың мемлекеттік маңыздылығын білді. 

Оқушылар: 

–– бақылау жүргізуді; –– ақпарат негізінде ӛз кӛзқарасын білдіруді; 
–– сұраққа жауап беруде тиісті лексиканы қолдануды; 

–– халқымыздың ӛткені мен бүгінгісін салыстыруды; –– туды 

құрметтеуді үйренді. 
Бағалау үшін жауаптардың дұрыстығын анықтауды ұсыныңыз. 

–– Ту мемлекеттің тәуелсіздігін білдіреді. 

–– Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы қызыл түсті. 
–– Қазақстанның туында кӛгершін бейнеленген. 

–– Мемлекеттік рәміздер елдің тарихы туралы сыр шертеді. 

Қорытынды бағамдау  

Қандай екі нәрсе табысты болды (оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1: Оқушыларды сабақтың әр кезеңінде бағалау. 

2: Дарынды және үлгерімі тӛмен оқушылардың ерекшелігіне кӛңіл бӛлу. 

Қандай екі нәрсе сабақты жақсарта алады ( оқытуды да, оқуды да ескеріңіз)? 
1: Сабақтың нәтижесіне кӛңіл бӛлу. 

2: Рефлексия. 

Сабақ барысында мен сынып немесе жекелеген оқушылар туралы менің келесі сабағымды 
жетілдіруге кӛмектесетін не білдім ?  

 

 

―Мәңгілік Ел‖ идеясы негізінде идеясы негізінде бастауыш сынып оқушыларының патриоттыққа 
тәрбиелеу тұлғаның  табиғи жаратылысы мен арнайы ұйымдастырылған оқыту үдерісінің 

негізінде тұлғаның ұлттық санасын, сезiмiн, мiнез-құлқын дамытуға бағытталған мақсатты, 

жүйелi, жоспарлы жүргiзiлетiн жұмыстың нәтижесі болып табылады. Халқымыз балаларға 
патриоттық тәрбие беру арқылы олардың мінез-құлқын, мейірімділік, қайырымдылық, әдептілік, 

саналық, адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға үлкен мән бере отырып, оларды елін, жерін 

сүйетін, ұлттық рәміздерді, ана тілін және ӛзге халықтардың тілін құрметтеуге, туған елінің 
тарихын білетін, оны қорғауға қажетті ерлік, батырлық сияқты қасиеттерді бойына сіңірген 

тұлғаны қалыптастыруды бастауыш сыныптан бастау керек, - деген тұжырым жасаймыз. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 2050» стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана, 2012.  



 II.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

November 11-14, 2018                                                                                             Ankara/ TURKEY  78 

 

2. Қазақстан Республикасы азаматтарын патриоттық тәрбиелеу жӛніндегі 2006-2008 
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, – Астана,  2006 

3. Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы. Алматы: «Қазақ  энциклопедиясының» Бас редакциясы, 

2001. 
4. Философиялық сӛздік /Ред. Кол. Нұрғалиев Р.Н., Әбділдин Ж.М. – Алматы, 1994, 24б.   

5.   Республикасы азаматтарына патриоттық тәрбие берудің мемлекеттік бағдарламасы». Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 24 тамыздағы N 804 Қаулысы    adilet.zan.kz/kaz/docs 

6.    Жаңартылған білім беру бағдарламасы. Дүниетану (1-4 сыныптар)  – Астана, 

2016. 
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ҚАЗАҚСТАНДА  ТУРИЗМ  ДАМУЫНЫҢ ТУРИСТІК-РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ  

РЕСУРСТАРЫ  ЖӘНЕ  МҤМКІНДІКТЕРІ. 

 

ж.ғ.м., аға оқытушы САДЫКОВА ДАМЕЖАН 

г.ғ.м., оқытушы  СДЫКОВА  ЖАНАТ 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Алматы қаласы 

ж.ғ.м., оқытушы ЮЛДАШЕВА ШАРИЗАДА  

Астана қаласының білім басқармасы гуманитарлық колледжі 

Астана қаласы 

Қазақстан 

 

Бүгінгі күндегі туризм – бұл әлемдік экономиканың құлдырауды білмейтін саласы. 

Тәуелсіз Қазақстанда кӛптеген туристік фирмалардың жұмысы кең етек жайды. Олар сан 

алуан түрлі қызмет кӛрсету арқылы ұсыныстарды молайтады. Бүгінгі күнде фирмалардың 

басым кӛпшілігі Қазақстан Республикасы азаматтарын алыс шет елдерге аттандырады 

және де олардың дені негізінде шоп-туризммен айналысуда. Дүниежүзілік Туристік 

Ұйымның (БТҰ) анықтауынша,елдер ең алдымен туристерді жеткізіп беруші және 

қабылдаушы болып екіге бӛлінеді. Қазақстан осының алғашқы тобына жатады. 

Қазақстанның табиғат ерекшеліктері туризмді дамытуда маңызды орын алады. Сондықтан 
туризм индустриясын дамыту арқылы тӛмендегі міндеттерді нақтылауымыз қажет:   

- еліміздегі бүкіл туризм инфрақұрылымын жүйеге келтіріп, болашаққа бағыт-

бағдарын анықтау қажет; 

-туризм нысандарына кӛлік пен коммуникация қолайлылығын жақсарту; 

-қонақ үйлер, кемпингтер, мотельдерді салу барысында маусымдық ерекшеліктеріне 

кӛңіл бӛлу; 

-туризмдегі жарнама мен үгіт-насихат жұмысын озық технологиялық әдістерді 

пайдалана отырып жүргізу; 

-шетелдік және отандық инвестицияларды туризм саласына тартудың кӛзін табу. 

Қазақстандық туризм болашағының әлеуеті ӛте зор, оған жету үшін елдің туристік 

ұсынысын, ӛнімін, бейнесін қалыптастыру керек.  

Кілт сӛздер: туризм, қонақ үй, кемпинг, индустрия, фирма, рекреация 

 

TOURIST-RECREATIONAL RESOURCES AND OPPORTUNITIES FOR THE 

DEVELOPMENT OF TOURISM IN KAZAKHSTAN. 

 

Master of Natural Sciences, Senior Lecturer  SADYKOVA  DAMEZHAN 

Master of geographical sciences, lecturer SDIKOVA  ZHANAT 

Kazakh State Women's Pedagogical University 

Almaty city 
Master of Natural Sciences, Lecturer  YULDASHEVA SHAHRIZADA 

Humanitarian College of Education of Astana city 

Astana city 

Kazakhstan 

Today's tourism is a branch of the global economy that does not know recession. In 

independent Kazakhstan, the work of many travel agencies is widespread. They expand their 

offerings through many different services. Today, a large number of firms send citizens of the 

Republic of Kazakhstan to distant countries and mainly engaged in shopping tourism. According 
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to the World Tourist Organization (WTO), countries are primarily divided into two main 

suppliers and hosts. Kazakhstan belongs to the first group. Features of the environment of 
Kazakhstan play an important role in the development of tourism. Therefore, it is necessary to 

clarify the following tasks for the development of the tourism industry: 

- it is necessary to systematize the entire tourism infrastructure in the country and 

determine the direction for the future; 

- increasing the convenience of transport and communications for tourist facilities; 

- during the construction of hotels, campgrounds, motels, pay attention to seasonal features; 

- to carry out promotional work in tourism using advanced technological techniques; 

- find a source of attracting foreign and local investment in the tourism industry. 

The potential of Kazakhstani tourism is huge, for its realization it is necessary to form the 

country's tourist offer, product, image. 

Keywords: tourism, hotel, camping, industry, firm, recreation. 

 

        Туристік - рекреациялық ресурстар дегеніміз туристік экскурсиялық қызметке және 

емдеу, спорттық - сауықтыру, танымдық  туризмге жарайтын, табиғаттың және 

адамдардың күшімен салынған нысандар  мен қоршаған ортаның кұбылыстарының 

жиынтығы. Барлық туристік-рекреациялық ресурстардың жинағын үлкен екі топқа 

бӛлуге болады: табиғи және әлеуметтік - экономикалық (мәдени-тарихи). Туристік 

ресурс КСРО да   белсенді демалыс түрі ретінде қарастырылды. Сондықтан «Туристік 

ресурстар»ды «Рекреациялқ ресурстар» түсінігімен пайдаланамыз. И.П.Крачило: 
«Рекреациялық ресурстарға адам қажеттілігін қамтамасыз ететін табиғат кешені, 

әлеуметтік-экономикалық жағдайы және мәдени бағалылығы» деп атап кӛрсеткен. Ал 

Ресей Федерациялық заңдарында: «Ресей Федерациясы туристік қызмет» туралы заңында: 

«туристік ресурстар-табиғи, тарихи, әлеуметтік-мәдени нысандар, туристердің рухани 

қажеттілігін қанағаттандыру, физикалық күшін дамыту, қалпына келтіру».  

       Туристік ресурстар - біртұтас, динамикалық, тұрақты, сенімді, кӛрікті деңгейге  

сәйкес  аймақтарды  айтамыз. Ресурстардың «біртұтастық  түсінігі» - тамақтану, қонақ үй, 

кӛлік, қызмет кӛрсету т.б түрлері.  Құндылығы- туризммен ӛте тығыз байланыс 

мүмкіндіктерін қамтамасыз ететін экономикалық  және туристік ресурстар.  Тұрақтылық – 

туристік  ресурстардың  ұлттық экономикалық деңгейге кері әсерін тигізбеуі, яғни 

туристік  индустрия  табиғат  жағдайлары мен ресурстарына ӛзінің кері әсерін тигізбеу 
қажет. Сенімділік - туристік орта әлеуметтік саяси жағдайы бойынша айқындалады.       

Кӛріктілік - туристік ресурстардың ең маңызды құралы.Тартымдылығы - туристік ресурс, 

туристік нысан жер шарындағы кез-келген адамның әлемдік деңгейде  қызығушылығын 

туғызуы. Қызмет кӛрсету бағыты бойынша туристік ресурстар - емдік, танымдық, 

спорттық болып бӛлінеді, мұндағы ең маңыздысы аймақтардың табиғи-эстетикалық 

бағалылығы.  

 И.П.Крачило туристік ресурстарды 3 топқа бӛледі: 

- табиғи:  климат, су  ресурстары,  минералдық - емдік балшықтар, су кӛздері, жер бедері, 

тоғай, орман, ӛсімдіктер мен жануарлар дүниесі, табиғи ескерткіштер, қорықтар, кӛрікті  

ландшафттар, ерекше табиғи нысандар: 
- тарихи-мәдени; мұражай, кӛрме, театр, археологиялық, тарихи, архитектуралық  

ескерткіштер,этнографиялық ерекшеліктері,ӛнер, фольклор; 

- әлеуметтік - экономикалық; экономикалық - географиялық жағдайы, кӛлік, 

экономикалық даму деңгейі, қазіргі заманғы және даму болашағы бар аймақтық  ұйымдар, 

еңбек  ресурстары,кӛлік тораптары:  

Туристік ресурстарға қажетті талаптар; 

 -  табиғи бағалылығын пайдалану (қорықтар, табиғи ерекше аймақтар,табиғи 

ескерткіштер): 
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- мәдени бағалылығы (тарихи, мәдени ескерткіштер,архитектуралық, археологиялық,кӛрме, театр, 
мұражай): 

- спорттық  (жаяу, ат, вело, авто, мото жорықтар, серуендеу, спорттық ойындар, шаңғы): - ерікті 

(балық, аң аулау).   
        Л.Н. Багрова, Н.В. Багров, В.С. Преображенскийлердің (1977) анықтамасы бойынша, 

«табиғи рекреациялық ресурстар — бұл рекреациялық  іс-әрекеттер  үшін  комфорттық  

қасиеттерге толы, белгілі бір уақыттарда демалыс және сауықтыру жұмыстарын 
ұйымдастыруға болатын табиғи және табиғи-техникалық геожүйелер, денелер мен табиғаттың 

құбылыстары». «Әлеуметтік - экономикалық рекреациялық ресурстарға» тарихи-мәдениет 

нысандары (ескерткіштер және тарихи аймақтар, мұражайлар т.б.) және кұбылыстар 
(этнографиялық, саяси, ӛндірістік т.б.) жатады. Бұл ресурстар бір жағынан материалдық және 

рухани болып жіктелсе, екінші жағынан қозғалатын және қозғалмайтын болып жіктеледі. 

