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 «Еліміздің ертеңі бүгінгі жас  ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың  тағдыры 
ұстаздардың қолында»

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев  
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А. Сағиқызы 
ҚР БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының философия 

бөлімінің меңгерушісі, философия ғылымдарының докторы

«МӘҢГІЛІК ЕЛ» – КЕЛІСІМ МЕН БІРЛІК ИДЕЯСЫ

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев өзінің Жолдауында айтқандай, 
«Мәңгілік ел» идеясы – ұлттық идея болуы тиіс. Оның мазмұнында келісім мен бірлікке 
негіз делген идеал бар. Келісім идеясы қоғамда басымды болуы тиіс, ол демократия мен 
құқықтық мемлекеттің негізгі принципі бола алады.

Түйін сөздер: идея, келісім, идеал, гуманизм, рухани мәдениет, құндылықтар

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в Послании народу Казахстана отме-
тил консолидирующую роль национальной идеи «Мәңгілік ел». В основе национальной 
идеи лежит идеал, основанный на согласии и единстве народа. Идея согласия является фун-
даментом и основным принципом демократического и правового государства.

Ключевые слова: идея, согласие, идеал, гуманизм, духовная культура, ценности

The President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev in his Address to the people of 
Kazakhstan noted the consolidating role of the national idea «Mangilik el. The national idea based 
on ideal of harmony and unity of the people. The idea of consensus is the foundation and the basic 
principle of a democratic and legal state.

Keywords: idea, consensus, ideal, humanism, spiritual culture, values

Келісім, бей бітшілік және бір лік  за  ма н     н  ың 
қай дә уірінде болмасын, қай қоғам  да бол ма-
сын өзекті. Бейбіт шілік пен тұр ақ тылық – 
бұл жалпы халықтық жетіс тік. Келі сімге не-
гіз    делген құн дылықтар ретінде елі міздің еге -
мен     дігі, халқымыздың бірлігін қар ас тыра -
мыз. Кез келгенхалық, мемлекет, ел, қа уым  -
дас тық өзінің мәдениетін, дінін, тілін сақ -
тап, бола шаққа үлкен жетіс тік термен жет  кісі 
келеді. Халықтың өркендеп дамуы, кемел -
денуі оның қандай құндылықтарды нег із ге 
ала  тынына, басқа халықтармен, мем ле кет-
тер  мен қандай қарым-қатынас жасай ты нына 
бай      ланысты. Адам  дардың әр түрлі болуы 
сияқ ты, мемлекеттер де әр түрлі, қоғамда 
құн    дылықтары әр түрлі, діні, тілі, мәдениеті 
әр түрлі адамдар бір-бірімен бірлесіп өмір 
сүреді. Олар дың осындай бейбіт, келісімде 
өмір сү руі адамзатты ертеден ойландырып 
ке л еді. Өйткені адамзат тарихы соғыстар 
мен қан-төгістерге, қылмысқа толы. Әрине, 

ад ам      заттың жетістіктері, мәдениеттердің 
көп түр   лілігі, өркениеттің, ғылымның дамуы 
– бұл үлкен көр сеткіш. Яғни, адамзат осы 
уақыт қа дейін өте жоғары дәрежеде дамып, 
жетіс      тіктерге жетіп отыр. Ол жетістіктердің 
ба   ға    сы да жоғары. Көбінесе, олар үшін адам-
зат сон  шалықты қымбат баға төлегені де 
бел   гілі. Ал, сол тарихтың қиын кездері қай-
талан   бас үшін, бейбіт болашақ үшін адам 
келі     сіммен, өзара түсіністікпен өмір сүр  ген -
ді қалайды.

Ал келісімге келу, түсіністік, толерант-
ты       лық айтуға оңай болғанмен, іске кел-
ген    де қиын мәселе. Оны қазіргі дамыған 
за   ман   да өркениетті мемлекеттер, білімді, 
же  тіс     тіктерге жеткен адамдардың өздері 
кел і    сімге келе алмай, қырғын соғысқа жол 
бе ріп, басқа мемлекеттің, басқа адамның 
өмі  рі  не қауіп төндіріп, зиянды шешімдер 
шы    ға  рып жатқандарынан көреміз. Әлем де  -
гі өн дірістік технологияның басым бағы ты 
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жал пы жою құралын жасаумен айна лы   са-
ды. Дамыған елдер мемлекеттік дең г ей де 
жап пай қарулануға қыруар қаржы бө леді 
және сол арқылы өздерінің әлемде басым-
ды  л ығын көрсетуге тырысады, тіпті ол қа ру-
лар ды қолданып, күш көрсетуден де аян бай 
ке леді. Бұл процестердің драматизмі сон да, 
бұл күштер өздерінің іс-әрекетін гума нистік 
тұрғыдан түсіндіргілері келеді де. Қазіргі 
күні ядролық қарудың қоры Жер бетін 
мекен дейтін бүкіл адамзатты құртып жібе-
ру ге болатын күштен жүз есе асып кетті десе 
де болады [1]. 

Келісім болсын, түсіністік болсын – ол 
адам   ның мәселесі. Яғни, оларды түсіну үшін 
адам   ды түсіну керек. Қазіргі адам қандай, ол 
қан дай құндылықтарды басшылыққа ала ды, 
әр түрлі жағдайда қандай шешім қабыл дай-
ды, адамгершілік деген не, руханилықты 
қа  лай түсіну керек? Осы сұрақтарға жауап 
із де  сек, біз келісім сияқты мәселені ашуға 
мүм  кіндігіміз болады.

Келісім адам мен қоғамның рухани құн ды-
лы  ғы ретінде түсініледі. Сонымен қатар, келі-
сім – мәде  ниеттің критериі, жалпы және саяси 
эти    каның басымдылығы және әлеуметтік 
ма    ңызды құн дылықтық-праксиологиялық 
идея. Бұл мағынада мәдениеттегі, өнердегі, 
мо   раль мен психологиядағы келісімді бір-
тұ тас қарастырып, оның тұтас теориясын 
жа   сау қажеттігі туындайды. Келісім идеясы 
қо ғ ам да басымды болуы тиіс, ол демократия 
мен құқықтық мемлекеттің негізгі принципі 
бола алады.

Жаһандану дәуірінде адамзат ғаламдық 
сая     си этика мен оның прин циптерінің іске 
асуы      ның тиімді техно логияларын қажет 
ете ді. Ол күш қолдану, террор, дискри ми -
на     цияның әртүрлі формалары, сананы ма-
ни     п  уляциялаудың практикасы мен басқа да 
ан ти   гуманизмнің көріністеріне қарсы тұруы 
ке рек. А.С. Панарин былай деп жазады: 
«Жаһан дық тәртіп, әлемдегі тағы басқалар 
сияқты, өзінің альтернативті варианттары 
мен сцена  рийлеріне ие; біздің адамдық абы-
ройы  мыз олардың ішіндегі барынша гуман-
ды   сын және әділеттісін ұстап қалуда» [2].

Көптеген зерттеушілер атап өтетіндей, 
жаһан  дану үдерісінің объективті ло  гикасы 
та  лап ететін жаңа ғылыми-техно логиялық 
па   ра   дигма бізді әлем мен адамды бірге қа-
был    дауға, олардың өзара арақатынасын 
ко    эволюция ретінде көруге шақыратын 
дүние      танымдық ұстанымдары бар дәстүрлі 
(әсіресе - шығыстық) мәдениеттерге қайта 
жолық    тырады. 

Қазақстан – қазақ ұлтының, оның мәде-
ние      тінің, тілі   нің, тарихи дәс   түрлерінің же -
тек   ші рөлін сақтай отырып, көп дінді және 
көп ұлтты қоғам және мемлекет ре тін  де 
дамып отырған ел. Қазақстанда бір  не    ше эт-
нос  тардың бірге өмір сүрінің зор әлеу     мет-
тік, саяси, адамг    ершіл-эти ка лық тәжіри   бе -
сі жинақталып, көптеген этнос тар    дың ру -
ха  ни құндылықтарының жеміс ті алмасуы 
жүзе  ге асқан. Қазақстан халқы ның тарихи 
жадынд а этносаралық қаты нас тар  дың ерек -
ше тәжірибесі бар. Гума низмге, адам   гер -
шіл ік  ке негізделген дүние та нымы, дәс  түрлі 
мәде  ниеті бай қазақ хал қы ның тәжіри  бесі 
қазіргі күні жаңа ұлттық идео логияны қа-
лып   тастыруға негіз болады. Ол «Мәңгілік 
ел» идеясының тұғыры болып табылады. 

Әлемде қоғамдық-саяси, әлеуметтік-
мәде ни қаты  настардың ең күрделі, қарама-
қай шы әрі нәзік қырларын этностардың 
арасын дағы қаты  настар құрайды және олар 
елдегі саяси ахуал   ға, экономикалық және 
әлеу  меттік қа ты     настардың жағдайына, 
мемле кеттік-құқ ық    тық институттардың 
тиім ділі  гіне, мем  ле кет  тік ұлттық сая саты-
ның пәр  мен ділі гі не негіз   деледі. Адам  -
дардың мате риал дық және ру  ха ни құн-
ды  лықтармен, тәжіри бе мен, этно с   тар-
дың мәдени жетістіктермен, өмір сүру 
салт тарымен, тұрмыстағы ерек шел ік   -
термен өзара алмасуы этностардың қарым-
қатынас жасау барысында жүзеге аса  ды. 
Мәдениеттердің өзара кірігуі ұлтты байы -
тып қана қоймай, адамдардың өзара әре кет -
тері мен өзара түсіністігін, олардың ин  но  ва -
циялық құндылықтарды қабылдауын қам   -
тамасыз етіп, ұлтаралық қатынастардағы 
келең   сіздіктерді түзеуге көмектеседі. 
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Қазақстанда халық тарихи тұрғыдан қа-
лып   тасқан жалпы құндылықтарға қатысты 
жо   ға  ры дәрежедегі бірлікке, этносаралық 
өза ра әрекеттесудің белсенділігін жоғалт па-
ған мәдени гомогенділікке иеленіп келеді. 
Бұл патриоттық бірегейлік үшін позитивті 
не  гіз болып табылады. 

Қоғамдағы әлеуметтік-саяси, экономи-
ка  лық тұтастықты және қоғамдық келісімді 
сақ  тап қалу үшін, ең алдымен, қоғамдық 
даму  дың қазіргі талаптарына сай гуманизм 
мен төзімділік қағидаларына негізделген 
білім беру инсти тутының жаңа үлгісін жа сау 
ма ңыз  ды. Білім беру жүйесі арқылы жас тар -
дың бағыт-бағдарының қалыптасу үде рі с і не 
ықпал етуге болады. Білім беру жүйесі ұлта-
ра  лық қатынастарды реттеу тетігі сана ла ды, 
өйт  кені жастар қоғамдық дамудың әлеуе ті 
болып табылады. Жастардың мораль дық-
адам  гершілік жағдайы қоғамның да мы ған-
ды  ғының нақты белгісі болады.

Әлеуметтік саладағы қазіргі жағдай біл ім 
беру меке   мелеріне жастар сана  сында қо  ғам     -
дық түсініктер мен ұс танымдарды қа лып   -
тастыруға байланысты өте күр делі мін   дет-
ті қояды. Қоғамдық түсініктер мен ұс та   -
ным дардың негізін жалпы азаматтық және 
этникалық бірлікке, ұлтаралық қарым-қаты   -
настардың мәдениетін қалыптастыруға, ұлт-
а ра    лық төзімділік пен менталдық сәйкес ті-
л і к  ке септігі болатын адамгершілік, келісім 
мен төзімділік, құндылықтар мен мұраттар 
құ р ауы тиіс, өйткені осындай негізде ғана 
ру  х а  ни және өнегелілік саласындағы жағым-
сыз үрдістерді жоюға болады.

Рухани және әлеуметтік-мәдени дағ дар-
ыс   тан шығу жолы қоғамды ұйыта ала тын 
жаңа өнегелілік бағдарларда жатқан сияқты. 
Адам   гершілік, руханият, төзімділік, бей біт -
ші  лік, ізгілік, әділдік, өзара түсіністік, өзара 
құр  мет – ұлтына, нәсілі мен дініне қара мас -
тан, барша адам үшін сөзсіз маңызды тегеу-
рін ді талаптар. Бұл негіздегі ұлтаралық 
қарым-қатынастың мәдениеті адамның ұлт-
тық ар-намысына тікелей немесе жанама түр  -
де қысым жасаудың, кемсітушіліктің, құқық 
теңсіздігінің, этникалық негізде зор лық     тың 
кез келген түрін қабылдамауды біл дір еді.

Гуманистік ұлттық саясатты жүргізу деге-
ні   міз – ұлтар алық қарым-қатынастарды бар -
лық интер националдық өзара әрекетке қаты -
су  шы  лардың мүдделерін ескеріп, рет  теу 
де ген сөз. Этноұлттық саясаттың гума нис-
тік стра  тегиясы жалпы адами басым ды лық-
тар   ды, құндылықтарды, рухани бастау ларды 
жүйелі жүзеге асыруды, қазіргі саяси және 
эко но микалық пайдадан гөрі, адам гершілік 
сти   мул дардың басымдылығын білдіреді. 
Қоғам  дық-саяси, ұлтаралық қарым-қатынас-
тар   дың гуманистік құндылықтары мен дәс-
түр    лері ғасырлар бойы қалыптасып, қазіргі 
маңыз ды құқықтық құжаттар мен саяси дек-
ла   ра    цияларда (БҰҰ жарғысы, ЕҚЫҰ құжат-
та   ры және т.б.) бекітілген. Олар Қазақстан 
Республикасы ның Конституциясы мен заң-
на    м а  сында жүзеге асқан. Мәселе оларды 
ұлт а    ралық өзара әрекеттер мен қарым-қаты -
нас  тардың барлық деңгейінде нақты сая си 
және құқықтық тәжірибеде жүйелі әрі мүл-
тік   сіз жүзеге асыруға байланысты.

Қоғамды гуманизациялаудың ең маңызды 
тәсілі адамдардың жатсыну құралы болмай, 
кері  сінше, оларды біріктіріп, халықтар мен 
мем  лекеттер арасында өзара түсіністік пен 
бей  бітшілікті орнатудың құралы болуы тиіс 
ұлт  тық мәдениеттерді жандандырып, дамыту 
болып табылады. Ұлттық мәдениеттердің 
жаң   ғыру және даму үдерістерінің гуманистік 
сипа   т ы мен отаншылдық тиімділігі бірқа тар 
ма     ңызды шарттарды орындаумен байла-
ныс         ты, олар, бірін шіден, жеке тұлғаны мә -
де       ниет   терді жоғар ғы және төмен деп бө лу   -
ге ба ғыт тайтын, кейбір халық тардың (атап 
айтқанда, көшпелі халықтардың) мәд е    ниет-
тің тарихи субъектісі болуға қау қар  сыздығы 
туралы айтатын теориялық-әдіс на ма лық 
және пси  хологиялық нұсқама лар ды еңсеру; 
екін   шіден, өткеннің және бүгінгінің мәде-
ни үде ріс терін талдауда, әртүрлі ха лық т ар 
мәде  ниетінің өзара ықпалы туралы мә се-
лені шешуде абсолюттендірудің кез кел-
ген түрінен (таптық, идеологиялық, саяси 
және т.б.) бас тарту; үшіншіден, бұл үде ріс -
ке мемле  кет тарапынан, әсіресе, бас тап   қы 
кезең  де қолдау (материалдық және ұйым-
дас   тыру) көрсету; төртіншіден, ұлттық мә-
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де    ниеттерді тарату және жүйелендіру те-
тік    терін жасау, ол үшін ұлттық тәрбие бе ру 
жүйесін дамыту, ана тілінің қолдану ая сын 
кеңейту, әртүрлі өнерлерді қолдау, театр, 
мұра   жай, кітап   ханалардың қыз ме тіне қолдау 
көр  сету. Гуманитарлық және қоғам    дық бі-
лім  ді (философияны, тарихты, әде биет, тіл 
білімі, сөз өнерін, т.б.) дамы ту дың ма ңы зы 
зор, бұлар болмаса алдыңғы буын ның жетіс-
тік   тері мәнсізденіп, біз өзіміздің «мені міз ді» 
жоғал    тамыз; бесін ші ден, ұлттық-тұлғалық 
дәме   лерге деген төзім ді лік, бір-бірінің ұлт-
тық қадір-қасиеттерін құр мет теу.

Еркін адам, азаматтық тұлға, ғылым мен 
шығар    машылық, жасампаз еңбек, өндірілген 
нәр    се нің сапасы мен мөлшеріне сай ақысын 
төлеу, жеке болса да, қоғамға пайдасы тиет ін 
бас    тамашылдық, өзара жәрдемдесу, коо пе -
ра   ция,  әлеу  меттік шығармашылық, демо-
кр а    тия және халықтың өзін-өзі басқаруы, 
әлеу   меттік-құқықтық мемлекеттік реттеу, 
халы  қаралық ынтымақтастық, бейбіт бәсеке 
мен бірігу – гуманистік дамудың қуатты қай-
нар    ларын құрайды.

Рухани мәдениеттің құндылықтары, қо-
ғам     ның руха ни-ізгіл іктік негіз дері оның 
бір     тұ  тас  тығы, ішкі мыз ғымастығының ір-
г е       тасын құрап, қоғам мен қалыптасқан 
қазақстан дық мем л екеттің түп тамырлық 
мүд      дел ерінің  көрінісі болып, әлеуметтік қыз-
мет     т ің болашаққа бағытталған келешегі зор, 
да  мы  т ушы бағдарламасын құрайды. Олар 
өз   дері  нің идеалдары мен ұстанымдарын 
таң   дау құқығы мен мүмкіндігіне иеленетін 
әлеу   меттік және рухани ерікті адам ретінде 

се зі н уге және Қазақстан Республикасының 
то  лық құқықты азаматы ретінде сезінуге 
мүм   к індік береді.

Отанды сүю гуманистік құндылықтар 
жүйе  сіне табиғи түрде енеді. Жалпы адами 
нұс  қамаларды қандай да бір космополиттік 
құндылықтар ретінде түсіндіруге болмайды. 
Әр халықта мұндай құндылықтардың көрі -
ніс  т ері өзгеше болады. Ондай көріністер 
бел гілі бір елдің мәдени-тарихи даму ерек -
ше  ліктеріне, оның діни дәстүрлері мен өрке-
ниет түріне тәуелді. Сондықтан, жалпы 
адами нәрсе әрқашан нақты-адами нәрсе 
ар қылы жүзе ге асады. Ал әрбір нақты адам 
нақ ты мем  лекеттің азаматы және белгілі бір 
ұлт тың не ұлыстың өкілі. Ал жалпы адам  -
зат тық бас тау сол нақты әлеуметтік құры-
лым  дарда жүзеге асады.  Сондықтан, адам-
ды жалпы адамзаттық тұрғыда тәрбиелеу 
оны өз елінің, Отанының патриоты, азама-
ты ретінде тәрбиелеуді қажет етеді. Демек, 
гу ма низм патриотизмнің, Отанды сүюді, 
аза  мат тық жауапкершілікті тәрбиелеуді, өз 
елінің заңдары мен әдет-ғұрыптарын құр-
мет  теуді ұйғарады. 

Біздің мемлекетіміздің имиджін және 
бәсе кеге қабілеттілігін жоғарылату, халық-
ара лық әріптестік пен одақтасу, тиімді 
әлеу меттік саясат – осының барлығы өз 
Отаның мен мақтану мен оған сенудің негізі 
болып табылады, ол нәтижесінде өске лең 
ұр пақ тың бойында қазақстандық патрио-
тизм ді қалыптастырады. Бұл жағдайда 
Қазақстанның тарихы мен қазіргі шағына 
құр метпен қарауға жас ұрпақты баулу керек. 
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Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының
аға ғылыми қызметкері

 
«МӘНГІЛІК ЕЛ» ЖАЛПЫ ҰЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН БІЛІМ 

БЕРУ ПРОЦЕСІНЕ ЕНГІЗУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ТУРАЛЫ

Мақалада «Адам және қоғам» білім саласы пәндері білім алушылардың жеке тұлғасын 
қалып   тас тырудағы рөлі қарастырылады. Сонымен қатар жаңартылған білім мазмұны аясын-
да «Адам және қоғам» білім саласы оқу бағдарламаларына талдау жасалып, білім алушы-
лар дың патриотизм, функционалдық сауаттылық, құзыреттілік, дағдыларын қалыптастыруы 
қа рас тырылған.

Түйін сөздер: Білім беру, Мәңгілік Ел, Отансүйгіштік, құндылықтар, функционалдық 
са у   ат  тылық, оқы тудың күрделендіру принципі, кіріктірілген, білімділік, дағды. 

В статье рассматривается роль предметов образовательной области «Человек и общество» 
в формировании личности учащихся. Проведен анализ учебных программ образователь-
ной области «Человек и общество» в рамках обновления содержания образования, также 
было рассмотрено формирование навыков, компетентности, функциональной грамотности, 
патрио тизма учащихся. 

Ключевые слова: Образования, Мангилик Ел, патриотизм, ценности, функциональн 
гра  мот ность, спиральный механизм обучения, интегрировать, образованность, навык. 

The article discusses the role of subjects of educational area «Human and Society» in formation 
of students’ personality. Authors was conducted analysis of curricula of educational area «Human 
and Society» in the framework of updating content of education, likewise was considered the 
formation of skills, competences, patriotism, functional literacy of students.

Keyword: Еducation, Mangilik El, patriotism, value, functional literacy, spiral mechanism of 
training, іntegrated, educated, skill.

Елбасының «Қазақстан жолы - 2050: Бір 
мақ сат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында 
барша қазақстандық тарды біріктіретін, ел 
бола ша  ғының іргетасын қалаған басты құн-
ды лықтар жасалды. Бұл құндылықтар уа қыт 
сынынан өткен Қазақстандық жол тәжіри-
бесі.

- Қазақстанның тәуелсіздігі және Астана-
сы;

- қоғамымыздағы ұлттық бірлік, бейбіт-
шілік пен келісім;

- зайырлы қоғам және руханият;
- индустрияландыру мен инновацияларға 

негізделген экономикалық өсім;

- Жалпы Ортақ Еңбек Қоғамы;
- тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақ-

тығы;
- еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және 

бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге 
жаһандық тұрғыдан қатысу [1]. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалып тас-
қан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Елбасы 
Жол дауындағы «Mәңгілік Ел» жалпыұлттық 
идея сын өмірде іске асырудың негізі мектепте 
қа ла нуы тиіс. Орта білім беру жүйесінде 
«Мәңгілік Ел» идеясы балалар мен жастарды 
жо     ғ  а ры руханилық, азаматтық ұстаным, 
әлеу       меттік жауапкершілік қазақстандық 
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қо   ғам игілігі үшін еңбек ету дайындығын, 
жаңа қазақстандық патриотизм мен бірігу 
сезі   м іне тәрбиелеуге бағытталған. 

«Мәңгілік Ел» идеясын іске асыру ая-
сын    д а қоғамдық-гуманитарлық циклді пән-
дер    дің (қазақ тілі, қазақ әдебиеті, орыс ті-
лі, орыс әдебиеті, Қазақстан тарихы) оқу 
бағ      дарламаларының базалық мазмұнына 
Мемле  кет басшысының 2014 жылғы 15 жел-
тоқ   санда сөйлеген «Тәуелсіздік тол ға уы» 
мә ті ні енгізілді. Пәндерді оқыту оқу шы лар -
дың рухани-адамгершілік қасиеттерін және 
па т риот    тық сезімдерін, «Мәңгілік Ел» жал-
пы  ұлттық идеясын өмірде жүзеге асыру ұм-
т ы    лысын, азаматтық жауапкершіліктерін 
қа л ып  т астыруға, ұлттық өзіндік сана және 
тө зім ділікті дамытуға, зайырлы құн ды лық-
тард  ы нығайтуға және жастардың тер ро-
риз м мен экстремизм идеологиясын саналы 
түр   де қабылдамау, этносаралық және мәде-
ние   таралық байланыс жағдайында қарым-
қа  ты нас жасау біліктілігін қалыптастыруға 
ба   ғыт  талған. 

Қоғамдық-гуманитарлық пәндер және 
олар     дың мазмұны: оқушы тұлғасының инте-
лек  туалдық әлеуетін дамыту мақсатында 
фило логиялық, тарихи және қоғамтанулық 
білім беруді; бағдар бойынша базалық пән-
дер  ді тереңдетіп оқытуды; қоршаған әлемді 
түр лендірудегі қазақ, oрыс, шетел, Қазақстан 
тари хы, дүние жүзі тарихы, адам және құқық 
рөлі туралы түсініктерін қалыптастыруды; 
oқу  шылардың лингвистикалық, тарихи, кө-
рі    ніс тік oйлауын қалыптастыруды, әр түр  лі 
өмір  лік жағдайларға және бола шақ кәсіби 
қыз  метіне қажетті oқушы лар дың анали ти -
ка лық, практикалық, кoммуникативтік біл-
ік тері мен дағдыларын жетілдіруді; oқы -
туды бейіндендіруге жағдай жасауды және 
oқушыларды одан әрі кәсіби өзін-өзі анық-

тау ға, өзін-өзі дамытуға даярлауды қам тама-
сыз етеді [2].

Сонымен қатар Елбасының «Тәуелсіздік 
тол ғауы» еңб е гін білім беру ұйымдарында 
оқу  шы лардың пси хологиялық және жас 
ерек   ше ліктерін ескере отырып оқып білуге 
ар нал  ған әдістемелік ұсыныстар дайын дал-
ды, оларда оқытудың тиімді формалары мен 
әдіс тері көрсетілген және оқушылардың аза-
мат тығы мен отаншылдығын қалып тас ты ру 
мәселесіне ерекше назар аударылған. Осы-
ған орай Мемлекет басшысының «Тәуел-
сіздік толғауы» шығармасын кеңінен оқы  ту-
ды ұйымдастыру ұсынылады [3].

Қазақстан Республикасындағы білімді 
және ғылымды дамытудың 2016-2019 
жыл      дарға арналған мемлекеттік бағдар-
ла      масы бағыттарын іске асыру аясында 
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім ака-
де м ия сы мен «Назарбаев Зияткерлік мек-
теп  тері» ДББҰ бірлесе отырып, орта білім 
маз   мұ нын жаңартуда алдымен «Назарбаев 
Зият керлік мектептері» ДББҰ тәжірибесін 
рес публиканың жалпы білім беретін мек теп-
теріне жүйелі бейімдеумен тарату бойынша 
жұмыстар жүргізілуде.

Бүгінгі таңда Білім берудің тиісті дең гей-
ле рі нің мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
бе ру стандарттары (бұдан әрі – ББ МЖМС) 
әзір леніп, Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қау-
лы сымен бекітілді. 

Жаңартылған білім мазмұны аясында 
қазақстандық патриотизм мен азаматтық 
жауап кершілік, құрмет көрсету, ынты мақ тас-
тық, еңбек пен шығармашылық, ашықтық, 
өмір бойы білім алу тәрізді «Мәңгілік Ел» 
құн ды лықтар жүйесі жаңа МЖМБС барлық 
білім деңгейлеріне енгізілген [4].
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«Мәңгілік Ел» құндылықтары Білім беру стандарттарында анықталған 

құндылықтар 
Адалдық және патриотизм. 

Қазақстанның тәуелсіздігі және Астанасы 
Қазақстандық патриотизм және азаматтық 

жауапкершілік 
(Отанға және халқына деген 

сүйіспеншілік, елінің жетістіктері үшін 
мақтаныш, Қазақстан мүддесіне қызмет ету) 

Еңбексүйгіштік. 
Жалпы Ортақ Еңбек Қоғамы. 

Индустрияландыру мен инновацияларға 
негізделген экономикалық өсім 

Еңбек және шығармашылық 
(өз жұмысын ұйымдастыру білу, 

белсенділік, бастамашыл, адалдық, 
жұмысқа әуесқойлық, үздік нәтижелерге 

жету) 
Азаматтық теңдік. 
Толеранттылық. 

Тарихтың, мәдениет пен тілдің ортақтығы 

Құрмет 
(мақтаныш, ата-аналары, отбасы, 
үлкендер, достары, адамдарға 

қамқоршылық және жылы сезім) 
Еліміздің ұлттық қауіпсіздігі және 

бүкіләлемдік, өңірлік мәселелерді шешуге 
жаһандық тұрғыдан қатысу 

Ынтымақтастық 
(әртүрлі елдердің азаматтарымен, 

жергілікті және мектептің қоғамында, 
мұғалімдермен, достарымен командада 

жұмыс істей білу қабілеті) 
Адалдық. 

