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Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешек-
ке сенім де «Мəңгілік Ел» деген құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю – бабалардан 
мирас болған ұлы мұраны қадірлеу, оны көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, 
дамыту жəне кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген сөз. Барша қазақстандықтардың 
жұмысының түпкі мəні – осы!

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ə. Назарбаев
Қазақстан халқына үндеуі

11.11.2014
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ҰЛТТЫҚ ТƏРБИЕ

ƏОЖ 34.034
С.Ж.Пралиев

Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры,
педагогика ғылымдарының докторы, профессор, ҚРҰҒА академигі

М.А.Нуриев 
ҚР Жоғары мектебіне еңбегі сіңген қызметкер, профессор Интеллектуалды ұлт 

қалыптастыру ҒЗИ директоры
Ж.А.Сейсенбаева 

филология ғылымдарының кандидаты,
Интеллектуалды ұлт қалыптастыру ҒЗИ директоры орынбасары

НҰРЛЫ ЖОЛ – ЕЛБАСЫНЫҢ ҚАСИЕТТІ ЖОЛЫ
Мақалада Қазақстанның тəуелсіз мемлекет ретінде қалыптасып, əлем таныған елге айна-

луындағы Елбасының сындарлы саясатының тереңдігі сараланады. Елбасының халық үшін 
атқарған қызметін сындарлы жолын «Нұрлы Жол» атау беру тұрғысынан нақты дəлелдермен 
ой түйінделеді. 

Тəуелсіздікке қол жеткізген кезеңнен бүгінгі күн жетістіктеріне ғылыми тұрғыда ой түйе-
тін ғылыми мақала білім алушыларға ой тереңділігімен құнды. 

Түйін сөздер: тəуелсіз ел, нұрлы жол, саясат, ғылым, білім, ішкі саясат, сыртқы саясат, 
құндылық.

Одной из важнейших составляющих казахстанской модели государственного управления 
является роль лидера. Несомненно, что на возрождение казахстанской государственности, 
общественно-политическую и социально-экономическую жизнь страны в целом оказывает 
влияние Первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. В связи с этим особую 
актуальность приобретает проблема теоретического осмысления исторической роли Прези-
ден   та как основателя независимого государства. За короткий, по историческим меркам, от-
резок времени Казахстан превратился в самостоятельное, политически и экономически неза-
висимое государство, что подтверждается успешным преодолением последствий недавнего 
финансово-экономического кризиса.

Ключевые слова: независимая страна, нурлы жол, политика, наука, образование, внутрен-
няя политика, внешняя политика, ценности.

One of the most important components of the Kazakhstan model of public administration is 
the role of the leader. It is undoubted that the First President of the Republic of Kazakhstan N. A. 
Nazarbayev in general has impact on revival of the Kazakhstan statehood, political and social and 
economic life of the country. In this regard special relevance is gained by a problem of theoretical 
judgment of a historical role of the President as founder of the independent state.

For short, to historical measures, an interval of time Kazakhstan turned in independent, politically 
and economically independent state that is confi rmed by successful overcoming of consequences 
of recent fi nancial and economic crisis.

Keywords: independent country,  nurly zhol, policy, science, education, domestic policy, 
foreign policy, values.

Тəуелсіз елдің басты құндылығы - ел-
дегі бейбітшілік пен бірлік, эко номика ның 
тұрақтылы ғы, этно сара  лық тату лық пен толе-
рант тылық. От ба сындағы береке, адамдар-
дың қауіп сіздігі, еңбек пен қамтамасыз етілуі, 
яғни бейбіт өмірдің іргетасының берік тігі 
сайып келгенде тыныштық    қа тəуелді екенін 
ешқашан ұмытуға бол май ды. Елбасы «Ұлы 
дала» атты атау бер ген Қазақстан бүгін-
де тыныштық пен бірліктің құщағында да-

мып келе жатқан тəуелсіз ел. Кеңес үкіметі 
ыды раған нан кейін 15 одақтас мем лекет тің 
құрамынан бөлініп шығып, тəй-тəй бас қан 
бала ның кейпіне енген елдің аяғынан тік 
тұрып, бүгін де əлем таныған мемлекет ке 
айналуы ең алдымен Елбасы Назарбаев тың 
ерен еңбегі мен даналылығының арқасы. 

Көк туымыз дың желбіреп, еліміз                дің ішкі 
сая саты мен сыртқы саясаты ның дұрыс 
бағыт та дамып, мемлекет абыройы  ның мем-
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лекет ішін дегі жəне халықара  лық аренадағы 
биік орны        да сол саясатты сөз жүзін де емес, 
нақты іс жүз інде қа жымас қуат пен іс ке ас-
ырып Қазақстан  ды əлем мойын дап əлем ге 
танылуымыз  дың, бастама   шысы да, бағыт-
таушысы да - Елбасы. Ел тізгінін түзу ұс-
тап отыр  ған Елбасына - мемлекеті міз    дің сөз 
бас тай    тын шешені мен қол бастай тын кө се-
міне - тікелей бай ланыс ты. Демек, қасиет   ті 
көк байрақ тың астына топтасып, түтініміз-
дің түзу шығып жатуы ның сыры да Елі  м із 
бен Ел басы        ның бір ұғымдай болып кету ін  де 
жа тыр. Көп пен көрген ұлы той демекші, ұлт 
ли дері ха лқы мыз дың маңдайына жазыл   ған 
ащысы мен тұщысын бірге татып, ыстығы  на 
бір ге күйіп, суығына да бірге тоңып, қайғысы 
мен қуанышын да бірге бөлісіп келеді. Енде-
ше, еліміз дің ертеңі үшін аяғынан тік тұрып 
халық үшін қызмет етіп келе жат қан Елбасы-
ның нұр лы жолын шамамыз келгенше сара-
лап көрсек.  

Елбасы ның халық үшін ат қарған қыз-
ме  тін сындарлы жолын «Нұрлы Жол» атау 
дұрыс деген    ой келді. Қазақ халқы ның 
өткен тарихтан бүгін гі күнге дейін гі тар жол 
тайғақ кешу кезеңі  мен, бодан дық та аң саған 
тəуелсіздік ке жетудегі жолы кейінгі тарих 
беттері  нен осын  дай ат пен ор нын алу керек. 
Тарих  та ғы белгі лі тұл ға хандар дың халық-
қа жаса  ған нақты қадам дары тарих та қал-
ғаны белгі лі. «Қасымхан  ның қасқа жолы», 
«Есімхан  ның ескі жолы» атты сөз тіркестері 
халық аузында жиі қол дануы, хан дардың 
саясаты  ның ел ерте ңін нығайт қан адал 
еңбек тері        нің айға ғы.    

Тарих тұғырын да қал ған атал мыш атау лар 
бір еу  дің айтқаны  мен емес, жасаған еңбек тің 
жемісі. Халық айтса қалпы айт пайды деген 
сөз бар. Ен деше, халық тың ойы     нан шығып, 
келешектің түп қазығына ай налған да ғана 
халық ұғымын     дағы атау қалыптасып, мəң -
гілікке қалады. Сондықтан да, халық ұғы-
мын дағы тарихи хандардың халық үшін 
жаса     ған ерен еңбектері үшін «Қасымхан  ның 
қас қа жолы», «Есімханның ескі жолы» тари-
хи тіркестер  мен бірге, бүгін гі ел егемен дігін 
қалып тас тыр ып, ел тыныш ты ғын сақ тап 
отыр   ған Елбасы  ның стратегия  лық саяси жо-

лын «Нұрсұлтан ның нұрлы жолы» деп атау 
тура лы ойымыз дың негізін сараласақ.

Қазақстанның азат тық туын кө  тер  г ен сəт-
тен-ақ жауап   кер  шілі гі бұрын ғыдан əл де неше 
ауыр жаңа дə уір басталды. Қоғам жол ай-
ры  ғын     да тұр ды. Жас мем лекет   тің ша ңы ра-
ғын шай  қалтпау үшін күндіз -түні тын   ба ған 
ізденіс Елбасының нақты дұрыс қойылған 
саясаты Қазақ елінің дүние жүзі не танытты. 
Осы саясат, осы еңбек Нұрсұлтан ның нұр-
лы жолы болып қазақ тарихына енуі керек.   

Бүгін бүкіл жер жүзіне танымал бол ған 
Қазақстан ның қыс қа да болса ға сырға татыр-
лық егемен тарихы мен сол тарихты халқы-
мен бірге сом дап келе жатқан Елбасы ның 
сындарлы саясатының нəтижелері не шолу 
жасап көрсек. 

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 1990 жылғы 
25 қазандағы   Қаулысы          мен «Қазақ Кеңес  тік 
Социалис тік Респуб лика  сы  ның мемлекет  тік 
егеменді гі ту ралы мəлімдеме» қа был   дан-
ды. Бұл құ жат Қазақстан    ның тəуелсіздік  ке 
қа рай қадам бас қан алғашқы басқы  шы бо-
латын. Елі міз  ге егемен  дік əкелг ен ке зең бір 
жағынан, ата-баба ларымыз             дың мың жыл-
дар бойы «егемен болмай ел болмас, етек-
тен кесіп жең болмас» деп сары ла күт кен 
тəуелсіз       дік бол ып, қуаныштар ын қойын -
дары  на сы й ғыза ал  маған, бөрік   тер ін ас пан ға 
ат ып жат  қаны  мен, екінші жағы нан, егемен-
дік  тің жалы нан жаңа ғана ұс та ған жас мем-
лекет үшін əлгі мезгіл  дің нағыз сын сағаты 
бо лғаны түсінікті. Ел тағ дыр ын ар қала ған 
Ел басы ның батыл қадамдарына тірек болып, 
тө  ңір егі не ел-жұртын жұдырық тай жұмыл-
дыра білгендігін бүгінгі тарих мойындауда.  

1991 ж. 1 желтоқсанда Қазақстан тари-
хында тұңғыш рет республика Президен-
тін бүкіл халық тық сайлау өтті. Халық тың 
демократия   лық жол мен өз еркін білдіруі 
арқасын да бүгінде Қазақ елін əлемге таны-
тып отыр ған Н.Ə.Назарбаев Президент бо-
лып сайланды.

Қазақстан Республика  сы ның Жо ғар ғы  
Кеңесі 1991 жылы 16 желтоқ сан да «Қазақс-
тан Республикасы ның мемлекет                 тік тəу ел сіз-
дігі туралы» Конституция лық Заң қабылда-
ды. 18 баптан тұратын осы Заңда мемлекет-
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тің де, халқы мыз дың да тілегі мен мақсат-
мү д десі не сай ке летін елдің егемен   дігі мен 
тəуел сіздігі; шекарасы н   ың бүтін дігі; басқа 
елдер мен қа рым-қатынасты халықара  лық 
қатынас  тар нормасына сəйкес жүргізетін      дігі 
толық қамтыл ған. Соны мен бірге, ел азамат-
тарының ұлтына, дініне, тегіне, əлеумет-
тік жағдайы на қарамас   тан бірдей құқық ты 
иеленетін дігі, өкілет ті, ат қару  шы жəне заң 
шығару шы басқа да мемлекет тік органда-
ры; тəуе лсіз экон  омика ның негіз дері мен 
мемле кет тің тəуел сіз  дігін қорғау түгелі мен 
ескертілген. Бұл күн біздің еліміздің тари-
хына – Тəуелсіз дік күні болып енді. 

Бүкіл  халық тық тал қылау дан кейін 1992 
жылғы мау сымда Жо ғар ғы Кеңес тің сесси-
ясы Республика             ның жаңа мемлекет тің көк 
ба й рағын  да бе й нелен   ген ал тын күн ас тын да 
сам ғап ұшып келе жат қан ас пан серменд есін-
дей Мемлекет   тік туы   мен Елтаңба  сы бекі-
тіліп, ел мақтанышы на айнал   ды. 2006 жылы 
7 қаңтарда «Қазақстан Республика сы   ның 
мемлекет тік рəміз дері туралы» Жарлығы-
на толық тыру лар мен өзгерту лер енгізіл ген 
Конституция лық Заңына Елбасы қол қойды. 
Сол бойынша Қазақстан Республи касы    ның 
Мемлекет тік Гимн нің жаңа мə ті ні мен му-
зыка лық өндеуі бекітіл ді. Мемлекет тік əнін 
қазақ əні нің королі, əн дері қазақ тың əрбір 
баласы сүйіп тың дай тын Шəмші Қалдаяқов-
тікі, Ал, сөзін Ж.Нəжімеденов   тің бұрын-
ғы жаз ған сөзіне қазақ тың бүгін гі еркін  дік 
сипатын көр кем деп, əрбір сөзіне ер ек ше 
мəн берген Елбасы өзі  нің жүрегі нен шық-
қан мəнді де мағыналы гимн дік үндестік пен 
үндестіре білді. 

1993 жылы 15 қараша да ел іміз де ұлт тық 
валюта – теңге айналыс қа енгізіл ді. Ұлт-
тық валюта бүгінде əлем  дегі валюталар дың 
ішін де ди зайн   дық көркем дігі мен ерекше-
леніп, жоғары орында тұрғандығын ерекше-
леп айт қымыз келеді. 

Қазақстан Республика сының қазіргі Кон-
ституциясы – Ата Заңы 1995 жылы 30 тамыз-
да республика        лық бүкілхалықтық дауыс беру 
арқылы қабылданып, онда қазақ халқы  ның 
өзі нд ік дүние таным   дық заң дық құжат тары 
енгізіліп, ел тыныш  ты ғын қамтама  сыз ететін 

заң дық құ жаттар мен қамтама сыз етілді. Ата 
заңымыз дың мемлекеті міз дің гүл де н іп да-
муына, халқы мыз дың бақыт      ты өмір сүруіне 
ықпалы мен көмегі         нің ора сан зор. 

Қазақстан Республикасы     н  ың тəуелсіз дігін 
алғанына 16 жыл толуына арнал ған салта-
натты жиналыс та сөй леген сөзінде Прези-
дент Н.Назарбаев былай деді: «Қазақстан 
– ЕҚЫҰ-ға төраға лық ететін бірінші ТМД 
елі, ол – бірінші түркі елі, ол – тарихи тұр-
ғы дан өр кениет ті ислам кеңістігі не жата тын 
бірін ші ел, соңын да, ол – бірінші азия лық 
ел. Сондық тан бұл біздің ортақ жеңісіміз». 
Қазақ еліне бұл жеңіс əлемге танытқан ортақ 
мерейлі іс болып табылады.

1994 жылдың 6 шілдесінде ҚР Жоғары 
Кеңесі сессия   сында Ел Президенті ең алғаш 
рет еліміз   дің астана сын басқа қалаға ауы-
стыру туралы нақты идея сын ұсынды. 

Отанымыз дың жүрегі - Астана халқымыз-
дың сан ғасыр лар ар ман дап жет кен кие-
лі егемен дігі нің сим волы на ай на лып шыға 
келді. Өз іміз ғана емес, өзге лер де сүйінетін 
ғасыр  лар то ғысы  ның ұлы жобасы деген 
айбын ды айдар ды ие ле ніп, əл ем дік мəні бар 
ха лық  ара лық сая си, рух ани жəне экономи ка-
лық форум дар дың астана  сына айналды. Ал, 
соңғы кездер де күллі түр кі əлемі нің мəде-
ни астанасы деген атақты да бағын дыр ды. 
Елбасы жаңа Астана жасау да жас қанбай-
тын, тай сал май тын жүректілі гін таныт ты. 
Мұн дай шешім ді қабылдауда, көреген дігі не 
көңіл сенетін, өз күш-қуатын айқын анық тай 
білетін ел басқарушы Қазақстан ның іш кі 
сая сатына жаңа леп берген дей сезілді. 

Елбасы жаңа астана ның атын да өзі қойды. 
Жаңа астана ның атауының қандай бол  атыны 
туралы іздені стер жүріп жатты. «Ақмола» 
орыс тілінде əдемі естілсе де, қазақша «ақ 
мола, зират» деген ұғымды біл діріп тұрды. 
«Бір күні түнде, дəлірек айтқан   да түнгі екіде 
жаңа астана ның аты  Астана болады деген ой 
келді маған. Астана ол Астана! Қай тілде де, 
ұғымды, ұран тəрізді»-деді кейін өз шешімі 
туралы Елбасы.