Материалдық - ӛндірістік  әдістерді  және  басқа  да  қоғамның материалдық бағалы заттарының  
жинағын, оның тарихи даму сатысын қамтыса, рухани- қоғамның жетістіктерін білім, ғылым, 

ӛнер, әдебиет тұрғысынан қамтиды.  Қозғалмайтын  ресурстар тобын құрайтындар мыналар: 

тарихи ескерткіштер, қалалар және сәулет ӛнерінің нышандары, археология және монументтік 
ӛнер. Қозғалмалы ресурстар тобына жататындар: ӛнер ескерткіштері, археологиялық ізденістен 

табылған заттар, минералогиялық, ботаникалық және зоологиялық коллекциялар, деректі 

ескерткіштер және басқа заттар - оңай қозғауға болатын қандай да бір нысандар. Тарихи  және  
мәдени ескерткіштер негізгі белгілеріне байланысты бес негізгі түрге жіктеледі: тарих, археология, 

сәулет ӛнері және қала құрылыстары, ӛнер, деректі ескерткіштер. Тарихи  ескерткіштерге  

үйлер, құрылыстар, қоғам мен мемлекеттің дамуына байланысты ескерткіш орындары мен 
заттар жатады. Археология ескерткіштері — ескі қаланың орны, тӛбелер, ескі үйлердің орны, 

бекіністер, ӛндіріс, су кұбырлары, жол, ескі молалардың орны, тасты мүсіндер, тастағы 

бейнелер. Сәулет ӛнері және қала құрылыстары ескерткіштеріне жататындар: сәулет 
ансамбльдері мен кешендері, тарихи орталықтар. Ӛнер ескерткіштеріне монументтерді 

бейнелеу, декаративті қолданбалы шығармалар және басқа да ӛнер түрлері жатады. Деректі 

ескерткіштер — мемлекет биліктерінің актілері, бейне, фотоқұжаттар және таспа жазулар, 
сондай-ақ кӛне және басқа қолжазбалар мен архивтер, фольклор мен музыка жазбалары, сирек 

кездесетін баспалар. Әлеуметтік-экономикалық ресурстарға тарихпен, мәдениетпен және қазіргі 

адамдардың, іс-әрекетімен байланысты басқа да нысандарды жатқызуға болады. Мысалы, 
кӛрікті спорт кешені,   зоопаркі, ботаникалық бақтар, ғылыми мекемелер, жоғары оқу 

орындары, ӛндірістік мекемелер, театрлар, этнографиялық және фольклорлық кӛз тартарлық 

кӛрнекті орындар, халықтық әдет-ғұрып және т. б.  Табиғи кешендер туристік-рекреациялық 
ресурстар класына мынадай үлгі  бойынша ӛте алады: 1) Табиғи кешендер жаратылыс 

бойынша ӛмір сүре береді, бірақ, туристік  сұраныс  болмаса, ресурстық  сипаттама ала 

алмайды;  
2) Туристік сұраныстың болуы табиғи кешендерді тексеріп бағалауды қажет етеді;  

3) Қоғамдық қажеттіліктің арқасында ӛте бағалы табиғи кешендер ресурстарға айналады;  
4) Туристік сұраныстардың кӛбеюінің арқасында нашар табиғи кешендер де ӛңдеуден ӛткізіліп, 

туристік ресурстар класына енгізіле бастайды. Нақ осындай процестердің арқасында әлеуметтік-

экономикалық нысандар экскурсиялық рекреациялық ресурстар класына ӛтеді. Туристік 
сұраныстың арқасында мәдени және этнографиялық  нысандар  тексеріліп, экскурсиялық 

туризмге жарамдылығы туралы баға беріледі. Туристік-рекреациялық ресурстардың маңызды 

сипаттамалары тӛмендегідей: 1) ТРЖ-нің потенциалдық сыйымдылығын анықтайтын қордың 
мӛлшері; 2) Ресурстардың  таралу  ауданы   (су   шектерінің кӛлемі, жағажайлар, территорияның 

суланғандығы, ормандар); 3)Пайдалануға болатын кезең (климаты жайлы кезеңнің ұзақтығы, 

суға түсу мезгілі, тұрақты қардың жатуы) туристік мезгілді, туристік ағымды анықтайды; 4) 
Ресурс  түрлерінің аймақтық тұрғыдан қозғалмай жатуы,  рекреациялық  инфрақұрылым  мен  

ағымдарды  ӛзіне  шоғырландырып тартуына себепші; 5) Ақша   капиталының  аз  жұмсалуы  

және  пайдалануға кететін     шығындардың     тым     жоғары     болмауы     инфрақұрылымды  
жылдам  құруға және  әлеуметтік-экономикалық нәтижелер    алуға    болатындығы,    сондай-ақ    

ресурстардың  кейбір түрлерін ӛзінше қолдануға болатындығы; 6) Табиғатты    тиімді    

пайдалану    нормаларын    сақтай отырып,   культивация   және   сапасы   жоғары   жабдықтарды 
пайдалану арқылы туристік-рекреациялық ресурстарды кӛптеп пайдалану мүмкіншілігі. 
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Туристік - рекреациялық   ресурстар – туристердің   рухани, рекреациялық қажеттілігін 
қанағаттандыратын, күш-жігерін қалпына келтіріп, сергітетін табиғи (теңіз, кӛл, ӛзен жағалауы) 

және антропогендік (тарихи-архитектуралық  кӛрікті жерлер) нысандар. Туристік-рекреациялық 

ресурстар қатарына: демалыс немесе емдік демалыс (минералды су, тау баурайы, орман іші, теңіз 
жағалауы), сауықтыру (ландшафтты климат жағдайлары, қолайлы жыл мезгілдері, суға түсу 

маусымы), спорттық-альпинистік (тау тізбегі, қия жарлар, шатқалдар немесе шӛлді-шӛлейтті, 

халық сирек орналасқан жерлерге) және  экскурссия-туристік (тарихи, мәдени, археологиялық 
ескерткіштер, табиғаттың кӛрікті орындары, этнографиялық нысандар, мұражайлар, бірегей 

таңқаларлық техникалық құрылыстар) нысандар жатады. Қазіргі уақытта қандай-да бір 

аймақтарда туристік ререациялық ресурстарды игерудің қол жеткізген деңгейі туралы байланысты 
мәліметтерге деген қажеттілік ӛсе түсіп отыр. Бұл мәліметтерді, белгілі аумақта туристік-

рекреациялық ресурстарды игерудегі қол жеткізген деңгейдің жағымды жақтарын айқындау 

негізгі мақсаты болып саналатын, сипаттамалар беру нәтижесінде алуға болады. Соның кӛмегімен 
кеңістік орналастырудың аймақтық ерекшеліктері мен туристік-рекреациялық ресурстардың алуан 

түрлерінің үйлесімі анықталады.  Сӛйтіп, туристік индустрияның  ресурстық әлуетті туристік 

инфрақұрылым әлуеті мен туристік айналымның міндетті негізі болып табылатын, табиғи және 
әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстар жиынтығынан тұрады. Қазақстанның бай 

минералдық су кӛздері және шипалық сазды жерлері бір-бірімен үйлестікте адамның 

физологиялық жағдайына әсер ететін және кӛптеген сырқат түрлерін емдеуге кӛмектесетін 
климаттық факторлар кешенін құрайды. Дегенмен де,  республика  аумағында  анықталған  120-

дан  аса сазбен емдеу қорының тек 10 пайызына жуығы ғана сауықтыру  мақсатында  

пайдаланылады. Минералды  сулардың емдік қасиеті  туралы  деректер  ӛте ерте кездерден белгілі. 
Қазақстанда 500-ден аса минералды су  кӛздері  бар. Минералды сулар базасында емдік сауықтыру  

орталықтары мен бальнеологиялық емдеу жүйелері келушілерге қызмет кӛрсетеді. Туристік 

инфрақұрылымның дамымауынан минералды сулардың кӛптеген орындары әлі де зерттелмеген 
қалпында қалуда. Мысалы, минералды сулардың сульфиттік, йодтық, бромдық, радондық, темір, 

кремний бальнеологиялық топтарының ішінен радондық және кремний минералдық сулары ғана 

пайдаланылады. «Жабайы курорт» олардың кӛпшілігіне тән болып саналады. Қолайлы табиғи-
климаттық жағдай, минералдық кӛздердегі сулардың химиялық құрамы, ауданда халықтың тығыз 

қоныстануы, табиғат кӛркінің әр алуандығы сол жерлерге емдеу-сауықтыру орындары мен 

орталықтарын салуға негіз болуы мүмкін. Туристік сала мақсаттары үшін қолайлы табиғи және 
әлеуметтік-экономикалық жағдайларға ие аумақтарды ӛздігінен туристік ресурстар ретінде  

қарастыра аламыз, олай болу, тиісті қажеттіліктер байқалғанда және туристік индустриямен 

олардың игерілуі жүзеге асқан жағдайда ғана мүмкін екендігін алға тартамыз. Оңтүстік Қазақстан 
аудандарындағы инфрақұрылымның, экономиканың дамуы, кӛрікті орындар, Сырдария, Іле, Шу, 

Шарын, Сарысу ӛзендері аумағындағы су ресурстары, флора мен фаунаның тартымдылығы 

туристік-рекреациялық қызметтің барлық түрін дерлік дамыту үшін мүмкіндіктер береді. Сонымен 
қатар, Оңтүстік Қазақстандағы альпинизмді, спорттық және танымдық туризмді дамытуға әсерін 

тигізетін таулы массивтер (мұздықтар, шығуы қиын тау шыңдары, таудағы ӛзендер және т.б.) 
туристік қызмет пен демалысты ұйымдастыруда маңызды аймақ. Батыс Қазақстандағы спорттық, 

аң және балық аулайтын нысандары,Солтүстік Қазақстан аумағындағы республиканың негізгі 

табиғи ресурстары (Баянауыл, Кӛкшетау таулы массивтері мен кӛлдері) бұл жерлерде туристік 
қызметті дамыту маңыздылығын арттырады. Минералды сулардың қоры мен аймақтың климаттық 

жағдайы осы ресурсқа негізделген мекемелер құруға алғышарттар жасайды. Ауданда ауыл 

шаруашылығын дамыту, ӛз кезегінде туристерді тамақ ӛнімдерімен қамтамасыз етуді 
ұйымдастыруға ықпал етеді. Орталық Қазақстан климатының құрғақтығына қарамастан (жердің 

үстіңгі қабатындағы сулармен аз қамтамасыз етілгендігімен байланысты), жекелеген жерлерде 

халықтың демалысы мен туристік қызметті ұйымдастыруға болады. Орталық Қазақстанның 
орталық және оңтүстік аз қоныстанған аудандары   кәсіпшілік  аң аулау обьектілеріне ӛте бай. 

Минералды су кӛздері орындарының болуы, асқазан, жүйке және жүрек-қан тамырлары жүйесі 

органдары ауруларын емдеуге бағдарланған бальнеологиялық мекемелер құрудың мүмкіндіктерін 
туғызады.  Республикадағы орман қорының 60% пайызын  шоғырландырған, ӛзендер және 

кӛптеген табиғаты кӛрікті тұщы кӛлдер, жануарлар дүниесі (түлкі, сайғақ және т.б.), әртүрлі 

үлгідегі минералды су кӛздеріне бай Шығыс Қазақстан туристік қызметті қалыптастырудың 
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орталығы бола алады. Мұндағы қарлы қыс тау шаңғысы туризмін  дамытудың  негізін  қалайды 
(Кесте-1).  

Кесте-1 

Қазақстан аумағында туризм түрлерін дамыту 

Оңтүстік 

 

Солтүстік Орталық Шығыс Батыс 

Тау туризмі Шаңғы Экскурсия Тау туризмі Су туризмі  

Жаяу жорық Жаяу жорық Су туризмі Танымдық  Жаяу жорық  

Велотуризм Экскурсия Спелотуризм Экскурсия  Экскурсия  

Экскурсия Емдік  Тарихи  Емдік  Тарихи  

Тарихи    Шаңғы Танымдық  

        

        Республика аумағының  44%  бос  жерлер  алып  жатқандығына, құрғақ ыстық жаз 

айлары мен суық, қары аз түсетін қыс айлары қаталдығын туристерге кӛрсете алу, 

олардың   қызығушылықтарын   туғызудың бірден-бір жолы болып саналады. Бұл 
жерлердегі тарихи-мәдени орталықтар, мәдени  мұраны, эстетикалық - рухани  

құндылықтарды және бұл ӛңірдің негізгі танымдық  экотуризмді дамытуда ӛте қолайлы 

аймақ болып  саналады. Ірі  экологиялық  қолайсыз  ӛнеркәсіпті аудандарының ықпал ету 

аймақтарында Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан облыстарында туристік-рекреациялық  

ресурстарының басым түрде шоғырлануы, ӛндірістік секторды экологияландыру және 

қоршаған ландшафтарды тазалау мен қалпына келтіру  жолында   санитарлық-сауықтыру   

шараларын жүзеге асыру бойынша жұмыстар жүргізудің қажеттілігін айқындап берді.  

Жаңа туристік  кешендерді, турбазалар  мен  қонақ  үйлердің  құрылыстарын  шешу 

мәселелері әрбір нақты жағдайда мұқият қаралуы тиіс. Құрылыстың, экскурсиялық 

нысандар мен байланыс, құрылыс орындарының оңтайлы үйлесім тапқан орындарында 

салынуы аса маңызды болып табылады. Экологиялық туризмде тарихи-мәдени 
нысандарды кеңінен пайдалануда, олардың кӛпшілігінің қайта жаңартылмайтындығы, 

оған жету жолдарының болмауы және айналасындағы аумақтардың сәулеттендірілмеуі 

біршама қиындықтар туғызады. Бұл тарихи-мәдени ескерткіштерді пайдаланып 

экотуризмді дамыту мүмкіндіктерінің  қалыптасатынына  әсер етеді. Сондай-ақ тарихи-

мәдени нысандарды пайдалануда, олардың республика аумағы бойынша шашыраңқы 

орналасуы кері  әсерін тигізеді. Тарихи және архитектуралық ескерткіштердің 

айтарлықтай санына ие қалалар ғана экскурсиялық нысандардың салыстырмалы 

шоғырлануымен ерекшеленеді. Еліміздегі Түркістан, Тараз, Алматы, Ақтау қалалары 

осындай маңызға ие. Туристік – рекреациялық  ресурстарды тиімді пайдалану міндеттерін, 

республика туристік қызмет индустриясын одан әрі дамыту мақсатында  қолдағы  бар 
тарихи  және мәдени ескерткіштерді, кӛрікті  табиғи қоршаған ортаны жүйеге қосып және 

ірі рекреациялық аудандар құру арқылы шешуге болады. Бұл жергілікті ӛзін-ӛзі басқару 

орындарының, меншік субьектілерінің және шаруашылық қызметінің кӛмегімен барлық 

тарихи аумақтарға регенерация  процесінің таралуына жаңа септігін берген болар еді.  

Қазақстандағы  туризмнің біршама аз дамуының себептеріне келесілерді  жатқызуға 

болады: 

-   туризмнің  нормативті – құқықтық  базасының  дамымағандығы; 

-   туризм  нысанының  жағдайы  мен  саны  жӛніндегі статистикалық есептің болмауы; 

-  салық саясатының  жетілмегендігінің нәтижесінде туристік қызметке шетел туристерін  

қабылдайтын  және  отандық туристерді шетелге жіберілуін жүргізетін туристік фирма 

қызметінің сипатын шектеусізден 20 % кӛлемінде қосымша құнға салық салынады; 
- ерекше  қорғалатын  табиғи  аймақтардың  кӛпшілігінде экологиялық туризм 

маршруттарын дамытуға қаражаттың жоқтығы, келушілерге қызмет кӛрсететін және 

ақпарат беретін дайындықтан ӛткен мамандардың жоқтығы; 
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-  магистральдар  мен  жолдарды  айтарлықтай  алыста  орналасқан экологиялық туризм 

нысандарына кӛліктің жетуінің тӛменділігі; 
- туризм саласындағы халықаралық қатынастардың және экологиялық  туризмді  

ұйымдастырудағы халықаралық тәжірибенің болмауы. 