Зайырлы қоғам және жоғары руханият. 
Қоғамымыздағы ұлттық бірлік, 

бейбітшілік пен келісім 

Ашықтық 
(іскерлік және жеке қарым-қатынаста 

адалдық, академиялық адалдық, басқа 
адамдармен бірлесіп жұмыс істеуге дайын 

болу, ортақ мақсатқа жету) 
Білім беру және білімділік Өмір бойы білім алу 

(білім мен дағдыларының өсуі, тұлғаның 
потенциалын дамыту, экономикалық 

білімін дамыту, ұлттың бәсекеге 
қабілеттілігінің өсуі) 

 

Сонымен қатар жаңартылған білім 
мазмұны аясында «Мәңгілік Ел» жалпы ұлт-
тық идеясы академиялық пәндер, жобалау-
зерт теу және сабақтан тыс іс-әрекеттер, қо-
сым  ша білім беру, таңдау курстары арқылы 
мек теп мазмұнына енгізілетін болады. 

Оқу бағдарламаларының мазмұны білім 
алушы лардың рухани-адамгершілік қасиет-
терін қалыптастыруға, қазақстандық патрио-
тизм және «Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идея-
сын іске асыруға тырысу, этносаралық және 
мәдениетаралық байланыс жағдайында то-
лер  анттылықты және қарым-қатынас жасау 
білігін дамытуға бағытталады.

«Тарих» пәндері оқушыларды тарихи 
оқиға лармен таныстырып қана қоймай, оған 

қоса ғасырлар бойы Ұла Дала кеңістігінде 
қалып   тасқан ұлттық құндылықтарды, қазіргі 
қоғам ның гуманистік идеялары мен демо-
кратиялық құндылықтарын иге  руге, әлемнің 
мәдени әртүрлілігін түсі нуге жетелейді. Пән 
мазмұны ата-бабаларымыздың біре гей мә-
де ниетін, әлем тарихындағы Қазақстан ның 
ала тын орны мен рөлін, оның жалпыәлемдік 
өр ке  ниеттің дамуына қос  қан үлесін түсі ну ге, 
толеранттылықты қалып тас тыруға мүм кін-
дік береді. «Қазақстан тарихы» пәні «Мәңгі-
лік Ел» жалпыұлттық бірік тіруші идея сын 
жүзеге асыруда маңыз ды рөл ат қарады, өз 
кезегінде ол, ұлттық және жалпы адам заттық 
құн ды лықтарды қабылдайтын, адам дар құқ-
ықтары мен бостандықтарын құрмет тей тін 
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және Отанының дамуына өзіндік үлес қо-
су   ды қалайтын тұлғаны тәрбиелеу арқылы 
жүзе ге асады.

Пәннің мақсаты: Оқушылардың бойында 
тари хи сана, қазақстандық патриотизм, толе -
рант тылық, өз елінің және басқа елдер дің 
тарихы мен мәдениетіне құрмет, өз ата-баба-
ларының жетістіктеріне деген мақ та ныш 
сезі мін қалыптастыру, ұлттық және жалпы 
адам заттық құндылықтарды да ры ту, зерт -
теу  шілік, ойлау, коммуникативті дағ ды лар-
ды дамыту. 

Пәннің міндеттері: Адамзат өркениетінің 
және Қазақстан территориясындағы ежелгі 
заман нан бастап бүгінгі күнге дейінгі қоғам-
ның әлеуметтік, мәдени, саяси, эконо ми ка-
лық дамуының негізгі кезеңдері мен түр лі 
халық тардың тарихи даму жолы ның ерек-
ше  ліктері туралы білімін қалып тас ты ру; 
әлем нің тарихи дамуы барысында қалып-
тас  қан ұлттық және жалпы адамзаттық құн-
дылықтар жүйесі туралы білім беру; негіз-
гі оқиғалар, құбылыстар мен тарихи даму 
процестерінің мәні туралы түсінік қа лып-
тастыру; тарихи оқиғаларды, құбы лыс тар 
мен процестерді және тарихи тұлға лар дың 
қызметін тарихи контекстінде сын тұр ғысы-
нан талдау және баға беру дағдыларын қалып-
тас тыру мен дамыту; тарихи деректердің 
нег із інде дәлелді пайымдау дағдыларын да-
мы ту; тарихи зерттеу жүргізу дағдыларын 
қалып  тастыру мен дамыту (гипотезаларды 
ұсыну, зерттеу сұрақтарын құрастыру, дерек-
терді талдау, әртүрлі көзқарастарды салыс-
ты  ру, нәтижелер мен қорытындыларды шы-
ға  ру, өзінің ұстанымын анықтау); қазіргі кез   -
дегі саяси, әлеу меттік-экономикалық және 
мә д ени процестерде бағдарлану үшін та ри-
хи білімдерін қолдана білу дағдыларын қа-
лып   тас тыру; коммуникативті дағдыларды 
қалып тастыру, соның ішінде, өз ойын ауызша 
және жазбаша түрде анық білдіру, командада 
жұ мыс істей алу, түрлі деректерден алынған 
ақпараттарды, жарияланым мен электронды 
құралдарды қоса алғанда, қолдану [5]. 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ 
тәжірибесін жалпы білім беру мектептеріне 
тарату тапсырмасына сәйкес бүгінгі таңда 

кіріктірілген оқу бағдарламалары әзірленіп 
жатыр. Заманауи талаптар тұрғысынан қара-
ған да, кіріктірілген білім беру бағдарламасын 
әзір леуде қазақстандық мектеп пен әлемдік 
білім беру тәжірибесінің озық жетістіктері 
есепке алынады.

Кіріктірілген білім беру бағдар лама
лары ның ерекшеліктері: оқушыларға алған 
білімдерін оқудағы және өмірдегі мәселелерді 
шешуде пайдалануды үйретуге бағдарлау; 
тіл дерді деңгейлік үйретуді ұйымдастыру; 
пәндерді кіріктіру; жаңа пәндерді енгізу; 
тереңдетіп және стандартты оқуға арналған 
пән дерді жоғары сыныпта таңдау құқығы; 
ЖОО-ға түсуге мақсатты түрде дайындалу; 
жобалау іс-әрекеті; бағалаудың критерийлік 
жүйесі.

Осыған орай «Назарбаев Зияткерлік 
мек  тептері» ДББҰ тәжірибесі негізінде 
қоғам дық пәндерден де «Қазіргі әлемдегі 
Қазақстан» эксперименттік кіріктірілген оқу 
бағдар ламасы әзірленді. Кіріктірілген оқу 
бағ  дарламасындағы Аталған пәннің маңыз-
дылығы Заманауи Қазақстанның даму иде-
о  логиясы мен ұлттық мүдделерді жүзеге 
асы  ру мақсатында саяси, экономикалық, 
әлеу меттік, өркениеттік ұстанымдарын түсі-

не ді, әрі елді өркендету жөнінде өзіндік аза-
мат тық позициясын қалыптастырады. Елі-
міз   дің әлемдегі орны, оның тәуелсіз даму 
мод елі және елді дамытуға бағытталған 
ре фор  малары мен стратегиялары туралы 
білім дерін тереңдетіп, әлем елдеріне, халық-
аралық ұйымдар мен түрлі қоғамдық бірлес-
тік терге қатысты ұстанған ішкі-сыртқы сая-
са тындағы басымдылық бағыттарын, ұлттық 
және аймақтық қауіпсіздік проблемаларын 
түсінеді. 

«Қазіргі әлемдегі Қазақстан» пәнінің 
мақсаты – елдің ішкі саяси және әлеуметтік-
эко но микалық, ұлттық мәдени және өрке-
ниет тік ерекшеліктерін, географиялық жағ-
дай ын назарға ала отырып, Қазақстанның қа-
зір гі әлемдегі орнын түсіну және бола шақта 
мем лекеттің экономикалық, әлеуметтік, ғы-
лы ми-техникалық әлеуетін өсіру, оның сая-
си ықпа лын ұлғайту, халықтың әл-ауқат ын 
арттыру, ұлттың зияткерлік және өне ге лілік 
прогресін қамтамасыз ету жөнінде бір қатар 
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пәндердің синтезі негізінде қажетті білім-
дер мен дағдыларды қалыптастыру. Сын 
тұрғысынан бағалау; негізгі ойды дамыту; 
логикалық ойлау; ізденіс және зерт теу 
жұмыстарын жүргізу; дәлелдемелер кел тіре 
отырып, шешім қабылдау және бағыт тар ды 
белгілеу; деректі таңдау, талдау. Бұл дағ ды-
лар оқушылардың функционалды сауатты 
болуы на және Қазақстанның көшбасшылық 
даму ына өз үлестерін қосуға мүмкіндік 
береді. Аталған пәнді оқу арқылы оқушылар 
келе сідей білім мен түсінікке ие болады: 
Еліміз дің әлемдік қауымдастықтағы алатын 
орны, саяси және әлеуметтік-қоғамдық 
дамуы, мәде ниеті мен ұлттық құндылықтары, 
эко но микасы мен қазіргі заманғы тарихы, 
дүние жүзілік бәсекеге қабілеттілігі [6]. 

Бұл бағдарлама балалардың өздігінен 
білім алу дағдыларын, талдау, өз көзқарасын 

дәлел  дей білу, командада жұмыс істеу, алған 
білім дерін өмірде пайдалану қабілеттерін, 
тіл дік және коммуникативтік дағдыларын 
дамытады. 

ХХІ ғасыр - қатаң бәсекелестік ғасыры. 
Демек, әлемдік бәсекелестіктің жылдам 
дамуы на ілесе алатындай білімді де тап-
қыр дара тұлғаның тағдыры барша педа-
гоги калық қауымның қолында екені даусыз. 
Педа гогикалық қауымның қазіргі таңда 
атқа рып жатқан істерінің арқасында жас 
ұрпақ тың болашақта әлемдік деңгейдегі 
сынақ тардан жоғары нәтиже көрсететініне 
сеніміміз мол. 

Қорытындылай келе, басты міндет 
жасөспірім талабын қанағаттандыратын, 
қоғамның, ұлтымыздың ұстанған бағытымен 
сабақтас келетін сапалы білім мен саналы 
тәрбие жүйесін құру деп санаймыз.
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Кәсіби бағытталған тілдер кафедрасының аға оқытушысы

ДАРЫНДЫ ЖӘНЕ ТАЛАНТТЫ СТУДЕНТТЕРДІҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ЕСКЕРЕ 
ОТЫРЫП ОҚЫТУ

Бір мезгілде білім жүйесінің жалпы білім стандартына сәйкес жүзеге асырылуы- дарын-
ды бала лардың қалыптасу, сонымен қатар олардың ауқымды іздену кезеңінен оларды қол-
дау  дан басталуы керек. Ол үшін оқушылардың белсенділігін арттыру, ізденімпаздыққа үй-
ре ту және білімді өз бетінше алуы мен қолдана білетін дарын иесін тәрбиелеу керек. Бұл 
мақалада осы сұрақтарды жеке дара талқылап, керекті әдістерді ұсындым. Дарынды және 
талант ты оқушыларға білім берерде ұстанатын бірнеше әдістерді пайдалану жолдары ұсы-
ны л ады. 

Түйін сөздер: ізденімпаздық, тұлға, дарындылық, әдістер, ізденуші, тәжірибе, топтық 
жұмыс.

Одновременно с реализацией стандарта общего образования должна быть выстроена 
раз  ветвленная система поиска и поддержки, талантливых детей, а также их сопровождения 
в тече ние всего периода становления личности. Необходимо создавать как специальную си-
стему поддержки сформировавшихся талантливых учеников, так и общую среду для прояв-
ления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений 
одарен ных ребят. В этой статьи мы рассмотрим эти вопросы, предлагая нужные методы. 
Было предложено использования нескольких методов в обучении одаренных и талантливых 
уче ников. 

Ключевые слова: творческая личность, личность, методы, стажер, опыт, групповая 
рабо та, практика.

Simultaneously with the implementation of the standard of general education should be built 
an extensive search and support of talented children, as well as their support throughout the period 
of formation of the person. It is necessary to create a special system of support formed of talented 
students, and the general environment for the expression and development of each child’s abilities 
to stimulate and identify the achievements of talented children. In this article we will look at these 
issues by offering the necessary methods. It was suggested how to use some of multiple methods 
in teaching talented students.

Keywords: creative person, personality, methods, trainee, experience, group work, practice.

ХХІ ғасыр – бәсеке ғасыры, бұл бәсеке 
ен жарлықты, керітартпалықты көтермейді. 
Сон дықтан да еліміздің білім берудегі ұлт-
тық жүйесі өте қарқынды өзгерістер саты-
сын да тұр. Бүгінгі таңдағы негізгі мақсат 
– ұлттық құндылықты әлемдік деңгейге 
шыға руға қабілетті, өзіндік жеке көзқарасы 
қа лып тасқан  тұлға тәрбиелеу. Ол үшін оқу-

шылардың белсенділігін арттыру, ізде ні м-
паз  дыққа үйрету және білімді өз бетінше 
алуы мен қолдана білетін дарын иесін тәр-
бие леу керек. Баланың белгілі бір іс-әре-
кет  ке белсенділігі жас кезінен байқалады. 
«Дарын дылық» термині «дарын» сөзінен 
шық қан, адамның ерекше қолайлы ішкі алғы 
шар ты дегенді білдіреді. Дарындылық білім 
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беру, тәрбиелеу жұмысының әсерінен ғана 
емес, балалардың өз қүштерін жүзеге асыру 
кезін де ғана дамиды. Мұғалім ретінде оқу 
мен тәрбие саласындағы аса маңызды міндет 
– талабы таудай дарынды жеке тұлғаны із-
деп тауып, оны жетілдіріп шығару. Ал мақ-
са ты – тәрбие мен білім халықтық бола 
оты рып, ұлттық дәстүрді ұстаушы, дені сау, 
адам гершілігі мол, қабілеті дамыған, жан-
жақ ты, саяси сауатты, өресі биік азаматтар-
ды тәр биелеу. Дарынды балаларды оқытуда 
зерт теу әдісін қолдану қажеттілігі олардың 
таби ғи қызығушылығының жоғарлығымен, 
қор шаған ортасына деген құштарлығының 
басым дылығымен түсіндіріледі.

Дарынды балаларды айқындауда кешенді 
түрде әр түрлі әдістер қолданылады:

- Балаларды бақылау (сабақты, сабақтан 
тыс);

- баланың ата-анасымен байланыс;
- арнайы психодиагностикалық тренинг-

тер;
- топтық шығармашылық жұмысқа ара-

лас  тыру
-түрлі интеллектуалдық, пәндік олимпиа-

дар, ғылыми зерттеушілік жұмыстар, сайыс-
тар, спорттық жарыстар, т.б.

- педагогикалық консилиумда қарау.
-диагностика жасағанда пән 

мұғалімдерінің, кітапханашы мен дәрігердің 
пікірін ескеру.

- жаратылыстану және гуманитарлық 
пәндерді тереңдетіп оқыту;

- кеңейтілген, тереңдетілген тапсырмалар 
беру[1];

Дарынды балаларды анықтау – нақты бір 
бала ның дамуын талдауға байланысты ұзақ 
мер зімді процесс. Дарындылықты бір реттік 
тес тілеу процедурасымен анықтай салу мүм-
кін емес. Сондықтан да дарынды баланы бір 
сәтте таңдаудың орнына оны арнайы бағ-
дарламамен оқытуда (қосымша білім беру 
жүйесінде), немесе дербестендірілген білім 
беруде (жалпы білім беретін мектеп жағ-

дайында) біртіндеп, кезең-кезеңімен анық-
тау ға күш жұмсау керек.

Тәжірибе барысында 5В011900 - «Ше-
тел тілі :екі шет тілі» мамандығының 2 кур-
сы, 205 тобында 7 модульді ескере отырып, 
«База лық негізгі шет тілі» пәні бойынша іс-
тәжірибелік сабақ өткіздім. Сабаққа 16 сту-
дент қатысты. Төменде «Базалық негізгі шет 
тілі» пәні бойынша іс-тәжірибелік сабаққа 
жаса лынған қысқа мерзімді жоспарым 
берілген:

LESSON 1 University: NIS KazNPU named 
after Abai

Date:  07.12.2015 Teacher: Utegulova Zin-
ura

Group: English-German, 2nd year students 
(205,206)

The theme of the lesson: Food: fuel and 
pleasure? Grammar: present simple and con-
tinuous;

Number: Present: 13 absent: 2
Lesson objectives: All of the students: can 

use to support their point of view on the theme 
“Food”

Most of them: can determine the types of 
food, talk about the types of food.

Some of them: can write an essay about 600 
words in comparison with the national dishes of 
national cuisine abroad

Success criteria: Students can:
· use 10 new words (heat up, takeaway, soup, 

fat, wholemeal, dishes, stew, portions, eat out, 
honey) on the theme “Food” and interview with 
each other with the questions using active vo-
cabulary 

1) Is food a pleasure or a fuel for you?
· make questions to ask their partner with the 

present simple and continuous; 1) What/usual-
ly have for breakfast? 2) /take any vitamins or 
food supplements at the moment?

pronounce food words which are difficult 
and practice saying (salmon, sausage, biscuits) 
correctly
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Procedure of the lesson 

Timing Teachers’ activities Assessment for learning  Resources 

10.00 10.50 
3 minutes 
5 minutes 

 
Organization moment 

Warming up 
 
 

Dividing into groups 
Group work 
What kind of food or dishes 

do you associate with these 
countries? 

The USA – 1group 
China – 2group 
France   3group 

 
www.oup.com/elt/english/ 

intermadiate 

5 minutes 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 minutes 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
5 minutes 

 
 
 
 
3 minutes 

 
 

 
 

(Reading skills)  
(топтық жұмыс) 
Read the interviews with 

Alice and Jacqueline. Match 
the questions with the their 
answers.  

 
Read the interviews again 

and answer the questions 
below. 

Write A (Alice), J 
(Jacqueline), or B (both of 
them) 

 
 
 
Match the highlighted 

words or phrases with the 
definitions.    

(Grammar) Present simple 
and Continuous; 

Listen to Rumiko 
answering questions 26 
from the interviews. 

Listen again and answer 
the questions 

 
Grammar → Speaking 
Make questions to ask 

your partner with the 
Present simple or 
Continuous.  

Ask for more information. 
 
Pronunciation  
Look at some more food 

words which are difficult to 
pronounce.Use the 
phonetics to practice saying 
them correctly. Then listen 
and check. 

Is food a pleasure for you? 
What do you normally eat in 

a typical day? 
Do you ever cook? 
Do you ever ‘unhealthy’ 

food? 
How do you feel about it? 
Are you trying to cut down 

on anything at the moment? 
Are people’s diets in your 

country getting better or 
worse?  

Who...? 
often eats in restaurants 
eats quite a lot of sweet 

things 
eats readyprepared food 
cooks big meals at home 
heat up, takeaway, soup, fat, 

wholemeal, dishes, stew, 
portions, eat out, honey 

Do you think food for her is 
fuel or pleasure? Why? 

What does she usually have 
in the morning? 

Where does she usually have 
lunch and dinner? 

Why doesn’t she often cook? 
1) What/usually have for 

breakfast?  
2) /take any vitamins or food 

supplements at the moment? 
3) Where/ usually have 

lunch? 
1.knife, biscuit, salmon. 

2.sausages, lettuce, sugar, 
3.yogurt,menu, diet   

1.Women worry more about 
their diet than men. 

2.Young people today eat less 
healthily than ten years ago. 

 New English File 
Intermediate  

 
 
 
 
 
 
 
 

Students book, copybook  
 

Writing paper and pencils 
 
Chart Paper and Markers 

 
 
 
 
 

White board  
 
 
 
 
 
 
 
New English File 

Intermediate Class CD, 
track 1.1. 

 
New English File 

Intermediate Students 
book 
New English File 
Intermediate  

Class CD 
 
 
Posters, highlights 
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Сонымен қатар, тәжірибелік сабағымда 
дең    гейлік тапсырма, танымдық сұрақтар, 
тео    риялық тапсырма, Венн Диаграммасы, 
тір ек схема сызу, мәтін жазба, сұрақ- жауап, 
тест жұмыстары тәрізді жұмыс түрлері жаса-
лын   ды[2].

Бұл рейтинг жүйесін әр мұғалім өз пәнінің 
ерек шеліктеріне қарай бейімдеп жасауға бо-
ла  ды. Оқытушы студенттің қабілетін сабақ 
ке зі нен бастап –ақ байқайды, олай дейтінім, 
мен студенттің бойынан бір ерекшелікті 
бай  қа ғаннан-ақ тапсырманы күрделендіре 
түстім, өз бетінше жұмыс жүргізуге бағыт-
бағ   дар беріп отырадым. Студент тапсырма-
ны орындағанда өзінің бойындағы барлық 
қабі  летін аша отырып, ойланып жұмысын 
жал   ғастырды. 

Әр мұғалім бала бойындағы дарын ды-
лық ты ашуды өз сабағынан бастайды. 

Оқытудың мәңгілік сауалы: нені оқыту ке-
рек? қалай оқыту керек? күрделеніп барады. 

Себебі, білім ауқымы адам айтқысыз кеңейді. 
Талант тылық пен дарындылықты дамыту 
үшін жаңа ұтымды әдістерді іздеу қажет. Ол 
әдіс тер оқушылардың белсенділігіне, ізден-
ім  паздығына, оқиғаны сын көзбен қарауға 
негіз делген[3].

Қорыта келе, студенттердің өзіндік шы ғар-
ма шылық қабілеттерін іске асыру бағы тын-
дағы дайындығын қалыптастыру – дарын  ды 
бала лар мен жұмыс жүргізудің негіз гі мақ-
са ты. Бұл үдеріс оқу бағдарламасын терең-
детіп оқыту мен оқушының танымдық 
бел  сенділігін дамыту арқылы жүзеге асыры-
ла  ды. Әр баланың жеке қабілетін анықтап, 
оны сол бағытта жетелеу – ұстаз парызы бол-
са, баланы заманына қарай икемдеп, өз зама-
ны  ның озық өнегесін оның санасына сіңіре 
білу, оларды шығармашылық бағытта жан-
жақ  ты дамыту –бүгінгі күннің басты тала бы 
екені сөзсіз.

 
10 minutes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 minutes 
 
 
 
6 minutes 
 
 
5 minutes 

Speaking 
Work in groups of three A,B 
and C. First read sentences 1-
6 and decide (individually) 
whether you agree or 
disagree. Think about 
examples you can use to 
support your point of view. 

 
 
 
 
 
 
Reflection 
Students  assess the 

partner’s descriptions of jobs 
 
 
Assessment 
 
Home assignment 
Write an essay about 200-

250 words on the theme 
“Young people today eat less 
healthily than ten years ago”. 

 
1.Women worry more about 

their diet than men. 
2.Young people today eat less 

healthily than ten years ago. 
3.Men cook as a hobby. 

Women cook because they 
have to. 

4. Vegetarians are healthier 
than people who eat a lot of 
meat. 

5. You can often eat better in 
cheap restaurants than in 
expensive ones. 

6.Every country thinks that 
their cooking is the best. 

 
 

 
 
 
Posters, highlights 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colored stickers  
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ӘОЖ 141.3

Ж.Б.Ошақбаева
БҒМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институтының 

аға ғылыми қызметкері, ф. ғ. к.

АЛАШ ИДЕЯСЫ – «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫНЫҢ
РУХАНИ НЕГІЗІ

Мақалада ата-бабалар тарихынан бастау алған, алаштықтар ұсынған жолмен біртұтас 
қазақ идеясына ұласқан «Мәңгілік Ел» идеясының мәні Қазақстан халқын біріктіріп, бір 
мақсатқа жұмылдырушы идея ретінде атап көрсетіледі. 

Түйін сөздер: ұлттық идея, тәуелсіздік, мемлекеттілік, тіл, тәрбие, ұлттық рух. 

В статье раскрывается сущность идеи «Мәңгілік Ел» как единой казахской идеи, которая 
берет свое начало из традиции казахского народа. Роль идеи «Мәңгілік Ел» заключается в 
консолидировании народа Казахстана для создания системы государственности. 

Ключевые слова: национальная идея, независимость, государственность, язык, вос
питание, национальный дух. 

In article it is revealed the essence of idea “Eternal People” as uniform Kazakh idea which orig-
inates from tradition of the Kazakh people. The role of the idea of “Eternal People” is consisted in 
consolidation of the people of Kazakhstan for creation of system of statehood. 

Keywords: national idea, independence, statehood, language, education, national spirit.

Ұлттық мемлекетті қалыптастыру идея сы 
бірнеше ғасырлар бойы қалыптасып оты ра-
ды, бұл ұлттық қажеттіліктердің негізінде 
туын дайтын білім болса, ұлттық идеяның 
білі   мін қалыптастыратын нағыз зиялылар. 
Қазақстан дағы ұлттық идея қазақтармен 
бiр  ге дүниеге келдi, әрi тарих сахнасына да 
қазақ   тармен қол ұстаса көтерiлдi. Ұлтқа де-
ген құр мет ұлттық сана-сезімнің қалып та су 
дең     гейіне байланысты. Жалпы ұлтт ық са-
на төмен болса халық халықтық қасие  тінен 
айры  лады. Мұндай кезде ұлттық мүд де жеке 
бас тың пайдасының құр баны бола ды. Ұр пақ 
ұлт  тық рухпен неғұр лым жақын тәр бие лен-
ген сайын ол өзі нің адам дық бейнесін ішкі 
рух пен қарулан дыр мақ. Ұлттың негізгі құн-
ды   лығы ұрпақ болғандықтан ұлттық идея 
ұр  пақ рухына қызмет етуден алшақ кетпейді.

Әр қоғамның ұлттық идеясы, ұлттық бірі-
гу шілік жайлы өз түсінігі бар. Мұратсыз ұлт-
тың ұлт болып қалыптасуы да, сақталып қа-
луы да мүмкiн емес. Қазақ рухын жаңғырту 

бүгінгі мемлекеттен өзінің ішкі және сыртқы 
сая сатын ұлттық сипатта, яғни, ұлттық мүд-
де лер негізінде жүргізуді талап етеді. Қазақ 
рухын жүзеге асырудың бір жолы қазақ 
идея сын жаңғырту болып табылады. Оның 
алғаш қы үлгілері кешегі Алаш ұсынған жол-
дар да жатыр. Олар әсіресе, тілдік саясатта, 
мәде ниетте, жалпы руханиятта, қоғамдық 
өмір де көрінуі тиіс. Сонда ғана басқаға ұқса-
май  тын, өзіндік мақсаты, жүру жолы бар 
қай сар рухты қазаққа айналамыз.

Ұлттық идея халықты біріктіретін, бір 
мақ    сатқа жұмылдыратын, тұтастыққа негіз-
дел ген, қоғам даму ында шешуші рөлге ие 
қоз    ғаушы күш болып, онда қоғам дамуы ның 
бүг іні, ертеңгі болашағы көрініс табуы тиіс. 
Қазақ хандығы тұсында ұлттық идея ның 
өзе  гін мемлекетті нығайту, этни калық ай-
мақ    ты қалыптастыру, көрші мемле кет тер  мен 
қарым-қатынас орнату құрады. Асан қайғы 
жыр   ларында саяси еркiндiк, әлеу  меттiк 
кемел    дiк, табиғат пен адам ара сындағы үйле-



21

ҰЛТТЫҚ ТАҒЫЛЫМ

сiм бей неленген. Жыраулар елдiң бiрлiгiн, 
iшкi тыныштығын, ханның ынсапты болуын, 
халық тың берекелi байлығын жырлаумен 
ұлттық идеяны мемлекеттiк саясат биiгiне 
көтерген. 

ХХ ғасырдың басында қазақтың ұлттық 
идея сы заман талабына сай сапалық тұрғы-
дан жедел жетілді. Әрі уақыт ағымына орай, 
саяси тұрғыдан ширығып, Алаш идеяс ы 
дүние ге келді. Оны жетілдіруші әрі қозғау-
шысы Алаш партия сын шынайы қажет тілік-
тен құр ған алаш қайрат  керлері тарихи мүм-
кін  дікті мүлт жіберіп алмау жолында жан 
аян  бай еңбек етті. Бұл ел тарихындағы елеулі 
кезең тура  сында Президент Н.Ә.Назарбаев: 
«ХХ ғасыр дың алғашқы ширегіндегі 
Қазақстан ның қоғамдық саяси өміріндегі 
Алаш партия сының алатын орны мен қыз-
ме  тін зерттеу Отандық тарихымыздың ең 
өзек   ті мәселелерінің бірі. Өйткені кезінде 
«Алаш» партия сының жетекшілері ұсынған 
қағи   далары күні бүгінге дейін өз маңызын 
сақ   тап отыр» - деп әділ бағасын берді [1]. 

