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айналарына кәміл сенемін. Бұл жолда біздің ең басты құндылығымыз - берекелі бірлігіміз»
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ – МӘҢГІЛІК ЕЛ ТҰҒЫРЫ!

Бұл ғылыми мақала «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының өзектілігі мен қажеттілігі жайлы 
жазылған. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының құндылықтары жан-жақты ашылып, зерделен-
ген. 

Ол құндылықтар: ұлттық руханиятымыздың өзегі – мемлекеттік тілмәртебесіне ие 
қазақ тілі. Мемлекеттік тіл – азаматтық сәйкестіктің басты нышандарының бірі. Ана тілді 
көтерумен қоса өзекті болып отырған «Үш тұғырлы тіл» идеясын да қолдауымыз қажет. 
Ел дің өзіндік ерекшеліктері мен тарихи тағдыры ескерілуі қажет. Қазақи рухы биік ұлт-
тық идея ның қалыптасуында тарих пен мәдениет, ұлттық діліне негізделген әлеуметтік 
тә жірибелердің маңызы зор. Мәңгілік ел болуға жетелейтін бағыттардың бірі – дін. Ис-
лам діні насихаттан тұратындығында еш талас жоқ. Ал бүгінгі күні жалпы жұртшылық 
дәс түрлі дінімізден сусындап, хабар алуы тиіс. Себебі, қазіргі күндегі әртүрлі діни ағым-
дар  дың жетегінде кетіп, ұлттық дәстүр мен салт-санасынан айырылып, мәңгүртеніп бара 
жат қан жастарымыздың қатарының өсуі елді алаңдатуда. Сол себепті, мұндай адасуға жол 
берілмеуі үшін, ең алдымен тұлғаның ой-санасы таза болу керек. Бұл тұрғыда адам гер -
шілік, байсалдылылық және шектеулік, ізгілік сияқты аса жоғары құндылықтарға негіз дел-
ген ислам шариғатының атқаратын рөлі жоғары. Қазақтың ұлттық құндылықтарын жаң-
ғыр ту бүгінгі мемлекеттен өзінің ішкі және сыртқы саясатын ұлттық сипатта жүргізуді та-
лап етеді. Бұл дегеніміз жаңа жаһандық демократиялық құндылықтардан бас тартпай, осы 
жаңашылдықты қалыптастыруда қазақтың дәстүрлі құндылықтарын жаңғырта оты рып, 
ұлттық қорға, яғни, ұлттық тәрбиемізге сүйену. Қашан да мемлекет алдыменен адамның 
кісілік қасиеттеріне, тұлғалық құндылықтарға мұқтаж. Кісілік қасиеттері дегені міз тү сі нік, 
адамгершілік, білімділік, табандылық, адалдық. Тұлғалық құндылықтар ол мем лекеттің 
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мүддесі, тілі мен діні, тарихы мен мәдениеті, даналығы мен өнері, ғылы мы және білімі. 
Осы құндылық көздері адамның қасиетімен, адамгершілік рухымен келе  тін дүние. Елдің 
тәуелсіздігі, тәуелсіздіктің мәңгі әрі баянды болуы адамның ұлттық қа сие т  теріне негізделген 
сол елдің әдебиеті мен білімдік әрі ғылыми құндылықтарда. 

Түйін сөздер: «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы, құндылықтар, мемлекеттік тіл мәртебесі, 
отан тарихы, мәдениет пен әдебиет, ұлттық діл, ұлттық тәрбие, ғылым, білім.

Данная статья посвящена на ци ональной идеи «Мәңгілік Ел». Рас смо тре ны все пу  ти 
ре а      лизации дан   ной програм мы, о зна  чении в во с   пит а нии бу   ду  ще            го по  ко    ления «Мәңгілік 
Ел». Во с өпитание казахс танс кого па три  о  тизма яв л   яе    т   ся не  о  т ъе  м  лемой час тью сох  ра    нения 
духов ности и куль туры на  ро да.

Язык - это клю чевое яв ление куль т   уры, вероятно, глав ный меха низм нац  ионально го еди             -
н ения, инс    тру мент воз ник  новения и вос  производства нации как соц  иальной стр   у    к           туры. В 
конеч  ном счете, язык - это стержень национального государства. И по     э       т  о му воп рос о языке 
оказывается не только куль турным, но и поли тическим.

Гов оря о раз   витии трехъязычия в Казахстане следует отметить, что поставленная цель, 
имеет не толь   ко куль турный и образовательный характер, но и политический. В Мире, прак     -
тически, не осталось тех стран, где проживают предс тавители только одного этноса. Уси     -
ле  ние гло ба лизации и возможность свободного и относительно беспрепятственно го пере       -
движения сти мулирует рост миграции населения из одной страны в другую.

Для казахс тан цев идея триединства языков особенно важна, поскольку сформулирована 
была Гла вой государства как ответ на вызов времени, как решение насущной жизненной 
потреб   ности общества, активно интегрирующегося в глобальный мир. Интеграция Казахста-
на в мировое сообщество зависит сегодня от осознания и реализации простой истины: мир 
открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями через овладение доминирую щи ми язы-
ками. Благодаря инициативе Президента наше государство приступило к реализа ции кон-
цепции полиязычия в образовании, потому что именно полиязычие послужит укре  плению 
конкурентоспособности Казахстана и усилению межэтнического согласия. 

В данной статье рассматриваются проблемы патриотизма и религии, которые на сего-
дня   ш ний день становятся все более актуальными. Патриотизм является нравственной ос  но -
вой жизнеспособности государства и выступает в качестве важного внутреннего мо би     ли  з-
ующего ресурса развития общества, активной гражданской позиции, готовности слу   жению 
Отечеству. Вместе с тем, рассматривается вопрос о межконфессиональном диа логе, толе-
рантности как главных принципах патриотического воспитания молодежи.

Ключевые слова: Национальная идея «Мәңгілік Ел», цен ности,  история стра-
ны, нау ка, обра    зование, куль  тура, лите ратура, мента литет, национальное вос питание. 

This article is devoted national idea «Mangilik El». All ways of implementation of this program, 
about value in education of future generation «Mangilik El» are considered. Education of the 
Kazakhstan patriotism is an integral part of preservation of spirituality and culture of the people.

Language is a key phenomenon of culture probably the main mechanism of a national unification, 
the instrument of emergence and reproduction of the nation as social structure. Eventually, language is 
a core of the national state. And therefore the question of language is not only cultural, but also political.

Speaking about development a trekhjyazychiya in Kazakhstan it should be noted that the goal, has 
not only cultural and educational character, but also political. In the World there is, practically, no those 
country left where representatives only of one ethnos live. Strengthening of globalization and a possibility 
of free and rather free movement stimulates growth of population shift from one country in another.
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The idea of trinity of languages is especially important for Kazakhstan citizens as it has 
been formulated by the Head of state as the answer to time call, as the solution of pressing vital 
need of the society which is actively integrated into the global world. Integration of Kazakhstan 
into the world community depends on understanding and realization of simple truth today: the 
world is opened for the one who will be able to seize new knowledge through acquisition of the 
dominating languages. Thanks to the President’s initiative our state has started implementation 
of the concept of a multilingualism in education because the multilingualism will serve 
strengthening of competitiveness of Kazakhstan and strengthening of an interethnic consent.

In this article problems of patriotism and religion which become more and more actual today 
are considered. Patriotism is a moral basis of viability of the state and acts as the important internal 
mobilizing resource of development of society, an active civic stand, readiness to service to the 
Fatherland. At the same time, the question of interfaith dialogue, tolerance as the main principles 
of patriotic education of youth is considered.

Keywords: National idea «Mangiliik El», values, country history, science, edu  cation, cul ture, 
lite rature, mentality, national education.

Қазақстан Республикасының Президенті 
– Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2014 жылғы 
17 қаңтардағы «Қазақстан жолы – 2050: Бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты кезекті 
Жолдауында [1] болашағымызға бағдар етіп, 
ұлт ты ұйыстыра ұлы мақсаттарға жетелейтін 
«Мәңгілік Ел» идеясын көтерді. Қазақ елінің 
бар лық азаматтарына алты үлкен міндет арт-
ты. Біріншіден, артымыздан еріп келе жатқан 
ұрпақ  тың жат жұртта емес, өз елінде өсіп, өмір 
сүр у ге құмартуын арттыру, соған жағдайлар 
жасау, туған жерінің иесі екендігін сіңдіру. 
Екін шіден, барлық этностар құқықтарының 
тең дігін сақтау. Үшіншіден, қазақ тілі мен 
үш   тұғырлы тіл саясаты. Елбасы қазақ тілі 
біз  дің рухани негізіміз екенін, еліміздің бо -
ла  шағы қазақ тілінде екенін, қазақ тілі 2025 
жылға қарай өмірдің барлық саласында 
үстем дік етіп, кез келген ортада жаппай қол -
даныс тіліне айналып, шын мәніндегі мем-
ле  кет тік тіл мәртебесіне көтерілгенде, біз 
елі мізді «Қазақ мемлекеті» деп атай алаты-
ны  мызды атап өтті. Төртіншіден, мәде-
ниет, дәс түр және даралық. Елбасы қазақ-
тың күр делі мәселелерін ашық айтып, ішкі 
тұтас   тықты бұзуға дәмеленген рушылдық, 
жер  шіл дік секілді алып-қашпа әңгімеден 
бой ды алыс ұстауға шақырды. Қарға та мыр  -
лы қазақтың түбі бір екенін әрқашан ес те 
ұстау керек. Бесіншіден, ұлттық интел ли-
ген цияның рөлі. Алтыншыдан, ХХІ ғасыр-

да ғы Қазақстандағы дін туралы ойлану 
ке рек екен дігін атап көрсетті. Аталмыш 
тәр  бие лік білім барлық оқу орындарын-
да қам тылуы қажет екендігін нақтылады.

«Мәңгілік Ел» – ата-бабаларымыздың сан 
мың жылдан бергі асыл арманы. Мәңгілік Ел 
– жа лпы қазақстандық ор тақ шаңыра ғы мыз-
дың ұлттық идеясы. «Мәңгілік Ел» сө зі нің 
те рең тарихи тамыры және үлкен мағы налы 
мәні бар. Түрік шежіресінде «мәңгі» сөзі 
«Тәңір», «Құдай», «Алла» сөз дері  мен мағы-
на лас қолданылды. Осыдан кейін, «Мәңгілік 
Ел» «Алла Тағаланың елі, халқы» дегенді біл-
діре ді және мемле кет пен ұлт тың уақытпен 
шек телмеген тұмары бола ды деуге толық не-
гіз бар. Мәңгілік Ел ұлт тық идеясының не-
гіз  гі мәні – мәңгілік мақ сат-мұраттарымыз 
бен мәдени-рухани құн  ды лықтарымызға 
не    гіз     делген, мемлекет құ ру шы қазақ халқы 
мен өзге де ұлттардың ұлт тық идеяларын 
бір ар  наға тоғыстыратын иде ология арқылы 
қа   лы п   тастырылатын қазақ тың ұлт тық мем-
ле    к еті. Бұл жердегі ұлттық идея – ұлтты 
тұ тас     тыратын тетiк қана болып қоймай, қа-
зі р   гі таңдағы жаппай ғаламдастыру атты 
«аждаһа ның» жұтқыншағынан басы бүтін 
жұ ты   лып кетпеуден сақтап қалатын күш те 
бо    луы тиiс. Мұндағы басты мiндет – сырт-
тан келе тiн рухани және материалдық құн-
ды      лық  тарды сараптап-саралап, елеп-екшей 
алу    мен бiрге, өзiмiздегi рухани және ма те-
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ри ал   дық құндылықтарды сыртқа шыға ру  да 
да өзiн  дiк кескiн-келбет, мазмұн-мән, са  па-
лық-сандық қалыптарды арттыруымыз ке-
рек. Демек, iшкi-сыртқы саясатта да, эко-

но   микалық-мәдениеттiк, қоғамдық тын ыс-
тiр  шiлiкте де өздерiмiздi өзге  лер мен ашық 
бәсе  келестiкке түсе алатын мем ле  кет бо лып 
қалып тастыруымыз керек.

Осыған орай, біз «Мәңгілік ел» идеясы төмен дегідей негізгі ұғым дар дан тұру кер ек деп 
ойлай мыз (1-тірек-сызбаға қараңыз):

 

Ұ Л Т Т Ы Қ  М Ү Д Д Е 

Ұлттық болмыс 

 
Салт-сана (дүниетанымы, әдет-

ғұрпы) 

Рухани құндылықтары (Ұлттық 
психологиясы) 

 
Экономикалық, саяси жағдайлары 

Ұлттық сана 

 
Ұлтжандылық (ұлтын, елін,т.б. жаксы 

көру, құрметтеу 
 

Патриоттық сезім (Отанын, халқын, 
ұлтын, құндылықтарын т.б. қорғау, 

өркендету, дамыту) 

Ұлттық мақсатты, ұлттық мүддені 
бүкіл адамзаттық мақсат пен мүддеге 
ұштастыру (Дүниежүзілік гуманистік 

санаға жету) 

«Мәңгілік ел» Ұлттық идеясы 

 

Мәні 

 

Ұлттық идеяны 
берік орнықтыру  

Өркениетті қоғам 
құру 

Мақсаты  

Ұлт тұтастығы 

Ұлттың өркендеуі 

Тәуелсіздікті сақтау 

Құндылықтары  

Тіл 

Тарих 

 Діл 

Дін 

Мәдениет 

Ұлттық тәрбие 

Әдебиет 

Білім және 
ғылым 

1-тірек-сызба. «Мәңгілік ел» ұлттық идеясының құрылымы 
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Ал ұлттық идеяны берік орнықтыру үшін 
(2-тірек-сызбаны қараңыз):

- Біріншіден, дүниетаным, құн ды-
лық бағдарды, рухани дамуы мен адам гер-
ші лік ұстанымдарын қалыптастыру;

- Екіншіден, мемлекет дамуының 
ішкі және сыртқы қатынастарының бағыт-
бағдарын, саясатын орнықтыру;

- Үшіншіден, барлық этностар 
құқықтарын құрметтеу, яғни, барлық ұлтқа 
ортақ мүдде, ел бірлігі мен тыныштығын 
сақтау;

- Төртіншіден, білім мен тәрбие 
беру;

- Бесіншіден, еңбек машығын 
дағдыландыруымыз керек.

Сонда ғана барып: 
экономикасы тұрақталған
этностық тұтастығы сақталған
саяси беріктікігі мығым  
діни және рухани,                                             ӨРКЕНИЕТТІ ҚОҒАМ құратын боламыз
мәдени пәрменділік пен 
үйлесімділік орнаған 

 

Ұлттық идеяны берік 
орнықтыру 

 

дүниетаным, құндылық бағдарды, рухани 
дамуы мен адамгершілік ұстанымдарын 

қалыптастыру 

мемлекет дамуының ішкі және сыртқы 
қатынастарының бағыт-бағдарын, саясатын 

орнықтыру  

барлық этностар құқықтарын құрметтеу, 
яғни, барлық ұлтқа ортақ мүдде, ел бірлігі 

мен тыныштығын сақтау 

білім мен 
тәрбие беру 

еңбек машығын 
дағдыландыру 
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Әр адамның және жалпы қоғамның 
алдын да нақты айшықталған арман мен мұ р-
ат болуы керек, соған қарай қо ғам бірі ге алға 
ұмтылады. Мұнда бас ты орынға эконо мика-
лық құн   дылықтар шығ ып кет пей, негізгі 
мақ  сат адамның рухани құн ды лық тары ре-
тін  де танылуы тиіс. Бүгінгі күні ол ар ман 
қа зақ халқының мүддесі мен ұлттық ерек-
ше ліктерін негізге алған, біртұтас Қазақстан 
хал қы болып басы біріккен, қоғаммен өза ра 
жауап   кершілікте болатын кәсіби мем ле   кетте 
өмір сүретін жеке адамның өз мүм  кін дігіне 
сай жетістікке қол жеткізе алу ын қамтамасыз 
ете алатын өркениетті қо ғам құру идеясы бо-
луы тиіс. Мұндағы бас ты акцент даралыққа 
емес қоғамдық мүд де ге сай өмір сүруге жа-
салынуы қажет. 

Ол үшін, бірін шіден – ел бірлігі; екіншіден 
– экономиканың бәсекеге қабілеттілігі; үш-
ін шіден – интел  лектуалдық жасампаз қо-
ғам; төртіншіден – өркениетті мемлекет 
тұғырларына негізделуі тиіс.

Елбасымыз көтерген ұлт болашағына 
негіз дел ген «Мәңгілік Ел» идеясы тарих-
тан алшақ кет пейді, бүгінгі уақыт талабына 
сай тархи таным дық, ұлттық деңгейдегі 
мәдени құн  ды лықтарға ие, саяси бағыты 
терең ұғым. Олай болса, «Мәңгілік елдің» 
ұлттық құн дылықтары төмендегідей болып 
келеді:

• Ұлттық руханиятымыздың өзегі – мем-
лекеттік тілмәртебесіне ие қазақ тілі. 
Мем лекеттік тіл – азаматтық сәйкестіктің 
бас ты нышандарының бірі. Ана тілді көтеру-
мен қоса өзекті болып отырған «Үш тұғыр-
лы тіл» идея  сын да қолдауымыз қажет.

• Елдің өзіндік ерекшеліктері мен тари хи 
тағ дыры ескерілуі қажет. Қазақи рухы биік 
ұлт тық идеяның қалыптасуында тарих пен 
мәде ниет, ұлттық діліне негізделген әлеу-
меттік тәжірибелердің маңызы зор. 

• Мәңгілік ел болуға жетелейтін ба ғы-
т   тардың бірі – дін.  Ислам діні насихат тан 
тұра  тындығында еш талас жоқ. Ал бү гін -
гі күні жалпы жұртшылық дәстүрлі діні-
міз ден сусындап, хабар алуы тиіс. Себебі, 
қа зір  гі күндегі әртүрлі діни ағымдардың 

же те гінде кетіп, ұлттық дәстүр мен салт-
са   н а  сынан айырылып, мәңгүртеніп бара 
жат  қан жастарымыздың қатарының өсуі 
ел  ді алаңдатуда. Сол себепті, мұндай ада-
су  ға жол берілмеуі үшін, ең алдымен тұл-
ға  ның ой-санасы таза болу керек. Бұл тұр -
ғы да адамгершілік, байсалдылылық және 
шек теулік, ізгілік сияқты аса жо ға   ры құн ды-
лықтарға негізделген ислам ша ри  ғатының 
атқаратын рөлі жоғары. 

• Қазақтың ұлттық құндылықтарын жаң  -
ғырту бүгінгі мемлекеттен өзінің ішкі және 
сыртқы саясатын ұлттық сипатта жүр гізу ді 
талап етеді. Бұл дегеніміз жаңа жа һан     дық 
демок  ратиялық құндылықтардан бас тар т -
пай, осы жаңашылдықты қа лып   тас ты руда 
қазақтың дәстүрлі құн ды   лық    тарын жаң -
ғырта отырып, ұлт тық қор  ға, яғни, ұлттық 
тәрбие мізге сүйену. 

• Қашан да мемлекет алдыменен адам  ның 
кісілік қасиеттеріне, тұлғалық құн ды лық-
тарға мұқтаж. Кісілік қасиеттері деге ні міз 
түсінік, адамгершілік, білімділік, табан ды  -
лық, адалдық. Тұлғалық құндылықтар ол 
мемлекеттің мүддесі, тілі мен діні, тарихы 
мен мәдениеті, даналығы мен өнері, ғылымы 
және білімі. Осы құндылық көздері адамның 
қасие тімен, адамгершілік рухымен келетін 
дү ние. Елдің тәуелсіздігі, тәуелсіздіктің 
мәң гі әрі баянды болуы адамның ұлттық қа-
сиет   теріне негізделген сол елдің әдебиеті 
мен білім дік әрі ғылыми құндылықтарда.  

Мәңгілік ел мәйегі – мемлекеттік тіл
Мәңгілік ел болмақтың бастапқы қадамы 

мәң гілік ұлт болмақ. Тарихта мәңгілік ұлт 
болу әр ұлыстың арманы болған. Бүгінгі 
күн де сол әлі де жалғасын табуда. Ғаламда 
сіңісу һәм жұтылу процесі үздіксіз болған 
және де бола бермек. Ал, осы жұтылудан 
құр ып, жоғалу келіп шығары хақ. Тарихқа 
үңіл сек ізім-ғайым жоғалғандар, бедер-бел-
гісі бар, бүгіні жоқ қаншама ұлыс, қан ша ма 
ұлт бар. Қазірде ертеңі елес бол ған қан  шама 
халықты көріп отырмыз.

Иә, мәң гілік ел болмақтың өлшемі мәң-
гі лік тұғыр болмақ дедік. Ол тұғыр – ұлт. 
Мәңгілік ұлт арманмен, мұратпен ғана мәң-
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гі лік. Ұлттық сипатпен мәңгілік. Мәңгілік 
сипат – ол тіл, сана һәм рух. Ұлт мәңгілік 
болу үшін мәңгілік санасының жемі сін 
беретін, рухының үнін естіртетін мәң гілік 
тілі болмақ керек. Әйтпесе, тілсіз ұлт бол-
мақ емес. Егер ұлт мәңгілік болмаса мәң гілік 
ел дегенің құр бос сөз болып  қалмақ.

Сондықтан да, Мемлекеттік тіл саясаты 
– қай уақытта болсын мемлекет тарапынан 
ба са назар аударар басым бағыттардың бірі 
болып келеді. Біз тұтас қоғам болып, ұлты-
мыз ға қарамай, мемлекеттік тілді толық мең-
гер мейін ше, мықты мемлекет құра алмай-
тыны мызды, мемлекеттік тіл – халықты 
бірік тіруші басты фактор екенін Елбасы әр 
жылғы Жол дауларында ұдайы тілге тиек етіп 
келе ді. «Қазақстандық жол – 2050: бір мақ-
сат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында да 
Н.Назарбаев қазақ тілі туралы өзінің өте кең 
көлемдегі ойын жеріне жеткізіп айтты.

Президент Жолдауының парқына барған 
адам, қазақ тілі Мәңгілік Елдің Мәңгілік 
Тілі болып бекітілгенін ұқты. Демек, бүгін гі 
күннен тік тұрып, еліміздің әр азаматы мем-
ле кеттік тілдің өзінің заңды орнында қыз мет 
етуі не атсалысуы керек. Біле білгенге, бұл 
елдік шараны қысқа мерзімде жүзеге асы-
рып, Мәңгілік Ел мұратына айналған мем -
лекеттік тілді өз деңгейінде заңды қол  дану 
– бәрі міздің басты міндетіміз. 

Ол үшін, «Мәңгілік ел» идеясының ең 
бас  ты негізі – мемлекеттік тілдің мәртебесін 
тұрақ тандыру және жас ұрпақ бойына тілге 
дег ен құрметті сіңіру мақсатында, осы 
уақыт қа дейінгі қол жеткізген нәтижелермен 
тоқ тап қалмай, жыл сайын тұрақты дамып 
оты ру қажет. Қазақстанда тұратын бар лық 
этностардың тілін сақтай отырып, мем ле-
кет тік тілді балабақша, мектеп, жоғары оқу 
орындары, мемлекеттік қызмет және қоғам-
дық-саяси, әлеуметтік кәсіпкерлік сала-
сының барлығында батыл қолданысқа енгі-
зіп, әр Қазақстан азаматының өмірлік қаже-
тіне айналдыруды көздеу тиіспіз. Ол үшін 
біз ге жүйеленген белгілі бір жүйе керек. 

Соған орай, қазіргі кезде біз дің Республи-
ка    мызда біл ім берудің жаңа жүйесі жа са лып, 

әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт 
алуда. Демек, білім берудің ұлттық жүйесі 
болу үшін онда сол халықтың қа ны мен 
жаны, рухы болуы тиіс. Себебі, өз ұлты ның 
тарихын, төл мәдениетін, туған тілі мен әде-
биетін, ұлттық ділі мен дінінен хабары жоқ 
ұрпақ ұлтжанды болып, елі мен жеріне қыз-
мет етпейді. Сондықтан да, берілетін біл ім -
де халықтың ұлттық рухы болуы тиіс. Ал 
ұлт тық рух, біріншіден, сол ұлттың ана тілі 
мен әде бие тінен көрініс табады. Содан кейін 
бар ып, отандық тарихы мен мәдениеті, салт-
дә с түрі мен таным-түсінігінен орын ала-
ды. Сон дықтан да, бүгінгі күнде Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ 
тілі нің дәрежесін көтеру мақсатында және 
мәр тебесін еліміздегі барлық ұлт өкілдеріне 
мойындату үшін қазақ тілінің ұлттық корпу-
сын кеңей тіп, жетілдіруіміз қажет. Ол үшін 
тө мен дегідей бірнеше нақты жолдарды ұсы-
на мыз.

1. «Елдің мәдениетін, тілін, мінезін біл-
ме  г ен адам көшбасшы бола алмайды» деген 
Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың ХХ 
ғасырдың басында айтқан сөзі бүгінгі таң да 
әлі де болса маңызын жоғалтқан жоқ. Сон-
дықтан да, тілді дамыту саясатының ең ба-
сым бағытының бірі – мемлекеттік қыз мет-
шілердің мемлекеттік тілде жұмыс іс теуі  не 
мүмкіндік жасап, қолдау көрсету. Бү гін де 
елімізде мемлекеттік бағдарламаға сәй кес 
«ҚАЗТЕСТ» жүйесін қолданысқа ен гі зу 
жұмыс тары жүргізілуде. Бұл жүйе тек қана 
мемлекеттік ұйымдарға жұмыс қа қа был -
данғанда ғана емес, барлық ұйым дарда 
жұмысқа қабылдар кезде ҚАЗ ТЕСТ 
жүйесінде тест тапсырып ор на  ласуы бір 
ретке келуі керек.

2. Біздің тағы да бір басты мақсаты мыз – 
баба лар мұрасына байып пен қарай білу. Осы 
мақсатта

2.1 Тілді   насихатттау,  тіл саясатын  жү-
зе ге асы ру бағытындағы жұ мыс  тар қа та р -
ын то лықтырып, басым ды лық танытуы-
мыз керек. Мәселен, Республикадағы 
бар          лық оқу орын дарындағы  де малыс ал-
аң          дарында бел  гілі қазақ тұлғалардың қа н   а-
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т    ты, афоризм сөздері таспаланған, әр түр лі 
формамен безендірілген скамейкалар ор-
натылуы тиіс. Бұл – кез келген білім алу-
шылардың қызығушылығын оятып, ары 
қарай ізденуіне түрткі болып, өзіндік көз-
қарасын қалыптастыруға ықпал етеді. 

3. Жасыратыны жоқ, еліміздегі көрнекі 
ақ парат тар мен жарнамаларда мемлекеттік 
тіл ді қолдану барысында заңбұзушылықтар 
мен қате ліктер көрсеткіші өте жоғары. 
Сондық тан да, мемлекет тарапынан неме-
се басқарма тарапынан ҚР «Тіл туралы» 
[2] және «Жарнама туралы» Заңдарының 
[3] та лап тарына қайшы және сауатсыз 
рәсім делген жарнамаларды ретке кел-
тіру ге арналған шаралардың жаппай 
жүр і луі қажет. Ол үшін мәселен, белгілі бір 
ұйым ның, не кәсірорын мен фирмалардың 
іс-қағаз дарында, жарнамалық құжаттарында 
мемле кеттік тілдегі мәтінінде кеткен қате-
лік тер үшін, сол ұйымдардың басшыларына 
айып пұл салынуы керек. Және ол басшының 
ті к е лей өз қалтасынан төленуін қадағалануы 
тиіс. Сонда ғана, өз есебінен айыппұл төлеуге 
мәж бүр болған басшы өзі басқарып отырған 
ұйымның мұндай қателіктерге бұдан былай 
жолбермеуін қатаң түрде қадағалайтын бо-
лады.

4. Жастардың қазақ әдебиеті клас сик -
терінің туындыларын іздеп жү ріп, тау ып 
оқуға деген қажеттілікті қалып тас  ты-
руымыз қажет. Сөйтіп, осындай қа жет  -
тіліктерден қызығушылық пайда болады. 
Ал қызы ғу шылықтан баланың ойлау көк-
жиегі кеңейеді. Жастардың көркем шы ғар -
маға, қазақ прозасы мен поэзиясына деген 
ма ха б батын қалыптастырып, дамытуымыз 
қажет. Себебі, көркем шығарма – адам тәр-
бие лейтін басты әрі қуатты құрал. Ол адам-
гершілік қасиеттерді қалыптастырып, адам-
ның мінез-құлық нышандарын өзгер тіп, 
тә лім береді. Адам н ың бойынан қуану, аяу, 
өкіну, жақсы көру сезімдерін оятып, әлем ге 
басқа көзқараспен қарауына септігін ти гізеді. 
Бала бойында жұмсақтық пайда бо лып, ай-
на  ласындағы жандарды жақсы көре ді, қор-
ша ған ортаға махаббаты артып, мейір ім  ділік 

пен патриоттық сезім оянатын болады. Көр-
кем шығармалар арқылы танымдық көк-
жиегі артып, білмекке құштарлық қасиеттер 
дариды. 

Ол үшін, біріншіден, қазақ классик жазу-
шы  лар шығармаларының сатылым жағын 
дұр ыс жолға қою керек. Бүгінде батыста 
«Best seller» деген ұғым жиі кездеседі. «Best 
seller» деге німіз «ең көп сатылған кітап» де-
ген мағынаны білдіреді. Біздің елімізде де 
кітап ханалар, баспа үйлері  мен кітап дү к-
ен дерінде немесе кез келген авторлар өзі-
нің оқырмандарының аудиториясын ке ңей ту 
үшін белгілі бір дәрежеде батыстық жүйе-
ге жүгінуі керек те сияқты. Әсіресе, мар-
ке тин гтік, жарнамалық жақтарына сүйенуі 
қа жет. Мысалы, Ресейдің «Эксмо» атты 
бас  пасы  жастардың көңілін кітапқа баулу 
мақ  сатында «Читай книги — будь Личнос-
тью!» атты әлеуметтік-ақпараттық жоба 
әзір леген. Оның негізінде қоғам, мәдениет 
қай рат керлері өздерінің сүйікті көркем шы-
ғар маларымен жарнамалық банерлерге тү-
сіп бір-біріне сыйға тар қан болатын.

Екіншіден, кітаптың сырт мұқабасының 
әде мі безендірілуіне аса көңіл бөлі қажет. 
Се бе бі, бүгінде кітаптың мазмұнына емес, 
сыр тқы безендірілуіне мән беретіні рас. 
Неге десеңіз, жоғарыда айтып кеткендей 
ақпа рат көзінің түр-сипаттары көбейген. 
Олар дың арасынан таңдап алу үшін, өз кіта-
быңызды оқыту үшін сіз өз өніміңізді са па-
лы немесе жақсы безендірілген түр де ұсы-
нуы ңыз керек. Сонда ғана өз оқыр маныңыз 
бен тұтыну шыңызды қалып тас ты ра ала  сыз. 
Кітап  тың сыртқы келбетіне, маз мұнына 
қарап оқырманда автор туралы көз қарас 
қалыптасады. Бірақ сырты көр кем безен-
діріл ген, іші көңілге қонымды болмаса, ол да 
бел гілі бір дәрежеде сол сәтте оқып, көңілге 
түйер дүние сі бол майды. Талғамға талас 
жоқ, алай да, кітаптың жақсы безендірілгені 
дұрыс.

Үшіншіден, жаңа кітап жазғанда бүгінгі 
жас тардың талғамымен санасып отырыл уы 
қа жет. Бүгінде қандай тақырып өзекті, жас-
тар не ойлайды, қандай болғылары келе ді, 
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кім ді пір тұтады, былайша айтқанда қан дай 
образ оларға жақын, бүгінгі қо ғам   да, өмірде 
не қажет деген сұрақ әр бір жа  зу  шының 
көкейінде тұруы тиіс.

Төртіншіден, кітаптың электронды нұс-
қа ларын көптеп шығару және ұсыну керек-
тігі. Дәл қазіргі уақытта электронды оқу-
лық тар дың жетіспеушілігі байқалады. Көп-
те ген классиктердің кітаптары электрон ды 
жүйе де бірен-саран болғанымен, әлі де бол -
са аз. Қазақтың біртуар ақын-жазушы лары  -
ның шығар маларын электронды нұс қа да 
интер нетке шығарып отырса, оны оқи   т ын 
адам табылады. Неге бүкіл әлем элек  тронды 
оқулықтар жүйесіне көш кен  де, біз үшін ол 
қиындық тудырады?

Сонда ғана жастардың ойын ұлттық құн-
ды  лық тар негізінде байытып, сауатын жо-
ға  р ы ла тып, білім нәрімен сусындатамыз. 
Кітап   сыз тәлім-тәрбие мен ілім-білімнің ор  -
ны бос қалатыны бесенеден белгілі. 

4. Республикамыздағы жыл сайынғы 
ҰБТ-ке қосымша қазақ тілі мен әдебиетінен 
ауызша формада (мотивациялық әдіс ар-
қы лы. Ситуациялық сұрақтарға жауап) 
және жазбаша жұмыс (шағын көркем 
шығарма) түрінде алынуы керек. Бұл 
жөнінде көрші Ресей елінің тәжірибесіне 
сүйенсек болады.  

5. Жоғары білімнен кейінгі Магистра-
тура және PhD доктарантураға түсу емти-
хандарына мемлекеттік тілден тест тап-
сыруды енгізу керек. Қазіргі кезде мұндай 
тест Қазақстандық емес азаматтарға ғана 
міндеттелген. Осымен ғана шектеп қоймай, 
қай мамандық болмасын, қандай ұлт өкілі 
бол масын міндетті түрде мемлекеттік тіл ден 
тест тапсыруы тиіс. Ал егерде халық ара лық 
тілдік білімді бағалаудың TOEFL, IELTS, 
DALF/DELF, DSH, CELI, TÖMER, ТРКИ 
және т.б. жүйелерінің қағидаттарына негіз-
делген мемлекеттік тілді меңгеруін баға-
лаудың ҚАЗТЕСТ жүйесінің В2 (орта дан 
жоғары) немесе С1 (жоғары деңгей) деңг-
ейін бағындырғанын растайтын сер ти   фи-
каты болған жағдайда, қазақ тілі нен тестке 
кір меуге құқық берілуі тиіс. 

6. Қазақша телерадио мен газет-жур-
нал тіліндегі тіліміздің әдеби нормасына 
сәйкестендіру. Небір «тың қолданыстарды» 
екі тілді бірдей меңгергендер немесе екеуінің 
біреуін орташа деңгейде білетіндер айтып-
жазып жүр. Себебі, олар өзі білетін тілдің 
өзіне бір табан жақынында (көбінесе орысша) 
ойлап, сол ойын екінші тілге аударып, соны 
ауызша немесе жазбаша түрде жолма-жол 
жеткіземін деп қателесіп жатады. «Әйтеуір, 
ойын жеткізді  ғой!» деген көзқарас дұрыс 
емес. Ол – тілдің табиғи қалпының біртіндеп 
бұзылуына апарады. Тілдегі өзгерістер мен 
жаңа лықтар жайдан-жай пайда бола салмай-
ды. Оны тілді тұтынушылардың түрлі қа же-
т тілігі туғызады. Сондықтан бүгінде ау дар-
ма жұмыстарға үштілді де жетік мең гер ген 
мамандар жұмыстар атқаруы тиіс.

7. Бүгінде тіліміз ғылым мен білімнің, 
ин тер  неттің тіліне айналуы керек. Сонда 
ға на қа зақ тілінің мәртебесін халықаралық 
дең  гейге көтере алатын боламыз. 

Ол үшін, біріншіден, ғылым мен техника 
сала  сында салмақты және күнделікті және 
әлем  дік аренада сұранысқа ие тың жаңа лық -
тар ашып, ғылыми жобалар аясында даяр 
бұйым дар жасап шығаруды қолға алып, жас 
ғалым дар мен талантты оқушылар мен сту-
дент терге жағдай жасау керек. 

Екіншіден, Республикадағы педагоги ка-
лық ЖОО-да жүріп жатқан ғылыми жұмыс-
тарды коммерциаландыру мақса тын   да бюд-
жеттен (мемлекеттік және жер   гілікті) қаржы 
қарастырылуы қажет.

Үшіншіден, интернет тіліне айналуы 
үшін, ла тын әліп биіне көшуді жеделдету ке-
рек. 

Төртіншіден, қазақ тіліндегі материал-
дар дың басқа елдерге немесе өзге тілді 
қол даныс аясында қолжетімділігін қамта-
ма    сыз ету бағытында Интернеттің алып 
із  деу жүйелерінде қазақ тілінен шет тіл д-
ері  не сапа лы аудара алатын аударма ба ғ -
дарламасын жасап шығару керек.

8. Үштұғырлы тіл саясаты. Елбасы өзі-
нің жыл дағы жолдауында білімге қалай ән 
бе ріп келсе, мемлекеттік тіл мен үштұғырлы 
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тіл сая  сатына да үлкен мән беріп келеді. 
Мә се лен, 2007 жылғы «Жаңа әлемдегі 
Жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына 
арналған Жолдауында [4]: «Қазақстан халқы 
бүкіл әлемде үш тілді пайдаланатын жоғары 
білімді ел ретінде  танылуы тиіс. Бұлар, қазақ 
тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық 
қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кірігу тілі», - деп 
кө т ер ген мәселесі соңғы жолдауында оның 
жүзеге асу жолдары қарастырылған.