Қазақстандағы экологиялық туризмді дамытуда туристік-рекреациялық  ресурстарды 

тиімді пайдаланудың   даму болашағын қарастыру кезінде туристік қызметті мемлекеттік 

деңгейде қабылданған стратегиялармен, бағдармалармен дамытпаса қоршаған ортаға 

жылдам дамушы туризм кері әсер ету мүмкіндігін ескерту қажет (Гистограмма-1), 

(Мониторинг-1). 

                                                                                                        Гистограмма-1         

Қазақстандағы туристік фирмалардың қызметі 

 
 

Мониторинг-1 

Қазақстандағы туризм бағытындағы турлар мониторингі 

 
          

         Соңғы статистикалық  мәліметтер  бойынша  Қазақстанға шет мемлекеттерден 

демалыс мақсатында туристердің кӛп келуі анықталған. Қазақстан  Республикасы  

статистика агенттігі мәліметі бойынша еліміздегі келу туризмі  бойынша  соңғы жылдары 

тӛмендегідей кӛрсеткішке ие болған.  

     Қазақстанға  туристердің   келу  кӛрсеткіші және рекреациялық ресурстардың орналасу 

аймағына байланысты елімізді негізгі үш экотуристік аймаққа  бӛлу арқылы дамытуға 

болады.                                                                                                        
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Мониторинг-2                             

Қазақстандағы  келу   туризмі   мониторингі 
(ҚР Статистика  агенттігі) 

 

  

 

Қорыта  айтқанда Қазақстандағы туризмнің даму болашағын  айқындау  арқылы  

еліміздегі  туризм салаларын жан-жақты  дамытамыз, қоршаған  ортаны  қорғау, табиғат  

ресурстарын  тиімді пайдалану, еліміздегі ішкі және сыртқы туризмді дамыту арқылы 

ұлттық  мәселелерді  шешу  мүмкіншіліктері артады. Туризмді дамыту арқылы еліміздің 

жабайы табиғат қорын, табиғат  ресурстары  мен  кӛрікті - рекреациялық аймақтарын 

қорғаймыз, экотуризм аймақтарға бӛлу арқылы рекреациялық ресурстарымызды қорғау 

жұмыстарын жандандырамыз. Еліміздегі туризмді дамыту арқылы экономикалық 

жағдайымызды жақсартамыз, әлемдік  деңгейдегі  мәртебемізді айқындаймыз, бәсекеге 

қабілетті ӛркениетті мемлекеттер қатарында боламыз.  
 

Пайдаланған әдебиеттер: 

 

1.Александрова А.Ю. Международный туризм. М., 2001. 

2.Ердавлетов С.Р. География туризма: история, теория, методы, практика. Алматы: 

Атамура,2000. 

3. Ердавлетов С.Р. Основы географии туризма: Учебное пособие. Алма-Ата : КазГУ, 

1991. 

4. Мироненко Н.С.Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. Москва.,1981. 

5. Пирожник И.И. Основы географии туризма и экскурсионного обслуживания. 
Минск Университетское, 1985. 

6.Теоретические основы рекреационный географии / Под ред.В.С.Преображенского. 

М.:Наука, 1975. 

7.Е.А.Котляров. География отдыха туризма. М.Мысль.1978г. 

8.В.И.Азар. Экономика и география туризма. МГУ.1975г. 
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СОЛТҤСТІК  ҚАЗАҚСТАН  АЙМАҒЫНДАҒЫ  ТУРИЗМ  НЫСАНДАРЫ 

 

ж.ғ.м., аға оқытушы САДЫКОВА ДАМЕЖАН 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Алматы қаласы 

ж.ғ.м., оқытушы ЮЛДАШЕВА ШАРИЗАДА  

Астана қаласының білім басқармасы гуманитарлық колледжі 

Астана қаласы 

г.ғ.м., оқытушы  СДЫКОВА  ЖАНАТ 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

Алматы қаласы 

Қазақстан 

 
ТҤЙІНДЕМЕ: Экономикалық аудан – аумақтық еңбек бӛлінісі нәтижесінде 

қалыптасып, бір-бірінен шаруашылықтың мамандануы және кешенді дамуы жӛнінен 

айырмашылық жасайтын елдің бір бӛлігі. Экономикалық аудандастыру елдің жеке 

бӛліктерінің шаруашылығын жоспарлауда, олардың  даму  келешегін  анықтауда  

маңызды  орын  алды. Қазақстанда аумақтық  еңбек  бӛлінісі, кӛлік  қатынасы, елдің  жеке  

бӛліктерінің   шаруашылығының   мамандануы, ел аумағында ӛндіргіш күштердің тиімді 

орналасуы, ішкі экономикалық - географиялық  айырмашылықтардың    дамуына  және 

республика  ішіндегі  экономикалық  аудандардың  пайда  болуына әсер етті.  Белгілі 

ғалым Н.Н. Баранский Қазақстан аумағын  экономикалық-географиялық  белгілеріне  

қарай  5  экономикалық  ауданға  бӛледі: Орталық  Қазақстан, Шығыс  Қазақстан, Батыс  
Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік  Қазақстан.  Солтүстік Қазақстан экономикалық 

ауданы қолайлы экономикалық - географиялық жағдайда орналасқан. Солтүстігінде   

Ресейдің  Орал, Батыс  Сібір  аудандарымен  шектеседі. Аудан аумағы арқылы  Ұлы Сібір, 

Орта Сібір, Оңтүстік Сібір және Қазақстанаралық Трансқазақстан темір жолы 

магистралдары ӛтеді. Бұл жолдар Солтүстік Қазақстанды Орталық Қазақстан және Орал, 

Кузбасс, аудандарымен  байланыстырып, соңымен бірге Ресейдің Европалық, Азиялық   

бӛліктері  және  Оңтүстік  Қазақстан  ауданына шығуына мүмкіндік береді. Ертіс ӛзені 

арқылы түсті металлургия  Кенді Алтай, Ресейдің   мұнай - газды  Батыс Сібір ауданымен  

байланыса алады. Солтүстік  Қазақстан  еліміздің  ең басты  астық шаруашылықты  және  

етті-сүтті мал  шаруашылықты  ауданы. Агроӛнеркәсіп кешенімен бірге Солтүстік 

Қазақстанда  темір  рудасы, боксит, кӛмір, асбест, алтын т.б. кендер ӛндіру және байыту, 
оларды ӛндеу барысында ферроқорытпа, алюминий  балқытумен  байланысты  

металлургия  ӛнеркәсібі  дамыған. Қазіргі нарықтық экономикаға кӛшу, Елорадының 

қоныс аударуы, туристік - рекреациялық аймақтардың  шоғырлануы  Солтүстік  Қазақстан  

экономикалық  ауданында ӛнеркәсіп және ауылшаруашылық ӛнеркәсібін дамытумен бірге 

туризмді дамыту, рекреациялық  ресурстарды тиімді пайдалану арқылы халықтың 

әлеуметтік  және  экономикалық жағдайды жақсарту, аудан экономикасын жандандыру 

мүмкіндіктерін айқындау  бүгінгі күннің ӛзекті мәселесі. 

Кілттік сӛздер: экономика, экономикалық аудан, рекреация, туризм, экология, табиғат  

ресурстары, ӛнеркәсіп, ауылшаруашылық, қызмет кӛрсету салалары, әлеуметтік және 

экономикалық салалар.   
 

  



 II.Uluslararası Abay Kunanbayoğlu Kazak Kültürü, Tarihi ve Edebiyatı Sempozyumu 

 

November 11-14, 2018                                                                                             Ankara/ TURKEY  87 

 

TOURISM OBJECTS IN THE AREA  NORTH KAZAKHSTAN 

 
Master of Natural Sciences, Senior Lecturer  SADYKOVA  DAMEZHAN 

Kazakh State Women's Pedagogical University 

Almaty city 

Master of Natural Sciences, Lecturer  YULDASHEVA  SHAHRIZADA 

Humanitarian College of Education of Astana city 

Astana city 

Master of geographical sciences, lecturer SDIKOVA  ZHANAT 

Kazakh State Women's Pedagogical University 

Almaty city 

Kazakhstan 

 
ABSTRACT: Economic zoning is a grouping of the territorial division of labor into general, 

interconnected economic zones. Economic region - formed because of the territorial division of 

labor, specialization and integrated development of the economy of each other part of the 

country. Economic zoning played an important role in planning the economy of individual parts 

of the country and the prospects for their development. In Kazakhstan, the territorial division of 

labor, transport, the industry of specialization of the productive forces in the country, parts of the 

country that are effective in developing domestic economic and geographical developments and 

influenced the growth of the country's economic regions. The well-known scientist N.N. 

Baransky divided territories of Kazakhstan into five economic zones depending on economic 

geographic characteristics: Central Kazakhstan, Eastern Kazakhstan, Western Kazakhstan, 
Northern Kazakhstan, Southern Kazakhstan. The economic zone of North-Kazakhstan is in a 

favorable economic and geographical position. In the north it borders on the Urals and Western 

Siberia. On the territory of the district pass the railway Big Siberia, Middle Siberia, Southern 

Siberia and Trans-Kazakhstan. These roads connect North Kazakhstan with Central Kazakhstan 

and the Urals, Kuzbass, and will allow them to travel to the regions of Europe, Asia and 

Southern Kazakhstan. Through the Irtysh River, they can contact the non-ferrous metallurgy of 

Altai and the Russian oil and gas-bearing field in Western Siberia. North Kazakhstan is the main 

grain, meat, and dairy cattle breeding complex in the country. Along with the agro-industrial 

complex in North Kazakhstan, iron ore, bauxite, coal, asbestos, gold, etc., and the metallurgical 

industry associated with the melting of aluminum, ferroalloy, mining and ore enrichment are 

developed. The transition to a real market economy, the resettlement of the capital, the tourist 
and recreational zone of the concentration of the North Kazakhstan regions, the economic, 

recreational, industrial and agricultural development of the tourism industry with the 

development of efficient use of resources to improve the socio-economic status of the 

population, to identify opportunities for improving the economy of the region today. 

Key words: economy, economical region, recreation, tourism, ecology, natural resources, 

industry, spheres of agricultural services, social and economic spheres. 

        

Қазақстан Республикасының маңызы мәселелердің бірі экономикалық аудандардың 

экономикалық жағдайларын айқындау болып табылады. Солтүстік Қазақстан еліміздің 

қиыр солтүстігінде Есіл, Тобыл және Обаған ӛзендерінің бассейндерінде, шығыс бӛлігі 
Ертіс ӛзенінің орта ағысында орналасқан. Ауданның құрамына Солтүстік Қазақстан, 

Қостанай, Ақмола, Павлодар облыстары креді. Аумағы – 600,9 мың шаршы шақырым. 

Халқы – 4,6 млн адам. Солтүстік Қазақстан аумағының кӛлемі жӛнінен Батыс және 

Оңтүстік аудандарынан кейін үшінші орын алады. Аудан аумағына  физикалық  

географиялық тұрғыдан  Батыс Сібір  жазығының оңтүстік, Қазақтың ұсақ шоқысының 

солтүстік бӛлігі, Солтүстік Қазақстан орманды дала зонасынан шӛл зонасына ӛтпелі 

зоналары жатады. Топырағы каштан және қара топырақты, жыртуға жарамды жерлері 
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жайылымдық шалғындары мен шабындықтары табиғат ресурстарымен ұштаса отырып 

кӛп салалы шаруашылықты дамытудың табиғи негізі болып табылады.  
        Солтүстік Қазақстан экономикалық ауданы  экономикалық-географиялық жағдайы   

солтүстігінде  Ресейдің  Орал, Батыс Сібір аудандарымен шектеседі. Аудан аумағы 

арқылы Ұлы Сібір, Орта Сібір, Оңтүстік Сібір және Қазақстанаралық Трансқазақстан 

темір жолы  магистралдары ӛтеді. Бұл жолдар Солтүстік  Қазақстанды Орталық Қазақстан 

және Орал, Кузбасс, аудандарымен  байланыстырып, соңымен  бірге  Ресейдің  

Европалық, Азиялық бӛліктері және Оңтүстік Қазақстан ауданына шығуына мүмкіндік 

береді. Ертіс ӛзені арқылы  түсті  металлургия   Кенді  Алтай, Ресейдің  мұнай-газды  

Батыс Сібір  ауданымен байланыса алады. Ресейдің ӛнеркәсіпті  аудандарымен  

кӛршілестігі Солтүстік Қазақстанда  тау-кен, энергетика  шаруашылықтарының  дамуына  

жоғары  деңгейде  әсері болады. Солтүстік Қазақстан еліміздің ең басты астық 

шаруашылықты және етті-сүтті мал шаруашылықты ауданы. Қазіргі нарықтық 
экономикаға кӛшудің қиындық жағдайындағы мал санының азаюы, ӛнімнің тӛмендеу 

кезеңінде де Солтүстік Қазақстан елімізде дәнді дақылдардың егіс кӛлемі, әсіресе жаздық 

бидай, мүйізді ірі қара және шошқа майы, мал майы және ет т.б. тамақ ӛнімдері жӛңінен 

жетекші орын алады. Агроӛнеркәсіп кешенімен бірге Солтүстік Қазақстанда темір 

рудасын, боксит, кӛмір, асбест, алтын т.б. кендер ӛндіру және байыту, оларды ӛндеу 

барысында ферроқорытпа, алюминий балқытумен байланысты металлургия ӛнеркәсібі 

едәуір дамыған аудан. Солтүстік Қазақстанның климаты шұғыл континенталды, еліміздің 

басқа аудандарымен салыстырғанда жазы қоңыр салқын, қысы суық. Қысты аудан 

климатына қатаң Солтүстік Мұзды мұхиттың арктикалық, ал жазда Орта Азия мен 

Иранның ыстық тропикалық ауа массалары әсер етеді. Соған қарамастан температура 
жағдайлары дәнді, дәнді бұршақ тұқымдас және кӛкӛніс бақша дақылдарының пісіп 

жетілуіне жеткілікті. Оған солтүстік аудандарындағы 160, ал оңтүстігіндегі 167 ӛсіп-ӛну 

кезеңі мүмкіндік береді. Аудан аумағының кӛп бӛлігінде жылына 350-400 мм жауын-

шашын түсіп, оның басымы жылдың жылы мезгіліне келеді де, ол суарылмайтын 

егіншілікті дамытуға мүмкін береді. Ал ауданның оңтүстігінде  жауын-шашын  мӛлшері 

150-200 мм-ге тӛмендеп, ӛзен анғарларында ғана суғарылмайтын, қалған жерлерінде 

егіншілік тек суарылмалы жағдайда ғана дами алады. 