Алаш қозғалысының тарихи негізі Ресей 
отар    шылдығының қазақ жеріндегі аса ас-
қын   ған кезеңінен басталды десек те, Алаш  
идея  сы одан әлдеқайда бұрын өмір ге ке ліп, 
күні бүгінге дейін елім, жерім деп ұлт бола -
шағын ойлаған әрбір қазақ жүре гінің терең 
түпкірінен орын тепкен. Өйт кені Алаш қоз-
ға лысы қазақ қауымын дағы отар шыл дыққа 
қарсы бағытталған, прогресске ұм тыл  ған 
жал пыхалықтық демократиялық қоз ға   лыс 
еді. Ұлтты сақтайтын – ұлттық идея болуы 
керек. Ол ұлттың өмір сүруі, тiлегi, ниетi, 
ойы дегенге саяды. Алаш идеясы ұлт пен 
бірге өмір сүретін, ұлт өмірінен тамыр алған 
құн дылықтар жиынтығы, ұлттың өмір сүру 
тұғыр намасы. «Осылайша, ұлттық идеяны 
кемең герлікпен түзу Алаш қозғалысын аспан-
датты, дұрыс ұлттық идеяға табан тіреген 
Алаш қозғалысы қазақ қоғамы тарихының 
жаңа белесін ашты. Ұлттық мақсат-мұратқа, 
яғ ни, ұлттық идеяға адалдық, жанкештілік, 
интел лектуалдық биік өремен ағымдағы, 
кезек күттір мейтін қазіргі және болашақтағы 
мін дет терді айқындай білу - бүгінге жеткен 

Алаш амана тының ең құндылары» - деп ой 
түйін дейді Ханкелді Әбжанов [2].

Алаштықтардың ортақ түсінігі бойынша 
отар лық езгі мен феодалдық мешеулік жағ-
дай ын да аяқ асты болған ұлттық мүддені 
қор  ғап, қазақ елін өркениетті елдер қатарына 
алып шыға алатын жол – ұлттық мемлекеттік 
құры  лымның болуы еді. Жетпіс жылдан 
астам уақыт жүріп өткен тарихи жолымыз 
көр   сетіп бергендей қоғам қайраткерлері 
тәуел  сіз дербес мемлекет құру жолын таң-
дай отырып, қателескен жоқ еді. Ұлттық 
қанау мен ұлттық теңсіздік болған жерде 
езіл  ген елдердің табиғи талаптары мен мүд-
десін қорғайтын саяси институттарға сұра-
ныс та қалыптаспақ. Осы негізде пайда 
бол ған мемлекеттің саналы түрде жалпы 
ұлт  тық мұраттарға қол жеткізуді көздейтін 
шара  ларды іске асыруы да табиғи нәрсе, ал 
«Алаш» партиясының өмірге келуі де тарихи 
қажет  тіліктен туған болатын.

Алаш партиясы мен Алашорда үкіме тінің 
мақ сат-міндеттері жайлы ой-пікір лерін де 
олар дың қайраткерлік тұлғасы таны ла ды. 
Олар дың сын мақалаларында, зерт теу ле-
рінде, өлеңдерінде қазақ халқының ұлттық 
мүд десін қорғау идеясы жатыр. 

Ұлттық идеяға әлемдік ақыл-ой мен оны 
қажет еткен ұлттың даналығы, бүгінгі есті 
ұл дарының көрегендігі мен біліктілігі, мем-
ле кеттің саяси қуаты керек. Біздің алдымызда 
мем лекеттік тілді ұлттық идея дәрежесіне 
көтеру міндеті тұр. Өйткені мемлекеттік тіл – 
ұлттың ұйытқысы. Бүкіл Қазақстан азаматы 
осы мемлекеттік тілдің төңірегіне топтаса 
алады. Қазақстандық патриотизмнің негізін 
қа лау шы да – мемлекеттік тіл. Өз еліңнің 
патрио тизмін көрші елдің мемлекеттік тілі-
мен жасау мүмкін емес.

Міржақып Дулатов тіл өткен дәуір мен 
қазіргі заманды, болашақты байланыстырып 
оты ра тын кілт екенін көрсете білген. ”Қазақ 
тілінің мұңы» шығармасында өзі тіл орнын-
да тұрып сөйлейді: «Мен заманымда қандай 
едім? Мен ақын, шешен, тілмар баба ларың-
ның бұлбұлдай сайраған тілі едім. Мөлдір 
судай таза едім. Жарға соққан толқындай 
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ек пін ді едім. Мен наркескендей өткір едім. 
Енді қандаймын? Кірленіп барамын, былға-
нып бара мын. Жасыдым, мұқалдым. Мен не 
көр медім?» [3] - дей келе, қазақ тілінің шұ ба-
р ланып, орысшадан қалай болса солай ауда-
ры лып жатқанын, мектептегі оқулық тардың 
қате-қате аударылуы туралы мәсе лелер ді сөз 
етеді.

Ж.Аймауытовта тіл мәселесін сөз ете 
оты   рып, кей халықтардың бір-біріне 
әсер-ықпа лын дәлелді көрсетеді. Жетісу 
мен Сырдарияда өзбектердің әсері бар, 
Қостанайда орыс, ноғайдың әсері мол дейді. 
Араб-парсы тілдерінен енген сөздердің тұр-
мыс та сіңіп кеткенін, тіпті мақал-мәтелге ай-
на   лып, кеңінен қолданылатынын тілге тиек 
етеді. «Газет тілі қалай түзеледі?» деген мақа-
ла  сында орысшадан аударылған сөздердің 
түсінік сіз, жаман аударылғанын, оқыған 
адам түк түсінбейтінін ренішпен айтады. «…
орысшадан аударылған, орысшаға жанас қан 
сөздерге қарасаң томармен жүрген қазақ 
арбадай миыңды, жүйкеңді түйгіштеп, зыр-
қыл дата жөнеледі. Қай жерде мүдіріп, қай 
жерде сүрініп қалам деп, қып-қып еткендей 
бола сың» [4]. 

Алаштықтар айтып кеткен тіл мәселесі 
–  «Мәңгілік Ел» идеясының да бас ты негізі. 
Ана тіліңді құрметтеу – ұлттық намысты 
ояту мен жаңғыртудың көзі. Бұл жолда тілдік 
және ақпа раттық кеңістікті қорғау, оған мем-
лекет тік тұрғыдан ықпал ету, ақпараттық 
кеңіс тік қауіпсіздігін қамтамасыз ету ел 
тәуел сіздігін қорғаудағы басты ұстаным 
болуы тиіс. 

Қазақ халқы үшін әрқашан ел болу, ұлт ты 
сақтау, жерді, туған атамекенді қорғау мәсе-
лесі тарихи даму тұрғысынан маңызды бол-
ған және де әр түрлі тарихи кезеңдерге бай-
ланысты қоғамдық ой-сананың өзегіне айна-
лып отырған. Бүгінгі күні бұл мәселелер 
тәуел сіз Қазақстан мемлекетінің алдында 
тұр. 

Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстан халқына 
ар на ған кезекті Жолдауында «Мәңгілік Ел» 
идея сының тарихи астарына тоқтап өтті: 
«Мәңгілік ел - ата-бабамыздың сан мың жыл-

дан бергі асыл арманы екенін барлы ғы мыз 
білем із. Ол арман әлем елдері мен терезесі 
тең қатынас құратын, әлем картасынан ойып 
тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет атану 
еді. Ол арман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу 
шыққан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын 
бақыт ты ел болу еді. Біз бұл армандарды ақи-
қат қа айналдырдық. Мәңгілік елдің іргесін 
қаладық. Мен қоғамда «қазақ елінің ұлттық 
идея сы қандай болуы керек» деген сауалдың 
жиі тал қыға түсіп жүргенін естіп жүрмін, 
біліп жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағ-
дар етіп ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға 
жете   лейтін идея бар. Ол – мәңгілік ел 
идеясы. Тәуелсіздігімізбен бірге халқымыз 
мәң  гілік мұраттарына қол жеткізді. Біз елі-
міз  дің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі мәң-
гілік елордамызды тұрғыздық. Қазақтың 
мәң гілік ғұмыры ұрпақтың мәңгілік бола-
ша ғын баянды етуге арналады. Ендігі ұрпақ 
- мәң гілік қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ 
елі нің ұлттық идеясы - Мәңгілік ел». 

Мәңгілік Ел ұлттық идеясының негізгі 
мәні – мәңгілік мақсат-мұраттарымыз бен 
мәде ни-рухани құн дылықтарымызға негіз-
дел   ген, мемлекет құрушы қазақ халқы мен өз-
ге де ұлт  тардың ұлттық идеяларын бір арнаға 
тоғыстыратын идеология арқы  лы қалып-
тас тырылатын қазақтың ұлт тық мем лекеті. 
Мәң гілік Ел ұлттық идеясы – өткенімізден 
сабақ ала отырып, болашағымызды баянды 
ету жолындағы мұраттарымыз. Мәңгілік елге 
айналу үшін тәуелсіздікті сақтап, елдігімізді 
нығайту басты мақсат болып табылады. 
Өйт кені, тәуелсіздік ұғымы халқымыздың 
мұра ты, ғасырлар бойғы арманына айналған, 
алаш тұлғаларының зердесі мен өнегесімен 
келген аманат дүние болатын.

«Мәңгілік Ел» –  ұлттық дүниетанымның 
бас ты бағыты және қайнар көзі. Оның ішкі 
маз мұны үнемі даму, өзгеру, жаңғыру арқы-
лы жүріп отырады. «Мәңгілік Ел» идеясын 
ұлт тың тарихи даму үрдісінен тысқары 
қарау мүмкін емес. Бұл мәселе қазақ қоға мы 
үшін қашанда өзекті. «Мәңгілік Ел» ұлт  тық 
идеясын Қазақстан өз тәуелсіздігін жария-
лаған күннен бері жүзеге асырып келеді. Ол 
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қазақ халқының тарихи санасын қалып тас-
тырып дамытуға бағытталған. 

«Мәңгілік Ел» идеясының негізі - елдің 
ішкі тұрақ  тылығы, халықтардың өзара дос-
ты ғы мен тату лығы, бір-біріне деген сый  лас-
тық қарым-қатынасы. Этнос және дін а ра лық 
келі  сім мен татулық Қазақстан дамуының 
бас   ты тұғыры. Тек тату, бірлігі жарасқан ел 
ғана алға қойған мақсат-мұраттарына жете 
ала ды. 

 «Мәңгілік Ел» идеясының ерекше назар 
ауда ратын мәселесі – ұлттық тәрбие. Тәрбие 
отба  сынан бастау алады. Отбасылық тәрбие 
мәде  ниетті тұлғаларды қалыптастыруды бас-
ты мақсат ретінде ұстануы керек. Бұл жол да 
үлкен ді құрметтеу мен ата-ананы сыйлауды, 
ар, намыс, ұят сынды құндылықтарды жас-
тар санасына сіңдіруді басты идеологиялық 
ұс та нымға айналдырудың маңызы зор. От-
басы мемлекет пен қоғам алдындағы жауап-
кер шілігін сезінуі қажет, болашақ жастарды 
ұлт тық құн дылықтар негізінде тәрбиелей 
оты рып, олардың санасына отансүйгіштік 
сезімін ұялатуы тиіс. Сонымен бірге, әйел-
ана  ны қорғау, құрметтеу, жетім мен жесірін 
қор ғау қоғамның ұлы жолдағы басты құн ды-
л ы ғы ретінде мойындалуы тиіс.

«Мәңгілік Ел» идеясын жүзеге асыратын 
да, оны дамытатын да бүгінгі жас тар екені 
белгілі, олар өз Отанын сүйетін ұлт жанды 
болулары керек. Қазақстанды жар қын бола-
шақ қа жетелейтін жастарымыз баба   ларымыз 

аңсап өткен тәуелсіздіктің туын жық пай, 
жел бірете білуі тиіс. Жастар «тәуел сіздік», 
«мәң гілік ел» ұғымдарын сана лары на сіңі -
ріп, қастерлеуге міндетті. Қазіргі кез де жат 
пиғыл ды ағымдардың ықпалына еріп, экс-
тре  мистік әрекеттердің қатарын толық  тыру-
шы лар жастар болып отырғаны бел гілі. 
Бұған қарсы тұра білудің жолы жас тарды 
адам г ершілікке, сүйіспеншілікке тәр бие леу, 
ұлт тық салт-дәстүрімізді бойларына сіңі ріп, 
дәріптеу, оларды еліне, жеріне, дәс түріне, 
дініне жанашыр азамат етіп тәр бие леу бо-
лып табылады. 

Қазақ елінің бірлігінің қалыптасуы мен 
өркен деуі дәстүрлі ұлттық тәрбие мен руха-
ни құнд ылықтармен сабақтасқан түрде жүзе-
ге асады. Сол себептен де жастардың бойы-
на қазақи құндылық-тарды сіңіріп, қазіргі 
жаһан  дық даму жағдайында рухани бай 
мұра  мыздың құндылықтары тұрғысынан 
тәрбие леу – «Мәңгілік ел» идеясының басты 
мін деттерінің бірі. 

Мәңгілік елге айналу үшін тәуел сіз ді-
гі   міз ді сақтап, елдігімізді нығайту қажет. 
Тәуел сіздік ата-бабаларымыздың арманы, 
алаш зия лыларының ерен еңбегі. Сол себепті 
«Мәңгілік ел» идеясын одан әрі дамытатын 
жас тары мыз білімді, ұлттық құндылықтар 
мен заманауи игіліктерді өз бойларына 
сіңір ген, өз елінің нағыз жанашыр азаматта-
ры ретінде қалыптасуы тиіс. 
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Мақалада жас ұрпақтың уақытын алып отырған ақпараттық-коммуникативтік техно ло-
гиялар әсері қарастырылған. «Компьютер фанаттары» және «геймер» ұғымдары пайда бо-
лып оның кеңістігіне өзндік бағытын айшықтаған сайын осылайша аталатын бала саны да 
ар туда. 

Түйін сөздер: ұлттық тәрбие, технология, білім, ғылым, жас буын
 
В статье рассмаривается влияние виртуальности и совершенствование коммуниктив- влияние виртуальности и совершенствование коммуниктив-

ных тех но логии и их последствия влияния на молодежь. С каждым новым достижением 
в облас ти компьютерных технологий растёт количество людей, именуемых в просторечии 
«компью терными фанатами» или «геймерами». 

Ключевые слова: национальное образование, технологии, образование, наука, молодые

In article influence of virtuality and improvement of computers with their consequences. With 
each new achievement in the field of computer technologies the number of the people called in 
popular speech by «computer fans» or «gamers» grows. Representatives of this category spend the 
main time behind games as games on the computer become almost the main vital need.

Keywords: a National Education, technology, education, science, Young

Жас ұрпақтың уақытын алып отырған 
ақ  па   раттық-коммуникативтік технология-
лар. Олар сананы басқарудың ең за манауи 
тех но логияларын ұсынуда. Осы тектес тех  -
но логиялардың бірі компьютерлік ойын 
тех нологиясы болып табылады. ХХ ға    сыр-
дың соңында «виртуалды шын айы лық» 
ұғымы пайда болды. «Виртуал ды» сөзі 
ортағасырдағы латын тілінде «мүмкін; бел  -
гілі бір жағдайда болатын және көрініс та-
буы тиіс» [1] деген мағынаны бер  ген. Осы -
лайша, кванттық механикада вир туал  ды 
бөлшектердің бар екендігі тура лы айтыл -
са, психологияда виртуалды (жасырын) 
қабілеттер бар дегенді айтады және т.б. 
Жоғарыда көрсетілген тех нологиялар жүйе-
сін дегі «виртуалды шын айы лық» ұғымының 
мәні мүл дем басқаша түсін дірі леді. Мәселен, 
Н. А. Носов «виртуалды шынайылық» – 

бұл «әртектес объектілердің (әртүрлі саты-
лы деңгейде орналасқан) арасындағы өза ра 
бай ланыстың ерекше түрін, сондай-ақ олар -
дың арасындағы шыққан нәтиже мен ин-
тер ак  тивтілік сияқты ерекше қаты нас тар ды 
сипат тайтын термин. Виртуалды дең гейдің 
объектілерін, - деп жазады ол, - төменде 
тұрған деңгейдің объектілері қалып тас ты-
ра ды, бірақ өзінің шыққан нәтиже деген 
мәр  тебесіне қарамастан, шынайылықты 
ту дыратын объектілермен онтологиялық 
тең құқылы тәрізді өзара байланысқа түс-
еді. Шынайылықты тудыратын виртуалды 
объектілердің жиынтығы виртуалды шын -
айылықты құрайды. Пайда болатын шын-
айы  лықта виртуалды объектілерді өн ді ріп 
жат қан кезде, олар белгілі бір жерде ғана, 
яғни «осында және қазір» тіршілік етеді; 
пайда болу үдерісі аяқталғаннан кейін тиісті 
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вир туалды объектілер жоғалады» [1] деп 
пайым дайды. Цитатасы келтірілген автор-
дың пікіріне сәйкес, виртуалдылықтың анто-
нимі – тұрақтылық. Шынайылықты тудыру 
тұрақты шынайылық болып табылады. Бір 
виртуалды шынайылық дейді ол келесі дең -
гей дегі өзге виртуалды шынайылықты туды -
руы мүмкін, соңғысы үшін алдыңғысы тұрақ-
ты шынайылық болады. Басқа автор былай 
деп жазады: «Заманауи техникалық құрал-
дар дың көмегімен виртуалды шынайылыққа 
шомып кетуге болады, онда субъект шы-
найы және виртуалды әлемнің заттары мен 
оқи ғаларынайыра алмайды: әлем оған тіке-
лей сезіну үшін беріледі, ал олар бұл дең-
гей де ажыратылмайды» [2]. Өйткені вирту-
алды шынайылықтың сезімталдық бейнесі 
бей  ненің бейнесі тәрізді. Бұл түсініктегі дәл 
осы виртуалды шынайылық қазіргі таралған 
компью терлік ойындардың негізінде жатыр.

Компьютерлік ойын шынайы өмірдің 
қия лын жасайды. Сонымен қатар, ойыншы 
әлде бір ерекше демиург ретінде әрекет етеді. 
Мони тордағы кішкентай солдаттар, балуан-
дар, ғарыштың келімсектері, құбыжықтар 
және т.б. ойыншының еркі мен назына бағы-
нып қозғалады, жүгіреді, секіреді, атыса-
ды және т.б. Ойыншы осы компьютерлік 
әлем ге сіңіп кетіп, қалауына қарай, өзін 
сол ойындағы белгілі бір кейіпкермен тең-
дес тіруі мүмкін. Мұндай теңдестіру орын 
алса, ойыншы ойынның шынайы мүшесіне 
айна лады. Нақтырақ айтқанда, ол екіге 
бөлі неді: біреуі – қолында жүгіртпесі бар, 
«мони тордың» алдында отырған, екіншісі 
– монитордың арғы жағындағы ойындағы 
вир туалды шынайылық. Егер ойынның 
шарт тары мен ережелері бойынша ойыншы 
кейіп кер «қайтыс болса», ойынды жауып, 
басы нан қайта бастап оны «тірілтіп алуға» 
болады. Компьютерлік ойынның ерекшелігі 
– өзін белгілі бір кейіпкерге теңдестірген 
ойын шы ойындағы белгілі бір жүрістің 
мінез-құлқындағы эмоцияны сезінуі мүмкін, 
бірақ ол үрей, ауру немесе ұжданының ал-
дын да азап шегу сияқты нәрселерді бастан 
кешір мейді. Ол ойын барысы мен ойынның 

нәти жесі үшін ешқандай жауапкершілікте 
бол майды. Егер ойында «жақсылық» пен 
«зұлым дық» күштер күресіп жатса, ойын-
шы үшін қай жақты таңдап ойнайтындығы 
бәрібір: компьютерлік ойын әділеттілік, кінә 
немесе жаза сияқты түсініктерді білмейді. 
Осы жағынан алғанда, ойында мазмұндық 
өлшем жоқ. 

С. А. Кириленко көрсеткен тағы бір ерек-
ше лік бар. «Көзге көрінетін әлемнің пішіндері 
мен заттары, – деп жазады ол, – компьютерлік 
ойын ның мәнін көрсетпейді. Бұл небәрі ақи-
қат шынайылықты – компьютерлік бағ дар-
ла маның шынайылығын жасырып тұрған 
қабық қана. Осы сияқты сағатшы сыр-
лаушы мен алтынмен қаптағышты қажет 
етсе, бағдарламашы да өз еңбегінің жемі-
сін көрсететін суретшісіз ісін тындыра 
алмай ды. Сағатшы да, бағдарламашы да 
өзінің әлемін өзге біреудің қиялына сіңі-
руге мәжбүр, оның себебі – адамзат ойы 
арқылы адам түсінбейтін, қолмен жа сай тын 
адамгершіліктен жат нәрсе болып көрінбес 
үшін олардың бойына өмір қия лын беру ке-
рек» [3]. Кириленко былай толық тыра ды: 
«Талғампаз Сағатшы Данышпан Бағдар ла-
ма   шыға орнын береді. Егер де  механизм 
әлемі – табиғаттың өзгермейтін заңдарына 
бағын ған resextensa әлемі болса, бағдарлама 
әлемі – бұл ой қозғалысының қағидаттарына 
сәйкес үлгіленетін rescogitans әлемі» [4]. 

Компьютерлік ойындардың бәрі шартты 
түр  де рөлдік және рөлдік емес болып бөлі-
не ді. Біріншісінің қатарына әртүрлі логи-
ка  лық компьютерлік ойындар (мәселен, 
шах  мат), карта ойындары (пасьянс, покер 
және т.б.), зеректілікті және жылдам әрекет 
етуді талап ететін әртүрлі ойындар жата-
ды, яғни басқаша айтқанда, бұл арка да лық 
ойындар (әртүрлі «жүгірістер», «атыстар» 
және т.б.) және т.б. Рөлдік емес компью-
тер  лік ойындарда ойыншы мен компью-
тер мониторында көрсетілетін виртуалды 
шы  н айылық арасында арақашықтық сақ-
та  ла ды. Ойыншы ойын кейіпкерлерінің 
біреуі    нің рөлін өзіне қабылдайтын болса, 
бұл рөлдік компьютерлік ойындар деп ата-
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ла ды. Бұндай жағдайда нақты немесе қиял-
да ғы компьютерлік кейіпкердің рөліне кіруді 
ойынның өзі талап етеді. Мінеки, осын дай 
ойындар барысында индивид компью термен 
шоғырланып, ойынның вир туалды әлеміне 
кіріп кететін жағдай орын алуы мүмкін. Ал 
өзін компьютерлік кейіп кермен толықтай 
теңдестіру – бұл оқыс жағдай. Бұл шарт-
ты түрде бөлінген дүние болса да (шартты 
болатын себебі – олар дың арасындағы ше-
караны ешқашан да бел гі леуге болмайды: 
мәселен, ойында қаһар ман ханшайымды 
құтқарады; мұнда ойын шы сол кейіпкермен 
теңдестіріледі, бірақ, осыған қарамастан, 
арақашықтық сақта ла ды), маңызы өте зор, 
өйт кені рөлдік компью терлік ойындарға пси-
хологиялық тәуел ділік тің тетігі мен таби-
ғаты рөлдік емес ком пьютерлік ойын дарға 
қарай білім беру тетік терінен айтар лық тай 
ерекшеленеді. Кез келген жағдайда, ойын -

шы ның рөлдік компью терлік ойындарға 
пси  хологиялық тәуел ділігі ойыншының 
жеке тұлғасына өте күшті әсер етеді, яғни 
бұл рөлдік емес компью терлік ойындарға да, 
ойыннан басқа компьютермен жасалатын 
қыз меттерге (мәселен, компьютерлік бағ-
дар  ламалау және Ғалам тор мен жұмыс) де 
тәуел  ділікті білдіреді.     

Компьютерлерді жетілдіруге байланыс-
ты компьютерлік ойындарды да жетілдіру 
жал ғасуда, бұл адамдардың назарын өзіне 
бір те-бірте бұрынғыдан да көбірек аудар-
тып келеді. Күні бүгінге дейін компьютерлік 
тех  никаның дамығандығы соншалық, бағ-
дар   ламашылар мықты графикалық және ды-
быс  тық тұрғыдан сәнделген айтарлықтай 
шы  найы ойындар әзірлеу мүмкіндігіне ие 
болды. Оны жетілдіру жалғасуда. Компью-
тер лік технологиясаласында жеткен әрбір 
жаңа жетістіктермен қатар, ауызекі тілде 
«компьютерлік фанаттар» немесе «геймер-
лер» (ағылшынның «game» сөзі – ойын) деп 
ата  латын адамдар саны да өсіп келеді. Бұл 
санат тың өкілдері негізгі уақы тын ойын 
ой нау мен өткізеді, өйткені ком пьютердегі 
ойын дар олардың басты өмірлік қажет-
тіл і  гіне айналған. Бұл ойынға басымен 

кіріп кетуді, әлеуметтік байланыстар мен 
қарым-қаты настардың шектелуін білдіреді. 
Компью терлік ойындармен әуестену кейдеп-
ато логияға әкеп соғады: адам осы ойындарға 
тәуел ді болып қалады.  

Психологтар, педагогтар мен мәдениет-
тану  шылар дабыл қағып жүрген компью-
тер лік-ойын тәуелділігінен басқа, қауіптілігі 
жағы нан бұдан кем түспейтін тағы бір фено-
мен бар. Оның мәні – кейбір ойыншылардың 
вир  туалды шынайылықтың ойын оқиға-
лары   мен (мәселе, рөлдік компьютерлік 
ойын    дарда болып тұр) біте қайнасып кет-
кені соншалық, виртуалды және ақиқат шы-
на й ы  лықтың арасында айқын шекараны 
бел  гілеуге әрі ақиқат шынайылық ішінде 
өзін вир  туалды сияқты сезінуге қабілетті 
емес. Олар өзін де, айналадағы адамдарды 
да ойындағы виртуалды кейіпкерлер ретінде 
қабыл дап, рөлдік виртуалды ойын дарды 
өткізу ережелері мен тәртібін іс жүзіндегі 
нақты әлеуметтік-мәдени шындыққа, ал шы-
найы жағдайды ойын жағдайына өзгертеді. 
Ол бәрін гаджеттердің констелляциясы 
ретінде қабылдайды (десек те, гаджеттің не 
екен дігі туралы оның білмейтіндігісөзсіз). 
Вир туалды ойындарды ойнайтын компью-
тер мониторының бергі жағында отырып 
жауап кершіліктің не екенін білмейтіндігі 
тәрізді, ол өз тәртібі мен іс-әрекеттеріне 
жауап кершілікпен қарамайды.Соңғы он 
жылда әртүрлі мемлекеттерде өздерінің кри-
миналды іс-әрекеттері үшін есеп бер мей тін 
ойын шылардың осы сияқты кри миналды 
жағдайлары орын алған екен. Бұлардың 
саны күн санап артып келеді. Демек, ақ-
па раттық-коммуникативтік технологиялар 
адам дардың, әсіресе жастардың күнделікті 
өміріне виртуалды шынайылықты енгізуге 
әсер етіп, оны виртуалдандырып сіңіп кетті, 
бұл нақты әлеуметтік, экономикалық және 
бас қа да мәселелерді елемеуге әсер етеді.  

Ұлттық мемлекеттердің үкіметтері, оның 
ішінде президент  Н. Ә. Назарбаев басқарған 
Қазақстан Республикасының Үкіметі атал-
мыш факторларға деген стратегиясы мен 
так тикасына шеберлікпен төтеп бере алды. 