9.1«Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, 
өнер де, ғылым да – бәрі орыста тұр. Зарары-
нан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға 
тілін, ғылымын, оқуын білмек керек... Сен 
оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. 
Әр біреудің тілін, өнерін білген кісі онымен 
бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана 
жалынбайды. Орыстың өнері, ғылымы – 
дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ 
түседі» [5], - деп кезінде орыс тілін өз тілін-
дей же тік игерген ұлы Абай Құнанбаев айт-
қан дай, қостілділіктің пайдасыбір жа ғы-
нан алпауыт орыс халқының мәде ние тін, 
әдебиетін еркін біліп танысу болса, екінші 
жағынан өз әдебиетіміз бен мәдение тімізді 
әлемге танытуда болмақ.

9.2 Ал қазіргі жаһандану заманында, 
орыс тілін ғана емес, халықаралық үс-
тем  дік ке ие болып отырған ағылшын тіл-
ін иге ру де аса ма ңызды. Өсер ұрпақтың 
бола шағын ойла сақ, олардың қостілді ғана 
бо лып қалмай, қайта көп тілді меңгеруіне 
барын ша назар аудару керек. Себебі, үдемелі 
жаң ғыр ту дың ау қымы мен күрделілігі мем-
ле кеттік бас қару тиім  ділігінің жоғары дә р-
е же лі болуын та лап етеді. Мемлекеттің қо -
ғам өмірінің  бар лық салаларындағы жаң-
ғыр  ту процесін бас қаруды өз қолына алып, 
оған қажетті жағ дайлар жасауға тура кел-
еді. Отандық биз нес тің өсуін ынталанды-
ру, эко но микалық және сая си институттар-
ды қалып тастыру, құқық тық нормаларды 
жетіл діру, білім беру мен денсаулық сақтау 
жүйе лерін дамыту, қауіпсіздік пен жалпы-
ұлттық бірлікті нығай ту үшін, бұл айтылған 
мақ  саттарға жету үшін, дамы ған дәуірге ой-

да ғы  дай сәйкестеніп, өзге жұрт пен теңелу 
үшін үш тілді үйрену міндеті қойылып отыр.

Демек, Елбасының «Қазақстан-2050» 
Қазақ стан халқына арналған жолдауындағы 
«Біз дің жас мемлекетіміз өсіп-жетіліп, ке-
мел    денеді, біздің балаларымыз бен не ме ре  -
лер іміз онымен бірге ер жетеді. Олар өз ұр-
па  ғы ның жауапты да жігерлі, білім өрісі биік, 
ден саулықтары мықты өкілдері болады. Олар 
баба ларының игі дәстүрлерін сақтай оты-
рып, қазіргі заманғы нарықтық экономика 
жағ  дайында жұмыс істеуге даяр. Олар қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгереді, 
олар бейбіт, жылдам өркендеу үстіндегі күл-
лі әлем ге әйгілі, әрі сыйлы, өз елінің патри-
от  тары болады», - деп көрсетілгендей-ақ, 
Ана тілді көтерумен қоса өзекті болып 
отыр ған «Үш тұғырлы тіл» идеясын 
қолдауымыз қажет. Өйткені, ағылшын тілі 
өркениет сұраныстарына жауап беретін жаңа 
ақпарат таратушы инженерлік-компьютерлік 
технологиялар тілі, бизнес пен экономика 
тілі, халықаралық  қатынастар мен іскерлік 
тілі, белгілі бір әлеуметтік топтар үшін 
жоғары еңбекақы мен тұрақты жұмыс ор-
нын сақтап тұруға мүмкіндігі бар тіл болып 
тұр. Соған байланысты, үштілді оқыту жас 
ұрпақтың білім кеңістігінде  еркін самғауына 
жол ашатын, әлемнің ғылым құпияларына 
үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіншілік 
беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. 
Әр адамның рухани-адамгершілігін артты-
ру үшін, бүгінгі тез өзгеріп жатқан дүниеде 
өмір сүріп, еңбек ету үшін жан-жақты болу 
қажет. Осыған орай, бүгінгі таңда Қазақс-
тан    ға ақ  па рат  тық-технологиялық, ғы  лы ми, 
ме ди  циналық, оқу-әдістемелік т.б. са ла  лар-
да жаңалықтарды, әлемдік ірге лі тәжіри  бе-
лерден хабары болып, бұл жаңа лық  тарды 
өзінің ана тілінде халқының игілігіне пай-
далану үшін халықаралық бай ланыстарды 
нығайтып, әлем аренасына шы ғу үшін көп 
тіл білетін мамандар қажет. 

Бірақ, келешекте ағылшын тілдік оқу 
жүйе сіне көшу, қазақ тілінің даму жағ дай-
ы на кері әсер тигізетін элемент болмау ке-
рек. 
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Олүшін, біріншіден, ағылшын тілінде 
кей бір пәндерді ғана оқыту қажет. Мек-
теп бағ дарламасында шетел тілі негізгі орта 
сы ныпта қосылу қажет. Әлемдік тәжірибе 
көрсетіп отырғандай, кез келген дамыған 
мем лекет жалпы білім берудегі бастауыш 
саты сында тек ана тілі және барлық пән дер 
осы тілдің аясында оқытылады. Ал бас  қа 
шет тілі негізгі орта сыныптарда қосы лады. 
Бізге де осындай жүйені есепке ал ған дұрыс. 
Тым болмағанда, көрші Қытай мем лекеті 
мен Оңтүстік Корея елдерінің  білім беру 
тәжіри бесі негізінде 3-ші сыныптан бастап 
оқытылу керек. Сонда ғана барып, баланың 
ойлау танымын қазақ тілінде қалыптастыра 
аламыз. Себебі, бізде тілдік қолданыс бар да, 
ойлау таным көкжиегі мүлде жоқ деуге бола-
ды. Оны қала мектептерінің оқушыларынан 
бай қай аламыз. Сабақ үстінде қазақ тілінде 
сөй лейтін қазақ балалары (басқа ұлт өкіл-
дер і нің балаларын айтпағанда!) үзіліс кезі н-
де неме се сабақтан тыс уақытта орыс тілін-
де тіл  дік қарым-қатынасқа түсуге көшеді. 
Бұл – балалардың ойлау танымының орыс -
танып кеткенін көрсетеді. Мұның ал  дын 
алу дың бірден бір жолы -  бастауыш сы-
ныпта оқытылатын ана тілінің ұлттық құн-
дылықтарға негізделіп оқытылуы. Ауыз 
әдебиеті, фольклор, қазақтың аңыз дастан-
дары мен шешендік өнер, айтыс өнерін, 
лиро-эпостық жырларын барынша қызық ты 
етіп өткізу. Мұның бәрін бір пәннің желісіне 
енгізіп өткізуге болады.

Демек, толық ағылшын тілінде білім 
бере   тін болсақ, қазақ тілі тоқырауға ұшы -
рап, қол  даныстан шығып қалуы ға жап емес. 
Ұлт  тық руханиятымыздың өзе  гі – мем   ле-
кеттік тіл мәртебесіне ие қазақ тілі екен  дігін 
ұмытпауымыз тиіс. Жә не мем   ле кет тік тіл – 
азаматтық сәй кес      тіктің бас ты ны шан дары-
ның бі рі. 

Екіншіден, үштілділік оқужүйесіне көш-
пес бұрын, мұғалімдерді даярлап алуымыз 
керек. Себебі, болашақ мамандарды даяр-
лай тын қазіргі педагог-мұғалімдер. Егер де, 
педа гог-мұғалімдер қажетінше даяр болмаса, 
берілген білімнен еш пайда келмейді. Ағыл-

шын тілінде сөйлеу бар да, белгілі бір ғылым 
пә нін ағылшынның ғылыми тілінде жеткізе 
алу бар. Ал қазіргі мұғалімдер осыған даяр 
ма? Әрине, даяр емес. Сондықтан да, ең 
бірін ші педагог-мұғалімдерді кәсіби, білік-
ті  лік тұрғысынан даярлау маңызды. Ал бұл 
мін  детті Республикамыздағы педагогтар да-
я р лайтын жетекші жоғары оқу орны – Абай 
атын дағы Қазақ ұлттық педагогикалық уни-
вер ситеті жанынан «Үштұғырлы тіл сая -
саты» негізінде, «Көпмәдениетті тұлға қа   -
лы п   т астырудағы үштілді педаго ги ка      лық 
ма м а  н дарды» даярлайтын арна йы курс ашу 
ар қылы шешуге болады. 

Үшіншіден, келешек ұрпағымызды қоғам-
дық өмірдің алдыңғы легінен, бәсеке майда-
н ын да биік белестерден көру үшін, оларды 
өз ана тілі мен салт-дәстүріне қанық болуы 
негізінде үштілділікке үйретсек, олар ке-
лешекте ұлтымызды ұлағаттылыққа шы-
найы бастай алатын болады. Ұлттың тағ-
ды рын, елдің ертеңін ойласақ, келешек ұр-
пақтың үштілді болуы аса қажет. Мынау 
өзгерісшең өмірге ойлы көзбен қарар бол -
саңыз, қазіргі әсері күшті, тартысы мен та-
бысы мол бәсекелі өмір, қарыштап қар  қын-
ды да му азаматтарымызға үштілді болуды 
сәт са йын ескертуде. Бірақ, Елбасымыз айт-
қандай «үштұғырлы тілде қазақ тілі үш тіл-
дің біреуі болып қалмайды. Үл тілдің бір ін-
шісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы бо  ла  ды. 
Себебі, Қазақ тілі – Қазақстан Республи   ка -
сының мем  лекеттік тілі». 

Төртіншіден,қашан да мемлекеттік тілдің 
мәрте бесі әрдайым биік болуы керек. Әсіресе, 
ма ман дар шет тілін оқытатын еліміздегі оқу 
орын дарының білім беру жүйесінде қазақ 
тіліне ере кше басымдық беруін қадағалауы 
керек. Сонда ғана өсіп келе жатқан жас ұрпақ 
ұлттық құндылығымызбен терең сусын-
дайды. Егер осы үштілділік тиімді жұмыс 
атқарсын, үштілділік біздің мемлекетіміздің 
болашағына жұмыс істесін десек, онда 
үштілділікте басымдылық мемлекеттік тілге 
берілуі керек. Қалған екі тіл сол мемлекеттік 
тіл ден аспай, керісінше, сол мемлекеттік тіл -
дің әрі қа рай дамуына қызмет етуде құ р ал 
ре тінде пай даланылу керек.
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Бесіншіден, мемлекеттік стандарт терең 
ой  лас   тырылған, өміршең, сұранысты қа-
на     ғат тандыратын сипат алып, оған сай оқу 
бағ  дарламасының мазмұны болашақ ма ман-
ның кәсіби дайындық талабын нысана ет кен 
бағдар болуы керек. Қазіргі кезде шетел тіл-
ін оқытудың жаңа үлгілері, жаңа техноло гия  -
ла ры қажет екендігін тілдік жағдаят дәле л-
де ді. Соның нәтижесінде алдымыздағы оқу 
жы л ы нан бастап, еліміздегі барлық мектеп-
ке қа бы ла натын 1-сынып оқушылары білім 
бе ру   дің жаңа мемлекеттік стандарты бойын-
ша  оқи тын болады. Бұл жаңа стан дарт 
бойын  ша үш тілді білім беру, яғни, жара ты-
лыс   тану пән дерінің ағыл шын тiлiнде оқыту 
көз  делiп отыр. Бірақ, ана тілін әлемдік тіл -
дер ге тән құндылықтар тұрғысынан үйре тіп, 
мең  гертетін болашақ мектеп мұға лімін даяр -
лауда, елімізде үлгі тұтар өмір жолы бар тұл -
ғалардың тәжірибесін, өнегесін, дәстүр жал-
ғастығы тұрғысынан сабақтастырған аб зал. 
Се бе бі, жалпы білім беретін орта мек теп, 
ор та арнайы және жо ғары білім беру жүйе-
лері не бағытталған қандай рефор ма бол ма-
сын ол мұғалім, оқытушы арқы лы жүзе ге 
асады. Бүгінде ұстаз қа сиет ті мін детін ат-
қа ра отырып, білім беру ді одан әрі ізгілен-
діру, жеке тұлғаны қа лып та с ты руда озық, 
жаң  ғыртылған әдіс теме лік жүй ені меңгеру, 
әлем дік білім беру кеңіс тігін дегі ел дамуына 
оң тайлы ізгі қадам дар ды игеру сияқты жаңа 
та лап тарға сәй кес іс терді жүзеге асыруға бет 
бұрды. 

Алтыншыдан, білім беру кеңістігіндегі 
үш тіл ділік, көп тілділік жағ дайында қазақ 
тілін ана тілі ретінде, кейіннен кә сі би ма-
ман   дыққа баулитын бағдардың мей лін ше 
ма ңыз  дылығын арттыруымыз керек. Шетел 
ті лін ана тілі негізінде үйрету, үйре не тін тіл-
дің қарым-қатынасқа қажетті тіл дік ас пек-
тіл ері   мен қатар, сөйлеу рә сі мі мен әдебін 
ұлт   тық мәдениет және мәде ние тара лық 
бай   ланыстарға негіздеу шетел тілін үйрету 
әдіс   темесінің жаңа сипа ты бо луы керек. 
Се  бе бі, шетел тілін еркін мең геру арқылы 
хал    қымызға жат түрлі суб мә дениеттің та-
ра луын мүддеге қойған және түрлі шетел 

компанияларының мүд де ле   рін жария және 
жасырын түрде тара та тын жайттар да кез де-
сіп жүр. Сол себеп ті, тіл үйренушінің ком-
му никациялық хабар дар лығы қазақ елі нің, 
хал қының, тарихы мен мә де ниетін, эко но -
м икасын салысты ра, сал ғастыра дамытуға 
қыз мет етуі қажет ті лік, тіпті, мін деттілік де-
ген ойдамыз. 

Жетіншіден, тіл саясатын жетілдіру келе-
шек тегі жаңа жоспарларда да басым бағыт бо-
лып қала беретініне сенімдіміз. Сондықтан, 
мем лекеттік тілдің іскери бағыттағы, халы-
қара лық қатынастағы ақпараттық рөлін жо-
ға рылату, кеңейту сияқты шаралардың күн 
тәр тібінен орын алатындығы белгілі. 

Енді жоғарыдағы ұсыныстарды қазақстан-
дық білім беру жүйесінде қалай жүзеге асыру 
керек деген орынды сұрақ туады. Бізге бел -
гілі тұсы, ол «Мәңгілік елдің мәңгілік тілі» 
саясаты үздіксіз түрде жүріп отыруы тиіс тігі. 
Ол үшін, білім берудің барлық сатыларын-
да жүйе лі жалғасып жатуы керектігі. Сонда 
ғана, «Мәңгілік ел» құндылықтары бі лім 
беру сатысына қарай кезең-кезеңмен қазақ 
халқының тарихы, мәдениеті мен әде бие ті, 
діні мен ділі осы мемлекеттің ұлттық тілі 
арқылы көрініс табатын болады.

Ұлт тілін сол елдің ұлттық құндылығы 
ретін де бағалау арқылы, оқырмандық тал ға -
мы терең, жан-жақты дамыған дара тұлға қа-
л ып  тастырамыз. Оқудың бар лық сатыларын-
да көздейтін ең басты мін детіміз, ол – тілдің 
адамның рухани бай лы ғы екенін түсіндіру, 
әрбір сөзді дұрыс пай  далану қажеттігін үй-
ре  ту арқылы дұр ыс сөй леу мәдениетіне бау-
лу. Осылай жас тар  дың ой-өрісін дамытып, 
із  денушілік қа  біле тін қалып тастыратын бо-
ла мыз.

Сонау отбасынан бастап, балабақша, 
мектеп  қабырғасы, одан бері белгілі бір 
жоғары оқу орындарында берілетін білім 
мазмұнында:

- сәби жарық дүние есігін ашқан сәттен 
бас тап анасы бөбегімен ана тілінде тілдесіп, 
әр кез де бесік жырын айтып ұйықтату керек. 
«Тәр бие тілден басталады» дейтін  хал қы-
мыз  ана омырауы нан ажырамаған кез ден-ақ 
бөбегің ана тілі нің ақ уызымен ауыз дандыра 
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бастау керектігін, ана тілі – адамның ғұмыр 
бойғы серігі, рухани  қуа ты, күрес тегі құра-
лы екендігін меңзеген.

- Балабақша жасындатіліміздің әлем 
тілдері ішінде сөздік қоры жағынан ең бай үш 
тілдің  бірі екендігін, бүгінгі халық даналығы  
– халқымыздың бай тілдік мұрасы екендігін 
тү с ін діріп, сол арқылы патриоттық се зім 
тудыру. Ол үшін, балабақшадағы тәрбие ші-
сі, от басындағы әжесі не ата-анасы балаға 
ұйық тар алдында ертегі айтып беру керек. 
Кіш кентай балаға ертегі оқығанда көз ал ды -
на оқиға желісін елестете алатындай, өзі де 
сол ертегінің ішінде, кейіпкерлермен жүр -
гендей әсер беретіндей немесе бейне бір 
мул ьтфильм көріп отырғандай сезімге бө  лей 
алатындай мәнерлі, әсерлі әуенмен ер тегі-
дегі кейіпкерлерді сомдап, дауыс ыр ға  ғын 
жалықтырып алмау үшін өзгертіп оқы ған 
абзал. Сондай-ақ, телеарналардан отан  дық 
мультфильмдер жиі көрсетіліп отыру ке-
рек. Ол мультфильмдер, әрине отан тари хы 
желісіне негізделіп түсірілуі тиіс. 

Осындай жағ дайдаларды ескере тін бол -
сақ, біз ба  л а  ның бойын да ана тілі нің сөз    дік 
құ ді ретін түсіндіріп, тілге деген қызы ғу шы-
лық ты арттыра түсер едік.  

- Бастауыш мектеп буынында адам гер-
шілік нормасы мен өнегелі мінез-құлық не-
гіз дерін меңгеріп шыға алатындай жағ дай 
жас ауы мыз керек. Оқу лықтардағы мәтін-
дер   де қазақ клас сиктерінің шығармалары 
бе рі  леуі керек. Және сабақ барысында бері-
ле тін тапсырмалар мәңгілік ел құн дыл ық та-
ры  на негізделіп, отбасындағы тәрбие білім 
ор дасындағы тәрбие негіздерімен ұш та сып 
жатуы қажет. Тілдік мұралардағы адам гер-
шілік, өнегелілік, көркем мінездік, тәр бие-
лі лік мәсе лелері бала бойына білім беру мен 
қа тар бірге сіңдіру.

- Негізгі мектепте қазақ тілінің әлемдік 
өр  ке  ниет жүйесіндегі орны мен құндылығын, 
же   тіс тіктері мен ерекшеліктерін 
түсіндіру.

- Жоғарғы сынып сатысында рито ри-
ка, қазақы классикалық көркемсөз негіз дері 
жайындағы білімдерін кәсіби қыз ме тін де, 
күн делікті тіршілік негізінде қол да ну ға қа-

біле  ттілігін дамыту. Ойын сауатты, еркін 
жет кізе білуге, шешен де ұтқыр сөйлей алуға 
бау лу арқылы сөйлеу мәдениеті қалып тас-
ты ры лады.

- Кәсіптік білім беруде білімдік орта-
да субъек тілердің бірлескен қызметі мен 
тұл ғааралық өзара сөйлесу әрекетін ұйым-
дастыру әдістері үйретіледі. Жас жет-
кін шек тердің дамуы мәселелері бойынша 
қоғам дық ортада тиімді өзара әрекеттесе алу-
ға үйрету көзделедеді. Тілдік ғылым жүйе-
сінің базистік негіздерін меңгеруі мен олар-
дың бойына жеке бастың және этникалық қа-
рым-қатынастың жоғары мәдениетін қалып-
тас тыру, тұлғаның өзін-өзі айқындауы мен 
кә  сі би бағдарға бейімдеу болып табылады.

- Жоғары мектепте сауаттылық сөз 
мәде ние тінен басталатындығы (ғаламтор 
тілінің тілдік мәдениетке әсері, БАҚ және сөз 
мә де ниеті); іскерлік ортадағы мемлекеттік 
тіл (хаттасу түрлері; жұмыстық, іс кер  лік, 
қа рым-қатынастық орталарда хат жа зу үлгі-
л ері) негіз болады.

Сол арқылы, жеке тұлғаның өзіндік ер-
ек    шеліктерін ес кере отырып, қоғам мен ең-
бек ры ногы талабына қызмет ете алатын дай 
жоғары білікті жұ мысшы кадр лары мен ма-
ман  дыққа деген қажеттілікті қана ғат тан ды-
ру ға бағытталады.

«Тауларды аласартпай, даланы ас қақ   -
татайық» деген Олжас ақынның қанат ты сөз-
де рін көптілділік, жаһандану жағдайындағы 
қазақ тілінің рухы мен өміршеңдігін әлемге 
паш ететін киелі сөздер деп ұғынған абзал. 
Мемлекеттік тілдің ертеңі мен болашағына, 
қазақ тілінің құндылықтар төрінен сөзсіз 
орын алуына тиісті тетіктерді дамытуға бү-
кіл қауым, ата-ана, тәрбиеші, оқытушы, сая-
сат   кер, қызметкер, оқушы, студент, болып 
қор  ғап қалуға ат салысуымыз қажет. 

Қазақстан көлемінде мемлекеттік тілге 
көр сетілетін құрмет пен ықылас жалпы-
халық тық мүдде ретінде қабылданып, мәр -
тебесі асқақтаса, халықаралық байла ныс  та 
ана тілінде ойлап, еркін сөйлей ала тын жас-
тардың нәтижелі істерге қол жет кіз е  тіні – 
уақытпен, ұрпақтар тарихымен дә лел  денетін 
шындыққа айналар хақ. 
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Қорытындылай келе, алдыға қойған ұлы 
ма қ     саттары бар, ер теңіне сеніммен қарай-
тын,  жас    тары  алғыр,  жаңа лыққа жаны 
құш      тар, рухы биік ел ғана мәңгілік ел  болып 
ға     сыр  лар бойы жасай тындығын ұмытпай, 
әр      д айым есте ұстар болсақ, Елбасы мен хал-
қы мұрат еткен мәңгілік елге мәңгілік тіл ар-
қы      лы жететін боламыз! 

Әдеби білім – мәңгілік ел тетігі!
Мәңгілік ұғымы ұлттың тілі мен әдебие-

ті нен бастау алатыны белгілі. Әдебиет ха-
лық  тың айнасы, ұлттың бағыт-бағдарын 
бедер леп, ертеңге үн қосып, халыққа тарихи 
кезең нен хабардар етіп отыратын, тұлғаның 
ру ха ни дамуына септігін тигізетін мәдениет 
құра лы. Ұлт тәрбиесіне үн қосудың өзі тіл-
дің маңызын терең ұғынып, әдебиеттік мә де  -
ниет тілік да мып, қастерлегенде ғана қа лып   -
тасады. Тілдің маңызы артып, қазақ хал  қы 
қоғамда өз тілінде сөйлегенде ғана мәң   гілік 
ел халық тық идеясы жүзеге асады. Ол үшін 
әдеби ұғым өз деңгейінде да м ы   ған да ғана 
жүзеге асып, мәңгілік ел бо   лу   дың негізгі 
қағидасы қалыптасады. 

Сондай-ақ, қазақты сақтап қалған қазақ 
тілі дейтін болсақ, ал қазақ тілін сақтап қал-
ған қазақ әдебиеті екендігі айдан анық. Сол 
се беп   ті, қазақ тілінің қалыптасу тарихын сөз 
ет кен де, сонау қазақ әдебиетінің қалыптасу 
дә  уірі нен ой қозғайтынымыз дәлелді. Қазақ 
әде биеті – қазақ халқының ғасырлар қой-
науы нан ұрпақтан ұрпаққа жеткен рухани, 
мә дени мұрасы, сөз өнерiнiң асыл қазынасы. 
Қазақтың сөз өнерiнiң тегi әрiден, түркi тiл-
дес тайпалардың өз алдына халық болып 
қалып таспай тұрған кезiнен басталады.

Қазақ әдебиетінің қайсы бір кезеңі бол-
ма  сын бәрі де белгілі тарихи әлеуметтік 
жағ  дайларға байланысты дамиды. Қазақ 
әде биеті тарихының ежелгi дәуiрiн танып-
бiлу  де тарихи тақырыпқа жазылған көркем 
ше жiре лер ерекше маңызды рөл атқарады.

Ғылым мен білімнің дамуына, қоғамдық, 
әлеу   меттік жағдайларға және тағы да басқа 
өмір   дің құбылыстарына байланысты әде-
биет жаңарып, дамып, өзіндік бояу алып 
оты  р а   ды. Қазақ әдебиеті өте бай, оның та-

мы  ры тереңде жатыр. Әдебиетті түсіну үшін 
ал дымен халық ауыз әдебиетінен су сын д-
ау керек. Шешендік сөз өнерінің, эпос тық 
және батырлар жырының, айтыс, ма қал-мә-
тел дердің, толғау,  дастандардың тәр  бие лік 
мәні неге тұрарлық, әлемнің бар бай лығына 
да айырбасталмайтын керемет қазы на мыз.
Халық педагогикасының көп те ген ғасы р лар 
бойы, тіпті жазу-сызу пайда бол маған дәуі-
рінен, қалыптасып, дамып оты рады. Оған 
оның тамаша идеялары мен дәс түр ле р ін 
сақтап ұрпақтан ұрпаққа жеткізу де ха лық -
тардың ауызекі шығармашылығы мен қол  -
данбалы өнері айрықша рөл атқарды.

Ерте кезде жазу өнері болмағандықтан, 
ба тыр   лар жырын тыңдаушы көпшілікке ар-
на ған. Жыр халықтың қалың жиналған же-
рін де айтылатын болған. Сондықтан да 
жыр   шы, ақындар өзінің тыңдаушыларының 
та  лап-тілегімен еріксіз санасуына тура кел-
ген. Егер тыңдаушы аудитория ақын, жыр-
шы лардың батырлардың барлық өмірін, ел 
қор  ғаудағы ерлік ісін молынан жырлауды 
сұра са, оны ақын, жыршы толық орындап 
бе руге тырысқан. Ол ақын немесе жыршы 
әр бір әңгімені кеңінен алып баяндауды және 
бір айтқанын қайтадан қайталамауды қа -
рас  тырған. Жырдың осы ретпен айты луы 
кейде бір жұма бойына созылған. Мұн  дай 
жырларды, яғни батырлардың ту ған күнінен 
бастап, қартайғанға дейінгі өмі рін, ел 
қорғаудағы көптеген ерлік іс те рін суреттей-
тін жырлары батырлар жыры ның халық тық 
түрі деп айтуға болады. 

Тіл мен әдебиетімізді ұлттық тәрбиенің 
бір көзі ретінде қарастыра отырып, ұлттық 
сана-сезімді оятуға бағдарлау қажет. Бұл 
жағ дайлар ұлттық тәрбие мәселесі сөз бол-
ғанда, фольклор мен көркем әдебиетті пай-
да л анудың аса қажеттігін, ондағы мол ма-
териа лды жас ұрпақ санасына жеткізудің 
ма ңызын танытады. Жай айтқан сөзден 
гөрі әдеби образдар мен тапқыр, ойлы, ше-
шен тілмен айтылған сөздер бойға те зірек 
даритынын ескеруіміз керек.

Ұлттық болмыс – ұлттық қадір-қа-
си    ет. Ол – са тыл  майтын байлық. 
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Біз үшін сатылмайтын байлық – тіліміз, ді-
німіз, ұлтымыз, Отанымыз. Бұл байлықтар 
біз үшін бәрінен де жоғары. Осы аталған 
нәрселер әр адамда бар, бірақ өкінішке 
орай, бәрі бағалай бермейтіні жүрегімізге 
батады. Ана тілінде сөйлейтіндерден гөрі, 
шүлдірлеп сөйлейтін қазақтар өте көп. Дінін 
сатып, басқа дінге көшкендер де жеткілікті. 

Сол себепті, ұлт тық бол мыс-
ты қа          л ып       тастыру үшін не қажет? 
Ос ы сұ    рақ төңірегінде ойлан ғанда, Франция-
да   ғ ы бала тәрбиесі жайын-дағы айтылған 
мы  н  а        дай ойлар есімізге түседі. Француздар 
3-4 жастағы сәбилер үшін елінің тарихы мен 
атақ  ты адамдары туралы түрлі-түсті, әдемі 
кі тап   шаларды көптеп шығарады екен. Сон-
дай-ақ, Францияның төл тарихы туралы өз 
сә биі не түсіндіріп айту ата-аналардың бас-
ты міндетіне кіреді екен. Біз де бұл ойға 
тол ы ғымен қосыламыз. Отбасынан бас тап, 
бала бақшада, мектепте жалғасын та бар  дай 
ұлттық болмысты қалыптас-ты ра   тын жүйелі 
тәрбие жемісін берері сөз сіз ғой. Біз жаңа 
дамып келе жатқан мем ле кет  піз. Өткені-
міз бен бү гінімізге, ер т еңі  мізге сынмен 
қарап, сара жолды таң дай білуі міз – жар қын 
болашақ кепілі.

Ұлттық болмыстың бастау алар бір көзі 
– тіл болса, екіншісі – тарих. Өз елі нің, 
ұлтының тарихынан қол үзген адам та  мыр -
сыз ағаш іспеттес, өсуін тоқтатады. Атам 
қазақ шыққан тегін білмеген адамды – «тек-
сіз», тарихына тұшынып көрмеген адам  ды 
– «көргенсіз» деген. Тексіз болу – анаңнан, 
көргенсіз болу өзіңнен. Білуге ұм тыл масақ, 
көргенді түйе алмасақ, көптің мүд   десіне 
үлес қоса алмасақ, адамдықтан не пайда? 
Міне, осы кезде біздің ойымызға Мұхтар 
Әуезовтың: «Ел болам десең, бе сі   гіңді түзе» 
деген сөзі есімізге түседі.

ХХ ғасырдың қазақ ұлтына әкелген игі-
лік терімен қатар (жаппай сауаттылық, бі лім, 
ғылым, өнер, әдебиет, өндіріс, ауыл ша руа-
шылығының дамуы, т.б.) әкел ген қасіреті де 
аз болған жоқ. Әсіресе ұлт тық ерекшелік-тің 
еленбеуі, өз руха ни құн дылықтарымыздан 
шеттеп қалуымыз, ұлт тық бол мысымызды 
өзгертті.

Тіл мен әдебиет ұлттық келбет қалып-
тас  тырудың негізгі тетігі ретінде дамыта 
біл   сек, ұлттық болмысымызды әдебиеттік 
бі лім беруді негіздеу қажет. Ұлттық тәр бие-
лік білім беру – болашағымыздың руха ни 
да муын қамтамасыз ететін ұлттың тілі мен 
әдебиетімен негізделеді (Ұлттың тілі қадір-
ленбеген жерде тәрбие туралы сөз қоз-
ғаудың өзі артықшылық!!!) Ұлттық тәрбие 
– тұлғаның тілін құрметтеуге, дінін қас -
тер  леуге, ділін қалыптастыруға, әдет-
ғұрып, салт-дәстүрге бейімдеуге ұлттық 
құн  дылық қасиеттерін үйренуге, бүгінгі 
күн тала бындағы жетістіктерді нақты 
жағ дайда пайдалануға үйрететін ғылым. 
Сонда ұлттық тәрбиеде білім алған  жеке 
тұл ғаның ана тілін, тарихын, төл мәдениетін, 
ұлт тық салт-дәстүрлерін меңгеру арқылы 
ұлт тық сана-сезімінің, намысының, мінез-
құл   қының, дүниетанымының дамып, қалып -
та суын айтамыз. Тіл қазақ болуымыз үшін, 
дін адам болуы мыз үшін, ал, салт-дәс түр ұлт 
болуы мыз үшін, осылардың негі зін де ұлт-
тық діліміз қалыптасары хақ.

Қазақ тілінің ұлттық корпусын кеңей-
ту, оны одан ары жетіл діру – ұлт тық білім 
бе  ру моделін соған орай оңтай лас  тыру, 
ұлт тық білім бе ру моделіндегі ұлт әдеб-
ие  тінің ро лін айқындап, әр білім үр   дісіне 
сай, білім алушының қа был  дау дең  гейіне 
үйлестіріп, көр кем шығар ма оқу ды білім 
бағ  дарламаларына сай ен   діру жол  дарын 
нақтылау қажет. 

Бүгінгі білім бағдарламарын қайта қарас-
тырып, сағат саны мен оқу бағдарламаларын 
тілге деген қызығушылықты оятарлықтай 
дәрежеге сай етіп ұлттық білім моделін қайта 
жасау. Ол білім беру моделінің бағдарламасы 
бүгінде тәжирбиеде өтіп жатқан Назарбаев 
ин т ел леуталды мектеп бағдарламаларынан 
алып зерделеп, соған сай етіп жасауға да 
болады. Себебі, тек бұрынғы үрдіспен, ере-
же мен жаттанды мәтіндерге, өмірбаян мен 
оқығанды мазмұндаумен шектелетін бі лім 
бағдарына өзгеріс қажет. Логиканы дамы  -
тып, тіл дің құнын арттыратын, әде биет ке 
қы  зы  ғушылықты оятататын  бағ дар ла ма лар-
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ға сай етіп үйлестіріліген білім мо делі бү гін-
гі білім алушының білімге деген қызы  ғу шы -
лы ғын оятары анық. 

Қазақстандық патриотизмді қалып-
тас    тыру тетігі – ұлт тарихында!

Бүгінгі заманда тек экономика ғана емес, 
мәдениет пен тіл бәсекелестікке түсіп жатқан 
ғаламда ерлік, елдік, отансүйгіштік секілді 
рухани құндылықтар ұлт тағдырымен бай-
ланысты қарастырылуы шарт. Қазақстандық 
патриотизмді қалыптастыру жолында ұлт 
тар ихы мен дамуының негізгі тенденцияла-
ры қарастырылған еңбектердегі түйіндер 
мен тұж ырымдарды пайдалана отырып, 
ше те л дік зерттеушілердің де зерттемелерін 
наз ар ға алып ғылыми қорытындылар жасау, 
ұлт тық идея, тіл, дін, дәстүр, тарихи сана 
түсі ніктеріне талдау жасау, ерекшеліктерін 
зер  делеу, құндылықтарын ашу қажеттілігі 
тарих пәнін мәңгілік ел құндылықтары негі-
зінде оқытудың қажеттілігі болып отыр. 
Өйт кені, қазіргі алға қойып отырған мәң-
гілік ел идеясын іске асыруда қазақ тари-
хы ның орнын, өткен жолдарын, ел болып 
қалып  тасуы үлкен орын алады. Өткенді бі-
ліп, тарихи мәнін ұғынбай, бүгінгі күнге үн 
қо  сып, даму үдерісін ұғынбай, келешекке 
тал  пынуға болмайды.  Бұл туралы Елба-
сы сөзін негізге алып, тарихты оқытудың 
мә нін терең ұғындыруға болады. «Қазақс-
тан тарихын оқып үйрену, бұл – тәуелсiз 
Қазақстанның азаматы ғасырлар тоғысында 
өзiнiң арғы-бергi тарихи жолын ой елегiнен 
өт  кi зiп, «Кеше кiм едiк? Бүгiн кiмбiз? Ертең 
кiм боламыз?» деген төңiректе ойлансын» 
[6 ] - деген, президентiміз Н.Ә.Назарбаев 
сөзі  тарихты оқытудың мәнін терең ұғын-
дыр ғандай. Бұл – әрбiр азамат туған елiнiң, 
ту ған халқының тарихы ешкiмнен де олқы 
емес тiгiн түсiнсiн деген сөз. Сонда ғана, өз 
ұлтын жақсы көріп, Отанының өткенін сый-
лап, келешегіне үн қосатын білім алушыны 
қа лып тастыра алатынымыз сөзсіз. «Қазіргі 
таңда бүкіл адамзатты өзінің шығу тегіне, 
өткен іне, мәдениетінің тарихына деген 
қызы  ғушылық толғандырады. Бұл із деніс -
тің ең маңызы дыларының бірі болып, мына 

сұрақтардың жауабын алуға құл  шы  ныс бо-
лып табылады: «біз кімбіз?», «біз қайдан 
келдік?», «біз қандаймыз?» 

Ұлттық сананың, ұлттық қайта өркен деу  -
дің жаңа деңгейге көтерілуі, ұлттық өз ге   -
шелікті іздеу – біздің заманымыздың си пат  -
таламық белгісі» - делінген «Мәңгілік ел» 
оқулығында. Ендеше, ұлтының кім бол    ған-
дығ ын білу, тарих саханасында ұлт бо лып 
қа лудағы ерлер еңбегі мен ұлттық сая с а т-
ты біліп қана қоймай, болашағына үн қоса 
білу д і білім алушылардың бойына қалып-
тас  тыруда тарихи білімнің маңызы зор. Бұл 
сая сатымыздың мәңгілік ел идеясының даму 
бағ   дарындағы ролі де айқын.

Қазақстандық тарихты оқытуды қа-
лып  тастырудың негізі – отансүйгіштікке 
баулу, өз еліміздің тәуелсіздігін қадірлеу 
және қорғай білуге үйрету, патриотизмді қа-
лып тастырудың негізгі бағыттарына тал дау 
жасай отырып, қоғамда алатын ор ны туралы 
ғылыми болжамдар жасау.