Ас тана ның қатты ауа райына бай ланысты 
қала  ның ай  нала сы     н   ың бір неше ша қырым 
жер лері не ағаш тар ег і ліп, оны жасыл алқап-
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қа ай нал дыру ісі қолға алынды. Бүгін де 
Астана – жа ңа шыл дықтың, əдемілік тің, 
қазақ ел інің жаңа белесінің сим волы ре-
тін де Ел басы  ның ерлігі  нің биік шыңы.

Тəуел сіз дігіміз  дің бой  тұмары – Астана-
ның күні ел өмірін дегі тарихи оқиғалар тіз-
бегінен орын алатыны анық. Бұл - сан қилы 
кезең   дер    ді басынан өткерген халық үшін 
ерлік пен өрліктің биік шыңы. Елбасы     ның 
Нұр лы жолы ның тарих бет терінен ойып 
орын алатын жеміс ті жетіс ті гі.

Тумысы нан дарын ды, талант ты, бес 
сайыс қа икемді, қолы нан келмей ті ні жоқ 
өн ерлі тұ л  ға лар  ды ха лқы     мыз «сегіз қырлы, 
бір сырлы» деп бекер ай т паған. Ұлан-бай тақ 
Қазақстан сынды алып елдің жаңа Астана-
сы   н ың ғана емес, оның мемлекет  тігі    н    ің де 
ір ге та  сын халқы    мен бірге қала ған, Ел іміз   дің 
2030 – жылға дейін гі эк он о ми   калық, əл еу-
меттік, мəдени, қорғаныс салалар ы    ның стра-
тегия     лық бағыт-бағ дар  ларын жос пар лап, 
ше карасын ше ген деп, ішкі жəне сырт қы сая-
са  т ын зер гер      лік дəлдік   пен анық тап-ай   шық   -
тап қана қой май, оларды заң жүзінде бекітіп, 
нақты іске асырып жатқан, соның ар   қасын -
да бүкіл əлем ге елін де, жерін де танытып, 
дипломатия      лық байланыс тар орнат қан жəне 
планета бетін  дегі Ресей, АҚШ, Британия, 
Франция, Германия, Канада, Қытай, Жапо-
ния, Австралия, Индия, Индонезия, Бра-
зилия  сын     ды ұлы мемлекеттер       мен қатар 
күллі мұсыл   ман əлемі н ің көшбасшы лары 
ес епте се тін Қазақстан Президен  т і   не «сек-
сен қырлы, бір сырлы» деген теңеу де көп тік 
қылмаса керек. 

Қазақстан тəуелсіз  дік ал ған     нан ке-
йін нарық  тық эко номи  каға көшу жо лы на 
түсті. Осы бағытта 1992 жылы қаңтар  да 
мемлекет т ік меншік    ті оның иелігі нен ал ып 
жекешелендіру ге кірісті.

Нарық  тық экономика ға көшу мəселе лері-
мен ай налыса тын жаңа мемлекет  тік ба с қару 
ор  гандары құрылды. Олар: Мүлік жөнін -
дегі, Монополия  ға қарсы сая сат жөнін  дегі 
комитет  тер, Салық инспекция  сы, Кеден жəне 
т.б. Сондай-ақ нарық ты экономика ға тəн 
инфра құрылым    ның кейбір түр  лері бир  жалар, 
ко м мерция    лық банк тер, сау да үй лері, жеке 

меншік  тік кəсіп орын дар   мен шаруа шылық   -
тар, жеке мен шік  пен мемлекет меншігі ара-
лас ірі кор порация     лар, акционер лік қоғам   дар, 
холдинг тік компания лар өмір ге келді.

Білім мен ғылым ның даму сипаты да Ел-
басы на зары нан тыс қал маған саяси да му    -
дың бір шыңы. Себе бі, білім   мен ғы лы   мы 
дамы ма  ған ел ер теңі де өсіп-өн бей ді. Бі-
лім мен ғылымы дамы        ма ған ел   дің тəр бие-
сі дұрыс талып, көсегесі кө гер мейді. Осы 
ба ғытта білім алу жолын да жаңа ба ғдарла -
ма лар дамып, жаңа мек теп пен ба л а  бақ       ша-
лар салы нып, ха лық    қа жағ дай жасал ды. 
Мемлекеті  міз тə уел сіз    ді  гін ен ді алып, эко-
номи  када еркін нарық     тық қатынас тар жо-
лына, демократия жəне əлем дік қоғамдас-
тық   қа толық ену жол ына шық ты, бұл өмірге 
көп теген реформалар  ды əкелу ді талап етті. 
Кез келген рефор  маны өт кізу өз  дері  не бер-
ілген мін дет тер  ді орындау ға қа білет ті білікті 
кадрлар дың болу  ын талап етеді. Назарбаев 
интеллектуал    ды мектеп тері мен университе-
ті бүгін   дегі еліміз  дегі дарын ды балалар  дың 
ер тең гі ел болашағы тізгінін қолға алатын 
қоғам қай рат кер  лер ін дайын дау да. 

«Болашақ» ха лық ара  лық сти  пен дия  сы 
Қазақстан Республика  сы ның Президен  ті 
Н.Ə.Назарбаев       тың 1993 жылы 5 қараша  да-
ғы №1394 қаулысы мен құрыл ды. Бағ  дар-
лама   ның құр  ыл  уы на уақыт талабы ықпал 
етті. Кеңес  тік кеңіс тігін  де гі мемлекет   тер 
тарих ын да тұң ғыш рет дарын  ды жас тар   ға 
толық  тай мемлекет есе бі       нен шет ел де білім 
алу мүм кін ді гі бер іл ді. 1994 жыл дан бастап 
2014 жыл    ды қоса ал ған да ғы кезеңде «Бола-
шақ» бағ  дар ла масы шең бер ін  де əл ем    нің 
бел ді оқу орын   дар ы  нан Қазақстан     ның даму 
стра тегия сына қажет  ті маман дық  пен мың да-
ған стипендиат білім алды. Сол білім алған 
маман  дар бүгінде ел тізгінін ұстап, халық 
үшін қызмет жасайтын ел азамат тары.

2008 жылдан ба стап ғылыми жəне пе д а-
гоги ка   лық қы з мет кер  лер  ге ғылыми тағы лы-
м   да ма дан өт у   ге мүм кін дік беріл ген, сондай-
ақ ауыл жас тары, мемлекет  тік қыз мет  кер  лер, 
ғылы ми жəне пе д а гоги  ка       лық қыз меткер  лер 
үшін академия      лық бағдарла малар да оқу 
үшін квота лар енгізіл ген.
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2011 жылдан бастап мамандар      ды да ярлау 
сти пен диат, «Халықара  лық бағдарлама лар 
орта лығы» АҚ жəне жұмыс беру ші арасын-
да үш жақты шарт жа с ау мен кадр лар ды ірік-
теу жəне да яр лау дың бағ дарла ма лы-мақ сат   -
тық əдісі шеңберін де жүз еге ас ырылуда.

2012 жылдан бастап мен шік   тің кез келген 
нысанын      да ғы ұйым дар  дың ғылыми, пе да-
гог, медицина жəне инженер      лік-техни калық 
қызметкер лер ге кəсіп  тік тағылым да ма дан 1 
ай дан 12 айға дейін өту мүм кін ді гі берілді.

«Болашақ» халықара  лық стипен дия сы 
түлек тері  нің табысты мансап   тық өс уі нің, 
кəсіп  тік өзін-өзі іске ас ыруы  ның өзін дік 
кепілі болды. Бұған бағ дарламаның көп-
теген түлек тері   н ің мемлекеттік қызмет те, 
мем лекет  тік жəне халық ара  лық ұйым дарда, 
акционер лік құрылымдар да жауапты орын-
дарда болуы, мемлекеттік жəне халықара-
лық жобалар  да жұмыс істеуі, осы лай ша 
мемлекеттің дамуына өз үлес терін қосуы 
дəлел бола алады.

Ел денсаулығы – мемлекет  тің дені 
сау ертеңі кепілі. Осы тұрғыда елімізде 
халық денсаулы ғын жақсартататын, соңғы 
технология мен жабдықталған аурухана-
лармен, зерттеу институттары құрылды. 
Халыққа квота арқылы шетелеге бармай 
өз елімізде қымбат опперациялар жасап, 
денсаулықтарын жақсартуға мүмкіндіктер 
жасалуда. Осы мəселелер Елбасы назарын-
да. Елімізде Елбасы қолдауымен бірқатар 
жобалар медициналық қызмет сапасын арт-
тыру жəне дəрі-дəрмек пен қамтамасыз ету, 
медициналық-санитарлық алғашқы көмек 
көрсете тін əлеуметтік қызметкерлерді дай-
ындау, медицина қызметкерлері н  ің беделін 
арттыру сияқты мəселелер   ге арналған 
жұмыстар жасалынды.

Елбасының сындар лы саясаты ұлы дала 
елі ертеңінің жарқын, болашағы ның бақытты 
болуына бас тар нақты қадамдар мен нығая 
түсуде. Еліміз  дің Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев тың жыл сайын жолдай    тын жол-
дауы əрбір адамның өміріне əсер етуімен де 
бағалы. 

Жолдау – қоғам дамуының бас ты 
құжаты. Бүгінгі жетістіктері  міз Жолдау 

мін дет  тері   нің тия нақтылығы     нан, он ың 
жүзе  ге ас  ырылуын     дағы рухани жəне қар-
жы лық нақты не гіз   ділі гі   нен көрі ніс бере -
ді. Сондық тан, жа ңа Жолдау қағидат  тар ын 
жүзе  ге асыру  ға бөлін ген қаржы ға халық  тық 
бақы лау болуы тиіс деген пікірді қол дай-
мын. Яғ  ни, Ұл т тық қор дан бөліне    тін қаржы-
ның тиімді кəдеге жаратыл уын барша халық 
жіті бақылап отыруы қажет. Өйт кені, ашық-
тық пен сенім бар жерде серпіліс болады.

Қазақстан-2030 Стратегиясы – ел да-
муының 2030 жылға дейінгі кезең   ге ар-
на лған стр а  тегия  лық бағдарла масы. 1997 
жы лы қазанда қабыл  дан   ған бағ дарла  ма 
Елбасы   ның Қазақстан халқына жол даған 
ар   нау ын   да баян  далған. Стра тегия да көз дел -
ген мақсат – ұлтт ық бірлік ке, əлеумет     тік əді-
леттілік  ке, бүкіл жұртшылық           тың эк о  номи-
ка лық əл-ау қатын жақсарту  ға қол жеткізу 
үшін тə уел сіз, гүлден  ген жəне саяси тұрақты 
Қазақстан мемлеке тін орнату. Осы мақсат   қа 
орай мынан дай ұзақ мерзімді негіз  гі бағыт-
тар бөліп көрсетіл ген.

Қазақстан халқына арнал   ған «Нұрлы 
Жол» Жол дауында «Мəңгілік Ел» идеясының 
стр атегиялық нақты бағдарламасын жасап 
көрсетті. Елбасының атап өтуінше, жаңа сая  -
сат еліміздің құрылымдық реформалар   ын 
одан əрі жүзеге асыруға ба ғыттала т ын бо-
лады. Жаңа эко номикалық саясат халық  тың, 
əсіресе, əлеумет    тік тұрмысын жақсартуға 
бағытталға   н    ын көреміз. Бұған дейін де дағ-
дарыс тан шығу дың кілтін ұсы н     ған Ел басы -
ның арқасында халқы  мыз қысылып-қым-
тырылып көр  ген емес. Əлеумет  тік жағдайы 
бол  сын, экономи калық көрсеткіші болсын, 
артпаса төмендеген жоқ. Жаңа   дан аш ылып 
жатқан жұмыс орындары, шағын жəне орта 
биз нес  тің дамуы қарапайым халық тың 
күнкөріс өлшемін өсіре түсті. 

Елбасы ның қойып отырған сындарлы 
сая  сатын да алға қойыл    ған мін дет тер ынты-
мағымыз ды ұйыта түсетін, ілгерілеуіміз ге 
серпін беретін, рухани жаңғыруға жағдай 
жасайтын нұрлы жол деп білу керек.

Қазақстан ның тəуелсіз дігін алған ал-
ғашқы күннен-ақ мем лекет  тің сыртқы саяса-
тын негіз   деу басты міндет тің біріне айнал ды. 
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От а  н ымыз   дың басқа ел  дер  мен, со н ың ішін   де 
тікелей көр   ші лері      мен тең дік пен түс ініс тік 
жа ғ  дайын   дағы атал ған бағыт  та  ғы қызметі-
н ің бастауын  да Елбасы Н.Ə.Назарбаев тұр-
ды. Оның «уақыт талабына сай жүр гіз ген 
сындар лы қыз меті    н   ің нəтижесі н де қысқа 
мер зім ішін  де тəуел сіз мемлекеті міз əлем    дік 
қа уым   дастық  қа берік еніп, өзін бей біт сүй гіш, 
демокра тия лық, құқ ық  тық мемлекет ретін де 
таныта білді. Республика жер шарын дағы 
қазір гі күнгі бар ша бедел ді халықара    лық 
ұйымдарға мүше болып қабылданды. Соның 
ішінде, атап айтқан  да Қазақстанның БҰҰ-
ғы өзіндік орны қалыптасты. Ел Президенті 
атал ған халықаралық ұйым мінбесі    нен 
бірнеше рет сөз сөйлеп, əлемдегі, жекеле-
ген аймақтардағы бейбітшілік ті қамтамасыз 
етуге арналған бағалы бастамалар көтерді» 
Солардың ішін  де мемлекетіміздің басшы-
сы тарапынан ядролық қару ды əл ем дік 
тұр ғы  да сынау ды тоқ тату, оны тол ығы  -
мен жою бағытындағы бастамашы -
лық қызметі От анымыз дың шеңбері нен 
асып, дүниежүзі лік маңызға ие болып 
отырғандығы белгілі.

Қазақстан еге мен  дігіне қол жет кіз     ген 
Қазақстан бү гін нарықты эко  ном и ка сы да-
мы  ған, əлеу мет тік сфералары тұрақ ты, 
халық  ара  лық процестердің абыройлы ой ын -
шы    сы  на айналған зайырлы мемлекетке ай-
налды.

Халық мүд десін ардақ тұта  тын Ел -
басы қо  ғамның даму үр дісін дегі көкей  кес-
ті, əлеуметтік маңыз  ды мəселелерді ха лық 
игі  лігіне қарай пайладануды наза рын да 
ұстайды. 

«Н.Ə.Назарбаевтың халықара  лық қаты-
нас тағы жемісті қызметі өзін ің бабала-
ры, қазақ қоғамы  ның тарихи өткені нің əр 
кезеңдегі жетекші  лері Керей мен Жəнібек, 
Тəуекел, Тəуке хандардың, əсіресе қа зақ хал-
қы ның басына сын түскен ел іміз дің ер кіндігі 
мен тəуел сіз дігіне қауіп төнген кез дегі Абы-
лай ханның жүргізген саясаты  ның қазір гі 
күнгі жалғасындай болып отыр»   [1] Нақ тыл-
ап айтқанда, Қазақ хан   ды ғы қалыптас  қан 
ХҮ ғасырдың екін  ші жарты сынан бастап-
ақ мемлекет     тің шекарасын айқындау аса 

маңызға  ие болып осы бағыттағы көр шілері  -
мен əр бағыттағы қатынастары орнады. 
Қазақ хандары ның шешуші қадамдары    ның 
нəтижесінде хал қы мы здың кө не зама ннан 
не  гіз дел ген тер ри тория  сы қалпына келтіріле 
бастады. Алайда сол мерзімдердегі сыртқы 
қатынаста қазақ мемлекетінің территория -
сын айқындау көршілерімен арадағы бейбіт 
жолмен іске асырылмады. 