27

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ

Бұл көп жағынан үкіметтің үмітін ақ тап 
отыр. Көп жағынан дейтін себебіміз, осы 
мәсе ле тұр ғысынан алғанда барлық мә селе 
әлі шешімін таппаған. Жұмыспен қам ту 
тап  шылығы, жұмыс орындарының жоқ ты-
ғы сияқты себептерден жастар ауыл аймақ-
тарынан қалаға кетіп жатқандығы құпия 
емес.  Мемлекет барша халықты жұмыс-
пен және лайықты жалақымен әлі қам тама -
сыз ете алмайды. Сонымен қатар, қала ай -
мақтарындағы мәдениет ауыл аймақ тарына 
қараған бұрынғыша жоғары. Осы ған қар-
амастан, радио, теледидар, ғаламтор жас-
тардың қалада да, ауылда да пайдалану 
мүмкіндігін көрсетіп отыр. Демек, үкімет 
алдындағы міндет қала мен ауылдағы өмір 
деңгейінің арасындағы сапалы айыр ма-
шылықты қысқарту ғана емес, шеттету, 
сондай-ақ үгіт-насихат және ғибрат сөз-
дер арқылы емес, жастарды қоғамды демо-

кратияландырудың нақты үдерістері мен 
оларды басқаруға тарту арқылы үнемі 
патриоттық тәрбие беру. Р. М.  Шарипова: 
«Демократиялық қоғамды құру үдерісі, 
нарық тық экономикаға өту, жалпы эконо ми-
ка лық, саяси және әлеуметтік-мәдени өзге-
рістер жастардың адамгершілік және руха-
ни жағынан дамуынсыз мүмкін емес» [5] 
деп өте дұрыс айтқан.  Жастар дұрыс болса 
да, кітаптағы шынайылықты меңгеріп қана 
қоймай, практикалық өмірінде де қол да на-
тын болса, жоғарыда айтылғандай, толық-
қан ды дамуға мүмкіндік бар. [6]  Қазақстан 
қоға мының алдында тұрған түбегейлі 
міндеттерді шешу үдерісінде жастардың 
құн дылықты бағыттарын дұрыс өзгертіп, 
олар дың абстракцияланған емес, шынайы 
жал пы адамзаттық және ұлттық-мемлекеттік 
құн дылықтарды жасауына бағыттау жатыр. 
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ӘОЖ 378.22
Е.М. Садықов

Тарих пәнінің жоғары санатты мұғалімі, Қарабұлақ орта мектебі «Мектеп жасына 
дейінгі шағын орталығы» бар мемлекеттік мекемесі. Алматы облысы, Алакөл ауданы, 

Қарабұлақ ауылы
 

ТАРИХ ПӘНІНЕН БОЛАШАҚ МАМАН ИЕЛЕРІНІҢ
КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

Мақалада тарих пәнінен болашақ маман иелерінің кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыру 
мә се  ле лері қарастырылған. «Құзіреттілік» ұғымына түсініктеме келтірілген. Болашақ ма-
ман   ды білімді пассивті тұтынушыдан, мәселені қоя алатын, оны шешудің жолдарын тал-
дай алатын, тиімді нәтиже таба алатын және оның дұрыстығын дәлелдей алатын белсенді 
шы ғар машыл тұлғаға айналдыру қажеттілігі айтылады. Мамандар даярлаудағы маңызды 
мін деттердің бірі – болашақ кәсіби қызметінде білімдерін табысты қолдану үшін білім алу-
шыларда өзін-өзі білімін жетілдіру дағдыларын және өз бетімен білімге ие болу қабі лет-
ті ліктерін дамыту және тудыру болып табылады. Бұл тек болашақ тарих маман ие лері не 
ғана қатысты емес, барлық мамандар өкілдері үшін маңызды. Студенттің өзіндік жұмысы 
– болашақ маманның кәсіптік құзіреттілігін қалыптастыратын бірден бір құрал болып табы-
ла тын дығы ұсынылады. 

Түйін сөздер: кәсіптік құзіреттілік, құзіреттер, біліктілік, болашақ тарих маманы, 
бәсе кеге қабілеттілік, студенттің өзіндік жұмысы.

В статье рассмотрены проблемы формирования профессиональной компетентности бу-
ду  щего специалиста по истории. Приведены определения понятия «компетентность». В ста-
тье предлагается о необходимости перевести студента из пассивного потребителя знаний в 
активного его творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее ре-
ше ния, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Подготовка высокок ва-
ли фицированных кадров является главным условием повышения конкурентоспособности 
Казахста на. Самостоятельная работа студента как средство формирования профессиональ-
ной компетенции будущего педагога. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетенция, квалификация, 
будущий специалист по истории, конкурентоспособность, самостоятельная работа сту
дента.

In the article problems of formation of professional competence of future teachers. Concept of 
the “competence” definitions are given. In article it is offered about need to transfer the student 
from the passive consumer of knowledge to his active creator, able to formulate a problem, to anal-
yse ways of its decision, to find optimum result and to prove its correctness. Preparation of highly 
qualified personnel is the main condition of increase of competitiveness of Kazakhstan. Indepen-
dent work of the student as means of formation of professional competence of future teachers.

Keywords: professional competence, competence, qualification, a specialist on the history of, 
competitiveness, independent work of the student.

Бүгінгі білім беру жүйесін жаңғырту жағ  -
дайын да тарих пәні мұғалімдерінің кә  сіби 
құзы  реттілігін арттыру өзекті мәселелердің 

бірі. Қазіргі мектепті жаңғырту аясындағы 
та рих пәні мұға лім дері нің қызметі оның 
кәсі би шеберлігіне, білім ділігіне, мәдениет-
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ті л  ігіне байланысты. Сон дық тан, тарих пәні 
мұға    лімдерінің кәсіби құзыре ттілігі жоғары 
бол   маса, олар тәрбие леп отырған жас ұр пақ-
тың да тарихи таны мы ның арта түсуі де екі 
талай. 

Ал ертеңгі мектеп мұғалімдері – бүгінгі 
педа    го  гикалық ЖОО-да білім алып жат қан 
бола   шақ педагогтар. Демек, білім нің алтын 
кеңіші – жалпы білім беретін орта мек тепте 
бері  летін білім сапасы – тікелей педа гоги-
ка  лық оқу орындарына байла  нысты. Сол 
себеп ті де, қоғамның жоғары педаго гикалық 
білім ді мамандарға қоя тын талаптары қазіргі 
таң  да күрделене түсуде. Жаңа қоғам мұға лі-
мі – ол рухани адамгершілігі жоғары, аза мат-
тық жауап кершілігі мол, белсенді, жасам паз, 
жан-жақты білімді, кәсіби құзіретті, өз тео-
рия  лық білімін практикада әр түрлі педа-
го  ги калық технологиялармен жүзеге асыра 
ала  тын өз  кәсібінің шебері бола білуі қажет. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2050» 
Стра тегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа 
сая си бағыты» атты Жолдауында «Білім және 
кәсіби машық – заманауи білім беру жүйе-
сі нің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың 
негізгі бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған 
мем лекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары 
ел ге айналуымыз керек. Барлық жеткіншек 
ұр  пақтың функционалдық сауаттылығына 
да зор көңіл бөлу қажет», - деп атап көрсетті 
[1]. 

Қазіргі таңда Елбасы жолдауында атап 
көр     сетілгендей, білім берудің мазмұнын 
жетіл     діре отырып, үздіксіз білім беру арқылы 
бола   шақ мамандарды кәсіби тұрғыдан жан-
жақ  ты жетілдіру мәселесі мемлекет тара пы-
нан қолға алынып,  болашақта атқа ры латын 
іс  тер жоспарына енгізіліп, күн тәр ті бі не 
қойы  лып отыр. Себебі, жоғары білікті кадр -
лар ды даярлау – Қазақстанның бәсекеге қа-
біл е т   тілігінің жоғарылауының басты шар ты 
болып табылады.

Бұл мақсатты жүзеге асыруда еліміздегі 
бі лім беру саласының бағыт-бағдарын ай-
қын   дайтын Білім беруді дамытудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағ-
дар    ламасы қабылданғаны бәрімізге белгілі. 

Бұл мем лекеттік бағдарламасының мақсаты 
«Эко но миканың орнықты дамуы үшін сапа-
лы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету 
ар қы  лы адами капиталды дамыту, білім нің 
бәсе кеге қабілеттілігін арттыру» [2]. Бұдан 
біз бәсекеге қабілетті ел болудың негіз гі та-
лап   т арының бірі білімді, өз ісінде құзі ретті, 
бә се кеге қабілетті және білікті адам капи  та-
лы  на ие болу екендігіне көз жет кіземіз. 

Білім беру жүйесіндегі жаңа білім пара-
диг  масы білім, білік, дағды жиынтығын то-
лық меңгерген, қоғам өміріне белсене ара-
ла сатын, шығармашылықпен ойлайтын, 
өзін-өзі көрсете алатын, өздігінен ақпаратты 
із  деп, талдайтын және оны дамытуға қабі-
лет  ті, кәсіби құзыретті, функционалды сау-
ат   ты  жеке тұлғаны қалыптастыруға ба ғы т-
талған.

Мемлекетіміздің тек саясат пен экономи-
ка емес, білім беру жүйесіне де үнемі назар 
ау да руы еліміздің болашағы жайындағы ке-
мел ойлардан туындап отырғаны түсінікті. 
Өйт  кені, ел байлығы тек мұнай мен газ емес, 
адам екені белгілі. Қай қоғамда болмасын 
ше  шу ші фактор – адам және жеке тұлға 
(адам капиталы) болып қала бермек.

Еліміздегі әлеу меттік-экономикалық 
және са я    си өз   герістер, Республика ның әлем-
дік дең г ейде білім беру жүйесіне жету  де 
жа   с а   ған қадам дары осы кезге дейін пе да   го-
ги ка теория сы мен практикасында бекі тіл-
ген  білім беру парадигмаларын, жүйе лерін, 
әдіс    терін, формаларын жетіл  діру тала  бын 
қой  ды. Білім берудегі жаңа басым дық тар  із -
гі ліктік педагогика, студенттердің тұлға лық 
әлеуе тін анық тау және дамыту, әлеу мет тік 
үдеріс тер мен тұлғааралық қарым-қаты нас   -
тарды ұйым дас ты рудың ерек ше фор ма сы ре-
тінде танылат ын оқыту үдері сі нің тиімділі -
гін арттыру болып отыр.

Тәуелсіз мемлекетімізде өз кәсібін терең 
түсіне білетін, білімі мен іскерлігін жан-жақ-
ты қолдана білетін, өзгермелі әлеуметтік және 
эконо  микалық жағдайда өмір сүруге дайын 
ғана емес, айналасындағы шынайы өмірге 
бел сен  ді қатыса отырып, оны жақсартуға 
ықпал ете алатын, бәсекеге қабілетті жеке 
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тұл ғаны қалыптастыратын жаңа формация 
маман  дарды даярлау қажеттігі туындауда.

Педагогикалық білім беру жүйе сінде гі  бі-
лім бе ру мен тәрбие жұмыс тары ның  талапқа 
сай жетілдірілуі студент тердің бо ла   шақ кә сі-
би құзіретті маман болып қалып  тасуына зор 
ық пал етеді.

Қазіргі таңда білікті маман даярлаушы жо-
ға  ры оқу орындарының білім жүйесінде бә-
се   кеге қабілетті маман қалыптастыру үшін, 
ал ды  мен маманның кәсіби құзіреттілігін қа-
лып   тастыру керек деген  әр түрлі пікірлер 
жиі айтылуда.

Демек, тарих пәнінен болашақ педагогтық 
құзі ретті маман осы ақпараттық қоғамнан 
қа  лыс пай, жедел ойлаушы, жедел шешім қа-
был  даушы, ерекше ұйымдастырушылық қа-
білетті, нақты бағыт-бағдар беруші болып 
шы ғуы – бұл қазіргі заманның талабы.

Құзіреттілік қалыптастыру дегеніміздің 
өзі болашақ маманның педагогтық кәсібін 
– қазіргі студенттердің шығармашылық қа-
бі  лет  терін дамыта отырып ойлаудың, ин-
тел  лектуалдық белсенділіктің жоғары дең-
гейі не шығу, жаңаны түсіне білуге, білімнің 
же ті спеушілігін сезінуге үйрету арқылы із-
де  нуге бағыт тауды қалыптастырудағы кү ті-
ле  тін нәтижелер болып табылмақ.

Сонымен, құзіреттер деп – оқытудың және 
өз дігінен білім алудың нәтижесінде қалып-
та сатын және адамның әлеуметтік ұт қыр  лы-
ғын анықтайтын, білім мен тәжірибеге, құн-
ды  лықтар мен бейімділіктерге негіз дел ген 
жал  пы қабілеттерді айтады. 

Атақты педагог-психолог, ғалымдардың 
пі кірі бойынша еңбек нарығында бәсекеге 
қа бі летті, кәсіби оңтайлы  маманның бойын-
да төмен дегідей құзіреттіліктер қалыптасуы 
қа жет:

• бағдарлы құзіреттілік (азаматтық бел-
сенділік, саяси жүйені түсіну, баға бере білу, 
ел жандылық, т.б);

• мәдениеттанымдылық құзіреттілік (ұлт-
тық ерекшеліктерді тани білу, өз халқының 
мәдениеті мен өзге ұлттар, әлем мәдениетін 
салыстыру, саралай білу қабілеті);

• оқу-танымдық құзіреттілік (өзінің білім-
ді лік қабілетін ұйымдастыра білу, жоспар-

лай білу, ізденушілік-зерттеушілік әрекет 
дағ  дыларын игеру, талдау, қорытынды жа-
сай білу);

• коммуникативтік құзіреттілік (адамдар-
мен өзара қарым-қатынас тәсілдерін білу, 
мем лекеттік тіл ретінде қазақ тілінде, халық-
ара лық қатынаста шетел тілінде қатынас 
дағ дылары болуы);

• ақпараттық-технологиялық құзіреттілік 
(ақ параттық технологиялармен, техникалық 
обьектілер көмегімен бағдарлай білу, өз бе-
тін ше іздей білу, таңдай, талдай білу, өзгерте 
білу ді жүзеге асыра білу қабілеті);

• әлеуметтік-еңбек құзіреттілігі (әлеу мет-
тік-қоғамдық жағдайларға талдау жасай білу, 
шешім қабылдай білу, түрлі өмірлік жағ дай-
лар да жеке басына және қоғам мүддесіне 
сәй кес ықпал ете білу қабілеті);

• тұлғалық өзін-өзі дамыту құзіреттілігі 
(от басылық еңбек, экономикалық және саяси 
қоғам дық қатынастар саласындағы белсенді 
білімі мен тәжірибесінің болу қабілеті) [3].

Сондай-ақ, құзіреттер – білімнің, іскер  лік-
тің және дағдылардың әртүрлі эле мент терін 
бел гілі бір жағдайда адамның өз бетімен 
қол дану қабілеттіліктерін сипаттайды және 
ин те грацияланған ұғым болып табылады.  

Құзіреттілік – 1) білімі мен дағдысы арқы-
лы мәселені өз бетінше шеше алуға мүм-
кіндігі бар жеке тұлға; 2) теориялық, таным-
дық және тәжірибелік іскерлігін меңгеру 
дә ре жесін анықтайтын тұлғаның білімділік 
дең гейі [4].

Яғни, құзіреттілік дегеніміз – болашақ 
қыз метті кәсіби орындау үшін қажетті білім-
дер ді, тәжірибелерді және іскерліктерді мең-
ге ру екен.

Жоғарыдағы ойларды тұжырымдай келе, 
та рих пәнінен болашақ маман иесіне кәсіби 
құ зіреттілікті тиімді қалыптастыру үшін, ең 
алдымен студенттерді өз бетімен жұмыс жа-
сау ға, сонымен қатар, ақпараттың әртүрлі 
көз дерінен білім алуға, жинақтауға үйрету 
қа  жет тігін айтсақ болады. Маманның кәсіби 
құзі реттілігін қалыптастырудың мақ сат-
та  рын табысты іске асыру үшін, оны білім 
алу ға, іскерлікке үйрету біруақытта кәсіби 
қыз метке қажетті оқытылатын пәндердің 
мағы насын танытуы, сондай-ақ, дүние тану-
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ды, мотивациялық сфераны, творчестволық 
по тен циалды және жеке бастың басқа да 
қасиет терін дамытуды қамтамасыз етуі 
қажет.

Жоғары педагогикалық оқу орнында 
оқы тылатын кез келген оқу пәні маманның 
бола шақ кәсіби қызметінің контекстінде 
оқытылуы қажет, ал, пәндердің мазмұны – 
ма манның бейініне байланысты өзгертілуі 
қажет. Сондықтан да, сабақтардың өтілуі 
кезін де қолданылатын, соның ішінде, сту-
дент тің оқытушымен өткізілетін өзіндік жұ-
мы  сы кезіндегі материал болашақ маман дар -
дың кәсіби қажеттілігіне жауап беруі тиіс, 
кәсібімен байланысқан практикалық маңыз-
ды лығы болуы қажет.

Педагогикалық жоғары білім берудің 
негіз гі міндеті – өзін-өзі дамытуға, өзінің 
білі мін жетілдіруге және инновациялық 
қыз метке қабілетті (білім беру үрдісінде 
дәс түрлі әдіспен шектеліп қалмай, түрлі 
тиімді инновациялық технологияларды 
пай  далана алуы), маманның шығармашыл 
тұл  ғасын қалыптастыру болып табылады. 
Бұл міндет оқытушыдан болашақ маманға 
білімді тек ғана дайын түрде беру жолымен 
ғана шешілмейді. Болашақ маманды білімді 
пас сивті тұтынушыдан, мәселені қоя ала-
тын, оны шешудің жолдарын талдай ала-
тын, тиімді нәтиже таба алатын және оның 
дұрыс тығын дәлелдей алатын белсенді шы-
ғар  машыл тұлғаға айналдыру қажет.

Ал, оқытушының міндеті – болашақ жо-
ға  ры білікті маман ретінде студенттің жақ сы 

жақ тарын көру және дамыту болып табы ла-
ды. Білім технологиясын жүзеге асырудың 
ше шуші факторы әрі кілті – жоғары педа-
го гикалық білім ордасында дәріс беретін 
оқы тушылардың біліктілік деңгейі болып 
та бы лады. Оқытушының педагогикалық 
құ   зі реттілігі деп – педагогикалық қызметті 
жү  зеге асырудағы теориялық және прак ти-
ка  лық дайындықтың бірлігін айтады.Осы-
ның барлығы болашақ маманда кәсіби құ з  -
і  реттілікті қалыптастыруға мүмкіндік ту ғы-
за  ды.

Қорытындылай келе, қоғам дамуының 
ең басты шарты – білімді, шығармашыл, 
құзі ретті тұлға тәрбиелеу болып табыла-
ды. Халықаралық сапаға сай, бүгінгі білім 
кеңіс тігінің талаптарына жауап беретін, өз 
саласының өте білікті маманы болып шы-
ғатын кәсіби деңгейі жоғары, күрделі өн ді-
рі с тік мәселелерді шеше алатын кәсіби құ-
зіретті маман дайындау – сапалы білім дең-
гейі не көтерілудің кепілі болып табылады. 
Білімді, интеллектуалды, құзіретті маман – 
елі міздің басты байлығы.  

Бүгінгі педагог Тәуелсіз Қазақстанның бі-
лім жүйесін әлемдік деңгейге бағыттау мақ-
са ты туындап жатқан қазіргі таңда педагогтік 
ма ман дыққа қойылатын талаптарға жауап 
бере алатын, білім мен іс-әрекетін ұйым дас-
ты ру іскерлігінің жоғары деңгейіне ие маман 
бо луы тиіс. Сонда ғана сындарлы ойлайтын, 
өзін дік ізденіс пен ақпаратты терең талдау 
ма  шығын игерген оқушы тәрбиелеп шыға 
ала ды.
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3D-МОДЕЛЬДЕУДЕ GOOGLE SKETCHUP ПРОГРАММАСЫН ҚОЛДАНУ 
ӘДІСТЕМЕСІ

Мақала мазмұнында ақпараттық технология барысындағы 3D-модельдеуде Google 
Sketchup программасын қолданудың әдістемесі нақты мысалдармен жан-жақты ашылған.

Сондай-ақ, компьютерлік графика және оның түрлері жайлы түсінік берілген. «Модель», 
«Модельдеу», «Рәсімдеу», т.б. түсініктер мен Google Sketchup программасының мүмкін дік-
те рі туралы жзылған. 

Түйін сөздер: 3Dмодельдеу, Google, Sketchup программасы, оқыту әдістемесі, 
ақпараттық технология.

В данной статье будет рассматриваться программа для создания 3D моделей, под назва-
нием Google SketchUp.

Так же дается представление о компьютерной графике и ее видах. Изучаются понятия 
«мо дель», «моделирование», «формализация» и другие. Рассказывается о программе Google 
SketchUp и ее возможностях. Знакомство с интерфейсом программы и рассматриваются 
3D-примитивы.

Ключевые слова: 3Dмоделирование,Google, программа Sketchup, методика преподава
ния, информационные технологии.

This article will be considered a program for creating 3D models, called Google SketchUp.
Just it gives an idea of computer graphics and its forms. The concepts of «model», «simulation», 

«formalization» and others. Google SketchUp is told about the program and its possibilities. 
Introduction to the program interface and discusses 3D-primitives.

Keywords: 3D-modeling, Google, Sketchup program, teaching methods, and information 
technology.

Информатика пәні оқушыларға әлемдік 
ақ  па рат тық бейнені қалыптастыру мен ком-
пью терлік техниканы дамытудың теориялық 
не  гі зі болып табылады. Ақпараттық техно-
ло гия типтерінің жедел дамуына және қа-
зiр    гi кездегi орта бiлiм беру жүйесiндегi 
ин  фор матика пәнінің рөлiнiң артуына бай-
ла нысты елiмiздiң информатика пәні мұға-

лiм дерiнің алдына үлкен мiндет қойып 
отыр. Ол міндет оқушылардың білімін қаз ір-
гі ақпараттық қоғамның негiзгi талапта рын 
қанағаттандыратындай деңгейге жет кi зу мен 
тікелей байланысты. Сол себепті де мек теп -

т егі информатика пәнін оқытудың тың әдіс-
те ме сін үнемі жетілдіріп отыру қажет деп 
санаймыз.
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Ақпараттық технология жетістіктерін 
ин форматика пәні арқылы оқыту және мең-
гер ту заман талабынан туындап отырған мә-
селе. Ең соңғы технологиялардың же тіс  тік-
те рін қолдана білу қазіргі заман адамы ның 
жетістігі деп түсіну керек. Сондай жетіс-
тік тердің бірі ретінде – 3D-модельдеуді 
атауға болады. 3D түсінігі ағылшын тілінен 
«3 Dimensions», яғни «үш өлшем» деген 
ұғымды береді. 3D-модельдеу – бұл кез кел-
ген объектінің үшөлшемді моделін құру про-
це сі. Негізгі міндеті – объектінің визуалді кө-
лем ді кескінін әзірлеу болып табы лады. Үш  
өлшемді графиканың көмегімен қандай бір 
заттың көшірме нұсқасын айнытпай са луға 
болады және табиғатта болмаған ны сан ның 
кескінін жасауға да мүмкіндік бар [1]. 

Осындай міндеттерді жүзеге асыру ба ры-
сында 10-сынып оқушыларына инфор мат-
ика пәнін оқытуда 3D-модельдеу тақы ры бы 
берілген. Бұл оқушылардың көркемдік ой-
лау қабілеттерін дамытуға және геомет рия, 
сызу, технология сияқты пәндерді те рең 
мең геруіне себеп бола алады. Бе рі л ген 3D- 
мо  дель деу тақырыбы бағыты дамытушылық 

бо лғандықтан, оқушыларға шығармашылық 
ер кіндік бер ген маңызды деп түсіну қажет 
са н ай мын. Бұл тұрғыда оқушылардың та-
ным     дық белсенділігін, шығармашылық 
және ойлау қабілетін дамытуға, информа ти-
ка   ға қызы ғушылығын арттыруға, ең басты, 
осы ғылым негізімен тікелей байланысты 
ма   ман  дықтарды таңдауына негіз бола алады. 

Үшөлшемді (3D-графика) графиканың 
не   гізгі міндеттерінің бірі – жоспарланған 
объ е к тіні толық сипаттау және оны кес кін -
де летін бейненің талаптарына сай гео ме т-
рия   лық қайта өңдеу жолымен орналастыру 
бо   лып табылады.

3D-модельдеуді жүзеге асыруға бағыт-
тал ғ ан бірнеше программалар бар. Олар:  
PixologicZbrush, Autodesk Mudbox, Autodesk 
3D max, Rhinoceros 3D, Google SketchUp.

Мектептегі информатика пәнін 3D- мо-
дель  деу тақырыбын қамти отырып оқытуда 
Google SketchUp программасы тиімді әрі үй-
ре нуге жеңіл болғандықтан осы программа 
ар  қылы 3D-графиканы және модельдеуді 
меңгертуді назарға алған дұрыс. 
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1-сурет. Google SketchUp программасының интерфейсі.

SketchUp – қарапайым үшөлшемді объек-
ті лер ді модельдеуге мүмкіндік беретін про-
грам ма. Бұл программа үйренуге жеңіл әрі 
ың ғай лылығымен және қолжетімділігімен 
ерек шеленеді. 2006 жылдың наурыз айында 
«Last Software» фирмасымен бірге сатып 
алын ған болатын [2]. 

Қазіргі кезде программаның екі нұсқасы 
бар: бірі – шектеулі SketchUp Make функ-
ция ларымен шыққан коммерциялық емес 
те гін нұсқасы; екіншісі – SketchUpPro деп 
ата латын 590$ тұратын ақылы нұсқасы. 

Google SketchUp программасы үшөлшемді 
гра фиканы моделдьдеуді жаңа бастаған 
және оны аз білетін қолданушыларға өте 
ың  ғайлы. Әр түрлі ғимараттарды, архи тек-
ту ра лық нысандарды, интерьер дизайнын 
әзір леуге және сыртқы жарнама үлгілерін 
модель деудге мүмкіндік береді.

3D-модельдеуде қолдану әдістемесі. 
Google SketchUp программасы арқылы үш өл-

шемді графиканы модельдеуде қолдануда ар-
найы білімді қажет етпейді.  Програм маның 
ерек  шелігі сонда. Мұнда тек әзірлеме нұсқа-
ның үшөлшемді графикасын Декарттық ко-
ор   дината жүйесінің заңдылығына сәйкес 
тұр   ғыза білу керек. Яғни, белгіленген осьтер 
бо йын  ша геометриялық проекция принципі 
қа  таң сақталуы қажет. Мұндай ереже 3D- гра-
фи  каны жасауға арналған барлық про грам  -
ма  ларға тән. Алайда Google SketchUp про  г-
рам масында бұл түсініктерді меңгеру және 
қол  дану өте қарапайым жолмен іске аса ды. 
Мысал үшін 3D-графика тұрғызуға ар нал-
ған кәсіби бағыттағы, атап айтқанда 3D max 
сияқ ты программаларда 3D-модельдеу про-
це сі күрделі деп есептесек, Google SketchUp 
про граммасында құрал-жабдықтар көме гі-
мен 3D-графиканы модельдеу тез әрі қара-
па йым болып орындалады.
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2,3-суреттер. Google SketchUp көмегімен тұрғызылған 3D-графика модельдері.

Google SketchUp-ты үйрену барасында 
жұ мыс аймағына программадағы құрал-
жаб дықтардың анықтамалығы ретінде Оқу-
лық (Учебник) қосымшасын (2.2-сурет) 
ор  на ластыру арқылы кез келген аспаптың 
ат  қаратын міндеттері мен оны қолдану 
жайын  да толық ақпарат беріледі. Осы қо -
сымша арқылы 3D-графика тұрғызу ана ғұр-

лым жеңілдейді. Себебі, модельдеу ке зін де 
қан  дай да бір аспаптың атқаратын қыз меті 
ту ралы және оның не үшін керектігі ту ра лы 
жыл дам ақпарат алуға болады. Бұл өз ке-
зе гінде оқушыларға графикамен және гра-
фикалық бағдарламалармен жұмыс іс теу 
дағдыларын және іскерлік қабілетін да мы ту-
ға мүмкіндік туғызады.
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4-сурет. «Оқулық» қосымшасы

Программаның құрал-жабдықтар тақ-
та   сында бірнеше аспаптар орналасқан. Ол 
аспаптардың көмегімен тұрғызылатын объ-
ектіні редакциялауға, жан-жағынан қа рау ға, 

басқа объектілермен біріктіруге, көркем-
деу ге және тағы да басқа амалдарды жүзеге 
асы руға болады.  

 
5-сурет. Құрал-жабдықтар тақтасы.

Мысалы, (Окружность) аспабының 
көмегімен жұмыс аймағында кез 
келген шеңбер пішінді тұйық геометриялық 
объект салып, оны  үшөлшемді түрге келтіру 

үшін (Тяни/Толкай) құралын қолдануға 
болады. Осы жағдайда мынандай модель 
алуға болады: 

6-сурет. Объектінің үшөлшемді моделі.

Осы тұрғызылған объектіні жан-жағынан 
қарау үшін  (Орбита) аспабының 
көмегіне жүгінуге болады.  

Программада үшөлшемді графикалармен 
жұмыс істеу кезінде оның мынандай 
мүмкіндіктерін де білген дұрыс: 

- программа интерфейсінің қарапайым-
дылығы әрі түсініктілігі;

- *.3ds, *.dwg, *.ddf; *.jpg, *.png, *.bmp, 
*.psd.  сияқты екіөлшемді графикалық про-
грам маларда орындалған форматтармен 
жұмыс жасауға мүмкіндік бар; 

- қосымша орнатылған плагиндер арқы-
лы *.mxs, *.atl, *.dae, *.b3d файлдарына экс-
порт  тауға болады; 

- *.jpg форматына жұмыс аймағының кес-
кі нін түсіру арқылы ауыстыруға болады; 

- ком поненттер библиотекасы (ағаш, 

жи һаз, адамдар, көліктер, т.б.),  түрлі 
материалдар мен стильдер қоры; 

- уақыт мезгілдеріне және ұзындығы мен 
ен дігіне байланысты объектілерге көлеңке 
беру мүмкіндігі қарастырылған; 

- қандай да бір қайталанатын әрекеттердің 
ма кростарын құру мүмкіндігі; 

- Googleжазбаларында онлайн-коллекция 
ретінде жұмыстарды орналастыруға болады; 

- Google Планета Земля программасымен 
толық интеграция (виртуалды глобус) [2]. 