Қазақстандық тарихи білімнің тұғы-
ры – Отансүйгіштік, тіл, дін, ұлттық рух 
пен идея, мәдениетін, өткені мен бүгі ні, 
келе   шегіне болжам (позитивтік мы сал-
дар), өнерін сүю арқылы басқа халық тар-
дың да тілі мен мәдениетіне, салт-дәс түр іне 
құрметпен қарайтын білім алушы пікі рімен 
танысу және оларға талдау жасау. Негізгі 
міндеті - Қазақстандық тари хи білімнің 
негізін мәңігілік ел болып қа  лып  тастырудың 
негізгі тенденцияларын анық  тауға алғашқы 
қадамдар жасау.

Қазақстандық тарихи білімнің зертте-
лу дең  гейін қазіргі кезде еліміздің егемендігі 
мен бейбітшілігін сақтауда тұлғаның отан 
тари хына деген қызығушылықтарымен бай-
ланыстыру, ұлттық құндылықтарын дамыту 
арқылы қазақстандық отансүйгіштік қалып-
тас тыруға үлкен мән беріліп отырғандығы 
ҚР Президентінің Республика халқына жол-
дауларында, мәдени-этникалық білім беру 
тұжырым дамаларында, «Адам құқық тары-
ның жалпыға бірдей декларациясында», 
«Қазақстан -2030», «Әлемнің бәсекеге қабі-
лет ті 50 елінің санатына ену», «Зияткерлік 
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ұлт қалыптастыру» бағдарламалары мен 
ғылы ми-зерттеу жұмыстарында, ағымдағы 
басы лым беттерінде айқын аңғарылады.

Әрине, орта мектеп тарихында іргелі пән-
дер мен қатар, Отан тарихы оқылатыны бел-
гілі және оның қажеттілігі түсінікті, себебі 
егеменді елдің жас ұрпақтары өз Отаны-
ның тарихын мақтан етуге міндетті. Сон-
дық тан да, орта мектеп тарихының басты 
міндетті ісі ағартушылық және тәрбиелік 
мәселелерді іске асыру болып табылады. 
Бұл про блемалық мәселелерге бүгінгі білім 
беру саясатына енгізгелі отырған үштілділік 
сая саты қосылып отыр. Енді Қазақстан 
тари хы қазақ тілінде, ал, дүниежүзі тари хы 
орыс тілінде оқытылмақ. Бұл үрдіс бүгін-
де Назарбаев зияткерлік мектептерінде 
жүр гізіліп жатқан саясат. Ендеше, үш тіл-
де білім берер болсақ, қазақ елінің тари-
хын оқытуда өте жіті қадағалауды қа жет 
етер мәселелер алға қойылу қажет деп 
есептейміз. Тарихтың оқу бағдар ламала-
ры қайта қарастырылып, оқытылар әр-
бір тарихи оқиғалар тізбегі, білім алу-
шы ның бойына өз Отанына, Отан үшін 
қыз мет еткен қайраткерлер, батырлар, 
хандар мен ел үшін жанын қиған аза-
ма т тардың еңбегіне жан-жақты талдау 
жасалуға, отанымыздың тарихи өлке-
ле рі мен сол өлкелерде болған тарихи 
оқиға ларға ерекше көңіл бөлініп,  білім 
алу шының қабылдау деңгейі ескертіліп, 
ин  тег рацияланып, логикалық ой-тұ жы-
рым  дарға негізделіп, оқулықтарға ерек-
ше стильде жазылуы дұрыс. 

Мәңгілік ел идеясын жүзеге асыруда та-
рихи білім негізгі үш бағытты негізге алуы 
қажет. Біріншіден, Тәуелсіздік алғанға 
дейінгі қазақ жері (тарихи тұлғалардың 
елін, жерін қорғау үлгісі бағытында) бо-
луы. Қазақ елінің бақыты тәуелсіздік алғанға 
дейін гі ел тарихындағы тарихи оқиғалар тіз-
бегі нақтыланып, білім алушының қабыл дау 
дең гейіне үйлестірілген  мәңгілік ел идея-
сының негізінің қамтылуы. Ұлы дала халқы-
ның ұлт тың шынайы өткенін көрсететін 
ғылы ми тарихи оқиғалар. Сондықтан, тек 

ХV ғасырдан бергі тарих емес, ата-тегінің 
шығуы нан, сақ, үйсіндерден бастау алатын 
«Қазақ тарихы» деп аталуы тиіс. 

Қазақ хандығының құрылуына дейінгі 
ұзақ тарихи кезеңде ұлан-байтақ Орталық 
Азия өңірін мекендеген түркі тілдес ру-тайпа-
лардың ортақ аумақта өмір сүріп, бірте-бірте 
бірігуі мен дамуы арқылы өз алдына қазақ 
халқы болып қалыптасу процесінің алғыш-
арт тары қалыптасты. Ежелгі заманның тари-
хи деректері бүгінгі қазақ ұлтының арғы тегі 
сақ, үйсін, ғұн және қаңлы тайпалары екенін 
көр сетеді. Жүргізілген ғылыми зерттеу-
лер Қазақстандағы номадизм тарихы біздің 
дәуірі мізге дейінгі VІІІ ғасырдан бастау ала-
ты нын дәлелдейді, осы кезеңде алғашқы 
эт но мәдени қауымдастықтар қалыптасып, 
олар дың күн көрісі шаруашылық жүр гізу дің 
жаңа тәсілі – көшпелі мал шаруа шы лығымен 
байланысты болды [7].

Екіншіден, тәуелсіздік қарсанындағы 
қоғам дық-саяси жағдай бағытында білім 
беру. Бұл бағыттың да мағынасы терең.
Себебі, тәуесіздік қарсаңындағы бұрынғы 
ке ңес кезеңіндегі хал-ахуал, қоғамдық-сая-
си жағдайдың біздің елімізге тигізген пай-
дасы мен қиыншылығы, халықтың әл-ауқа-
ты, желтоқсан оқиғасы, тарихи оқиғалар тіз-
бегінен жан-жақты тізбеленген тарихи сәт-
тердің ел тарихында алатын орны ерекше. 
Мәңгілік ел ұрпағы бұл жайттарды тарих 
сахнасының жай ғана жағдаяттары деп қара-
май, ел болып қалыптасудың ерекше оқиға-
ла ры, тарихи-саяси ел ертеңіне жасалған 
оқи ғалар деп қарағаны абзал. Сонда ғана 
ұлы дала ұрпағын қалыптасарымыз анық. 

Үшіншіден, ҚР дамуының басты ба-
ғыт тары мен ұлттық болмыс бағдарын 
білім алушының бойына ұғындыра білу 
қажеттігі. «Тәуелсіздік тағдырдың қазақ-
тар   ға тартқан сыйы емес, өзінің ежелгі же-
рін де қилы кезеңді бастан кешу арқылы 
қол жет кен өз мемлекеттілігін құруға деген 
заңды құқығы, бұл даусыз және саяси фак-
тіге ешкім күмән келтірмеуі тиіс» деген 
Елбасының пайымын баршамыз мән бе-
ріп, маң ызын терең түсінуге тиіспіз. Жер 
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бетіндегі әрбір ұлт үшін тәуелсіз ел болу 
- ұлы арман. Дүние жүзінде 6 мыңға жуық 
ұлт тар мен ұлыстар бар болса, солардың 
ішінде 200-дейі ғана тәуелсіз мемлекет бо-
лып табылады. Тәуелсіздігімізді алып, 
егемен  дігімізді бекіткеннен кейінгі еліміздің 
дамуы, оның әлем алдындағы беделінің 
өсуіндегі басым бағыттарының ұлтымыздың 
бол мыс-бітімін қалып тастырудағы ролін ай-
қын дап алғанымыз орынды.

Қоғамдағы түбегейлi өзгерiстер - бiлiм 
бе ру жүйесiнде, соның iшiнде мектепте 
Қазақ с тан тарихынан бiлiм беруде, жас-
тар   ды азаматтық пен елжандылыққа, 
өз Отаны - Қазақстан Республикасына 
сүй iс  пеншiлiкке тәрбиелеу, жаңа адам -
ды қалыптастыру, дамыту және кәсi би 
шың  дауға бағытталған бiлiм алу қажет-
тi  лi  гiн жүзеге асыруды талап етедi. Отан 
тари  хын оқытуда оқушылардың ойлау 
қабі  летін дамыту, олардың бiлiктерi мен 
шебер лiктерiн (iскерлiгiн) қалыптастыру, 
өздiгiнше бiлiм алуға деген ынтасын артты-
ру, оны өз тәжiрибесiнде жаңа жағдайларға 
байла нысты қолдана алу, ой-пiкiрiнiң дербе-
стiгi мен еркiндiгiн кеңейту - өте маңыз ды 
мәсе лелер болып табылады. Тарихты оқы-
туда оқушылар дың белсендiлiгiн, өздiгiн-
ше атқаратын ой-еңбегiн арттыруда оқу-
шылардың өздiк жұмысы ерекше орын ала-
ды. Өздік жұмыстары логикалық тап сыр ма-
л арға жұмылдырылуы тиіс. Білім алушы 
тарих пен қатар өзіндік көзқарасын қа-
лы п  тастыруға дағдылануы, тарихи оқи-
ға  ларға жан-жақты жауап беруге ұмты-
луы тұлға қалыптастырудың бірден-бір 
жолы.

Ұлттық діл -ұлттың  рухани мінез-
құлқының бейнесі

Менталитет немесе діл (лат. menta – жан 
құры лымы) – ойлаудың үлгісі, этностың, 
әлеу меттік топтың, индивидтің жалпы ру-
хани мінез-құлқы. Сондай-ақ діл халықтың 
этникалық бірлігі мен оның басқа ұлттық 
құрылымдардан ерекшелігін тану болып 
табылады [8]. Діл мәдени бірегейленуімен 
және тұлғаның өзін-өзі белгілі бір мәдени 

ортада сезіну деңгейімен байланысты. Адам 
бала сы тумысынан құндылықтар жүйесін 
(отбасылық, топтық, этностық, өркениеттік, 
т.б.), көбінесе, баз қалпында, дайын күйінде 
қабылдайды. Өзгермелі ортада тұлғалық 
тұрақтылықты жүзеге асыратын мәдени ар-
хетип тылсымдық, бейсаналы сипат иеленеді, 
ал таңбалардың, рәміздердің, мағыналардың 
пайымдалған жүйесін құрайтын діл саналы 
талқыға түсіп отырады. Ұлттық мінез-құлық 
мәдени архетиптермен бірге адамдардың 
қай  та ланбалы, табиғи, этнопсихолдық ерек-
шеліктері арқылы көрініс табады. Осы бір-
кел кілік адами қоғамдастықтардың ортақ 
таби ғи-тарихи ортада қалыптасуымен де, 
мә  дени сабақтастық нышандарымен де тіке-
лей байланысты болады. Мысалы, еура-
зия  лық Ұлы Даланы қоныстанған көшпелі 
халық  тар ұрпақтарының ділінде көптеген 
ор тақ белгілер бар. Діл – әлем картина-
сын жасайтын және мәдени дәстүр неме-
се қауым дастықтың бірлігін нығайтатын 
жал пы рухани көңіл-күй, наным иланым, 
рух дағ дысы, ойдың біртұтас жиынтығы. 
Мен талитет жеке және ұжымдық сананың 
өзіндік ерек шелігі бар деңгейлерін сипат-
тайды; бұл орайда менталитет – өзгеше 
ойлау типі [9]. Менталитет – табиғат және 
әлеуметтік жағдайлар салдарынан туын-
дайтын және адамның өмір әлемі туралы 
ұғым-танымын аша тын жалпылық мента-
литет терминін жан ның негізгі орталық 
ме тафизикалық мәнін құндылықтар мен 
ақиқаттың түпдерек ретінде қарастыра оты-
рып, американ философы Р. Эмерсан (1856) 
енгізді. Менталитет қо ға мның мәдениеті, 
рухани өмірі бейнеленген де бел гі лі бір 
дәуірдің филосафиялық, діни, саяси, эс-
тетикалық теорияларында көрінетін ме та-
ұғым болып табылады. Ал соның ішінде 
Ұлттық діл– этностың, ұлттың жалпы руха-
ни мінез-құлқы. Сондай-ақ діл халықтың 
этни калық бірлігі мен оның басқа ұлттық 
құры лымдардан ерекшелігін тану болып 
табы лады. Сол арқылы адамдардың жалпы-
ла м а және нақты баға-беруі, әлеуметтік по-
зи  циясы өзінің әлеуметтік бірлігіне және 
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басқа да қауымдастықтарға белсенді қарым-
қатынасы пайда болады. Діл, менталитет 
- адамдардың белгілі бір қоғамдастығына 
тән, нақтылы тарихи-мәдени ортада қалып-
тас қан мінез-құлықтарының және іс-әре-
кеттерінің біркелкі сипатын білдіретін ұғым 
[10]. Діл мәдени бірегейленуімен және 
тұлғаның өзін-өзі белгілі бір мәдени орта да 
сезіну деңгейімен байланысты. Адам бал  -

асы тумысынан құндылықтар жүйесін (от-
ба с ылық, топтық, этностық, өркениеттік, 
та  ғы басқалар), көбінесе, бәз қалпында, да-
йын күйінде қабылдайды. Еркін тандау қа-
бі леті негізінен, шығармашылық қарымы, 
жа сам паз дық дарыны мол тұлғаларға тән. 
Осыған орай, ең алдымен, этностық сана-
ның тұрақ  тылығын, дүниетанымының әм-
бе   бапты болатындығын ескерген жөн. Діл 
«біз және біз емес» деген ажыратушы оп-
по зицияға негізделеді. Ділді оған таби ға ты 
ұқсастау мәдени архетип пен ұлттық мінез-
құлық тан ажырата білген жөн. Өзгер ме-
лі ортада тұлғалық тұрақтылықты жүзеге 
асыра тын мәдени архетип тылсымдық, бей-
сана лы сипат иеленеді, ал таңбалардың, 
рә міздердің, мағыналардың пайымдалған 
жүйе сін құрайтын діл саналы талқыға тү сіп 
отырады. Ұлттық мінез-құлық мә де ни архе-
типтермен бірге адамдардың қай талан балы, 
табиғи, этнопсихологиялық ерек шеліктері 
арқылы көрініс табады. 

Ұлттық діл ді қалыптастыратын негізгі 
құрам дас бөлік тер: Ұлттық психология, 
Ұлттық мінез,Ұлттық мүдде, Ұлттық өзіндік 
са на. Ал Ұлттық мінез-құлық ең алдымен 
Ұлттық сезім арқылы қалыптасып төмен дегі 
үш элементтен тұрады.

Біріншісі – ұлттық намыс. Бұл ұғым 
адам ның өз ұлтын қадірлеу, сыйлау, өзге лер-
дің алдында оның беделін түсірмеу, ұлт өкілі 
ретіндегі адамның өзінің үнемі қадірі нің бо-
луын ойлап әрекет етуі сияқты сез ім дердің 
жетегінде жүруін көрсетеді. Бұл ұғымның 
сезімдік реңкі басым.

Ұлттық сезімнің екінші элементі – адам-
ның белгілі бір ұлтқа тәнділікті сезінуі бо-
лып та былады. Ол әр адам мен азаматтың 

өзінің белгілі бір ұлттың өкілі екендігін 
сезі  нуін көрсетеді. Ұлтқа тәнділікті сезіну 
бел гілі деңгейде оның әрекетіне әсер етеді. 
Бұл – дүние жүзіндегі елеулі ұлт өкілдерінің 
бәріне тән қасиет. Ұлтқа тәнділікті сезіну 
Отанға деген сезіммен үндес болып келеді.

Ұлттың мақтаныш сезімі де әлеу мет-
тік психологияда жиі ұшырасатын құбы-
лыс  тар дық бірі. Адам өзінің мемлекетінің 
жері   мен, оның қазба байлықтарымен, бай 
мәде  ниетімен, қызықты тарихымен, ұлы 
адам  дарымен мақтанады. Бұлар – шет жұрт-
тықтармен кездесіп-танысқанда тіл ге тиек 
болатын нәрселер. Өзгелер сияқ   ты қазақ 
халқының да ауыз толтырып, мақ    танып ай-
татындары аз емес.

Ұлттық қадір, ұлттық мақтаныш, ұлт-
қа тәнділікті сезіну бәрі қосылып келіп, 
адам ның өз ұлтына деген эмоциялық қаты-
на сын білдіретін, оның ойы мен әрекетіне 
мұ  рын   дық болатын психологиялық күйдің 
жиы н   тығын құрайды. Бұл үшеуі ұлттық пси-
хо  ло гияның құрамына енетін ұлттық сезім-
деп ата латын кешеннің құрамдас құр ауышы 
есе бінде қарастырылады.

Ұлттық ділді қалыптастыратын фак-
торлар:

халықтың басынан өткерген тарихы;
ұзақ жыл дар бойы айналысқан 

шаруашылық түрі;
төлтума мәдениеті;
ақпарат алмасу тілі;
салттары мен дәстүрлері;
түрған жерінің табиғаты және климаттық 

жағдайлары;
діні;
әлеуметтік-демографиялық жағдайы.
Бұл аталғандардың соңғысынан басқа-

лары ғасырлар бойы көп өзгеріске ұшырай 
бер мейді, ұзақ уақыт сақталады. Соған сәй-
кес ұлттық ділді де халықтың санасына әб-
ден орныққан құбылыс болып табылады, 
оны өзгерту өте қиын және ұзаққа созылады.

Мәңгілік Ел аясында ұлттық ділді қалып-
тас тырудың жолдары ең алдымен жанұядан 
бастау алады.

Жанұяда балалардың тәрбие барысында 
та быс ты ықпал жасауда басқа да жағ дай лар-
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ды сипаттайтын белгілерді атауға болады. 
Оларға төмендегі мәселелер жатады: 

1. Жанұяның этникалық құрамы және 
құрылымы: толық, толық емес жанұя, бір 
балалы, көп балалы, бір ұлттық, көп ұлттық 
жанұя. 

 2. Тіршілік әрекетінің және ортаның жағ-
дайлары: жа нұя мүшелерінің білім дәре жесі, 
еңбек тану, кәсіпшілік құрамы, бюд жеті,  
жалпы материалды әл-ауқа ты, ауыл дық және 
қалалық жанұя. 

3. Жанұяның мәдени потенциалы: 
күнделікті тұрмыстың жалпы мәдениеті, күн 
режімі, демалыс және оның нысаналары, 
кітап хананы, теледидарды, музыка аспапта-
рын пайдалана білуі, спортпен айналысуы, 
жа нұяның дәстүрлік мерекелері. 

4. Жанұяның ішкі қатынастары: жа нұя 
мик ро  климатының сипаттамасы, жанұя дағы 
көзқарастың бірлігі және айыр машы лы ғы, 
оның мүшелерінің өз мін дет теріне көз қар а-
сы, жауапкершілігі. 

5. Қоғамға көзқарасы: еңбек және қоғам-
дық міндеттерге, қоғамдық тәр бие инсти-
туттарына қатысты. 

6. Жанұяның тәрбиелік жағдайы: жа нұя 
тәр биесінде қолданылған әдістер ата-ана -
лардың және басқа мүшелердің педа гоги ка-
лық мәдени дәрежесі, т с.с 

Жанұяның жоғарыда көрсетіліп отырған 
бел  гілері тәрбиелік ықпалымен, ұлттық діл -
ді қалыптастырудағы орны жоғары. 

Қорыта айтқанда, Президент алға қойған 
зия ткерлік реформасы – бола-шақтың 
бір тұтас ұлты – Қазақстанды одан әрі 
дамытудың ұлы негізі, қоғамды Мәңгілік 
Ел ұлттық иде я сы төңірегінде топтасты-
ру әдісі. Елдің өркен деуі мен тәуел сіз ді гі, 
азаматтық теңдік, еңбек сүйгіштік, қоғам-
дық келісім мен ұлттық бірлік, әділ дік, 
заңның басымдығы, отба сы және дәс түр-
лер – бұл құндылықтардың бәрі мем леке-
тіміз дің тұрақтылығы мен өсіп-өркен деуі нің 
тұғырлы іргетасы екені сөзсіз.

Қазіргі Қазақстандағы конфессиялық 
жағдай. Діни экстремизмнің алдын алу 
жолдары

Қазіргі таңда дүние жүзінде үздіксіз жү-
ріп жатқан халықаралық үрдістер кез кел  ген 
ел дің назары мен қатысуын талап етеді. Өйт-
кені, әлемдегі әр ел осы өрке ниет тің ажыра-
мас бө лігі болып табылады. Сонымен қатар, 
қай  ел болмасын, өзін жеке дара өркениет 
деп те атауға болады. 

Өркениеттер қақтығысы тұсында әлемде 
діни өркениеттер қақтығысы да орын алуда. 
Дүние  жүзінде діни негіздегі қақтығыстар 
жиі кездесіп отырады. Алайда, діннің басым 
жағ дайда ұлттар мен халықтарды бірік  тіру-
ші қызмет атқаратындығын да мойын да мау-
ға бол майды. Қай жақтан қарас тыр ма сақ 
та, діни жағдай мен діни мәселе өзек ті мә-
се   ле лерінің біріне айналып отыр. Әлем  дегі 
көп  теген қақтығыстар осы дін мәсе ле сі не 
бай  ланысты шығып отырғанын көру ге бо ла-
ды. Қазақстан өзінің геосаяси орналасуына, 
мә  дени-өр ке  ниеттік байланыс тарына, әлеу-
мет тік- эко ном и ка л ық дамуына байла ны с ты 
әлемдік про цес стерден тысқары қа луы мүм-
кін емес.

Қазақстан халықтарының индустриалық 
қо  ғам құрып, ортақ мемлекеттік мәдениетке 
бірігуі үшін ең алдымен бұған кедергі бола-
тын діни фундаментализмнің табиғатын 
анық тап, еліміздегі исламның ерекшеліктерін 
ба  йып   тауымыз керек. Өйткені, халқының 70 
па йызы мұсылман болып саналатын Ота-
ны мыздың ендігі тағдырын исламның әсері 
мол болатыны анық. Елімізде ислам дін ін 
ұс танушылардың көбейе бастауы бұл дін   нің 
принциптеріне ерекше назар ауда рып, жан-
жақты талқылау қажеттілігін арт     тыруда. 
Себебі, Ислам дінінде саяси-қо ғам     дық, ру-
хани өмірдің барлық саласы қам   тылған. 
Солардың бірі діни сенім және ді ни төзім ді-
лік мәселесі. Ислами идеяларды өр ке нит тік 
тұрғыда қабылдап, оларды елі   міз дің әлеу-
меттік-экономикалық даму жо  лын  да қол да-
на білсек, біздің қоғамдағы бір аз мәсе ле лер 
ше шімін табары сөзсіз.

Қазіргі Қазақстан қоғамы өзінің көп ұлтты 
жә  не көп конфессиялы сипатқа ие бола тұр-
ып, өзінің ынтымақтасық пен татулық үлгі-
сі  м ен әлемге әйгілі болып отыр. Осы ішкі 
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тұр ақ   тылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету үшін мемлекет тарапынан дін саласы 
мен ұлттық қауіпсіздік саласына қатысты 
мем лекеттік саясатты қолдануда [11].

Қазақстан Республикасы жүргізіп отырған 
кон  фес сияаралық қатынастар саласындағы 
сая  сат Қазақстан мемлекеттілігінң дамуы 
қа зір гі заманғы жаһандық процесстер кон-
текс  тінде жүзеге асуы фактісін ескеру арқы-
лы қалыптасуда. Егеменді жиырма бес жыл 
ішінде Қазақстанда қоғамдағы жасам паздық 
пен келісім жағдайын және тұрақ тылықты 
қам тамасыз ететін этнос тар мен діндердің 
өзара әрекеттесуінің тұрақ ты моделі қалып-
тас ты. Президент Нұрсұлтан Назарбаев 
атап өткендей, «біздің этно сара лық және 
дін  ара лық келісімнің моделі – ол әр түр лі 
кон фессиялардың өзара әрекеттесуінің бү-
кіл әлемдік процессіне Қазақстанның қос-
қан шынайы үлесі». Қазақстан тәуел сіз  дік 
алған нан бері еліміздегі дінаралық қа ты нас 
сала сында мемлекеттік са раб дал сая сат жүр-
гі зі ліп келеді.

Қазіргі кездегі діннің маңыздылығы – ру-
ха ни-адамгершілік құндылықтардың жаң-
ар   тыл ған жүйесін құруға бағыттау, экстре-
мизм, терроризм және діни радикализм 
иде о логияларын қабылдамауға үйрету, сол 
зиян әсерлердің алдын алуда, дұрыс жолдан 
адас пауын, тұрақты ой қалыптастыруда дін-
та ну ілімінің рөлі ерекше. Әлемдік тәжіри-
бе көр сеткендей, кейбір мемлекеттерде 
ді ни білімсіздіктен халықтың басқа сек та-
лар ға кіру орын алып, ақырында бір мем-
ле кеттің бірлігі шайқалып, келеңсіз оқиға-
лар мен аяқталып жатыр. Қазіргі кезде біз-
дің елі мізде де белгілі бір идеологиялық 
бі  лім ретінде дінге деген қажеттілігі бар. 
Сол себептен, Қазақстан халқы түрлі ұлт-
тан тұра тындығын, конфессиялық сипатын 
ес ке ре отырып, дінтану пәнін орта мек-
теп терде оқытылу бұйрығы енгізілді. Осы 
тұр ғыдан Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың: «Біз 
бұқ ара санасындағы діншілдіктің ар туы-
на әзір болуымыз керек, онда тұрған қат е р-
лі ештеңе жоқ. Жалпы дін өздігінен өне ге лі 
ақиқ аттан бөтен ештеңе үйретпейді. Жал-

ғыз-ақ, бізге қауіп төндіретіні: діни бі лі м-
іміздің деңгейі онша жоғары болмай отыр-
ғаны» [12], - деген ескертпесі бүгінде ай-
рық ша теориялық-әдіснамалық мағынаға ие 
екендігін көрсетті. Соның нәтижесінде біз -
дің елімізде де «Дінтану негіздері» атты пән  
мектептегі 9-сыныпқа және ЖОО-дағы оқу 
бағ дарламасында қосымша пән ретінде ен-
гіз іліп, оқытылып жатыр.

Себебі, дін дегеніміз – өте нәзік те, өте 
қа  уіп ті құрал. Қоғамда орын алып жат қан, 
жал пы қоғамдық індетке айна лып отыр  ған 
діни қақтығыстар діни сауат сыз дық кесі-
рен болып отыр. Сондықтан, мем ле  ке ттің 
бола шағына қауіп төңдіретін келең    сіз дік-
тер  дің алдын алу үшін, еліміз де гі білім бе-
ру мазмұнындағы дінді оқы  т уда оны ұлттық 
дүние таным мен салт-дәс түрімізге не гіз де уі-
м із керек.

Қазіргі таңда қоғамымызда ғасырлар бойы 
қа лып  тасқан дәстүрлі қазақ мұсылмандығын 
ис  лам ға жат дүниетанымдағы жеке ағым ре-
тін  де көрсету белең алып барады. Қазақтың 
дәстүрлі діни түсінігін сынап, оның негізгі 
ұс та   нымдары мен идеяларын жоққа шы ға -
ру әрекеті көзге түседі. Яғни, діни таным-
дағы әрбір ұғым, категория, символдар мен 
тұғыр лардың Құранда орын алып алма ған-
ды ғы негізгі өлшемге айналды. Тарихи құн -
дылық көзіне айналған, дәстүрлі мұсыл ман -
дық түсінігіміздің айнасы болған Йассауи 
мұра сын аксиологиялық қабылдау ая  сы -
нан шығаруға ұмтылатын күштер неме се 
топтардың белсенділігі көзге түседі. Бұқа-
ра   лық ақпарат құралдарының дін мен сая-
сат ара қатынасына немқұрайлы қарауы 
және дінді саяси топтардың құралына ай-
на л   дыруы да негізгі фактор. Әлемдік жа-
Һан   дық құбылыспен бірге келе жатқан ис-
ла   мофобия, террорлық әрекеттің дінге, ис-
лам   ға негізделуіне көзжұмушылық, түсі не 
ал мау шылық сияқты психологиялық ке-
дер   гілердің барлығы жалпы алғанда діни 
таным  ға тіреліп отыр. Қоғамымызда сырт-
қы және іш кі топтардың әрекеті арқы лы та-
р и    хи сабақтастыққа, санаға қарсы жұ мыс 
жүр  гізіп, өткен тарихымыз бен діни тә жі-
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ри   беміз туралы теріс пиғыл тудырып жа-
тыр. Сопылық түсінігі сынды, ата дәс түр  іміз 
бен салт-санамызға қарсы шығу де ген бүкіл 
тарихымызға, мәдениетімізге, сайып келген-
де, қазақ халқының тари хы на қарсы шығу 
болып табылады.

Бүгін уаххабилік жолындағы миссионер-
лер қазақ мұсылмандық түсінігіне оның та-
рих бойы жинақталған, болмысқа айналған, 
түсі  нік танымын жоққа шығарып бағуда. Бұл 
деге ніңіз зардабы кешегі коммунистік иде-
о  л огия жүргізген ұлтсыздандыру саясаты-
нан да асып түсетін қасірет. Бұлар қазақты 
бүгін ғана мұсылмандықты қабылдаған ел 
сияқ ты көрсетіп, өздерін таза ислам аты-
нан, кей жерлерде Алланың атынан сөйлеп 
ха лық ты қалыпты діни сенімі мен танымы-
нан бездіруге жұмыс жүргізіп жатыр. Демек 
олар қазақтың сан ғасырлық тарихы мен 
діни тәжірибесін жоққа шығаруды мақсат 
ет  кен. Бұл нағыз революциялық тенденция. 
Ал исламның рухында революция емес, 
эво люция ғана бар екендігін неосалафилер 
сезінбейді де. Тек өздерінің танымын ғана 
тық палай береді. Яғни, еркін сұхбатқа емес, 
пси хологиялық қысымға негізделген рух ани 
экспанциясын жүргізіп отыр. Бұл зайыр лы-
лық ұстанымына қайшы әрекет [13].

Сондықтан, діннің адамзаттың рухани 
мә де ниетінің маңызды бөлшегі екен ді гін 
ес тен шығармағанымыз абзал. Дін арқы лы 
адам дар арасындағы рухани байланыс тан, 
ұл таралық келісім мен қоғамның берік ті-
гі, адами құндылықты, салт-дәстүрді сақ-
тау   дың ең жақсы мүмкіндігін көре білуіміз 
қа   жет. Ал ұлт тық мәселелердің дұрыс ше -
ші луі Қазақс танның халықаралық қа уым   -
дас тықта лайық орынға ие болуы на, әлем дік 
өр  кениеттің горизонттары нан орын алу  ға 
мүм кіндік береді.

Сонымен соңғы кездері елімізде орын 
алып жат қан экс тремизмге қарсы күрестің 
бір  ден-бір жолы – олар туралы өз уақытында 
шы  найы мәлімет беру. Бұл жерде әрине 
күн  делікті ақпарат құралдарының рөлі өте 
жоғары. Әйтсе де, жас өспірім балалар үшін 
ақ  парат құра лдарының беретін мәлі меті де 

жеткілікті емес, Секталардың, экс тремистік 
топтардың қаупі туралы жас тар ды көбірек 
хабардар етіп отыру қажет. Ол үшін барлық 
мектептерде «Дінтану» саба ғымен қоса ма-
мандар қауіпсіздік сабақ та рын өткізіп, онда 
экстремистік топтарды, тоталитарлық сек-
таларды қалай білуге бола тынын түсіндіріп, 
олардан қалай сақ тану жолын көрсетіп оты-
рулары керек.

Діни экстремизмге жол бермеу, оның ал -
дын алу шаралары осыған байланысты аза-
мат  тардың құқықтарын түсіндіру, оны оқы-
ту, сондай-ақ, құқықтық оқудың мақсаты мен 
тәсілдерін айқындау қажеттілігі туындай ды. 
Себебі, діни экстермизмнің негізгі мақ саты 
қазіргі демократиялық зайырлы мем лекеттік 
құрылымдарды құлатуға және оның орнына  
діни мұсылмандық мемле кет халифат құ ру -
ға бағытталған. Олар сая   си мақ саттарға же-
ту үшін исламдық діни сені мнің шына йы 
мағынасын бұр ма ла ғысы келетіндер қата ры-
нан.

Осы орайда, Қазақстан мұсылмандары 
дін и басқармасы республикалық ислами діни 
бір  лестік ретінде Қазақстандағы исламның 
жаң  ғыру үдерістерінің басы-қасында бо-
луы тиіс. Қоғамдағы діни саладағы келеңсіз 
жайт тарды тиімді шешу жолдарын іздестіру 
– ҚМДБ-ның басты міндеттерінің бірі [14 ].

Ол үшін:
1 Діни басқарманың қабылданған 2020 

жылға дейінгі қызметін дамыту Тұжы рым-
дамасына сәйкес мамандар дайындау, білім 
беру жүйесін жақсарту, кадрлық діни аху-
алды тұрақтандыру және дәстүрлі діні мізді 
кеңінен насихаттау жұмыстары ай қын  далуы 
жеделдетіп жүргізілуі керек.

2 Ханафи мазһабы ұстанымын ел аума-
ғын да одан әрі қарай дамытып, оның әлеуетін 
ра дикалды ағымдардың идеологиясына той-
тарыс беретіндей деңгейге көтеру қажет.

3 ҚМДБ имамдарының білімі мен бі л ік  -
тілігін көтеру, қазіргі заманға сай діни ма ман 
болу мен қатар, зайырлы қоғам ның талап-
мүд делерін дұрыс түсі не білетін тұлғаларға 
айналд ыру.
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4 Діни басы лымдарды шығару жұмыс-
та  р ын бір ізге келтіру арқылы діни ахуал-
ды реттеу. Себебі, көшеде, тіпті мешіттің 
жа нында сатылып жатқан неше түрлі діни 
басы лымдардың көптігінен бас айналады. 
Әрі олардың қайсысы дұрыс бағытта екен-
дігіне ешкімнің көзі жетіп жатқан жоқ. 
Осыдан келіп онсызда діни сауаты аз жас-
тары мыздың одан әрі шатасуы көптеп бой 
көрсетуде. Сондықтан, дәстүрлі Имам Ағзам 
Әбу Ханифа және Матуриди сенімдерін на-
сихаттайтын ҚМДБ-ның діни сараптамасы-
нан өткізілген кітаптар орналастырылған 
ар найы кітапхана ашылуы керек. Бұл – жат 
ағым дарға тосқауыл қоюдың ең тиімді тетігі.

5 Діни шариғат және пәтуа, оқу-ағарту, 
қа жылық, дін істері, мешіт істері, діни са-
раптама, уағыз-насихат, халықаралық бай-
ланыс жұмыс тарын жетілдіріп, бір жөнге 
келтіру.

6 Елі міздің барлық өңірлерін білікті 
имам дармен қамтамасыз ету.

7 Діни басқарманың ресми сайттарын 
жөнге келтіру. Себебі,бүгінгі күні интер нет 
жүйесі жастардың ең көп назарын аудара-
тын тақырыпқа айналуда. Дінді оқы ға ны да, 
оқымағаны да интернеттен тауып алғанын, 
ең бірінші қайсысы көзіне ілін  се соны оқып 
алады да төңірегіне соны жеткізгісі келеді. 
Неше түрлі интернет көздерінен алған ақ-
па рат жетегінде ке те    тіндер көбеюде. Тіпті, 
лаңкестік пен экс тре мизмнің туу көзі мен 
тара луы да осы ин тер неттегі ақпараттар легі 
болып отыр. Сон дықтан, осы мәселелердің 
оң шешімін та буы на діни басқарманың ар-
найы ресми сай   ты үлкен көмек болады деп 
ойлаймыз.

8 Имамның дін жолындағы қызметін 
тыйын-тебенге алаңдамай атқаруына жағдай 
жа  сау. Өйткені, шындығында жыл сай-
ын жиналатын пітір-садақаның қаржылай 
қоржыны қалай жұмсалып, қайда кетіп жат -
қаны беймәлім жағдай. Бұл халықтың ме-
шіт ке деген, дін өкілдеріне деген сенімін 
әл  сіретуіне әкеліп соғады. Сондықтан, ашық 
мем лекет сынды діни басқарманың ашық-
тығын да қарастырған жөн. Түсіп жат қан 
қар  жылай қоржынның есебі ашық жаса луы 

тиіс. Бұл дегеніміз, халықтың ме шіт ке деген 
сені мін күшейтіп қана оймай ды, қа йы рым-
дылық пен кеңпейілдік жа сауға итер   мелеп, 
аса ыж даһаттықпен орын дау    ларына да-
ғдылан дыратын болады.

9 Мешіттерде имамдар рухани тоқы рау-
ға ұшырап келген азаматтармен дұрыс ке ңес 
беретіндей, адасып келген жандарға тура жол 
сілтейтіндей рухани әңгімелесуді кеңірек 
на сихаттау керек. Сонда, рухани немесе ма-
териалдық жағынан қиындық көріп, арна йы 
маман дардан (психологтардан, т.б.) көмек 
алуға «өмірлік ұстанымы» бой бермей не-
месе қал тасы көтермей, тығырыққа тірелген 
адам  дарға қарапайым әңгімелесу арқылы 
руха ни тұрғыда жетілдіріп, сана-сезімінің 
ашы л уына жағдай туғызады. Бұл түрлі жат 
ағым дарға амалының жоқтығынан барып, 
шы  ғып кете алмай жүргендердің қатарын 
азай  туда тиімді әдісі болып табылады. 