Н.Ə.Назарбаевтың жазуынша: «Халық-
тың ерік-жігерінің тастүйін бірлігі Абылай 
ханның бір басын  да бейнеленді. Батырла-
рымен тізе қосып, қаһармандықтың тама-
ша үлгілер    ін көрсеткен, сөйтіп халықтың 
ұйтқы сы болған Абылай ханның ерліктері 
сонау қатал заманда қазақ рухын қайта 
түлетудің бір алтын діңгегіне айналды». 
Осыдан екі жарым ғасырға жуық мерзімнен 
кейін егемен  ді    гін ал  ған Қазақстанның уа-
қыт сабақтас  ты ғы талабына орай жүргізген 
сырт қы саясатының нəтижесінде ел і міз-
дің  Ресеймен, Қытаймен, Еуразия ай мағы-
на үл кен назар ын аударып кел ген əлемнің 
алдыңғы қатар лы мемлекеттерімен тиімді 
байланыстары орнатылды. 

Қысқа мерзімде Қазақстан Республика-
сының көр ші мемлекеттер мен, соның ішін-
де Қытай, Ресеймен ара дағы ше кар  а  ла   ры 
толы ғымен танылды. Ат ал   ған тұр  ғыда  ғы 
Н.Ə.Назарбаев  тың атап көр сеткенін  дей: 
«1994 жылы премьер Ли Пэннің Қазақстан ға 
кел ген сапарын да, екі елдің ара сын да ғы ше-
караны заңдастырып, үлгеріп, тиіс ті келісім-
ге қол қойдық. 1995 жыл дың қыркүйе гіндегі 
бұл елге барып қайтқан үш күндік са пар 
үстіндегі соңғы жолығысу өте ерекше болды. 
Қазақстан мен ҚХР арасын   да  ғы Қазақстан-
Қытай шекарасы туралы келісімді ратифи-
кациялау жөнін дегі грамоталар алмасу про-
токолына қол қойылды.  Осы тұрғыда саяси 
келісімдер тау тасты, шөлейт жерлер ді яғни 
адам баласы өмір сүріп, тұру ға жарамсыз 
жерлерді шекара бөлі су мəселесінде де тыс 
қалдыр    ма  ған Елбасы Қытай елімен кезде-
суде назарынан тыс қалдырмады. Қытай 
Халық Республикасының ақсақа  лы Цзянь 
Цзэминь «біз екеуміз дос болып тұрған кез-
де өз шекараң дағы жерлердегі жағдайлар    ды 
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анықтап ал» - деген екен. Елбасы ның сөз 
тапқырлығы, даналығы, дипломатия лық 
шеберлігі     н  ің бір шыңын «Председатель 
мырза! Сіздер үлкен мемлекетсіздер. Ал біз, 
кіш кентай елміз. Мен сіздер ге сол пробле-
малық жерлердің 53 % сіздерге жіберіп, қал-
ған 47% біз алсақ деген ұсыныс айтам» деп, 
ұз ақ жыл дар шешілмей келе жатқан түйін     -
нің шешімін тапқандығын ерекше  леп айтуға 
болады. 

Міне, осы лай ата-баба ларымыз дан біз-
ге мұра болып қалған кең –бай тақ жері   міз 
тол ығымен қалпына кел тірілді. Сон дық   тан 
да 2014-2015 жыл дар дағы Қазақстан Рес-
пуб  ликасы ның мемлекеттік шек арасы      н ың 
толы ғымен ай  қындалуы       н  ың 20 жыл  ды-
ғы қарсаңын да Елбасы Н.Ə.Назарбаев   тың 
Отан ымыз   дың бола шақтағы барша дамып, 
гүл  денуі, тұтастығы мен бірлігі   ні  ң ің негіз-
гі кеп ілі- кең байтақ жеріміз дің тұтас ты ғын 
қам  тамасыз етудегі қызметін ұр пағымыз ға 
на си х ат   тап, оның тарихи маңызын айқын дау 
бас ты мін дет деп есеп тей міз. 

Ел бір лігі болмаса, онда эко  номи ка мен 
əлеу мет тік даму тұрмақ тəуелсіз  дік пен 
тұғы  р  лы лық тура лы да сөз ай ту ға ша ма 
жет пес еді. Сондықтан да, бей бі т ші лік пен 
бір   лік  тің маңы зын ұғын ған Мемле кет бас-
шысы Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылы 
Қазақстан хал қы Ас сам блеясын құру ту-
ралы идеясын жарияласа, құтты мекен ге 
тұрақ тылық     тың тамырын жайғызатын, бір-
лікке сы зат түсірмеуді көздейтін Қазақстан 
хал  қы Ассам  блеясын 1995 жылдың 1 науры-
зында құрды.

Бүгінде 130-дан астам этнос өкіл   дері 
тұра тын Қазақстан  да ішкі жəне сырт қы тату-
лық тың сақ талуы барлық хал ық  тар үшін 
маңызды үлгі. Өйт кені, ішкі жə не сырт қы 
тату    лық пен бірлік – мемле  кет бас шы с ы-
ның үнемі назарда ұстап, бақы  лап жүретін 
басты ұстанымы. Көп ұлт ты қо ғам  ның іш-
кі татулығын сақтай білу – тек мемлекеттің 
ғана емес, күл лі адам зат қауым  ның игілікті 
ісі. Ішкі тұрақ тылық пен та тулық  тың сақтал-
мауынан əлемде түрлі жағ дайлар орын алып 
отырған ды ғы белгілі. Сол себепті, күшті ұлт 
болуымыз үшін уыздай ынтымағы жарас қан, 

ұлттық бүтіндігі сақ  талған, «бір жа ғадан 
бас, бір жеңнен қол» шығарып, та тулық ты ту 
ет кен халық бола білдік. Оның көр іні сі елі-
міз    де түрлі ұлттар мен ұлыс  тар дың мəдени-
ұл т тық орталықтары құрылып,  өз жұмыс-
тарын еш кедергісіз жүргізуі, бір-бірімен 
тең құқы лы болуы, тілі  нің, діні нің, мəдение-
ті нің дамуы на бар жағдайды жасап беруі. 
Бір ата  н ың бала сын дай бір-біріне деген құр-
меті осының айқын дəлелі емес пе? Елбасы 
тəуелсіздігімізді сақтап қалу  дың бірден бір 
жолы осы ішкі татулық пен ынтымақтастық 
екенін алыстан көре білді. 

Қазақстан Республи касы Президен-
ті Н.Ə.Назарбаев тың 1997 жылды «Жалпы 
ұлт тық тату   лық  пен саяси қуғын-сүргін құр -
бан  дар ын еске алу жылы» деп жария лау ту-
ралы Жар  лығы еліміздегі қоғамдық-саяси 
тұрақ тылықты нығайтумен қатар, халық тың 
тарихи зер десін қалпына келтіруді, тотали-
тар лық режим   нің  халыққа қарсы бағыт   тал-
ған мəн-мағы на сын ашып, оны айып   тау   ды 
көз  де ген  имани мұрат-мақсаты бар қи  мыл 
болды. От ан   дық тарихты зерттеу жұмыс-
тары на жаңа сер пін беруде, 2004-2006 жыл-
дар  ға арнал ған  «Мəде ни мұра» мемле  кет-
тік бағ   дарла   ма сы айрық ша орын алды. Үш 
жылда ел    дің мəде ни мұр а   сын зерт   теу       дің 
тұтас жүйе   сі жа с алып, елеулі тарихи-мəде-
ни жəне сəу  лет ес   керткіш     тер ін қал  пы на 
кел    тіру жөнін де тұжырым   ды жұмыс жүр-
гізіл  ді. Қазақ хал   қы  ның тарихы мен мə де-
ние ті не қа тыс ты қол    жаз  балар, кі та п   тар мен 
құ  жат       тар жинақ  та лып, бас    па    дан шы ғарыл -
ды. «Мəдени мұра» бағ  дар ла м асы тарихи-
мə дени дəс  түрлер  ді қайта жаң ғыр  ту мен 
дамыту са бақ тас  тығын, еліміз   дің мəдени 
мұр а  сын на сихат  тау, қолдану, сақтау жəне 
зерделеу  мен бай ланысты негізгі ас пек-
тілерді анықтайды. Бағ дарламаны əзір леу 
мəдени құндылықтарымызды тиімді пай-
далану жəне сақтау жөніндегі жұмыстар ды 
жоспар лы қаржылан дыру жолында мəдени 
мұра саласын     да ғы қордаланған жағдайларға 
барынша белсенді, сындарлы түрде кірісу 
қажеттігімен негізделген. 

Еліміз тəуел  сіздігін алып, өз алдына 
дер бес мемлекет болған    нан кейінгі негіз гі 
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мақ са т   тары   ның бірі халқымыз   дың Тəу ел-
сіз дік туы ас тында өз ара тату-тəтті əрі ба-
қыт  ты өмір сүруін қамтамасыз ету болса, 
қазір Қазақстан да жа сампаз дық пен тұр ақ -
тылықты қам тама  сыз ететін этнос тар мен 
дін  дер   дің өзара əрекеттесуі  нің əлем дік моде-
лі қалыпт ас ты. Астана да өтіп жүр ген діндер 
құрылтайы - Қазақс тан үшін үлкен ха л ық-
ар а лық оқиға. Себебі, бүгін гі таңда экс  тре-
мист  тік, террорист  тік топ тар ді ни тон киіп, 
əрекет теніп отырған кезең де, діни тұлғалар 
кездесіп, сөйлесіп, бір ор тақ шешім   мен əлем 
тыныш     ты  ғын діни тəр бие ұғымы мен бай-
ланыс   тыру дұрыс шешім. Себебі халық тар 
қайда тұрмасада, олар  дың діні əр-түрлі бол-
ғаны мен Құдай бір, жарат қан Алла бір. Сон-
да ғана өзара татулық та өмір сүруге болады.

«Еуропаға жол» бағдар ла ма  сын қабыл-
дап, діни түс  іністік ке қол жеткізуді жəне 
бə се  кеге түсе алатын өнім өндіру ді жүзе ге 
асы ру  ды рет теді. Соның нə  ти жесін де Аста-
на қала сын  да дəс  түр лі əлем дін   дері  н ің съезі 
өтуі, елі міз  дің ұлт  тық бір лік пен тұрақ    ты лық-
ты сақ таудың, салауат ты ұрпақ тəрбиелеу  дің 
жар   қын үлгі  сін көрсет ті. Форум    ның дү ние -
жүзі    лік маңызы өте зор. Себе бі, қазір гі дін-
ар  а  лық қай  шылық  тар  да бірін-бірі түсініп, бір 
үстел    дің басын  да шеше алатын дығы мыз  ға 
көз жеткізді. Мем леке т   тің дамуы үшін ішкі 
тұрақ   ты лық пен қауіп  сіз   дік сияқ ты аса ма-
ңыз   ды болып табыла т ын шарт тар осы дін-
ара лық, ұл т   ара    лық қатынас  тар   ға бай  ла ныс    ты 
екен     ді гі бар шамыз ға мəлім. Қазақстан    ның 
дін ар а   лық ын тымақ тас    тық пен кел ісім нің 
үл гісіне ай нал уы – ел дегі халық тың бар лы-
ғы ның бір-бірі  мен өзара түсініс тік пен келі  -
сім жағ  дайын  да мамыра  жай тір шілік кешуіне 
ық пал етеді. Астана   ның дүние жүзілік дін-
дер дің бас қоса   тын бе сігі əрі дін ара лық, 
ұлт   ара   лық тату лық пен бейбіт шіліктің ор-
дасына айналуы, Н.Ə.Назарбаев   тың дін-
дер арасын дағы диалог ты орна ту идеясы 
тарихи қадам десек əб  ден болады.

Қазақстан да түр лі на ным-сенім  ді ұс тана-
тын көп  теген эт нос    тар мен он даған діни 
кон  фессия   лар бей біт қатар өмір сүріп, он-
ың сая си тұрақ  тылы ғы  на, экономи касы мен 
мəдени дамуы на жұмыла үлес қосып келеді.

Бұл, нарықтық экономика  ның жаңа сек-
торы үшін үлкен демеу емес пе? Өйткені, 
бүгінгі нарықтың талабы баяғыдай ірі зауыт-
тар арқылы емес, шағын жəне орта бизнесті 
өркен  дету арқылы экономиканы тұрақтан -
дыру  ға басым бағыт беріледі. Əлемнің бар 
елі осы жолмен өтіп келеді. Біздің еліміз -
де шағын жəне орта бизнесті күнделік ті 
тірлігіне айналдыруға ұмтылу  шы  лар көп. 
Соның арасында жастар  дың қатары да 
көбейіп келеді. Бизнес  тің бұл түрі тек ірі 
қалаларда ғана емес, аудандарда, тіпті ауыл-
дарда кең тарала түсуде. Шағын жəне орта 
бизнес өкілдері арасында құндылықтары -
мыз бен төл мəдениетіміздің, қазақы отба-
сы мен ғасырлардан үзілмей келе жатқан 
дəстүріміздің тынысын ашуды көздегендерді 
байқап жүрміз. Демек, елімізде əр азамат-
тың, əсіресе, жастар дың ерінбей, жалық -
пай еңбектенуіне, ел игілігіне қызмет етуіне 
тағы да үлкен қолдау жаса лып отыр. Бұл 
жай ғана айта салын ған емес, Елбасының, 
мемлекет   тің тарапынан жасалған маңызды 
қолдау. Біз сан ғасырлардан бері аң  са  ған 
тəуелсіздігімізді бекем қылуға талпынып, 
сол жолда бірнеше ауқым  ды істерді атқарып 
келе жатқан айбын  ды елдің ұрпағымыз. Біз-
дің мақсаты   мыз – Тəуелсіз Қазақ мемлекеті    -
нің егемендігін сақтау, еліміздегі ішкі 
бірлікті нығайтып, ұлттар татулығы на сел-
кеу түсірмеу, ең бас тысы – отан  дық эконо-
миканы өркендетуге лайықты үлес қосу.

Сыртқы саясатта да əлемдік арена-
дан өзіндік дара бет-бейнесі  мен көріне 
білді. Бұрын бұған дейін мəселелерді одақ 
шешетін болса, ендігі жерде өзінің сырт-
қы саясатын ұлттық-мемлекеттік мүд де-
ге сай жүргізе бастады. Мұн ың жарқын 
дəлелі ретінде жоғары да айтылғандар-
мен қоса, Қазақстан Республика  сы ның БҰҰ 
толық құқ ы лы мүшесі болуы, Хельски келі-
сі міне қосылуы, СШҚ-1 Шартына, Лиссабон 
хаттамасына қол қоюы жəне Ядролық қаруды 
таратпау туралы шарт қа енуі оның халықа ра-
лық беделін нығай тып қана қоймай, үлгі де 
бола білді. ОБСЕ-ге жəне Ислам конференци-
ясы Ұйымына төрағалық етуі, Елордамызда 
қысқы Азия ойын   дарын өт керуі, негіз гі əлем-
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дік ва лю та қар  жы ұй ым  дарына — Халық-
ара лық валюта қор ы на, бүкіл дүние  жүзі лік 
бан кіге еу ро  па лық қай та құру жəне даму 
банкісіне енуі, Еуропа     лық одақ    пен серік  тес-
тік жəне ын  ты мақ  тас   тық туралы келі сім  ге 
қол қоюы, Азия    ның он елін бірік тіре тін Эко-
номи  ка  лық ынтымақтастық ұйы мына бел-
сенді түрде жұмыс істеуі тəріз ді са н а мала  саң 
саусақ жетпейтін істер дің қа сы  нан табы лып, 
басқа да са ла лар да сырт елмен тығыз байла-
ныс жасап отыруы  ның өзі Ел басы ның асқан 
тəжірибелігі  нің, сая саткерлі гінің арқасы. 