Қорытындылай келе, қазіргі кездегі адам -
заттың қолданысындағы барлық салалар-
да нақты және виртуалды әлемнің бейнесін 
жасау және оны қандай бір құралдардың 
кө  ме гімен орындау арқылы жеткізу про-
цесі күннен-күнге даму жағдайында, кең 
тара  лып отырған компьютерлік модель-
деу дің, оның ішінде 3D-графика арқылы 
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модель деуді әр оқушының меңгеруі аса 
ма ңызды. Себебі, қоғамның қай саласын 
алсақ та, компьютерлік модельдеусіз еш қан-
дай жұмыстың маңыздылығы байқала қой-
майды. Сондықтан да, 3D-модельдеу мәсе-
ле сін үйреніп, жұмыс барысында қолдану 
қа жеттіліген айналдыру бүгінгі күнде ең 
өзек ті әрі тың болып табылады. 

Үшөлшемді модельдеу және үшөлшем-
ді анима ция қолданысы уақыт өткен сайын 
мобильді түрде дамуда. Оған дәлел ре тін де 
қазіргі кездегі түрлі фантастикалық эф фек ті-
лер мен анимациялар арқылы жасалып жат-
қан жұмыстарды айтуға болады. 

Осындай жұмыстарды жасай алатын ма  -
ман   дар бүгінгі мектеп қабырғасында білім 
алып жатқан шәкірттер екенінде дау жоқ. 
Олардың ақпараттық технлогия дәуі рін де 
білім алуы түрлі технология лар мен құрыл-
ғы ларға деген ерекше қызы ғу шылық та-
рын арттыруда. Мектептегі информати ка 
пәніне 3D-модельдеу тақырыбы дер ша  -

ғында енгізіліп отыр. 3D-модельдеуді оқы  -
туға арналған программалар өте көп. Соның 
ішінде осы жұмыста айтылған Google 
SketchUp программасы оқушыларға үй ре-
нуге жеңіл әрі ыңғайлы. Программа ин  тер-
фейсінің қарапайымдылығы әрі түсі нік тілігі 
ондағы жұмыс көлемінің артуына толық 
мүмкіндік береді. Себебі, про грам ма да бір 
рет жұмыс жасау арқылы оның бір қа  тар 
функцияларын тез меңгеріп алу ға бола ды. 
Кеңістікте проекциялау, бір объектіні түр-
лендіру арқылы басқа объектіге айналды ру 
сияқты қызықты жұмыстарды жүргізу ар-
қы лы оқушылар бұл программаны жылдам 
мең геріп ала алады. 

Google SketchUp программасын терең 
мең герту арқылы оқушылардың шығар ма-
шылық қабілеттерінің артуына, ақпарат тық 
технологиялармен жұмыс жасау машық-
та рын қалыптастыруға және келешектегі 
маман дықтарын таңдауларына толық 
мүмкіндік бар.
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ТІЛ ЖӘНЕ ЭТНИКАЛЫҚ СӘЙКЕСТІК
(Г.ШЛЕЕ ЗЕРТТЕУЛЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ)

Мақалада профессор Гюнтер Шлеенің (Германия) Африка және басқа елдерде жүргізген 
дала лық зерттеулерінің нәтижесінде тіл және этникалық сәйкестік мәселеріне қатысты 
пікірлері келтіріледі. Зерттеуші ретінде ғалым Сомали, Камерун, Судан, Бенин елдеріндегі 
қақтығыстардың арасында жүріп, тілдік, діни, нәсілдік, рулық, тайпалық, этникалық 
айырмашылықтарды талдап қарастырған. Г.Шлее пікірінше, тілдік және этникалық 
сәйкестіктер әлеуметтік ұйымдасудың фундаментальді сипаттамасы болып табылмайды. 
Мәдени айырмашылықтар бар, бірақ адамдар көбіне ол шекаралардың шеңберінде қала 
бермейді немесе олардың іс-әрекетінде одан да күрделі көрсеткіштер тоғысады.

Түйін сөздер: тіл, этникалықтық, сәйкестік, мәдениет, ұлт
 
В статье рассматривается позиция по вопросам языка и этнической идентичности про-

фессора Гюнтера Шлее (Германия), которые он применил на основе полевых исследований 
в Африке и в других странах. Ученый изучал языковые,религиозные,расовые,родоплеменн
ые,этнические различия и особенности, непосредственно находясь в зонах конфликтов та-
ких стран, как Сомали, Камерун, Судан, Бенин. По мнению Г.Шлее, язык и этническая иден-
тичность не являются фундаментальными показателями социальной организации. Культур-
ные различия существуют,но люди очень часто пересекают эти границы или совмещают в 
себе гораздо более сложные характеристики.

Ключевые слова: язык, этничность, идентификация, культура, нация

The article deals with the position on language and ethnic identification Professor Gunther 
Schlee (Germany), which he used on the basis of field studies in Africa and in other countries. 
Scientist studied linguistic, religious, racial, tribal, ethnic differences and peculiarities, while di-
rectly in conflict areas in countries such as Somalia, Cameroon, Sudan, Benin. According G.Shlee, 
language and ethnic identity are not the fundamental characteristic of social organization. Cultural 
differences do exist, but people often cross the border, or combine a much more complex charac-
teristics.

Keywords: language, ethnicity, identification, culture,nation

Профессор Гюнтер Шлее (Gunther Schlee) 
Германия ның Халле қаласында орналасқан 
Макс Планк атындағы әлеуметтік антро поло-
гия Институтының директоры, әлеуметтік-
мәде ни антрополог, Африкадағы этникалық 
қақ тығыстарды зерттеуші танымал маман. 
Әлем нің көптеген елдерінде далалық зерт теу-
лер жүр гізу бойынша тәжиребесі мол ғалым. 

Г.Шлеенің пікірінше, этникалық сәйкестік 
де ген іміз ұжымдық сәйкестіктің формасы 
бо ла тұрып, діни аффилиация, линидж, кла-
н ның және таптың мүшесі болу сияқты фе-
но  мендер тобына жатады. Этникалықтық 
мә де ни конструкт болып табылады және 
оны құрау материалдары да мәдениетке 
жатады. [1]



39

ҰЛТТЫҚ БІЛІМ

Тіл  және этникалық сәйкестік құбылы сы-
на Г.Шлеенің көзқарастары бұрынғы кеңес-
тік немесе қазіргі ресейлік ғылыми ортада 
қалып тасқан ұстанымдардан анағұрлым 
ерек шеленеді. 

Тіл және этникалықтық мәселесін қарас-
ты ру барысында тілдің мәдени критерийлер 
ара сында әдетте (бірақ, әрқашан емес) өте 
жоғары бағаланатынын және этни ка лық 
шекаралардың маркері ретінде пайдалана-
ты нын айта кетуіміз керек.

Егер тіл этникалық шекараның алғаш-
қы мар кері ретінде пайдаланылса, этника-
лық және тілдік бірліктер көбінесе бір-бірі-
мен үйлеседі (Barth 1969). Екінші жағынан, 
Европа тарихында мектеп жүйесінде және 
басқару құралы ретінде көпшіліктің тілі-
не ерекше басымдық беріліп, тілдік аз шы -
лықтарға ұлттық тілдер немесе ерек ше ста-
тусы бар аймақтық тілдер жүктел ге нін біле-
міз (Gellner 1981). Тілдік қауым дас тық тар 
мен этникалық бірліктер/ұлттардың сәй кес 
ту ра келуі мемлекетаралық деңгейде тіл дік 
аре алдар бойынша саяси шекараларды ке-
сіп-пішу есебінен, ал мемлекетішілік дең-
гей  де тілдік саясатты қолдану аясын жаңа 
ше ка  ра ларға кеңейту есебінен жүргізілді. 
Осын  дай үдерістер әлем бойынша қаншама 
уа қыт жүріп жатса да, тек аздаған ұлттар 
ғана тілдік біртектілікке қол жеткізді 
(Ra`anan 1989). 

Кейбір жағдайларда этникалық және тіл-
дік топтардың атауы сәйкес келіп жатса, 
кей де басқа критерийлер көмегімен жақсы 
анық талатын, тілге ешқандай қатысы жоқ 
этни калық бірліктер табылады. Мысалы, 
солтүстік-шығыс Африкалық гарре тайпасы 
өздері нің генеалогиясы мен кландық ұйым-
да суы, көшпелі мәдениеті бойынша бір 
этни калық топқа жатады, алайда олар төрт 
тіл дік қластерге бөлінген. Біреулері - оромо 
диа лек  тісінде, екіншілері - af rahanweyn, 
үшін  шілері – af garreh kofar, ал төртіншілері 
– сомали тілінде сөйлейді. [1]

Этносқа қатыстылық пен бірлік сезі мі-
не негіз болатындай саяси, мәдени, эко но  -
микалық элементтер жеткілікті болса, бұн-

дай этникалық қауымдастықтар тілдік көп-
түр лілікті көтере алады. Егер ондай негіздер 
бол маса, ешқандай тілдік біртектілік ажы
рау дан сақтап қала алмайды. Кезінде бір-
тұтас болып есептелген бір тілдің өзі сая си 
жағдайларға байланысты бөлініп ажы рап 
кетуі мүмкін. Сербхорват тілінің серб, хор
ват, босниялық болып бөлінуін осындай 
жағ дайға мысал ретінде келтіруге болады. 
Руандада  хутулар олармен бір - банту тілін-
де сөйлейтін тутсилерді қырып жойды.[1]

Ұлт және ұлттық тіл, олардың арасын да-
ғы тығыз байланыс мәселесі, тіпті Европа 
үшін өмірге жақында келген саяси идео ло-
гия жетістігі. Бастапқыда «ана тілі» ұғымы 
(Muttersprache) басқару және оқыту тілі, 
яғни латын тіліне қарағанда анасынан неме-
се күтуші әйелден үйренген тілге қа тысты 
қолданылды (Ahizweig 1994). Роман тизм 
және кейінірек пайда болған тілдік ұлт шыл-
дық арқылы бұл термин саяси сипаттар ала 
бастады. Қазіргі Европаның ұлттық мем-
ле  кет  тері өздерінің қалыптасу кездерінде 
тілдер  дің таралу картасына аз көңіл бөлді. 
Мысалы, неміс, орыс не басқа ұлт өкілдері 
кезін де француз тілінде сөйлеуді мақтан 
тұтты. Мемлекеттердің этникалық сипат ала 
бастауы, олардың «мәдениеттенуі», бел гілі 
бір тілге байлана бастауы Европада біртін-
деп жүзеге асты.

Тілдік ұлтшылдық нақты тіл және сол 
тіл де сөйлейтіндердің әртүрлі мәдени аспек-
тіл ері арасындағы романтикалық байланыс 
бар екенін меңзейді. Біздің сөйлейтін тілі міз 
біздің ойлауымызға әсер етеді деп есеп телі-
н еді, сонысымен тілге терең мәдени мағы на 
беріледі және тіл тек қана әртүрлі мәде ни/
этникалық бірліктер шекарасын айқын-
дайтын маркер деген қарапайым түсінік тер-
ден ал шақтайды. 

Этникалық сәйкестік пен тілді таңдауды 
ген   дер және жас шамалары сияқты әлеу мет-
тік сәйкестік өлшемдерінен бөлек қарас ты-
ру ға болмайды. Мысалы, саны аз халық тар 
өкіл дері жастары ұлғайған шақта өзі нің 
ба ла кезінде сөйлеген тіліне қайта ора луы 
мүмкін. Тілдер арасында бұрындары бол-
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ған бай ланыстар, этникалық сәйкестікте 
көрі ніс табатын сөйлеуші мен мәдени құн-
дылықтар байланысы, әсіресе, кірме сөз-
дер де бейнеленеді. Өте белсенді тілдік 
қаты настарда кірме сөздер лексикамен 
шек телмей, аздаған не едәуір құрылымдық 
кірме лер пайда болады (Thomason, Kaufman 
1988).

Жазба тілі мен жазу жүйелерінде ауызекі 
тілге қарағанда киелі, қасиетті болып сана ла-
тын этникалық сәйкестіктің рәмізі іспеттес 
ба сым дықтар күштірек. Мысалы, арамей 
тілін де сөйлеген христиандар араб тілінде 
жа    зып, біраз әдеби шығармаларды дүниеге 
кел  тірді, сөйтіп араб тілінің иеленушілері 
бол  ды, дегенмен өздерінің сириялық алфа-
ви тін пайдаланды, себебі олар араб тілін 
Құран мен исламмен сәйкестендірді.

Жеке адамның сөйлеуі мен жеке сөйлеу 
ак  тісі аясындағы тілдік вариативтілік тіл 
мен этникалықтықтың көптеген аспек-
ті  лерін ашып бере алады. Сөйлеуші бір 
тілден басқа тілге көшуі және сол тілдер дің 
біршама стандартталған түрлерін пайда ла-
нуы мүмкін. Полиглоттар немесе бір тіл дің 
бірнеше варианттарын білетіндер сәйкес тік-
ті таң дауда еркіндігі бар.

Г.Шлее пікірінше, тіл және этника-
лық тықты зерттеуде, көптілді және мәде-
ни гетерогенді ситуацияда қандай тіл дер/
этникалық сәйкестіктер қандай функ ция-

лар да сақталатынын анықтау үшін келесідей 
шама ларды ескеру қажет:

1) демографиялық, тілдік қауымдас-
тық тар дың көлемі, олардың өсу қарқыны, 
таралу тәсілі (компактілі не дисперсті), басқа 
тілдердің иеленушілерімен араласу түрлері;

2) саяси және құқықтық, тіл мен сол тіл 
қол данылатын институттардың мәртебесі 
(статусы), еңбек нарығы мен тіл мәртебесі 
ара сындағы өзара байланысында этникалық 
стратификацияның бар немесе жоқ болуы;

3) этномәдени, тілдің тарих пен дінмен 
байла нысы, жазба дәстүрі мен сөздік байлы-
ғын да тілдің  әлеуеті;

4) интеракционды, тіл иеленушілерінің 
комму ни кативтік ұтқырлығы және муль-
ти линвизм деңгейі, диглоссия мен поли-
глоссияда тілдің функционалды маман да-
нуы, сонымен қатар, этникалық топтар/тіл-
дік қауымдастықтар арасындағы өзара әре-
кет тесу;

5) тематикалық вариациялар, тіл таң-
дау да әртүрлі тақырыптардың әсері;

6) тілге көпшілік/жеке салада басымдық/
ар тық шылық берілуі, қарым-қатынас 
жасай тын тілдер арасындағы тілдік арақа-
шық тық (Haarmann 1986); [1]

Cонымен, осы мақалада қысқаша түрде 
Г.Шлеенің тіл және этникалық сәйкестікке 
қатысты зерттеу нәтижелеріне тоқталып, 
ғалым ның аталған мәселеге ұстанымдары 
ортаға салынды.
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Мақалада Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі дуальды оқыту жүйесінің 
ма ңыздылығы жазылған.Дуальды білім берудің өзектілігі мен артықшылықтары жан-жақ-
ты зерделеніп берілген.
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В статье сделан анализ дуальной формы обучения, которая создает предпосылки внедре-
ния наиболее эффективных ее элементов в системы профессионального образования в 
Казахс тане.Переход к дуальному обучению способствует обеспечению личностного и про-
фес сионального самоопределения студентов и подготовке профессиональных кадров в соо-
т ветс твии с требованиями к их качеству со стороны работодателей.

Ключевые слова:дуальная система обучения, образования, студент, практические ме
тоды обучение, теоретическая образования.

The article made an analysis of the dual form of education, which is a prerequisite of effective 
implementation of most of its elements in the system of vocational education in Kazakhstan. The 
transition to dual training contributes to personal and professional self-determination of students 
and training of professional personnel in accordance with the requirements for their quality by 
their employers.

Keywords:the dual system of training, education, student, practices training, theoretical 
education.

Елбасымыз Н.Назарбаев өзінің жыл 
сайын ғы Халыққа Жолдауында білім сала-
сына ерекше басымдық беріп, жастардың 
білім-біліктілігін жетілдіру үшін барлық 
жағ дай жасауда «Қазақстан жолы-2050: Бір 
мақ сат, бір мүдде, бір болашақ» Стратегия-
сын да: «Біздің жастарымыз оқуға, жаңа ғы-
лым-білімді игеруге, жаңа машықтар алуға, 
білім мен технологияны күнделікті өмір де 
шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл 
үшін барлық мүмкіндіктерді жасап, ең қо-
лай лы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз ке-
рек…», - деп, еліміздің алдыңғы қатарлы жо-
ға р ы дамыған 30 мемлекеттің дамуына кіру 
үшін нақты мақсаттар жүктеген болатын. 
Сон дай-ақ, таяудағы 2-3 жылда дуальдік, 
тех никалық және кәсіптік білім берудің ұлт-

тық жүйесін қалыптастыру да қазіргі уақыт 
та ла бы екендігі айтылған. Қазақстандық 
кәсіп тік білім беру жүйесінде қос ба ғыт ты 
білім берудің ғылыми-теориялық негіз де рі 
жан-жақты зерттелуде. Шет елдік тәжіри-
бе лерге сүйене отырып, білім берудің жаңа 
буын мемлекеттік стандарттарын жасау ға 
жұмыс берушілер қатыстырылып, дуаль-
дық жүйені кәсіптік білім беру үлгісіне ен-
гі зу дің мүмкіндіктері мен алғышарттары 
қарас тырылуда.Мұндай батыл қадамның 
бас ты бағыттарының табысты іске асыры-
луы, ең алдымен, тек білімнің сапасымен 
анық талатыны белгілі. Осы негізде қазіргі 
таң да білім мен ғылымды инновациялау мен 
модер низациялау – экономикалық дамудың 
не гізгі бағытына айналды. 
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Осылайша, еліміздің дербес даму бағыты 
ай қын далып, халықтың тарихқа деген көз-
қа р асы жаңа қырынан жаңғыра бастаған 
бүгінгі таңдағы негізгі міндеттердің бірі – 
«білім беруді жаңа инновациялық жолмен 
дамыту болып отыр». Бұл жердегі инно-
ва циялық процестерді ендіру енгізілген 
техно логияның ерекшеліктерімен; жаңа-
шыл дардың инновациялық әлеуетімен; жа-
ңа  лықты енгізу жолдарыменөзара байла-
ныс негізінде анықталады. Енгізілетін 
жа  ңа ин новациялық оқыту технологиясы 
кә сіптік қызметтің ерекше түрі болып та бы  -
л ады. Инновациялық оқыту техноло гия сын 
меңгеру үшін педагогикалық аса зор тә жі-
ри бені жұмылдыруды қажет етеді. Педа го-
ги калық құбылысты үздіксіз жаңғыртуға 
жетелейді. Осы негізде жаңа технологияны 
игеру мен оны әлемдік тәжірибеден үлгі 
алып, өндіріс саласында қолдана білу білім 
сала сының алдына жаңа міндеттерді жүктеп 
отыр.

Сондықтан да, соңғы жылдары еліміздің 
білім жүйесін әлемдік стандарт негізінде 
жаң ғырту мәселесі үнемі күн тәртібінен түс-
пей, соның ішінде оқытудың мерзімі мәсе-
лесі қозғалып, орта білім жүйесін жаңа 
технологияға негізделген білім беру стан-
дарттары мен жаңа бағдарламалары, оқу -
лықтар жобасы жасалып, олар барлық дең-
гей де талдану үстінде. Орта білім сала сын-
да ғы осы өзгерістер педагогикалық білім 
беру жүйесіне де өз әсерін тигізіп, педа го ги-
ка  лық оқу орындары білім нәтижелерін осы 
тұр  ғыдан қарастыруға бағыт алуда.

Осы бағытта бұл күндері білім беру сала-
сында көптеген модернизациялар жүргізіліп 
жатқаны баршамызға аян. Орта білім берудің 
12 жылдық моделі, кәсіптік және техникалық 
білім берудің мазмұнының жаңартылуы, 
элек тронды оқыту, зияткерлік мектептер ар -
қы лы жоғары оқу орындарына дарынды шә-
кір т тер дайындау, жоғары оқу орындары на 
қойы латын жаңа талаптар, магистрлар мен 
PhD  докторларды дайындау арқылы уни-
вер  ситеттік білімді жаңа деңгейге көтеру 
бір  қа тар инновациялық жобаларға бастама 

болып, инновациялық оқыту әдісі кеңінен 
қол  данылуда. Алайда, осымен ғана шектеліп 
қал май, модернизациялануға көшкен қа-
зір гі таңдағы білімді одан әрі дамытуды 
қа жет ететін ауқымды жобалар мен әлем 
тәжі рибесіне негізделген инновациялық 
білім берілуі тиіс. Мұндағы негізгі мақ-
сат – Қазақстан Республикасындағы прак-
тика лық маңызы бар ғылым мен білімді 
да мы тудың басым бағытына сәйкес келе тін 
инновациялық жобаларды іріктеу, аймақ та-
ғы ғылыми-зерттеулерді дамыту және аймақ-
тың әлеуметтік-экономикалық дамуы үшін 
ғылым мен білім жетістіктерін пайдала нуға 
жол ашу.

Осы негізде кадрларды дайындаудың 
ма ман дандырылған жүйесін жасауда ғы-
лы ми техникалық прогресстің қазіргі дең-
гейін ескере отырып, білім беру саласына 
қойылатын жоғары халықаралық талап тар-
ды да қанағаттандыру мақсатында елі міз-
дің мұнайлы аймақтарында, кәсіптік-тех-
ни калық білім беру саласына жаңа жүйе 
– дуальды оқыту әдісі бір жүйеге кел ті рі-
ліп, қазіргі қоғамға ақпараттық-ком му ни-
к а циялық технологияларды, оның ішінде, 
дуаль  дық  оқыту жүйесін ендіру осы салада 
нақты біліктілігі мен мамандығы бар кадр-
лар ға деген сұранысты арттырады деп бол-
жам жасалуда.

Дуальдық оқыту жүйесі бізге не бере-
ді дей тін болсақ, кәсіптік білім беру арқы-
лы өнеркәсіп өміріне дайындық жүр  гізу 
не гізінде, білім алушының теория лық 
және практикалық дағдысын қалып тас   ты-
ра тын боламыз. Мұндай оқыту әдісі әлем-
нің көптеген ірі дамыған мемлекет тері  нің 
(Германия, Австрия, Дания, Нидерлан ды, 
Швеция, Англия, Оңтүстік Корея) білім 
беру жүйесінде жүргізіліп, сәтті жүзеге 
асып келеді.Әсіресе,кәсіптік білім беру дің 
әлемдік тәжірибесінде әлеуметтік се рі к-
тестікті жүзеге асырудың тиімді жолы ре-
тін де Германияныңқос бағытты білім беру 
–  дуальдық жүйесі кеңінен қанат жаюда. 
Әлем дік тәжірибе көрсетіп отырғандай, 
дуальды оқыту әдісі арқылы, білім алушы-
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лар ды жан-жақты дайындаумен қатар, ең-
бек нарығындағы жұмыссыздық мәсе ле сін 
шешіп, жас маманның жаңа техноло гия ны 
ойдағыдай меңгере отырып, сұра ныс қа ие 
бола алатындай жұмыс күшін қалып тас ты-
ру ға қол жеткіземіз. Сондықтан да, дуальды 
оқыту жүйесі – өнеркәсіп саласына қажетті 
ма ман дарды даярлау мәселесін толық қана-
ғат  тандыратын негізгі жүйенің бірі болып 
табы лады. Әрі  білім беру мен кәсіпорын ара-
сында тығыз байланыстың орнауына да үлкен 
септігін тигізеді. Қазіргі уақытта елбасының 
арнайы нұсқауымен барлық отандық компа-
ния лар дуалды білім беру жүйесіне атсалы-
суда. Бұл компанияларға келген білім алушы 
өн дірістегі тәлімгер болып табылады әрі 
оған жалақы тағайындалып, білім алатын 
бо лады. Сол жерден алған кәсібінің басқа 
меке меде жұмыс істеуі барысында мол пай-
да сы тиетіндігі айтпаса да белгілі.

Қорытындылайтын болсақ, дуальды 
жүйенің негізі – болашақ жас маманның оқу 
орны мен өндірісте қатар оқытумен бірге, 
түлек  тердің жұмысқа орналасу көрсет кі шін 
жоғарылату. Дуальды жүйе бойынша білім 
алған түлек, ертең жұмыссыз қал май ды, 
себебі, олар жұмыс берушінің талаптары на 
толы ғымен жауап береді. Теория мен тәжі-
рибені ұштастыру нәтижесінде, оқушы оқу 
бағдарламасын жақсы меңгеріп қана қой-
май нағыз дайын маман болып, жұмыс бе ру -
шілердің сұраныстарына, талаптарына сай 
даяр кәсіптік-техникалық кадрлар болады. 
Және дуальды оқыту әдісінің тағы бір ерек ше-
лігі – еңбек нарығына қажетті жас мамандар-
ды даярлауға тек білім мекемелерінің ғана 
емес, сонымен қатар жұмыс беруші мекеме-
лер дің де жауапкершілігін арттырады.Оқыту 
өн ді ріс қажеттілігіне барынша жақын. Есте 
қала тыны, дуальдық оқытудың қатысушысы 
ең кіші компания болуы мүмкін. Екіншіден, 
білім алудың жоғары деңгейіне жетеді, бола-
шақ қызметкердің психологиясы қалып та са-
ды.

Демек, бүгінде дуальдық оқыту жүйесін 
қол  дану тәжірибесі  келесі артықшы лық тар-
ды ай қын дауымен ерекшеленеді:

- дуальдық жүйе оқытудың дәстүрлі түр ле-
рі мен әдістерінің негізгі кемшілігін: теория 

мен тәжірибенің арасындағы алшақтықты 
жояды;

- дуальды жүйенің механизмі негізін-
де,оқушыларда білім алу мен дағдыға ие 
бо луға үлкен мотивация туады, себебі олар 
білім сапасының жұмыс орнында қыз мет  тік 
міндеттерін орындауына тікелей байла ныс-
ты л ығын сезінеді;

- жұмыс берушімен тығыз байланыс ке-
зін  де жұмыс жасаушы оқу орны болашақ 
ма ман дарға қойылатын талаптарды ескеріп 
отырады;

- жұмыс берушілер өндіріс талабына сай 
білім алушыларға қойылатын біліктілік та-
лап  тарды дайындауға,кәсіптік стандарттар-
да, дуалды оқу жүйесі бойынша модульдік 
оқу бағдарламаларын дайындауға қатысады;

- дуальды оқу жүйесімен оқыған оқушы 
бел гілі құзіреттерді меңгерген кәсіби маман 
болып қалыптасады;

- жұмыс берушілер өздеріне қажетті ма-
ман дармен қамтамасыз етілу мәселесін 
шешеді.

Осылайша, өндіріс орындары техникалық 
және кәсіптік білім беру мекемелерімен бірі-
ге отырып, өздерінің талаптары бойынша 
білім алып шыққан дайын кадрларды бірден 
жұмыс қа алатын болады.

Сөйтіп, дуальдық жүйеге көшуде ұтпасақ, 
ұтыл майтынымыз анық.  Себебі, біріншіден, 
ел ішінде жаппай орын алған жұмыссыздық 
мәсе лесімен күресуде басымдық таныта-
мыз. «Жұмыссыздық мәселесі» – еліміздің, 
қо ға м ның ілгері дамуына өзінің теріс әсе-
рін тигізбей қалмайды. Мұның салдары-
нан тұрақты жұмысы, меншікті баспанасы 
және мамандығы жоқ үлкен әлеуметтік топ 
пай да бола бастады. Ал, баспанасы жоқ 
жан ның әлеуметтік көңіл-күйіде, мемле-
кет болашағына деген сенімі де жоғары 
бола қоймайды. Осы тұста, екінші ұтатын 
жағы мыз, ол – жеке адамның әлеуметтік 
мәсе лесін шешу арқылы, халықтың рухын 
көтеретін боламыз. Соның негізінде, ха лық -
тың мемлекеттің болашағына сенімін арт-
тырып,ел ішінде соны серпіліс жасауға жағ-
дай туғызамыз. 
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Ғ.Қ. Хасенов
Алғашқы әскери дайындық

және дене шынықтыру пәннің мұғалімі.
 Көктал жалпы орта білім беретін

мектебі. Жаңаарқа ауданы Қарағанды
облысы

МЕКТЕПТЕГІ ДӘСТҮРЛІ ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҒЫ МЕН 
ЖАҢАШЫЛДЫҚ 

Мақалада оқушылардың денсаулығын сақтау, нығайту мақсатында мектептегі дене 
шынық тыру сабақтарын бейімдеу дене мәдениеті ұстанымдарын қолдану негізінде өткізу 
мәсе лесі қарастырылады. Мектепте бейімдеу дене мәдениетін қолданудың мақсаты дене 
шынық тыру сабағы барысында әрбір оқушының денсаулық жағдайын ескеру болып табыла-
ды. Автордың пікірінше, дене шынықтыру пәнін жүргізудің сыныптық-сабақтық жүйесінде 
барын ша оң нәтижеге қол жеткізу үшін сынып оқушыларын денсаулығының медициналық 
көрсеткіштері ұқсас топтарға бөлу керек.