10 Білім мазмұнындағы «Дінтану» пәнін 
то лы қ  тыруда елімізде және дүниежүзінде 
дін ге қатысты қазіргі болып жатқан оқи ға-
лар   мен байланыстырып, түсіндіріп, жас-
өс  пірімдердің өмірге деген дұрыс көз қара -
сын тұрақтандыру міндетін қою керек. 
Оқу   шылардың ой-өрісін кеңейту мақ-
са тын да, «Қазақстандағы дәстүрлі ис-
лам       ның ерекшеліктері мен мәселелері», 
«Қа зіргі кезде елімізде орын алған діни 
сұрақ   тар», «Орта Азиядағы экстремизм 
және лан кестік әрекеттердің жандану се-
беп     тері мен ерекшеліктері», «Діни экс-
тре     мизмнің алдын алу туралы ата-ана-
лар   ға арналған ескертпелер» сынды та-
қы     рыптар төңірегінде доеументальды 
фильм      дерді қосымша көрсетуге болады.

Сонымен бұлар – мемлекет пен  ҚМДБ  
тара   пы нан ұйымдастырылатын шаралар қа-
тары. Сон дай-ақ, әр қазақстандық азаматтың 
да ал дына қояр өз міндеттері мен түрлі дәс-
түрлі емес бағыттар мен ағымдардың ық-
палында кет пеу ішін жасар амал-қайлалары 
болуы хақ. Сондықтан да, қазіргі таңда 
мұн дай теріс пиғыл ды ұйымдарға алданып 
қал мау үшін тер роризм мен экстремизмнің 
жолын кесуде үгіт-насихат жұмыстары аса 
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қажет. Әсіресе, жастар арасында түсіндіру 
жұмыс  тарын жандандыру керек. Ол үшін:

1 Көшеде діни ұйымның жиналысына 
ша қыр  ған уағызшылармен әңгімелеспеуді 
же тер жеріне жеткізіп, санасына құйып оты-
ру керек.

2 Кез келген діни бірлестіктің сеніміндегі 
адам мен және уағызшылармен өз діни көз-
қара сыңыз жайлы таласқа түспеуді әдетке 
айнал дыру.

3. Егер де көшеде діни тақырыптағы 
парақ ша, кітапша немесе журнал ұсынса, 
рах мет айтып, сыпайы түрде бас тарту қа-
жет  тігі.

4 Белгісіз діни жиналыстарға бармай, 
бой ларын аулақ ұстау. Себебі, мұндай діни 
ұйымдардың миссионер-уағызшыларының 
негізгі мақсаты – өз нанымына иландыру, 
сөйтіп, құрығына түсіру.

5 Жан саулығы мен тән саулығын сақтау 
үшін дәстүрлі емес діни бірлестіктердің қат-
а ры на қосылардан бұрын өз туыс қан дары-
ңыз бен жақындарыңызға зардап тигізетінін 
ой лану керек. Және кірген есіктің қай та 
ашы ларына күмәнмен қарау қажет.

6 Кез келген діннің сол ұлттың салт-дәс-
түрі не қайшы келетін тұстары жоқ ты ғ ын 
түсін  діріп отыру керек. Қандай дін бол  ма-
сын, ұлтық дүниетанымнан бас тау алаты нын 
көк ейлерінде жатталып қа луы тиіс. Сон-
да ғана жастар ата-ана сы мен бауыр  ларына 
қар сы қоятын, халқы ның салт-дәстүріне кү-
мәнмен қарап, ата дәс түрін белінен баса тын 
жат пиғылды ағым  дардың арбауына түс пей-
тін болады.

7 Егер қиындықтар туындап, тоқ ыра у ға 
ұшы рап жатса, өз бетімен шешім қа  был дау-
ға ша масы келмей жатқан жағ дай да, арнайы 
орта лықтарға немесе ме шітке барып, има-
мен тілдесуі тиіс.

Жоғарыда айтылған барлық ой-пікір лері -
мізді қорытындылай келе, Исламның – із-
гі лік, адамгершілік діні екендігіне тағы да 
көз жеткіземіз. Ұлы тәлімгер Пайғам бары-
мыз Мұхаммед (с.ғ.с.): «Шын мұсылман – 
тілі мен қолынан ешкімге зияны тимейтін 
адам» деген екен. Осыдан асып, анасына 

«кәпірсің» деп тіл тигізіп, асын ішпей, ке-
лін  ге сәлем салдырмай, салт пен сүннетті 
«соғыстырып» жүрген кейбір жастардың іс-
әре кетін олардың діни білімсіздігінен. Осы 
сынды көзқарастар мен шолақ балақ сым 
кигін, сақалын сапситқан жігіттерді, бет-
аузын бүркемелеген қыздарды көріп, қазір-
гі күнде Исламға үрке қарау жаппай орын 
алуда. Тіпті, намаз оқыған жанды көр сек, 
қай сектада жүр екен деп, секеммен қарай-
тын заман туды. Ол – әрине, діннің кем ші-
лі гі емес. Дінді дұрыс түсіне білмеген, оны 
дана лықпен өміріне ендіре алмаған адамның 
кінә сі деп білеміз. Дін мен дәстүрді хик мет-
пен қабыстыра алмауында. Әйтпесе, кемел-
дік – Аллаға, кемшілік – адамға тән екені бе-
се  не ден белгілі жайт.

Мұны елімізде орын алып жатқан әртүрлі 
дін бұзушылық пен экстремистік құбы лыс-
тар  дың астарына үніліп, бәріне ортақ дүние 
– сүннетті – салтқа, дінді – дәстүрге қарсы 
қойю екендігі түсінігімізге бағыттауға бола-
ды. Ұлттың құндылығы – мәңгі өзімен бірге 
жа са  сып келе жатқан тілінде, салт-дәс түр ін-
д е, ұлттық өнерінде екендігін назардан еш 
шығармағанымыз дұрыс! Оларды бір-бірі -
нен бөліп-жарып қарай алмаймыз. Се бебі, 
олар бірін-бірі толықтыра отырып, тұтас бір 
ұлт  тың болмысын құрайды. Әрі олар Ислам-
ға дейінгі заманнан бастау алып, Ислам ар-
қы  лы шариғат пен сүннетке негіз де ліп күні 
бүгін  ге дейін жалғасып келе жатқан біздің 
өмір сүру дағдымыз болып табылады.

Ұлттық мәденеиттің бүгіні мен ертеңі
Қоғам мәдениеті уақыт өткен сайын тү-

бе  гейлі өзгерістерге ұшырап, өз құнд ы лық -
та р ын елегінен қайта өткізіп, рухани жаң-
ғы руға даңғыл жол ашуда. Сындарлы кезең-
дердің талқысынан өтіп қана қоймай, осы 
бір тарихи дәуірлердің рухын жинақтап, 
мей  лінше бай тәжірибе-тағылымы өз бойы-
на сіңіре білген, өзінің сан-салалық қасиет-
тері  мен ерекшеленетін «мәдениет» атты 
ұлы күштің бағзы замандардан-ақ адамзат 
ба ласының зерттеу және оқып-білу объек-
тіс іне айналуы ақиқат. Мәдениет жас ма-
ман  дарды біртұтас және жан-жақты тұлға 
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ретінде қалыптастырып қана қоймай, олар  -
дың бойындағы өзіндік қабілеттері мен 
табиғи  қасиеттерін барынша дамыта тын 
өркениеттілік  құндылықтарға не гіз   делген 
ілім жүйесін құрау қажет. 

Мәдениет (латын. Cultura –өңдеу, егу 
дег ен сөзінен шыққан) – табиғат объек ті-
с ін дегі адамның әрекеті арқылы жасала-
тын өзгерістер. Бұл сөзде адам еңбегінің 
ерек шелігі, оның адамның іс-әрекетімен 
байланыстылығы, адамның және оның 
қыз метінің бірлігі негізделген. Кейіннен 
«мәдениет» деген сөз жалпылық маңыз алды, 
адам жасағанның бәрін де «мәдениет» деп 
атады. Осы ұғымда мәдениеттің мазмұнды 
белгілері, түсінігі көрсетілді. Мәдениет – 
адам жасаған «екінші табиғат». Мәдениет 
– жеке адамның өмір сүру мақсаты мен 
құндылық жүйесі, адамның өмір сүрген ор-
тамен қарым-қатынасы. Адамдар өздерін 
қор  шаған ортаға, оның әлеуметтік және 
мә де ни қатынасына әсер етеді, өзгертеді. 
Болашақ қоғамға, ұрпаққа мұра етіп қал-
ды ра  ды, ал ол мұра белгілі жағдайда үнемі 
да муда болады. Мәдениет әр түрлі әлеу мет-
тік құрылымдардың, топтардың, таптар-
дың, жіктердің, ұлттардың, жеке адам-
дар  дың өмір сүру жағдайына, талабына 
сәй кес пайда болып, қалыптасады [15]. 

«Мәдениет – ұлттық, ал өркениет – халық-
ара  лық категория. Мәдениет бір ғана ұлттың 
дін, мораль, құқық, ақыл-ой, эсте тика, тіл, 
эко но мика және тұрмыс-тір шілігінің үй ле-
сім ді жиынтығы. Өрке ниет болса, дамудың 
ортақ деңгейінде тұр ған көптеген ұлттардың 
қоғам дық өмірі нің жиын тығы». Кез-келген 
ұлт тың да дара көрсеткіші – мәдениеті. 

Мәдениетке осы сияқты 2000-ға жуық 
анық  тама берілгендігінен-ақ, аталған сөз дің 
қан  шалықты маңызды, терең, жан-жақты 
еке нін бағам дауға болады.

Ұлттық мәдениет – бұл ұлт тың материал-
дық және рухани құндылықтарының, сон-
дай-ақ, осы этникалық қауымдастықтың іске 
асы   рып келе жатқан  табиғатпен, әлеу мет  тік 
ортамен өзара ықпалдасуының негізгі тәсіл -
дерінің жиынтығы [16].

Ұлттық мәдениет қоғам, мемелекет қыз -
метінен, оның әлеуметтік институттары-
нан, сондай-ақ ұлттық дәстүрлерден, ру-
ха ни құндылықтардан, ойлау стилі мен 
қа ғи  даларынан, морльдық нормалардан, 
стереотиптері мен тұлғааралық және топа-
ра лық мінез-құлық таптаурын мен өзін-өзі 
көр сету үлгілерінен, тіл мен өмір сүру сал-
ты нан көрінеді. Мәдениетін ұлықтамаған 
ел тарихын да дұрыс пайымдай алмайды. 
Адам баласы тіршілік етіп жатқан қоғамда 
мәде ниет жасалады, дамиды. Оны дамыта-
тын – адамның әрекеті мен саналы қызметі, 
ақы лы, қиялы, т.б. Олар  дың мазмұны мен 
түрі мәдениеттің даму сатысын көрсетеді. 
Сон дықтан, мәде ниет тегі қазіргі  бар дың, 
болашақтың сабақтастық байланысын тани 
білу қажет.

Мәдениеттің бойында тарихи үрдістер 
мен әр кезеңдердің көріністері және олар-
дың даму ерекшеліктері жинақталады.

Ұлттық мәдениеттің ең негізгі ерек-
ше  лігі – бұл оның әртүрлілігі, өзіндік ерек  -
шелігі және қайталанбастығы. 

Ұлттық мәдениетті құрушылар міндетін 
тұтас   тай алғанда этностар, сондай-ақ қоғам-
ның білімді бөлігі- ұлттық элита: өз меме-
лекетінің рухани және саяси дамуы үшін 
жауапкершілікті өз мойнына ала тын жазу-
шылар, ғалымдар, философтар, сурет ші-
гуманитарийлер орындайды.

Мәдениеттің өзекті бөлігі – өнер. Таңбалы 
тас тағы кескіндер мен тағы адамдардың 
ырым-билерінен бастап, халықтың шығар-
ма шылық рухынан туған талай сұлу дүние-
лерсіз, өнер әлемінсіз, қандай мәдениеттің 
бол сын рухын сезіне алмаймыз. Шынын-
да да, өнер мәдениеттің алтын қазынасы, 
адам ның ұлылығын білдіретін ғажап көрі-
ністердің бірі – оның әсемдікке, сұлу лыққа 
ұмтылуы. Осыған дейін қарас тыры лған 
анықтамалардан бір түйінді ой ай туға бола-
ды: мәдениет – адам әлемі.

Ұлттық мәдениет компоненттері. Ұлт-
тық мәдение ттің негізгі компоненттері 
мына лар болып табылады: 1) тарихи өткені; 
2) адамдардың өмірі мен қызметін ұйым-
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дастыру түрлері мен формалары, олардың 
өзара қарым-қатынастары, сонымен қатар 
олар жасайтын материалдық және рухани 
құн  дылықтар арқылы берілген қоғамның 
белгілі бір даму деңгейі; 3)қызмет ету не-
месе өмір сүрудің өзіндік салалары (еңбек 
мәдениеті, саяси мәдениет, көркем мәдениет, 
музыкалық мәдениет және т.б.). 4) адам 
қызметінің заттық нәтижелері машиналар, 
ғи ма раттар, таным нәтижелері, өнер туын-
ды лары, мораль мен құқық нормалары және 
т.б.); 5)адамның қызмет етудегі күш жұм-
сауы мен қабілеттері білімі, іскерлігі, дағ-
дысы, интеллект днңгейі, адами және эсте-
ти калық дамуы, көзқарасы, адамдармен 
ара ласу тәсілдері мен түрлері); ұлттық тіл. 
Соң ғысының құрамына мыналар кіреді- ұлт 
да муы үрдісінде қалыптасқан ұлт тілі; тіл 
өмір сүруінің  бірнеше түрлерінің жүйесі: 
әдеби тіл (ауызша және жазбаша түрлер), 
халық тың ауызекі тілінің  түрлері мен диа-
лект сөздер; 7)әлеуметтік нормалар, ойлау 
мен мінез-құлық ережелері (дәстүрлер, салт-
тар, дін). 

Мәдениеттің ең басты қызметі ұлттық 
бол мы сымызды таныту, ұлттық мәдени-ру-
ха ни сабақтастықты нығайту. Осы тұр ғы дан 
келгенде, ұлттық мәдениетіміздің өзін  дік 
ерек  шеліктеріне тоқталайық. 

Әрбір мәдениет өз дамуында әлемдік 
мәде ние тке өзіндік әсерін тигізбей қалмайды. 
Қазақ өркениеті де өз дамуында ежелгі көш-
пелі өркениеттерден бастау алатын (сақ, үй-
сін, қаңлы, ғұн, ортағасырлық түркі империя-
лары, Алтын Орда, Ақ Орда), кейін қазақ 
хан  дығы уақытысында қалыптасқан, түркі-
соғ ды, түркі-араб синтездері нәтижесінде 
ис лам дық суперөркениеттің құрамына ене-
тін этномәдени бірлестік ретінде бесік, киіз 
үй, т.б. ешбір халыққа ұқсамайтын ең бек 
құрал дары мен күнделікті тіршілікте қол-
дана тын бұйымдар жасауда үлкен тәжі ри-
бесі  мен, әскери өнердегі өзіндік үлесімен 
ерек  шеленіп, фольклор, музыка, сәулет, 
меди цина секілді ғылымдардағы жетістік те-
рі    мен дараланды. Қалалар салып, оның эко-
но  микасын сауда мен қолөнер арқылы дамы-

тып, рухани дамуына да жағдай жасады. 
Әлем дік өркениеттегі үлесті бұлардан өзге 
Отырар дан табылған бай кітапхана арқылы 
да бағамдауға болады. Қазақтың және оның 
ата-тектерінің әлемдік мәдениетке қосқан 
ерекшеліктерін белгілі мәдениеттанушы 
ғалым Т.Ғабитов былайша өрбітеді:

1. Еуразиялық көшпенділер кеңістікті 
игеруде адамзат тарихындағы бірінші жетіс-
тікке жетті. (К.Ясперс атап өткен жылқыны 
пайдалану);

2. Номадалар адамдандырылған қоршаған 
ор таны кеңейтті, шөл мен шөлейттерді үйле-
сімді игере алды;

3. Еуразиялық көшпелілер тарих ката-
ли за  торлары (А.Вебер) қызметін атқарды, 
олардағы миграциялық үрдістер жаңа өркен-
иет тердің қалыптасуының себебі болды 
(Үнді, Иран, Ғұн мемлекеті, Араб халифаты, 
т.б.)

4. Ұлы жібек жолы және басқа да мәдени 
ком  муникациялық  жүйелер арқылы ілкі 
түр кілер мен түркілер Батыс пен Шығыстың 
ара сында дәнекерлік қызмет атқарды, олар-
дың сұхбатына себепкер болды. 

5. Қазақтың арғы тектері әлемдік өр  ке -
ниет тіліктің шалбар, алда спан, киіз үй, күй-
ме, металл өңдеу, зергерлік, ұста лық сияқты 
ар те  фактыларын ал ға   ш    қылардың бірі болып 
ен гізді.

6. Түркілердің әмбебапты дүние та ным-
дық жүйесі – тәңіршілдік адамдық ынты-
мақ  тастық пен ке лісімділіктің маңызды фор-
ма сы болды.

7. «Адам бол» ұстанымы, әлемді Жарық 
дү ние деп түсіну, адамның көңіл-күйіне мән 
беру, ғарыш және басқа адамдар мен үйле-
сім ділікте болу, жасы келген дер мен баланы 
қастерлеу сияқты қазақ дәс түрлі әдебінің 
құндылықтары қазір гі руха ниятта ерекше 
орын алады. 

Түркі өркениеті негізінде қалыптасқан 
қазақ мәдениетінің жетістіктері бұлармен 
шек  тел мейді. «Әрбір жұрттың өзіне тән өр-
ке  ниеті бар. Өркениет деген бар халықтың 
мін  детті түрде жетіп жығылатын мәресі ғана 
емес, ол оның өз болмысының көрінісі. Өр-
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ке ниеттілік мәні оның даралығында. Сон-
дық тан мынау өркениетті қоғам екен деп 
оған бірден бас қою – қате», - деген акаде-
мик Ғ.Есім қазақ өркениеті мен мәдениетіне 
анық тама ретінде бірге айтылатын тағы лық, 
көшпенді түсініктерден арылу қажет тігін 
айтады. Қайсыбір қоғамды, ұлтты, адам ды 
өркениеттілік пен мәдени жағынан салыс-
тырғанда абай болған жөн. Рухани жағы нан 
өркениеттілігі қандай деген мәселе алдымен 
тұруы тиіс. Бұл үшін ең алдымен, мәдени 
үрдістер мен жәді герлеріміздің мазмұнын, 
өркениет дамуын дағы маңы зын саралап 
алған мақұл. 

Бүгінгі таңда түркі мәдениеті мен өр ке  -
ниеті де дербес ұлттар бірлігінде даму  дың 
жаңа биігіне көтерілуде.

«Мәңгілік ел» ұлттық идеясының 
негізгі құндылығы – Ұлттық тәрбиеде

Егеменді ел болып, әлем мойындаған 
өрке ниетті елге айналуымызға себеп, 
қазақстандық әр отбасының, әр бір тұлғаның 
беріктігі, тәрбиесі, ішкі иманымен, береке-
бір лігі негізінде қол жеткізіп, мемлекетке 
қомақ ты үлес қосу нәтижесінде өркениетті, 
мәдениетті саналатын халыққа айналып, 
сапалық жағынан ілгерлеп, индустриялық-
ин  новациялық мемлекет құруға көшіп 
отыр. Ендігі заңғар жол Мәңгілікке қол 
жет кізу. Яғни, «Мәңгілік ел» идеясын жан-
жақ ты құрастырып тәуелсіз халық болу, 
мұның астарында мемлекеттік идеядан ту-
ындайтын ұлттық мүдде, ұлттық ұстын, 
қазақтың мәңгілік ғұмыры, ұрпақтың ба-
янды болашағы жатыр. Бұл жөнінде, Ел-
басы өз жолдауында: «Тәуелсіздікке қол 
жеткізгеннен гөрі, оны ұстап тұру әлдеқайда 
қиын. Бұл - әлем кеңістігіндегі ғұмыр кеш-
кен талай халықтың басынан өткен тарихи 
шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа 
тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын 
құрдымға жіберген. Тіршілік тезіне төтеп 
бере алмай жер бетінен ұлт ретінде жой-
ылып кеткен елдер қаншама. Біз өзгенің 
қателігінен, өткеннің тағылымынан сабақ 
ала білуге тиіспіз. Ол сабақтың түйіні біреу 
ғана – «Мәңгілік Ел» біздің өз қолымызда. 

Ол үшін өзімізді үнемі қамшылап, ұдайы 
алға ұмтылуымыз керек. Байлығымыз да, 
бақытымыз да болған Мәңгілік Тәуелсіз-
дігі мізді көздің қарашығындай сақтай білуі-
міз керек» [1] - деген сөздерімен әр бір 
қазақтас тындықтың жүрегіннен орын алды. 
Мәң гілік елдің құндылығы тілі мен діні, 
ділі мен тәрбиесі, мәдениеті мен азаматтық 
боры шында. Ал, осының барлығын ұстап, 
өрбі туші – ұлттық тәрбие болмақ. Ұлттық 
тәрбие ұғымын ғылымға алып келген ұлы 
ағартушы-педагог М.Жұмабаев болатын. Ол 
өз еңбегінде: «Ұлт тәрбиесi бая ғыдан берi 
сыналып, көп буын қолданып келе жатқан 
тақтақ жол болғандықтан, әрбiр ұлттың ба-
ласы өз ұлтының арасында өз ұлты үшiн 
қызмет ететiн болғандықтан, әрбiр тәрбиешi 
баланы сол ұлт тәрбиесiмен тәрбие қылуға 
мiндеттi». Сондықтан келешек ұрпақты ұлт-
тық, халықтық тұрғыдан тәрбиелеу қажет. 
Олай болса, басты мақсат – жас ұрпақты ұлт-
тық игiлiктер мен адамзаттық құндылықтар, 
ру ха ни-мәдени мұралар сабақтастығын 
сақ тай отырып тәр биелеу. 1995 жылы Ж. 
Наурызбаевтың «Ұлттық мектептің ұлы 
мұраты» кітабында оқушыларға ұлттық 
тәрбие беру ұлттық мектепте жүзеге асы-
рылатыны, ол үшін оқушыларға этномәдени 
білім беру, сонда ғана «Бізге қажетті – жаны 
да, қаны да қазақы, халықтың тілі мен 
дінін, тарихы мен салт-дәстүрін бойына ана 
сүтімен бірге сіңірген, туған жерін түлетуді, 
егеменді елінің еңсесін көтеруді азаматтық 
парызым деп ұғатын ұрпақ тәрбилеу» деп, 
ұлттық тәрбиенің мақсатын нақты көрсетті 
[17] Ал мiндетi – мәдени-әлеуметтiк өзгер-
ме лi жағдайдағы ұлттық тәрбиенiң дiңгегi 
– ана тiлi болып қалатынын негiз деу, қазақ 
тiлi мен тарихын, мәдениетi мен дiлiн, 
салт-дәстүрi мен дiнiн құрметтеуде жас-
тардың ұлттық интеллектуалдық мiнез-
құлқын қа лыптастыру, бүгiнгi қазақ елiнiң 
индустриалдық-инновациялық жүйесiнiң да-
муын қамтамасыз ететiн парасатты, ұлттық 
сипаттағы белсендi iс-әрекетке тәрбиелеу, 
бiлiм және мәдени-рухани тұрғыда басқа 
өрке ниеттермен бәсекеге қабiлеттi болуын 
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қамтамасыз ету, қоғам мен адам, адам мен 
табиғат қарым-қатынасының өркениеттiлiк 
сана-сезiмiн ұлттық рухта қалыптастыру. 
Тәр бие  нiң басты нысаны – елдiк сананы 
қалыптас ты рып, ұлттық рух пен ұлттық 
патриотизмдi негiздеу, ұлтсыздықпен күре-
су болса керек. Ұлттық тәрбие қашанда 
ауа да қажет, себебі ұлтжанды азамат тәр би-
л еу және қазақ қоғамында орын алып отыр-
ған  көптеген келеңсіз қасіреттер мен мә се-
лелердi: ана тiлiн, ата тарихын, дінін, ді лін, 
ұлттық салт-дәстүрiн, мәдениетін бiл мейтiн 
жастар, тастанды жетiм балалар, «қиын» 
балалар, қарт тар үйлерiндегi әжелер мен 
аталар, ішімдікке салынған, темекі шеге-
тін, нашақорлыққа салынған жастар, тағы 
басқаларды бiрте-бiрте жоюдың және олар-
дың алдын алып, болдырмаудың негiзгi 
жолы. Ұлттық тәрбие алған ұрпақ денi сау, 
бi лiмдi, ақылды, ұлтжанды, еңбекқор, сыпа-
йы, кiшiпейiл болып өседi. Сондықтан да, 
ер тең гi ұрпақтың тәрбиесiн бүгiннен бастап 
қол ға алып, жастарымызды ұлтын сүйетiн 
ұлт  жанды, Отанын сүйетiн патриот, жо ғары 
адам гершiлiк иесi, ұлттық рухы биiк пара-
сат ты азамат етiп тәрбиелеу үшiн оларға 
ұлт тық тәрбие қажет еке нiн өмiрдiң өзi-ақ 
көр сетiп отыр.

Жоғарыда айтып өткен Мәңгілік ел ая-
сын   да ұлттық тәрбиенің негізгі діңгегін құ-
рау   шы бөлімдерге нақты тоқталып, бүгінде 
қо ғам өзгерген, дамыған заманда жүзеге асы-
ру жолдарына мән беріп өтер болсақ: 

1. Ұлттық салт-дәстүр мен әдет-ғұрып. 
Қазіргі біздің алдымызда тұрған миссия 
қазақ халқының салт-дәстүрімен, әдет – ғұр-
пын, қадір-қасиетін Қазақстанда тұратын 
бар халыққа дәріптеп, елімізде жастарды із-
гі лікке, тәрбиелікке баулу. Өз ұлтының тәр-
биесін сүйіп өскен бала, өзге ұлттың тәр-
биесіне жаман көзқараспен қарамасы анық. 
Өз елінің салты мен дәстүріне қанық болып, 
тәрбиесін алып өскен ұрпақ халқын сүйері 
анық. Қай заманда болмасын, қазақ хал қы-
ның дәстүрі мен әдет – ғұып өнегесі бала 
тәр биесіне тигізер әсері мол болып келді 
және де қала бермек. 

2. Тәрбиенің екінші өзегі әдептен құра-
лады. Жас буында әдептілікке баулуда иман-
ды  лық әдебін, қайрымдылық әдебін, салауат-
тылық, жауапкершілік әдебінің мәнін жан-
жақты түсіндіре отырып тәрбилеген дұрыс. 

3.Ұлттық рух. Ұлттық намыс. Патриот-
тық тәрбие. Адам баласының бойына ұлт-
тық рух, намыс, патриоттық, адамгершілік, 
ибалық, .тб. ұғымдар отбасы тәрбиесінен ба-
стау алары анық. Бұл тәрбиенің түрі бөбек 
жасынан есейгенге дейін берілетін тәрбие 
болып табылады. Профессор М.Ғабдуллин 
өзінің «Ата-аналарға тәрбие туралы кеңес» 
еңбегінде «Бүгінгі жастарды ұлтжандылық 
рухта тәрбиелеуде ақын- жыраулардың 
өнеге сөздерінің белгілі мөлшерде пайда-
сы бар екені нақ. Мұндағы тәрбиелік мәні 
бар әңгімелер жастарға жат емес. Халықты 
сүй, халық үшін ерлік еңбек ет, ел-жұртқа 
қорған бол деушілік қазіргі күнде ескірген 
сөздер емес, қайта мағыналы, мәнді сөздер. 
Сондықтан бұлардың ішінен жастарымызды 
тәрбиелеуде әсер ететіндерін таңдап алып, 
орнымен пайдалана білсек, нұр үстіне нұр 
болар еді», - [18] дейді.

Осы тұрғыдан алғанда қазақтың ұлы 
ойшыл дарының кемеңгерлік ой-пікірлерін 
оқу-тәрбие ісінде орынды пайдалана оты-
рып, оқушы-жастарды ұлтжандылыққа тәр-
би е леу – әрбір тәрбиеші ұстаздық басты па-
рызы болып табылады. Патриоттық, ұлттық 
рухты ояту, ұлттық намыс сияқты құнды, 
ұлттық құндылықтарды дәріптеуші тәрбие 
түрі ешқашан аздық етпейді. 

4. Толеранттылық тәрбие негізін де 
ұлт тардың тарихи-мәдени айырма шы лық  -
тарын құрметтеу. Қазақстан осында өмір 
сүріп жатқан әртүрлі ұлттар мен ұлыс  тар дың 
шынайы Отаны бола білді. Олардың жал пы 
тарихи тағдырлары ұқсас және біздің бәрі-
міз үшін бейбітшілік пен достықты, ұлта-
ра лық және конфессияаралық татулықты 
сақ тау маңызды болып қала бермек. Тек өзі-
нің ұлттық шығу тегін сыйлаған адам ғана 
басқалардың мәдениетін сыйлай алады. 
Басқа этностардың рухани дүниесін тер ең 
түсіне білгенде ғана сол түрлі ұлт адам дары-
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ның басын біріктіре алады. Қазақ халқы 
та   рих тың жазуыменен елімізге кірік кен 
көптеген ұлттарға бауырмалдық танытып 
қана қойған жоқ, оларға барынша демеу бо-
лып, қолдау көрсетті. Біздің байтақ даламыз-
да өсіп, өркендеуіне жол ашты. Бүгінгі көп 
ұлтты Қазақстандағы татулық пен келісімнің 
болуы да, ең алдымен, қазақ халқының 
ұлылы ғын танытса керек. Қазақтың қонақ-
жай лығы мен дарқан мінезіне өзге ұлттар 
үнемі өз алғыстарын айтып, өздерінің жо-
ғары бағасын беріп келеді. «Қиындық атау-
лыны жеңетін бір-ақ күш бар, ол – бірлік».  
Осы бірлігі мізді, татулығымызды жоғалт пай, 
одан әрі бекіте түсу үшін Елбасының бекіт -
кен  «Рахмет» мейрамын той лауымыз ды да 
мысалға алуға болады. «Рахмет» мейр амы 
тек өзге ұлт өкілдеріне қатысты емес, жал-
пы Қазақстандық азаматтардың бар  лығын 
бір-бірін құрмет теуге, сый лау  ға, рахмет айта 
жүруге үндейді. 

5 Еңбек тәрбиесі.  Жас ұрпақты хал қы-
мыз жалпы еңбек сүйгіштікке тәр би лей оты-
рып, «он саусағынан өнері там ған» нақты 
кәсіп иесі болуын көздеді. 

Бүгінде қоғамның басты талаптарының 
бірі – әр азаматтың өмірде өз орнында толық 
күш-жігерін жұмсап, қоғамдағы байлықты 
есе лей түсуге еңбек үлесін қосуы, еңбекке 
адал, саналы қатынасу болып табылады.  
Еңбек тәрбиесінің негізгі мақсаты – жас 
жеткін шектерге еңбек туралы тәрбие беру 

және жеке адамды жан-жақты дамыту.  
Бастысы еңбекке даярлау ғана емес, соны-
мен қатар, жас жеткіншектерді біліммен, іс-
кер лікпен және дағдымен мен қаруландыру 
қа білеттілігін дамыту, мамандық таң дау ға 
көмек беру болып табылады. 

Мәңгілік ел болудағы білім мен ғылым
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақ-

стан-2050» Қазақстан халқына ар нал ған 
жол  дауында «Біздің жас мемлекетіміз өсіп-
жетіліп, кемелденеді, біздің балалары мыз 
бен немерелеріміз онымен бірге ер же те-
ді. Олар өз ұрпағының жауапты да жігерлі, 
білім өрісі биік, денсаулықтары мықты 
өкілдері болады. Олар бабаларының игі 
дәстүрлерін сақтай отырып, қазіргі заманғы 
нарықтық экономика жағдайында жұмыс 
істеуге даяр. Олар қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерін еркін меңгереді, олар бейбіт, жыл-
дам өркендеу үстіндегі күллі әлемге әйгілі, 
әрі сыйлы, өз елінің патриоттары бола-
ды» [1] - деп көрсетілгендей, ертеңгі ке-
лер күннің бүгінгіден де нұрлы болуына 
ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын 
күш –ұлттық білім мен ғылымда екендігін 
көреміз. Ұлттық білім мен ғылым дамымай 
біз алысқа бара алмайтындығымыз, жаңа 
технологиялардың, инновациялық әдістерді 
меңгермейінше алға ілгерлемейтінімізді 
түсінуіміз керек. Сондықтанда бүгінгі 
білім беру парадигмасы төмендегідей кесте 
негізінде болмақ: 

 
Білім және ғылым 

Жеткіншек ұрпаққа мектеп табалдырығынан 
бастап, ЖОО-на дейін әлемдік деңгейде білім мен 
тәрбие  берілуімен қатар, ғылыммен шұғылданатын 
дағдылар жүйесін құру. 

«Мәңгілік ел» құндылықтарына негізделген 
«Ұлттық білім беру моделін» білім беру 
сатысына қарай, кезең-кезеңмен енгізу 

1- кесте 
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2-кесте. Ұлттық білім беру моделінің жобасы

 

Бастауыш мектеп 
буынында 

 
(Патриоттық 
тәрбие негізі 

қаланады) 

Балабақша 
жасында 

 
(таза ұлттык 

білім беріледі) 

Негізгі мектепте 
 

(басқа ұлттар 
мәдениетімен танысу, 
адамзат дүниесіндегі 

озық тәрбие және діни 
сауаттылық, діни 
тәрбие негіздері) 

Жоғарғы сынып сатысында 
 

(өз ана тілі негізінде 
әлемдік мәдениет 

құндылықтарын, шетелдер 
тілін меңгеру арқылы 

интеллектуалды жастар 
қалыптастырамыз) 

Кәсіптік білім беруде 
 

(Мәдениет, дәстүрді қоғам жетістігімен 
байланыстыра анықтау, Тәуелсіз 

Қазақстандағы мәдени үрдістер және 
«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы 

арқылы жаңа иедаялармен толықтыру) 

Жоғары мектепте 
 

(Елдің бәсекеге қабілетті және индустриялық-
инновациялық дамуы жағдайындағы білім мен 

ғылым негіздері) 

Ұлттық білім беру моделі 

Қоғамжетістігі – білім мен тәрбие беру; еңбек машығына дағыландыру; барлық этностар 
құқықтарынқұрметтеу, яғни, барлық ұлтқа ортақ мүдде, қызығушылық арқылы ел бірлігі мен 

тыныштығын сақтау арқылы 
«Толық адам» тұлғасын қалыптастыру негізінде Ұлттық интеллегенцияға қол жеткіземіз 
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Кестені ашып, көрсетер болсақ: 
І. Тәрбие өзегі балабақшадан бастала-

ды демекші, жас буынды тәрбиелеу жұмы-
сы ның негізі отбасында қаланып, жалғасын 
бала бақшадан табуы тиіс. Тәрбиенің өзегі 
ұлт тық педагогика, ұлттық құндылықтар, 
жал пы адамзаттық қасиеттерге бағыштайтын 
қаситтермен  қанығып өсуі бірінші кезекте 
қаралады. Балдырғандарға берілетін білім 
мен тәрбиенің оңтайлы болуы олардың 
болашағының іргетасының берік болуына 
тікелей байланысты. Ал, бастауыш мек-
теп буынында (патриоттық тәрбие негізі 
қаланады) ұлттық тәрбиемен таныс, рухани 
құндылығы даму үстінде жүрген балалар бас-
тауыш сыныпқа қадам басқанда жеке тұл    ға 
ретінде адамгершілік қасиеттерді, қор ша ған 
ор таға деген эмоциональды-құн дылық қаты-
настарды, оқу процесіне оң мо ти в ация ның 
қалыптасуын және таным әре кетін де гі жеке 
қабілеттері мен шебер лік тер інің да муын, 
сондай-ақ, патриот азамат ретінде қа лып  -
тасуға көшеді. Жеке тұлғаның бойына мұн-
дай қасиеттерді қалыптастыруға ата-аналар 
мен мұғалімдердің еңбегі талап етіледі. Бұл 
жөнінде қазақ тілінде жүргізілетін мектеп-
тер үшін жазылған «Ұлттық тәрбие»  атты 
оқу бағдарламасында  бастауыш сынып ба-
ла  ларына білім мен тәрбие үдерісін жүйелі 
түр де ұйымдастырып, оларға туған жерінің, 
ата-тегінің, табиғат жайлы (аспан-жер, аң-
құс, өзен-көл, тау-тас, өсімдіктер әлемі мен 
адамдардың оларға қарым-қаты на сы) таны-
мын арттырып, көркем және ғы лы  ми шы-
ғар маларды оқыту арқылы қор ша ғ ан ортаға, 
таби ғатқа, сүйіспеншілік сезімін оятып, 
экол о гиялық мәдениетін тәр би леу мен са-
лауат ты өмір салты арқылы адам зат тың ру -
ха ни тағылымын әсемдік әлемімен ұш тас-
ты ра оқыту керек екендігі дұрыс жазыл ған 
[19] Мұның негізінде, бастауыш кезеңнін 
пор т реті өз отанын қастерлейтін, жақсы кө-
ре    тін, отанымен мақтана алатын, ана тілін 
же  тік меңгерген, қазақ жерінде тұратын өзге 
ұлт өкілдерін сыйлап, құрметтей білетін ба-
ла    ны көруіміз керек. Негізгі мектепте (бас-
қа ұлттар мәдениетімен танысу, адамзат 

дүниесіндегі озық тәрбие және діни сауат-
тылық, діни тәрбие негіздері) баланың бала-
бақ  шадан, бастауыш мектеппен жалғасқан 
ру хани құндылықтары, қоршаған әлем жай-
лы түсініктері, адамгершілік, сыпайлық, 
мей рімділік қасиеттері негізгі орта мектеп-
ке келгенде өзге ұлттар мәдениетімен та-
нысу, көпұлтты жандарды құрметтеп, сый-
лау керек екендігін ұғына бастайтын жас-
қа келеді. Негізгі орта мектеп балаларына 
тә лім-тәрбие мен білім беруде кең бай тақ 
қазақ жерінің, Қазақстандағы ұлттар дос-
тас   тығы, толеранттылық ұымы, Тәуелсіз 
Қазақ стан келешегі жастар екендігі, Отанға 
қыз мет ету ұғымы, экологиялық тәрбие мен 
ең бек тәрбиесін, ең бастысы адами қарым – 
қаты насты үйренетін кезге келеді. Себебі, 
осы жастағы балалар оң солын тануға, ақ 
пен қараны ажырата алуға қабілетті кезеңге 
көшіп жатады. 