Сырт ел дер мен бай ланыс жа сау   дың нə ти-
жесін де қазір біз ді дүн ие жүзі    н ің 117 мемле-
ке ті та таниды, оның 105-імен ди п лом атия   лық 
қа тынаста. Шетел   дер  де 26 ел ші лік ашы лып, 
Алматы  да 40 елшілік пен мис сия, халықара   льқ 
жəне ұлт  тық ұйымдар дың 16 өкіл дігі жұмыс 
істейді. Міне, Елбасы    н ың осын дай сараб дал 
саясат орнату да сырт қы жəне ішкі та ту лық ты 
сақ  тап, халық  тың тыныш өмір сүруіне бір ден-
бір мұрындық бол ып отырған жан екенін өт-
кен сай лау нəтижесі дəлел  деп берді. 

Астанада соңғы 11 жыл ішін де алғаш рет 
Еуропа дағы Қауіпсіз  дік жəне ынты мақ тас-
тық ұйымына мүше 56 мемлекет тің самми-
ті    н ің ЕҚЫҰ-ға төраға  лық етіп отыр   ған 
Қазақстан ел орда  сында өтуі үл   кен жетіс-
тік болып табылады. Əлем    дегі ең бір же тек-
ші, қызмет ету ая сы кең ұйым дар  дың бірі 
санала    тын ЕҚЫҰ-ның негіз гі ұс   таным   дары -
ның бірі – ол гу ман  итар    лық өлшем ге, яғ ни 
адами құн  дылық тарды дəріптеу мен ұлықтау-
ға негізделе тіні белгілі. Ал, Қазақстан аталған 
Ұйымға төра ға  лық ету тіз гінін берік ұстаған 
күн     нен бастап осы адами өлшем бағыты на 
айрық  ша назар ау дарып келеді. Көп теген ел-
дер дің жетек  ші лері бірлесе отырып болашақ-
тың жоспарын талқылау ға мүмкіндік ала тын 
бұл іс-шара Елба сы ның əлем мойындай тын 
даналы ғы  ның тағы бір көрінісі.

Ұлыбритания Парламен ті    нің бұрын ғы де-
пу таты əрі сол ел дің өкімет мүшесі лауа  зым  -
дарын иелен     ген, белгілі қалам гер əрі қоғам 
қай  рат    кері Джонатан Айткен  нің «Нұрсұлтан 
Назарбаев жəне Қазақстан    ның қарыш т ы 
қадам дары» (Jonathan Aitken «Nazarbbayev 
and making of Kazakhstan») атты, 2009 жы-

лы Лондон мен Нью-Йоркте ағыл    шын ті-
лін   де, ізін   ше, орыс жəне қазақ тіл дер ін   д е 
жа   р ық көр    ген тар тым   ды туын   дысын    да Ел-
ба  сы      ның Қазақстан    ды да мы ту      дағы ерен 
ең   бегі жан-жақ  ты сар а   лан    ған. Кітап ав     то-
ры ұл      ты   мыз     дың ли  дері, Ел басы Нұрсұл тан 
Назарбаев     тың дала қазағы    ның от    басын   да 
дү ние есі гін ашып, ең  бек жолын бо лат қоры-
ту       шы болып бас  тап, есейе келе, стра  те  гия     -
лық тұр   ғы      дан өте маңыз   ды мемлекет       тің ір  -
ге   та  сын қалап, тұт  қа сын ұстап келе жат     қан 
пас  сионар-қайрат   кер деп қысқа қайыра    ды 
да, Қазақстан    ның тұңғыш Президен ті тағ -
дыры   ның соқтық   палы-соқпалы тар жол, тай-
ғақ кешу лер       ден тұра тын тари хи драма еке-
нін тамыр шы    дай дөп басып, ағыл    шын тіл    ді 
əлем    ге паш етеді.

Бүгін де жет кен жеті стік тері  міз    дің бар-
лығы   ның бағын тай дыр    май, оның тұ ғы ры-
на қон    дырып, келер ұрпақ қа табыс  тау, бо -
ла   ша ғын бая н ды ету Ел  басы    ның бас    ты тап -
сыр масы. Ал, егер атал    ған   дар     дың бар    лы  ғы  
керісін    ше болса, нағыз ке шіріл мес күнə, елі -
не, хал қына, жері не деген оп а   сыз    дық жа  са   ған 
болаты  нын өзі де ес кер теді.  Сол себеп   ті, жас -
тар  ға жаһан дану жағ дайын  да сырт   қы күш-
тердің иде о логия сына ер іп кет  пей, ата-ба-
балары мыз дың сан ғасыр  лар ар    ман  дап, əзер 
жет  кен тəуел  сіздігіміз       дің қа дірін кетір  мей, 
баға  лай білу  ге, оны баян     ды етуге ұм тылуы  -
мыз, ол үшін басты шешу    ші жол – талмай, 
жалық пай ең бек етуі міз қа жет екен  дігін де 
айтады. Тек ең бек  тің ар  қа сын да ғана белгілі 
нəтижеге жетуге болаты   н ын тілге тиек етеді. 
Қан шама жыл бо дан бол  ған күн нің өзінде 
ата дəстүр, салт-сана мыз ды, тілімізді, дін  -
іміз ді, ділімізді жоғалт  пай, тарихы мыз ды 
ұмыт пай келгені мізде, жаһан дану барысын-
да жұтынып келген сырт күшке бой алдыр-
май, тəуелді болмауы мыз шарт дейді. Ал 
оған төтеп беруде  қара күшті емес, ақыл 
мен білімді қолдану керек екенін, қазіргі 
инновация   лық даму жағ дайынд а ақыл-өрісі 
дамы ған білімді де, білікті, салауатты аза-
маттар ғана қажет екенін айтады. Мұндай 
ұрпақтың алдында қыруар істер тұрғанын, 
оның көш  бас шы сы жастар, біз əлі сол көштің 
басында тұрғанымызды, оны алға жылжытар 
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тек келер ұр пақ екенін айтады. Қазақтың ру-
шылдыққа, жер шілдік ке бөлінуі не жол жоқ-
тығын, тек болашақ қа нық қадам мен жүру 
керектігіне де тоқ тала ды. Білім мен тəрбиені 
ұш тас тыра отырып, оның тетік терін іске қосу 
ар қылы келешек ұр пақ бойына Отанымыз-
дың əлеуе тін ар т тыра тын ең сенімді кепіл – 
асыл да құн ды, ұлт тық қасиет     теріміз ді дары-
ту екенін дəлел дейді. Оны Н.Ə.Назарбаев бір 
сəтте назар дан тыс қалдырмай нағыз ұлттық 
кел беті   мен отаншыл дықтың, ел жандылық -
тың та маша үлгі сін көрсетіп келе жатқанына 
барша мыз куəміз. Мұны Ел басының 
Тəуелсіз  дік жыл д арында өз қаламынан туған 
«Қазақстан – 2030», «Сындарлы он жыл», 
«Тарих толқынында», «Ғасырлар тоғысында» 
ат ты т.б. кітап тары  нан мазмұн ды, шын мəнін-
дегі барлық ұлттық бітім-болмысын ай қын 
көреміз.

Ел тағдыры нан Ел басы ның тағ дыр ын 
бөліп алу мүм  кін емес. Бұл – ақиқат. Ен-
деше, ырыс  тан ын ты мағы озған Ел бір  лі гін 
көз  дің қара  шығын   дай сақ тау, бағ даршам    дай 
қастер леу - бəріміздің ортақ боры шы мыз.

Біз  дің бас ты құн   дылығы  мыз – төл тари-
хы    мыз, мəдениеті міз,  тілі   міз, дəс түр лі діні-
міз. «Мұн дай бақыт қа қол жет кізуі міз  ге 
аян   бай тер төк    кен, қа жыр-қайра   тын халық   -
тың жақсы тұр мыс-тір шілігіне жұм сап келе 
жатқан Елбасы Н.Ə.Назарбаев. Жана  шыр 
ұлт қайрат   керлері       нің, əсіре  се, Нұрсұлтан 
Əбішұлы       ның, сол кездегі да на лығы  ның, 
білгір де, тап қыр саясат  кер ліг і нің, болашақ-

ты болжай білетін көріп    кел дігі     нің ар қасын-
да тұралаған Қазақстан   ның ең сесін тіктетіп, 
дамыған, өрке ниетті қо ғам қалыптас тыру да 
кезік кен қиыншылық  тар ды ең сере алатын-
дығына халық тың сенімін ұялата отырып, 
əр қазақстан дық кеудесіне үміт отын жақты. 
Халық тың көңіліндегі сін тауып, көкейдегісін 
орындауға тырысты»  Қазақ – ұдайы биікке 
самғатар асыл мұратқа ұмтылған, бар бақытқа 
жеткізер еңбектің қадірін білген ұлы халық.

Қорыта келе, осы жыл дар дағы ерен ең-
бек     тің нəтижесін, бүгінде халық игілігіне 
орын      далып жатқан киелі істердің қоры-
тын     дысын, бола  шақта орындалатын 
тұжы     р  ым                дама     лар  дың орнын белгілейтін 
«Нұрсұлтан     ның нұрлы жолы» ат ты 
пəн, бар лық білім ошақтарына енгізілсе 
дегіміз келеді. Сол пəн арқылы Қазақ 
елі       нің өткені мен келе шегі тоғыстыр    ған 
сын    дар лы саясатты білім алушының 
бойы     на ұғындырып, менің елім деп мақ -
та     на     тын тұлға қалыптасыра тыным сөз-
сіз. Ол пəн сатылай білім алу шы  ның жас 
дең  гейіне қарай, қабылдау ерек ше лі  гіне 
қа  рай түрлі əдіс термен, əр білім үр дісі та -
лабына сай құрылымды түрде ұйым дас -
тырыл уы шарт.

Бірлігі мен татулығы бекем, экономикалық 
өркендеуі алға арындаған еліміздің жастары 
Елбасы жүктеген сенімді ақтауға атсалы-
сады, сөйтіп, мақсатымызға жетуге үлесін 
қоса береріне толық сенеміз.
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Қазақ мемлекеттік қыздар
педагогикалық университетінің ректоры, педагогика ғылымдарының  кандидаты

БІЛІМ МЕН ҒЫЛЫМ САЯСАТЫ ЕЛБАСЫ СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ БАСЫМ 
БАҒЫТЫ

Елбасы Н.Назарбаев қазіргі заманғы тиімді қоғамды құрудың стратегиялық мəселесі 
ретінде білім беру саласын жетілдіріп, заманауи талаптарға сəйкестендіруді міндеттеді. 
Бүгінде отандық білім саласының дамуы мемлекеттік саясаттың басты жəне негізгі бағыты. 
Мемлекет қашанда білім беру мəселесіне ерекше маңыз беріп, студенттердің бəсекеге 
қабілетті болып шығуы үшін барлық жағдайларды жасап келеді. 

Қыздар университетінің басшысы ретінде, Мен қыздарымның білімді де тəрбиелі, 
қазіргі заманның нағыз құзыретті мамандарына айналып, қоғамымыздың дамуына зор үлес 
қосатынына сенімдімін.

Түйін сөздер: Білім, ғылым, бағыт, Елбасы саясаты, отан.

Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев обозначил модернизацию системы 
образования, стратегической задачей построения эффективного общества на современном 
этапе. И это доказывает жизненную важность модернизации системы образования. Сегодня 
развитие отечественной сферы образования является одним из самых главных и основных 
направлений государственной политики. Правительство всегда уделяет большое внимание 
вопросам образования, создает все условия для воспитания конкурентноспособной лично-
сти и  качественного обучения студентов. 

Я как руководитель университета, хочу сказать, что я верю в то, что наши девушки станут 
образованными, воспитанными, квалифицированными кадрами, и внесут свой огромный 
вклад в развитие общества. 

Ключевые слова: Образование, наука, направление, политика президента, родина.

President Nursultan Nazarbayev outlined modernization of the education system, strategic ob-
jectives building of the effective society at the present stage. And it shows the vital importance of 
modernization the educational system. Today, the development of the domestic education sector 
is one of the most important and the main directions of state policy. The government always pays 
great attention to education, creates all conditions for the education of competitive identity and 
quality educating of student.

I as the head of the university, want to say that I believe that our girls will become educated, 
trained, skilled personnel, and will make a huge contribution to the society.

Keywords: Education, Science,direction, President рolicy, мotherland.

Дүние жүзін дағ  дарыс жай лап, ал  дың-
ғы қатар  дағы ел  дер  дің өз дері үл кен эко-
но микалық күй  зеліс ке тө теп бере ал    маған 
осы  нау заман   да біздің еліміз  дің дамуын     да 
оң өз  геріс  тер мен жетіс  тіктер орын алу  да. 
Тұңғыш Президент – Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев   тың халқы ның əл-ауқатын арттыру 

үшін «100 нақты қадам» Ұлт жос пары ар   қы-
лы мақсат  ты міндет тер мен биік межелер  ді 
қойып, «мəңгі Қазақ елін» тарихи даму  дың 
дара жолында келе жат қа нын білеміз. 

Бұл күн  де, Ел  басы мыз Нұрсұл тан 
Əбішұлы Назарбаев  т ың бас  шылы  ғы    мен, 
Қазақс тан қу а т   ты да ір   ге лі мем  лекет     ке, қа-
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зақ хал  қы – ша ңы ра ғы биік, бо са  ғасы бе рік, 
тə уел    сіз елге айналды. Елбасы мыз ұлт    тық 
иде  я    ның қажет тігін алға тартып, «Қазақ Елі -
нің Ұлт т ық идея  сы Мəңгілік Ел» - еке н ін 
көр сетті. «Мақсат - жетіс  тіктің жел кені» - 
деп, халық нақылын   да айтыл ған дай, дұр   ыс 
жүр  гізіл  ген сая сат ел іміз   дің шоқ ты  ғын би ік-
те те түсті. 

Мемле кет бас  шысы «Қазақс тан-20 50» 
стра   тегия  сы ның басты мақсат тары на қол 
жет    кізу   де екі ең маңыз ды ба сым   дық       тың 
бірі - ин   новация лар   дың бас ты қо з     ғау   шы-
сы – адам    ның дам уы үшін бар   лық қа жет     ті 
жа ғ дай   лар жа сау бол са, екі нші  ден, би з    нес 
пен кəсіп кер лік бастамалар ды дамы ту үш-
ін жағ  дай лар жасай  тын институт тық ор-
таны жетіл  діру деген болатын. Бұл рет    те 
ада  ми капитал  ды дамыту ға орай, Ел  ба сы 
бі лім беру ғылым  ды қажет ете тін эк о    но-
мика құру   дың шешу ші құра лы ретін де бар-
лық дең гей дегі жаңа сапа  ға бағ  дар ұс та ну-
ды мін дет  тейді. «Ол – барлық бала лар үшін, 
сон ың ішінде ата-аналары ның əлеу мет   тік 
мəр те  бе сі мен мат  ериал   дық əл-ауқаты   на 
қарамас тан, 3 жас қа дейінгі балалар үшін 
мек теп ке дейін гі білім беру мен тəр бие   нің 
қол жетім ділі гі, бұл – орта, кə  сіп  тік-техни-
ка лық жəне жо ғары білім беру са пасы  ның 
жо  ғары деңгейі. Білім беру жүйе сі тек білім 
бер  іп қана қоймай, сон ы мен бірге олар   ды 
тəжіри  беде қол дану үшін қа жетті да ғ  ды  лар 
 да қа лып тас  тырып, оқ ы  ту дың қазіргі заман   -
ғы т ə с ілдерін тұрақты түрде енгізіп, ақ -
парат  тық-ко м муни ка ция   лық те х    нология лар  -
ды бел сен  ді пайдалан уы тиіс», - деді Ел басы 
Нұрсұлтан Назарбаев. Бұл мемлеке ті   міз -
дің ин новация    лық, зият кер  лік эко  номи    каға, 
тех  но логия ға бет бұ р  ғанын көр  сет еді. Осы 
орай да, білім беру мен ғылым  ды дамыту   дың 
қажетті лігі «Мəңгі лік ел» идея   сын жүзе ге 
асыру  дың негіз гі тетігі не айнал д ы. 