    Солтүстік Қазақстан аумағы орманды дала, дала және шӛлейт  зоналарында  

орналасқан. Орманды  дала ені  150-250 шақырым  болып, ауданның солтүстік жиегін 

алып, бұған құрамындағы қара шірігі 10% пайыз шалғынды-қара топырақты Солтүстік 

Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Павлодар облыстарының солтүстігі жатады. Солтүстік 
Қазақстан аумағы жер бедерінің жазық болып келуіне қарамастан пайдалы қазбаға бай. 

Ауданның солтүстік-батысында Қостанай темір ресурсы, оның маңында Жетіқара асбест, 

Торғай қоңыр кӛмір бассейні, ал оңтүстігінде Арқалық боксит кен орындары бар. 

Павлодар облысында Екібастұз тас кӛмір, Майкӛбен қоңыр кӛмір, Бозшакӛл мыс, 

Коряковск, Таволжан, Қалқаманда астұзы кездеседі. Солтүстік Қазақстанның әр жерінде, 

Жетіқара /Қостанай/, Майқайын /Павлодар/, Жолымбет, Ақбейіт, Степняк, Васильков, 

Бестӛбеде /Ақмола/ алтын кені кездеседі. 

    Аудан аумағында известняк, шыны құмы, отқа тӛзімді саз т.б. құрылыс материалдары 

бар. Климаттың құрғақтылығы, жазық жер бедерінің басымдығы Солтүстік Қазақстан 

аумағында су байлығының таралу ерекшелігін анықтап, ӛзен жүйесінің нашар дамып, ал 
кӛлдердің мол болуына мүмкіндік береді. Ертіс ӛзені, оның тек Есіл, Тобыл сияқты сол 

жақ салалары ғана мұхитқа құяды. Ал қармен қоректенетін Торғай, Селеті, Шідергі, 

Шағалалы сияқты ұсақ ӛзендері ағынсыз кӛлдерге құяды. Халқының жалпы саны және 

оның орташа тығыздығынан Солтүстік Қазақстан елімізде Оңтүстік Қазақстанға ғана жол 

беріп, бір шаршы шақырымға 7,2 адам болып келеді. Аудан аумағында халық жалпы 

біркелкі қоныстанған. Мұндай қоныстану егіншілікті орманды дала және дала зоналарына 

тән болып келеді. Халықтың жоғарғы жиілігі Солтүстік Қазақстан облысы, Кӛкшетау 
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қаласы маңы, Ұлы Сібір және Трансқазақстан темір жолдары бойы, оның ішінде Ертіс, 

Есіл, Тобыл ӛзендері анғарларына таяу жатқан аудандар. Мұндағы халықтың бір шаршы 
шақырымға жиілігі 15-30 адамнан. Мұнда халқының саны 500-ден 1000 адамға дейінгі ірі 

ауылдар басым. Ауданның оңтүстік, оңтүстік-шығыс, оңтүстік-бтысындағы суарусыз 

тәлімі егіншіліктің жағдайы нашарлау бӛліктерінде аумақ бойында сирек және әркелкі 

қоныстануы байқалады. 

    Аудан  ауыл  шаруашылығының екінші  маңызды  саласы мал шаруашылығы, ол 

ӛсімдік шаруашылығымен  ұштасады. Ауыл  шаруашылығына  жарамды  жердің 57 

пайызы жайылым мен  шабындық, оның басымы Қостанай, Ақмола, Павлодар 

облыстарына келеді. Мал шаруашылығының жем-шӛп базасында табиғи мал азығы 

басым. Сонымен бірге мал азығы  ретінде егіншіліктің, тамақ ӛнеркәсібінің қалдығы 

пайдаланылып  құрама-жем  даярланады.  Солтүстік  Қазақстан аймағында  еліміздің 

басқа аудандарымен салыстырғанда етті-сүтті мал  шаруашылығы мен астық 
шаруашылығының  ролі жоғары. Дегенмен  Солтүстік  Қазақстанның  климаттық  

жағдайы аймақтың экономикалық  жағдайының дамуына   кері әсерін тигізеді. Сондықтан 

табиғи рекреациялық ресурстарды  пайдаланып  туризм  саласын  дамыту  аймақ 

экономикасының  дамуына  әсер етеді. Ӛйткені  туризм  аймақ  экономикасын  дамытуда  

әлеуметтік, экономикалық, гуманитарлық, саяси, медициналық  қызметтерге ие екендігі 

айқын. Сонымен бірге туризм халықтың әлеуметтік жағдайын жақсартумен бірге жас 

ұрпақтың тәлім-тәрбиесіне, салауатты ӛмір салтының қалыптасуына үлес қосуда, яғни 

ұлттың  денсаулығы  мен  жоғарғы  деңгейде  ӛмір  сүруіне  тікелей ықпал  тигізеді. 

        Солтүстік  Қазақстан  экономикалық  ауданы  рекреациялық  ресурстарға ӛте бай.      

Туризмді дамыту бағытында Солтүстік Қазақстан аймағындағы туристік рекреациялық 
ресурстар, кӛрікті аймақтар мен ландшафттар, қорықтар мен қорықшалар, емдеу-

сауықтыру орталықтары, тарихи орындар мен табиғат ескерткіштері маңызды орын 

алады. Солтүстік Қазаұстан аймағындағы туризмді дамытуда қорықтар мен 

қорықшалардың орны ерекше. 

Наурызым мемлекеттік қорығы.  
   Наурызым мемлекеттік қорығы 1959 жылы ұйымдастырылды. 1966 жылдың 18 

қыркүйегінен бастап ол мемлекеттік қорық  ретінде жұмыс істей бастады. Ал 1968 

жылдан Наурызым қорығы республикалық экология және табиғат ресурстары 

министрлігінің қарауына енеді.  Наурызым қорығының қазіргі уақытта алып жатқан жер 

кӛлемі 87 694 гектар. Соның 17 662 гектары немесе 19,5 пайызы орманды алқаптардың 

үлесіне тиеді. Олар – Терсек, Сыпсың және Наурызым реликтілі қарағай орман алқаптары, 
онда қарағай -934, қайың -805, кӛктерек-1034 гектар жерге орналасқан. Наурызым  

қорығы- арнайы жасалған табиғи музей десе де боларлық.  Сонымен  қатар, қорық жерінде  

Жаркӛл, Ақсуат, Сарымойын  атты кӛлдер бар. Аталған кӛлдер, әсіресе, кӛктем мен күз 

айларында нағыз құс базарына айналады. Мұнда солтүстікте тіршілік ететін құстар жылы 

жаққа барар және қайтар жолда дем алуға отырады. Селеу ӛскен жазық далалар мен 

ормандар арасында аң мен құстардың кӛптеген түрлері кездеседі. Жалпы қорық 

аймағында құстар 200-ден астам, сүт қоректілердің 30, қос мекенділер мен бауырымен  

жорғалаушылардың 10-нан астам және омыртқасыздардың 700-ге жуық түрі мекендейді. 

Ал, ӛзен-кӛлдерде  балықтың 10-ға жуық түрі тіршілік етеді. Қорық аймағында  басқа да 

кӛптеген аңдар қызыл түлкі, қарсақ, жабайы шошқа, қасқыр, елік кездеседі. Қорық 
маңында әртүрлі маусымдарда бұлан, ақбӛкен сияқты бағалы аңдар кездесіп қалады. 

Сонымен  Наурызым қорығының байлығы орман ғана емес, онда тіршілік ететін аң, 

құстар және жәндіктер. Наурызым қорығының қызметкерлері далалық аймақтың 

топырағын, флорасын,  кӛлдердің гидрологиялық режимін, ормандарды қалпына келтіру 

мен халық шаруашылығына  маңызы бар кейбір проблемалық мәселелерді зерттеу 

жұмыстарын кӛп жылдан бері жоспарлы түрде жүргізіліп келеді. Қорықтың  ғылыми  

жұмыстары  мынадай  проблемаларды  қамтиды: 
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- Наурызым қарағайлы орманын қалпына келтірудің, орман ағашын ӛсірудің    

экологиялық  және  агротехникалық  ерекшеліктері: 
- Табиғат кешендерін  және кӛлдердің құстар фаунасын сақтау мақсатында Наурызым 

қорығындағы  кӛлдердің тұщы су режимін зерттеу: 

- Наурызым  қорығындағы  дала  ӛсімдіктерінің  бірлестігін (фитоценоз) сақтау және 

қалпына келтіру: 
Сурет-1 

 
 

  Қорғалжын мемлекеттік қорығы. Бұл қорық Ақмола облысының Қорғалжын 

ауданында орналасқан. Ол Тың ӛлкесінің табиғатының әсем де бағалы жерін қорғау  
мақсатында 1958 жылы ұйымдастырылған. Қорық қорғалжын кӛлінің оңтүстік жағалауын 

алып жатыр. Жер кӛлемі 183,7 мың гектар, құрамына Асаубұлақ, Қоқай, Есей, Қорғалжын  

және Теңіз кӛлдері енеді. Бұл жерде қорық ұйымдастырудың ӛзінше ерекшелігі бар. 

Кӛктемде осы су торабы арқылы Каспий теңізі жағалауында, Пакистан, Үндістанда және 

Солтүстік  Африкада  қыстап  шыққан жыл құстарының солтүстікке қарай ұшу жолы 

ӛтеді. Бұл кездерде кӛптеген құстардың мамырлауына ӛте ыңғайлы орын. Сондықтан да, 

бұл тамаша жерді қорғауу және оның байлығын зерттеу қорық қызметкерлерінің ең басты 

міндеті. Қорық жерінде шағын ӛзендер мен кӛлдер де кӛп. Бұл мұнда шӛл мен далалық 

ӛңірдің ӛсімдіктері мен жануарларының мол болуына  ықпалын тигізеді.  Теңіз- 

Қорғалжын кӛлдер жүйесін және далалы аймақтың біраз бӛлігін қамтитын Қорғалжын 
мемлекеттік қорығы 1968 жылы қайта ұйымдастырылған еді. Алайда, үш жылдан кейін ол 

орман-аңшылық  шаруашылығына  айналдырылды да, кейіннен  қайтадан қорық болып 

құрылды. Бастапқыда 15 мың гектардай жерді алып жатқан болса, қазіргі уақытта 

Қорғалжын  қорығының аймағы 23 661 гектарға тең. Оның кӛп бӛлігін кӛлдер алып 

жатыр. Қорғалжын  қорығы шӛлді, дала аймағына орналасқан. Қорғалжын  кӛлінің  кӛлемі  

39,6 мың гектардай, орташа тереңдігі екі метрдей. Кӛл суы ертеректе ӛте мол болған, бірақ 

кейінгі жылдары Нұра ӛзенінің суын кәсіпорындар мен ауыл шаруашылығы қажетіне 

кӛбірек пайдалануға байланысты ол кӛлге жетпей қалады да, кӛл бірнеше ұсақ 
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кӛлшіктерге бӛлініп кетті. Қорғалжын  кӛлінде суда ӛсетін ӛсімдіктердің  22  түрі 

кездеседі. Олардың ішінде құрақ, қоға, кӛл қамысы және жебе жапырақ кең тараған. 
Мұнда  фитопланктонның – суда қалқып жүретін жиынтығының 167 түрі бар. Олардың 

арасында, әсіресе кӛкжасыл балдырлар кӛбірек кездеседі. Фитопланктондар су құстары 

мен балықтардың қорегі. Теңіз кӛлінде судың бетінде ӛсетін ӛсімдіктер болмайды, бірақ 

мұнда кейбір балдырлар мен фитопланктондар мол кездеседі.  Қорықтағы  ӛсімдіктер  

бірлестігін  қорғаудың жан-жануарлар дүниесі  үшін мәні зор етеді. Қорғалжын 

қорығыныың ауа райы, ӛсімдіктері сияқты жер жағдайына сәйкес жануарлар дүниесі де 

әртүрлі. Қорғалжын мемлекеттік қорығы ЮНЕСКО белгілеген халықаралық маңызы бар 

сулы-батпақты резерваттар қатарына жатқызылған. Қорық аймағында құстардың  225 

түрін, сүт қоректілердің 30 түрін, қос мекенділер мен бауырымен жорғалаушылардың 

оншақты түрін кездестіруге болады. Қорғалжын кӛлінде балықтардан шортан, мӛңке, 

қарабалық, аққайран, шабақ, алабұға, сазан мекендейді. Қорғалжын және Теңіз кӛлдерінің 
басты табиғи байлықтарының бірі - су құстары. Бұл кӛлдерде олар- дың 119 түрі 

жұмыртқалайды, 106 түрі мұнда қоныс аудару және қыстайтын жеріне қайту кезінде 

мекендейді. Олардың барлығы да қамқорлыққа алынған. Әсіресе, дүниежүзі бойынша 

сиреп кеткен қоқиқазды қорғап, қорын молайтуда қорықтың алатын орны ерекше. 

 Көкшетау ұлттық табиғи  саябағы – 1996  жылдын  сәуірінде Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің Қаулысы бойынша құрылған болатын. Оның негізгі аумағы Кӛкшетау 

қаласының оңтүстік-батысына қарай 60 километр аралығындағы 182 000 гектардан аса 

алқапты  алып  жатыр. Саябақ жерінің құрамына Зеренді, Шалкар және Имантау және 

Айыртау  табиғи аймақтарының таулы-орманды, ӛзен-кӛлді ӛлкелері енеді. Ұлтық 

саябақтың  аумағында  мемлекет  қорғауына  алынған 185 археологиялык, тарихи, сәулет 
және монументальды ӛнер ескерткіштері бар. Сырымбет ауылында, Сырымбет тауының 

баурайында 19 ғасырдағы ағаштан  тұрғызылған  сәулет  ӛнерінің  ескерткіші болып 

табылатын ұлы ғалым жерлесіміз Шоқан Уәлиханов отбасының қалпына келтірілген 

қонысы бар. Аталған  оныс  негізінде тарихи – мемориалдық  кешен  ұйымдастырылды. 