Балалардың қабілетіне қарай, өзге ұлт 
өкіл дерінің мәдениетін оқытып, үйретіп, 
өзге ні сыйлау, өзіңді сыйлаумен тең екендігін 
пән мұғалімдері өз сабақтарында дұрыс 
үйрете білулері қажет. Жоғарғы сынып са-
тысында (өз ана тілі негізінде әлемдік мәде-
ниет құндылықтарын, шетелдер тілін мең-
геру арқылы интеллектуалды жастар қа лып  -
тастырамыз) негізгі орта мектеппен салыс-
тыр ғанда күрделі, кәсіби даярлық алды, 
ма ңыз ды баспалдақ.  Жалпы адамзаттық, 
ұлт тық құндылықтар негізінде, ғылым мен 
бі лімді ұштастыратын, кәсіби шыңдалуға 
не гіз делген буын өкілдері қалыптасатын 
мек  тептің түлектері. Бүгінде тауар өндіруші 
ел дер қатарына қосылу, бәсекелестікке қа-
біл е тті елдер қатарында болу үшін білім мен 
ғылымның соңғы жетістіктермен қару лан-
ған, ғылымның соңғы жетістіктерін өндіріс-
ке ендіруге бейім, жаңа бағытта дамып келе 
жат қан әдістер мен инновациялық жобалар, 
заманауи технологияларды меңгерген тұл-
ға қалыптастыру міндеті тұр. Бұл мін дет ті 
орындаудағы мәселелердің бірі білімге енгі-
зі ліп жақтан өзгерістің бірі «Үш тілділікті» 
айту ға болады. Үш тілді білу заман талабы-
нан туындап отырған мәселе. Бұл жөнінде 
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көптген теріс пікірлерде қалыптасып жат-
қан  дығы да бар. Бірақ бүгінгі өскелең ұр-
пақ үш тілдің тұғыры бірдей емес екендігін, 
Қазақс тандағы бір ғана тұғырлы тілі мем-
ле кет тік тіл –қазақ тілі, ұлтаралық қатынас 
тілі –орыс тілі, ал ағылшын тілі – қазақ 
жері нің жаңа әлемге ашар есігі, жаһандық 
эко но микаға ойдағыдай кірігу тілі болып 
саналатындығын түсіне білулері тиіс. 

Жоғары мектепте (Елдің бәсекеге қабі-
лет ті және индустриялық-инновациялық 
дамуы жағдайындағы білім мен ғылым 
не гіз дері) Білім мен ғылыммен таныс, 
халықтық педагогикадан барынша дәріс 
алған, теориялық та, тәжірибелікте жеті-
ліп келген бала жоғары мектепке келген-
де, алдында үлкен мақсат, міндет тұрады, 
яғ ни бәсекеге қабілетті маман иесі болу. 
Жоғары мектептің орта мектептен айыр ма-
шы лығы да, күрделігі де  ғылымға барын ша 
күш түсіріп, мамандыққа басым көңіл бө-
луінде, жалпылықтан жалқылыққа кө ше ді. 
Заманның талабы білім кеңістігінен орын 
алып, дамыған елдер қатарынан бой көр се-
тіп, озық деп танылған модельдерді өз мүм-
кін дігі мізге қарай үйлестіріп, заман талабы-
на лайық отандық білім беру стартегиясын 
жа ңа лау болғандықтан, үздіксіз білім беруде 
аса маңызды буын жоғары оқу орындары 
болмақ. Жоғары білім дамудың негізгі қозғ-
аушы күші, білімді де, білікті мамандар ер-
тең гі жарқын келешегімізді жасаушысы. 
Сол себепті де, осы кеңістіктен лайықты 
орын ға ие болып, жаңа инновациялық тех-
нол огиялардың негізінде ел экономикасына 
бел сенді үлесін қосып, жақсартуға білікті 
ма ман дардың басым болғаны абзал. Білікті 
де, білімді мамандарды дайындап шығару 
жаңа технологиялар мен методтар және де 
білікті тәлімгерлер мен ұстаздарға бай ла-
ныс ты. Сондай әдістің бірі жобалап оқыту 
тех нологиясын алуға болады. Яғни, жобалап 
оқыту технологиясының көмегімен бола-
шақ мамандар теориялық білімін тәжірибеде 
шың дап, біліммен ғылымды ұштастырып 
қан дай да бір нәтижеге жетуге, жаңалық 
ашу ға құштар, бейім болып қалыптасуына 

септігін тигізеді. Бүгінгі ұрпақ білімді болса, 
ел ертеңі жарқын болмақ .

Қорытынды. Ғылым мен техниканың 
қарышты қадамы, жарқын болашаққа деген 
сенім өркениетті дамыған елдерде біртұтас 
жалпы адамзаттық мәдениеттің дамып, қа-
лып  тасуына әсерін тигізбей қойған жоқ. 
Плане тамызда парасаттылық пен ізгіліктің 
кеңінен өріс алуы жалпы адамзаттық мә де-
н иеттің дамуына және оның ұлттық түр лері-
нің нәрленуіне, олардың өзара қарым-қаты-
нас тарының жаңа арнаға түсуіне ерекше 
әсер етті.Осыдан келіп жаһандану процесі 
қазір гі қоғамда жедел қарқынымен орын 
алуда.

Ал халықтың ғасырлар бoйғы әдет-ғұр-
пын, салт-дәстүрін, ұлттық құндылығын 
жетіл діре oтырып, мемлекеттің дамуына 
ық пал ететін ұлттық идеoлoгия бoлмаса, 
oнда сoл халық қазіргі аузын арандай ашқан 
жаһанданудың аранына түсіп кетеді. Сон-
дық тан, қандай мемлекет бoлмасын өз хал-
қын ұлтсызданудан қoрғау үшін ең алдымен 
ұлтт ық идеoлoгиясын басты oрынға қoюы 
тиіс. 

Себебі, ұлттық идеoлoгия – мемлекеттің 
баянды бoлашағының кепілі.Осыған байлан-
сты, бүгіндері көтеріліп отырған «Мәңгілік 
ел» ұлттық идеясы – мемлекетіміздің ұлттық 
иде o лoгияна айналып, толықтай орнығуы 
тиіс. Сол арқылы «Ұлттық идеoлoгия» 
мем  ле кеттегі әрбір жеке адамның  өзін сoл 
мемлекеттің ажырамас бөлшегі ретінде сезі-
ніп, өз өмірі мен бoлашағын сoл мемлекет ке 
ба ғыш тауын қамтамасыз ете алатын айрық-
ша күшке айналу қажет. 

Енді бұл ұлттық идеoлoгия қандай бoлуы 
тиіс? Ұлттық идеoлoгияның қoғамдық санаға 
oрны  ғуының басты кепілі – мемлекеттегі би-
лік тің кәсібилілігі мен құқыққа бағы ну шы-
лы   ғы, мемлекеттің өз қызметтерін жүзеге 
асы    руы ның қoғам үшін жағымды сипаты, 
би лік пен қoғамның тығыз байланыста, өза-
ра жауапкершілікте бoлуы. Мақаламызда 
тoқ   талып өткеніміздей, ұлттық идеoлoгия 
тек бір ғана қатып қалған фoрмуладан тұр -
май  ды, oл ұлт бoлашағына қатысты көп те-
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г ен тұжырымдар мен идеялардың, көз қа ра-
с  тардың жиынтығы. Сoндықтан, біз ұлт  тық 
идеoлoгия туралы сөз қoзғағанда көп  теген 
тұжырымдар мен көзқарастардың өзе гіне 
айналатын негізгі идеяны айрықша бөліп 
қарастыруымыз қажет. Бұл тұрғыдан алған-
да, негізгі идея әр адамның және жалпы 
қoғамның алдында нақты айшықталған ар-
ман мен мұратқа негізделіп, сoған қарай 
қoғам ның біріге алға ұмтылуы. Мұнда экo-
нo микалық құндылықтар басты oрынды ие-
лен беуі қажет, негізгі мақсат адамның руха-
ни құндылықтары ретінде танылуы тиіс. 

Бүгінгі күні oл арман қазақ халқының ұлттық 
мүддесі мен ұлттық ерекшеліктерін (ұлт-
тық болмысы мен ұлттық санасы) негізге 
алған, біртұтас қазақстан халқы бoлып басы 
біріккен, қoғаммен өзара жауапкершілікте 
бoлатын кәсіби мемлекетте өмір сүретін 
жеке адамның өз мүмкіндігіне сай жетістікке 
қoл жеткізе алуын қамтамасыз ете алатын 
өркениетті қoғам құру идеясы бoлуы тиіс. 
Мұндағы басты акцент даралыққа емес 
қoғамдық мүддеге сай өмір сүруге жасалы-
нуы қажет
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ҚАЗАҚ АҒАРТУШЫ-ПЕДАГОГТАРЫНЫҢ ОҚУШЫЛАРҒА

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ БЕРУ ТУРАЛЫ ОЙ-ПІКІРЛЕРІ
 
Мақалада қазақ ағартушы-педагогтарының шығармашылықтарындағы өскелең ұрпаққа 

берер мол ұлттық тәрбие құндылықтары жайында жазылған. Педагог шығармаларының не-
гіз   гі мақсаты – оқушылардың сауатын ашу, ұлттық санасын ояту, ұлттық тәрбие нәрімен 
су  сындату және де жалпы халықты сауаттандыру туралы ой пікірлері мазмұндалған. 

Түйін сөздер: білім, ғылым, сана, ұлттық тәрбие, оқушы, ағартушы, ғалым 

Истоки становления основ теории духовно-нравственного воспитания Казахстана бе-
рут свое начало с нравственных идеалов, ориентиров, позиций казахских просветителей-
педаго гов. Их главная цель – научить гармотности населения, раскрыть национальное само-
сознание.

Ключевые слова: образование, наука, сознание, национальное образование, студент, пе-
дагог, ученый

The origins of the formation of the foundations of spiritual and moral education of Kazakhstan 
theory originated with moral ideals, guidelines, position the Kazakh educators-teachers. Their 
main goal is to teach literate population reveal national identity.

Keywords: education, science, consciousness, national education, student, teacher, scholar

Қазақстанда ХІХ ғасырдың екінші жарты-
сы мен ХХ ғасырдың 30 жылдары өмір сүріп, 
қазақ тың қоғамдық, әлеуметтік, мәдени, ру-
хани, әдеби өміріне белсене араласқан, өз-
дері мұғалімдік қызмет атқарған қазақ ағар-
тушы-педагогтарының оқушыларға ұлт тық 
тәрбие беру туралы ой-пікірлерін зерт теу 
осы кезде ерекше маңызды мәселе. Сон дық-
тан қазақ ағартушы-педагогтарының оқу-
шы ларға ұлттық тәлім-тәрбие беру туралы 
ой-пікірлеріне жеке-жеке тоқталу қажет деп 
са най мыз. 

1. Ахмет Байтұрсынов – қазақ тілі білімінің 
не гізін қалаушы, ақын, әдебиет зерттеуші, 
ағ ар тушы-ұстаз, қоғам қайраткері болған. 
А. Байтұрсыновтың бүкіл өмір жолындағы 
бас ты идеясы қазақ халқының ұлттық са-

насын ояту, тұрмыс-жағдайын жақсарту, ол 
үшін халықты жаппай сауаттандыру, оқыту 
керек екенін айтып, өзінің ұлттық идеясын 
насихаттайды. Ол «барлық саналы өмірін 
қазақ қоғамында білім-ғылымның даму-
ына, мектеп, ағартушылық ісінің жанда-
нып кемелденуіне бағыштады. Ол ауыл 
мектебінде, семинарияда бала оқытты, оқу-
тәрбие жұмысын жетілдіру саласында көп 
ізденді», – дейді профессор С.Қалиев [1].

Ол өзінің ұлттық идея туралы ой пікір лер-
ін «Қазақ» газетінде жариялаған мақа ла лар-
ын да, «Тіл туралы», «Әдебиет танытқыш», 
«Баяншы», «Тіл ашар», «Әліпби», «Сауат 
аш қыш», «Әліппе астар», «Оқу құрал» (хре-
сто матия), т. б. еңбектерінде жан-жақты ай-
тып, өзі тікелей іске асырып отырды.
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Ахмет Байтұрсынов осы еңбектері арқы-
лы Қазақстанда ұлттық білім беру жүйесі-
нің негізін қалады. Ол жүйенің элементтері: 
Ұлт тық жазу жүйесі бойынша білім беру; 
Ұлт тық негіздегі бағдарламалар, оқулықтар, 
оқу-әдістемелік құралдар; Мектепке керек 
заттар; Мектеп ісін жандандыратын мұға-
лім дер мен тәрбиешілер.

А. Байтұрсынов осы жүйенің барлық эле-
мен  ттерінде қазақтың тілін, ауыз әдебиетін, 
мә де ниетін, тарихын, әдет-ғұрпын, салт-
дәс түрлерін бастауыш мектепте оқытып, 
оқу шыларға ұлттық тәрбие беру мақсатында 
пай далану жолдарын көрсетті.

Ахмет Байтұрсыновтың «Әліпби» қазақ-
тың алғашқы ұлттық сипаттағы әліппесі. Ол 
араб графикасымен жазылған нағыз ұлттық 
«Оқу құрал». Бұл оқулықты жазудағы оның 
ал ғы қойған мақсаты – бастауыш сыныпта 
бала лардың сауатын ашу. Кітапта автор әр 
әріп ті жекелеп түсіндіріп, әр әріптің жазы-
лу және айтылу кезіндегі ерекшеліктеріне 
тоқталады.

Оқу құралының ерекшелігі әріпті тегіс 
үйре тіп біткеннен кейін оқулық соңында 
сауат ашар оқушы қауым үшін тәрбиелік 
ма ңызы ерекше, идеясы құнды өлеңдер, 
тақ пақтар, айтыс, ұсақ әңгімелер берілген. 
Олар ды берудегі мақсат – оқушы әріптерді 
то лық меңгерді ме, жоқ па, екіншіден, жат-
тығу үшін берілген әдеби нұсқаулар оқу шы-
ларды адамгершілікке, адалдыққа, еңбек қор-
лыққа, мәдениеттілікке тәрбиелер деген ой. 
Сондықтан ол «Оқу құралының» бастауыш 
сы нып оқушыларына ұлттық тәрбие беру-
дегі әсері мен ықпалы ерекше, оны қазіргі 
кез де әліппе жазуда басшылыққа алу қажет 
деп санаймыз. 

А. Байтұрсынов өзінің «Бастауыш мек-
теп» деген мақаласында қазақ бастауыш 
мек  тептерінде қандай пәндер оқытылу қажет 
де ген мәселеге арнайы тоқтап, ол пәндерді 
«оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, 
ша  руа-кәсіп, қолөнері, жағрафия, жара ты-
лы с   тану болу керек» екендігін нақтылап 
көр   сетеді. Сол мақаласында бастауыш мек-
теп    те оқыту тілі туралы: «...Қазақ балалар-

ын ана тілінде, төте жолмен, қолайлы құрал-
дар   мен оқыту керек» деп кесіп айтты. Сол 
мақа  ласында ол туған халқының ғылым-
білім   ге ұмтылуын, әр қазақтың ең болмаса 
бас  тауыш білім алуын аңсады. «Адамға тіл, 
құ лақ қандай керек болса, бастауыш мектеп-
те үйренетін білім де сондай керек», – деп 
жаз ды ол. Бірақ осындай білім беретін ауыл 
мек тебінің сол кездегі хәл-күйі жөнінде 
«Әуелі ауыл мектебінен басталық. Осы күнгі 
ауыл мектептерінде оқуға керекті құрал жоқ, 
оқы та білетін мұғалімдер аз», – екеніне ерек-
ше атап өтті [2].

А. Байтұрсынов өзінің ағартушылық қыз-
меті мен педагогикалық көзқарастарында 
ұлт  тық идеяны кеңінен насихаттап, оны нақ-
ты іске асыру жолында бар өмірін арнаған 
ғұ  ла ма ұстаз, халық педагогы, «ұлттық тари-
хымызда ешкіммен салыстыруға болмай тын 
ерекше тұлға» болған екен деп қоры тын ды-
лау ға толық болады.

2. Жүсіпбек Аймауытов – жазушы, ақын, 
әде биеттанушы, психолог, қоғам қайраткері, 
ағар тушы-педагог болған. Ол қазақ қоғамы 
да муы ның ең бір күрделі кезеңдерінде, әлеу-
мет тік төңкерістер дәуірінде өмір сүріп, сол 
дәуірдің қайшылықты сипаттарын көре біл-
ді. Сондықтан оның шығармаларындағы, 
көз  қарастарындағы ұлттық идеясы айрықша 
ба сым болып, көрінеді.

Жүсіпбек Аймауытұлының сол идеясы 
оның әдебиет, психология, педагогика және 
мето  дика салалары мұра етіп қалдырған он-
да ған әдеби шығармалары мен оқу құрал-
дарын да, жүздеген мақалаларында кеңінен 
баян   далған.

Жүсіпбек Аймауытовтың «Тәрбиеге же-
тек  ші» атты оқу құралында оқу мен оқыту 
ұғым дарына қатысты ереже-шарттар, мек-
теп тегі шешуші тұлға-мұғалім орны мен 
беделі, әдіс-тәсілдері кең көлемде сөз бола-
ды. Әсіресе, әрбір мұғалім бойында өз ісіне, 
еңбегі мен мамандығына деген жоғары 
жауа п   кершілік пен терең сезім, өтілген және 
жа  ңа тақырып арасындағы байланыстың 
бо луы, оқушы қабілеті мен зейінін жаңа 
са  бақ  қа аударып, қызықты тәжірибе салыс-
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ты руларға бару, көрнекілікке, соны дерекке 
назар аудару талап етіледі. Ең негізгісі, мұға-
лімге оқушылар сеніп тапсырылған соң одан 
адамдық қасиеттер, ізгілік иірімдері, маңыз-
ды сы – білім нәрінің сыр сипаттары талап 
етіледі [3].

Кітаптың қомақты, негізгі бөлімі – дидак-
тикаға, оның мәні мен маңызына ар нал ған, 
ғылыми-танымдық тәжірибеге, тал дауларға 
орын беріледі. Бұл бөлімде, сон дай-ақ дидак-
ти каға ғылыми анықтама беріп, оның жалпы 
және жеке түрлері арна йы қара с тырылады. 
Осын дағы білім беру әдіс тері, сабақты 
өтудің ерекшеліктері, оқыту маз мұны на қа-
тыс ты көзқарастардан – жас ұрпақ ал дын-
дағы қарыз бен парыз, оны оқыту мен тәр-
бие леудегі ұстаз шеберлігі, психологиясы 
айры қ ша аталады. Ең бастысы, жас ұрпаққа 
ұлт тық тәрбие мен білім беру мәселелері әр 
қы ры нан сөз болады. Өркениетті елдер тә-
жірибесі, оқу жүйесіндегі озық үлгі, өне г елі 
істер өзара салыстыру, толықтыру ре тінде 
баяндалады. Түпкі нәтижеде – ұлттық мүд-
де, ұрпақ қамы алдыңғы кезекте көрі неді. 
Соны  мен қатар бұл еңбекте туған тіл – ана 
тілі  нің қыры мен сыры, маңызы ашы ла ды. 
«Ана тілін жақсы меңгеріп алмай тұр ып өзге 
пән  дерге түсіну мүмкін емес. Ана тілі ха лық 
болып жасағаннан бергі жан дүние сінің ай -
нас ы болып, өсіп-өніп түрлене бере тін, мәң-
гі құламайтын бәйтерегі» деп ба ға ла на ды, 
әрі адамзат қоғамында қатынас құ ра лы, ой 
мен сөз жүйесінің – кілті. Тіл – құрал – өмір 
өзегі, адам қатынасындағы – басты кілт, тір-
ші лік арқауы деп табылады. Мұның ақи қа-
тын бүгінгі күн шындыққа шы ғарып отыр. 
Біз  дің елімізде, Ата заңда көр сетіл гендей, 
«мемлекеттік тіл – қазақ тілі». Демек, тіл – 
ұлт тың ұлы байлығы.

Жүсіпбектің бастауыш мектептің екінші 
жылы үшін жұмыс кітабы «Жаңа ауыл» деп 
аталады [3]. Ол мектеп жасындағы оқу шы -
ларға арналған хрестоматиялық үл гі де жа-
зыл  ған еңбек. «Жаңа ауыл» атты кі тап «Сөз 
бастар», «Шежіре», «Жаз», «Күз», «Қыс» 
және «Жазғытұры» секілді бөлім дер ден 
тұр ады. Оқу құралы адам әлемін, таби ғат 

құбылыстарын балалардың ұлттық пси-
хологиялық ерекшеліктерін ескеріп жазыл-
ған.

Сонымен, Ж. Аймауытұлының «Жаңа 
ауыл» оқулығына енген шығармалар көңілді 
ас қақ  татып, табиғат тамашаларын бейнелі 
де бедерлі суреттеп, өмір жырын, уақыт сы-
рын шертеді. Бұдан сөз жоқ, жас буын ой-
таны мын байытып, ұлттық тәлім-тәрбие мен 
бағыт-бағдар алары сөзсіз.

Сонымен, Ж. Аймауытовтың ана-тілі – 
тәрбие құралы, ұлттың ұлы байлығы, тарих 
– халық шежіресі, ол ұлттық тәрбие құралы, 
тәр биенің ұлттық сипатта болуы, оны ұлт-
тық мектептерде жүзеге асыру туралы ой-
пі кі рлері, оның ұлттық сипатта жазған оқу 
құрал дары мен мақалаларының елімізде 
қа зір гі кезде ұлттық мектеп жасауда және 
ұлттық тәрбиені жүзеге асыруда теңдесі жоқ 
мол мұралар деп бағалауға болады.

3. Міржақып Дулатов – жалынды публи-
цист, жауынгер ақын, жазушы, тарихшы, сая-
си қайраткер, ағартушы-ұстаз болған. Оның 
ұлт тық идея туралы ой-пікірлерін мынадай 
еңбек терінде баяндаған: «Есеп құралы», 
«Қира ғат», «Оян, қазақ!», «Оқу құралы» 
және «Серке», «Қазақ», «Ақ жол», «Айқап», 
«Еңбек ші қазақ» газет-журналдарындағы 
көп  теген мақалалары [4].

Міржақып Дулатов 1914 жылы, кейін 
1927 және 1928 жылдары ұлттық мазмұнды 
бас  тауыш мектеп оқушыларына арналған 
екі кітаптан тұратын тұңғыш «Есеп құралы» 
атты оқулық шығарған [4].

Бірінші кітап бастауыш кластың бірінші 
жы лында, ал екінші кітап екінші жылында 
ариф метиканы оқытуға арналған.

Бірінші кітап 4 бөлімнен тұрады. Бірінші 
бөлім де 10-ға дейінгі сандармен танысу, 
екін ші бөлімде толық ондықтар, үшінші бө-
лім    де 10-20 аралығындағы сандармен амал  -
дар қолдану, төртінші бөлімде 100-ге дейінгі 
сандармен есептер. 

Екінші кітап үш бөлімнен тұрады. Бірінші 
бөлім де 1000-ға дейінгі санау амалдар, үшінші 
бөлім де төрт амалды есептер шығару. «Есеп 
құра  лындағы» мазмұны таза ұлттық сипатта, 
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есеп тер қазақ халқының күнделікті өмірінен 
алын  ған. Тапсырмалардың шарттарында қа-
зақ-оқушыларының жас ерекшеліктері мен 
ұлттық психологиясы ескерілген, ал маз-
мұн дары бойынша олар оқушылардың өз 
бетін ше дамуы мен белсенділігін арттыруға 
ба ғыт  талған, әсіресе оқушылардың ұлттық 
сана сын қалыптастыруға ерекше ықпал 
етеді. 

М. Дулатов өзінің «Қазақ тілінің мұңы», 
«Қазақ тілін жүргізетін комиссияның құла-
ғы на алтын сырға», «Эсперанто тілі», «Жазу 
тәр тібі», «Тіл құралы» атты мақалаларында 
тіл және жазу мәселелеріне, ұлттық графика-
ны жа  сау және қолдануға ерекше мән берді. 
Олар  да кез келген халықтың ана тілі ұлттық 
тәуел сіздіктің негізі, қазақ тілі халыққа ағар-
ту ісінде, рухани және мәдени өмірінде бел-
сен ді қолданылуы қажеттігі, жаңа қазақ гра-
фи  касын жүзеге асыру мәселелері кеңінен 
баян  далады. Оның пікірінше ана тілін, дінін, 
әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін берік сақтаған 
халық шын мәнінде білім мен мәдениетке 
қол жеткізбек. Тек туған ана тілі ғана адам-
ды сол ұлттың өкілі етеді. Егер адам өзінің 
ту ған тілін толық игерсе, ол өзінің ұлттық 
рухы мен ұлттық өмірін сақтайды» [4].

Міржақып Дулатовтың сол мақалаларында 
мектеп те оқу-тәрбие үрдісін ұлттық сипатта 
жүзе ге асыру туралы ой-пікірлерінің ұлттық 
идея тұрғысынан алғанда маңызы мен мәні 
ерекше. Ол мектептің мақсаты: «Жалғыз 
құрғақ білім үйрету емес, біліммен бірге 
жақ сы тәрбиені қоса беру»; міндеті: « ... бал-
қыған жас баланың бойына, ана тілін анық 
үйретіп шығару»; әдіс-құралдары: «оқу 
кітаптары ана тілімен, өз ұлтының тұрмы-
сы мен һәм табиғаттан жазылуы, бастауыш 
мек  тепте алған тәрбиенің әсерлі, күшті, 
сенім ді болуы», нәтижесі: « ... Мұндай бала-
лар мектепті бітіргеннен кейін қай жұрттың 
ара сында жүрсе де, сүйгіне сіңген ұлт рухы 
жа  сы  майды. ...қайда болса да тіршілігінде, 
қан    дай ауырлық өзгерістер көрсе де ұлт ұлы 
бо  лып қалады» деп қоғамдық және ұлттық 
тәр  бие  нің әсерін тамаша көрсеткен [15].

Сонымен, М. Дулатов өзінің ұлттық идея-
сын кең насихаттап, оны мектептің оқу-тәр-
бие үрдісіне ендіру мақсатында ана тілін, 
оның тәрбиелік және білімділік мәнін, ашу-
ды, оқыту мен тәрбиенің ұлттық сипатта 
бо луын, ұлттық мазмұнды оқу құралдарын 
шы ғару туралы еңбектерінің жас ұрпақты 
ұлт тық рухта тәрбиелеуде алатын орны мен 
ма ңызы ерекше. 

4. Мағжан Жұмабаев – публицист, ақын, 
қазақ әдебиетінің негізін қалаушылардың 
бірі, ағарушы-педагог. 

Мағжанның бастауыш сынып оқу шы лар-
ына ұлттық тәрбие беру туралы ой-пікір лері 
оның «Педагогика», «Бастауыш мек тептегі 
ана тілі», «Бастауыш мектепте ана тілін 
оқыту жөні», «Сауатты бол» атты еңбек-
терін де баяндалған.

Мағжан Жұмабаевтың «Педагогика» атты 
еңбегі қазақ топырағында тұңғыш жарық 
көр ген нағыз ұлттық педагогика оқулығы. 
Оқу лықты ол «Алты алаштың баласы бас 
қос са, қадірлі орын мұғалімдікі», – деп, со-
ған арнаған. Ол өзінің осы педагогикасын 
14 ірі бөлімнен құрып, оның өзін бірнеше 
ша ғын бөлімдерге бөле отырып, ұқыпты 
түр де талдау жасап, түсініктеме береді. Сөз 
басына М. Жұмабаев «Тәрбие деген не?», 
– дейді де, оған жауап бере келе, оны дене 
тәрбиесі, ақыл тәрбиесі, сұлулық тәрбиесі, 
құлық тәрбиесі деп төртке бөледі. «Егерде 
адам баласына осы төрт тәрбие тегіс берілсе, 
оның тәрбиесі түгел болғаны», – дейді. “Ба-
лам адам болсын дейтін ата-ана осы төрт 
тәрбиені дұрыс орындасын”, – деп жазады 
[5].

Мағжан дене тәрбиесін бірінші орынға 
қой ған. Дене тәрбиесінің өзін 19 бөлімге 
бөліп, осы әр бөлімдерге жеке-жеке тоқтап, 
түсі ніктеме беріп педагог ретінде нақтылы 
дәлелдермен бекітеді.

Адамның дені сау, мықты болып өсуі үшін 
дене тәрбиесінің алатын орны шын мәнінде 
ерек ше. «Бала аурулы болса, зағып болса, 
ба ла   дан емес, тәрбиешіден», - дейді педагог-
ақын. Тіпті сол ауыр заман түгіл бүгінгі 
өмір   дің өзінде қай ата-ана дене тәрбиесіне, 
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тура лап айтсақ тәрбиенің барлық түріне 
көңіл бөле береді.

Екінші бөлімге Мағжан жалпы педагоги-
ка ғылы мын қояды. Педагогиканың қандай 
пән екенін сипаттай келе, онымен етене та-
ныс болу керектігін айтады. Мағжан педаго-
ги каның өзін тәрбие пәні деп пайымдайды. 
Оған дәлел пәннің аты дейді.

Педагогика пәнін М. Жұмабаев беске 
бөледі: 1. Жалпы педагогика дейді де, бұған 
адам ның дене, жан күштерін тәрбие қылу 
жол дарын көрсетеді; 2. Дидактика; 3. Мето-
ди ка; 4. Мектепті басқару; 5. Педагогика та-
ри  хы [5].

Мағжан кітабында әлемдік педагогика-
ны меңзей отырып, халықтық педагоги каны 
есінен бір сәт шығармайды. Оны жал пы 
педагогиканың ең негізі етіп қояды. Бала 
тәрбиесінде ұлттық педагогиканың, тәрбие-
нің алатын орны ерекше екендігін мысалдар 
келтіре отырып дәлелдейді. Ұлттық тәрбие-
нің құнды жақтарын пайымдап ашып оты-
рады. Осыған орай педагог М. Жұмабаев 
«Әр тәрбиешінің қолданатын жолы – ұлт 
тәр биесі. Әрбір ұлттың бала тәрбие қылу 
тура лы ескіден келе жатқан жеке-жеке жо-
лы бар. Ұлт тәрбиесі баяғыдан бері сына-
лып, көп буын қолданып келе жатқан тастақ 
жол болғандықтан, әрбір тәрбиеші, сөз жоқ, 
ұлт тәрбиесімен таныс болуға тиіс. Ұлт тәр-
биесінің жақсылық жағы көп», – деп жа-
зады. Мағжан осыған орай ол педагогтер, 
тәрбиешілер халықтық педагогиканы қол да-
на отырып, түрлі заманда шыққан тәрбие ға-
лым  дарының ойларымен жақсы таныс болу 
керек дейді.

Мағжан сонымен қатар үлкен әдіскер 
болған. Мысалы, «Ішкі сезімдердің біреуі 
– іш пысу, яки зерігу» деген бөлімде бы-
лай дейді: «Мұғалім бір сөзді ұзыннан ұзақ 
соза берсе, төпеп, түрлі білімді, түрлі сөзді 
айта берсе, бала мезі болып, іші пысады. 
Мұ ға лімнің шеберлігі өзі білген білім-
нің бәрін балаға тез білдіруге емес, еппен 
басқыштап білдіруде. Сабақ оқытуда мұға-
лім сөзі жинақы, жігерлі, қызықты болуға 
тиісті. Сонда ғана ол баланың назарын өзіне 

қа р ата алады. Сабақ үстінде балалардың 
ой  науы, тыныш отырмауы, бір-бірімен сөй-
ле  сулері мұғалімнің жинақы, жігерлі бола 
біл  мегенінен», – деген пікірі оның үлкен 
әдіс  керлігінің дәлелі болса керек. Дәл бізге, 
біз  дің «бала оқымайды», – деп кінәләуға 
дайын тұратын мұғалімдерімізге арналған. 

Мағжан Жұмабаевтың «Педагогикасы» 
на ғыз ұлттық идеяны насихаттауға бағыт-
тал  ған, жас ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеу 
мақ  сатында төрт және жеті жылдық мектеп 
мұға лімдері мен тыңдаушыларға арналып 
жазыл ған тұңғыш этнопедагогикалық еңбек 
деп толық айтуға болады. Өйткені Мағжан 
«Педаго гикасының» басты ерекшелігі – 
оның қазақ топырағымен, ұлттық тәрбие 
және оның салт-дәстүрлері, мінез-құлқымен 
тығыз байланыстылығында, өзі айтқандай 
қабы сып жатқанында. Оқулықтың басынан 
аяғ ына дейін ұлттық тәрбие басшылыққа 
алы нып, оған сүйеніп, оны басқа озат педаго-
ги калық тәжірибемен байытып отырады.

Сонымен, Мағжан Жұмабаевтың мұра-
сын дағы ұлттық идеясы мынада: ол қазақ 
то пы ра ғында тұңғыш рет «Педагогика» 
атты ұлттық оқу құралын жазған; ол өз 
еңбектерінде ұлттық, эстетикалық адамгер-
ші лік, құлық тәрбиелерінің проблемаларын 
жаса ған; педагогикалық жүйесінде тіл тура-
лы, оның білімділік және тәрбиелік рөл дері-
не ерекше назар аударған.

Жалпы қорытынды ретінде айтарымыз, 
қазақ ағартушы-педагогтары ана тілін, ха-
лық тарихын, туған өлке географиясы мен 
таби ғатын, ауыз әдебиетін бастауыш мектеп-
те оқытуға үлкен мән берді, олар халықтың 
салт-дәстүрлері – ұлттық тәрбие негізі еке-
нін дәлелдеді. Олардың еңбектерінің ұлттық 
сана-сезімді, ұлттық намысты, тарихи сана-
ны қалыптастыруда алатын орны мен ма ңызы 
ерекше. Сондықтан сол қазақ тәлім герлердің 
ұлттық идея туралы ой-пікір лері егемен 
еліміздің бүкіл халқын, әсіресе жас ұрпа-
ғымыз ды қазақ халқының ұлттық рухында 
тәрбие леу негізіне алынуы, ол үшін олардың 
ұлт тық идеялары туралы көзқарастары жан-
жақ ты зерттеліп, оқу-тәрбие жұмысында кең 
қол даныс табуы тиіс. 
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ЕЛБАСЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ШЕШЕНДІК ӨНЕРДІҢ ҮЛГІЛЕРІ

 Бұл мақалада елбасы сөздеріндегі шешендік мәнді сөз айшықтарын саралап, талдау 
жасал  ған. Елбасы ның таңдамалы сөздер жинағы хақында мағлұматтар берілген. Нақыл сөз-
дері нен нақ ты мысалдар келтіріліп, мағыналық айшықталған. 

Түйін сөздер: би, шешендік өнер, бейбітшілік, бірлік, татулық, туған ел, саясат.
 В данной статье написаны  красноречивые  слова  Президента,  сделан анализ.  Представ-

ле ны  материалы из более ярких и назидательных слов.  А также показаны изречения и афо-
риз мы и их значения. 

Ключевые слова: би, ораторское искусство, мир, единство, содружество, родина, по-
литика.

The article gives a brief overview of a place in society and the activities of the biy court. And 
also discus ses the linguistic features of the court system. The object of study is the level of rheto-
ric, which is used in court cases. Done some analysis of the shortcomings of linguistics trials.

Keywords: bi, oratory, peace, unity, peace, country of birth, politics.

Қазіргі таңда шешендік өнер пәнінің ая-
сын да зерттеле қоймаған тың тақырыптар 
са натында жүрген ел басындағы азамат-
та  р ы мыздың халық алдында сөйлеу сөз-
деріндегі шешендіктеріне, ой ұш қыр лық-
та ры мен халыққа айтар насихат сөздеріне 
шо лу жасау мәселесі жиі көтерілуде. Сол 
мақ сатта еліміздің тұңғыш президенті, 
ха  лық қалаулысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың халық алдында сөйлеу шешен-
дігі не тоқталу, мысалдар келтіру мақсатында 
мақа ланы алға тартып отырмыз. «Тәуелсіз 
ел  дің басты құндылығы - елдегі бейбітшілік 
пен бірлік, экономиканың тұрақтылығы, 
эт  но  са ралық татулық пен толеранттылық. 
Отбасындағы береке, адамдардың қауіп сіз-
дігі, еңбекпен қамтамасыз етілуі, яғни бей-
біт өмірдің іргетасының беріктігі сайып кел-
ген де тыныштыққа тәуелді екенін ешқашан 
ұмы туға болмайды. Елбасы «Ұлы дала» атты 
атау бер ген Қазақстан бүгінде тыныштық 

пен бірліктің құщағында дамып келе жатқан 
тәуел сіз ел. Кеңес үкіметі ыдырағаннан кейін 
15 одақтас мемлекеттің құрамынан бөлініп 
шы ғып, тәй-тәй басқан баланың кейпіне ен-
ген елдің аяғынан тік тұрып, бүгінде әлем 
таны ған мемлекетке айналуы ең алдымен 
Елбасы Назарбаевтың ерен еңбегі мен дана-
лы лы ғының арқасы» [1]. 