Түйін сөздер: дене шынықтыру сабағы, бейімдеу дене мәдениеті, денсаулық, мектеп, 
оқушы, оқу үдерісі.

 
В статье рассматривается проблема проведения уроков физической культуры в школе на 

основе использования принципов адаптивной физической культуры в целях сохранения, 
укрепления здоровья учеников. Целью использования адаптивной физической культуры 
в школе является учитывание во время уроков физической культуры состояния здоровья 
каждого ученика. По мнению автора, при существующей классно-урочной системе для до-
стижения оптимального результата на уроках физической культуры, необходимо разбивать 
класс на группы, близкие по медицинским показаниям.

Ключевые слова: урок физической культуры, адаптивная физическая культура, здоро
вье, школа, ученик, учебный процесс.

In article the problem of carrying out physical education classes at school on the basis of use 
of the principles of adaptive physical culture for preservation, strengthening of health of pupils 
is considered. The purpose of use of adaptive physical culture in school is taking into account 
during physical education classes of a state of health of each pupil. According to the author, at the 
existing cool and fixed system for achievement of optimum result at physical education classes, it 
is necessary to break a class into the groups close on medical indications.

Keywords: physical education class, adaptive physical culture, health, school, pupil, 
educational process.

Еліміздің қазіргі заманғы білім беру жүйе-
сін де өз мемлекетіміздегі, сонымен қатар 
әлем дегі өзгерістерге байланысты бірқатар 
жа ңа шылдықтар  мен қайта құрулар жүзеге 
асы  рылуда. Бүгінгі таңда мектептегі білім 
бе ру үдерісі тек білім беруге бағытталған пе-
да гогикалық жүйе ретінде ғана емес, өзіндік 

әдіс  –тәсілдер жиынтығының көмегімен бі-
лім алушыға ықпал ете отырып, әлеуметтік 
тұр  ғыда бейімделген тұлғаны тәрбиелеуге 
ба ғыт талған толық мәнді кешен ретінде қа-
ра с тырылады. Ол тұлға қазіргі жаһандық 
әлем нің талаптарына сай жан-жақты білімді, 
бел сенді, білікті, бәсекеге қабілетті тұлға бо-
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луы керек. Ондай тұлға өзінің сапалары мен 
қа  сие ттерін көрсете отырып, оларды одан 
ары дамыта алатындай болуы үшін, ең алды-
мен, өз денсаулығын сақтап, оны барынша 
ны ғайтуға ұмтылуы тиіс [1].

Ұлт денсаулығын сақтау, салауатты өмір 
салтын қоғамның басты құндылығына ай-
налдыру – қазіргі кезде мемлекет ауқымында 
бүкіл халықты толғандыратын мәселеге ай-
налып отыр. Қоршаған ортаның өзгеруі, 
эко логиялық жағдайдың қауіп тудыруы, 
күн делікті өмірдегі қиыншылықтар мен дағ-
дарысты жағдайлар әрбір адамның, соны-
мен бірге бүкіл халықтың денсаулығына 
зия  нын тигізетін факторлар болып табыла-
ды. Осыған орай ел тұрғындарының, әсі-
ре  се мектеп оқушыларының, жастардың 
ден саулығы мәселесі үкімет тарапынан, 
ден саулық сақтау және әлеуметтік қорғау 
қыз метімен айналысатын арнайы мекеме-
лер тарапынан үлкен  алаңдаушылық туды-
рып отырған мәселелердің біріне айналды. 
Қазір гі кездегі зерттеулер нәтижелеріне 
сүйен сек, десаулығы бойынша бірінші топ-
қа жататын, яғни дене шынықтыру және 
спорт пен айналысуға ешқандай қарсы көр-
сет кіштері жоқ балалардың саны азайып 
барады. Жыл сайынғы Қазақстанның жас 
азамат тарын мерзімді әскери қызметін 
өтеуге шақыру науқаны барысында 18 жасқа 
тол ған жастардың арнайы медициналық ко-
мис сиядан өтуі де бұған дәлел болады. Ал ол 
жас тар жаңа өмірге жолдама алған мектеп 
түлектері. 

Қоғамның белсенді мүшелерінің ден сау-
лы ғының негізінің қалануы, оның нығаюы 
неме се құлдырауы балалардың мектеп  қа-
быр   ғасында өткізетін уақыттарымен тікелей 
бай ланысты екені ешқандай күмән тудырмай-
ды. Сондықтан мектеп қабырғасында ден сау-
лық сақтау мәселесіне кешенді түрде қа рап, 
оның мәні мен мазмұнын айқындау ба ры-
сында дене шынықтыру сабақтарының рө лі 
мен орнын нақты анықтау керек. Осы ған ор-
ай мектепте жасөспірімдердің ден сау ығын 
сақ тау, нығайту мақсатында дене шынық-
ты  ру са бағын өткізуде жаңа идеяларға көңіл 
бө лу қажет.

Мектептегі дене шынықтыру сабақ тары-
ның басты мақсаты оқушының жан-жақты 
үй лесімді дамуы мен оның денсаулығын 
ны ғайту екені сөзсіз. Ол оқушының жан-
жақ ты дамуына, күшті де қуатты болып 
өсуі не, ұзақ уақыт шағармашылық еңбекке 
жарам ды болып қалыптасуына, оны Отан 
сүй гіштікке дайындауға бағытталған. Дене 
шынық тыру сабақтарында оқушылардың 
жас және жыныстық ерекшеліктерін еске-
ре отырып, осы заңдылықтарды көрсететін 
жалпы педагогикалық ұстанымдар бас шы-
лыққа алынады. Ол ұстанымдарға жат а-
тын дар: жан-жақтылық, саналылық пен 
бел сенділік, бірте-бірте жасалатын әрекет, 
қай таламалық, көрнекілік, жеке даралық. 
Сабақ барысында дене жүктемелерін (нор-
мо тивтерді) бірте-бірте және жоғары дең-
гейге арттыру ұстанымы олардың көлемі 
мен қарқындылығының, оқушыны дайын-
дау ға қойылатын талаптардың бірте-бірте 
күр деленуінің үздіксіз арта түсуімен байла-
нысты болып келеді. Сабақтарды бір-бірте 
күр делендіру оқушыны дайындаудың мүм-
кін діктері мен деңгейлеріне сәйкес келіп, 
олар дың спорттық жетістіктерінің үздіксіз 
ар та түсуін қамтамасыз етуі тиіс. 

Алайда дене тәрбиесі барысында оқу-
шы лардың денсаулығын сақтауда жас және 
жыныс тық ерекшеліктерін ғана ескеру жет-
кілік сіз болады. Ол үшін мектептегі дене 
шынық тыру сабақтарын ұйымдастыру мен 
өт кізуге өзгерістер енгізіп, бейімдеу дене 
тәр биесін қолға алу қажет. Бейімдеу дене 
тәрбиесінің мақсаты дене шынықтыру 
сабақ тары барысында тек белгілі бір дене 
жүк темелерін (нормотивтерді) тапсыруға 
ғана емес, оқушының денсаулығын сақтауға, 
оны барынша нығайтуға ұмтылу болып та-
былады. Ол әрбір оқушының жеке басының 
инди видуалды мүмкіндіктерін айқындауға, 
сабақ барысында оны басшылыққа алуға 
бағыт талған. 

Дене мәдениетінде адамның денсаулығын 
сақ тау және нығайту мәселесімен  жаңа 
бағыт – бейімдеу дене мәдениеті айналы са-
ды. Оны дене мәдениеті, медицина, кор рек-
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ция лық педагогика, денені қалпына келтіру 
және т.б. салаларға байланысты білімдер 
жиын тығын қамтитын бағыт деуге болады. 
Бейімдеу дене мәдениеті барынша кең ма-
ғы  налы ғылыми және әлеуметтік феномен 
болып табылады. Оның мақсаты – тек ден-
сау  лықты сақтау ғана емес, сонымен қатар 
білгілі бір себептермен денсаулығы нашар 
адам дарды әлеуметтендіру, олардың өмірін 
жаңа сапалық деңгейге көтеру.

Мектептегі бейімдеу дене мәдениеті 
тұжы рымдамасы, ең алдымен, денсаулық 
сақ тау жағдайы, әдіс-тәсілдері, құрал-жаб-
дық тары мен өскелең ұрпаққа білім беру 
мен тәрбиелеу формаларының біртұтас 
жүйе сін қалыптастыруға бағытталынуы 
тиіс. Әрбір білім беру мекемесіне оқушылар 
денсау лығының объективті жағдайлары не-
гізін де логикалық тұрғыда бірізді, сауатты 
қалып тастырылған, алға қарай бағытталған 
ден саулық сақтау жүйесі қажет. Бұндай 
денсаулық сақтау жүйесі неғұрлым тиімді 
болу үшін оны қалыптастыруда төмендегі 
ұс таным дарды басшылыққа алу керек[2]:

1. Оқушылардың денсаулығының барлық 
- дене, психикалық және рухани-өнегелік 
жақ тарын қамтамасыз ететін жағдайларда 
олар ды оқыту және тәрбиелеу мақсатында 
білім беру үдерісінің барлық құрылымдық 
бөлім шелерінің өзара бірлігін қалыптастыру, 
бар лық күштерді жұмылдыру. 

2. Білім беру үдерісін ізгілендіру (гумани-
за ция), яғни әрбір оқушының тұлғасына 
қоғам ның ең басты әлеуметтік құныдылғы 
ретінде мән беру, жоғары интеллектуалдық, 
мораль дық және дене құндылықтарын бойы-
на сіңірген азаматтарды тәрбиелеуге ұмтылу. 

3.  Білім беру мен тәрбиелеу үдерісін жіктеу 
және дара ландыру, яғни білім алушылардың 
же ке басының ерекшеліктерін ескере оты-
рып, олар дың бойындағы қабілеттерінің то-
лық ашылуы мен дамуына жағдай жасау.

4. Білім беру үдерісін демократияланды-
ру, яғни мұғалімдер мен оқушылардың бел-
сен ділігін арттыру, бастамашылдықтары мен 
шығар машылық іс-әрекеттерін дамытудың 
алғы шарттарын қалыптастыру, білім беру 

сала сында денсаулық сақтау технологиялар 
қалыптастыру және оларды іске қосуға мүд-
де лі болу. 

5. Ғылымилылық, яғни білім беру үдерісі 
субъек тілерінің қызметін ғылыми тұрғыда 
ұйым дастыруды қамтамасыз ету; білім 
алушы лардың денсаулығын сақтаудың зама-
на уи педагогикалық технологияларын оқу 
үдері сіне енгізу.

6. Адамның антропологиялық тұтастығы, 
яғни оның психосоматикалық, әлеуметтік-
мәде ни, рухани және дене бірлігі; әлеуметтік 
ор та мен тұлғаның өзара байланысы мен 
өзара ықпалы.

Өскелең ұрпақтың дене тәрбиесі мәселесі 
ауқы мында бейімдеу дене мәдениеті белгілі 
бір кезеңдегі оқушылардың нақты денсаулық 
жағ дайына байланысты дене шынықтыру 
дағдыларын дамытуға бағытталынады. Бұл 
денсаулық  көрсеткіштері ұқсас оқушы лар-
дың шағын тобына арнайы дайындалған 
дене шынықтыру курсы деуге болады. Жал-
пы бейімдеу дене мәдениеті тұрғысындағы 
дене шынықтыру сабағының мақсаты - әрбір 
оқу шының денсаулық көрсеткіштерін еске-
ре отырып, олардың денсаулығын сақтауға, 
ны ғайтуға бағытталған арнайы дене шынық-
ты ру жаттығулары кешенін дайындау, оларға 
қолайлы спорт түрімен айналысуды қолға 
алу.

Алайда бұл мәселені нақты іске асы-
ру, яғни жалпы білім беретін мектептерде 
бейімдеу дене мәдениеті курсын енгізу бір-
ша ма қиындықтар тудыратыны сөзсіз. Оның 
өзін дік объективті себептерімен қатар (ар-
найы материалдық-техникалық базаның бол-
мауы және т.б.), субъективті себептері де бар. 
Олардың қатарында жеке бір мекемеде, соны-
мен қатар жалпы білім беру жүйесінде оқу 
үдерісін ұйымдастырушылардың жаңашыл-
дық ты енгізуге құлықсыз болуын атап өтуге 
бола ды. Қазіргі заманның талабына сай кез 
келген пән бойынша сабақ өткізу мұғалім 
тара пынан жалпы пәнді, соның ішінде жеке 
тақырып тарды шығармашылық тұрғыда қа-
ра  с  тыруды талап ететін көпқырлы, күрделі 
үде ріс. Өкінішке орай дене шынықтыру 
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саба ғы басқаларға қарағанда көп өзгеріске 
түс пейтін сабақ болып табылады. Бұны 
мұғалімдердің өздерінің тарапынан сабақ 
бары сына жаңашылдықты енгізуге селқос 
қар ауымен, сонымен қатар оқушылардың 
ден саулығын сақтауға мектептегі медицина 
қыз меткерлері мен әкімшіліктің жеткілікті 
дең гейде көңіл бөлмеуімен түсіндіруге бо-
лады. 

Дене  шынықтырудың сыныптық-сабақ-
тық жүйесінде барынша оң нәтижеге қол 
жет  кізу үшін сынып оқушыларын денсау-
лы   ғының медициналық көрсеткіштері ұқ-
сас топтарға бөлу керек. Осыған орай дене 
шынық  тыру сабақтарын денсаулық жағ-
дайына байланысты алдын ала топ тас ты-
рыл  ған оқушылармен бір мезгілде, қатар 
өткіз ген дұрыс болар. Бұндай кезде әр топ-
пен жеке мұғалім жұмыс істеуі керек бола-
ды. Бірақ бұндай өзгерістер сабақ кестесін 
дайын дауда, міндетті мектеп құжаттарын 
толты руда, жаңашылдықты енгізуді негіз деу-
де болатын қиыншылықтардың алдын алу-
ды қажет етеді. Сондықтан көптеген білім 
беру мекемелерінде оқушыларды сауық-
тыру, олардың  денсаулығын нығайту мақ-

са т ында мектеп бағдарламасына енгізілген 
дене шынықтыру сабақтары көбінесе өз 
мүм кіндігін, әлеуетін толық пайдаланбай, 
бір қалыпты өткізіледі. 

Сонымен, дене шынықтыру пәнін жүр гі-
зу де бейімдік дене мәдениеті тұрғысындағы 
жаңа шылдықты енгізу оқушылардың денсау-
лы ғын сақтауға, оны одан ары нығайтуға үл-
кен мүмкіндіктер беретіні күмән тудырмай-
ды. Жаңашылдықты енгізу нәтижесінде оқу-
шылардың пәнге деген қызығушылығы ар-
тып, білім сапасын көтеруге, сыныптан тыс 
спорттық шаралармен айналысуына мүм-
кіндік туары да сөзсіз. Бейімдеу дене мәде-
ние тінің талаптарын сабақ барысында жүзеге 
асыру оқушылардың белсенділігін артты-
рып, олардың спортқа деген бейімділігін 
қалып тастырады. Оқушылар салауатты өмір 
сүру қажеттілігін, адам денсаулығы дене 
шынық тыру дағдысын қалыптастыруға бай-
ланысты екендігін түсінеді. Нәтижесінде 
оқу шылардың жалпы білім сапасы жоғары 
деңгейге көтеріліп, олардың жан жақты 
дамы ған тұлға болып қалыптасуына қол 
жет кізуге болады.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

В последнее время в связи с расширением международных связей усиливается интерес к 
изучению культур, истории, языков стран зарубежного Востока. В статье рассматриваются 
вопросы изучения китайского языка в Казахстане с учётом национальных особенностей ре-
спублики и новых задач по реализации институциональных реформ. 

   Ключевые слова: китайский язык, Казахстан, методика, дидактический материал, уни-
верситет, студент, текст.

Соңғы уақытта халықаралық қатынастың дамуына байланысты шығыс елдердің 
мәдениетіне, олардын тілдер және тарихтарына қызығушылық көбейе түсуде. Ұсынылған 
мақалада шығыс тілдердін, соның ішінде кытай тілінің, оқып үйренудің ерекшеліктері 
қарастырылған.

Түйін сөздер: Қытай тілі, Қазақстан, әдістеме,  дидактикалық әдебиет, университет, сту-
дент, мәтін.

Interest to the language, history of oriental countries sharply increases last time. This fact is 
connected with development of international issues including the educational sphere. This article 
deals with some problems of teaching oriental languages e.g. Chinese.

Keywords: Chinese, Kazakhstan, methodology, didactic literature, university, student, termi-
nology, text

Реализация задач Президента Казахстана 
Н.А. Назарбаева – пять институциональных 
реформ Плана нации – «100 конкретных ша-
гов дальнейшего государственного строи-
тельства» требуют новых подходов к вопро-
сам образования и культуры.  

Фундаментальной основой гражданско-
го самосознания в Казахстане выступает 
об ще  национальная идея «Мәңгілік Ел», 
выдвинутая Президентом Республики 
Н.А. Назарбаевым. Эта идея показывает ис-
то ри  ческую глу бину казахстанской государ-
ственности, неиссякаемый источник энер-
гии единства народа, надёжную духовную 
опо  ру независи мости, объединяющая всех 
казахс та нцев. Среди её консолидирующих 
цен  ностей – культ учёности и образования. 

В настоящее время во всем мире происхо-
дят гло бальные интеграционные процессы, 

все чаще современное общество сталкивает-
ся с необходимостью решения проблем взаи-
мов лияния различных культур и сохране ния 
куль турного многообразия планеты. Показа-
тель ным примером таких процессов высту-
пают казахстанско-китайские отно ше ния, 
ко то  рые вступили сегодня в новую фазу 
пос  тупательного развития экономическо го, 
нау  чно-технического и культурного сотру д-
ни   чества. Активизация этих отношений выз-
ва  ла потребность в формировании специа-
лис  тов, владеющих китайским языком для 
про  фес сиональных целей. 

Сложившаяся ситуация ставит перед те-
орией обучения китайскому языку новые, 
от ветственные задачи. На уровне языковых 
ву зов такой задачей становится подготовка 
специалистов в области межкультурной ком-
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муникации, а это обусловливает необходи-
мость введения культурно-центрированной 
пара дигмы преподавания иностранного язы-
ка, при которой язык усваивается как фено-
мен культуры. Именно с этих позиций необ-
хо димо сегодня переосмыслить подходы к 
обу чению студентов различным феноменам 
китайс кого языка. Особое внимание дан-
ной проблеме было уделено на прошедшей 
не давно на базе Института полиязычного 
обра зования КазНПУ имени Абая Между-
народной научно-практической конферен-
ции «Трёхъязычное образование как основа 
формирования поликультурной личности».
[1] Особенностью конференции явилась 
широкая дискуссия по обсуждаемым вопро-
сам учё ных высших учебных заведений 
Казахста на, а также гостей из Китая, Кореи, 
Российской Федерации, Кыргызстана. Всего 
было представлено свыше 100 научных до-
кладов на пленарном заседании и трёх сек-
циях. 

В условиях полиязычного и мульти куль-
тур   ного казахстанского общества данная 
кон ференция была направлена на дальней-
шее укрепление международных контактов 
республики со странами зарубежного Восто-
ка, что особенно важно в плане их углубле-
ния и выхода на совершенно новый уровень 
раз вития. Данная конференция способство-
вала достижению дальнейшей консолида-
ции в вопросах преподавания иностранных 
язы ков, увеличению вклада высшей школы, 
всей системы образования в решение со-
циально-экономических задач Республики 
Казахста н.

В новых условиях остро встаёт вопрос о 
конкурентоспособности выпускников, кото-
рая определяется, во-первых, востребован-
ностью данных специалистов на рынке тру-
да, во-вторых, готовностью выпускников 
работать в условиях рыночных отношений. 
Конкурентоспособность специалистов будет 
основана на качестве их профессиональной 
подготовки, знаний, навыков, умений твор-
чески мыслить и решать нестандартные за-
дачи, на приобретённом опыте инноваци-

онной деятельности в контексте будущей 
профессии.[2] В связи с этим общественная 
зна чимость и актуальность проблемы обуче-
ния китайскому языку,  как на русском, так и 
на казахском языках совершенно очевидны. 

Практическая задача обучения китайско-
му языку состоит в том, чтобы научить сту-
дентов говорить по-китайски на различные 
темы, читать газеты и журналы, дать воз-
можность студентам и магистрантам вести 
личную переписку с китайскими друзьями. 
При обучении китайскому языку использу-
ется сознательно-коммуникативный подход, 
при котором ведётся комплексное обучение 
всем видам речевой деятельности на основе 
развития устной речи. Для развития навы-
ков устной речи нам представляется эффек-
тивным путь от правила через интенсивную 
тренировку к автоматизму.

Основным видом работы, поддерживаю-
щим в активе пройденную грамматику и 
лек сику, является свободная беседа. Тип бе-
седы выбирается преподавателем в зависи-
мос ти от цели, пройденного материала и 
дру гих факторов. Для  создания атмосферы 
не принуждённого общения обеспечивается 
максимальная доброжелательность, ровное, 
внимательное отношение к студенту. Препо-
даватель только поощряет и одобряет студен-
тов во время говорения, что особенно важно 
на начальном этапе обучения, когда у них 
ещё существует боязнь иноязычной речи.

На втором этапе происходит переход на 
ка чес твенно новый уровень – работа с текс-
том. Здесь есть свои проблемы, в числе кото-
рых можно назвать: объём текста, его харак-
тер, источник, формы работы с ним. Но не-
сомненно одно – именно текст по специаль-
нос ти в качестве единицы обучения даёт 
воз можность сформировать у студентов лек-
сико-грамматический и понятийный аппарат 
той или иной дисциплины. При этом приви-
ваются навыки осмысления и анализа общих 
и отличительных признаков в употреблении 
язы ковых единиц, умения анализировать 
ошибки, систематизировать языковой мате-
риал.

Поэтому, на наш взгляд, проверка знаний 
сту ден тов при ответах только на тесты не 
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поз воляет полностью выявить их умения и 
способность решать нестандартные задачи, 
ког да надо аргументировать свой выбор. По-
лучение реальных знаний, навыков, умение 
ра бо тать самостоятельно – вот основные 
мо мен ты, которые должны играть главную 
роль в современном образовании. В этом 
плане необходим пересмотр системы кон т-
ро  ля знаний и навыков студентов. Проблема 
заключается в том, что тесты нацелены на 
про верку только заученных грамматичес ких 
конструкций, формулировок, слов, словосо-
че таний, иероглифов. Практически нет тес-
тов, требующих логических рассуждений, 
а тем более выявляющих способности сту-
ден   тов принимать правильные решения. 
При этом тестовые задания охватывают не 
всю пол ноту изучаемого курса, его содержа-
ние, а только отдельные проблемы.[3] При 
тес  ти ровании упускается из виду проверка 
уме ний студентов решать сложные вопро-
сы в нестандартных ситуациях, при которых 
может быть неоднозначный ответ, который 
ещё следует обосновать. Кроме того, не по 
всем предметам возможна проверка знаний 
по тес там, так как на экзамене по основному 
восточному языку нужно выявить произно-
шение студентов, беглость речи, умение от-
вечать на вопросы и т.д. В целях улучшения 
качества образования необходимо уделить 
более пристальное внимание процессам из-
мере ния его результатов.   

Поиски эффективных путей обучения 
китайс  кому языку привели к разработке но-
вого подхода, в основе которого лежит идея 
взаи мосвязанного изучения языка и культу-
ры с целью выработки у студентов не только 
языковой, лингвистической, но и коммуни-
кативной компетенции. Решение этих задач 
тесно связано с повышением уровня общей 
куль туры и уровня гуманитарной образован-
ности студентов.[4] Речевая культура сту-
дента – это коммуникативный компонент 
его профессиональной подготовки. Для её 
раз вития используется проблемный подход 
к преподаванию китайского языка, который 
предусматривает богатый словарный запас, 
чёт кую дикцию, умение вести дискуссию.

В работе со студентами при изучении 
китайс кого языка особое внимание уделяет-
ся правильному литературному произноше-
нию. Для китайского языка это имеет особое 
зна чение, так как правильное произношение 
слов, ударение, смысловые паузы прида-
ют им особый колорит и неповторимость. 
Рассмотрение эстетических особенностей 
китайс кого языка позволяет увидеть куль-
турные ценности этого народа. Язык являет-
ся достоянием культуры, и он построен по 
законам красоты. Знание красоты языка по-
вышает интерес студентов и выступает до-
полнительным мотивом изучения китайско-
го языка.[5]

Нормам правильного литературного про-
изношения преподаватели обучают на образ-
цах китайской классической поэзии, многие 
сту денты знают их наизусть. Дух состяза-
тельности среди студенческой молодёжи 
всегда силён, поэтому особой популярнос-
тью пользуются конкурсы на лучшего чтеца-
декламатора по китайскому языку. Конкур сы 
стимулируют активность студентов, застав-
ляют их подтягиваться, одновременно отра-
батывается поза, дикция, прививаются хо ро-
шие манеры, а также создаётся хорошая воз-
можность для проявления индивидуальных 
дарований и способностей. Подобный педа-
гогический подход, несомненно, способству-
ет раскрытию творческого и интеллектуаль-
но го потенциала студентов.

Среди основных форм развития навыков 
устной речи можно назвать проведение дис-
куссий, бесед за «круглым столом», пресс-
кон ференции, а также разработка проблем-
ных ситуаций на общественно-политичес-
кую, страноведческую и бытовую тематику. 
Про блемные ситуации побуждают студентов 
не только пользоваться готовыми знаниями, 
умениями и навыками, но и требуют от них 
творческого использования накопленных 
знаний, развивают умение вести аргументи-
рованный спор, умение использовать в спо-
ре полученные знания китайского языка.

В условиях университета одним из рас-
пространенных видов работы на старших 
курсах стала подготовка сообщения о теку-
щих политических, экономических и куль-
турных событиях в мире и их обсуждение. 
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Данный вид работы позволяет совершен-
ствовать навыки монологической речи, уме-
ние находить нужную информацию, анали-
зировать ее и делать выводы. При этом вы-
сказываемые положения уточняются вопро-
сами, предлагаются различные точки зрения, 
делаются предположения, прогнозы и т.д. 
Иногда обсуждение занимает в несколько 
раз больше времени, чем само сообщение. 
Осуждение сообщений развивает не только 
навыки логического изложения чужих, но 
и собственных мыслей. Оно учит спорить, 
слушать и убеждать собеседника. Не сле-
дует забывать при этом, что анализируют-
ся самые свежие события, о которых порой 
средства массовой информации сообщают 
на второй, третий день.

Несомненно, у китайского языка в социо-
культурных условиях казахстанского обще-

ства большое будущее, хотя он и отличается 
значительно от казахского или русского язы-
ков. Поэтому в процессе обучения целесоо-
бразно учитывать различия языковых систем 
на разных уровнях. Обучение профессио-
нальной речи студентов вузов требует тща-
тельного подхода и разработки учебного про-
цесса с правильным отбором текстов, ориен-
тированных на социальную мотивацию  и на 
учет особенностей китайского языка. В про-
цессе обучения китайскому языку у будуще-
го профессионала формируются компетен-
ции различного рода, из которых особенно 
важны речевая и лингвокультурологическая, 
образующая ядро знаний о стране изучаемо-
го языка. Обучение профессиональной речи 
очень важно, поскольку профессиональное 
общение связывает студентов с будущей де-
ятельностью и страной иной культуры.
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Национальные основы творчества Мухтара Шаханова
National basis of M.Shakhanov’s creativity

МҰХТАР ШАХАНОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ 
ҰЛТТЫҚ НЕГІЗДЕР

Мақалада М.Шахановтың қазақ поэзиясындағы лирикалық сезім мәселесіне қосқан 
өзіндік үлесі жазылған.Сонымен қатар, нәзік сезім иірімдерінің қыл пернесін дөп басқан ақын 
шығармаларының жастарға эстетикалық тәрбие берудегі  маңызы зор. Өлең жолдарындағы 
философиялық ойлары мен көзқарастары қазіргі қоғамдық сананың басты мәселелерімен 
қиюласып, ұштаса келе қазақттың ұлттық негіздеріп астасып кеткен.