Бүгінгі таңда қоғам  ның дамуын жас ұр-
пақ қа сапа лы білім, саналы тəр бие бер іп, 
ғылым ға бау  лу - мемлекет сая саты ның бас -
ты бағы ты. Себебі, білім беру, ғылым ға бет 
бұ ру - Əлем нің келешек тегі перс пек тива-
сын дағы маңыз  ды мəсе ле. Қыз дар универ-
си  те  ті қыз дар білім алатын бірегей оқу ор ны 

ретін де бо л а шақ  тағы ұлт ана сын тəрбие  лей 
отырып, қыз дарымыз   дың озық ойлы, пара-
сатты, өзін дік ұс  таным   дары бар, Əлем   дік 
стан дарт тар  ға сай келе тін маман ретін   де 
тан ы л уын көздей  ді.

Қазір гі таңда білім беру сала сы н ың 
жаң ар тылуы білім алу шылар  дың əлеуе тін 
100% көт еріп, олар ды жалпы білім ге тар-
тып, кəсіби-техника лық оқытуды ең жоғары 
деңгейде ұйым дастыру ға тиіспіз. Сон дай-ақ 
қол дан ба лы біл ік тілік ке оқы тып, ин дустрия 
мен қыз мет көр сету саласын  дағы өзгеріс-
терді басқаруды үйренуі қажет. Сонда ғана 
Елбасы тапсырмалары негізінде ел і міз  дің 
білім сала сын жаңарта отырып, «Мəң гілік 
ел» құру мақсатына қол жет кізе аламыз. 

Қыздар университеті «Қыз əдемі  лік  пен 
ің  кəр  лік сим волы» - дей отырып, тəр  бие 
жұмыс тары ның басым бағыт тарын ұл т тың 
рух а ни тамы ры ретін де ұс  тана отырып, құт-
ты да кие  лі білім ор  дасын да қыз  дар ы  мыз  ды 
қанат тан  дырып, білім нəрі  мен су сын   да тып, 
елі міз  дің түк  пір-түк пірі не ақы лы көр   кіне 
сай етіп аттан дыра ды. Уни вер си тет қыз-
дарына ұл  т  тық сана-сезім ді сіңі ріп, еж е л    ден 
келе жат  қан мə дени мұра – тəр бие лік мəні 
зор салт-дəстүр і міз бен  ұлт т ық қасие ті міз-
ге бау лып, осы халық қазына сын жаһан   дану 
заманын да ая лау ды үй рете ді. Универ ситет те 
құры  лып, республи  ка ға бел гілі болып, қан-
шама клуб  тар   дың бас   тама сы на негіз бол -
ған «Қыз Жібек» клубы мақ таны шы мыз ға 
айналды. Университеті міз де білім алушы-
лар мен қоян-қол тық жұмыс жас ап, олар  -
дың əле у  мет тік жағ дайын, көңіл-күйін, м ұң-
мұқ  таж ын ор та ға салып отыр ған жас тар 
коми т е  ті жəне көп те ген жас тар ұйым  дары 
«мəң гілік ке» бет бұр ған еліміз дің ер теңін, 
қо   ғам ы мыз  дың дам уын ес кере отырып, бар-
ша студент  ке дұрыс тəр бие беруді жо  ға ры 
деңгейде өт кізіп келеді. 

Биыл ғы жыл ұлт тарих ында ерек ше жыл 
бо л  ып отыр. 2015 жыл – ұл ттық тар их ы    мыз-
ды ұлық   тау жəне бү гін    гі биік тері міз ді ба-
ға лау тұр  ғы с ы  нан ме рей лі бел ес тер жы лы. 
Қазақ хан   дығы   ның 550 жыл  дығы, Қазақстан 
хал қы Ассам  блея сы мен Кон ституция   мыз-
дың 20 жылдығы, Ұлы Жеңіс тің 70 жыл  дығы 
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– мұның бəрі Елбасы мыз Н.Ə.Назарбаев  тың 
ба с    шылы ғы  мен ұлы хал  қымыз  дың ерен ең-
бегі, тəуел сіз еліміз  дің мəрте белі белес тері 
бол   мақ  шы. Сондай-ақ «100 нақты қадам» Ұлт 
жос  парын да көрсетілгендей жаңа Қазақстан-
дық Патриотизм   ді ұр пақ жадына сі ңіру  де 
айрық ша ықпал етері сөзсіз. Осылайша біз 
кейін  гі ұрпаққа ең басты бай лығы мыз – Ел 
бір лі гін аманат тап қалдырары  мыз анық.

Униве рситет жастарына мемлекет идео-
логиясының тұғырлы жо балары жаңа дəуір-
дің, ке мел де келісті келбетін айшықтап, ол ар -
ды əлеумет тік-эк о номикалық тұрғы дан қол  -
дап, жаңаша серпін берді. Сондай-ақ уни ве-
рситет жастары ел дің тұтас тығы мен бірлігін, 
татулығы мен тыныштығын ең басты на зарда 
ұстап, Ел басымы здың ал дымызға қойған мін-
дет тері мен тап сырма лары негізінде, қазақ 
қызы ның бойын дағы патриот тық тың нағыз 
үлгі сін көр сете алады.

«Болашақ» бағ дар лама сы жас тары мыз   ды 
шет ел  дер  дің ең беделді универ сит еттерін   де 
оқыт са, «Назарбаев зияткер лік мектеп тері» 
елі міз  дегі барша орта білім ошақ    тарына үл-
гі болып, əлем дік деңгейде танылып үл  гер -
ген «Назарбаев университетіне» қарап бар-
ша жоғарғы білім ордалары бой тү зеп келеді. 
Сондай-ақ оқы тудағы жаңа бағ дарла малар 
мен ин новация лық жаң а шыл жоспар  лар, 
білім мен ғылым сала сын дағы жетістіктері-
міз де жоқ емес.

Мұның бəрі біз дің ел дің білім са  ла  сы да м-
ып келе жат  қан ын көрсетеді. Бүгін де Елба сы -
мыз бола ша ғы мыз баян ды болуы үшін, бə се-
ке ге қабілет ті елу ел дің қатары нан берік орын 
алып, əлем дегі үз дік отыз дықтың қатары на 
кіру ді басты стра те гия лық мақсат етіп қойып 
отыр. Бұл маман даярлау ісінде танылып, 
Ұлттық рейтинг  те педаго ги калық оқу ор ын-
дары ішін де І орын ды иеле ніп отыр ған Қыз-
дар уни вер ситет інің де Даму стра тегия сы ның 
негізін де қалан ған. Заманға сай бол мы сын 
көр сете білген Қазақ қыз дарының пара сат 
мек тебі – жаңа за ман талап тарына сай, қо ғам 
сұраныс тарына жауап бере ала тын, сапа лы, 
кəсіби маманд ар ды даярлауда.

Қазір гі уа қытта уни версите т  те мем  лекет-
тік тап    сырыс жəне келі сім шарт не  гіз ін  де 

6500-ге жу ық студент білім ала ды. Оқу үд-
ері сін жаңар   ту мақ   сатын да ғы лым и-зерт   теу 
ор    талық   тары ашы  лып, хи мия, био ло гия, 
физика зерт     хана  лары, ком   пьютер    лік, ин    тер-
ак  тив  ті дəріс  хана лар, хорео  гра  фия, лин  га-
фон жəне дене шын ық    тыру зал   дары кер ек  ті 
құрал  дар   мен қам   тамасыз етілген. Ақ  па рат -
тық-тех ни ка лық база, дис   тан цион    дық жəне 
он  лайн  дық оқу фор  маларын дамы ту  ға сəй-
кес жаб  дық та л  ған. Ун ивер  ситет  тің ақ парат-
тық ин   фра      құрыл ы мы ун ив ер ситет тің ком -
пью тер желісі, қол дан  балы ақ  парат тық жүй-
елер, тақырып тық ақ парат тық қор  лар мен 
сер  вис тік жабдық талған.  Қыз дарымыз  дың 
алаң  сыз білім алуына ба рын ша көңіл бөле-
тін уни вер  ситетіміз осы оқу жыл ына жаңа-
дан салын ған 450 орындық жа т а қ  хананы, 
«Аққу» жүзу бассейнін, «Ақ шатыр» жаз ғы 
ал аң ын қолдану ға берді. Бар лық жатақ хана-
мыз оқу бөл месі, тре на жер залы, кі т ап  хана, 
ин терне тпен жабдықтал ған.

Қазіргі таңда оқу орнында жас талант   тар 
үшін 40-тан аса студен ттік ұйым мен клуб -
тар жұмыс іс тейді. Қыз  дарымыз   дың бар өн е-
р ін ашып, өнер жолын таңдаған жас тарға ар-
нал ған «Өнер-жастан» опе ра театры, «Жан 
сар айы» драма театры, «Ұлар» ұлт аспап  т ар 
ор  кестрі, «Айгүл» вокал ды ан самблі, «То-
ми рис» би ансамбльі, 150 адамнан тұра   тын 
үл  кен хор, «Тек қана, қыздар» көңілді тап-
қыр лар клубы бар. Ал ақын, жазушы, тіл ші 
бол а мын дейтін жастарға арнал ған, олар  дың 
қалам   дарын ұштайтын, Студенттік медиа-
клуб, «Қыз Жібек» студенттік газеті, «Алаш-
шыл жас» жур налы қызмет ат  қарып жа тыр. 
Бүгін де универ ситет студен т тері көп т е ген 
халықара  лық, рес публи калық бай қаулар   дың 
лау реат тары. 

Қос дип лом  ды білім беру ба рысын     да 
сырт  қы ака демия лық ұт қыр лық ба ғ дар   ла-
ма сы бойы н ша 2014-2015 оқу жылы ның 1 
жар  т ы жыл  дығында 8 студент Лондон Ме-
нед жмент жəне Ғылым дар Ака  демия  сына, 
5 сту дент жəне 1 магистрант Миссиссиппи 
мемлекет   тік ун ив ерситетіне жəне 3 студент, 1 
маг ис  трант Нигде Уни   в ерсите ті  не оқуға жіб-
е  ріл ді. 2 жарты жыл дықта 3 сту дент Менедж-
мент жəне Ғылым дар Ака демия  сын да; 5 сту-
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дент, 2 ма гис тр ант Мис сиссиппи мем ле кет-
тік универ ситет  інде білім ал ды жəне Ниг де 
Университ еті не 2 студент оқуға жіберіл  ді

Бүкіл адамзат қоғамын шар пыған жа ңа ин -
дус  трия   лық револю  ция біз дің оқу ор  ны ның 
ға  лым  дары на жа  ң а ша ба ғыт бер  ді. Астана-
да өте тін əлем  дегі ғылым мен тех  ни ка ның, 
өнер   кəсіп   тің, жаңа   лық атау  лының жет іс    тік -
терін на сихат  т ай  тын ЕХРО-2017 көр  месі   не 
ға лым  д  ары   мыз жо   ба  сы ар   қы лы өз үлес   тер ін 
қос  қалы отыр. Физика-матема тика фа   к ул ь-
теті нің про   фес  соры, тех ни ка ғылым  дары-
ның док торы Жамалов Ажымұқан ның энер-
ге тика сала сы бо й ынша, 2013- 2015 жыл   дар-
ға ар нал ған Қазақстан Республика  с ы  ның 
Білім жəне ғылым минис трлігі  нің ғылы   ми 
зерт теу   лер ді грант  тық қар  жылан  дыру бай  -
қау ы  ның жеңім   пазы бол   ған «Ав тоном    ды 
пай  далану үшін мик  ро гидро электро бе-
кет    терді өн деу жəне пай далану» жо ба сы 
«ЭК СПО - 2017» бүкіл əлем дік көр месі  не 
қаты сады. Универ  си тет білім  гер  лер ара   сын-
да байқау грант тарына не гіз дел ген ғы лы-
ми жо  балар ды қар  қынды жүр гізіп келе  ді. 
2014 жылы сту дент    тер мен магистр  ант  тар 
ар асы н    да стар    тап-жоб алар  дың бай  қауына 
15 ғылы ми жоба қаты  сып, 4 жоба же ңім   паз 
атан ды. Унив  ерситет студ ент тері жыл са йын 
өт  кі зі ліп отыра тын ғылыми - зерттеу жұм-
ыс тары ның ба й  қауы на, республи  ка лық пəн -
дік олим пиа  да лар мен ғылы ми кон   ференция-
ларға бел   сенді түрде қатысып жүлделі орын-
дар  ды иел ену  де. 77 студент ғылыми-зерт  теу 
жұмыс    тары бай қауында, 20 студент пəн   дік 
олим  пиадаларда, 193 қызымыз халық ара    лық, 
республи  калық, универ си тет көлем ін   де-
гі ғылыми-тəжірибелік кон    ферен циялар  да 
үздік атанды.

Қазір гі таң да док торант тар мен магис   т-
рант  тары    мыз жыл сайын АҚШ, Ұлы брита-
ния, Германия, Польша, Оңтүстік Корея, 
Қытай, Ресей, Түр кия сияқты ал дың ғы қа-
тар   лы дамы  ған мемлекет тер  дің ЖОО-да 

ше т ел   дік тағ лым да ма  дан өт се, соң ғы 3 
жыл да атал  мыш мемлекеттер ден 46 ғалым 
уни вер си теті міз де дəріс   тер оқып, тəжіри бе 
ал  масуда.

Қазіргі кезде маман білік тілі гін ар т ты-
ру жұмысы ая сын да адам ның өзін-өзі өз -
гертуі, қайта түл етуі ар  қылы кəсіби ше  бер-
лік тің шы ң ына жетуі қарас  тырылу да. Осы 
орайда, Елба сы мыз  дың Қазақстан хал    қы   на 
Жолдауын да: «Өмір бойы білім алу əрбір 
қазақстан дық тың жеке кредосы на айнал  уы 
тиіс» - деген сөз дері біз дің бола шақ ма ман-
дарымыздың ұр аны на ай налып отыр. 

Шығыс тың ұлы ойшылы Əбу На сыр 
 əл-Фараби бабамы з дың: «Ұстаз – ту мысы нан 
өз іне ай тылған ның бə рін жетік түсін  ген, көр-
ген, ес ті ген жəне аң ғар ған нəр селері нің бə рін 
жадында сақ тайтын, олар дың еш  бір ін ұмыт-
пайтын, ал ғыр да зерек ақыл иесі, өте ше-
шен, өнер-білім  ге құш тар, аса қанағ а тшыл, 
жаны таза жəне əділ, жұрт қа жақ сыл ық жа-
сап, үлгі кө р сете тін, қор  қу мен жас қану-
ды біл  мей тін батыл, ер жүрек болуы керек», 
– деген тұжырымы бəсекеге қабілетті тұ лға 
даярлаудағы білім сапасын көтерудегі ұс таз-
дың рол інің жо ғарылы ғын көрсетеді.

Жал пы универ ситетіміз білім беру қыз ме-
ті мен шек теліп қалған емес. Жоғарыда да атап 
өт кені міз дей, оқу орны даму стратегиясын да 
жос  парлан ған  дай ғылы ми-зерт теу ші лік ор  -
талық тарын құрып, білім паздарымыз  дың 
білім алуы мен ғылым   мен шұғыл дануын қат-
ар дамытуда. 

Сондай-ақ білім саласы ның өкі лі ре-
тінде ай тарым, дамы ған мемлекет тер  дің 
отыз дығына кір у ге бағыт тал ған «100 нақ-
ты қадам» Ұлт жос парын жүзе ге асы ру, оны 
орын дау білім беру меке мелеріне, ұстаз-
дар мен ғалым дар ға үл кен жауап кер шілік 
жүктейді. Сон дықтан да «Мəңгілік елдің» 
жасам паз жас тарына сапа лы білім, саналы 
тəр бие беру ар қылы ғылым көк жие гін кеңі-
тіп, жаңа бағыттарға жол ашып, тəуелсіз 
еліміз дің тұғырын нықтай аламыз.
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In the article pedagogical ideas are certain in the period of the Kazakh khanate on the basis of 
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Ұлы Жібек жолының бойын да құ р  ыл-
ған қазақ хан    ды  ғы, қазақ хан   дары, ол ар         дың 
ше    ж іре   ле рі жəне қазақ ба тыр  лары ту р а    лы 
М.Х.Дулати, Қ.Жалаири, Ш.Уəлиханов, 
Ə.Диваев, Ж.Көпеев, Ш.Құдайбердиев, 
Е.Бекмұханов, Қ.Жұмалиев, Ə.Марғұлан, 
М.Ғабдуллин, М.Мағауин, Ж.Қасымбаев, 
І.Есенберлин, т.б. тари   хи жəне əд е     -
би тұр  ғы  да қа рас   тыр ған. Ал қазақ хан   -
д ы   ғы дə уі рін    дегі пед а   гоги   калық ой-пік-
ір  лер   дің даму тари  хын Қ.Жарықбаев, 
С.Қалиев, А.Дүйсенбаев, Д.Əлиева, 
Е.Аяған, С.Иманбаева, Э.Құрманалиева, 
М.Налибаев, Р.Молдақасов, т.б. зерт  теп, 
олар бо й ы н     ша бір  не ше ең   бек  тер шы  ғ ар  -
ғанын анықта   дық.