Мұндай  кешен  Қарасай  мен Ағынтай батырларға да арналып салынды. Ұлттық 

саябақтың ӛсімдіктер және жануарлар әлемі саналуан дәуірлер және байлыктар флорасы  

мен  фаунасының  ӛзара сирек ұшырасатын үйлесімі болып табылады. Кӛне  дәурдің 

қыналары мен папоротниктері қазіргі ағаш және бұталы ӛсімдіктердің астындағы 

қабатында жатыр. Сібір тайгасына тән жануарлардың түрлері бұлан, сілеусін, орман, 

сусары, ақ қоян, ақ тышқан оңтүстік дала мен шӛлейтті аймақта тіршілік ететін қарсақ, 

саршұнак, орқоян, күзен, суырлармен араласа ӛмір сүруде. 
Баянауыл ұлттық саябағы - Павлодар қаласының оңтүстік-батысында Павлодар 

облысының Қарағанды облысымен шектескен жерінде жартылай шӛлейт жерлердің 

арасынан шағын ғана таулы алқапты кӛресіз. Бұл Қазақстанныың ең әсем жеерлерінің бірі 

- Баянауыл. Бұл бұрын заказник болатын. Заказник кӛрікті Баянауыл тауларын, Жасыбай, 

Сабындыкӛл, Торайғыр кӛлдерін қамтиды. 1977 жылы Кеңес шешімі бойынша осы 

заказниктің негізінде Баянауыл табиғат паркі құрылды. Бұл табиғат паркі республиамызда 

әзірге жалғыз ғана. Табиғат паркінің жер кӛлемі 50 мың гектар. Құрамына әлгі айтқан 

кӛлдерге қоса Баянауыл, Жасыбай, Далба  орман  шаруашылықтары біраз бӛліктері кіреді.   

Баянауыл ӛңірінде  туристерді  қызықтыратын ең әсем жерлерге Жасыбай, Сабындыкӛл, 

Торайғыр кӛлдері жатады. Олардың бәрі тау жағаларындағы ұсақ бұлақтардан құралады. 
Кӛлдерде шортан, алабұға, язь, плотва, тұқыбалық, қарабалық т.б. балықтар мен  270  

ӛсімдік түрлері кездеседі. Оның ішінде 50 түр кӛне заманнан сақталған реликт ӛсімдіктер.  

Жануарлар дүниесінен Баянауылда 50 құс, 40 аң түрлері бар. Баянауылдың мақтанышы 

арқар. Бұл аздығына байланысты Қызыл кітапқа енген аң екендігі белгілі.  Бұдан басқа 

елік, суыр, қоян, борсық, сілеусін, қасқыр, түлкі сияқты бағалы ірі аңдармен бірге 

атжалман, сұртышқан, ақтышқандар тіршілік етеді.1938жылы мұнда телеут ақтиын 

әкелінген болатын, ол жерсініп кетті. Қанаттылардан Баянауылда қасқалдақ, үйректер, 
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құтан, аққулар, дуадақ, тырна, бӛдене, балшықшы, кептерлер, торғайлар, шымшықтар т.б. 

бар. Жыртқыш  құстардан бүркіт, лашын, бӛктергі кездеседі. 
        Қазақстанда қазір  24 табиғат ескерткіші бар. Олардың ішіндегі аса маңыздылары- 

«Жетісу маржаны», «Шың түрген шыршасы», Павлодардағы «Жыл құстары» табиғат 

ескерткіштері  туристтердің  назарын  ерекше аударуда. 

       Республикамызда жалпы аумағы 217 мың га болатын 16 ботаникалық қорықша бар 

(1991 жылы). Олардан: Орлиногор ботаникалық қорықшасы 1971 жылы 

ұйымдастырылған, аумағы 3,5 мың га, Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау 

ауданында, мұнда қызыл қау, сәбізшӛп сияқты дала ӛсімдіктері мен қайыңды-қарағайлы 

селдір орман ӛседі. Қостанай облысында «Михайловка», «Тауынсор» және «Сарықопа» 

қорықшалары мен Павлодар облысында «Қызылтау» қорықшасы; Солтүстік Қазақстан 

облысында «Мамлют», «Смирнов» және «Согры» қорықшалары бар. Атбасар 

зоологиялық қорықшасы – шаруашылыққа пайдалануға болатын табиғи аумақ. Атбасар 
зоологиялық қорықшасы 10 жылға арналып, 1976 ж. Ақмола облысы Атбасар ауданында 

құрылған. Бұланды қорықшасы – республикалық маңызы бар зоологиялық қорықша. 

Солтүстік Қазақстан облысы Еңбекшілдер ауданының жерінде 1971 жылы 

құрылған.Бұланды қорықшасында тұяқты сүтқоректілерден бұлан, марал, елік тіршілік 

етеді. Бұл ӛңірде ерте кездерде бұлан кӛп болған, соған байланысты «Бұланды» аталған. 

Ерейментау қорықшасы, Ақмола облысы Ерейментау ауданында 1986 ж. 

ұйымдастырылған. Жер аумағы 35 мың га. Қорықша табиғаты әсем таулы ӛлкеде, 

Ерейментау таулы алқабында орналасқан. Ерейментау қорықшасында кӛне дәуірлерден 

осы уақытқа дейін сақталып қалған реликт ӛсімдіктердің алуан түрлері ӛседі. 

Ӛсімдіктердің 400-дей түрінің 50-ге жуығы Қазақстанның «Қызыл кітабына» енгізілген. 
Зеренді қорықшасы – Ақмола облысы Зеренді ауданындағы облыстық мәні бар 

зоологиялық қорықша. 1979 ж. құрылған. Ауданы 23 мың га. Қорықша аумағында 

қыратты-тӛбелі жазық жерлер гранитті шоқылар мен адырлы қырқаларға ұласады. 

Олардың баурайында қарағайлы қалың орман,астық тұқымдас ӛсімдіктер мен түрлі 

шӛптесін ӛсімдіктер аралас ӛседі. Қазіргі уақытта «Кӛкшетау» ұлттық паркінің 

құрамында. 

Мониторинг-1 

Қазақстанның облыс аймақтары бойынша қорық, қорықша, ұлттық саябақ мониторингі 
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       Солтүстік  Қазақстан  емдік  бағыттағы  сауықтыру  орталықтарына ӛте бай аймақ. 

Солтүстік Қазақстан экономикалық ауданының туризмін дамытуда емдеу-сауықтыру 
орындарының да орны ерекше.  

         Емдік  бағыттағы емдік-сауықтыру  орталықтары   Қостанай, Павлодар   

облысындағы  Баянауыл тау-орман массивінде  біршама алдынғы дәрежеде. Қостанай  

облысындағы  Қазанбас  орманды аймағындағы шипалы батпақ тұзды кӛлі және басқа 

адамның  денсаулығына  қолайлы табиғат  ресурстары қамтылған.  Павлодар 

облысындағы Баянауыл  массивінде  континенттік климат және ірі  аумақты   минералды  

батпақ  және  сульфат-хлоридтік, магний - натрий  суға  бай  ӛзендер  қоры  кӛп  

орналасқан. 

           «Сосновый бор» – Қостанай қаласынан 50 км қашықтықта орналасқан. 1981 жылы  

қайыңды  ағаштар  арасында, емдік  қасиеті бар қолдан жасалған  кӛлмен спорттық кешен 

ретінде орналасқан. Құрамында азон мен ионға бай таза ауа, мәңгі  жасыл  ӛсімдіктері бар 
алқап адам ағзасына қолайлы әсер етеді. Негізгі табиғи емдік кӛзі – шипалы батпақ және 

аз минеральданған сульфат-натрий су.«Зеренді» демалыс үйі – Кӛкшетау қаласынан 50 км 

қашықтықта Зеренді кӛлінің жағалауында таулы, орманды алқапта орналасқан. Кӛлдің 

құмды  жағалауы, аралас орман, таулар, қолайлы  климат, адам  ағзасына  жақсы  әсер 

ететін табиғатқа бай ӛлке, бұл адамдардың жақсы демалуы үшін ӛте маңызды.  

           Сурет-2 

 
 

«Светлый» емдеу-сауықтыру орталығы - Кӛкшетау қаласынан 60 км қашықтықта « 

Бурабай емдеу-сауықтыру орталығы» станциясынан 12 км қашықтықта, Щучье  кӛлінің 
жағалауында орналасқан. Кӛрікті  кӛп  тауларымен кӛмкерілген табиғатпен  қоршалған, 

таза ауа адамның денсаулығына әсер ететін қолайлы табиғи емдік факторға ие климат 

қалыптасқан. Негізінен бронхит, бронхиольдік астма, пнемония, жоғарғы тыныс  

жолдары, танзиллинт, фаренготрахлит, синусит т.б.ауруларды емдейді. .«Бурабай» емдеу 
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– сауықтыру  орталығы  - Кӛкшетау  облысының  Шучье  ауданындағы  ауа- райы  және  

қымызбен  емдейді.  Бурабай кӛлінің  жағасында  теңіз деңгейінен 350-480 м биіктікте 
орналасқан  «Көкшетау» демалыс үйі – Кӛкшетау  қаласынан  60 км  қашықтықта  

Бурабай станциясынан 6км қашықтықта  орналасқан. Демалыс  үйі  «Щучье» кӛлінің  

қайыңды  жағалауында орналасқан. Климаты континенттік, қысы суық, жазы жылы. 

Кӛктем және күзде жидек, саңырауқұлақтар кӛп ӛседі. Демалыс үйі 250 орындық және 4-

15 жастағы балалар мен ата-аналар және жанұялық   демалыс  үшін  арнаулы  бӛлмелер 

жабдықталған. Демалыс  үйінде клуб, кітапхана, алаң, құмды жағалау, шаңғы базасы бар. 

«Мойылды» - балшықпен емдейтін бальнеологиялық емдеу-сауықтыру орталығы.  

Павлодар  облысы, Мойылды  кӛлінің  жағалауында, теңіз деңгейінен 135 м биіктікте  

орналасқан. 1922 жылы ашылған. Климаты континенттік, яғни жазы ыстық, қысы суық. 

Қаңтар айының орташа температурасы -18° С, ал шілдеде +21° С. Жауын – шашынның 

жылдық орташа мӛлшері 250 мм шамасында. Ем ретінде әлсіз сульфидті минералдылығы  
жоғары  шӛгінді  балшық,  Мойылды кӛлінен алынған ащы тұзды  рапа (сульфат – хлорид, 

натрий – магний аралас) ванна (былау) ретінде  пайдаланылады, минералды  суын ішеді.  

Елімізде емдік-сауықтыру бағытындағы туризмді дамыту жандандырыла бастады. 

Мониторинг-2 

Қазақстан аймағындағы сапар мақсаттары бойынша келу туризмі мониторингі 

 

 
 

        

      Туризмнің  нысаны  жаратушы  табиғат болғандықтан, инфрақұрылымды табиғат 
ландшафтары аса  үлкен  ӛзгерістерге  ұшырамайтындай  етіп  дамыту  қажет. Солтүстік  

Қазақстан  аймағында  туризмді  дамыту  үшін   шағын  туристік  базалар және  ірі қонақ 

үй кешендері мен демалу базаларын, қыстық  демалу  турлерін дамыту, шаңғы 

трассалардың, жолдардың, электро  жүйелерін  жүргізу, ландшафтардың  эстетикалық  

тартымдылығын  пайдалану қажет. Солтүстік Қазақстан аумағындағы республиканың 

негізгі табиғи ресурстары (Баянауыл, Кӛкшетау таулы массивтері мен кӛлдері) бұл 

жерлерде туристік қызметті дамыту маңыздылығын арттырады. Минералды сулардың 

қоры мен аймақтың климаттық жағдайы осы ресурсқа негізделген мекемелер құруға 

алғышарттар жасайды. Ауданда ауыл шаруашылығын дамыту, ӛз кезегінде туристерді 

тамақ ӛнімдерімен қамтамасыз етуді ұйымдастыруға ықпал етеді. 
     Солтүстік Қазақстан экономикалық ауданыны климаты қатал, жазық жерде орналасқан 

аудан болғандықтан  бос  жерлерді, құрғақ ыстық жаз айлары мен суық, қары кӛп түсетін 

қыс айлары қаталдығын туристерге кӛрсете алу, олардың   қызығушылықтарын   
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туғызудың бірден-бір жолы болып саналады. Бұл жерлердегі тарихи-мәдени орталықтар, 

мәдени  мұраны, эстетикалық - рухани  құндылықтарды және бұл ӛңірдің негізгі  
танымдық  туризмді дамытуда ӛте қолайлы аймақ болып  саналады. Сондықтан  жаңа 

туристік  кешендерді, турбазалар  мен  қонақ  үйлердің  құрылыстарын  шешу мәселелері  

жан-жақты  айқындалуы тиіс.  

Кесте-1 

Қазақстан аумағында туризм түрлерін дамыту 

 

Оңтүстік 

 

Солтүстік Орталық Шығыс Батыс 

Тау туризмі Шаңғы Экскурсия Тау туризмі Су туризмі  

Жаяу жорық Жаяу жорық Су туризмі Танымдық  Жаяу жорық  

Велотуризм Экскурсия Спелотуризм Экскурсия  Экскурсия  

Экскурсия Емдік  Тарихи  Емдік  Тарихи  

Тарихи    Шаңғы Танымдық  

       

Еліміз аумағында жүргізілген  зерттеулер Солтүстік  Қазақстан аймағының  туризмді 

дамытуда табиғи ресурстарға бай,әсіресе спорт, емдеу-сауықтыру, танымдық туризмді 

дмытуда  рекреациялық  мүмкіндіктері бар аймақ екендігін анықтады. Сондықтан 

туризмді дамытуда жергілікті ұйымдарға қолдау кӛрсету арқылы аймақ  экономикасының  

дамуына әсер ету  мүмкіншіліктерін айқындау қажет. Солтүстік Қазақстан аймағында  

туризмді дамытуда: 
- ең жоғарғы деңгейдегі  туризм ӛнімдерін анықтау, таңдау; 

- туризм дамыған мемлекеттермен іс-тәжірибе алмасу арқылы сапалы ӛнімдерді 

анықтауға кӛмек кӛрсету; 

- табиғат қорларына байланысты туризмді дамыту; 

- жан-жақты байланысты мемлекеттермен жүйелі жұмыс жасау; 

- жергілікті халыққа және мамандарға кәсіби оқыту, білім беру жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

 

Қорытынды 

      Туризмнің дамуы елді – мекендердің, жергілікті аймақтардың инфраструктурасын 
жақсартады, туристік маршруттар, халықтың экологиялық және экономикалық   білімін 

дамыту, миграциясын  қалыпты жағдайда сақтаумен тығыз байланысты. Әртүрлі 

ландшафт және биологиялық ресурстарға  бай  Қазақстан  әлемдік  беделге ие. Сондықтан 

табиғи  ресурстар мен табиғи, тарихи ескерткіштерді сақтау, мемлекеттік және 

мемлекеттік емес, қоғамдық, аймақтық, халықаралық  ұйымдарды  біріктіру арқылы  

табиғатты  қорғауға  қажетті  жағдайлар қарастыру арқылы  туризмді  дамыту  қажет.  