Түйін сөздер: поэзия, философия, ұлттық, рух, тіл,ой, түсінік.

В статье рассматриваются вопросы проявления высокой любви в поэзии М.Шаханова, 
ставшего любимым поэтом молодежи благодаря вдохновенным стихам, воспевающим 
нежные чувства между людьми, а так же философская мысль и взгляды на господство 
религии в общественном сознании ХХ века этого смелого и решительного литератора. 

Ключевые слова: поэзия, философия, национальное, дух, язык, мысль, понятие.

This article deals with the questions of high love display in M.Shahanov’s poetry who has 
become the favourite poet of youth thanks to inspired verses, singing of tender feelings between 
people, and as philosophical thought and sights at religion domination of this courageous and reso-
lute writer in public consciousness of the XX-th century.

Keywords: poetry, philosophy, national spirit, language, thought, concept.

«Адамның, әсіресе, өнер адамының қиял 
қуатының бай немесе жұтаң болуы оның 
бала кезінде алған әсеріне байланысты»,-
деп, қорытынды жасаған француз жазушысы 
Оноре де Бальзак. Бұған қосымша ретінде 
аталарымыздың «Ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілесің»,-деген қарапайым қағидасын 
тілге тиек етсек те жеткілікті.

Бүгінгі таңда философиялық қуат ты ой-
ла ры әлемдік деңгейде назар аудар тып 
отыр ған Қазақстанның Халық жазу шы сы, 
ар қалы ақын Мұхтар Шаханов шығар ма-
шы  лығындағы ұлттық негіздерді зерттеу 
ны  саны етіп алған біз, ақынның жастық ша-
ғы на, оның балғын кезеңде алған тәлім-тәр-
бие сіне, сусындаған бастауына соқпай кете 
алмаймыз. 

Кез келген даңқты тұлғаның өмір жолы 
мен өсу баспалдақтарын, атақ-абыройға ке-

не лу мен шығармашылық табыстың шы ңы-
на жету бағытындағы қажырлы еңбегін зер-
де легенде оның бақытты балалық шағына 
тоқ талмауға лажсызбыз.

Осы тұрғыда ойымыз түсініктірек болуы 
үшін аты аңызға айналған батыр Бауыржан 
Момышұлының «Ұшқан ұя» повесінен үзін-
ді кел тірсек:

«Кейде менің өнеге алған, тәлім үйренген, 
дәріс оқыған ұстаздарымды еске түсіріп 
оты рып ойға бататыным бар. Сондай шырын 
шақ тарда ең алдымен ата-аналарымның 
бейнесі елестейді. Солардың уағызы басы-
мы рақ бола береді...

Өйткені есейе келе көрген көп ұстаз да-
рым талай-талай тағылымға бой ұрғыз ға-
ны   мен, солардың бір де бірі нақ өзімнің 
әжем дей, әке-шешем мен ауылдың қадірлі 
ақ са қал дарындай өсиет айдынына жүздіре 
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ал ған жоқ, молынан құлаш сермете алған 
жоқ десем ардақты ұстаздарымның көңіліне 
келмес...» [1.20].

Азаматтығы мен ақындығы қатар өріліп 
келе жатқан М.Шахановтың тұлғасы, қайрат-
кер лік, қаламгерлік қырларының базбір тұс-
тары Б.Момышұлының тұлғасымен үйле се-
тіні айқын аңғарылады. Әрі десе, екеуінің де 
тәр бие сінің бастаулары да ұқсас, әкелері дін 
жолын ұстанған тақуа адамдар.

Ақынның өзі естеліктерінде жазып, сұх-
бат тарында айтып жүргендей, әкесінен тоғыз 
жа сын да жетім қалса да сол жасына дейінгі 
кезеңнің өзінде бала Мұхтардың көкейіне 
ұялаған әке тәлімі аса зор ауқымда да, 
олар осы кезеңге дейін шығармашылығына 
темірқазық болып келеді. 

Сонымен қатар, ОҚО Төле би ауданы, 
Қасқасу ауылында тұратын, қазір жасы сек-
сен нің сегізіне келіп отырған М.Шахановтың 
туған әпкесі Ізет әжеміздің ақын інісінің 
сәби кезеңінен бергі өмірінің кейбір көпке 
бей мәлім тұстарынан айтары мол. Ол кісінің 
айтуынша, әкелері Шахан Досболұлы дін 
жолын берік ұстанған, үлкен молда болған.

Өткен ғасыр басында дін иелерінің елге 
иелік ету мен тәрбие тізгінін ұстауда ба-
сым дылығы мықты болған. Сөзіміз дәйек ті 
болу үшін, 1917 жылы құрылған Алашорда 
үкіметінің оқу комиссары болып Ахмет 
Байтұрсынұлы тағайындалғанда ол елді 
сауаттандыру ісіне молдаларды да пайда-
лан ған деген деректі келтіре аламыз. Мұнда 
сауатты адамдардың аздығы ғана емес, дін 
өкілдерінің қоғамдағы орны көрінеді.  

Абай атамыз «Әуелі аят, хадис сөздің 
басы»-десе, Ыбырай Алтынсарин жастарды 
білімге «Бір Алланың атымен, кел, балалар, 
оқылық!»,-деп шақырады.

Алаштанушы-ғалым А.Ісімақованың пікі-
ріне сүйенсек, ұлт ұстазы А.Байтұрсынұлы 
әрбір мақаласы мен кіта бын «бисмиллахи 
ра х мани рахим»-деп бастап отырыпты. 
Бұдан алар тағылым, Кеңестік идеология 
қан ша жерден қыспаққа алғанымен діннің 
санадағы қуаты күшті болғанын аңғарамыз. 

Осындайлық мазмұнды ортаның, таза 
қоға ми сананың құндылықтарын тұла бойы-

на сіңірген діндар әке ұлына үлгілі өнеге 
көрсетіп, толымды тәлім-тәрбие берген. Бұл 
үлгі ақынның ғұмырына азық, шығар мала-
ры на арқау болып келеді. 

Жаңа заман ілімін де жақсы меңгерген 
Шахан атамыз, тың туынды – М.Әуезовтің 
«Абайын» оқығаннан кейін дүние есігін 
ашқан ұлына Мұхтар деп есім береді. Бұл 
туралы бізге ақынның «Мені неге Мұхтар 
қойған?» аталатын жырынан мәлім. 

Ескіше сауатты, шариғат жолын ақиқат 
деп ұғынған һәм тұтынған әкесі өзі білетін 
қисса-дастандар мен туған жері Отырардың 
қатпарлы тарихын, моңғол шапқыншылығы 
кезінде қамалды қаһармандықпен қорғаған 
батыр бабалар ерлігін жалғыз ұлын тізесіне 
отырғызып алып, санасына сіңіре берген. 

Кейінгі кезеңде аса ауқымды дауға 
айналған «Шыңғыс хан ізгі адам ба, әлде 
зұлым ба?»-деген мәселеде М.Шахановтың 
ұста нымы айқын болды және осы күнге 
дейін сол ұстанымда келе жатыр. Яғни жар -
ты әлемді ат тұяғымен дүбірлеткен қа ған   -
ның өркениетімізді ғасырларға шегер  ген 
қиратқыш күш иесі екенін айту дан жалық-
қан емес. Соңғы кезеңдегі сұхбат та ры-
ның бірінде: «Шыңғыс ханды жау кө руім 
– мен сол қиратқан Отырардың перзен ті-
мін!»-деп, осы тұрғыдағы пікірін шеге лей 
түсті. Анығында дауға айналған ақын ның 
«Жазагер жады космоформуласы» (Шыңғыс 
ханның пенделік құпиясы) атты рома ны 
болатын. Бұл ретте арқалы ақынның көз-
қара сын айқындайтын туындылары көп, 
со ның бірі «Жеңілген жеңімпаз хақындағы 
Отырар дастаны немесе Шыңғыс ханның 
қателігі» поэмасы. 

Қиратқыш күшке қарсы пайым мен адамзат 
өркениетіне ізгілікті көзқарас Мұхаңда сонау 
балғын кезеңде әкесінің аузынан есті ген 
хикаяттар негізінде қалыптасқан деп қоры-
тынды жасай аламыз. Ақиқатында біз дің 
мақсат Шыңғыс ханның зұлымдығын бол-
ма са адамгершілігін анықтау емес, жалпы 
адам заттық трагедияларға ақын жүрегінің 
сыз дауы және сананы ізгі сәулелермен нұр-
ландыруына баса назар аудару болып табы-
ла ды.
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«Бұл тақырыпқа байланысты ойымызды 
тұ жы рымдай келе сұранып тұрған мына 
бір пікірді айтпақпыз. Ш.Айтматов пен 
М.Шаханов, жалпы алғанда, әрине, Шыңғыс 
хан тұлғасына қарсы емес. Олар адамзаттың 
ізгі мақсат-мұраттарымен үйлеспейтін 
агрес   сивті ұстанымға, қатыгездікке, соғыс 
өр  тіне қарсы. Жазушының міндеті адам 
жаны на өшпенділік отынан арылуға көмек-
тесу»-деген тарих ғылымдарының докторы, 
про фессор М.Қойгелдінің пікірі біздің ойы-
мыз ды тиянақтай түспек. [3.510].

Естелікке жүгінсек, ақынның ата-анасы 
мей лінше жомарт адамдар болыпты. Әкесі 
үйіне бас сұққан кісі шәй ішпей аттанса, 
зайы бына ренжиді екен. Бір жолы Шахан 
атамыз дың үйіне күш атасы Қажымұхан 
келеді. Даңқы жер жарған балуанның келі-
сі не қуанған атамыз ұлына сүтін сауып беріп 
отырған жалғыз ешкісін сойып, құтты қона-
ғы на қонақасы береді. 

Анасы болса, Атыраудан әкелінген бекіре 
балық тың уылдырығын көршілеріне таратып 
жібере ді. Қалтасын тәттіге толтырып, көр-
ші лердің балаларына тарату да сүйікті ісі 
бол са керек. 

«Шекарасыз жомарттық немесе Қалекеш 
Қарағұловты іздеу» деп аталатын достыққа 
ескерт кіш сипатында жазылған жырында 
адам дар арасындағы айнымас достық пен 
шекарасыз жомарттықты биік дәрежеде 
дәріптейді. Жалпы алғанда ақынның өміріне 
өзек болып келе жатқан жомарттық пен оның 
сарындарының шығармашылығында көрініс 
табуының тамыры – ата-ана тәрбиесінің 
негізі салмақты, мағынасы мәнді болуында 
жатса керек-ті. 

«Қазақтың бас бұлшық еті», «Бөдене 
та лант  тар мен Қажымұхандар» аталатын 
ақын жыр  ларының өзегінде жоғарыда кел-
тір   гендей, шаңырағына келген алып адамға 
де ген сәби сезіммен таңқалыс пен сүй сі-
ніс жатыр. Аталмыш жырлардан кез-кел ген 
балуанның рухани зердесі кемел бол ма ған 
жағдайда ол тек қана қара күш ие сіне ай на-
лып, қуатын зұлымдыққа бағыш тай ты нын 
түй сі неміз. 

Адам өмірінің ізгілікті арнасының бірі – 
махаббат. Бұл ретте де Мұхтар Шахановтың 

ең сесі өзгелерден биік. Тіршілік иесінің жа-
нын нұрлы ететін пәк махаббат, тұнық та 
іңкәр сезімді жырлауда қаламгер көш ба сын-
да келеді. 

Махаббатты жырлай отырып, ақын сүю-
дің қабатында сатқындық та бой тасалап, 
бұ ғып жататынын аңғартып, одан сақтануға 
үн  дейді. Мысалы, жыр майталманының 
«Шың басындағы оқиға» аталатын өлеңін 
зерделейік.

Қосылуға еркі жоқ,  әкенің қатал үкімі мәңгі 
айыруға мәжбүр еткен екі жас шың басында 
тығырыққа тіреліп тұрады. Шегінерге жол 
жоқ, қуғыншылардың дыбысы естілгенде о 
дүниеде жолығыспаққа серттесіп, әуелі жігіт 
құз дан секіріп кетеді. Сүйгенінің соңынан 
тірліктен баз кешуге тиісті қыз болса қанша 
оқ талғанымен тәтті тірлікті қия алмайды. 
Соңдарынан қуып жеткен  әкесі мен ағасы 
болған жайтқа қаныққанда, әсіресе, ағасы 
қатты күйінеді:

...Tipшiлiктe ез адамға көп өлiм,
Heгe ғана қуғыншы боп кеп едiм?!
Жiгiтiңдi сүйгендiгiң шын болса,
Әкеме ара түсейiншi деп едiм.
Қайран жiгiт жүрегiне нұр тұна,
Өлiп кеттi сенi тастап жұртына.
Кебек толы құмыраның келiстi
Iшiн көрмей,
Ғашық болып сыртына. 
Тек ол өлiм – өнегелi өр өлiм. 
Өр өлiмнен шын ғашықтың құдiретiн 

көремiн... [2.133].
Осы бір қыз ағасының сөзімен берілген 

жыр жолдарында үлкен философиялық ас-
тар лы ой айтылады. Яғни өзіне жар таңдаған 
кез келген жастың тереңге тамыр жібере 
ойла нуы қажеттігін, сүйгеніне сеніп өмірін 
қиған жігіттің аяғын құшып, іші кебекке толы 
құмыраның сыртына ғана құмартқандай сан 
соғып қалмауды поэзиялық тілмен көркем 
кестелеп, әсем әдіптейді. 

«...Бастысы – сұлу жұбайың
Өзіңе ертең кім болмақ?»-деп, «Жетінші 

түйсік» аталатын жырында да салмақты 
сауал тастайтын ақын әрбір жас өркенді се-
зім   нің шырғалаңымен аяғын шалыс басу дан 
сақтандырады [2.79]. 

«Сыртқы түр перде, ішін айт, пиғылын 
айт»-дейтін Ахмет атамыздың өсиетімен 
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сабақтас келетін ақынның махаббат турасын-
да ғы туындыларын жас буын бойтұмар етуі 
қажет деп білеміз.  

Мұхтар Шаханов – шығармаларына 
ЮНЕСКО екі дүркін зер залып, арнайы 
тал қылау өткізген айтулы шығармашылық 
иесі. Бұрын-соңды көзі тірі ешбір қаламгер 
мұн дай бақытқа кенелмеген болса, ақын 
ағамыз көтерген жалпы адамзатқа ортақ 
мәселелердің атан түйенің белін қайыс-
тырар дай қаншалықты салмақты екендігін 
бағам дай беруге болады. 

Ақынның «Өркениеттің адасуы» атты 
рома ны ғаламдық поэзиядағы жаңа құбы-
лыс ретінде бағаланды. Өлеңмен жазыл-
ған романды неміс халқының даңқты қа-
лам   гері Фридрих Хитцер «Еуропа үстін-
дегі найзағай» деп бағалаған болатын. 
Шығарманың тұсаукесері 1999 жылы 
ЮНЕСКО-ның арнайы шешімімен халы-
қара лық ұйымның Париждегі штаб-үйінде 
өтті. Рәсім барысында туындыны әлемнің 
бар лық басты тілдеріне аударуға ұсыныс 
жасалды. 

Екіншілей, 2002 жылы ақынның «Жазагер 
жады космоформуласы» (Шыңғыс ханның 
пен делік құпиясы) атты екінші романы 
бойынша да ЮНЕСКО «Жібек жолындағы 
ғылым мен руханият» халықаралық кон-
фере н циясы аясында «Тарихи-адамгершілік 
жа дыны жоғалту қаупі және рухани тазару 
пробле масы» деген тақырыпта ауқымды 
дөң гелек үстел өткізді. 

Адамзат дамудың шыңына жетіп, өрке-
ниет биігінде тіршілік етсе де, ғылым мен 
тех ника соншама дамып, қарыштаса да қай-
тіп адам қалпымызда қаламыз деген сауал 
діл гір де өткір күйінде қалып отыр. Осы 
жайтқа бас ауыртқан ғалымдар мен білім-
дар  лар романдағы қуатты ойлардан жауап 
тапқандай болды. 

«Өркениеттің адасуы» романында жа рия-
лан ған әрі қоғамда ерекше сіл кініс тудырған 
жыр лардың бірі – «Компьютер басты жарты 
адамдар» (Рухсыз күш формуласы). Туын ды-
да адамның рухани саязданып, жан сарайы 
жар ты кештеніп бара жатқаны баяндалып, 
одан төнер қауіптің себеп-салдары шебер 
сурет теледі. 

Ойымыз ұғынықты болуы үшін жырдың 
маңызды тұсын келтірелік:

«Елге ұстаздық еткен қарттан алғыр, 
құйма құлақты,

Қонақтары сұрапты: 
– Аға, неше балаңыз бар соңыңыздан 

самғаған?
– Бір жарым! – деп тіл қатыпты әлгі адам. 

–
Ал, дәл айтсам, үш ұлым бар зерек әрі 

білімді,
Үшеуі де ғылым қуып назарға ерте ілінді.
Сол үш ұлдың бірі ғана қайсар, ұшқыр 

арманын,
Техникалық санаты мен ғылыми өр 

талғамын
Өз ұлтының рухани байлығына жалғады,
Содан шуақ, қуат алып, ғаламдық ой 

толғады.
Екі ұлымның тағдырында ол өзгеріс бол-

мады,
Екеуі де жалаң білім шеңберінде сорлады.
Рухы, жаны аласаның зорлық жатар 

парқында,
Сондықтан қос перзентімді санаймын 

мен жарты ұлға.
Мейлі, мейлі, екі ұлымды қақса да уақыт 

арқадан
Нағыз ұлым біреу ғана, ана екеуі жарты 

адам!
Иә, бізді қайда апармақ мына заман 

ақпалы?
Ұлан-байтақ жерімізді жарты адамдар 

қаптады.
Қайда барсаң көз алдыңда өнеге боп 

жарқылдар,
Жарты бастық,
  жарты ұстаздар,
       жарты қыздар,   

                       жарты ұлдар... » [2.58].  
Жырдан үзінді келтіруіміздегі мән, ақы-

ның өлеңінен мысал келтірмей, ондағы 
фило софиялық ойдың сипатын толыққанды 
кел тіру мүмкін емес.  

Техниканың тілін меңгеруде әлемде бәй -
генің басын бермей келе жатқан жапон 
ғалымдарының өздері «Өркениеттің ада-
суын дағы» ақын көтерген мәселелерге ай-
рық  ша көңіл бөлді. Жапон жұртының атақ-
ты ақыны әрі философ-ғалымы Дайсаку 
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Икэданың М.Шахановқа арнап поэма жа-
зуы және де 2001 жылы ақын ағамызға күн-
шы ғыс елінің астанасы Токио қаласында 
Соко Гаккай университетінің Құрметті 
про  фессоры атағының берілуі талғамы 
күшті жапон елінің қаламгеріміз бен оның 
шығармашылығына қаншалықты құрметпен 
қарайтындығын аңғартады. 

Жапон жұрағатын толғантқан мәселелер 
бізден де сырт емес. Біздің қоғамның да 
дерті нің бірі – рухани мешеу адамдардың 
мо лаюы десек артық айтқандық болмас. 
Ізгіліктен жұрдай адамдардың мейірімсіз 
роботқа айналып бара жатуы, ұлтсыздық 
ұйығы тереңіне тартып, космополитизмнің 
өріс кеңейтуі кез келген саналы адамды 
ойлан тады.

Баршамыз бала күнімізде қызыға тама-
ша лаған «Терминатор» аталатын көркем 
фильм дегі жағдай ақиқатқа айналып келе 
жат қандай. 

Бұл тұрғыда Мұхтар Шаханұлы «Компью-
тер  басты жарты адамдарды» былайша тұжы-
рым жасап, қорытындылайды:

«...........................................
Дөңбекшиді көңіл-ғалам,
Бүгін өлу жеңіл маған,
Осы рухсыз жеңістердің ертеңіне сенген-

ше…» [2.61]. 
Қорыта айтқанда, ақынның асқақ жырла-

ры, философиялық толғаныстары мен 
қуат ты тұжырымдары елімізді рухсыздық 
шабуыл дарынан қорғап, әрдайым сапта тұра 
беретіні сөзсіз. 
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А.М. Ордабекова 
 Абай атындағы ҚазҰПУ

Филология институтының, «Қазақ тілі мен әдебиет»
 мамандығының ІІ курс студенті

ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ БАҒДАРЛАМАСЫН ЕНГІЗУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ

Мақаланы жазудағы мақсатым елбасы Н.Ә.Назарбаевтың сындарлы саясатының дұрыс-
тығын халыққа жеткізу. Бұл тек көзбояушылық емес, расымен халқымызға зор пайдасын 
тигізетін үлкен маңызды бағдарлама. Осы бағдарлама арқылы қаншама өскелең ұрпақ по-
лиглот болады.Тек полиглот болып қана қоймай, әуелі өз туған тілінің дәрежесін әлемдік 
аренаға шығаруға еңбек етеді. Елбасымыздың түпкі мақсаты да осы, туған тіліміздің 
терезесін әлемдік тілдермен теңестіру. Менің мақалам соны халыққа жақсылап ұғынтуды 
мақсат етеді.

 Түйін сөздер: тіл, саясат, білім, ғылым, қоғам, мемлекет

В данной статье говориться о том как повлияет данная программа на развитие нашего 
языка и в целом на развитие страны.Естественно приоритеты нашего президента как всегда 
верны.Данная программа даст нам возможность не только стать полиглотом,но и сделать так 
чтобы наш язык процвел с еще большей скоростью,и стоял на равне с мировыми языками.А 
моя цель с помощью данной статьи донести до народа что это только путь к прогрессу и 
даже больше.Не стоит бояться перемен,пора бы идти в ногу со временем.

Ключевые слова: язык, политика, образование, наука, общество, государство

This article speaks about how the program will affect the development of our language, and in 
general on the development priorities of our president strany.Estestvenno as always verny.Dannaya 
program will give us the opportunity not only to become a polyglot, but also to make so that our 
language to blossom even more speed, and was on par with the world yazykami.A my goal with 
this article to convey to people that this is only way to progress and even bolshe.Ne be afraid of 
change, it’s time to keep up with the times.

Keywords: language, politics, education, science, society, state

Елбасымыз  Нұрсұлтан Назарбаев: «Қазақ 
тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды. Үш 
тіл  дің біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыз-
ды сы бола береді» - деген ескерту айтқан бо-
ла тын. Дегенмен, «Үш тұғырлы тілдің» мә-
нін, маңызын, халық пен болашақ ұрпаққа 
бере тін үлкен пайдасын көпшілік ұғына ал-
мау да. Одан бөлек, Президентіміз 2020 жыл-
ға қа рай мемлекеттік тілді меңгергендердің 
қа та ры 95 пайызға дейін жететініне кепілдік 
беріп отыр. «Үш тұғырлы тіл» мәселесін 
халық дұрыс түсінбей отыр. Алдымен ақты 
ақ, қараны қара деп, мәселені жеке-жеке бө-

ліп, мемлекеттік тілге ешқандай зиянын ти-
гі з  бейтінін насихаттау мәселесі жетіспей 
отыр. Үш тұғырлы тіл, негізінде, қазақ 
жерін    дегі қазақ тілінің соңында қалған орыс 
пен  ағыл шын тілін қоса пайдалану болып 
та  бы лады. Яғни, орыс тілі мен ағылшын тілі 
қазақ тілінің көлеңкесінде, ығында жүреді. 
Президентіміз айтқандай, үш тілдің ішінде 
қазақ тіліне басымдық беріліп, қалған екі тіл 
сол ана тілі мізге бағынышты күйде болады. 
Әри не, дамыған өркениетті 30 елдің қата ры-
на қосылу мақсатында жүргізіліп отырған 
«Үш тұғырлы тіл» саясаты, шын мәнінде, 
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ел дің ертеңі үшін керек нәрсе. Мәселен, 
Қазақстанда заң мамандары, экономика ма-
ман дары өте көп және жұмыссыз. Бірақ, көп 
компаниялар мен кәсіпорындар заң гер лер 
мен экономистерге зәру. Әрине, мем ле кет  тік 
тілмен қатар, ағылшын, орыс тілдерін біле-
тін, өз мамандығының нағыз іскерлеріне. 
Осы олқылықтарды толтыру мақсатында 
«Үш тұғырлы тіл» идеологиясы дүниеге ке-
ліп отыр. Яғни, елімізге қажетті, үштілді 
мең  герген, кез келген жерден ақпарат ала 
ала тын, өз ісінің білгірі, бүкіл әлем бойынша 
ком муникацияға түсіп, жер бетінің кез кел-
ген нүктесінде бизнес жасайтын кадрлар ау-
адай қажет. Аталмыш кадрлар мәселесін 
«Үш тұғырлы тіл» саясаты оп-оңай шешіп 
бе  ре алады.    «Үш тұғырлы тілдің», шын мә-
нін  де, мемлекеттік тілге мүлде зияны жоқ. 
Бұл жерде мәселе сол стратегияны, сол сая-
сат  ты дұрыс жүргізуде, жарқын болашақта 
нәти  жесінің оң болуын қамтамасыз етуде 
бо лып отыр. Мәселен, Орыс тілі мен ағыл-
шын тілін оқытатын мұғалімдер міндетті 
түр де қазақ тілін, яғни мемлекеттік тілді өте 
жақсы білуі тиіс. Жоғары оқу орнында да 
ағыл шын мен орыс тілі  қазақ тілімен бірік-
тірі ліп ғана оқытылуы керек. «Үш тұғырлы 
тіл ді» тек мәдениетаралық қатынас негізінде 
қарап, ақпарат алмасу, білім үйрену, тәжірибе 
жи нау үшін үйретеді. «Үш тұғырлы тіл» сая-
са тын дамыту үшін қазақ тілін, яғни мем ле-
кет тік тілді мемлекет тарапынан ең бірінші 
орынға қойылып жатқаны да көзі ашық 
адам дарға шындық. Соңғы санақ бойынша, 
Қазақстан халқының 93,5 пайызы өз ұлты-
ның тілін - ана тілі деп санайды. Ал, 74 
пайы зы қазақ тілінде ауызша сөйлей алады, 
түсі неді. Сонымен қатар 94,5 пайызы орыс 
тіл ді болса, 15,4 пайызы ағылшын тілін 
толық меңгергендер. Демек, 130-дан астам 
ұлт пен ұлысқа қызмет етіп отырған еліміз-
де гі орыс тілінің қазығы әлі де мықты. Саны 
бойын ша 3/2 құрайды, бұл бізді бір жағынан 
үлес салмағы жағынан құтқарып та отыр. 
Бұл ста тистикаға қарап, «Үш тұғырлы тіл» 
сая сатын жүргізудің нақты уақыты екенін, 
яғ ни темірді қызған кезінде басатын кез еке-