Қазақ ғалым-педа гогтары ның қа зақ 
хан   ды ғы дəу ірін  дегі пе д  а  гоги   ка    лық ой-
пі  к і р  лер  ді зерт  те уі ХХ ға сыр   дың 70- ші 
жыл       дары  нан бас тау алады. Сол кезең         де 
Қ.Жарық баев  тың «Из ис тории раз  вития пе-
да       гогичес     кой мыс  ли в доре волюцион    ном 
Казахстане» атты əдіс те мелік нұс   қауы жə не 
«Аталар сөзі – ақыл дың көзі» атты мо   но г-
ра    фия  сы, С.Қалиев тің «ХV-ХІХ ға сыр лар 
ақын-жырау лары ның поэ  зия сын   да ғы пе да-
гоги калық ой-пікірлер» ат ты кө мек  ші құр-
а лы, ал Қ.Жарықбаев пен С.Қалиев  тің ав-
тор лы ғы  мен «Қазақ тəлім-тəрбиесі» де  г ен 
ат    пен оқу құра  лы жар ық көр  ді. 

Қ.Жарықбаев  тың бол а шақ мұғ  алім    дер  ге 
ар  нал ған «Из истории раз вития педа гоги чес-
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кой мысли в доре волюцион  ном Казахс тане» 
ат  ты əдiс   те ме лiк құр ал ын 1978 жы лы шы-
ға р   ды [1]. Кiтап   ша   ның екi н    шi жəне үш iн    шi 
пар а  граф тарында «ХV–ХIХ ға  сыр        лар ақ ын-
жырау     лары  ның шы   ғар      ма ла рын     да      ғы пси   х о-
ло    гия  лық-пе да  гоги    ка   лық идея лар» та  қы     ры -
бы на əдiс      теме лiк ұсы ныс тар жа са  л ын      ған. 
Он да хандық дəуір  де өмір сүр   ген ақын-жы-
рау лары  ның тəлім-тəр бие лік идея    ла ры олар  -
дың по эти   ка     лық шы ғар малары   н ан үзін ді  лер 
кел тіру арқы лы нақты мысал дар  мен тал   да-
нып берілген.

Қ.Жарықбаевтың «Аталар сөзі – ақы л      дың 
көзі» атты моно   графия    сы  ның екінші бө лім-
де XV ғасырда қоғам дамуы на тү  бе     гей      лі, 
жа   ңа бет      бұрыс жа саған XIX ға сыр    дың ор      та-
сы  на дейін   гі үл   кен ар а лық    тың есеп   сіз мол, 
тə лім-тəрбие  лік мұра   ның жек еле   ген бет       те   рі 
тал    дау    ға алы на   ды [2]. Дəл ірек айт   сақ – осы 
бөлім   нің ал  ға ш  қы тарауын  да XV-XVII ға-
сыр   лар  да өмір сүр ген ақын-жырау лар           дың 
(Асан Қайғы, Шалкиіз, Жиембет) өр рух        ты, 
жауын   гер     л ік па фос  қа толы тол ғау лары           н   ан 
туын    дай      тын көш пен  ді ата-баба лары       мыз     дың 
өзі н       дік пси холо гия     сы, тəлім     дік мəні зор да-
на сөз  дері жай  лы сыр шертіле  ді. Бө лім         нің 
келе   сі тар ау   ларын   да XVIII ғасыр   дағы қа  зақ-
тың қо  ғам    дық өмірі нің өкіл  дері Ақтамбер        ді, 
Шал, Бұқар жырау шағар машылық  тарын       да 
кө  тер і  ліп отыр  ған көз қарас тар  ға сол ке      зең 
тұр    ғы  сы  нан баға бері ліп, бұла р дың қай-қай-
сы   сының да қазіргі заман талабымен үн     дес 
жақ  тары жұрт шы лық назары на ұсыны ла  ды.

С.Қалиев  тің «ХV-ХІХ ға сыр   лар ақ     ын-
жыр ау лары     ның поэ   зиясын   дағы пе  да   го  ги    ка-
лық ой-пікірлер» ат ты кө мек  ші оқу құр  а    л ын -
да ХV-ХVIIІ ғасырлар    да өмір сүр    ген ақ ын-
жыр   ау   лар поэ  зия  сын  дағы тəл ім-тəр   бие         лік 
ой-пікір   лер көрі ніс      терін жан-жақ  ты қа      р ас -
тыра оты рып, оның озық үл  г і   ле   рін бүг ін            гі 
ұр       пақ   ты аб    зал азамат етіп тəр бие леу    ге пай-
да ла  ну жол     дар ын сөз ете ді [3].

Қ.Жарықбаев пен С.Қалиев   т ің ав   т ор        лы-
ғы   мен «Қазақ тəлім-тəрбиесі» деген ат    пен 
оқу құр алы   ның ек ін ші тарауы «ХІV-ХІХ ға-
сы р     дың бір ін  ші жар тысын дағы ақын-жыр-
ау   лар    дың тəлімі» деп аталып, он да хан          дық 
дə  уір      де өмір сүр г ен Асанқай ғы, Қаз ту  ған, 

Доспамбет, Шалқиіз, Жиембет, Ақтамбер-
ді, Үмбетай, Бұқар, Шал ақын-жырау лар    дың 
тəлім-тəрбие лік ой-пікір  ле рі қара с тырыл  ған 
[4].

Т.Əлсатов  тың «Орта ға сыр  дағы қа зақ 
ғұл а ма лары ның тəлім-тəрбиелік идея    ла ры 
(ХV-ХVІ ғғ.)» атты оқу құралы толық   ты ры-
лып, «Қазақ хандығы тұсын да ғы тəлім      дік 
ой  лар   дың да муы» де ген атау   мен моно   г ра-
фия  болып шық  ты [5]. Оны кіріс  пе ден, төрт 
тарау  дан жəне қорытын ды дан тұра тын, бір 
дəуір  дің педа гоги калық ой-пікірін қам ти  тын 
сүбелі еңбек деу ге болады.

Бірінші тарауы «ХV-  ХVІІІ ға сырлар    да ғы 
қазақ елінің саяси-экономика лық мə  де  ни-
ру ха ни жағдаяттары» деп аталып, онда ел-
дің əлеуметтік-экономи ка лық жағ даят  т а ры 
жай   лы қыс  қа  ша мағ  лұмат, осы кезең дер   де гі 
ел    дің ру ха ни дамуы, «Кейін гі ортағасыр     лық 
қазақ ой шыл  дары ның тəлім-тəрбие  лік жəне 
психоло гия лық көз  қарас    тары  (ХV-ХVІІІ ғғ.)» 
атты екін ші тарауын да Ө.Тілеуқабылұлы, 
М.Х.Дулати жəне Қ.Қ.Жалайыр дың тə    л-
ім-тəр  бие   лік ой-пікірлері, үшінші «Жырау-
лар   дың тəлім-тəрбиелік та ғылым  дары» ат-
ты тарауын  да жырау   лар дың фило со   фия   лық 
көз      қарас тары тура   лы бір ер сөз, Асан Қайғы 
жы  р ау мен Бұқар жырау дың тəл ім-тəр  бие   лік 
ой-пікір лері, ал төртінші «Қазақ би  лері     н ің 
тə  лім-тəрбие лік көз қарас  тары» ат  ты та  р  ау-
ын   да Төле би, Қазыбек би жəне Əйтеке би   дің 
тə лі м-тəрбие лік ой-пікір лері анық талған.

Т.Əлсатов Қазақстан рес пуб ли ка сы жо   ғ-
ары оқу орын   дары студен т    тер і не а р     нал    ған 
«ХУ-ХУІІІ ғ.ғ. қазақ ғұламалары  ның тə лім-
тəр бие   лік ой-пікірлері» атты ар   наулы дə  р іс -
тің бағ дарламасы бірнеше оқу орын    дары     ның 
оқу-тəр  бие үр дісіне ен   діріл   ген. 

Р.Б.Молдақасов  тың «Қазақ хан ды ғы дəуі-
р ін дегі пе да го  гика  лық ой-пікірлер» ат ты 
оқу құралын да қазақ хандар дың, ғұл а  ма-
лар    д ың, ақын-жырау лар  дың тəрбие ту ра лы 
ой-пікірлері, билер  дің сөз орам   дар ын дағы 
тəрбие лік тағылымдар, студент  тер ге ұсыны-
латын тапсыр ма лар мен кей  бір дерекна малар 
берілген [6].

А.К.Игибаева  мен Н.Б.Игисинова  ның 
«Из ис тории пед а гогичес  кой мыс ли и обра-
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зо ва ния в Казахстане» ат ты əдіс те ме  лік нұс-
қауында Қазақстанда ХV-ХVІІ ға сыр лар-
дағы қазақ жырау лары ның шығармаларын-
дағы білім беру мен тəрбие нің проблемалары 
баяндалған [7].

С.Иманбаева  ның «Ұлттық па  три  о тизм 
не гіз   дері» оқу құралын да ХVІІІ ға сыр    д а ғы 
ұлт   тық ер   лік мұра лары болып са на   ла     тын 
Абылай, Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, 
Қанкелді, Еспенбет, Қасабай, Гауһар, 
Жəнібек, Қойкелді, Райымбек, Олжабай, 
Байғозы, Көкжал, Баян, Жантай, Өтеген, 
Жауғаш қазақ батыр лары   ның ер  лік тері ар-
қы лы жас ұр пақ бойында елге, жерге, От-
ан ға деген ұлт   жан  ды азамат тəрбие леу көз-
делген [8].

Р.А.Джанабаева  ның «Ха лық пе  да    го-
ги ка   сын дағы патриот тық-ерлік тəр  бие-
сінің негіздері» атты оқу құр а  лы     ның 
«Патриоттық-ерлік тəрбиесінің тео  рия-
лық-əдіснамалық негіздері» атты бірін    ші 
бөлімін  де Асанқайғы, Ақтамберді, Бұқар 
жыр  шы-жырау ларының патриот  тық тəр     бие 
тур а лы педа гоги калық ой-пікірлері олар       дың 
жыр лар ы на тал дау жаса лып, мазмұн   дал    ған 
[9].

А.Қ.Дүйсен баев тың «Ерлік дəс     тү р       ле рі 
ар   қы   лы оқу  шы лар    ды отан    сүй гіш    тік  ке тəр-
бие  леу      дің пед а го ги  ка   лық негіз   -дері» оқу 
құр  а лын-    да ор та мек теп тің оқу-тəр   бие үр-
ді сінде хандық дəуірдегі қазақ ба тыр      лар-
дың ер лік дəс түр лері арқылы оқу шылар   дың 
отан  сүйгіш тік қасиеттері тəр бие сін қалып-
тастыруды негіздеген [10]. 

Бірінші бөлім «Оқу шылар   ды қазақ ба-
тыр ла ры  ның ер лік дəс түрі ар қылы отан-
сүй гіш  тікке тəрбиелеу  дің теория  лық негіз-
дері» деп атал ып, онда «патриот тық тəр-
бие» ұғы мы ның даму ген езисі - оқушы лар-
дың отан сүй гіш тік тəрбие сін жетіл   діру   дің 
тарихи-педагоги ка лық кезең дері екен  дігі, 
қазақ эт но  педагоги ка сын  дағы ер лік дəстүрі-
нің педагоги калық негіз  дері, қазақ тың көр-
кем əде биеті мен тарихын да сом далған 
батырлар дың ерлік өнегесі оқу-тəр бие үр-
дісіндегі тəрбие құралы ретінде екен дігі 
жəне қазақ батыр лары ның қаһар ман дық бей-
несі ар  қы лы оқу шылар    дың отан  сүйгіш  т ік 

қасиет    тер  ін қалыптас тыру үр дісі  нің теория-
лық моделі жасалынған.

Екінші «Қазақ батырлары  н ың ер  лік дəс-
түрі ар қылы оқушылар  дың отан  сүйгіш   тік 
тəр бие   сін қалып   тастыру   дағы əдіс  теме    лік 
жұмыс  тар» атты тарау   да оқу үр  дісін  де қазақ 
батырлары  ның ер  лік дəс түр   лері ар қы   лы 
оқу  шылар   дың от ан   сүй  гіш  тік қасиет те рін 
қалыптастыру дың педагогика лық құра  лы 
ретін  де жəне мектеп тің тəрбие үрдісінде 
қазақ ба тыр лары ның ер  лік дəс т үрі ар  қылы 
оқушылардың отансүйгіш тік қа с иетте рі н 
қалыптастыру мəселе лері қарас тырыл ған.

Г.И.Чемоданованың «Вос пи та ние, шко-
ла и педа го гичес  кая мысль в ис  тор ии 
Казахстана» ат ты оқу құралы  ның екін  ші 
тар ауы «Қазақстан да ХV ғасыр - ХІХ ға  сыр-
дың бірін ші жар ты сын   дағы педаго  ги  к а   лық 
ой-пікір» деп ата лып, онда қазақ жырау  лары 
(Аса қайғы, Шалкиіз, Жиембет, Бұхар) поэ-
зия    сы   н ың тəр бие  лік-қол  дан    балы жəне сая-
си-эсте т и  калық маң ы зы, қазақ хал қы   н ың 
ағ ар ту сала с ын  дағы пат  ша  лық Ресей  дің сая-
саты сипат та лған [11]. 

Б.Иманбекова ның «Қазақстан  дағы пе-
да го ги  калық ой лар мен білім беру тарихы» 
оқу құра л ы  ның үшін ші тарауы «XIV-XVIII 
ғасыр  лар  дағы қазақ хан   дығы дəуірін дегі 
педагогикалық ойлар» деп ат алып, он да 
көр сетіл  ген кезең дегі ақын-жырау лар поэ-
зиясын дағы педагогикалық ой-пікір лер  дің 
дамуы баяндалған [12].

М.С.Елубаева ның «Қазақ ақын-жы рау-
лары   ның тəлім-тəрбие  лік мұра  ла ры» оқу 
құралын  да XV-XVIІI ғғ. өмір сүр  ген ел 
өмірін    дегі күр   делі тари хи оқи  ға лар   ға үн 
қо сып, өз зам а н ы  ның көкей   кес ті мəсе  ле  ле-
рін сурет  теп, үне  мі хал ық жаны  н ан та бы-
лып, ел бола шағы үшін замана сал  ма  ғын 
өз жыр   лары  на ар  қау ет  кен ақын-жырау  лар 
поэ зиясын дағы тəлім-тəрбие көрініс тері-
не, оның ұлт  тық тұлға тəр биелеу дегі ор ны-
на тоқтал ған [13]. Сонымен, қазақ хан дығы 
дə уі рін дегі педа го ги   ка лық ой-пікір лер бір -
шама зерт   теліп, нəтижесі моно гра фия, оқу 
құралы, оқу-əдістеме лік құрал жəне əдіс те-
мелік нұсқау  лар болып жарық көргені анық-
тал ды. Бұл ең бек тер қазақ пед а гогика  сының 
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даму  ын көр сету мен қатар, олар  ды бола   ш-
ақ мұғалім  дер  ді дайын дау  да оқы ты  ла   тын 
«Педа гогика тарихы» жəне «Қазақстан   дағы 
педа го гика ғылы мы» атты пəн дер де кені-

нен пай даланып, студент    тердің патриоттық 
сезі мін оятып, оларға ұлттық тəрбие беру-
дің құрам дас бөлігі отансүйгіштікке тəрбие-
леуге ықпал етері сөзсіз.
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Қазіргі даму кезеңіндегі бес функционалды 100 қадамды оқу процесіне ендіру 
жолдары

 Мақалада, елбасының соңғы сайлаудағы тұғырнамасы ретінде «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының күн тəртібіне көрсетілген ғылым мен білімге қатысты ойлары сараланады. 
Сонымен қатар, қоғам дамуы үшін маңызды əрі ел экономикасының ғана емес ұлттың 
əлеуметтік, мəдени-рухани саласының ілгерілеуіне де зор ықпалын тигізетін біліммен 
ғылымның дамуына қатысты айтылған ойларын уақтылы білім беру үдерісіне енгізу жол-
дары көрсетіледі.