      Болашақта еліміздің басты туризм бағыттарын дамытатын аймақтарына Солтүстік 

Қазақстан аймақтары жатады. Сондықтан бұл аймақдың экологиялық жағдайын 

жақсартып, кӛріктілігі мен рекреациялық ерекшелігін сақтау мәселелеріне ерекше кӛңіл 

аударуды қажет етеді. Сонымен бірге Солтүстік Қазақстандағы туризм саласын дамытуда 

туризмнің ролін жоғарғы деңгейге жеткізу  және Тұрақты даму тұжырымдамасына сәйкес 
табиғи ортаға зиянды әсерін азайту. 

1.Туризм  табиғаттың  сақталуы  мен  оның  сақталуына  мүдделі  жергілікті халықтың   

тұрмыс-тіршілігін, әлеуметтік жағдайын жақсартуға  әсер етеді.  Егер  туризмге  қажетті  

деңгейде кӛңіл  бӛлінбесе, онда  экологиялық  және  эстетикалық  кӛзқарас  тұрғысынан   

кӛптеген  құнды  ресурстар  әлемдік және мемлекеттік  экологиялық  дағдарыс  

нәтижесінде  мәңгіліке  жойылуы  мүмкін.  
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2.Туризмнің  дұрыс  ұйымдастырылуы  мен мемлекеттік  бақылауы мен қадағалануы 

табиғатты пайдалануды реттеуге, экожүйелерге  шектен  тыс  рекреациялық  күшті  
азайтуға, экономикалық  және экологиялық  проблемалардың  шешілуіне, жергілікті  

тұрғындарды   жұмыспен қамтуға, экологиялық  білімді  насихаттауға, туристік  

қызметтен  экономикалық  тиімділік  алуға  мүмкіндік  береді.  

3.Туризмді  дамытуда   туристік  ифрақұрлымның  жағдайы ерекше орын алды,сондықтан 

Солтүстік  Қазақстан  аймағында  инфрақұрылымды  дамыту  қажет. 

4. Туризмді дамытуда туристік қызмет кӛрсету саласын дамыту, қонақ үй, мейрамхана т.б 

әлемдік стандартқа сәйкес болу  қажеттілігін ескеру.   

5. Солтүстік Қазақстан аймағындағы табиғи және тарихи ескерткіштер  мен  табиғи 

кӛрікті  аймақтарымызды әлемдік деңгейде  айқындау  үшін  жарнамалық жұмыстар 

жүргізу қажет.     

     Қорыта  айтқанда Солтүстік Қазақстан экономикалық аймағындағы туризмді дамыту 
аймақ экономикасына жоғарғы  деңгейде  табыс кӛзін  ашуға,  қоршаған  ортаны  

қорғауға, табиғат  ресурстарын  тиімді пайдалануға, еліміздегі ішкі және сыртқы туризмді 

дамытуға, ұлттық экологиялық мәселелерді шешуге, жабайы табиғат қорын, табиғат  

ресурстары  мен  кӛрікті - рекреациялық аймақтарын қорғауға  мүмкіншіліктер туғызады.  
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Özet 

Kazaklar; çocuklarının ilk adım atmasını çok önemser ve bunu bir merasim ile icra ederler. 

Tusavkeser Toyu adıyla Kazak Halkı, bu merasimi büyük bir coşku ve gururla akraba ve yakın 

çevrelerinin katılımını sağladıkları düğün havasında icra ederler. Genel olarak Türkler 

çocuklarının ilk adımlarını, emeklemelerini ve diş çıkarmalarını, sünneti çok önemser ve 

toplantı, merasim, düğün gibi etkinliklerle kutlarlar.  Kazakistan, Moğolistan, Kırgızistan, Altay 

gibi Avrasya coğrafyasında yaşayan tüm Kazak Türklerinde uygulanan Tusavkeser Toyu 
Anadolu Türkçesinde henüz yürümeye başlayan çocuğun düzgün yürümesi için ayaklarına 

bağlanan ipin saygıdeğer biri (kadın, hızlı koşan çocuk, Cuma namazından çıkan kişi) tarafından 

kesilmesi düğünü anlamına gelmektedir.  

Avrasya coğrafyasında özellikle Kazaklar ve Kırgızlar başta olmak üzere hem Anadolu’da 

hem de diğer Türk halklarında ana tema, hayata ilk adımını atan, çocuğun geleceğine yönelik iyi 

dilekleri, bir uygulama eşliğinde gerçekleştirilen toplantı, eğlence ve düğün (toy) ile ifade 

etmektir. Tusavkesmek Toyu (köstek kesmek) Türk Dünyasının günlük yaşamda geçmiş 

devirlerde uyguladığı gibi nesilden nesile aktararak günümüze de taşımayı başardığı pek çok 

gelenek görenek ve törenlerden biridir.  

Başta Kazaklar olmak üzere tüm Türk Halkları millî kimliklerinin ögesi olan geleneklerini 

nesiller boyu aktarımını sağlayabilmiştir. Kazaklarda gelenek ve göreneklerini genel olarak üç 
kısımda değerlendirmek olanaklıdır. Bunlardan ilki Çocuğun doğup büyümesiyle bağlantılı olan 

gelenek görenekler (bala terbiyesine baylanıstı salt-destürler), ikincisi gündelik hayata dair 

gelenek görenekler (turmıstık saltdestürler) ve üçüncüsü sosyal-kültürel içerikli gelenek 

göreneklerdir (alevmettik-madeniy salt-destürler). Kazak’larda Tusavkeser toyu, konar-göçer 

Kazak yaşamında avuldaki (köydeki) bütün yaşlı hanımlar, gelinler ve genç kızların katılımıyla 

yalnızca kadınlar arasında gerçekleştirilen bir toydur. Çocuğun ailesi evine konukları davet eder 

ve konuklara ikram için hayvan keser. Geleneksel Kazak sofrası olan dastarkan cayılır (yer 

sofrası serilir). Kazakların millî yemekleri (beşparmak, çelpek, bavursak, et, akçay vb.) ikram 

edilir. 

Kazaklarda tusavkeser toyu, Hakas Türklerinde tuzax kizer toy,  Kırgızlarda tuşoo 
kesüü/tuşoo kırkuu, Gagauzlarda (Gökoğuz) tüy kesmek,  Özbeklerde tuşav kesti/keser ve 

Anadolu’ da Köstek Kesmek geleneği, Türk halklarının çok geniş bir coğrafyada varlığını 

sürdüren ortak kültürel zenginliklerindendir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tusavkeser Toyu, Türk Dünyası, Gelenek-görenek 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ  МЕДИЦИНАЛЫҚ ЕМДЕУ ТУРИЗМІ 
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Алматы қаласы 

Қазақстан 
 

Тҥйіндеме: Медициналық  емдеу туризм – бұл  азаматтардың  сапалы  және  қолжетімді 

бағада  медициналық  кӛмек  алу  мақсатында  шетелге  шығуы. Емдік  туризм - бұл  тұрғылықты  
жерден  алшақтап  демалу  мен  емделу мақсатында табиғи факторларды ӛзіне сіңіру. Сонымен  

қатар емдік-сауықтыру  жерлер  мен  емдік  орындарға  саяхат  жасау.   

Емдік  туризмнің  ең басты  мәні  науқасты  ӛзінің  бұрынғы  ӛмір сүрген және де ауруы  
асқынған  ортасынан  алшақтатып  оны  жанға жайлы кӛңілінен  шығатын  аймаққа   бару  арқылы  

емделу  шараларын   қамтамасыз ету.   

Мақалада  Қазақстандағы  емдік  туризмнің  даму  тарихы  мен  қалыптасу   бағыттары  
туралы мәселелер қамтылған. Қазақстандағы 500 -ге жуық  анықталған  минеральды  су кӛздері 

мен  200 термольдық және субтермольдық   және  хлор-сульфат, натрийлі  суға бай Қапал Арасан, 

натрий - корбонатты сульфат суы Алма Арасан, гидрокорбонат, натрий, жоғарғы  термольді   
радиоактивті, ӛз  құрамына  темір, марганец, мыс, цинн және т.б. құрамын   қамтыған  Сарыағаш   

емдеу  сауықтыру   орталықтарымен бірге 78 шипалы батпақ кӛлдер, 50 климатпен емдеу 

аудандары және зоналары, халықаралық деңгейдегі емдеу туризмін дамыту туралы мәселелер жан-
жақты қарастырылған. 

Кілт сӛздер: Медицина, туризм, шипалы су, термольді су, шипажай.   
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Abstract : Medical treatment tourism is when a person travels abroad where he will obtain quality 

medical assistance for affordable prices. Health improvement tourism is absorption of natural factors for 

the purpose of recreation and treatment in places remote from your home. It is also a trip to health 

improvement places. 
 Main  purpose of  health  improvement tourism is to provide a patient with treatment at a place 

where he would feel himself very comfortable, taking him away from his usual habitat and unhealthy 

environment. 
 The article has covered questions of history of development and establishment of medical tourism 

in Kazakhstan. Nearly 500 found mineral springs in Kazakhstan and 200 thermal and subthermal, 

chlorine  sulphate, sodium waters of Kapal  Arassan, sodium carbonate sulphate waters of Alma Arasan 
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rich in hydrocarbonate, sodium, high heat, radioactive, bearing iron, manganese, copper, zinc, etc. 
Saryagash  health  improvement center. The article has comprehensively covered questions of promotion 

of health  promotion  tourism of  international level, including 78 health improving mud lakes, 50 areas 

and zones of climatotherapy. 
  Keywords:  Medicine, tourism, medicinal water, thermal water, sanatorium 

 

 Медициналық  емдеу туризм – бұл  азаматтардың  сапалы  және  қолжетімді бағада  
медициналық  кӛмек  алу  мақсатында  шетелге  шығуы. Емдік  туризмнің  адам үшін қажеттілігі  

туралы белгілі орыс физиолог ғалымы  Павлов И. ―Емделушіге  жазылған  барлық  дәрігерлік  

анықтамалар орнында  қозғалмай  қалушыларға  әсер етеді, себебі  негізгі  аурудың  ошағы әлі  
қалпына келе қойған жоқ. Мұндағы  ең басты талпыныс - адамды отырған орнынан дереу түрде 

алып шығу, күнделікті атқарып жүрген жұмысынан босату, оның  ойын  денсаулығының сау 

болуына қарай  бағыттау және  қадағалап отыру‖.  
 Емдік  туризм - бұл  тұрғылықты  жерден  алшақтап  демалу  мен  емделу мақсатында 

табиғи факторларды ӛзіне сіңіру. Сонымен  қатар емдік-сауықтыру  жерлер  мен  емдік  орындарға  

саяхат  жасау.   
Емдік  туризмнің  ең басты  мәні  науқасты  ӛзінің  бұрынғы  ӛмір сүрген және де ауруы 

асқынған  ортасынан  алшақтатып  оны  жанға жайлы кӛңілінен  шығатын  аймаққа   бару  арқылы  

емделу  шараларын   қамтамасыз ету.   
 Бұл қоршаған орта мен табиғи жағдайдың тұрақтануы жұмыстағы адамдар мен  қарым - 

қатынастың  орнықты  болуы  әсер  етеді.  

  Осындай  кезеңде қоршаған ортаның жағдайы адамға оңды әсер қалдырса және адамның 
сол аймаққа бейімделуі кӛбінесе оның денсаулығына  байланысты. Адам  салмағының  нашарлауы  

қоршаған  ортада  әр түрлі  ауруларды  жұқтыруына  себепші  болады.  

       Табиғи  жағдайдың  орнығуы  емделушінің  психикасына  әсер  ету  арқылы  жүйке  
жүйесі  процестерінің  қалпына  келуіне денсаулықты  қалпына  келтіру  мақсатында  әр түрлі  

емдік  факторлардың әсері  және  минералды  сулар  мен  ем батпақтарын  қолдануға  мүмкіншілік 

береді.   
       Емдік - сауықтыру  рекреациялық  ресурстарын пайдалану  алғаш  Швейцарияда  

«Санкт-Мариц»  емдеу  орталығы ретінде қалыптасты. Рим империясы кезеңінде Венрия, 

Румынияда Болатон кӛлі, Австрияда «Бадена», Германияда «Висбадена»,Францияда 
«Экслебена», Италияда орналасқан  Неаполитон шығанағы жағалауында емдік мақсатта 

минералды  су  кӛздері  пайдаланылды. Орта  ғасырда  ең белгілі  «Пеом -Бьер-Ле-Бе», 

XVII-XVIIIғ  Еуропалық  емдеу  орталықтары, XIX «Висбаден», «Баден» ең маңызды 
емдеу-демалыс аймағына айналды. Қазіргі кезеңде Франция мемлекеті әлемдегі емдеу -

сауықтыру рекреациясына  бай   мемлекеттердің  алдыңғы  орында. Францияда 100 ге  

жуық  емдеу-сауықтыру  орталығы  бар. Сонымен  бірге Еуропа елдері  Германия, 
Болгария, Румыния,Чехия, Австриямен  бірге  Израйль мемлекетіндегі  Ӛлі  теңіз  емдік   

бағыттағы   туризм  жоғары  дамыған  аймақтарға  жатады. Емдік  бағыттағы  
рекреациялық ресурстар минералды су кӛздері, батпақ, климат  ең  маңызды  

факторлардың  бірі (А.Ю. Александрова – М.: Аспект Пресс, 2001). 