Халық қалаулысы, Қазақстан Республика-
сы ның тұңғыш президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев 1940 жылы 6 шіл де де Іле 
Алатауының баурайындағы Үшқоңыр жай ла-
уын  да Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың ша-
ңы ра  ғында дүниеге келді. Өзінің тынымсыз 
ең бегі мен ұстанған саясатының арқасында 
Елбасымыз туған елін аз жылдың аясында 
әлем танитын, мойындайтын, құрметтейтін, 
сана сатын мемлекетке айналдыруы кемел ой-
шыл дықтың келісті көрінісі. Ал сол ойшыл-
дық ең алдымен Президенттің көп жыл дар 
бойғы саяси қызметінің барысында жұрт-
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шылық алдында сөйлеген сөздерінен таны-
ла ды. Кең ауқымды ақылмандық пен суы-
рыл   ған шешендіктің тамаша үйлесімі болып 
та бы латын ол сөздерден Назарбаевтың нақ-
ты тарихи оқиғаларға ғана емес, соны мен 
бірге, мемлекеттік құрылыстың, әлеу мет-
тік-экономикалық жаңғырудың, ұлт қауіп-
сіз дігінің, халықаралық қатынастардың, 
біз дің мемлекетімізді дамыту жолдары мен 
бо ла шағының проблемаларына көзқарасы, 
пайым дауы мен бағасы көрінеді. Сонымен 
қатар,  Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев көреген көшбасшы, қарымды қай-
рат  кер, сарабдал саясаткер, жалпы тұ ғыр  лы 
тұлға болумен қатар оның өзге де ер ек ше 
қырлары біз үшін үлгі. Айталық, Президент 
өмірінде музыка маңызды орын ала ды екен. 
Дерек көздеріне сүйенер болсақ, Мем лекет 
басшысының ата-анасы әрдайым ән-күй 
тыңдауды ұнататын және өздері де ән са ла 
білетін жандар болған. Анасы Әлжан әнді 
жақсы айтқан деседі. Сол қабілет-қарым 
жас Нұрсұлтанның бойына дарып, ол бала 
кезі нен ескі, есті әндер мен әуендерді тың-
дап, құлағына құйып өседі. Сол себептен 
де болар, ел ағасы елдік істерден бөлек, бос 
уа қы тында өзі де домбыра шертуді, ән са-
лу  ды, ән жазуды әдетке айналдырғаны рас. 
Президентіміз бірнеше ән мәтіндерін шыға-
рып, Қазақстан Республикасы Әнұранының 
мә ті ніне өзгерту енгізгені – оның өнерді ерек-
ше ба ғалайтындығын білдіреді. Оның қайбір 
әнін алып қарамайық, туған жерге, туған 
ел ге, халқына деген үлкен сүйіспеншілігін 
бай қайсыз. Мысалы, белгілі әнші-сазгер 
Алтын бек Қоразбаев әнін жазған «МузАРТ» 
тобы ның орындауындағы «Үшқоңыр» әні-
нің мына бір жолдарын оқып көрелікші:

Үшқоңыр Алатаудың қойнауыңда,
Әкемнің ізі қалған жайлауыңда.
Қасқасу гүр-гүр тасып, гүлі еркелеп,
Арқарың жайылатын аймағыңда.
Ай, Үшқоңырым, туған жерім,
Рахым нұры тұнған жерім.
Ай, Үшқоңырым, тал бесігім,
Жүрегімде мәңгі есімің .
Осы өлең жолдарында елбасының кіндік 

қа ны тамған туған жері, ауылына деген са-
ғы    нышы айтпаса да мен мұндалап айқын кө-
рі ніп тұр. Оны біз мына бір жоладардан бай-
қаймыз: 

Үшқоңыр Алатаудың қойнауында
Әкемнің ізі қалған жайлауында. Бұл жол-

дарда тіпті Елбасымыздың асқар биік тау-
дай әкесіне деген сағынышын да көруге 
бо лады. Өлең жолдарынан әкесінің басқан 
ізін осы туған ауылынан іздеп сағынышпен 
ес ке алады. Табиғаттың тылсым сырына қа-
нық, оны көре білетін Елбасының «Қасқа су 
гүр-гүр тасып, гүлі еркелеп» жолдарынан 
ішкі жан дүниесінің нәзік те сезімтал екенін 
кө ру ге болады. Туған жерге деген махаббат 
осын дай-ақ болсын. Ал, Елбасы сөзіне 
жазыл ған Бекболат Тілеуханның патриоттық 
мазмұндағы:

Арайлап таңым, асқақтап тауым, 
Ән ойнап көгім, күй тартып көлім.
Қол жетті, міне, аңсаған күнге,
Жасай бер, жаса, қазағым менің.
Қазақстаным – жасыл орманым,
Қуанышымды жасыра алмадым.
Аңсаған бабам, аңсаған елім,
Бостандық еді-ау – асыл арманың.
Елім менің аңсаған,
Тас бұғаудан босаған.
Құтты болсын отауың,
Берік болсын босағаң, деп келетін «Жерім 

менің» атты ән мәтінінде қазақтың әйгілі 
жер-су атаулары мақтанышпен аталып, 
байтақ Отанымызға деген шынайы сүйіс-
пеншілік сезімі айқын аңғарылады. Елбасы-
ның өзіне тән стилі десек те болар, өлең 
ұйқастарында табиғаттың тылсым сыр лар-
ын әсерлі сөздермен өрнектей білуінде. Оған 
мысал «Ән ойнап көгім, күй тартып көлім» 
жолдарындағы сырлы табиғат құбы лыс-
тарын синкретті өнер етіп сипаттай алуын-
да. Елінің егемендігі мен бабалар ар ман 
тілегінің бүгінде шындыққа ұласып орын-
далғанына іштей зор мақтаныш кернеп, шат-
тық көңілін мына жолдармен көркем жеткізе 
біл ген:

 «Аңсаған бабам, аңсаған елім,
 Бостандық еді-ау – асыл арманың
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Елім менің аңсаған,
Тас бұғаудан босаған.
Құтты болсын отауың,
Берік болсын босағаң».
 Сондай –ақ «Шұбарат» әні де туған жер-

дің тұғы рын мейлінше айшықтай түседі.
Өнерді өгейсімей, ерекше бағалайтын 

Елбасы өз еліне, халқына деген тілегін мына 
бір өлеңмен жеткізіпті: 

Тәуелсізбін! Бар ма мұң? 
Тәләйлі болсын талғамым! 
Өркені өссін қазақтың, 
Осы - менің арманым! 
Күн тұрғанда тұратын, 
Жұрты сайран құратын. 
Қала болсын Астана, 
Осы – менің мұратым! 
О, Ақорда, Ақ шатыр, 
Ұлысыма бақ шатыр. 
Баянды болсын Азаттық, 
Осы – менің мақсатым! 
Халқым – менің тірегім, 
Құрбан жаным, жүрегім! 
Атымыз озсын бәйгеде, 
Осы – менің тілегім!
Елмен жерін мақтан тұтатын Елбасы 

күн мен бірге тұратын тәуелсіз елдің ұр пақ-
тарына, халқына деген ниет, тілегін жарқын 
жүз бен, мерейлі көңілмен сергек айтады. 
Бұл жолдарды оқысаң ерекше сергектік сезі-
мі денеңді кернейтіндей әсерде қаласың. 

«Халқым – менің тірегім, 
Құрбан жаным, жүрегім!» Сол мақсатта 

Елбасы мыз ерен еңбек атқарып жатқаны да 
бел гілі. Сонымен қатар, тәуелсіз еліміздің 
Әнұранының да сөздеріне Н.Ә Назарбаев 
өз гер тулер енгізгені елдің рухын көтерер 
мән ді де мағыналы сөздермен толықтыруы 
ха  лық үшін жасалған. Әнұран ойнағанда 
оның сөзінің  де әнінің  де құдіреттілігі сон-
дай  кеудеңді мақтаныш кернеп, жүрегің кеу-
дең  нен шығып кетердей сезімде болу әрбір 
қазақ бойында болары хақ. 

Елбасымыздың жеті томға біріктірілген 
тоғыз кітаптық «Таңдамалы сөздері» дүниеге 
келе ді. Өткен жылдардағы басты басылым 
бо лып табылатын бұл көптомдықтың жарық 

көруі – еліміздің қоғамдық-саяси өміріндегі 
елеу лі оқиға болды. Солардан мысал 
келтірсек: 

«Сіздер оқу бітіріп, елге еңбек сіңіретін 
кез деріңізде мына ғалам өзгеше болады. Білім 
мен ғылымның заманы болады». «Бүгінгідей 
жаһан дану жағдайында мемлекетімен адам 
озық, бәсекеге сай болуы үшін, ең бірін-
ші білім мен ғылым өркендеуі қажет». 
«Біздің жастарымыз ғылым мен білімге ұм-
ты лып, елдің болашағын ойлайтын болса, 
келе шегіміз кемел, тәуелсіздігіміз баянды 
болады» [2]. 

Елбасының 2016 ж нәзік жандыларды 
8-наурыз мерекесімен құттықтау салтана-
тын да айтқан сөздері.Осы сөздерді айт қан 
Елбасымыздың үнемі мақалдатып, мысал-
да тып сөйлеуі оның тарих тамырынан терең 
сусын дап,  білімін әркез жетілдіру үстінде 
бол ғанын бағамдаймыз. Сонымен қатар нә-
зік жандыларға деген ерекше құрмет, ықы-
ла сын жылы лебіздерін аталы сөзбен, терең 
ой мен жеткізе білетіні ол кісінің нағыз қазақ 
аза маты екенінің дәлелі. 

Көптомдықты оқи отырып біз мем ле-
ке ті міздің жүріп өткен жасампаз жолын 
барын ша терең бағамдай түсеміз, Елбасы 
сөзі елдіктің көзі, ел шежіресінің өзі екенін 
ұғынамыз.

«Бүгінгі күні азаматты адамгершілік-руха-
ни тәрбиелеу үрдісін қоғамның ілгері дамуы 
деп айт уға болады. Ұлтымыздың адамдық 
қа   сиет  терін, ұлттық құндылықтарын, кең  -
пейіл ділігін насихаттап, жастардың бойы -
на ұғындырмай, заманның дамып жыл жуы 
мүмкін емес. Елбасының «Кешегі баба-
мыз  бен ғана емес, бүгінгі бағамызбен, ер-
тең  гі шамамызбен де мақтана алатын ұлт 
бо луды ойлауымыз керек» деген ой-тұ жы-
рым ы ұлтымыздың кешегісі мен бүгін гі сі 
және ертеңін ойлар азамат болуды нақ ты лай 
түскендей. Өткенімізді еске ал  май, бүгін-
гі мізді сараламай ертеңді бол  жау мүмкін 
емес. Осы мақсатта уни вер сите ті міз  де бо ла -
шақ мамандардың кәсіби білік тілі гін жетіл -
ді ру ісінде ғана емсе, олардың адам гер ші-
лік жауапкершілігін, отаншылдық рухын, 
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ел дік қасиеті мен ұлттық ар-ожданын қатар 
тәр биелеуге баса назар аударылуда. Себебі, 
бүгінгі таңдағы әлемде жаһандану жағ дайы-
на бейімделуіне байланысты ұлттық сипа ты-
мызды жоғалту қаупі төніп тұр. Өткен ғасыр-
дың ор та шенінен айтыла бастаған өркениет 
бәсе кесі қазір, шын мәнінде, ақиқатқа ай на-
лу да» [3].

Жоғарыда келтіріп отырған нақты мысал-
дар Елбасымыздың ғылым мен білім нің 
әрбір саласынан өте сауатты, көзі ашық 
көре ген адам екенін тағы бір мәрте дәлел-

дей ді. Жас ұрпақты ертеңгі күннің елге ұс-
тар азамматтары деп үлкен үмітпен қарай-
тын елбасы мыз оларға, яғни мына біздерге 
үл  кен сенім артады. Сол мақсатта біздердің 
сапа лы әрі нақты білім алуымыз үшін бар-
лық мүмкіншілікті жасауда. Ал тал шыбық 
жас ұрпақтың мақсаты сусындап, мол мүм-
кін шіліктің ортасында еш кедергісіз білім 
алып, өсіп келуіне орай бұраң, қисық кетпей 
бо йын тіктеп, жоғары күнге ұмтылып өсіп, 
ертең гі ел болашағына өз үлесін қосуды 
өздеріне мақсат ету ғана. 
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БОЛАШАҚ МАМАННЫҢ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК БОЛМЫСЫН 
ДАМЫТУДА  ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫНЫҢ РӨЛІ

Ғылыми мақалада болашақ мамандардың рухани-адамгершілік болмысын этнопедагоги-
ка құрал дары арқылы дамытудың ғылыми негізі мен теориялық қыры қарастырылады. Жоға-
ры оқу орнында білім алып жатқан болашақ маман ретіндегі студентті еңбек нарығының 
сұра ныс тарына сай қалыптастыруда ұлттық құндылықтардың ролі мен оқу үрдісін қазіргі 
білім беру талаптарына сәйкес жоспарлы және мақсатты ұйымдастырудың ғылыми мәні 
ашы лады. Болашақ маманның рухани – адамгершілік болмысын дамытудағы этнопедагоги-
ка құралдарын пайдаланудың маңызы мен бүгінгі өмірдегі жаңашылдықты қабылдап, жақ-
сы ны үйренудің мәні анықталады. 

Түйін сөздер: маман, рухани-адамгершілік, этнопедагогика, тәрбие, жоғары мектеп, оқу 
үр дісі, ұлттық білім, әдеп, жаңашылдық, әдіс, ұлттық рух, тұлға, салт-дәстүр, халық педаго-
ги касы, озық тәсілдер, халық ауыз әдебиеті. 

 
Этнопедагогика – это область современной педагогической науки, имеющая междисци-

плинарный характер. Значимость этнопедагогики в профессиональной подготовке будуще-
го педагога сегодня чрезвычайно велика. Этнопедагогическая компетентность должна се-
годня рассматриваться как один из центральных компонентов профессиональной культуры 
современного педагога, поскольку возрастает значимость для общества этнонациональной 
составляющей личности.

Ключевые слова: специалист, духовно-нравственное воспитание, этнопедагогика, вос-
питание, высшая школа, учебный процесс, национальное образование, новизна, метод, на-
циональный дух, личность, традиции, обычай, национальная педагогика, инновационные 
технологии, устная народная педагогика.

The ethnopedagogics is the field of modern pedagogical science having interdisciplinary 
character. The importance of ethnopedagogics in vocational training of future teacher is extremely 
big today. Ethnopedagogical competence has to be considered today as one of the central compo-
nents of professional culture of the modern teacher as the importance for society of the ethnon-
ational making personality increases.

Keywords: expert, spiritual and moral education, ethnopedagogics, education, the higher 
school, educational process, national education, novelty, method, national spirit, personality, tradi-
tions, custom, national pedagogics, innovative technologies, oral national pedagogics.

Болашақ маманға рухани адамгершілік 
тәр бие берудің педагогикалық тұрғысынан 
және этномәдени құндылықтар негізінен 
бір  ден бір рухани қолдаушысы жоғары білім 

бере тін білім ошақтары екені сөзсіз. Бола-
шақ ма ман бүгінгі студент, ертең халыққа 
біл ім беретін тұлға, отбасылық өмірге даяр 
жар бо луға білім ошағынан дайындалып, 
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сол білім жүйелі түрде жолға қойылғаны ел 
ер теңіне нық сеніммен қадам басуына үл кен 
пайдасы тиері сөзсіз. Қазақ халқының өр ке-
ниетті заманында, мәңгілік ел болып даму-
дың ірге тасы рухани-адамгершілік тәрбенің 
дұ рыс берілуінен басталады. 

Демек, болашақ мамандардың болмысын 
эт но  педагогика негіздері арқылы бүгінгі күн 
тала бына сай, өркениет көшіне ілесе оты-
рып, жаһандану үдерісінде этномәдени құн-
дылықтарға құрметі жоғары болашақ ұлт 
ұрпағының бейнесін қалыптастыруға негіз-
де луі тиіс.

Этнопедагогика ғылымының зерттеу объ-
ек  тісі – халықтың ғасырлар бойы дамып, 
қа  лып  тасқан мәдениеті мен мінездерінің 
нор   малары, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптардың 
жиын тығы, ал, оны білім беру үрдісіне ен-
ді ріп, рухани адамгершілікке баулу білім 
бағ   дарламаларына қойылатын міндеттердің 
бірі. Этно педагогикалық мәдениет, ұлт-
тық дәстүрлер, әдет-ғұрып, мінездердің 
нор    малары өмір тіршіліктің өзгеруіне сәй-
кес өзгерістерге ұшырап, үздіксіз даму үс-
тін   де болды, және сол өзгерістерді қоғам 
сұра   нысына сай дамыта отырып, болашақ 
маман   ның тұлғасын дамытуға пайдалана 
білу керек. Бұл, біріншіден, қоғам дамуының 
заң    дарын білдірсе, екіншіден, белгілі бір 
кезең   дерде жаңаша сапаның пайда болып, 
әлеу  меттік өмірдегі жағдайларды өзгертуге 
себеп  ші бола отырып, білім алушының ұлт-
тық құндылықтармен толықтырылған білім 
негізі нің қалыптасуының бірден бір жолы. 

Профессор С.Қалиев: «Этнопедагогика – 
фоль клорлық шығармалар мен ұлттық салт-
дәс  түрлердің тәлім-тәрбиелік мән-мағынасы 
мен оны оқу-тәрбие жүйесінде қолданудың 
әдіс-тәсілдерін зерттейтін педагогика ғылы-
мы ның бір саласы» [1], – деп анықтама бер-
ген болатын. Бүгінгі таңда білім беру үр ді-
сіндегі этнопедагогика ғылымы мен ха лық 
педагогикасын оқыту бағыт-бағдары ай қын-
далған. Аталмыш ғылымдар өз бағыт-бағ-
дары мен білім саласына кіріктірілген.

Этнопедагогика ғылымы екі саладан 
тұра ды: халықтың ауыз әдебиеті мен салт-

дәс түр лерінен құралған ауыз әдебиеті және 
ұлт тық тәлім-тәрбиенің жазу мәдениетіндегі 
көрі нісі. Халықтың игі әдеттері дағдылана 
келе әдет-ғұрыпқа, әсерлі әдет – ғұрыптар 
салт-дәстүрлерге айналып, халықтың өмі-
рін де қалыптасқан салт-дәстүрлер салт-сана 
болып қалыптасқан. Халықтың салт-дәстүр-
лері рәсімдер мен жөн жоралғылар, рәміз-
дер, ырымдар мен тыйымдар, түрлі сенімдер 
ар қы лы өмірде қолданыс тауып келеді. Оның 
бәрі толысып, дамып, жаңарып отырады [2]. 

«Ұлттық құндылық дегеніміздің өзі 
халық тың ұлттық ерекшелігі, ол алдымен 
мәде ниет, мәдениет жалпыадамзаттық мүд-
де тұрғысынан дамиды. Ендеше, осы құн-
ды лықты ескермеу, мәдениеттің негізін 
бөл  шектеу – жастардың арасындағы діннен 
безу, тілін қастерлемеу, ұлттық әдепті білмеу 
сын  ды жағымсыз жайттардың белең алуына 
алып келді. Отбасы өнегесі төмендеп, қазақ 
ұлты ның жан-дүниесі өзгеріске ұшырады. 
Ұлт психологиясы сансырап тексіз, ұлтсыз, 
тілсіз ұрпақ тәрбиелеуге бет алған замана 
алы сын өзгерту мақсатында адам бола білуге, 
тұлғалық сипат қалыптастыруға әрине, ұлт-
тық тәрбиенің берер үлесі мол. Халық қамын 
ой лай тын болашақтың кемеңгер ойшылдары 
да ұлттық тәрбиеден дәріс алған болашақ 
ма ман дардың арасынан шығары анық» [3]. 
Кеме л денген, қуатты мемлекет болсын де-
сек, сол қоғамның діңгегі жастар тәрбиесі 
дұр ыс жолға қойылғанын қамтамасыз етуі-
міз керек. Ал, жастар тәрбиесі білім алу 
ор дасында ғылыми және тәжірибелік тұр-
ғы дан нақтылана көрініс табуы тиіс. Сон-
дық  тан да, қазіргі ғаламдану заманында 
елі міздің әлеуметтік-экономикалық даму 
кезе ңін дегі мәдени-тарихи, рухани құн ды-
лық    тарымызды бойына сіңіре отырып, бі-
лім жетістіктерін өркениетті елдердің білім 
дең  гейіне көтеру қажеттігі алға тартылды. 
Ұлттық құндылықтарға туған жер, отан, 
ха лық, туған ошақ, ұлттық мәдениет, ұлт-
тық тіл, салт-дәстүр, әдет-ғұрыптар жа та-
д ы. Сонымен қатар, оны тұлғааралық қаты-
настар, шаруашылық және қолөнер аясын-
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да ғы құндылықтармен (тамақ, ұлттық киім) 
толық тырамыз. 

Дана халқымыз өзінің үлкен тарихында 
жас ұрпақ қа тәрбие берудің бай тәжірибесін 
жинақ тап, өзіндік салт-сана, әдет-ғұр-
ып, дәс түр рәсімдерін туғызды. Бұлар 
– халықтың іс-әрекеттерінің қоғамдық 
орта да қалыптасқан нормалары мен ұс та  -
нымдарының көрінісі деп түсінген дұрыс. 
Қазақ халқы өмір сүрген ортаның әлеу мет-
тік-экономикалық жағдайына, мәдениеті 
мен тари  хына сай жастарға тәлім мен тәрбие 
бе  ру дің басқа халықтарда қайталанбайтын 
та  лап-тілектерін дүниеге әкелген. Қазақ хал-
қының ең құнды байлығы – салт-дәс түрі. 
Салт-дәстүрлердің пайда болуы мен қалып-
та суының өзінің тарихы бар екені белгілі. 
Себе бі, қазақ елі жеке ұлт ретінде құрылғанға 
дейін небір қиын-қыстау кезеңдерді бастан 
өтке ріп, қазіргі таңда өзіндік сипатымен ор-
ны қ  қан бүгінгі күнге жетіп отыр [4].

Бүгінгі таңда біздің еліміздің көркейіп, 
өрке ниетті елдердің қатарына қосылып, 
халы қаралық деңгейге шығуымыз үшін 
ұлт  жанды, отансүйгіш ұрпақ тәрбиелеуіміз 
қажет. Басты міндетіміз – рухани және әлеу -
мет  тік, адамгершілік дүниесі бай, жаңашыл, 
шы  ғар  машылық ойлау қабілеті мен ұлттық 
дү  ние  танымдық мәдениеті жетілген зерделі 
тұлға қалыптастыру. Сондықтан да, Отаны-
мыз  дың болашақ дамуына үлес қосатын 
ұлт  жан  дылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. 
Ұлт жан дылық дегеніміз – адамның өзінің 
аралас  қан белгілі бір саяси, мәдени және 
әлеу  меттік ортасына – Отанына деген аса те -
рең сезімі. Ұлтжандылыққа тәрбиелей оты -
рып, жастардың азаматтық санасын қалып -
тастыру, оқушылардың саяси білімдерін 
жетілдіруге, өз азаматтық құқықтары мен 
міндеттерін, туған жердің, өскен елдің таби -
ға тын аялай білу сезімін қалыптастыра білу-
ге тәрбиелейміз. 

Отансүйгіштік – азаматтық санамен қа-
лып  тасатын қасиет. Жастардың азамат  тық 
сана  сын біліммен қаруландыра оты рып, аға 
ұр пақтың қалдырған мәдени-тә лім мұ ра-
лары нан сусындаған, туған жері мен елінің 

ру хани-материалдық, мәдени құн  ды лық -
тарын бойына сіңіре отырып, ақыл мен 
пара саттылығы жетілген, ұлтжанды, саналы 
аза матты тәрбиелеу жолға қойылады.

Демек, болашақ маманға моральдық-
эти  калық тәрбие беру бағдарында –рухани 
адам  гершілікті мінез-құлық мәдениеті мен 
адам гершілікті қарым-қатынас мәдениетін 
үй лесімділікте қалыптастыруға негіз бола-
ты нын көз жеткіздік. Этнопедагогика құн ды-
лық тарында эткикалық, моральдық тарбие 
бе  ре отырып, адамгершілік-рухани бағытта 
да  мыта отырып, қоғам дамуына тұлға қа-
лып   тастыруға негіз саларымыз анық. Бұл 
бағыт та педагогикалық мүмкіндіктерінде 
не гіз  гі үрдіс деп қарағанымыз абзал. 

Ақпарат ғасырының дамуына негіз бо ла-
тын азаматтық қоғам құру барысында, дамы-
ған батыс тық мемлекеттердің ең бірін ші   ден, 
ел ішіндегі саясатқа араласары сөзсіз. Да му 
бағы тын жаңа айқындап, стратегиялық жос -
пар ларын енді ғана іске асыра бастаған жас 
мем лекет – экономикасы қарқынды да мы  ған 
мем лекеттер үшін, өз саясатын жүр  гі зуге 
қолайлы аймақ болып табылатыны та рих та 
жаңалық емес. 

Олар – қызды ардан, ұлды намыстан айы-
рып ұл тымызға жат, ұятты істерге итермелеп 
сана сын уландыруда. Қазір демократия деп, 
теле дидар, ақпарат құралдары арқылы ұлт-
тық дәстүрімізді бұзатын қолайсыз хабарлар 
көп таралуда. Еліміздің табиғатында жоқ бұл 
ақ парат ағынын тезге салу - демократия тала-
бы на қайшы деп екпірін ұғым тарататындар 
бар. Демок ратия ойға келгенді істеу емес, ол 
еге менді елді дамытуға бағытталуы керек. 
Оның көмескі жағдайларына тосқауыл қой-
ған дұрыс болар еді.

Сондықтан, болашақ мамандарымыздың 
ал  ды-артын бажайлап, ақылмен ойлап, өзінің 
ұлт тық негізгі салтына сәйкес салмақтап, 
дұры  сын бойына дарытып, байсалды, бай-
ып ты болғаны жөн. Өйткені, көп ұлтты елі-
міз дегі қазақтар үшін, демократияның ма-
ңыз ды өлшемі — этнопедагогикалық білім 
не гі зін дегі ұлттық құндылықтар екені сөзсіз.
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Бүгінгі таңдағы әлемдік білім беру жүйесі 
өзінің жылдам өзгеруімен, жаңашылдығымен 
ерек шеленеді. Ал білім беру жүйесіндегі 
жаңа лықтың негізі – әрбір білім алушыны 
жеке тұлға ретінде қабылдай отырып, оның 
тұл ғалық ерекшеліктерін ескеріп, оларды 
бола шақ өмірдегі бәсекеге қабілетті тұлға 
етіп тәрбиелеу.

Адам болашағын шешетін де тәрбие екен-
ді гі ежелден белгілі, көңілде жатталған ұлы 
түсі   нік болғанымен, оны педагогикалық-
пси    хо логиялық тұрғыдан келгенде қалай 
жүр    гізу керек, қалай ұйымдастыру керек 
де ген мәселе күн тәртібінен түспейтіні ақи-
қат. Адам өмірінде тәрбие мәңгілік катего-
рия болса, оны ұйымдастыру, жүзеге асыру 
еш уақытта ескірмейтін, қайта уақыт оз ған 
сайын жаңарып, әрбір кезеңнің өз тала бы на 
лайық жетіліп отыратын үзіліссіз құбы  лыс 
деп түсінеміз. Демек, осы үдерісте жеке тұл-
ға  ның физиологиялық және пси хо  ло гия  лық 
даму ерекшелігіне жете көңіл бөлу қа жет 
еке нін ғалымдар дәлелдей отырып, ұлттық 
құн  дылықтар негізінде жастарға тәрбие беру 
мәсе лесі қазіргі таңда өзекті болып отыр-
ғанын қатаң ескертеді. 

Этнопедагогикалық білім негізі жас ұр-
пақ  ты әсемдікті игеруге, сұлулықты сезініп, 
қас  терлей білуге, оны өз бойына дарыта 
білуге, яғни, эстетикалық тәрбие бере бі лу -

ге, ең бастысы рухани даму сипатына же-
те   лейді. Этнопедагогикалық білім беру ар -
қы лы, жас өскелең ұрпақты халықтың тұр-
мыс-салты, әдет-ғұрпымен таныстырып, 
адам   ның ішкі сезімін, жан дүниесін түсіне 
бі лу ге бағыттауға ұмтыламыз. Болашақ ма-
ман   ның айнала қоршаған ортадағы сұлу-
лық  қа ерекше әсерленуін, көз алдында бо-
лып жатқан түрлі құбылыстар мен таби  ғат 
сұлулылығын сезінуін, түсінуін, оны баға-
лап, танымдық, қызығушылық көз қарас  та-
рын қалыптастыруға негіздейтін – осы этно -
педа гогикалық білім негізі. Жас ұрпақты ел-
жан  дылыққа тәрбиелейтін тағылымды тә лім 
– ұлттық рухта тәрбиелеу мен оқыту. Ұлт  тық 
рухта білім алған болашақ маман ұлт тық 
тұлға болып қалыптасып шығады. Ұлт тық 
білім берудің өзі – ұлттық қауіпсіздік пен 
мәде  ниеттің құрамдас бөлігі. Ал, ұлттық 
білім берудің құндылығы толығымен сая си 
күрес, қалыптасқан дәстүрлермен, әлеумет-
тік дамумен, отандық және батыстық ғы лым-
ның бірігу дәрежесінен көрініп, анық тал ған. 
Хал қымыздың сан ғасырлардан келе жатқан 
ұлттық мұрасын оқу-тәрбие ісімен сабақ тас-
ты ра отырып тәрбиелеу, ұмыт қалған салт-
дәс түр, ұлттық ерекшелігімізді насихаттап, 
олар дың бойына ұлттық психологияны қа-
лып  тастыру – әрбір ұстаздың міндеті. 
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«Қазақ тілі және әдебиеті» мамандығының
2-курс студенті

ҮШТІЛДІЛІККЕ КӨШУДЕ КЕЗДЕСЕТІН КЕДЕРГІЛЕР МЕН ОДАН ШЫҒУ 
ЖОЛДАРЫ

Бұл мақала қазіргі таңда алға қойылған «Үш тұғырлы тіл» жобасына байланысты жазыл-
ды. Елбасының аталмыш реформасы Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бірдей пайда ла-
натын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс 
тілі – ұлтаралық қарым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жаһандық экономикаға ойда ғы дай 
кірігу тілі. Яғни «мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс тілін қолдаймыз және ағылшын тілін 
үйренеміз» дегенді көздейді. Кез-келген мәселеде кедергілер кездесуі мүмкін. Бірақ одан 
шығу жолдары да жоқ емес. Біз қолға алған істі сапалы орындау жолында кездескен қиын-
дық тардың дұрыс шешімін тауып, бала психологиясына кері әсер етпейтіндей, ешкімге зиян 
кел тір мей, оң нәтиже көрсетуге міндеттіміз. Өзге тілдерді пайдалана отырып өз тіліміздің 
мәр тебесін асқақтатайық, өзімізді өзгелерге танытайық. Үш тұғырлы тіл – уақыт талабы, 
ұлт келешегі болғандықтан, берілген уақыт шеңберінде біраз тәжірибе жинақтап, әлемдік 
дең гейге көтерілуіміз керек.

Түйін сөздер: үштілділік, кедергі ,бала психологиясы, ұмтылыс, жарқын болашақ.

Это статья была написана в связи с нынешним проектом «Трехязычия». Сказанное 
Прези  ден  том реформа говорит о том ,что все народы мира должны знать ,что Казахстан вы-
ше  образованное государство, которое говорит на трех языках. Они: казахский язык–госу–
дар ственный язык, русский язык-язык межнационального общения и английский язык–ус-
пе шной интеграции в мировую экономику. То есть «развиваем государственный язык под-
держиваем русский язык и учим английский язык ». В любом вопросе могут возникнуть 
препятствия .Но есть способы выхода из него.Находить правильное решение трудностей, 
воз никших в качестве случая,без ущерба для тех ,которые предназначены для воздействия 
на психологию детей, показывать положительные результаты наши обязанности. Исполь-
зуя другие языки ,поднимим статус нашего языка,показав другим себя на высшем уров-
не. «Трех язычие»–требование времени и будущего нации ,и поэтому мы должны накопить 
опыт в отве денное время, и подняться на глобальный уровень.

Ключевые слова: трехязычие,препятсвие, психология ребенка, стремление,светлое бу-
дущее

This article was written in connection with the current «trilingual» project. Reform said the 
President said that all the nations of the world should know that Kazakhstan vysheobrazovannoe 
State which speaks three languages. They are: Kazakh language, national language, Russian 
language-the language of interethnic communication, and English language- successful integration 
into the world economy. That is, «to develop the national language, support Russian language and 
learn English.» In any issue there may be obstacles .But there are ways out of nego.Nahodit right 
decision the difficulties encountered as a case, without prejudice to those intended to influence the 
psychology of children, to show the positive results of our responsibilities. Using other languages, 
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raising the status of our language, to show others themselves at the highest level. «Trilingual» a 
requirement of time and the future of the nation, and so we have to gain experience in the allotted 
time, and up to the global level.

Keywords: trilingual, prepyatsviya, child psychology, aspiration, bright future

«Қазақ тілінен асыл, қазақ тілінен бай тіл жоқ. Сол ата - бабаның тілі болған қазақ тілін 
осы күнгі қазақтың жалғызы білмейді. Егер қазақ тілін білсе, дін де осында, ғылым - білім 
де осында, әулиелік те осында. Солай болғаны үшін бұрынғы өткен ата – бабаларымыздың 

бәрі жақсы болып, әулие болып өтті». 
Мағжан Жұмабайұлы

Ия, тіл – әрбір ұлттың баға жетпес бай-
лығы. Ұлттың ұлт болып қалыптасуы мен 
өмір сүруінің де негізгі кепілі-оның тілі. 
Еліміз тәуелсіздік алғалы бері ана тіліміздің 
мәр  тебесі биіктемесе, алі түскен жоқ. Осы 
күн ге дейін ұлтаралық тілі болып келген 
орыс тілінің де, халықаралық деңгейге кө-
тері л  ген ағылшын тілінің де мүмкіндігі 
жо   ғары. Елімізде 130-дан аса ұлт пен ұлыс 
өкіл  дері тату-тәтті өмір сүріп келеді. Пре-
зидент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан Халқы 
Ассам блеясын құрғандағы мақсаты да ел 
халқын тұтастандыру болатын. Ол, әрине, 
мемлекеттік тіл арқылы іске асады.

Елбасы 2006 жылдың қазанында өткен 
Қазақстан Халқы Ассамблеясының XII құ-
рыл тайында «Үш тұғырлы тіл» туралы 
идеяны жария етті. Ал 2007 Жолдауын да 
“Тілдердің үш тұғырлылығы” атты мәде-
ни жо баны кезең-кезеңмен іске асыру-
ды ұсынды. Бұл идеяның негізі мынадай: 
Қазақстанды бүкіл әлем халқы үш тілді бір-
дей пайдаланатын жоғары білімді мемле-
кет ретінде тануы керек. Олар: қазақ тілі 
– мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қа-
рым-қатынас тілі және ағылшын тілі – жа-
һан  дық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. 
Яғни «мемлекеттік тілді дамытамыз, орыс 
тілін қолдаймыз және ағылшын тілін үй ре-
не міз». Сондықтан мемлекетіміз ана тілге 
қатысты жұмыстарын бұрынғыдан да қар-
қын ды жүргізіп, өзге ұлт өкілдерінің мем-
ле кеттік тіл аясында топтасуына ұйытқы 
бол  сын деген мақсатта жаңа реформа қолға 
алын ды. Ол –2015-2019 жылы толығымен 
жү зе ге асыру көзделіп отырған «Үш тұғырлы 

тіл» жобасы. Бұл жөнінде Елбасының: «Үш 
тұ ғыр лы тіл дегеніміз - қазақ, орыс, ағыл-
шын тілдерін қатар қойып, жарыстыру емес. 
Кері сінше, бұл әр тілді өзіне лайықты орны-
мен қажетіне қарай лайықты пайдалану де-
ген сөз. Мұнда мемлекеттік тілдің орны тіп ті 
бөлек. Оған ешкімнің таласы жоқ. Үш тұғыр-
лы тілді желеу етіп, мемлекеттік тілді ығыс-
ты ру мүлде дұрыс емес. Қазақ тілі үш тілдің 
біре уі болып қалмайды, үш тілдің біріншісі, 
не гіз гісі, бастысы, маңыздысы бола береді»-
де ген сөзі бар. Алайда қазіргі таңда орыс тілі 
мен ағылшын тілінің тасы өр ге до малау да. 
Қарапайым халықтың өзі бала ларын орыс 
сыныптарына беріп, ағылшын тілдерін то-
лық меңгеруіне барынша жағдай жасауда. 
Бұл – әрине, заман талабы деуден басқа шара 
жоқ. 