Түйінді сөздер: білім, ғылым, гуманизм, реформа, қоғам, стратегия.

 Статья посвящена новому плану нации, «100 конкретных шагов» по реализации пяти ин-
ституциональных реформ выдвинутый главой государства. Основываясь на пяти институ-
циональных реформах отдельное место выделяется системе образования где главной целью 
является – создание необходимых условий для получения образования, направленных на 
формирование, развитие и становление личности на основе национальных и общечеловече-
ских ценностей, достижение науки и практики.

Ключевые слова: наука, образование, гуманизм, общество, стратегия.

 Article is devoted to the new plan of the nation, «100 concrete steps» on realization of fi ve 
institutional reforms put forward by the Head of state. Based on fi ve institutional reforms the 
separate place is allocated to an education system where a main goal is – creation of the necessary 
conditions for education directed on formation, development and formation of the personality on 
the basis of national and universal values, achievement of science and practice.

  Keywords: science, education, humanity, society, strategy.

Еліміз дің қазіргі əлеумет тік-эко номика-
лық даму тен денция лары оқу ісі жөнін-
дегі рефор малар  ға өзгеріс тер мен жаңа-
ша көзқарас  тар легін алып келуді қажет 
етуде. Сондық тан да, білім беру жүйе сі 
мен білім саласында түбегейлі реформа 
жа сап, онда келесі тəрбиелене тін буынды 
ұлт патрио ты етіп шығару ды мақ сат тұту 
қарастыры луы тиіс. Білім беру саласын да 
біздің уақытымызға дейін де талай рефор-
ма жүргізіл ді. Ал, бүгінгі рефор ма өзі н ің 

ір гета сын оқыту үр  дісін дегі білім тəр бие -
нің дамы ту бағытын дағы тұл ғалық-бағдар-
лы сипат алу мазмұ нын нақ тылайды. Олай 
дейтіні міз бұл саладағы əрекет қоғам ның 
бір жеке мүшесі нің тағдырына қатысты 
емес, еліміз дің ертеңгі күнгі əлеуметтік 
күшіне, тұрмыс деңгейіне, өркениеттілігіне 
əсер ететін кешенділігі  мен сипатталады. 
Сондықтан, білім беру саласында қоғамның 
əр бір мүшесі   нің назарынан тыс қалмай тын 
мəселе лер төңірегін де түбе гейлі өз геріс тер 
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жасал ып, рух ани лық пен адам гершілік ке 
негіздел   ген. Білім нің жаңа сапа сын қамтама-
сыз ете тін рефор малар ды жүзе ге ас ыру 
қоғам ның даму ын ілгерілете ті ні не күман-
дану ға бол май ды. Даму жолын дағы қоғам -
да ең ал ды мен білім даму ға тиісті. Мəселен, 
жаңа қоғам дағы білім ге айырық ша көңіл ау-
дарар лық мə селе білім емес, оны мең геру ге 
деген қабілет ті лік, ес те сақ тау емес, пси-
хиканың не гізгі механизмі-ойлау, шыдам-
ды лық емес, оқу үр дісіне деген бел сен ділік, 
оқу нəти желері не жету ар қылы өз ор нын 
анық тау үшін оқу. Елбасы Н.Ə.Назарбаев 
өзі нің Қазақстан халқы на жолдауын да бола-
шақ, келесі ғасыр да, жаңа мыңжыл дық қа 
өт кен құн дылық тар ту ралы: «Біз өзіміз дің 
бола шағымыз ды жəне жас тарымыз ды қан-
дай күй де көр гіміз келе ді, осы ны айқын-
дап алатын уақыт жетті. Біз не нің ір гесін 
тұр ғызғы мыз келе тін ін, таң дап ал ған мақ-
сатымызға алып келе тін өз дамуымыз дың 
траектория сы, даң ғылы қандай болуға тиіс 
еке нін анық білу ге жəне ұғыну ға тиіс піз», - 
деген еді. Сондықтан, еліміз дің даму бағыты 
айқындал ған уа қытта білім беру дің маңыз-
дылы ғы мен оның мəнділі гіне көңіл бөлініп, 
сапа лы білім ге қол жеткізу де нақты міндет-
тер қойылып, бола шақ тағы ат қары лар іс-
шаралар ай шық тап алуымыз қажет. «Ал  дағы 
бір  неше жыл бойы жүзе ге асыруымыз ға 
тиіс «100 нақты қадам» жоспары – еліміздің 
«Қазақстан–2050» Стра тегия  сын жүзе ге ас-
ыр ып, əлем нің əлде қайда дамыған 30 елі-
нің қатары на кіруі үшін қажет. Бұл қадам дар 
ел дің келе шек тегі тұр ақ  ты дамуы, азамат-
тар дың əл-ау қатын арттыруы жəне сырт-
қы орта дағы қиын жағ дайлар да тұрақ ты 
дамуына бағытталған. Айта кету керек, бұл 
– тек еліміздің эко номикасына ғана емес, 
əлеуметтік ортаға да қатысты. Бұл міндетті 
жүзеге асыру үшін бар л ық негіз дер бар. 
Бес институционал дық рефор маны жүзеге 
асыруға арналған 100 нақты қадамның 
экономи калық өсім мен елді индус тирялан-
дыру ға қатыс ты бөлімдері – бұған дейін 
қабылданған бағдарламалардың жал ғасы 
болып табыла ды. Сонымен қатар, Елбасы-
ның соңғы сайлаудағы тұғырна масы ретін-

де «100 нақты қадам» Ұлт жоспары ның күн 
тəртібі не шығаруы ның өзі заман талабы   нан 
туындап, он дағы көрсетіл ген əр бір мəсе ле 
қоғам дамуы үшін маңыз ды əрі ел эко номика-
сының ғана емес ұлттың əлеумет тік, мəде-
ни-рухани саласы  ның іл герілеуі не де зор 
ықпал ын тигізе тіні анық. Ал дағы мін дет он-
дай тапсыр маны көп ке соз бай əрі сапа лы əрі 
уақты лы білім беру үд ерісі не енгізу. Соған 
орай, «Ұлт жоспары   ның «100 нақты қадам» 
бағ дарла ма сы ая сын да біз үшінші кезең 
- ғылы ми жұмыс тарды өндіріс ке ен гізу ге 
кірісуі міз ке рек. Бүгін гі таң да атал ған бағыт 
бо йын  ша бі лім беру сала сы  ның ал дын да екі 
үл кен мін дет ай қындалды. Бірін ші сі, ғылым-
ға негіздел ген эко номик аны қалыптастыру ға 
негіз бола тын 2 ин новациялық кластер құру. 
Екіншісі, ғылыми жəне ғылыми техникалық 
жұмыс нəтижелер ін коммерциялан дыру 
жүйесін құру [1]. 

Соң ғы жылдар да ғылым саласы на көп мəн 
бері ліп келеді. Біз мұны осы ған дейін елде 
екі мың нан аса қар жыландырыл ған ғылы ми 
жо балар ға қарап ай та ала мыз. «Мемлекет 
бас шысы ның бес ин ституционал  дық рефор-
масын жүзе ге ас ыру жөнін дегі 100 қадам» 
Ұлт жоспары на сəйкес Қазақстанда жоғары 
сыныптар мен ЖОО-да ағыл шын тілін де 
оқыту ға кезең-кезең мен көшу жоспар лан ған. 
Мұн дағы бас ты мақ сат - дая рлана тын кад-
рлар дың бəсе келес тік қабіле тін ар т тыру жəне 
білім беру секторы ның экспорт тық əлеуе тін 
көтеру. Бұл жа ңашыл дық ЭЫДҰ (Экономи -
калық ын тымақтас тық жəне даму ұйымы) 
ел дері стандарттары ның негізін  де адам 
капиталы ның сапа сын көтеру мақсатында 
жоспарлан ған. Осы бағыт аясында 12 
жылдық білім беруді кезең-кезеңі  мен енгізу, 
функциялық сауаттылықты дамыту үшін 
мек теп тегі оқыту стандарттарын жаңарту, 
жоғары сыныптар  да жан ба сылық қар-
жыландыруды енгізу, табысты мектептерді 
ынталандыру жүйесін құру көзделуде. 
Назарбаев Университеті тəжірибесін ескере 
отырып, ЖОО-дың академиялық жəне 
басқарушылық дербестігін кезең-кезеңімен 
кеңей ту, ком мерция  лық емес ұйым дар-
дағы жекемен шік ЖОО-дарын халықара-
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лық тəжірибеге сəйкес трансформациялау 
жалғасуы тиіс [2]. 

Тағы да, білім беру жүйе сін жетіл діру-
де ұлт тық білім беру бағ дарына көшу аса 
маңыз ды болып тұр. Себе бі, білім - қоғам-
ды əлеу мет тік, мəдени-ғылыми прогрес пен 
қамтама  сыз ететін ғажайып құбылыс, адам 
үшін де, қоғам үшін де ең жоғары құн  ды  лық 
болып табыла ды. Оның ең негізгі қыз    ме-
ті - адам  ның мен талите тін, адам гершілі  гін, 
шығар ма  шы лық қабілетін қалыптас тыру, 
дамы ту. Осы ған орай егемен ді елі міз өзі-
н ің дамуы  ның ең басты алғы шарты ре  тін-
де білім беру жүйе сі нің білім ғасырын  да ғы 
мін  деті «Ұлт тық білім беру моделін» жа-
с а п, оның ел басы айтқан «мəңгілік ел құн-
ды  лық  тарына» негіздеу болып табылады. 
Бұл жер де гі ұлттық білім үл гісі нің негіз гі 
ба ғы ты — адамды қоғам ның ең негізгі құн-
ды лы ғы ре тінде тану, оның қоғамдағы ор ны 
мен рө лі не, əлеу меттік жағдайына, психи -
ка   лық да му ерек  шелігі не мəн беру, сол ар-
қы   лы оның рухани жан-дүниесі нің баюы  на, 
сая   си көз  қара сының, шығарма шылық ер -
кін  ді  гі мен бел сен  ділі гі нің, кəсіби іскер  лігі  -
нің қалып  та суы  на жағ  дай жа сау, мүм кін  дік 
бе ре от ы рып елін, жерін сүйетін нағыз па-
триот тəр биелеу. Ұл ттық білім бе ру моделін 
ұйым  дас тыру - мем лекеттің баян ды бола-
ша ғы ның кепілі болып табыла ды. Ол үшін, 
ең алдымен, қазіргі білім беру проце сін ұлт-
тық білім беру моделін елбасы сая сатына 
негізделген мəңгілік ел құндылықтары  мен 
толық тырыл ған тұжырым дама жа сау қажет. 
Ол тұжырым дама  ның ерек шелігі мəң гілік 
ел ге негізделуі болып табылады. Қазақ жері-
нің табиға тынан бас  тап, əл-ауқатын, эко но-
ми касын, жер бай лығы ның артық шылық   та-
ры мен ерек шелік тері толық си пат тап, осы 
не гізде балалар  ға өз ел інің, жері  нің даму 
қар   қы нын түсін діре отыр ып, оған əр бір 
тұл   ғаның үлес қосу керек  ті гін ұғын ды ру 
мүмкіндігі болады. Өйткені, елі міз  дің эко но-
ми  ка сын бəсе ке ге қабілет тілі гін арт 

Сонымен, ел болу мəселесі, ұлтты сақ-
тау, жер ді, туған атамекенді қорғау – қазақ 
халқы үшін қашанда тарихи даму тұр ғы  сы-

нан маңыз ды болып келе жат қаны белгілі. 

Осы атал ған мəселе лер еш қашан да күн 
тəртібі нен түс кен емес. Осы ған орай бүгін-
де елбасы ның бас шылы ғымен «МƏҢ ГІЛІК 
ЕЛ» патриот тық ак тісі жо басы əзір лену де.
Еліміз дің мұра тына ай налған «Мəңгілік ел» 
идея сы - халық  тың əл-ау қа тын жақ сар тып, 
ын ты ма ғын ар ттыра тын, ел ді даму дың жаңа 
сатысы на жетелей тін жаңа қадам. Халық ты 
бір мақсат қа, бір мүд деге, бір болашақ қа үн-
деген Ел басы  ның жол дауларында ел хал қына 
үл кен жауап кер ші лік жүк тел  ген. Тарихи құн-
дылығы мыз бол ған тəуелсіз дік идея сы ның 
негізін де сол ұлт тың тағ дыры, ұлы тұл ғалар-
дың ерен еңбегі жатыр. Тəуел сіздік  тің баба-
лар ымыз дың сан ғасыр ғы ар маны мен кел-
ге нін Ел басы  мыз əр дайым қазір гі ұрпақтың 
есіне салып отырады: «Мəңгілік Ел» идея-
сы  ның бас тауы тым терең де жатыр. Осы дан 
13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз «Tүркі жұрты-
ның мұраты – Мəңгілік Ел» деп өсиет қал-
дырған. Бұл біздің жалпыұлттық идеямыз 
мемлекеттігіміз дің тамыры сияқты көне 
тарихтан бастау алатынын көрсетеді [3] .

Ел тағдырының мəні азаттықтық  қа қол 
жеткі зіп, тəуел сіз мемлекет тілік   ті сақ  тау 
бол са, осы жолда қан шама алаш зиялы лары 
тəуелсіз дік үшін күрес жолын жал ғас тыр ды. 
Кешегі кеңес тік кезең де де ғасыр ларға созыл-
ған тарихы бар қазақ елін жоққа шығаруға 
бағытталған əрекет терге тойтарыс беріліп, 
«қазақ жері» деген ұғымның сақталып қалу 
жолында ерен еңбектер атқарылды.

Қазақстанды жар қын бола шақ қа жетелей-
тін жастары мыз баба лары мыз аң сап өт кен 
тəуел сіздік тің туын жық пай, жел біре те білуі 
тиіс. Өйт кені, бабаларымыз дың ұлан бай-
тақ жерін қалай қорға ғанын, бостан дық    ты 
қалай аң сап-қадірле генін біле міз. Жас  тар 
сон  дай текті ұр пақ тың ұр пағы екен  дік  терін 
сезі ніп, осы «тəуелсіздік», «мəңгілік ел» 
ұғым  дарын сана ларына сіңі ріп, қас тер леу -
ге мін  детті. Өйт кені, қазір гі кездегі жа һан -
да ну үдер ісі, қол жетімді ақ параттар легі 
жас тар дың бойында ақ парат тарды елек  тен 
өт   кі зе білу, теріс пиғылды идеология ларға 
қар  сы тұра біле тін иммуни тетті қалып тас-
тыру ды қа  жет етеді. Жат пиғыл ды ағым дар -
дың ық палына еріп, экстремистік əрекет-
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тер дің қатарын толықтыру шылар осы жа-
стар болып отырғаны белгілі. Жастар дың 
мұн  дай əрекет ке баруының басты се бебі 
ретінде олар дың білім, сауат тылық дең-
гейінің төмен  дігін айтуға болады. Бұ ған 
қарсы тұра білу дің жолы жастардың діни 
сауатын арт тыру, олар ды адам гершілік   ке, 
сүйіс  пеншілікке тəр бие леу, ұлт тық салт-дəс-
түрі мізді бой ларына сіңі ріп, дəріп  теу, олар-
ды еліне, жеріне, дəстүріне, дініне жана-
шыр аза мат етіп тəрбие леу болып табыла-
ды. Қазақ елі нің бірлігінің қалыптасуы мен 
өркендеуі дəс түрлі ұл т тық тəрбие мен рухани 
құндылықтар мен сабақтасқан түрде жүзеге 
асады. Сол себеп тен де жас тардың бойы-
на қазақи құн дылық тарды сіңіріп, қазір гі 
жаһан дық даму жағ дайында олар ды батыс 
мəдение тінің негізі  нен алыс татып, өзіміз-
дің ру хани бай мұра мыз дың құн дылық  тары 
тұрғысы нан тəрбиелеу  - алда тұр ған бас ты 
міндеттердің бірі.Елбасымыз жарияла ған 
«Мəңгілік ел» идеясы  ның көздегені де осы 
болатын, яғ ни, төл дəстүрімізді, əдебиетіміз 
бен мəдениетімізді жаңғырту, дініміз бен 
тілімізді өркендету.