          Емдік – сауықтыру   орталықтарының  ерекшеліктері тӛмендегі факторлармен 
қарастырылады:  

- табиғи емдік кӛздерінің болуы;  

- техникалық тұрақтылық пен тиімді пайдалану; 
- тұрғын үй немесе ғимараттар; 

- медициналық қызмет кӛрсету;  

- туристік қызмет кӛрсету;  
- спорт  алаңдары  мен емдік мекемелер;  

- жол торабының тиімді орналасуы;  

- инфрақұрылымның  дамуы.  
      Қазақстанның  кӛрікті  табиғаты,  бай   минералдық  су кӛздері  және шипалық сазды 

жерлері бір-бірімен үйлестікте адамның физологиялық жағдайына  әсер ететін  және  кӛптеген  

сырқат түрлерін емдеуге кӛмектесетін климаттық   факторлар  кешенін  құрайды  және демалыс, 
танымдық  мақсатта  емдік  туризмді   дамытуда  маңызды.  
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         Қазақстан  емдік  бағыттағы  сауықтыру  орталықтарына ӛте бай аймақ, 500 -ге жуық  
анықталған  минеральды  су  кӛздерінің 200 термольдық және субтермольдық   және  хлор-

сульфат, натрийлі  суға бай (Қапал Арасан), натрий - корбонатты сульфат суы (Алма Арасан), 

гидрокорбонат, натрий, жоғарғы термольді  радиоактивті, ӛз  құрамына  темір, марганец, мыс, 
цинн  және т.б.  құрамын   қамтыған (Сарыағаш) пайдалануда. Сонымен бірге 78 шипалы батпақ 

кӛлдер, 50 климатпен  емдеу  аудандары және зоналары республикамыздың  барлық  

облыстарында  кездеседі (Гидбут А.В., Мезенцев А.Г.  – М.: Наука, 1991.- 91с.). 

   Қазақстан  аймағындағы  ең  бірінші  табиғи  емдік  факторлар  туралы мәліметтер   ХІХ - 

ғасырдың   ортасында анықталды. 1834  пен 1880 жылдардың аралығында  баспасӛз  беттерінде  

Рахманов  кілті Қапал - Арасан  геологиялық  бұлақтары, Боровой ӛзені, Жусалы мен Барлық - 
Арасан  батпақты   кӛлдері  мен  бұлақтары  туралы  мәліметтер шыққан  болатын.   

 1763  жылы  Бұқтырма  ӛзені  аймағында  қоныстанған  орыс  қоныс  аударушылары  

Рахманов бұлағының  ашылу тарихымен  танысты. Бұлақты ашқан Белой ауылының  тұрғыны   
аңшы  Рахманов  аң аулап жүрген кезде буддалық  аластағыш  бір  құралды  кӛріп  қалады да 

оның  маңайында  ыстық  бұлақтар  ағып  жатқандығын  кӛреді. Рахмановтың  айтуы  бойынша 

осы бұлақтар бүкіл әлемге әйгілі болды.  
 1826  жылы  Қарқаралының  солтүстік – шығысына  қарай  80 шақырымды  жерде  Жусалы  

ӛзенінің   жағалауынан  Әулие - Бұлақ атты жаңа  минералды бұлақтың  кӛзі  ашылды. 

  1840 жылы  казактар  Биен ӛңіріндегі шекаралық қызметте жүрген кезінде  Жетісу  
ӛңірінде  Қапал - Арасан   минералды    бұлақтарының кӛзін ашты.   Арасан  бұлағы суының  

құрамында су мен қышқыл - хлоридтің бӛлшектерінің бар екендігін анықтап  емдік қасиетіне 

кӛздері ашылған адамдар   бұлақ  тастарынан  монғол  және  қытайдың  жазбаларын  байқайды. 
Қапал - Арасанның  минералды бұлақтары жүрек - қан тамырларына  жүйке, тері  және  

әйелдердің  ауруларына  шипалы екендігі анықталды.  

Қазақстанның табиғи  емдік   рекреациялық  ресурстары   Кеңес ӛкіметі  кезеңінде пайдалана 
басталды. 1920 жылы  алғаш рет  мемлекетке  маңызды Боровой  курортының  ашылу  салтанаты  

ӛткен  болатын.  

 1922 мен 1925 жылдары аралығында ―Мұланды‖ ―Ауыл‖ ―Сор‖ ―Рахманов  бұлағы‖ 
―Шымған‖ ―Жаңа Қорған‖  емдеу-сауықтыру орындарының негізі қаланды.  

 1930 жылдары ғалым – балнеологтар, климатологтар, гидрологтар, геофизиктер, химиктер, 

курортолог – дәрігерлері 20 астам табиғи – емдік орындарына  ӛздерінің  туризмді  дамыту  
бағыттарын  орнатты. 1931 жылы 27 наурыз  да  Қазақтың  емдеу- сауықтыру  трестінің  негізі  

қаланды.  

Қазақстандағы  емдік - сауықтыру   рекреациялық   ресурстарын  зерттеуге   еңбек сіңген  
ғалымдар арасында: Н.Н.Славянов, П.И.Зарницын, В.И. Иванов - Незнамов, М.Г. Курлов,  

В.А.Климовицкий ерекше  атап ӛтуге болады.  

     Қазақстандағы  емдік  ресурстарды  зерттеу  бойынша 500 минералды су кӛздері, 50  
климаттық  емдеу орындары бар екендігі анықталды. Қазіргі кезеңде  елімізде 12 емдік-сауықтыру  

орталықтары, 2 пенсионат, 6 демалыс  үйі  бар.  
        Емдік - сауықтыру  бағытындағы  туризмнің  Алматы, Бурабай-Щучинск, Баянауыл, 

Қарқаралы, Сарыағаш, Сергеевка, Шалқар емдік-сауықтыру орталықтары  жоғары  дәрежеде  

дамуға мүмкіншілігі бар аймақтар саналады. 
      Қымыз  және шұбатпен емдеу біздің елімізде  ежелден  белгілі. Қымыз ӛз құрамына 2-2,5 

%  белок, 1-2 % май, 3,5-4,8 % қант, витаминдер, фосфор, кальций, 0,6-1,2 % сүт сақтайды. 

Қымызды туберкулез, анемия,  рахит ауруларын емдеуге пайдаланады.  
      Еліміздегі  емдік туризм   дамыған   негізгі  орталықтары:  

«Ақжайық» - Орал  қаласынан 45 км қашықтықта  орналасқан. 1989 жылы  Орал  ӛзенінің  

жағалауында   кӛрікті табиғат аясында құрылды. Негізгі емдеу факторы хлорлы – магний – натрий  
минеральданған  суы, құрамында темір бар минералды су ішкі құрылыстарды тазалау үшін 

қолданылады. Ревматизм, гипертоникалық аурулардың  бірінші және екінші дәрежесін  анимия, 

варикоз ауруларын және ас қорыту аурулары гастрит, энтероколит, гепатохолицист, панкреатитті 
емдеуге маманданған.  Сонымен  бірге  қосымша сусамыр, зоб ауруларын емдеу бағыттары 

дамыған. «Атырау» – емдеу-сауықтыру орны Атырау қаласында Орал ӛзенінің жағалауында  

орналасқан. Емдеу-сауықтыру орны  Орал  ӛзенінің  қалаға шығатын  жағасында  орналасқан. 
Негізгі емдеу  факторлары  құрамында элементтері бар хлорид, натрий суы. Полиартрит,  
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остеохондроз,  радикулит, артрит  ауруларын  емдеуге  маманданған. «Сосновый бор» – Қостанай 
қаласынан 50 км қашықтықта  орналасқан. 1981 жылы  қайыңды  ағаштар  арасында, емдік  

қасиеті бар қолдан жасалған  кӛлмен спорттық кешен ретінде орналасқан. Құрамында азон мен 

ионға бай таза ауа, мәңгі  жасыл  ӛсімдіктері бар алқап адам ағзасына қолайлы әсер етеді. Негізгі 
табиғи емдік кӛзі – шипалы  батпақ  және  аз  минеральданған сульфат-натрий су.«Зеренді» 

демалыс үйі – Кӛкшетау қаласынан 50 км қашықтықта Зеренді кӛлінің жағалауында таулы, 

орманды алқапта орналасқан. Кӛлдің құмды  жағалауы, аралас орман, таулар, қолайлы  климат, 
адам  ағзасына  жақсы  әсер ететін табиғатқа бай ӛлке, бұл адамдардың жақсы демалуы үшін ӛте 

маңызды. «Светлый» емдеу-сауықтыру орталығы - Кӛкшетау қаласынан 60 км қашықтықта « 

Бурабай емдеу-сауықтыру орталығы» станциясынан 12 км қашықтықта, Щучье  кӛлінің 
жағалауында орналасқан. Кӛрікті  кӛп  тауларымен кӛмкерілген табиғатпен  қоршалған, таза ауа 

адамның денсаулығына әсер ететін қолайлы табиғи емдік факторға ие климат қалыптасқан. 

Негізінен бронхит, бронхиольдік астма, пнемония, жоғарғы тыныс  жолдары, танзиллинт, 
фаренготрахлит, синусит т.б.ауруларды емдейді. «Жаркент – Арасан» - республикалық маңызы 

бар, бальнеологиялық емдік-сауықтыру орталығы. Алматы облысы, Панфилов  ауданы  Жетісу     

(Жоңғар) Алатауының табиғаты  әсем  шатқалында, теңіз деңгейінен 1100 м. биіктікте  
орналасқан. 1967  жылы  ашылған.  Негізгі емі – құрамындағы радоны  бар хлор – сульфат 

натрийлі минералды суы. Қан айналу, жүйке жүйесі, аяқ – қол, буын, тері  және гинекологиялық  

ауруларды  емдейді. Климаттық  факторлар (таудың шипалы таза ауасы, ӛсімдігі, табиғи  
ландшафты) кеңінен пайдаланылады. «Алма-Арасан» - емдік сауықтыру орталығы Алматының 

оңтүстік – батысында, Іле Алатауының солтүстік  беткейінде  1800 км  биікте орналасқан. Жер 

бедері таулы – орманды  шалғынды  болып  келеді. Суы аз мӛлшердегі  минералды, 
гидрокарбонатты, натрийлі, баяу сілтілі (рН –1,9 – 9,6), радиоактивті. 1953 жылы толық барланды. 

«Рахманов  бұлағы» - Рахман кӛлі, Шығыс Қазақстан  облысының  Қатон-Қарағай ауданындағы 

шипалы жылы су кӛзі. Оңтүстік Алтайдың кішкене  тектоникалық ойпатында, Арасан  кӛлінің  
жағасында  теңіз деңгейінен 1750м биіктікте орналасқан. Су граниттегі терең  техтоникалық  

жарықтан  шығады, температурасы  35°С-42°С. Рахман  бұлағының  шипалық қасиеті оның  

құрамындағы  кӛмір  қышқылының  радонның   молдығында. Суы тұщы, минералдануы  200 мг/л, 
құрамында  гидрокарбонаттар, натрий, кальций т.б. элементтер   бар. Рахман  бұлағының  суы  

асқазан, ревматизм, гинекология, жүйке, тыныс ауруларын және әр түрлі улану мен жараларды 

емдеуге қолданылады. «Көктем» - таза ауамен және шипалы сумен емдейтін емдеу -сауықтыру   
орталығы.  Алматы  қаласынан оңтүстікке қарай 2 шақырым жерде, Іле Алатауының етегінде, 

теңіз деңгейінен 1100 м биіктікте орналасқан. Таудың  таза  ауасы  мен сұлу  табиғаты, табиғи 

шипалы минералды  суы  демалушылардың  жақсы  емделуі  мен  демалуын қамтамасыз етеді. 
1990  жылы  аумағынан  минералдылығы  аз, гипетермалы (42°С- 44°С ) құрамы  азотты – сілтілі  

және хлор сульфатты натрий, кремний қышқылы мен  фторға  қаныққан  табиғи шипалы жер асты 

ыстық су кӛзі табылған. «Сарыағаш» - бальнеологиялық емдеу-сауықтыру орталығы - Оңтүстік 
Қазақстан облысы Сарыағаш ауданында, Шымкент қаласынан 145 шақырым жерде, Келес ӛзенінің 

сол жақ жағалауында орналасқан. «Сарыағаш» минералды  суы алғаш  рет 1948  жылы  мұнай 
іздеу барысында  бұрғылау  кезінде  табылып,  шипалы  қасиеті сол жылы белгілі  болған .  1950 

жылы 15 орынға  арналған алғашқы бальнеологиялық емдеу орны  ашылған. 1961 жылдан  

«Сарыағаш» емдеу-сауықтыру орталығы  аталды. «Түрген» су көздері – Алматы облысында , 
Алматы қаласынан 80 км және Түрген ауылынан 20 шақырым жерде, Іле Алатауының солтүстік 

беткейінде Түрген  ӛзенінің  бойындағы  табиғаты  әсем  шатқалда  орналасқан. Басты табиғи 

емдік қасиеті – ыстық ( 33°С, 35° С ) сульфатты кальцийлі – натрийлі ( минералдануы  1,44 – І ) 51 
г/л су, құрамында азот  пен  кремний  қышқылы  бар, тәуліктік   кӛлемі  25 м  бальнеотерапия  

үшін қолданылуда. «Мерке» - бальнеологиялық емдеу-сауықтыру орталығы Жамбыл облысы, 

Мерке темір жол станциясының оңтүстігінде 14 км  жерде, теңіз деңгейінен 1200 м биіктікте, 
таулы  аймақта  орналасқан. 1960  жылы  жергілікті  тұрғындар  үшін  демалыс  үйі, ал 1981 жылы  

емдеу-сауықтыру   орталығы  ретінде  ашылған.  Негізгі  емі – құрамында фтор, кремний 

қышқылы бар сульфаты (күкірт қышқылы), гидрокарбонатты – хлорлы  натрий тұздары аралас 
радонды  минерал суы  пайдаланылады. Сондай – ақ таудың таза ауасы мен сұлу табиғаты, 

климатымен емдеу, физиотерапия,  емдік денешынықтыру тәсілдері де қолданылады. 