“Үш тілдің бірлігі” жобасы – үш тілді, 
қа зақ, орыс және ағылшын тілдерін Қазақс-
тан азаматтарының бірдей мең ге ру ін мең -
зе ген імен, бұның түпкі негізі, көз де  ген 
мақ  саты – мемлекеттік тіліміздің ха лы    -
қ  а ралық қолданыстағы орыс, ағылшын 
тіл          дерімен терезесін теңестіріп, әлем-
дік дең    гейге көтеріп, жаһан тілдерімен 
тең қо л     данылатын биікке жеткізу.  
Мі   не, осы ба ғытта еліміз, ең әуелі, мемле-
ке т       тік тілі міздің мәртебесін арттыруға күш 
са         лып отыр. Бұл мәселе тек қана қазақ хал-
қы         ның ғана емес, елімізде тұратын өзге ұлт 
өкіл     дерінің де алдында тұрған міндет. Оны 
жү  з е  ге асыру үшін  әрбір маманға, қыз-
мет      керге өз қызметі шегінде, өзінің кәсі-
би біліктілігінің аясында мемлекеттік тілді 
мең     геру межесі нақты айқындалып, жаңа 
мін   деттер жүктелуі тиіс. 
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Бірақ алға қойылған мақсатқа жетуде кез-
десер кедергілер мен туындайтын қиын шы-
лық тарды да әсте естен шығармағанымыз 
аб зал. Ауырдың астымен, жеңілдің үстімен 
жүру – үлкен кателік, одан әрі қатер болуы 
мүм кін. Сол себепті қолға алған істі барын-
ша байып пен, ойлана жүзеге асыру маңызды. 

2005 жылы Қазақстанда үштілділікті ен ді-
ру ту ралы ұсыныс жасаған социопсихо-линг-
вист, тіл теориясының маманы, еліміздегі ай -
мақ тық-әлеуметтік лингвистиканың не гі зін 
сал ған, 40-тан астам үлкенді-кішілі мо но-
гра фиялардың авторы Бақытжан Хасанұлы 
«ЖЕБЕ» газетінде «үш тілділік» ре фор ма-
сына қатысты «Атам қазақ 13-те отау иесі 
дегенді бекер шегелемеген, Абайша айт-
қанда, тұлға болып қалыптасатын 13 жас-
тан бастап ғана балаға ана тілден басқа тіл ді 
үйрету керек. Ал баланы зорлап оқыту оның,  
бірін  шіден,  ой-жүйесінің дамуына кері әсе-
рін берсе, екіншіден ұлт ретінде қалып та-
с уын тежеп тастайды. Өйткені қалған екі 
тіл де халықаралық қатынас тілдері ре тін -
де қалып тасып, қанаттары қатайған, оның 
шыр  мауынан шығу оңай емес. Мектеп жа-
сында оқытылған күннің өзінде өте жос-
парлы түрде, қазақ мәдениеті, салты, ғұр пы, 
басқасы толық қамтыла, әрі тек қазақ ті лі не 
сүйене отырып ғана оқытылуы тиіс. Орыс 
тілі мен ағылшын тілін оқытатындар мін де т-
ті түр де қазақ тілін жақсы білуі тиіс.» деп, өз 
ойын ортаға салған. 

 Мұнда Бақытжан ағайдың үштіл ді лік-
ке байланысты бір емес, бірнеше мәсе ле-
ні алға көтеріп отырғандығын байқаймыз. 
Алды мен, тілді меңгерудегі жас ерекшелігі 
мәсе лесі,  нақты айтқанда, бірінші сыныпқа 
бар ған балаға ана тілімен қоса, орыс және 
ағыл шын тілдерін үйрету мәселесі. Алты-
жеті жаста бала бірінші сыныпқа балалық 
шағы мен қоштасып, жаңадан оқу-жазу ма-
шы  ғын үйрену үшін барады. Онда бала өз 
ана тілінің әліппесімен танысуды бас тай-
ды, әріп терді тани отырып, сөйлеуге дағ ды-
лана ды, өзгелермен тілдік қарым-қаты нас қа 
түсе ді. Енді ойлап қараңызшы, бала өз тілін 
әлі жетік меңгере алмай тұрып, басқа тілге 

ике мі қалай келеді? Келген күннің өзінде тіл 
таза лығы сақтала ма? Осы жерде үш тілділік 
рефор масының дамуына оң бағыт беру жо-
лында еңбек етіп жүрген жазушы Дидахмет 
Әшімханұлының пікірін де айта кетейін: «Үш 
тұғырлы тіл реформасының қоғамымызға 
тигізер пайдасы бар шығар әрине, алайда 
оның кері әсері жоқ деп те айта алмаймын. 
Оны бірнеше себептермен түсіндірейін. 
Айталық, соңғы кездері балалардың тілдері 
кеш шығатын болды, неліктен ? Себеп: әлі 
тілі шықпаған бала телеарналардан орыс 
тіліндегі әр түрлі мультфильмдерді көреді, 
кітаптарды қарайды, одан қалса ата-әжелері, 
әке-шешелері орыс тілінде сөйлеседі, міне-
кей, нәти жесінде аралас тілден баланың 
тілі ша тысып, былдыр, түсініксіз сөздерден 
ғана құра лады. Немесе жай ғана мысал, 
бала бақшалардағы қазақ балаларға қара ған-
да орыс балалардың ойлары жинақы, сөй-
лемдері түсінікті болып келеді. Бұл қа лай 
дейсіз ғой? Мәселе, олардың тек ана тіл -
дерінде сөйлеуінде, біздікілер сияқты шүл-
дір леп жүрген жоқ. Баланың тілі бір тілде 
ғана шығуы керек».

Екіншіден, ой-жүйесінің дамуына ке рі 
әсерін тигізеді.Үш тілді бірдей алып келе жат-
қан бала қоғамда қай тілдің мүмкіндігі жо-
ға ры, қажеттілік қай тілге көбірек екендігін 
бай қайды да, сол тілге басымдық береді. 
Мем лекеттік тілге қарағанда халықаралық 
тіл дің қанаты кеңірек жайылатынын көріп 
те жүрген болармыз.

Тағы да бір мәселе деп- ұлт ретінде да-
муын тежейтінін айтады. Әрбір халықтың, 
ұлт тың өзіндік болмысы- оның әдебиеті мен 
мәде ниетінде, тілі мен дінінде жатыр. «Тілі 
жоғал ған ұлттың өзі де жоғалады» демекші, 
ұлт тың ұлт болып қалыптасуының негізі – 
міне, осылар. 

Бұлардың бәрін психологиялық жақтан 
туын дайтын кедергілер деп санауға болады. 
Шешімін таппайтын шиеленіс жоқ шығар. 
Қан дай жағдайда болсын, өзге тілдерді тек 
ана тілінің ығында ғана үйрену керек. Басты 
рөл-қазақ тіліне берілуі тиіс. 

Сонымен қоса, материалдық тұрғыдан 
да қомақты қолдау-қаржыны талап ететіні 
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сөз сіз. Қазіргі уақытта ағылшын тілін жетік 
мең герген маман-мұғалімдер жеткіліксіз . 
Біл ген күннің өзінде ол тек өз кәсібіне бай-
ла нысты, нақтырақ айтсақ, ағылшын тілі 
мұға лімі, аудармашы, елші, бірен-саран іс-
қағаз дар тілінде отырған хатшы, ақпараттық 
тех ника мамандары ғана білуі мүмкін. Ал 
ба ланы тәрбиелеп, өмірден өз орнын табуға 
жете леп, болашаққа жол сілтейтін кез-келген 
пән мұғалімі тілді аса жоғары деңгейде біле 
бер мейді. Мұғалімдерге сапалы білім мен 
тә жірибе беру үшін:

-шетелден арнайы жоғары білімі бар, 
тәжіри белі маман шақыртамыз (тұратын 
жері, тамағы, басқа да қажеттіліктері, әрине, 
мемлекет есебінен) ;

-Еліміздегі мамандарды шетелге үйре ну-
ге, тәжірибе алмасуға жібереміз;

-Арнайы оқулықтар алдыртамыз (әсіресе 
ағылшын тіліне байланысты). 

- Егер қазақ тілі мен Қазақстан тарихы 
пән дерінен басқа пәндер ағылшын тілінде 
жүр гізілетін болса, оған аударма жұмыстары 
да ауадай қажет. 

Бұлар біршама қаржыны талап етеді. Де-
сек те, шығын шықпай, кіріс кірмейтіні бел -
гілі.  Алға қойған мақсатымызға сай нәти же-
ге қол жеткіземіз деген сенімдемін.

 Сонымен қатар арнайы жүйелі түрде 
жұмыс тар атқарылуы шарт:

-Тілдерді оқыту сағаттарын көбейту  (жиі 
жат тығу, көбірек дайындалу-мақсатқа жету-
ге бір қадам жақындата түседі);

-Пән мұғалімдерін қайта даярлау, арнайы 
курс тан өткізу (мүмкіндік болса, болашақ 
мұға лім-студенттерді де естен шығармау); 

-Аталған пәндер бойынша оқулықтар 
дайын дау ( әдістемелік тұрғыдан, аз уақытта 
тез әрі сапалы білім алатындай);

-мектептерді түгелдей ғаламтор жүйе сі-
мен қамтамасыз ету (Ол- керек кезде  онлайн 
сабақтарын өткізуге, аудармамен айна лы су-
ға, т.б.септігін тигізеді).

Қорыта айтқанда ,біз қолға алған істі 
сапа лы орындау жолында кездескен қиын-
дықтардың дұрыс шешімін тауып, оң нәти-
же көрсетуге міндеттіміз. Өзге тіл дер ді 
пай далана отырып өз тіліміздің мәр тебе-
сін асқақтатайық, өзімізді өзгелерге таны-
тайық. Үш тұғырлы тіл – уақыт талабы, 
ұлт келешегі болғандықтан, берілген уақ-
ыт шең берінде біраз тәжірибе жинақтап, 
әлем  дік деңгейге көтерілуіміз керек.Елдің 
ер  теңі өресі биік, дүниетанымы кең, кемел 
ой  лы азаматтарын өсіру үшін алда кездес-
кен кедергілерден жұмыла күш біріктіріп 
шы ға отырып, қиыншылықтарды жеңе оты-
рып, бүгінгі ұрпаққа халқымыздың ежелден 
қалып тасып келе жатқан  рухани қазынасын  
әлем  дік озық ой-пікірлермен ұштастырып, 
сана лы білім мен тәрбие берілуі қажет. 
Беріл ген мүмкіндікті пайдалана отырып, 
кез-келген салада керегесі кең, дамыған ел-
дер мен терезесі тең мемлекетке айналуымыз 
тиіспіз.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Президенттің Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан». Астана, 
28 сәуір. — 2007

2. «Жебе» ақпараттық порталы.16 шілде 2013 
3. «Ана тілі» ұлт газеті «Үш тұғырлы тіл:уақыт талабы» мақаласы; № 19 (1319), 13 - 18 

мамыр 2016 
4.Тәңірбердіқызы Т. Ағылшын тілі мемлекеттік тілмен бәсекелес емес // Қазақ әдебиеті, 

№48. 2008



58

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

ӘОЖ: 37.371.371.3
М.Б Жаркымбекова 

Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық университетінің 
«Педагогика және психология» мамандығының 1 курс магистрі

БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНА АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ 
ЕРЕКШЕЛІГІ

Ғылыми мақалада бастауыш сынып мұғалімдерінің білім алушылардың рухани жан 
дүниесіне адамгершілік тәрбие берудегі ролі зерделенеді. Бастауыш сынып оқушыларына 
ұлттық құндылықтар арқылы білім мен тәрбие берудегі ұлттық тәрбиенің маңызына ой 
қозғайды. Бастауыш мектеп оқушыларына мәңгілік ел құндылықтарын ұғындыруда бүгінгі 
білім сапасына қойлатын талаптар айтылады. Бастауыштан басталатын білім нәрінің да-
муына игі әсер ететін негізгі факторлар сөз етіледі. Бүгінгі білім жүйесіндегі бастауыштық 
білімнің басты мақсаты – адам баласының барлық іс-әрекетіндегі сергек сезімталдықты, 
әдемілік пен әсемдікті тәрбиелеу екендігіне ғылыми сараптама жасалған. 

Түйін сөздер: бастауыш мектеп, құндылық, мәңгілік ел, әсемдік, тәрбие, даму тарихы, 
білім сапасы, әдет-ғұрып, тұлғалық сапа. 

В статье определяется и уточняется содержание понятия «гуманистические ценности», 
определены особенности их воспитания у учащихся начальных классов. Гуманная педаго-
гика, воспитание личности ребенка – одна из важных задач современной школы. И это 
зако но мерно, потому что в жизни нашего общества все более возрастает роль гуманных 
начал, рас ширяется сфера морального фактора. Стержнем гуманной педагогики является 
фор миро вание гуманнистических отношений и взаимоотношений детей. Независимо от со-
дер жания, методов и форм воспитательной работы и соответствующих конкретных целей 
пе ред учителем всегда должна стоять задача организации гуманных отношений детей. Для 
гу ман ной педагогики важны самостоятельные действия ребенка.

Ключевые слова: начальная школа, ценности, Мангилик ел, эстетика, воспитание, исто-
рия развития, качество образования, культура и традиции, личностные качества.

In article the content of the concept «humanistic values» is defined and specified, features of 
their education at pupils of initial classes are defined. Humane pedagogics, education of the iden-
tity of the child – one of important tasks of modern school. And it is natural because the role of 
the humane beginnings more and more increases in life of our society, the sphere of a moral factor 
extends. A core of humane pedagogics is formation of the humanistic relations and relationship of 
children. Irrespective of the maintenance, methods and forms of educational work and the corre-
sponding specific goals the task of the organization of the humane relations of children always has 
to face the teacher. Independent actions of the child are important for humane pedagogics.

Keywords: elementary school, values, Mangilik ate, an esthetics, education, development his-
tory, quality of education, culture and traditions, personal qualities.

Бастауыш сынып мұғалімдері білім алу-
шы  лардың рухани жан дүниесіне бел сенд і 
ықпал етіп, олардың эстетикалық тал ғамы 
мен адамгершілік, тұлғалық және сапалық 
қасиеттерінің қалыптасып дамуына тікелей 

әсер етіп, дамуына тікелей әсер ететін тұл-
ға болып есептеледі. Олар халықтың бай 
та ри     хын, мәдени құбылыстарының сан қи-
лы ерек шеліктерін білмей, бүгінгі білім 
алу   шының тәр бие жүйесін қалыптастыра 
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ала ды дей алмаймыз. Сондықтан бастауыш 
пәні мұғалімдері оқу-тәрбие үрдісіне тари-
хи-педагогикалық және мәдени мұра ларды 
пайдалана біліп, сол білім деңгейін кішк ен-
тай білім алушыларға білім мен тәрбие бе-
ру бары сында барынша пайдалан білу қа жет 
болып отыр. Себебі, ол бастауыштан баста-
латын білім нәрінің дамуына игі әсер етеді. 
Олай болса, бүгінгі білім жүйесіндегі бас та-
уыш  тық білімнің басты мақсаты – адам бала-
сының барлық іс-әрекетіндегі сергек сезім-
талдықты, әдемілік пен әсемдікті тәр бие леу. 
Мұғалімдер қандай болса, қоғамы да сон дай 
деген бұлжымас заңдылық ерте уақыт тар-
дың өзінде-ақ белгілі болды. Адамзат өрке -
ниетінің даму тарихында жақсы мек тебі -
мен мұғалімдері бар мемлекеттер ғана алға 
озып шыққан. Мұғалімнің рөлін төмен  дету 
қашанда болмасын мемлекетті аз ды рып, 
әдет-ғұрыптарды нашарлататын қын жы лар-
лық жағдайлармен аяқталып отырған.

Бастауыш пәні мұғаліміне қойылатын 
талап – педа гогикалық қабілеттіліктің бо-
луы – оқу шылармен жұмыс жүргізуге бейім -
діліктен; балаларға сүйіспеншіліктен; олар-
мен қарым-қатынаста қанағаттанудан көрі-
нетін тұлғалық сапа. Көбіне педагогикалық 
қабі леттер сөз сөйлеу мәдениетін, ән айту, 
бала  ларды ұйымдастыру және т. б. нақты 
әрекет терді орындай білумен сипатталады.

Мұғалімдер арасында жүргізілетін сауал-
на малар нәтижелері бойынша жетекші педа-
гоги калық қабілеттерге педагогикалық қыра-
ғы лықты (байқағыштық) жатқызуға болады, 
ал ди дактикалық, ұйымдастырушылық, экс-
прес  сивтік, басқалары қосалқы, көмекші 
топ  қа санала алады. Адамгершілік  – бұл 
мұға  лім үшін міндетті сапа, яғни, өсіп жеті-
ліп келе жатқан адамға жер бетіндегі жоғары 
құн дылық ретінде қарым-қатынас жасау, бұл 
қарым-қатынасты ол нақты істер мен қылық-
тарында көрсетеді.

Өзінің кәсіби еңбегіне сүйіспеншілік – өз 
ісіне адал дық пен аямай берілгендік, тәрбие 
нәти желеріне қол жеткізгенге қуану, өзіне, 
өзі нің педагогикалық мамандығына ұдайы 
арт тырып отыратын талап қоюшылық деп 
санаймыз.

Шығыстың ұлы ойшылы Әбу Насыр әл 
Фараби: «Ұстаз тумысынан өзіне айтыл ған-
ның бәрін жетік түсінген, көрген, естіген 
және аңғарған нәрселерінің бәрін жадында 
сақ тайтын, олардың ешбірін ұмытпайтын, 
ал ғыр да зерек ақыл иесі, өте шешен, өнер–
білім ге құштар, аса қанағатшыл, жаны таза 
және әділ, жұртқа жақсылық жасап, үлгі 
көр сететін, қорқу мен жасқануды білмейтін 
батыл, ержүрек болуы керек» [1] – деген еді. 
Осы бір қасиетті мамандық иесінің ұрпақ 
тәрбие сіндегі алар орны ерекше. Демек, бі-
лім сапа сын көтерудің негізгі тетігі – ұстаз, 
сон дай-ақ оның теориялық білімі мен кәсіби 
шебер лігі, шығармашылық қызметі.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің халыққа 
арнал ған жолдауларында білім беру сала-
сын да тәрбиелік мән енгізуді талап етуде. 
Тәрбиелік мәні жоғары білім ғана жемі сін 
берері сөзсіз. Мәңгілік ел болып да мып жеті-
лу дің де негізі білімнің дұрыс бағыт та берілуі 
екен дігі, әрі оның тарихи қағи даладарды 
дұрыс ұғынып, ұлттық құн ды лық тарды 
ұғын дыра білгендігімде болып отыр ғаны 
бел гілі. Мемлекет басшысы “Білім беру са-
ла сы адамдарға тек білім ғана емес, әлеу-
мет  тік бейімделу үрдісі кезі н де оны тиімді 
қол дана білу дағдысын беруі тиіс. Үкіметке 
5 жылға арналған мек теп оқушыларының 
фун   кционалды сауаттылығын жоғарылату 
бо  йын  ша ұлттық жоспарды жасақтауға тап -
сыра мын. Патриотизм, адамгершілік нор -
ма  лары, өнегелік, ұлтаралық келісім, толе-
ран т тылық, дене және рухани саулық, заңға 
мойын  сұнушылық - осы құндылықтарға бар-
лық білім беру мекемелері баулуы тиіс”[2],– 
де ген, Елбасы жолдауының негізі бүгінгі бі-
лім бағдарламары мен білім сапасына ерек-
ше ден қоюды талап етеді.

Бүгінгі таңда бастауыш сынып оқу шы-
ларға рухани-адамгершілік бағ дарын да тәр-
бие леуде үлкен жетістіктерге жету үшін 
қаз іргі ұрпақ тәрбиесінің негізгі мақ саты – 
оқу шыларға оқыту үрдісі кезінде шығар ма-
шылық белсенділігін күшейтіп, өмірге деген 
құшт арлығын арттыратын тәрбие жұмыс-
тар ын ұйымдастыру арқылы тәрбие беру 
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бо лып табылатындығын көрсетеді. Пси хо-
лог ғалым  Ж.Аймауытов тәрбие жөнін дегі 
халық тық мұраға, оның озық жағына сүйе-
не ді. Қазақтың «Ұяда не көрсе, ұшқанда 
соны іледі», «Сүтпен біткен мінез сүйекпен 
кете ді» деген мақалдарын еске ала отырып, 
ба ла өміріндегі ата-ана тәрбиесінің, өнегенің 
ор  нын зор бағалайды. Тәрбие берудегі оқу 
орын  дарының маңызын атап көрсетеді. 
Адам өміріндегі тәрбиешінің рөлін ол дәрі-
гер мен ғана салыстырады. Соның өзінде 
дәрі герден жоғары қояды. «Адамдық көз-
бен тереңнен тексерсе, дәрігерден де тәр-
бие    шінің көп болғаны артық. Дәрігер адам-
ның денесін сауықтыратын болса, тәрбие ші 
адам ның ақылын, мінезін, жанын сауық-
тырады. Ақылды адам көбейсе, Отан ның 
күзетшісі, қорғаны», - дейді. Бала бойын-
дағы кемшілікті тәрбиенің дұрыс басшы-
лық  пен жүрмегендігі екендігін айтып өткен 
болатын[3]. 

Адамгершілік құндылық - әрбір адамға тән 
бар лық игі қасиеттер және ол жеке тұл ға н  ың 
орта  мен қарым-қатынасқа түскен кезде шы-
на  йы көрініс беруімен айқындалатын үрдіс. 
Ен де ше, халқымыз ғасырлар бойы қастер 
тұ тып келген ар-намыс, ұждан, имандылық, 
ина  баттылық, мейірімділік, кішіпейілділік, 
ата- мекеніне, еліне деген сүйіспеншілік 
сия қты асыл қасиеттерді тәрбиелеу - заман 
тала бы нан туындап отырған мәселе. Бұл 
мін дет тің жүзеге асырылуында ұлттық рух-
ани-адамгершілік құндылықтардың мүм-
кінд іктері мол. 

«Адамның бойындағы қандай да қасиет-
тер, мейлі ол жақсы, мейлі жаман болсын ол 
адам гершілік, білім-парасаты, инабаттылық, 
кіс ілік мінез, еңбек дағдысы бәрі-бәрі үлгі-
өне  гені үйрену арқылы жұқпақ. Оның негізі 
ұлт  тық тәрбие беруде. Бұрынырақта баласын 
тәрбиелеу мақсатында адамның өмірі мағы-
на лы болсын деп ұлы адамдардың қасына 
қо  сып қойып, солардың қасында жүру 
арқы лы, аталы сөздерін тыңдап өсу арқылы 
тәлім-тәрбие үйренуге ықпал еткен. Сондай 
адам   дардан тәрбие алған адамдардың біразы 
кейін  нен халқымыздың біртуар азаматы бо-

лып ержетіп отырған. Кейін ел ісі де осындай 
жас  тардың қолына өтіп отырған» [4], - деп, 
бала тәрбиелеуде дана ойлардың бала сана-
сына жеткізу жолындағы түсіндіру арқылы 
жет  кізіл етіндігін де ғалым Сейсенбаева Ж.А. 
өз еңбе гінде нақтылаған. «Жеке тұлғаны 
өмір ге бейімдеп, жан-жақты дамыта даярлау 
үшін бұл қасиетті әрекетке жеке адам, ұжым, 
топ, жалпы әлеумет жауапкершілікпен қаты-
сады. Тәрбиеге халық тәжірибелері (халық 
педа го гикасы), әдебиет, өнер, кино, радио, 
теле   дидар, табиғат мүмкіндіктері пайдала-
ны   лады. Тәрбие тәжірибелерінің негізгі 
тіре  гі – ұлттық тәрбие. Қазақ отбасында ұлт-
тық тәр бие ана құрсағынан басталып, адам-
ды өмір бойы және оны ол дүниеге шығарып 
салу   мен аяқталатын әдет-ғұрыптар мен 
салт-дәстүрлер негізінде жүргізіліп, іс-әре -
кет тер мен қарым-қатынастар арқылы жүзе-
ге асады» [4], - деп, қазақ халқының бала 
тәрби есіне жан-жақты қарастырып, ұлттық 
тәрбие нің роліне ерекше тоқталған болатын.

Бізде бүгінгі қоғамды, соның ішінде бала 
тәр бие сіне ата-ана мен мұғалім ролімен 
бірге, бүгінгі теледидар мен интернет ерек-
ше орын алып отырғаны ақиқат. Ата-ана 
жұмыс пен жүріп, отбасының матиеалдық 
бол мысына көбірек назар аударып кеткендігі, 
ал, мұғалімнің мектеп қабырғасында жауып 
беріп, білімі мен тәрбиесіне мектеп аума-
ғын да жауап беретінін ескерсек, қалған бос 
уақытында бастауыш баласының теледид-
ар мен интернетке тәуелді болып отыр ғаны 
көңіл қынжылтса да шындық екені белг-
ілі. Баланың мінез құлқы мен өмір лік көз-
қарас тары да соған байланысты өз ге ріс  ке 
ұшы рауда. Ендеше, ата-ана балаға өзін дік 
қамқорлықпен қатар, адамгершілік, от ба-
сы лық қағидаттармен толыққан тәрбие бе ре 
білсе, мұғалім білім мен рухани-адам гер-
шіл ік пен халықтық тәлім-тәрбие бере білсе, 
еке уара байланыс орнатылса, бол мысы то-
лық дамыған адам тәрбиелеріміз анық. 

Ұлы ойшыл Абай өзінің отыз жетінші 
сөзінде: «Мен егер заң қуаты қолымда бар 
кі сі бол сам, адам мінезін түзеп болмайды 
дег ен кісінің тілін кесер едім» [5]- деп, адам 
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міне  зінің өзгеріске түсетінідігін айтып өткен 
бо ла тын. Яғни, адамның өсіп жетілуіндегі 
тәр бие нің роліне ерекше назар аудара оты-
рып, адам баласы бір-бірінен ақыл, ғылым, 
ар-мінез арқылы озатындығын меңзеген. 
Онан басқа жолмен озамын демектің бәрі - 
ақы мақтық дей келе, адамды тәрбиелеудегі 
қоғамдық ортаның ролінің ерекшелігін сара-
лап көрсетіп берді. Адамның жақсы, жаман 
болуы, ақылды, ақылсыз болуы генетикалық 
негізге байланысты, ақсүйек түқымынан 
шыққандар ақылды, алғыр болады дейтін 
теріс көзқарасқа қарама-қарсы Абай адам 
мінезінің қалыптасуы тәрбиеге байланысты 
екенін дәлелдеді. 

Қорыта келе, мектептегі бастауыш сынып 
оқушыларына тәрбие беруде адамгершілік 
рухани білім беруде ұлттық құндылықтар 
мен ата-баба дәстүрін негізге ала отырып, 

эстетикалық көзқарас қалыптастыруға 
жұмыл дыра білгеніміз абзал. Негізгі педа-
го гикалық ережелерді ғылыми пайдалану 
дәре жесін арттыру, педагогикалық қызметті 
игеру дің сапасын жетілдіру де осы мақсатка 
қызмет етуі қажет.

Жақсы педагог – бұл қай кезде де ең 
алды мен кәсіби деңгейі жоғары, интел лек-
туа лдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға. 
Ол оқытудың жаңа технологияларын өмірге 
ендіруге дайын, оқу-тәрбие ісіне шынайы 
жанашырлық танытатын қоғамнын ең озық 
бөлігінің бірі деп есептеледі. Осыған сәй-
кес, болашағында елім деп қызмет етер, 
отан сүйгіш тұлға болмысын дамытуда бас-
тауыш мектеп мұғалімдерінің еңбегі руха-
ни  лылыққа негізделуінде қажымас еңбегі 
қажет.
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СОТТА АЙТЫЛАТЫН ШЕШЕНДІК СӨЗДЕР   

Мақалада бұрынғы билер сотының қоғамдағы орыны мен атқарған қызметтеріне қысқаша 
шолу жасалады. Сонымен бірге, бүгінгі сот жүйесінің тілдік ерекшеліктері айтылады. Сот-
та айтылатын шешендік сөздер қаншалықты деңгейде дамып жатқандығы зерттеу нысаны 
ретінде қарастырылады. Сот үрдісі тілінің кейбір кемшіліктеріне талдау жасалынады. 

Түйін сөздер: би, билер соты, үрдіс, шешендік, құқықтық, прокурор, адвокат, айыптау-
шы, айыпталушы, үкім, қылмыскер

В статье дается краткий обзор на место в социуме и деятельность суда биев. А так же, 
рассматриваются лингвистические особенности системы суда. Объектом исследования яв-
ляется уровень развития риторики, которая употребляется в судебных делах. Делается ана-
лиз некоторых недостатков лингвистики судебных процессов. 

Ключевые слова: би, суд биев, процесс, риторика, права, прокурор, адвокат, истец, под-
судимый, решение, преступник

The article gives a brief overview of a place in society and the activities of the biy court. 
And also discusses the linguistic features of the court system. The object of study is the level of 
rhetoric, which is used in court cases. Done some analysis of the shortcomings of linguistics trials.

Keywords: bi, biy court process, rhetoric, law, prosecutor, lawyer, the plaintiff, the defendant, 
the decision, the perpetrator

Қазақтың билер соты өзінің шынайы-
лығы мен халыққа ең жақын құқықтық орган 
бол ған. Құқықтық құрылымы және сот ісін 
жүргізуде өзіндік қалыптасқан бай тарихы 
бар, әлемдік үлгідегі классикалық соттарға 
қай жағынан да үйлесе алатын бірегей сот 
жүйесі екеніне дүниежүзіндегі ғалымдар 
нақты көз жеткізді.

Би – бірінші кезекте халыққа сот төрелігін 
шынайы, әрі турашылдықпен жүзеге асыру-
да әділ билігімен танылған, соттық функция-
ны атқаратын мемлекеттік қызметші. Ол сот 
ісін жүргізгенде өзі қадағалайтын тәртіп-
ті лікті қатаң сақтай отырып, істің күр делі-
лігі мен екі жақ тараптардың ықылас-мүд-
делеріне баса назар аударған. Сонымен 
бір   ге, іске қатысатын тараптардың өкілдері 
мен өзге де қатысушылардың мүмкіндігін 
шек     темей, жариялықты қатаң сақтайтын 

әділ төреші болған. Би соттың дәлелдеу 
қорытындысында екі тараптың бірі жеңіп, 
бірі жеңіліп емес екі жаққа да шындықты 
мойындата білген. Халық алдында өзінің 
шынайы шешімімен тараптарды татула-
стырса ғана әділ ісімен даңқы артқан. Он-
дай билердің атақ-абыройы бүкіл елге та-
рап, мың даған шақырымдардан даушылар 
іздеп келіп, жүгініске отырған. Сондықтан, 
Қазақ елінің билер соты барша жұрт ал-
дында кәсіби жағынан әбден шыңдалған, 
тәуелсіз сот билігі ретінде сақталып келді. 
«Адал би – әділ би» деген принцип содан 
қалған. Қазақтың билер соты өзіне жүгінген 
тараптардың дауларын қарастыра отырып, 
тараптардың арасында, рудың арасындағы 
бітімгершілікке және бірлікке қол жеткізуге 
тырысатын. Билер сотының осы асқақ 
мұрат тарының талабына жауап беру үшін 
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би лер дала даналарының мектебінен өтуге, 
ал дыңғы ұлы билердің сынынан сүрінбеуге 
тиіс болған[1].

Көшпелі қоғамда өмір сүрген Қазақ елі-
нің арғы тегінде мемлекет басқару, оны 
жүйе леу, құқықтық қарым-қатынасты рет-
теу, сот ісіне билік айту туралы заңнамалық 
жазба мұралары болғаны ежелгі Скиф, Сақ, 
Ғұн, Үйсін мемлекеттері туралы жазбалар-
да сақталған. Соларға бірден-бір мұрагері 
болып отырған бүгінгі Қазақ елі. Бізге тым 
әріден жақындығы бар көне елдердің бірі – 
ежелгі Шумерлер. Қадым заманнан-ақ қос 
өзен арасында мәдениеттің алтын бесігін 
тербеген Бабыл (Вавилон), оның ішінде 
Шумер мемлекетінің қалдырып кеткен 
мұра лары ұшан-теңіз. Осы шумерліктер 
сақ тармен, сақтар қазақтармен етене туыс 
екенін бүгінде тарихшылар, археолог ғалым-
дар дәлелдеу үстінде.[2] Қазіргі жыл сана-
уы мызға дейінгі он жеті мыңыншы жыл да 
пай да болған, сол Шумерлер өмір сүрген 
Бабыл мемлекетінің Ата заңы – «Хаммура-
би» деп аталған. Кейбір мемлекеттік құқық 
тарихында бұл заң «Хаммурапи» деп бұр -
маланып жазылған. Бірақ түпнұсқада жоға-
ры  дағыдай «Хаммураби» деп аталғаны, осы 
құқықтық құжаттың толық нұсқасы жария -
ланған «Шет елдердің мемлекет және құқық 
тарихы жөніндегі христоматиялық» оқу-
лықта айна-қатесіз көрсетілген. Онда: «Ва-
вилон патшасы Хаммурабидің заң жинақ-
та ры (сот ісін жүргізу кодексі) жыл санау-
да ғы біздің дәуірге дейінгі 1792-1750 жыл-
дар да елге билік етудегі «ғұмырлы бақыт 
және мейрімді басқаруда» өзіндік мерейге 
қол жеткізген және сонымен бірге, келе-
шектегі ел басқаратындардың жаза тағайын-
даудағы құқық қолдану саясаты мен заң 
шығару шығармашылығындағы негізігі 
прин циптердің ұғымы жинақталған» деп 
көр се тілген. [3] Меніңше, 282 баптан тұра-
тын осы заңды шығарған Вавилон патшасы 
Хaммураға «БИ» атауы тектен текке қосыл-
ма ған тәрізді!?

«Билердің сөзі — ақылдың көзі» деген ха-
лық даналығы осындай дәйекке сүйеніп ай-

тыл  ғаны шүбәсіз. Сондықтан да ел билеуде, 
әсіресе қоғамдағы тәлім-тәрбие мен тәртіп-
ни зам дарды және құықтық дәстүр-салтты ел 
мүд десіне сай қалыптастырып, жетілдіруде 
билер дің атқарған рөлі аса зор. 

Билердің қалың бұқара халықтың ара-
сын дағы беделі мен атақ даңқын дүйім 
елге мәлім еткен тағы бір ерекше қасиеті – 
қара тілден май тамызған шешендік өнері. 
Елі мен жеріне бақ-береке, ынтымақ-ырыс 
бұйыртқан, ел қорғаны батыры мен бағ ла-
ны на Алладан тілеу тілеген даналық ойдың 
ал тын кені — батагөй абыздығы.

Майқы бидің «түгел сөзі», Әз Жәнібек 
хан ның «әдет-ғұрыптары», «Қасқа жол-
ды Қасым ханның», «Тура жолды Тәуекел 
хан ның», «Ескі жолды Есім ханның», одан 
кейінгі «Әз Тәукенің «Жеті Жарғысын» мем-
лекет атынан қолданылатын заң дәрежесіне 
жет кізіп, талқылаған, сөйтіп қоғамдық 
қарым-қатынасқа енуіне кепілдік берген сол 
заман ның атақты билері болатын.

Бір сөзбен айтқанда, мыңдаған жылдар 
Қазақ елінің мемлекеттік құрылым жүйесіне, 
дәс түрлі құқығына өлшеусіз үлес қосқан 
билер дің мемлекеттік билік саласында және 
әділ сот үшін атқарған қызметінің салмағын 
те рең ұғыну – тарихтағы ажырамас бірегей 
таным дылық.

Қарым-қатынас құралы ретінде тіл қо-
ғам    дық-саяси, ресми іскерлік, ғылыми 
және мәдени өмірдің барлық салаларына 
қыз мет етеді. Қазіргі кездегі шешендік сөз-
дер д і зерттеуші ғалым Г.З.Апресиан оны 
маз мұнына қарай жіктейді. Солардың бірі 
– сотта айтылатын шешендік. Сотта қол да-
ны  латын шешендіктің иелері прокурорлар, 
адвокаттар, қоғамдық айыптаушылар мен 
қор ғанушылар, айыпкерлер болады.Сот үде-
рі сіне (процесіне) қатысушы судья, айып-
тау шы мен қорғаушы күнделiктi тұр  мыс-
тiр шiлiгiнде әрдайым адамдармен қарым-
қатынас жасайды, көпшiлiктiң ал дын да, 
қалың ортасында жүредi. Сот ме ке   ме лерiн-
де заң атынан сөйлеп, заң ко дек с терiнiң бап-
тарына сүйене отыра, тiл  дiң көмегiмен кiнә-
лi нi илан дырады, көндiредi, мойындатады, 
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қыл мысына қарай үкiм шығарады, не үкiмдi 
жеңiлдетедi, не жазықсызды ақтап алады. 
Осылайша судья да, прокурор да, адвокат 
та қызмет бабымен сот төрiнде көпшiлiк 
алдында сөйлеуге мәжбүр болады. Ал 
қызметтiк мiндетпен сот үдерісінде алқалы 
топтың алдында сөйлеу үшiн оларға не ай-
туды ғана емес, қалай айтуды да бiлу шарт, 
яғни сөз сөйлеуде жұртқа ықпал етудiң түрлi 
ерекшелiктерiн дұрыс меңгерген жөн. Сот-
та қолданылатын ше шен  дік сөздерді екіге 
бөліп қарастыру керек: феодалдық қоғам 
тұсындағы қазақтың әдет-ғұрып заңы бойын-
ша жүргізілген дау-да майларда орын алған 
шешендік сөз дер және біздің дәуіріміздегі сот 
жұмы сын да ай тылатын айыптаушылар мен 
қор ған у шы лардың сөздері.Бұрыңғы билікте 
айып таушының да, қарсыласушының да, ай-
ту шы ның да сөздеріне дәстүрлі модельдер 
мақал-мәтелдер, салыстырулар т.б. басты 
рөл атқаратын болса, қазіргі сотта айтылмақ 
ой дың логикалығы, күштілігі, пікірдің ай-
қын дылығы басты орынға шығады.