нін атап өту керек. Егер, «Үш тұғырлы тіл» 
сая сатын кейінге қалдырсақ, онда дамудан 
тоқ тап қаламыз.Билік үш тілді үйрену, қол-
да ну аясын бір сызықтың бойына емес, үш 
сыз ыққа, әрқайсысының өз орнын көрсететін 
сая сат жүргізіп, мемлекеттік тілдің бірінші 
бо лып дамуын қадағалайды. Бұған ешқандай 
күмән болмауы керек. Үш тұғырлы тіл арқы-
лы ғана Қазақстан тілдік саясаттың оң нәти-
жесі көре алады. Мемлекеттік тіл - мем ле-
кет тік қызметте жұмыс бабында қол даны ла-
тын тілге, басшының сөйлеу тіліне айналуы 
үшін билік аянбай еңбек етіп келеді. Мемле-
кет тік тілдің қоғамдық қызметі қоғамдық 
өмір дің аса маңызды мынадай салаларында 
жүз еге аса береді: басқару, ақпарат, білім 
беру мен тәрбие ісі, ғылым мен техника; 
қоғам дық ғылымдар, жаратылыстану мен 
нақ ты ғылымдар, техникалық және қол дан-
ба лы ғылым, экономика салаларында, ғы-
лым  ның жалпыға ортақ салаларында, бұқа-
ра  лық ақпарат құралдары саласында, іс жүр-
гі зу саласында; мемлекеттік, қоғамдық-сая-
си, мәдени мекемелер мен ұйымдарда; дене 
тәр биесі, спорт, туризм, денсаулық сақтау 
мен емдеу мекемелерінде; қоғамдық тамақ-
тан дыру орындарында; өнер мекемелерінде 
(театр, кино); дипломатиялық қарым-қаты-
нас та; әскери-патриоттық тәрбие және білім 
беру ісінде; шаруашылық жүргізу және 
ұйым дастыруда; өндіріс және өнеркәсіп 
орын дарында; Қазақстан Республикасында 
өте тін республикалық, халықаралық құрыл-
тай, конференция, мәжіліс, жиындар т.б. 
Соны мен, қазақ тілі – дәстүрлі, тұрақты, 
қатаң тілдік нормасы бар, стильдік тар мақ-
та ры сараланған, жалпы халықтық тілден 
ұлт тық деңгейге көтеріліп, мәңгілік тілге ай-
на лады. Тағы қайталап айту керек, «Үш тұ-
ғыр лы тіл» саясаты мемлекеттік тілді өшіру-
ді емес, өсіруді, дамытуды көздейді.
Президен ті міз Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақстан-2050: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты халыққа жолдауын-
да «Біз ел иесі ретінде биік бола білсек, өзге-
лер ге сыйлы боламыз» дей келе: «Қазақ тілі 
- біз дің рухани негізіміз. Біздің міндетіміз - 
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оны барлық салада белсенді пайдалана оты-
рып дамыту. Біз ұрпақтарымызға бабала ры-
мыз дың сандаған буынының тәжірибесінен 
өтіп, біздің де үйлесімді үлесімізбен толыға 
түсе  тін қазіргі тілді мұраға қалдыруға тиіс-
піз. Бұл - өзін қадірлейтін әрбір адам дербес 
ше шуге тиіс міндет. Мемлекет өз тарапынан 
мемле кеттік тілдің позициясын нығайту 
үшін көп жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін 
кеңі нен қолдану жөніндегі кешенді шаралар-
ды жүзеге асыруды жалғастыру керек. Тіл 
тура лы жауапкершілігі жоғары саясат біздің 
қоға мы мызды одан әрі ұйыстыра түсетін 
бас ты фактор болуға тиіс. Біз алдағы уақытта 
да мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі ке-
шен ді шараларды жүзеге асыруды табан ды-
лық пен жалғастыра береміз. Кез келген тіл 
өз ге тілмен қарым-қатынасқа түскенде ғана 
өсіп, өркен жаятынын әрдайым есте сақтаған 
жөн. Біз қазақ тілін жаңғыртуды жүргізуге 
тиіс піз. Тілді заманға сай үйлестіріп, терми-
но ло гия мәселесінен консенсус іздеу керек. 
Соны мен қатар, әбден орныққан халық ара-
лық және шет тілінен енген сөздерді қазақ 
тіл іне аудару мәселесін біржола шешу қажет. 
Бұл мәселе оқшауланған қайраткерлердің 
орта сында шешілмеуге тиіс. Үкімет мұны 
ретте гені жөн» - мемлекетіміздің мемлекеттік 
тілі болып отырған қазақ тілін, яғни мемле-
кет тік тілді ең бірінші орынға қойып дамыта 
бере тінін, оның болашағы үшін алаңдамау 
керек екенін баса айтады. Президентіміздің 
бұл айтқандарына назар салатын болсақ, ра-
сын да, мемлекеттік тіл – қазақ тілі үш тілдің 
бірі болып қалмайды, ағылшын мен орыс 
тілін өзінің көлеңкесінде ұстап, ығына ығыс-
ты рып, үш тұғырдың ең үстінде тұрады. Ел-
басы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жол дауында «Қазақстан бүкіл әлемде халқы 
үшін үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел 
ре тінде танылуға тиіс. Бұлар қазақ тілі - 
мем лекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық тіл, 
ағыл шын тілі - жаһандық экономикаға ойда-
ғы дай кірігу тілі» делінген. Тек қазақ жұрты 
ғана емес, барша қазақстандықтар осы үш 
тілді өзара ұштастырып, өз орнымен қолдана 
бі лу лері қажет. Тілдердің үш тұғырлылығы” 

бағ дарламасының негізгі мақсаты мем лекет-
тік тіл – қазақ тілін орыс және ағылшын тіл-
дері нің деңгейіне дейін көтеріп, бәсек елес ті-
гін арттыру болып табылады. Өскелең ұр-
пақ тың үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік 
тіл, орыс тілін ұлтаралық қатынас тілі және 
ағыл шын тілін халықаралық тіл ретінде 
оқып үйренуге ұмтылыс жасауы — замана 
тала бы, болашақ ұрпаққа қажеттіліктен 
туын  дап отыр. Сондықтан да, елімізде “Үш 
тұғыр  лы тіл” мәдени бағдарламасы жаса-
лып, жүзеге асырылатын болады. 
«Қазақстан ның болашағы – қазақ тілінде». 
Біз мемле кеттік тілді және шет тілдерді үй-
ре  нуі міз керек. Мынандай шарықтау зама-
нынд а көп тілді игергенге ешкімнің таласы 
бол майтыны хақ. Сондықтан қазақ, орыс 
және шет тілдерінің ішінде көбіне көп қол-
даны лып жүрген ағылшын тілін жетік мең-
гер ген ұрпақ өсіріп, оларға үлгі бола білу-
бәсе кеге қаблетті елдің берік іргесі мен ке-
мел келешегінің кепілі. Менің ойымша  
ағыл шын тілін білсең – әлемдегі ең үздік, ең 
жо ғары оқу орындарында білім алуға мүм-
кін дігің мол.Үштұғырлы тіл – дамыған мем-
ле кет құрудың алғышарттарынң бірі,ол 
өмір лік қажеттіліктен туындаған құнды 
идея. «Тілдердің үштұғырлығы», яғни, үш 
тіл ді, қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 
Қазақстан азаматтарының бірдей меңгеруін 
мең  зе генімен,бұның түпкі негізі,көздеген 
мақ  саты – мемлекеттік қазақ тілінің халық-
ара  лық қолданыстағы орыс,ағылшын тіл-
дері  мен тең қолданылатын биікке жеткізу, 
қазақ  тілін әлемдік тілдер қатарына қосу 
үшін нақты ұмтылыс жасау. Қандай мемле-
кет болмасын,оның ең әуелі мән беріп, 
ұлықт айтын тілі, әрине мемлекеттік тіл.Үш-
тұ ғырлы тіл мәдениетін қалыптастыру  үшін 
ағылшын тілінің таңдалып алынуының да өз 
себебі бар,көптеген қазіргі замандағы тіл 
мамандарының пікірінше,ағылшын тілі мә-
де ниетаралық қатынас құралы болуымен қа-
тар, бірнеше қоғамдық қызметтер атқа ра ды 
екен: біріншіден, ол білімдерді бір тілден 
екін ші тілге аударып тарату қызметін атқа-
ра ды; екіншіден, халықаралық коммуника-
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ция мен ақпарат құралдары қызметін атқа ра-
ды; үшіншіден, адамдар арасында бүкіл 
әлем дік ой – пікірлер алмасу түрі; төртін ші-
ден, аса мол ақпараттарды сақтау құралы 
қыз  метін атқару тілі болып табылады. Де-
мек, бұл бағдарламаның  маңызы айтпай – ақ 
түсінікті.Тек ерен еңбек керегі сөзсіз.

Бағдарламаны енгізуді жоғары жақтағылар 
ке  лісе шеш   кенімен, қарапайым халықтың 
да пікірін тыңдап,халықтық анализ жасау 
ке   рек деп түсіндім.Өйткені бір адам бо-
лып белгілі дүниеге  пікір бөлген бір де,ал 
қо ғам  дық орындарды аралап,қарапайым 
халық   тың ойын тыңдап нәтиже қортқан 
тағы бөлек дүние.Сонымен,халықтық ана-
лиз     дің қорытындысы бойынша,сұралған 15 
 адам   ның  9 бұл бағдарламаға қарсы бо лып 
шық ты. Олардың жас шамалары да үл кен, 
бұл кісілердің ойынша,үш тілді мең гер ген 
оларға қиын,өйткені қазіргі таңда сана ны 
тұрмыс билейді,күйбең тіршілік пен тіл үй-
ре нер уақыт та жоқ дейді олар. Бірақ, бала-
ла рымыздың  туған тілінен өзге шет тіл-
дерін меңгерулеріне мүлде қарсы емес піз 
дейді. Ал жас шамасы 18 бен 21 жас ара -
лы  ғындағы ұл – қыздар тіл білгеннің еш 
айы бы жоқ,керісінше полиглот болу заман 
та лабы,оның үстіне өзге достарыңның ара-
сында беделіңді де өсіреді,бірақ орысша 
айт  қанда «дорогое удовольствие» деп өз ой -
ларын айтты.Міне осындай  шағын анализ-
ден шығатын қорытынды,адам ешқашан 
еш  нәрсеге дайын болмайды,моншаға бар-
ар  дың алдында душқа түсіп алайын демей-
сіз ғой,сондықтан жайбасарлықты қойып, 
өз  геріске өтуден,былайша айтқанда «зона 
ком фортадан» шығудан  қорықпау керек. Ең 
бастысы неше тіл меңгерсеңде өз тілің нің 
беделін жоғары ұстауды ұмытпау әр қайс-
сымыздың өз қолымызда.Тереземізді биік те-
тіп да мыған елдермен теңестірер кез келді.

Білім мен ғылымның, экономиканың, биз-
нес  тің, саясаттың, жалпы бәсекелестіктің 
қарыш тап дамып отырған бүгінгідей жаһан-
да ну кезеңінде Елбасы көрегендік танытып, 
алды мызға үш тілді білу қажеттігін қойып 
отыр. Әсіресе, өскелең ұрпақтың, жастар 

алдын да бірнеше тіл білу міндеті тұр. Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаев биылғы халыққа 
арна ған “Қазақстан халқының әл-ауқатын 
арт тыру — мемлекеттік саясаттың басты 
мақ саты” атты Жолдауында Үкіметтің алды-
на “Тілдердің үш тұғырлылығы” мәдени жо-
басын іске асыруды жеделдету міндетін қоя 
оты рып, бүкіл қоғамымызды топтастырып 
отырғ ан мемлекеттік тіл ретінде қазақ тілін 
оқыту сапасын арттыру қажеттігіне ерекше 
назар аударды.

«Үш тілді меңгеру-жарқын болашақтың 
кепілі» атты желеумен мемлекеттік тіліміз 
қазақ тілін, орыс тілін және де халықаралық 
тіл ағылшын тілін ұйымдасқан түрде тіл 
үйре ну курстарын қолға алды. Тілге тиек 
етіп өтер жайт бұл тіл үйрену болашақта 
қолда нылатын латын әліпбиімен тікелей 
бай ланысты болмақ. Неге десеңіз ағылшын 
тілін дегі 26 әріптің көбі, тіпті барлығы десек 
те болады, латын әліпбиінде кездеседі және 
оқы луы жағынан да бірдей десек те болады. 
Бұл латын әріпіне көшу жайлы «Үш тұғырлы 
тіл» туралы жобаны 2006 жылдың қазан ай-
ында  өткен Қазақстан халқы Ассамблеясы-
ның 12 құрылтайында жария еткен болатын. 
Жауап кершілікті тіл саясаты қазақ ұлтын 
бірік тіруші басты факторлардың бірі болып 
табы лады. Қазақ тілі - біздің рухани негізіміз.
Біздің міндетіміз - оны барлық салада бел-
сен ді пайдалана отырып дамыту. Біз ұрпақ-
тары мызға бабаларымыздың сандаған буы-
ны  ның тәжірибесінен өтіп, біздің де үйле-
сімді үлесімізбен толыға түсетін қазіргі тілді 
мұра ға қалдыруға тиіспіз. Бұл - өзін қадір -
лей тін әрбір адам дербес шешуге тиіс міндет.
Мемле кет өз тарапынан мемлекеттік тілдің 
позиция сын нығайту үшін көп жұмыс атқа-
рып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану 
жөнін дегі кешенді шараларды жүзеге асыру-
ды жалғас тыру керек. Біз 2025 жылдан бас-
тап әліпбиімізді латын әрпіне, латын әліп-
биі не көшіруге кірісуіміз керек. Бұл - ұлт 
бо лып шешуге тиіс принципті мәселе. Бір 
кез де тарих бедерінде біз мұндай қадамды 
жа са ғанбыз. Балаларымыздың болашағы 
үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз 
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және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, бала-
лары мыздың ағылшын тілі мен интернет 
тілін жетік игеруіне, ең бастысы - қазақ тілін 
жаң ғыртуға жағдай туғызады. Біз қазақтілін 
жаңғыртуды жүргізуге тиіспіз. Тілді заманға 
сай үйлестіріп, терминология мәселесінен 
кон сенсус іздеу керек. Сонымен қатар, әбден 
орнық қан халықаралық және шет тілінен ен-
ген сөздерді қазақ тіліне аудару мәселесін 
бір жола шешу қажет. Бұл мәселе оқшауланған 
қайрат керлердің ортасында шешілмеуге 
тиіс. Үкімет мұны реттегені жөн. Бүкіл әлем-
де бірдей қабылданған терминдер бар. Олар 
кез келген тілді байытады. Біз өмірді өзіміз 
күр делендіре түсеміз, түсінбестікке бой ал-
дырып, ақыл-ойды сапырылыстырамыз, 
көнер ген сөздердің шырмауынан шықпай-
мыз. Мұндай мысалдар аз емес.Қазіргі тілде 
жазылған кемінде жүздеген қазіргі кітап тар-
дың тізімін жасап, қазақ тіліне қазіргіше ау-
да ру ды ұсынған жөн. Бәлкім, жастар арасын-
да кон курс жариялау керек шығар: өздеріне 
не нәрсе қызықты әрі пайдалы екенін олар 
да айтсын. Қазақ тілін дамыту саясаты одан 
жері нуге, тіпті қазақтардың өздерінің бойды 
аула ғырақ ұстауына ықпал етпеуі керек. 
Керісінше, тіл Қазақстан халқын біріктіруші 
болуға тиіс. Бұл үшін тіл саясатын сауатты 
және дәйекті, қазақстандықтар сөйлесетін 
бірде-бір тілге қысым жасамай жүргізу ке-
рек. Біздің саясатымыз - 2025 жылға дейін 
қазақстан дықтардың 95 пайызы қазақ тілін 
білу. Бұл үшін қазір барлық жағдай жасалған.
Қазірдің өзінде еліміздегі оқушылардың 60 
пайыздан астамы мемлекеттік тілде оқиды. 
Мемлекеттік тіл барлық мектептерде оқыты-
ла ды. Бұл - егер бала биыл мектепке барса, 
енді он-он екі жылдан соң жаппай қазақша 
біле тін қазақстандықтардың жаңа ұрпағы 
қалып тасады деген сөз. Қазақстанның бола-
ша ғы - қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға 
қа рай өмірдің барлық саласында үстемдік 
етіп, кез келген ортада күнделікті қатынас 
тіліне айна лады. Осылай тәуелсіздігіміз 
бүкіл ұлт ты ұйыстыратын ең басты құндылы-
ғы мыз - туған тіліміздің мерейін үстем ете 
түседі. Тәуелсіздігін алған тұста еліміздегі 

қазақ тың саны 6,8 миллион немесе 41% бол-
са, қазір 11 миллионға жетіп, 65 %-дан асты.
Қазақтың саны 4 миллионға артты. Егер әр-
бір қазақ ана тілінде сөйлеуге ұмтылса, тілі-
міз әлдеқашан Ата Заңымыздағы мәрте бе-
сіне лайық орнын иеленер еді. Қазақ тілі ту-
ралы айтқанда, істі алдымен өзімізден бас-
тауы мыз керектігі ұмыт қалады.Ұлттық 
мүд де ге қызмет ету үшін әркім өзгені емес, 
ал ды  мен өзін қамшылауы тиіс.Сонда ғана 
қазақ тілі барша қазақстандықтардың жап-
пай қолданыс тіліне айналады.Тілге деген 
көз қарас, шындап келгенде, елге деген көз-
қар ас екені даусыз. Сондықтан оған бей-жай 
қара майық.Үштілділік мемлекеттік деңгейде 
ынталан   дырылуы керек. Орыс тіліне және 
кириллицаға біз қазақ тіліне қандай қамқор-
лық пен қарасақ, сондай қамқорлықпен қара-
уы  мыз керек. Орыс тілін білу - біздің ұлты-
мыз дың тарихи артықшылығы екені баршаға 
белгілі. Дәл осы орыс тілі арқылы қазақстан-
дық тар бірнеше ғасыр бойы қосымша білім 
алып, ел ішінде де, шет жерлерде де өз 
дүние танымдары мен араласатын ортасын 
кеңей тіп келе жатқанын жоққа шығармауға 
тиіспіз. Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс 
жасауы мыз керек. Қазіргі әлемнің осы «лин-
г ва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әр-
бір азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүм кін-
дік  терді ашады. Жалпы алғанда “Тілдердің 
үш тұғырлылығы” тіл саясаты бағдарламасы 
күні кеше ғана айтылған дүние емес, 
Президен тіміз аталмыш тілдік стратегияны 
2004 жылы жария еткен болатын. Ал, өткен 
жылы Еуродақ өздерінде үш тілді білім 
тәжіри бесін заңды түрде енгізді. Бұл тарихи 
қажет тілік. Әрбір адам өз туған халқының, 
өзі өмір сүретін елдің тілін білу қажеттігі – 
ерте ден келе жатқан қағида. Алайда, жаһан-
да ну қалыптасқан осы қағидаға түзетулер 
ен гізуде. Қазіргі кезде халықаралық қатынас 
тілін білу қажеттігі туындап отыр. Бұл біздің 
жас тарымыз үшін аса қажет. Елбасының өт-
кен жылдың 29 мамырында Ақордада бір 
топ қазақ тілді бұқаралық ақпарат құралдары 
басшы ларымен ұлттық жаңғыру және хал-
қы  мыздың бәсекеге қабілеттілігі аясын дағы 
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ке лелі кездесуінде “Тілдердің үштұғыр лы-
лы ғы” бағдарламасына, мемлекеттік тіл 
мәсе  лесіне кеңінен тоқталып өтті. Мемлекет 
бас  шысы: “Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып 
қал   майды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, 
бас    тысы, маңыздысы бола береді. Қазақ тілі 
– Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
тілі. Және оған қамқорлық та сондай дәре-
же де болады” деп сендірді. Орыс және ағыл-
шын тілдерін оқып үйрену білімнің, ұлттың 
бәсе кеге қабілеттілігін шыңдай түсетін, эко-
но    ми калық мүмкіншіліктерімізді арттыра-
тын бірден-бір тетігі дей келе, жаһандануға 
бейім   делуді, заман көшінен қалмай, осы үш 
тілдің үйлесіміне қол жеткізу арқылы тілі-
міз ді, дінімізді, дәстүрімізді, салт-ғұрпы-
мыз  ды сақтап қала аламыз - деді.  Мемлекет-
тік тіл  дің мәртебесі артуда. Көптеген пробле-
ма лы мәселелер Елбасымыздың көреген сая-
са ты  ның арқасындасоңғы жылдары шешімін 
та  уып, игілікті істер жүзеге асырылып жа-
тыр. Соның ішіндегі ең маңыздысы – тіл 
сая сатына қатысты атқарылып жатқан шара-
лар.Бүгінгі күні «Тілдерді қолдану мен 
дамы тудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мем лекеттік бағдарламасы» негізінде бүкіл 
республика бойынша тілдің қолданыс аясын 
кеңей туге бағытталған ауқымды шаралар 
бел гіленіп, сол бойынша жүйелі әрі мақсатты 
жұмыс  тар жүргізілуде.Осы мемлекеттік бағ-
дар  лама аясында Қарағанды қаласында да 
ке ле лі істер атқарылып, бірқатар нәтижелерге 
қол жеткізілді. Қала әкімдігі жанындағы 
«Қарағанды қаласының мәдениет және тіл-
дер  ді дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
Тіл дерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 
жыл  дарға арналған мемлекеттік бағдар ла ма-
с ын жүзеге асыру мақсатында мәдени іс-
шара  лар легін ұйымдастырып, өткізіп тұра-
ды. 2012 жылдың бірінші жарты жылдығында 
осы мақсатта бірқатар жұмыстар атқарылды. 
Бағ дар ламаны жүзеге асыруда балабақшадан 
бас тап, мемлекеттік емес мекемелерге 
дейінгі бар лық салалар қамтылған. Бір қуа-
нар  лық жайт, қазақша тәрбие беретін бала-
бақ шалар желісі бүгінгі күні айтарлықтай 
ке ңейді. Балабақшаларда тәрбиеленіп жат-

қан өзге ұлт бүлдіршіндері мемлекеттік тілді 
же тік меңгеріп, еркін сөйлей алатынына 
бөлім ұйымдастырған «Қазақшаң қалай, 
балақай?» атты байқауды өткізу барысында 
көзі міз жетті. Ең бастысы, бүлдіршіндердің 
мем лекеттік тілді игеруге, қазақ халқының 
мәде ниетін, салт-дәстүрлерін танып-білуге 
деген құлшыныстары артқан. Бұл, әрине, ең 
алды мен тәрбиешілердің, әдіскерлердің ора-
сан еңбектерінің жемісі.Өзге ұлт өкілдеріне 
мем лекеттік тілді оқыту жұмысы бойынша 
тәжі рибе алмасу мақсатында «Қарағанды 
қала сының жоғары оқу орындары, колледж-
дер, орта білім беру мекемелерінде мем-
лекет тік тілді оқытудың озық әдістемелері» 
атты семинар өткізіліп, аталған семинарға 
білім беру мекемелерінің тәрбиешілері, әдіс-
кер лері, оқытушылары қатысып, өз ойлары-
мен бөлісті, атқарып жатқан нақты жұмыс-
тары мен, аталған бағытта қол жеткізген 
нәти желерімен таныстырды. Орта мектеп-
тер дің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұға-
лім дері арасында өткізілген «Халық ауыз 
әде биеті әлеміне саяхат» байқауында ұстаз-
дар қазақ халқының салт-дәстүрлерін, әдет-
ғұрып тарын жетік білу бойынша жарысып, 
мақал-мәтел, жаңылтпаштар айтудан сайы-
сты. Ұстаздың танымы зор, өрісі кең болуы 
ұрпа ғымыздың саналы, білімді, тәрбиелі бо-
луына ықпалы мол екені сөзсіз. Елбасымыз-
дың «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жо-
ба  сын жүзеге асыру мақсатында да бірқатар 
жұмыстар атқарылды. Атап айтсақ, банк 
қыз меті саласының үш тілді (қазақ, орыс, 
ағы л шын тілдерін) жетік меңгерген қыз мет-
кер  лері арасында «Тілдарын» байқауы өткі-
зіл ді. Бұл байқауды өткізу барысында да үш 
тіл ді еркін меңгерген қабілетті жастар саны 
жыл өткен сайын артып келе жатқанының 
куәсі боламыз. Алдағы уақытта мемлекеттік 
ме кеме қызметкерлерінің қатысуымен «Үз-
дік аудармашы» байқауын өткізу жоспар лан-
ған. Қазақ халқының қоғам қайраткерлерінің, 
ағар ту шыларының, ақын-жазушыларының 
шы ғар машылықтарын, қазақ халқының да-
мып, өсіп–өркендеуіне, ұлт ретінде қалыпта-
суына сіңірген еңбектерін ұмыттырмау мақ-
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са тында өзге ұлт өкілдері арасында жыл сай-
ын «Абай оқулары» байқауын және мектеп 
оқу шылары арасында Мұқағали Мақатаев 
пен Оралхан Бөкей шығармашылықтарына 
арнал ған байқау өткізу дәстүрге айналған. 
Мемле кеттік тілді игеру дәрежелерін анық-
тау мақсатында Мемлекеттік мекеме қызмет-
кер лері арасында да байқаулар өткізу дәс-
түр лі шараға айналған. Осы мақсатта «Мем-
лекет тік тіл – мемлекеттік қызметте» атты 
бай қау өткізіліп, Қарағанды қаласы әкім діг і-
нің мемлекеттік тілді жетік меңгерген қыз-
мет  керлері облыс көлемінде жүлделі бірінші 
орынға ие болып, мекеме мәртебесін биік-
тетті. Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын 
кеңейту, мемлекеттік тілдегі құжат айна лы-
мы ның сапасын көтеру және іс жүргізу ба-
ры сында туындайтын тағы да басқа про-
блема лы мәселелерді талқылау мақсатында 
мем лекеттік мекемелер қызметкерлерімен 
«дөң гелек үстелдер», семинарлар жиі ұйым-
дас тырылады. Бөлімнің ұйымдастыруымен 
қала көшелерінде орнатылған жарнама лар-
дың сауатты толтырылуы, ҚР «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» заңының 
21-бабы «Жарнама туралы» Заңының та-
лапта ры сақталуын бақылау мақсатында 
Қарағанды қаласының кәсіпкерлерімен 
семи нар-кеңес өткізіліп, аталған семинарға 
қатыс қан қала прокуратурасының қызмет-
кер лері, «Қарағанды қаласының сәулет және 
қала құрылысы» мемлекеттік мекемесінің 
қыз меткерлері нақты кеңестер беріп, құқық-
тық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Жалпы, 
жоға  рыдағы шараларды ұйымдастырудағы 
бас ты мақсат - мемлекеттік тіл саясатын на-
си хаттау, қоғамның әлеуметтік-саяси, мәде-
ни өмірінде мемлекеттік тілдің кеңінен қол-
даны луын қамтамасыз ету, өзге ұлт өкіл дері-
нің қазақ тілін игеруге деген құлшыныстарын 
туғы зу, елі үшін қызмет ететін әрбір азамат-
тың мемлекеттік тіл мәртебесін нығайтуға 
мүд делілігін таныту. Ең бастысы, қоғамдағы 
тіл сая сатына, тілдерді дамыту мәселелеріне 
деген халықтың көзқарасы өзгерді. Елімізді 
меке ндеген қай ұлттың өкілі болсын, 
Қазақстан Республикасы азаматы ретінде 

Елбасы ның, мемлекеттің жүргізіп отырған 
саясатын қолдап, барынша атсалысуының 
нәти жесінде елімізде тұрақтылық пен ын ты-
мақ тастық сақталып отыр. Барша қазақстан-
дық   тардың басын біріктіретін мемлекеттік 
тіл дің қоғам өмірінің барлық салаларында 
қол данысын қамтамасыз ету – ең басты мін-
дет іміз. Тілдерді қолдану мен дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағ дар ламасын жүзеге асыру мақсатында әлі 
де талай іс-шаралар жоспарланған, аталған 
бағыт тағы жұмыстар өз жалғасын таба бер-
мек. Ағылшын тілін қазаққа орысша түсін ді-
ру арқылы үйрету дұрыс емес. Бұл жерде 
ағыл шын тілінің қазақ тілін жетік білетін 
мама нын даярлауды күшейту керек. Қазақ 
тілін оқытқан кезде, оның қоғамдағы жеке 
қолда нылуын есте ұстаған жөн. Екіншісі – 
оны үштілділіктің бір сыңары ретінде қол-
дану. Осы жерде бізге біртілділік, қостілділік 
пен үштіл діліктің қайсысы тиімді дейтін 
болсақ, әрине, біртілділікке жететін ештеңе 
жоқ. Бірақ бір тілдің аты – бір тіл. Әлемде 
біртіл ділігі мықты қалыптасқан 10-15 ел 
бар. Мысалы, Жапонияда – жапон, Кореяда 
– корей, Германияда – неміс тілі. Қалған 
халықтардың барлығында қос немесе үш тіл-
діл ік қалыптасқан. Айта кететін бір жайт, 
Сингапурда қытайлардың саны көп бол-
ғаны мен, олардың дені ағылшынша сөй-
лейді. Өйткені халқы сол арқылы байып 
отыр. Қорыта келгенде, “Тілдердің үш 
тұғыр  лылығы” бағдарламасының негізгі 
мақ  саты мемлекеттік тіл – қазақ тілін орыс 
және ағылшын тілдерінің деңгейіне дейін 
кө теріп, бәсекелестігін арттыру болып табы-
лады. Өскелең ұрпақтың үш тілді: қазақ тілін 
– мемлекеттік тіл, орыс тілін ұлтаралық 
қаты нас тілі және ағылшын тілін халы қара-
лық тіл ретінде оқып үйренуге ұмтылыс жа-
сауы — замана талабы, болашақ ұрпаққа 
қажет тіліктен туындап отыр. Сондықтан да, 
елі  мізде “Үш тұғырлы тіл” мәдени бағдар ла-
ма сы жасалып, жүзеге асырылатын болады.  
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде». 
Мемлекеттік тілді және шет тілдерді үйре-
нуіміз керек. Мынандай шарықтау заманын-
да көп тілді игергенге ешкімнің таласы бол-
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май тыны хақ. Сондықтан қазақ, орыс және 
шет тілдерінің ішінде көбіне көп қолданылып 
жүр ген ағылшын тілін жетік меңгерген ұр-

пақ өсіріп, оларға үлгі бола білу-бәсекеге 
қабі летті елдің берік іргесі мен кемел келе-
ше гінің кепілі .
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