«Жаңақорған» - балшықпен  емдейтін  бальнеологиялық  курорт  Батыс   Қазақстан  темір  
жолының  Жаңақорған станциясынан  2 км, Қызылорда  қаласынан  оңтүстік – шығысқа  қарай 170 
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км жерде,  Сырдария аңғарының  сортаң  топырақты  шӛлді аймағында, Теріскен кӛлінің 
жағалауында  орналасқан. Шипалы  балшығымен, тұзды  суы  ӛте  ертеден белгілі. Курорт салу 

1918 жылы  жергілікті дәрігер Ф.С.Мартюковтың  ұсынысымен  басталған   1920 жылы  

балшықпен  емдеу  ғимараты, 1926 – 1928  жылдары  200 орындық  демалыс  ғимараты  салынған. 
Қазақстандағы балшықпен емдейтін тұңғыш емдеу-сауықтыру орталығы.«Бурабай» емдеу – 

сауықтыру  орталығы  - Кӛкшетау  облысының  Шучье  ауданындағы  ауа- райы  және  қымызбен  

емдейді.  Бурабай кӛлінің  жағасында  теңіз деңгейінен 350-480 м  биіктікте орналасқан  
«Көкшетау» демалыс үйі – Кӛкшетау   қаласынан  60 км  қашықтықта  Бурабай станциясынан 6км 

қашықтықта  орналасқан. Демалыс  үйі  «Щучье» кӛлінің  қайыңды  жағалауында орналасқан. 

Климаты  континенттік, қысы  суық, жазы жылы. Кӛктем және күзде жидек, саңырауқұлақтар кӛп 
ӛседі. Демалыс үйі 250 орындық және 4-15 жастағы балалар мен ата-аналар және жанұялық   

демалыс  үшін  арнаулы  бӛлмелер жабдықталған. Демалыс  үйінде клуб, кітапхана, алаң, құмды 

жағалау, шаңғы  базасы бар. «Мойылды» - балшықпен емдейтін бальнеологиялық емдеу-
сауықтыру орталығы.  Павлодар  облысы, Мойылды  кӛлінің  жағалауында, теңіз деңгейінен 135 м 

биіктікте  орналасқан. 1922 жылы ашылған. Климаты континенттік, яғни жазы ыстық, қысы суық. 

Қаңтар айының  орташа  температурасы -18° С, ал шілдеде +21° С. Жауын – шашынның жылдық 
орташа мӛлшері 250 мм   шамасында. Ем ретінде әлсіз сульфидті минералдылығы  жоғары  

шӛгінді  балшық,  Мойылды кӛлінен алынған ащы тұзды  рапа (сульфат – хлорид, натрий – магний 

аралас) ванна (былау) ретінде  пайдаланылады, минералды  суын ішеді.   
               Кесте-1 

Қазақстанның емдеу-сауықтыру орталықтары 

№  Атауы Орналасқан аймағы 
1 Ақжайық Батыс Қазақстан обл 
2 Атырау Атырау обл 
3 Сарыағаш Оңтүстік Қазақстан обл 
4 Меркі Жамбыл обл 
5 Манкент Оңтүстік Қазақстан обл 
6 Бурабай Ақмола обл 
7 Алма –Арасан Алматы обл 
8 Жаркент-Арасан Алматы обл 
9 Кӛктем Алматы қаласы 
1

0 
Кӛкшетау Кӛкшетау қаласы 

1

1 
Мойылды Павлодар обл 

1

2 
Зеренді Ақмола обл 

1

3 
Сосновый бор Қостанай обл 

1
4 

Жаңақорған Қызылорда обл 

1

5 
Рахманов бұлағы Шығыс Қазақстан обл 
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Сурет-2 

 
                      

Соңғы кезеңде елімізде емдік - сауықтыру  бағытындағы  туризмді  дамыту жандандырыла  
бастады. Емдік бағыттағы туризмнің материалды-техникалық  базасы  жақсартылды, жаңа 

ғимараттар салынып, қосымша  жаңа  жиһаздармен  қамтамасыз  етілді және  ем жасаудың жаңа 

әдіс-тәсілдері пайдаланылды. Емдеу-сауықтыру  нысандары табиғи кӛрікті аймақтар, минералды 
су кӛздері, табиғаттың  шипалы байлықтарымен бірге жоғарғы деңгейдегі клиникалар да маңызды 

орын алуда.  

Джозеф  Вудмен  «Пациенты без границ» кітабында әлемдегі медициналық  туризмнің  
дамуы   туралы  сараптамалық   нәтижелерге талдау  арқылы   әлемдегі ең үздік  медицина 

Сингапур елінде екендігін айқындаған.   

Қазақстандық емделушілер ұзақ уақыт бойы кардиохирургия, нейрохирургия, мүшелерге 
трансплантация жасау, онкология және т.б. сияқты  медицина  салаларында   ем алу  үшін ӛзге 

елдерге баруға мәжбүр еді. Ал кәзір керісінше  Қазақстанда ем алушылардың саны артуда.  

Астана  қаласында Ұлттық  медициналық холдингінің қазіргі заманғы клиникаларын  құру  
мен  елдегі  кардиохирургиялық   және  нейрохирургиялық  кӛмектің  дамуы, қазақстандықтардың  

шетелде  емделуге  деген  қажеттіліктерін едәуір тӛмендетті. Тіпті, шетелдіктер үшін Қазақстанда 

халықаралық  талаптарға сай  медициналық  қызмет  алу  мүмкіндігі  туды.  ҚР  Денсаулық сақтау 
және  әлеуметтік  даму министрлігінің  баспа  сӛз  қызметінің   хабарламасы бойынша  2011-2014 

жылдары   Елордадағы  Ұлттық медициналық холдинг клиникаларында және Ұлттық  ғылыми  

медициналық орталықта әлемнің 30-дан астам  елінің 4799 азаматына  медициналық  кӛмек 
кӛрсетілді. Атап айтқанда, жоғары медициналық  мамандандырылған кӛмек алу үшін Ұлттық 

медициналық холдингке  ұйымдарына Ресей, АҚШ, Жапония, Италия, Ұлыбритания, Түркия, 

Болгария, Шри-Ланка, Филиппин, Қырғызстан және ӛзге елдердің азаматтары келген. Шетел 
азаматтары кӛбінесе омыртқа дискі жарығын микрохирургиялық  жолмен  алып   тастау, 

экстракорпоральды ұрықтандыру, жүректегі қан жолы тетігіне кардиохирургиялық ота жасау, 

жатыр артериясын эмболизациялау сияқты қызметтерге жүгінеді. Ӛзге елдерге қарағанда 
Қазақстанда жасалатын оталардың құны тӛмен. 

Қазақстан  Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметтеріне сүйенсек, 

еліміздің медициналық мекемелерінде ӛткен жылы 5000 астам шетелдік науқас емделген екен. 
Мамандардың  айтуы бойынша, бұл  сан  мүмкіндіктің  шегі емес. Дүниежүзілік  денсаулық  

сақтау  ұйымы  медициналық  туристердің  саны  нақты болмайтындығын айтады. Себебі, 

шетелдік  емделушілердің  қатарына арнайы медициналық ем қабылдау үшін келген туристер ғана 
емес, аталмыш  елде  жұмыс  бабымен  жүрген шетел азаматтары қоса тіркеледі. Сол себепті, 

нағыз медициналық  туристердің  саны кӛрсеткіштен әлдеқайда тӛмен келеді. Себебі, біз сол 

жерде  тұрақтаған   немесе  қызмет бабымен  жүрген  шетелдіктерді есепке алмаймыз. 
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 Қазақстанда медициналық  туризм  екі бағытта  дамиды. Қазақстандықтар емделу үшін 
шетелдерге кӛп барады. Осылайша, біз ЖІӚ белгілі бір бӛлігін жоғалтамыз. Ӛйткені, біздің елде 

де жасалатын ем үшін отандастарымыз  шетелдерге барады. Дегенмен, бізде ішкі бағытталған 

медициналық туризм де бар. Қазақстанға  ем алу үшін келетін шетел азаматтары да жоқ емес. 
Бірақ статистикаға   сәйкес сыртқа бағытталған, яғни қазақстандықтардың шетелде ем алу 

кӛрсеткіші басым. Корея денсаулық сақтауды дамыту институтының мәліметтері бойынша, 

Кореяға жылына 10000 қазақстандық емделуге барады екен. Әлемде туристер ең кӛп келетін 5 
елдің қатарына Канада, Ұлыбритания, Израиль және Үндістан кіреді. Ал Корея ондықтың 

қатарында. Медициналық туризммен  белгілі туристік агенттіктер айналысады, әрине олардың 

ӛзіндік қаржылай  мүддесі  бар. Олай дейтініміз, қабылдаушы медициналық ұйымдар 
медициналық туристерден түскен қаржының белгілі бӛлігін қазақстандық туристік агенттіктерге 

аударып отырады. Мысалы, қазақстандық  6000 АҚШ  долларына  ем қабылдаса, соның  600000 

туристік  агенттіктің қалтасына түседі. Шетелдіктер біздің елге келгеннен гӛрі қазақстандықтар 
шетелге кӛп баратыны – ақиқат. 

 

ҚОРЫТЫНДЫ 
Дүниежүзілік  Денсаулық сақтау ұйымының пікірінше азия аймағындағы  ең үздік  

медицина Сингапур елінде. Әр жыл сайын Сингапурға емделу үшін 500 мың адам емделуге келеді 

екен.Сингапурды азиядағы экономикалық айдаһарға балайды. Сонымен бірге Сингапур - 
сауықтыру және медициналық туризмнің негізгі орталықтардың бірі. Кішкентай мемлекет қалай 

ғана азия аймағында медициналық қызмет кӛрсету  сапасы  бойынша  алғашқы  орынға шықты.  

Сингапурда емделу АҚШ  пен  Германияда  емделуден  40% - ға арзан, Ұлыбританиядан  60%- ға   
арзан. АҚШ-та  160 мың $ доллар тұратын ота түрі, Сингапурда 12 мың $ доллар  тұрады  екен. 

Сингапурдағы емдеу орталықтары  әлемдегі  ең  үздіктер қатарына кіреді. Емдеу орталықтарының   

негізгі  ерекшелігі – сапалы  кӛпсалалы  медициналық  қызмет  кӛрсетуге  тырысады, әсіресе     
медициналық  оңалту (реабилитация) түріне ерекше кӛңіл бӛледі. Сонымен бірге   медбикелер  

біліктілігіне  ерекше  кӛңіл бӛледі. Сингапурда биомедицинаның дамуы, заманауи жабдықтар, 

соңғы технологиялардан басқа  тағы  бір  ерекшелік  бар. 
Бүкіл  әлемдік  Денсаулық сақтау Ұйымы дүниежүзіндегі 191 елдің денсаулық   сақтау  

саласын  зерттеп, ең  үздік  Францияны  атады. Зерттеу жұмыстары   тӛмендегі ӛлшемдерге 

байланысты жасалды: тиімділік, қолжетімділік, халықтың   сұраныстарына  сәйкестік. Францияда  
ең  жоғарғы   деңгейдегі  заманауи техникалық жабдықталған  керемет  ауруханалар,  білікті  

дәрігерлер бар. Осының бәріне  Франция  халықтары толықтай  қолжеткізе алады. Екінші орынға 

Италия мемлекеті, үшінші, тӛртінші және бесінші орындарға кішкентай мемлекеттер Сан-Марино, 
Андора,  Мальта, Сингапур, Оман  мемлекеттері  жатады.  Үздік ондыққа Австрия  мен  Жапония 

да кірді.  Бүкіл Әлемдік Денсаулық сақтау ұйымының  тізімінде  АҚШ  37 ші,  Қазақстан  64 

орында болса, ТМД елдерінен  Литва -73, Белорусия -74, Эстония -79, Молдавия -101, Армения -
104, Латвия -105, Әзербайжан -109 орындарды иеленді. Ал  Ресей мемлекеті   130-орынға  түсіп, 

131-орынға  Гондурас  мемлекеті алынды. Экономикасы қарқынды  дамушы  Қытай  144 ші, соңғы  
орнына   Сьерра-Леонам мемлекеті  енгізілді. 

Дүниежүзілік  денсаулық  сақтау ұйымының сараптамасы бойынша 2015 жылы  Қазақстан  

медициналық туризм саласына 205 млн. доллар жұмсады. Ең маңызды  мән  беретін бағыт бүгінгі 
күні әлемдегі  медициналық  туризмнің  географиясы  Азия -Тынық мұхит аймағына ауысып  

жатыр.  Мысалы  бұрын  жүрек  ауруларын  емдеу  мен  ауыр оталар жасау Қытай мен Сингапурда 

жоғары сұранысқа  ие  болса, қазір Корея алдыңғы орынға шықты. Доллар мен еуро бағасының 
қымбаттауына байланысты АҚШ, Швейцария, Германияға барып емделу тиімсіз болып кетті. 

Сондықтан  халықаралық  емханалар әрқашан сұранысқа ие болып отыр.  Мемлекет басшысы «100 

нақты қадам» Ұлт жоспарында Қазақстандағы медициналық туризмді дамытудың тетіктерін ойлап 
тауып, аталған саланы алдағы онжылдықта ӛркендету керектігін айтқан болатын. Ӛйткені, елімізге  

ем  іздеп келетін  шетелден келушілердің  саны әлі де болса ӛте аз.  Керісінше, қазақстандықтар 

ауруына шипа іздеп емдік туризм бағытында  шетелге кетіп Қазақстанның ақшасын  шет елдерге 
тасмалдауда.  

Осы кемшіліктің орнын толтыру мақсатында  Денсаулық  сақтау   министрлігі емдік 

бағыттағы  медициналық  туризмді   дамыту   үшін   бірқатар шараларды қолға алған. Осыған орай 
қазақстандық  халықтардың денсаулық сақтау саласының сапасын арттыру, міндетті әлеуметтік 
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медициналық  сақтандыруды енгізу жұмыстары қолға алынды.  Сонымен бірге  Денсаулық  сақтау 
министрлігі әлемдік деңгейде емдеу мүмкіндіктеріне  ие болатын  емханалар  мен  

ауруханалардағы  медициналық  қызмет  кӛрсетудің  сапасын  арттыру арқылы  Қазақстанға 

шетелдік емделушілерді тартудың ӛзге де тетіктері қолға алынуда.  
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