Сотта қолданылатын шешендік сөздер 
мо   но  лог түрінде де, диалог түрінде де жү з  е-
ге асады. Сотта қаралған, қаралуға тиіс қыл-
мыс ты істердің бәрі шешендіктің тақыры бы 
бола алады. Қазіргі кездегі жүр гізі летін сот 
жұмысындағы прокурордың да, адво кат тың 
да сөздеріне баға беру сипаты бола ды. Со-
нымен қатар сот ісі адам тағ дыры ше шіле-
тін жер болғандықтан сол адам ның өзін, 
іс-әрекетін (бұрыңғы еңбегін, қазір гі қыл-
мы сын т.б.) сипаттау басым болады. Проку-
рор мен адвокат өзара бір-біріне қара ма-қар-
сы тұрып сөз сайысына түспейді, екеуі де 
шындыққа жетуді, соттың әділ үкімі шы  ғуын 
көздейді. Олар тек судьяларға тек ар  нап 
емес, жалпы көпшілікке де қарата, өзге де 
жұршылықтың сана-сезіміне әсер ете тіндей 
етіп сөйлеуді ойластырады. Осы себеп  тен 
де бұл сөздерде нақтылы айтылған пікір  дің 
дәлелдемесі, қорытындысы болу мен қатар 
тыңдаушыларға әсерлі болу мақ са  ты да 
қойылады. Осы тұрғыдан келгенде су дья мен 
адвокаттың сөздері бір-бірінен сәл өзге  ше-
ле неді. Заңгердің тіл мәдениетіне мына лар 

енеді: 1) нормативтілік немесе дұрыс тылық, 
яғ ни әдеби тіл нормасына сәйкес жаргон, 
диалект және ауызекі тілдегі сөздерді (жаз-
баша тілде орфографиялық және пунк туа-
ция лық қателерсіз) қолданбай ойды дәлме 
дәл бере білу; 2) сөйлеу шеберлігі, яғни сөз-
дің ұтымдылығы, қисын ды лығы және сөз 
байлығының болуы, мәнер лі лік, сөз дара-
лығы. Сот қайраткері сауатты, тап қыр, се-
нім ді сөйлей білуі тиіс

 Дiттеген деңгейде сөйлей бiлу шеберлiгiн 
керек ететiн сот үдерісі дауласқан екi жақтың 
жасын  дай жарқылдаған пiкiр-таластарынан, 
қисын ды дәлелдерден, нақ та дәл, ұтымды 
да, ұтысты сөйлеуден тұратын кеңiстiк. Мұн-
дағы төрелiк айтар дiлмарлықтың мазмұны 
мен түрлерiнiң негiзгi өзегi - орын алған 
қыл мыстық жағдайды тә пiштей анықтау, екi 
ұдай пiкiр туғызбайтын дәлелдер келтiру, 
ой ды бейнелеп жеткiзер амал-тәсiлдердi 
қол  дану арқылы белгiлi бiр ақиқатқа көз 
жет  кiзiп, көпшiлiктi иландыра алу секiлдi 
қи сын дардан тұрады. 

Сот үдерісiнде сөйленер сөздiң мақсаты 
мен қисынын бажайлауға, ойын дәл, нақты 
етiп жеткiзуге баулуға, көптiң алдына шығып 
сөз сөйлер шешеннiң өзiне тән ерекшелiгiн 
көрсете алу мәселелерiне арналған ғылыми 
еңбе ктер бiздiң топырақта жоқтың қасы. 
Осы себептен де болар сот үрдісі тілінде 
көп теген кемшіліктер кетіп жатады. 

Сөз арасындағы логикалық байланысты 
жоғалту түсініксіз, күлкілі жағдайларға әкеп 
соғады: Мысалы, сот қайтыс болған адам-
ның талабын қанағаттандыра алмай ды. 
Немесе, сотталушы Миров қайтыс болған 
Мирова екеуі ішімдікті тұтынуды жал ғас-
тыр ды.

Дұрысы: (Сот қайтыс болған адамның 
туыс  тарының талабын қанағаттандыра 
алмай  ды), (сотталушы Миров, Мирова 
екеуі, қазіргі уақытта марқұм).Сөздерді 
дұр ыс таңдамау сөйлемде алогизмнің пайда 
бо лу ына әкеп соғады. Алогизм дегеніміз- са-
лыс  тырылмайтын түсініктерді салыстыру. 
Адам тағдыры таразыға салынар тұста мұн-
д ай қателіктерге жол берілмегені жөн. 
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 Дей тұрғанмен, Судьялар мен қорғаушы 
тілі нде де орынымен сәтті қолданыс тапқан 
сөз айшықтары да кездесіп жатады. 

Бірнеше рет қылмыс жасаған А. деген 
айып кердің сотында прокурордың сөзіне на-
зар аударайық.

«Жолдас судьялар! 1970 жылы туған А. 
де  г ен азамат бірнеше рет ұрлық жасағаны 
үшін айыпталатын сот алдында тұр. А. әр-
бір қылмыс әрекетін жасағанда арақ ішіп 
мас болған. Алдын ала тергеу үдерісінде 
анық   талған және осы соттың үстінде тол-
ы қ   тай тағылған айып оның мойына қойы-
лып дәлелденді».Мұнда прокурор анық тал-
ған фактілерге айқын етіп баға береді, айып -
керге мінездеме береді, соттан қандай үкім 
шыға руды сұрайтынын білдіреді. Про ку р-
ор дың бұл сөзінде шешендіктің тілдік ак се-
суарлары (мақал-мәтелдер, айшықты сөз дер 
т.б.) жоққа тән, өйткені олардың бұл сәтте 
керегі жоқ. Бұл сөз функционалдық стиль дің 
белгілерін дұрыс сақтаған.

Ал енді адвокаттың сөзіне келетін болсақ, 
мұнда адвокат «Осы қылмыстық істің қоз-
ғал уына не себеп болған?» деп сұрақ қойып 
ала ды да, соны ашып көрсетеді. Мысалы: 
«Бірне ше күн бойы жүргізілген сот мәжілісі 
анық тағандай, қылмысты істі қозғауға се-
беп болған жан таппай жазылған арыз. 
Өз деріңе мәлім, арыз жүрген жерде ашу 
жүре ді, сондықтан шындық, әділдік, обьек-
тив  тілік жағдайлар бола бермейді».

Қазіргі адвокаттардан әрдайым мақал да т-
ып-мәтелдетіп отыру немесе құлаққа жағым-
да тиетін ұйқасты-ырғақты сөйлемдерді, әң-
гі  ме тақырыбына жанаспайтын айшықты сөз-
дер  ді (теңеу, эпитет, метафораларды) үнемі 
қол  дану талап етілмейді. Ең негізігі керегі 
– сөз дің жүйелілігі, логиканың дұрыстығы. 
Деген мен осы дәлелді, логикалы сөзді қазақ-
тың жатық тілімен, орайы келген тұста мақ-
ал-мәтелдерді, тапқыр сөздер, әсерлі эпи-
тет терді қолдана отырып жеткізсе артық 
бол майды. Мысалы: жоғарыдағы сөздерінде 
адво кат «Арыз жүрген жерде ашу жүреді», 
деген мақал ды орынды пайдаланған. Сол 
сияқты «жан таппай жазылған арыз» деген 
ұты мды фразаныда жақсы келтірген.

Мұнда тыңдаушының назарын аударатын 
«Көріп отырсыздар, атап айтқанда, про-
курор жолдас дұрыс айтты» деген тәрізді 
қыстырма сөздер, «Құрметті судья жолдас-
тар!» деген сияқты қаратпалар да бар. Бұлар 
қаз іргі замандағы сотта қолданылатын ше-
шен  дік сөздердің қажеттілікері екендігі бел-
гілі.Сот қайраткері сауатты, тапқыр, сенімді 
ретте сөйлей білуі тиіс. Егер заңгерлер іс-
кер тілде ғана емес, сондай-ақ образды әрі 
экспрессивті тілде сөйлей білсе, біздің соты-
мыз дың тәрбиелік маңызы ұлағая түседі.

Мен зерттеу жұмысымнан мынандай тұ-
жы  рымдар жасағым келеді:

1. Бұрынғы билер сот төрелігін шына-
йы әрі турашылдықпен жүзеге асыруда әділ 
билік жүргізген;

2. Әділ төреші болған;
3. Екі тараптың бірі жеңіп, бірі жеңіліп 

емес екі жаққа да шындықты мойындата 
білген;

4. Билердің қалың бұқара халықтың ара -
сындағы беделі мен атақ даңқын дүйім елге 
мәлім еткен тағы бір ерекше қасиеті — қара 
тілден май тамызған шешендік өнері. 

5. Елі мен жеріне бақ-береке, ынтымақ-
ырыс бұйыртқан — батагөй абыздығы.

Ал қазіргі тәуелсіз еліміздегі сот ісі қан-
ша лықты дамуда? Бұрынғы билер соты мен 
қазіргі сот ісі қаншалықты бір-бірімен сәй ке-
се ді? Сот тіліндегі шешендікті дамыту үшін 
нақ ты қандай жұмыстар жасалуы керек? 

1. Қазіргі сот ісінің де көздеген мақсаты 
кі нә ліні тауып, әділ үкімшығару. Айыптау-
шы мен айыпталушыны ортақ бітімге кел-
тіру. Бұл жағынан бұрынғы билер жолынан 
адас пай келеміз деген сенімдемін.

2. Бұрынғы билер сөзге шешен болды де-
сек, қазіргі таңда осы мәселеден ақсап тұр-
мыз. Сол себепті сот шешендігін дамытатын 
және сот мамандарын оқытатын ұйымдар, 
курс тар ашылып, ЖОО-на пәндер енгізілсе.

3. Бұрынғы билер елдің ынтымағын арт-
тырып отыратын батагөй абыз болды де-
дік. Осыған байланысты әр облыстарда, әр 
аудан дарда, әр ауылдарда ақсақалдар алқасы 
құрыл ғаны жөн. Алқаның мүшесі болып елге 
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ең бегі сіңген, өмір тәжірибесі мол, көреген, 
діл мар, шешен ақсақалдар тағайындалса.

1. Ақсақалдар алқасына соттың үкіміне 
әсе рін тигізе алатындай құзіреттілік берілсе 
деп ойлаймын. Осы аталғандардың барлығы 
ауыл ара сындағы ағайынның арасы ашылма-
уына, береке-бірлікті, ынтымақты сақтауына 
өз септігін тигізер еді. 

Прокурор көпшiлiк алдына шыққан кезде 
өзiн заңның сақшысы, әдiлдiктiң жаршысы, 
мәмiле ге келе бермейтiн тұлға, сөзi мен iсiне 
табан ды жан екенiн сезінуі қажет. Әйгiлi ад-
вокат А.Ф. Конидің: «Қорғау кезiнде тасып 

сөй леудi кешiруге болады, ал айыптау iсiнде 
тау сыла сөйлеудi ке шiруге әсте болмайды» 
дейтіні бар.

Таңдай қақтыра тамсандырар, тағдыр 
тәлкегiнде сүйеушi, тiреушi болар сот 
үдерісінде сөз қадiрiне иек артқан талай 
дарынды прокурорлар мен адвокаттардың 
маңдайы мен та лайы жарқырап шығар күнi 
әлi алда. Сөз қасиетiн бойына мол сiңiрген 
бiрегей таланттардың дүниеге келерi 
хақ. Сондықтан соттағы шешендiк өнер - 
өмiршең деген байлам түйдік. Тек бабадан 
қалған дәстүр талабынан шығатын болайық.
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Абай атындағы ҚазҰПУ.Филология институтының «Қазақ тілі және әдебиеті» 
мамандығының  2-курс студенті

ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ ШЕРТІЛЕ СЕРПЕР ШЕШЕНДЕРІ

«Қазіргі заманның шертіле серпер шешендері»  мақаласында  ертедегі айтыс пен қазіргі 
ай тыс  тың айырмашылығы мен ұқсастықтары   айтылған.  Мақалада бүгінгі айтыс пен бұр-
ын  ғ ы айтыстың арасындағы айырмашылық қандай? Қазіргі айтыстың артықшылығы неде, 
кем шілігі қайсы? деген мәселелерге жауап бере отырып, қазіргі айтыскерлеріміз қан ша лық-
ты  дәрежеде айтысып жүргендігі жөнінде ой қозғалған. 

Айтыскерлерге қойылатын талаптар мен айтысты дамыту жолдары айтылған. Айтысқа 
шоу айтыстың қажеттілігі бар ма? деген сауалға айтыскерлер пікірлері арқылы жауап алы-
нып, өз ойы қорытындыланған. Айтысты дамытудағы негізгі проблемалар көрсетіліп сол 
проб лемаларды шешілу жолдары  қарастырылған. 

Түйін сөздер:  айтыс, шешен. термин, тәрбие, талант, дарын, ақын

В статье «Қазіргі заманның шертіле серпер шешендері»  говорится о тождествах и разли-
чиях исторического и современного айтыса. Автор дает ответы на вопросы «В чем различие 
исторического и современного айтыса?» и «Каковы положительные и отрицательные сторо-
ны современного айтыса?», а так же оценивается уровень современных поэтов-импровиза-
торов. Рассмотрены требования к поэтам- импровизатором и пути развития айтыса. Дается 
ответ на вопрос «Нужен ли шоу айтыс для современного айтыса?» учитывая мнения и точки 
зре ния поэтов- импровизаторов. Показаны основные проблемы при развитии айтыса и рас-
сматривается пути решения проблем.

Ключевые слова: айтыс, риторик,. термин, образование, талант, одоренный, поэт

«The impulse clicks of modern orators» of ancient and modern competition questions in the 
article referred to the differences and similarities. What is the difference between the current and 
previous competition questions in the article? What are the advantages of the current competition, 
the lack of what? aytıskerlerimiz answering the questions to reflect on how much is that arguing 
with excitement.In the left Aytıskerlerge requirements and development. Is there a need for a 
single show competition? aytıskerler the question summarized interrogated by the judgment of 
his thoughts. Shows the development of the left main problems are ways to solve these problems.

Keywords: aitys, speaker. term, education, talent, talent, poet

 Шешендік өнер-шиырлы сөздің сынық 
қалдықтарының астарлы, азулы үні десек 
те болатын шығар. Шешен сөзінің түпкі 
төркініне мән берсек те астарлы ұғым сыры 
аңқып жатыр емес пе?! Сонау Грек, Рим за-
манынан бертін келе жатқан бұл өнердің кез 
келген адамның уысына түсіп, ойына келе 
бермейтін үлкен өнер екендігі айтпаса да 
ойға қонымды. Шешен тілдің серілеріне жа-
татын ұлы дала өкілдерінен  қазақтың ата-

бабаларының өзі бір үлкен әлемдей көрінеді. 
Майқы биден басталып, үш биіміздің өзі таң 
қаларлық тартысты суреттерді тілімен салды 
емес пе?! Жұмбақтап жеткізілген ойдың сы-
рын ашып, сезіп қоюдың өзі аса ептілік пен 
байқампаздықтың белгісі. Сонда, шешеннің 
бойынан шебер сөйлеу қабілеті ғана емес, 
бай қампаздық, ойшылдық, әлеуметтік өмір-
дің суретін ойша елестете сөзбен салу және 
өз бойына тән батылдығы да көрініп жатады. 
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Ме нің ойымша, шешен деген түбінің өзінде 
бір ой жатқан сияқты ол «шешім» неме-
се «шешу» тәрізді. Қарап отырсақ, қазақта 
да шешен дер аз болмады орақты тілімен 
ойып түсірер қазағымыздың қанындағы 
бұл қасиет «қазақ» атауының өзінің қайтпас 
қайсарлығын аша түскен тәрізді. Расымен, 
ойла нып қарасақ, қазақтың шешендері үл-
кен түйінді мәселені тарқатып отырды емес 
пе?! Жұмбақ дүниенің өзінің ішкі сырын тү-
сі ніп қою мен суырып салмалылығы да тағы 
бар.Шешен сөзін халықаралық термин мен 
атасақ, «оратор» деген сөз. «Оратор» ла-
тын ның «очаче» - «айту», «сөйлеу» деген 
сөзінен шыққан. Дальдің түсіндірмелі сөз-
дігін де «оратор» вития (ділмар), краснос-
лов (қызыл сөз), речистый человек (сөзшең 
адам), мастер говорить (сөйлеудің шебері). 
Осы ның бәрінде де шешен (оратор) әсерлі, 
әде мі, бейнелі, көркем, ойлы сөйлей алатын 
адам деген мағынаны білдіреді. «Шешен» 
сөзі қазақ тілінің этимологиялық сөздігінде 
был айша түсіндірілген: «Шечан» сәсән сөзі 
қырғыз, қарақалпақ, өзбек, башқұрт тіл-
дерінде де қазақ тіліндегідей мағынада қол-
даны лады. Түркі тілдерінің бұл тобында ше-
шен сөзінен туған шешенсу, шешенсіну сөз-
дері кездеседі. Өзбек тілінде чечан сөзінің 
«неге болса да ұста, шебер», тува тілінде 
(чечен) «әдемі, көркем» деген қосымша 
мағы  налары бар. Моңғол, бурят-моңғол, 
қал мақ тілдерінде кәкән, сэсэн, цэцэ сөзінің 
«даныш пан, ақылғөй, дана, тапқыр» деген 
мағы н алармен қатар «мерген», дәл тигізетін, 
дәл басатын деген де мағынасы бар. Чечен 
// сасан сөзінің бұл мағыналары алтай, якут, 
тува тілдерінде де кездеседі. Б.О.Оразбаева 
қыр ғыз тіліндегі чечерке сөзін талдай келіп, 
бұл форма моңғол тілдерінен ауысқан болу 
керек дейді. Шешен сөзі —шеш (чеч. сэс. 
цэс. цэц) түбірі менен қосымшасынан тұра-
тын түрік, моңғол тілдеріне ортақ сөз болуы 
мүмкін» (Б.С.) («Қазақ тілінің кысқаша эти-
мологаялық сөздігі». А. 1966, 222-6.)[1]. Ал 
қазіргі орыс тіл білімінде шешен деген сөз 
көпмағыналы: 1) шешендік өнермен айна-
лы сатын адам; 2) жиналыста т.б. көп ші-

лік алдында сөйлейтін адам; 3) қызыл тіл ді 
меңгерген шешен сөйлеуге кабілетті адам. 
Осы себепті де бұл сөздің әр жақты түсі-
ніктемесі пайда болды. Тіпті орыс тіл білі-
мін де «оратор» деген сөзге анықтама тіркеп 
айту да бар: жақсы шешен, жаман шешен, та-
лант ты шешен, жалынды шешен т.б. 

Шешендік сөз мынадай талаптарға жауап 
беруі керек.

• Белгілі бір әлеуметтік мәні бар тақы-
рып ты қозғайтын және шаршы топ алдында 
ауы зша айтылған сөз болу.

• Әңгіме өзегінің дәлелі (аргумент) бо-
лу ға тиіс, соның арқасында тың дау шы -
лар ға бір нәрсені әуелі түсіндіріп, со-
дан соң ойлантып, ақырында белгілі бір 
ха р е кетке ұмтылдыруды көздеуі қажет.

Тыңдаушыларға жақсы әсер етіп, құлақ 
құры   шын қандыратын, сүйсіндіретін эсте-
ти ка лық қасиеті болуы игі. Шешендік сөз 
дәс   түрінің қажеттігі ауызша сөйлеудің аясы, 
кеңіген сайын арта түсуде. Жиналыс, мәжі-
ліс, құрыл тайларда, пікірсайыс жиындарда, 
семи нар, симпозиумдарда шешендік өнер 
өте қажет. Сонда, шешеннің бойынан ло-
ги  ка мықтылығы, сөз шеберлігі, жылдам 
жауап қату, қышыған жердің дәл үстінен 
ба   сып қышуын қандыру немесе нысанаға 
дөп тигізіп көптің көңілінен шыға білулік 
те шешеннің бойынан табылатын қастерлі 
қа  сиет. Өзіміз ойлап қарасақ, сиырдан сүтті 
сау май-ақ ағызу, құстың қанатын қомдамай-
ақ ұшыру, адамның тілін айтпай-ақ түсіну 
де ген әр адамның бойынан табыла бермейтін 
қасиет.  Шиырлы сөзді нақыл сөзге айналды-
рып артына мұра қылып қалдыратын, билері-
міз  дей төрелігін төңіректегілердің ойына 
сәй  кестендіріле айтатын қазіргі таңда ше-
шен    дер бар ма? Олар кімдер ? Деген сұраққа 
жа уап берейік. Қазігі таңда шешендер жоқ 
деп айта алмаймыз. Өскелең ұрпақты өзіне 
елі  тіп әкететін айтыскер ақындар тұрғанда 
ше шен дік өнердің сыры шертіле бермек. 
Тари  хымызда айтыстың мәні қандай бол-
ды? Бүгінгі қазақ айтысының тәрбиелік мәні 
қан дай? Бүгінгі айтыс қай бағытта ұйым-
дас тырылған? Шешендік өнерге тигізе тін 
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пай дасы неде? Шоу айтыс қажет пе? Айтыс 
— ауыз әдебиетінде ежелден қалып тас   қан 
поэзиялық жанр, топ алдында қолма-қол 
суы рып салып айтылатын сөз сайысы, жыр 
жа рысы. Айтыс — синкреттік жанр, ол тұр  -
мыс-салт жырларынан бастау алып, келе-
келе ақындар айтысына ұласқан. Ақын дар 
ай ты  с ында «жаттама (трафарет) өлең дер аз 
болады» (С.Мұқанов).. Әсет пен Ырыс жан 
айтысында Ырысжан: Дау айт ып күні бұрын 
көрсетпелік, Майданда озса жүй рікке есеп-
телік. Орта жүз түгел біл ген Ырысжанмын 
Үш кессе қауқарым бар кесір ткелік, –деп, 
Әсетті ықтыра сөз тас тай ды, ал Әсет оған: 
Айыр көмей, жез таң дай, қаусырма жақ, 
Алты арысқа білінген екен менмін [2], –деп, 
ас қақ жауап қатады.Ақын  дардың бірден 
асқақ кетуі тек бірін-бірі ығыстырып үркіту, 
тұқыр ту ниетін көз де м ейді, олар сонымен 
қа тар бір-бірінің аяқ алы   сына, сөз саптасы-
на, өнер лілігіне бар   лау да жа сау мақсатын 
көз деген. 

Шаршы топтың алдында шашалмастан 
ай ты   латын ой-толғамдар мен саяси астарды 
жет   кізер айтыскерлерге таң қалмасқа бол-
май   ды. Бір қайырымының өзінде әзіл неме-
се зіл жататындығын байқаймыз. Сыпайы-
лы   ғы  мен халықты баурап алатын Айнұр 
әп    кеміз бен қалжыңы аралас айтысымен 
бар халық тың назарын өзіне аударатын Бал -
ғынбек ағамыздың интернет сайтынан ай-
тыс   қан айтысына тоқталып өтсем:

Қалайша басыңнан сөз асырасың,
Толғайсың бойыңда жыр тасығасын.
Айтысу ғаламтормен саған жақсы,
Қауғадай сақалыңды жасырасың.
Журналист болып кейде қиналасың,
«Жетінші арна» жаққа жиналасың.
Эфирге бірақ сені шығармайды,
Дәу денең экранға сыймағасын,- деген 

Айнұр әпкеміздің сөзінен кейін қандай жау-
ап айтылады екен деген ой оралады. 

Әдеттен түйреп сөйлер арылмапсың,
Дегенмен бұзылмайды көңіл нәпсім.
Жырымыз жетіп жатса болды емес пе,
Балпиған түрімізді не қылмақсың?
Сыйғыза алмады деп экраным,

Айнұр-ау қайда сенің оқығаның?
Қарға құрлы бойыңда қаның болса,
Көзімді көп алдында шоқымағын.
Экраннан айтысты аластаған,
Адамдарды айтсаңшы беті қалың.
Сақалды өсірсем де қауғадай ғып,
Қырамын басқа түкті айнадай ғып.
Өзіме өскен нәрсе өзіме тән,
Қайтесің жұрттың жүнін дау-дамай ғып.
Әпкеміз бен ағамыз шешен бе? [3] Әрине, 

бұ рын  ғының жалғасы қазіргінің жаңасы 
де сек те сыйымды тәрізді. Сезім, серпіліс, 
іш кі толғамдар тоғысып толымды дүние 
бо лып шығады. Ойланып жазуда қиындық 
кел  тіретін сөздердің айтылым барысында 
бірі  нен кейін бірінің ағытыла беруі үлкен 
энер гия мен күштің айнасы шығар бәлкім?! 
Балғынбек ағамыздың сөзінде астарлы сын 
және әзіл әрі әлеуметтік мәселе де қоз ға-
лып өтуде. Бір қайырымының өзі үш түрлі 
мә се лені қозғап отыр емес пе?! Айтыс мәсе-
лесі, қазіргі таңда экраннан көрсетіле бер-
мейтін, халықтан алыстап отырған айтыс-
ты бір проблема ретінде алып көрсеткен. 
Әри не, бұл барлығымызды ойлантарлықтай 
мәсе ле. Соңғы кезде айтыстың төңірегінде 
әңг іме көбейіп кетті. Қазір миллиондап 
ақша беріп, көліктен көлік тігіп, ақын да-
ры  мызды «бүлдірдік» дейтіндер бар. Ай-
тыс ә деп басталған сексен-тоқсаныншы 
жыл дардағы айтысты аңсайтындар да жоқ 
емес. Бүгінгі айтыс пен бұрынғы айтыстың 
ара сын дағы айырмашылық қандай? Қазіргі 
ай тыстың артықшылығы неде, кемшілігі 
қай сы?  Қарлыға Ибрагимованың сұхбаты 
төң іре гінде осы мәселе жөнінде алдыңғы 
буынд ардың ойына құлақ түре кетсем: 
Қонысбай Әбіл:«Қазіргі айтыстың ең үлкен 
кемшілігі өткірлігін жоғалтып ал ды. Біз-
дің кезімізде айтыста айтылмаған мә се   ле 
қалмайтын. Облыс-облыспен жары сып, ко-
манда болып та, айтысатынбыз. Оның бір 
жақсы жері айтыстың  алдында қар сыла-
сы мыздың өңіріне арнайы барып, тұрмыс-
тіршілігін барлап, жергілікті хал ық тың 
жағ дайын зерттеп қайтатынбыз. Қазір гі-
д ей сырттай тұспалдамай, көзбен көріп, 
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нақты жағдайларды мінейтінбіз. Бүгінгі 
айтыста осы дәстүр жоқ. Бүгінгі күні айты-
лып жүрген «ақындарымыз ұсақталып ба-
рады» деген сөз негізсіз емес. Біздің кезі-
міз дегі айтыста ірі-ірі, түйдек-түйдек мәсе-
ле лер көтерілетін. Ал қазір жүлде тарата-
мыз деп те ақындарымызды «бүлдіріп» ал-
дық. «Дүние пейілді бұзады», – дейді. Біз 
кезінде дүние үшін айтысқан жоқпыз. Ай-
тыс тың мақтау қағазын алсақ та мәз бола-
тынбыз. Республикалық айтыстың өзін де 
бірінші орынға магнитофон, екінші орынға 
транзистор, үшінші орынға шәйнек тігі ле-
тін. Соның өзін місе тұтатынбыз. Ал қаз ір 
автокөлік тігіп, оны сахнаға шығарып қоя-
мыз. Дүние тұрған жерде сыйластық та, 
сах на мәдениеті де естен шығып кетпей 
ме? Бүгінгі айтыста сондай жағдайлар да 
орын алып жатады.» Әселхан Қалыбекова: 
«Қазіргі айтыстың көрермені жоқ. Теледи-
дар дан көрсетілмегеннен кейін ақындар ай-
нал  дырған 2000-3000 мың адамға айтады да, 
кетеді. Біздің кезімізде айтыс мазмұнды бола-
тын. Айтқандарымыздан Үкімет қорытынды 
шы ға ратын. Сөздері уытты, айтарын қадап 
айта тын, өлеңдерінің көркемдік дәрежесі 
жоға ры Бекарыс, Сара, Мұхтар, Жандарбек 
сынды жақсы ақындар бар. Бірақ олар не 
айтып, не қойып жатыр теледидардан бе-
ріл  мейді. Ақындардың сөзі халыққа жетіп 
жат қан жоқ. Әрі  қазіргі айтыста дайындық 
жоқ қой. Ақындар дайындалмай айтысады. 
Бір айтыста айтқанын, екінші айтыс та ай-
тып отыра беретіндер бар. Келісіп айтысуды 
шыға рыпты соңғы кезде. Мұның алдын алу 
үшін облыспен облыстың айтысын жасай-
мыз ба, білмеймін, бірнәрсе ойластыруымыз 
керек. Ақындарға миллиондап ақша беріп, 
көлік мінгізіп, жаман үйретіп алдық. Бір рет 
жүлде  алған ақын аннан да мыннан да жүл-
де алады. Содан кейін әрине айтыстың қадірі 
болмайды. Дүние таратылғасын қазіргі ай-
тыс қадірсіз болып кетті.» Иә, расы мен де 
алдыңғы аға буындардың көтерген мәсе лесі 
дау туғызарлық та. Қазіргі таңда ұйым дас-
ты рыл жатқан шоу айтысы қазаққа керек пе? 
Оның айтысқа қосар үлесі қандай болмақ? 

[4] Деген сауалға жауап алып көрелік: Әсия 
Беркенова: «Қазіргі ақындар «Бес ғасыр 
жыр лайдыны» оқып алып, сондағы сұң ғы-
ла ойлардың «көйлегін» өзгертіп, құдды 
өзі жанынан шығарғандай айтып отыра 
бере тін болды. Айтарын үйлерінде жазып 
алып, онысын құлағына қыстырып жүріп 
жаттап, сонысын сахнадан айтатын лек 
келді. Баспасөзде осы келісіп айтысу де-
ге н нің бар екені туралы әңгіменің шеті 
шық ты ғой. Мен өлеңді табан астында шы-
ға рып, өзінің тұлғасын, интеллектуалды 
дең гейін көрсететін ақындарды ұнатамын. 
Бұл жағынан Айбек Қалиев, Рүстем 
Қайыртайұлы, Жандарбек Бұлғақовтардың 
айтыстары жақсы. Қазіргі ақындарды дү-
ние ге қызығып кетті деп кінәлайтындар бар. 
Кез келген өнер бағалануы керек. Қазіргі 
на ры қтық заманда ақындарға жүлде беріп, 
материалдық жағынан демеу әбден дұрыс. 
Аталы сөз айтқанға ат басындай алтын бер-
сек, оның несі айып? [4] Мені айтысқа ті-
гі лген жүлде емес, соны саралайтын қа зы -
лар алқасының қаншалықты әділдігі алаң-
датады. Айтыскерлердің арасында дү ниеге 
құнығып кеткендер де бар. Бәйге үшін 
қарсыласының басынан аттап кетіп жат қан-
дарды да көріп жатамыз. Бір күнде бес ақын-
мен айтысқан Оразалы Досбосынов ай тыс-
тан бір көлік мінбей-ақ кетті ғой. Ал қазір 
Ораздың тырнағына да татымайтын сөз ай-
тып жүргендер машина мініп жатыр. Ай тыс 
негізінде шоу болуы керек. Айтыс шоу ға 
айналып, жұртты қызықтырмаса, есіне те тін 
айтысқа ешкім келмейді. Бізге айтыс өткі зу-
дің формасын жетілдіру керек.» 

Менің ойымша, айтыстың даму қарқыны 
жа ман емес. Жуырда Жамбыл  атындағы 
Қазақ Мемлекеттік филармониясында өткі-
зіл  ген жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың 
туға нына 170 жыл толуына арналған І 
Республикалық студент ақындар айтысының 
жүр гі зушісі болдым. Студент ақындардың 
ше  шен тілдеріне іштей таңырқадым да. 
Оларғ а қарап қазақ айтыс өнерінің тамы-
ры  ұзаққа дейін тарайтынына көзім жетті.
Астана лық ақын Нұрқанаттың мамандық 
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жө нінде тастаған әзіл сұрағына  Алматылық 
Қанат Мырзахан  өз мамандығын өмірмен 
бай ла ныстыра жауап қатып, ситуациядан 
шы ға білді: 

Адам да компьютер секілді ғой
Менің айтқан сөзіме иланыңыз
Бірден көзге түсетін адамзаттың
Бет жүзін манитор деп ұйғарыңыз
Қос қолды пернаетақта деп ала бер 
Себебі жазу жазып ширадыңыз
Барлық іс әрекетті басқаратын
Процессор емес пе миларыңыз
Антивирус емес пе иманымыз! [5]
Мамандығының ерекшелігін ескерте 

кетіп, сөз түйінін: «Әрқайсысы әр мамандық 
бол  ғанымен, барлығы бір қазақтың бола ша-
ғы» деп аяқтады. Балғынбектей ағамыз бен 
Айнұрдай әпкеміздің жалғасын айтыскер 
сту дент ақындардан көрдім. 

Айтыстың формасына өзгеріс туып қазір 
шоу айтыс ретінде әнші немесе сықақ шы лар-
мен айтыскерлер арасында айтыстар өтуде. 
Көп көрерменнің күлкісіне бөле ніп, қо ше-
ме тін алуда. Ұйымдастырылу жағындағы 
не гізгі мақсат та айтыстың көрермендерін 
кө бейту, халықты қызықтыру. Ол мақсат 
орын далып жатыр. «Керемет» деген жерде 
«Бірақ» деген сөздер де қатарласып жүреді 
емес пе? 

Осы тұрғыда алдымызда бірнеше про-
блема бар:

1. Айтысты айтысушылар мен айтыстың 
маманы емес тұлғалардың арасында өткізу 
астарлы мәселені жоғалтып алады ма деген 
де ойым бар. 

2. Асылында бір адамға шабытпен келіп 
шалқытса демеп алып кететін айтыскерлер 
бөгеліп қалмайды ма? Бірақ бұл да уақытша, 
нағыз айтысқа жол сілтеп аламан айтыс шоу 
айтыстың арқасында көрермендерін көбейте 
түседі  деген үміттемін, дегенмен сылдыр 
сөзге көп мән беріліп кетуі де мүмкін.

3. Айтысты шоу қылып өткізетін жаңа-
шыл дық нағыз айтыстың дәмін кетіріп ал-
майды ма?

4. Көрерменді көбейту үшін, айтысты  да-
мыту үшін не жасау қажет?

Шәкірттік ойымды саралап ортаға са-
лып көрсем:

1. Айтысқа шоу айтыс емес, ескі қалпын 
жаңғырту керек. Ол үшін жұмбақ айтыстың 
рөлін арттырса жастарды, көрермендерді 
тарта түседі әрі логикаға жол ашылады;

2. Көрерменін көбейтіп, айтыскерлерді 
оның ішінде жас айтыскерлерді шыңдау 
үшін облысаралық айтыс жүргізілсе көкпар 
тәрізді тартысты болар еді;

3. Айтысты үзбей теледидардан көрсетіп 
отырса немесе «аламан айтыс» дегендей 
жаңа арналар көрсетілсе. Әнге берілген ар-
налар тәрізді айтыс арналары да көбейе 
түссе жақсы болар еді. Әрі болашақ қазақы 
дәстүрді  көріп өседі;

4. Айтыс формасы өзгертілмей айтыскер-
лер арасында кастинг жүргізілсе;

5. Айтыстың тағы бір тартысты өтуі үшін 
атақты, көпті көрген айтыскерлер өзіне үш 
немесе төрт шәкірттен тәрбиелеп солардың 
арасында жарыс өткізсе;

6. Айтысқа көреремен ретінде қарттармен 
қатар жастар көптеп кіргізілсе, алғашында 
айтыстың иісін білмейтін жас оған қызығып 
келесі айтысқа міндетті түрде жанына адам 
ертіп әкелері сөзсіз;

7. «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» де мек-
ші, айтыс жанашырлары жиналып тың ой -
ларын орт  аға салып, айтысты дамыту мәсе-
ле лері жөнінде конференциялар өткізі ліп, 
баян дамалар қорғалса дамытпақшы ой дың 
қай мақтары іріктелер еді. Әрине, бұл қа з-
іргіде қалған асыл сынық шешендігімізді 
да   мы  татын шығар деген өзіндік ойым. Үш 
жүз адамды үш адамдай ұйып тыңдату, бәрі-
не ортақ тақырыпты білу саясатты білу мен 
қа  тар келіп жатыр. Санадағы сансыз ой лар -
дың сөлін қандыра жеткізу шешендік әрі 
ше   бер лік. Қазіргі заманның шертіле серпер 
ше  шен  дері көбейе берсін. Қазақтың айтысы, 
шешен дігі дамыған жағдайда ұлттың тілі де 
дамып, ұлттық рухы да көтеріледі.  Шешен-
дік сырын, ағытып жырын, көбейе берсін 
аға лар, тасқынша ақсын даналар. 
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