 «Мəңгілік ел» идея   сын жүзе ге ас ы р-
ып, од ан əрі дамытатын жастар бол  ған-
дық    тан ол ар ең ал дымен білімді, ұлт  тық 
құн    ды лық   тар мен заман ауи игіліктерді өз 
бойы на біріктіріп, ұш тастыра білген, өз 
елі нің на ғыз жанашыр азамат тары ретінде 
қалып та суға талпынуы керек. бұл тұрғыда 
жасала нып жатқан жұмыстар жоқ деп кесіп 
айтуға болмайды. Бұл күндері еліміздегі 

жалпы білім беретін мекемеле р де Елба-
сы Н.Ə.Назарбаев тың бастамасы бойынша 
құрылған  «Жас ұлан» балалар жəне жас-
өспірімдер қозғалысы дəстүрлі үрдіс алды. 
Ұйым  ның мақсаты: өскелең жас ұрпақ  тың 
бойында патриоттық, білім мен өзін-өзі 
жетілдіру ге деген құштар  лық, беріктік, Отан 
тарихына, Тəуелсіз Қазақстан  ның бүгіні 
мен болаша ғына деген жауапкер шілік ке 
тəрбиелеу. Бүгінде «Жас ұлан» бірыңғай ба-
лалар ұйымына республикамыз дың бар лық 
мек тептерін де бас тауыш мектеп  тен бас тап 
қабыл дап, осы бағытта жұмыстар атқаруда. 

Қорыта келе, ма қала мыз ды даңқ-
ты жа зу  шы, халық қаһар  ма ны Бауыржан 
Момышұлы ның: «Жау дан да, даудан да 
қорық   паған қазақ едім, енді қор қыны шым 
көбейіп жүр. Бірін  ші  ден, бесікке бөлеме-
ген, бесігі жоқ елден қорқам;екіншіден, 
немересі не ер тегі ай тып бере тін əжелер-
дің азаюынан қорқам; үшіншіден, дəмді, 
дəстүрді сыйламайтын ұрпақ өсіп келеді. 
Оның қолына қылыш бер сең, кімді болса-
да шауып тастауға даяр. Қолына кітап ал-
майды. Үйре ніп жат қан бала жоқ, үйретіп 
жатқан əже, ата жоқ», - деген көңіл дегі 
қаупі  нің қазіргі күндері жап пай көрініс 
алуы – жоғарыда айтылған ұлт  тық құн-
дылықтар дан сусындамай өсудің кесірі 
деп түйіндейміз. Сондықтан да, ана əлдиі не 
бөленіп, əже ертегісіне құлағын түріп өскен 
бала ның қашан да тілі жатық, ойы анық, 
ұлт тық рухы биік болаты нын жадымыз дан 
шығармағаны мыз абзал.
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ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЫ– ҰЛТ БОЛАШАҚ КЕПІЛІ

Мақалада отандық білім беруді білім алушылардың интеллектуалды əлеуетін жетілдіру 
идеяларымен модернизациялау мəселесі қарастырылған. Ұлттық білім беру жүйесін 
қалыптастыру жəне оның тиімділігі мəселелері нақты мысалдар арқылы жан-жақты 
берілген. Ұлттық білім берудің маңызды компоненттері мен басым бағыттары ұсынылған.

Түйін сөздер: ұлттық білім, қоғамдық пəндер, білім алушы, интеллектуалды əлеует, мо-
дернизация.

В статье рассматриваются вопросы модернизации отечественного образования в Респу-
блике Казахстан. Анализируется наиболее важных приоритетов отечественного  образова-
ния и  использования национальной рамки и даются рекомендации по ее развитию. Показа-
но, как рамки могут использоваться в качестве основы обновления системы отечественного 
образования и модернизации национальной системы. Так же рассмотрен опыт, положитель-
ные и спорные моменты введения уровневой отечественного образования, проанализирова-
ны перспективы развития национальное образовательной деятельности в русле Болонской 
декларации при сохранении национального воспитания, удовлетворяющей потребности об-
щества и интеллектуальный потенциал личности в качественном и доступном образовании.

Ключевые слова: национальное образование, социальные дисциплины, учащиеся, ин-
теллектуальный потенциали, модернизация.

The article deals with the issues of modernization of national education in the Republic of 
Kazakhstan. It analyzes the most important priorities of the national education and the use of 
the national framework and makes recommendations for its development. It is shown how the 
framework can be used as the basis of the national education system upgrade and modernization 
of the national system. Just consider the experience, both positive and controversies tier national 
education administration analyzed the prospects for the development of national educational 
activities in line with the Bologna Declaration, while maintaining national education that meets 
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Бірың ғай білім беру кеңіс тігін дегі ғалам-
дық жəне аймақтық мəселелер шеңберінде 
қоғамды интеллектуалды бағытта дамы ту 
бағдарында білім беру үдерісін модерни-
зациялау – қазіргі педагогика ғылымында 
басымдыққа ие. Оның қалыптасу тарихы 
ұзақ, бұрын білім беру мен оқытуды жетілдіру, 
реформалау тұрғысынан зерттелді, отандық 

жəне шетелдік ғылым өкіл дерінің на  з ар-
ын ау дар  ды. Біз  дің ел іміздегі 50-80 жыл-
дар да отандық білім беруді реформалау ға, 
білім берудің мазмұнын модернизациялау ға, 
белсенді оқыту əдістерін енгізуге көп теген 
ұмтылыстар болғанын айтып кеткен жөн.

Отан дық білім беруді білім алушылар дың 
интеллектуалды əлеуетін жетілдіру идея-
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лары қазір гі кезең де оны модернизация лау 
мəс елесіне ай налды. Оның аса маңыз ды бі-
лім бе ру стра тегияларына мын алар жа тады: 
жалпы кəсіби білім берудің сапасын арттру, 
оның даму жағ дайларын қамтамасыз ету, 
білім беру бағ ытына, бағ а лау, ын таландыру 
сая   сатының фор ма сының за манауи кел бетін 
қалып  тас тыру. Аталғ ан мəселенің маңыз-
дылығы елі міз дің интел лектуал ды бол  масын 
қа лып тас тыру үшін ұлт тық білім беру жүйе-
сін қалыпт ас тыру, оның тиі м ділігін арт-
ты ру, отандық ғылымның ин новациялық 
əлеу етінің дамуын қам тама сыз ету қажет-
тіл іктерімен бай ланысты, мұның бар лығы 
за ман ауи маман дар ды əлем дік дең гей ге сай 
білім деңгейі жоғ ары етіп дая рлау ды қажет 
етеді. Қай уақытта да, Қай ұлттың болсын 
көзі ашық, көкірегі ояу, ұлтжанды азамат та-
рын тол  ғандырып кел ген өзек жар ды мəсе ле-
лердің бірі – ұлттық білім беру. Қазір гі кез де 
біздің Республика мы зда білім берудің жа ңа 
жүйе сі жаса лып, əлем дік білім беру кеңіс-
ті гі не енуге бағыт алуда. Бұл педа гогика 
теория  сы мен оқу-тəрбие үр дісін дегі елеу лі 
өз  герістер ге байланысты болып отыр. Білім 
бе ру парадиг масы өз герді, білім беру дің 
жаңа мазмұны пайда болуда.

Қазір Республика ның оқу орын  дары, педа-
гогикалық ұжымдары ұсыны лып отырған көп-
нұс қалық қа байланыс ты өз  дері нің қалауына 
сəй кес кез кел ген үлгі бойын  ша қыз мет етуі-
не мүм  кіндік ал ды. Бұл бағыт та білім беру-
дің əр түрлі нұс қадағы мазмұны, құрылы мы, 
ғы лым ға жəне тəжірибеге негізделген жа ңа 
идея лар, жаңа тех нологиялар бар.

Қазіргі білім беру саласын дағы оқытудың 
озық технология ларын меңгер мей   ін ше са-
уа т ты, жан-жақты маман болу мүм кін ем-
ес. Жаңа технологияны меңгеру оқушы-
н ың ин  тел   лек туалдық, кəсіптік, адам   гер-
ші  лік, рухани, аза мат   тық жəне де бас қа 
көп    т еген адами келбеті  нің қалып тасуы  на 
игі əсерін ти гі зеді, өзін-өзі дамы  тып, оқу-
тəр бие үрді  сін тиім ді ұйым дастыруына 
көмек  теседі. Ел ба сымыз Н.Ə.Назарбаев тың 
«Қазақстан-2050» Қазақс тан хал   қына ар-
нал ған жол     дау ын да «Біздің жас мемле ке ті-
міз өсіп- же т і  ліп, кемел   дене ді, біз дің бала-

лары мыз бен не ме ре  лері  міз оны мен бірге ер 
жетеді. Олар өз ұр  па ғы ның жа уап  ты да жіг-
ер лі, бі лім өрі сі биік, ден  саулық тары мық-
ты өкіл   дері болады. Олар баба  лары ның игі 
дəс  түр  лер ін сақ  тай отыр ып, қазір гі заман ғы 
нарық тық эко  номи ка жағ  дайын да жұмыс іс -
теу  ге даяр. Олар қа зақ, орыс, ағылшын тіл-
дерін ер кін меңгереді, олар бейбіт, жылдам 
өр кен  деу үс  тін дегі күллі əлем ге əй  гі лі, əрі 
сы й лы, өз елінің патриоттары болады» [1], 
- деп көрсетілген дей-ақ, ер теңгі келер күн-
нің бүгінгі ден де нұр лы болуы на ық пал етіп, 
адам  зат қоға м ын алға апа ратын күш –ұлт-
тық білімде. Қай ел дің бол мас ын өсіп өр  кен-
деуі, өр  кениет ті дүние де өзіндік ор ын алуы, 
оның ұлт тық білім жүйе сінің деңгейі не, 
даму бағытына бай ланысты.

Қазіргі заманғы қоғам даму ы ның əр-
еке ті, əлем  дік жəне отан  дық педа  гоги ка, 
психология ғылым дары ның жетіс  тік  терін, 
əсіре се, дамыта оқыту, студен т тер  д ің даму 
ерек шелік тері туралы мəселе лер, ұзақ жыл-
дар бойы екшеліп жинақ тал ған жо  ғ ары 
оқу ор ын   дарында білім беру мақ  саты   ның 
приоритеттерін түбегей лі өз герту қаж етті-
гін туғызды. Бірінші кезекке, бұрынғы ша 
студент  ті пəн дік білім, білік, дағ дылары-
ның белгілі бір жиынтығымен қарулан дыру 
емес, оқу əреке тін қалып тас  тыру негізін де 
студенттерге жеке бас тұлғасын тəрбиелеу 
мақсаты қойылды. Білім беруде студенттің 
тəрбиесі мен дамуына приоритет берілуі, 
сондай-ақ, Қазақстан Республика сы Білім 
Заңына орай оның қызметіндегі өзгерістер 
студенттер ге сапалы ұлтт ық білім беру 
бағдарламаларын енгізуді талап етеді.

Қазақстан Республикасында білім беру ді 
дамытудың «Интеллектуалды ұлт – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасы [2] негізін де білім 
берудің мазмұнын жаңарту жəне балалар-
ды оқыту мен тəр бие леу сапа сын жетілдіру, 
еліміздің əлеуметтік-экономикалық жəне 
саяси жағ дайлары дамыған ел дер дің озық 
тəжірибесіне сəйкес мамандарды қайта да-
ярлау жөнінде шаралар қолдануды қажет 
етеді:

• өз бетінше білім алу жəне оны прак-
тикада қолданудың қажеттілігімен дағ ды сын 
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қалып тастыру ға, таным ның ғылыми тəсіл-
деріне мақ сатты жəне жүйелі түр де баулуға;

• оқушыны жеке тұлға жəне қызмет 
субъектісі ретінде дамытуға, өмірлік құнды 
бағдарларын қалыптастыруға;

• ұлттық мəдениетті құрмет тұтуға 
тəрбиелеуге жəне басқа да мəдени бастама-
лардан нəр алуын бойында қалыптастыруға;

• жалпы негізгі білім беру сатысында 
бейім алды даярлықты жəне орта білім беру 
сатысында бейімді оқытуды қамтамасыз 
етуге бағыталатын болады.

Сонымен, əлемнің озық ел дерінің бі-
лім процесін дегі тə жіри бесі мен өзі міз дің 
мен талитетімізге сай білім беру моде лін 
ұсынуымыз қажет тігі – бүгінгі күн тала бына 
айнал ды. Енді осы ұлттық білім беру қан дай 
ком поненттер ден тұрады деген сұрақ қа ке-
лер болсақ, олар келесі басым бағыт тар дан 
тұрады: 

1) Елбасының білім беруге қатысты 
идеялары жəне оны жүзеге асыру жолдары;

2) Мектептік білім беру қолданысындағы 
оқу бағдарламаларына «Мəңгілік ел» 
құндылықтарын енгізу;

3) Кəсіптік жəне ЖОО-ның білім бе-
ру қол даны сын дағы оқу бағ дарламалары на 
«Мəңгілік ел» құн дылықтарын енгізу.

Осы басым бағыттарға негізделген ұлттық 
білім беру жүйесі келесідей басты ұғымдар 
мен құндылықтардан тұрады:

1 Əр адамның жəне жалпы қоғам  ның 
ал дында нақты айшықталған арман мен 
мұрат болуы керек, соған қарай қоғам бірі ге 
ал ға ұмтылады. Мұнда басты орынды рухни 
құндылықтары иеленіп, одан кейін бар ып 
экономикалық құн дылықтар адамның негіз-
гі мақсаты ретінде таны луы тиіс. Бүгін  гі 
күні ол арман қазақ халқының мүддесі мен 
ұлт  тық ерек шеліктерін негізге алған, бір ұтас 
Қазақстан халқы болып басы біріккен, қо-
ғам   мен өзара жауап кершілікте болатын кəсі-
би мемлекет те өмір сүретін жеке адам  ның 
өз мүмкіндігіне сай жетістікке қол жеткізе 
алу ын қамтамасыз ете алат ын аза мат  тық қо-
ғам құру идеясы болуы тиіс. Мұн   да ғы басты 
ак цент дара  лыққа емес қоғам  дық мүд де ге 
сай өмір сүруге жаса лынуы қа жет. Ол үшін, 

бірін ші ден – ел бір лігі; екін ші ден – эко но ми -
каның бəсе кеге қабілет тілігі; үшін ші ден – 
ин теллектуалдық жасам паз қоғам; төртін-
ші ден – өр кениетті мем ле кет тұғыр лары на 
негізделуі тиіс. 

2 Қазақи ру хы биік ұлт тық идеян-
ың қа  л ып  тасуында тарих пен мəде  ни ет, 
 əлеу меттік тəжірибелердің маңызы зор. 
Ел  дің өзін дік ерек шелік   тері мен тари хи тағ-
дыры ескерілуі қа жет. 

3 Қазақ тың ұлттық құндылық  тар-
ын жаңғырту  бүгінгі  мемлекет тен  өзінің 
ішкі  жəне сыртқы саясатын ұлттық сипат-
та жүргізуді талап етеді. Бұл дегеніміз жаңа 
жаһан дық демократия лық құн дылықтар  дан 
бас тарт пай, осы жаңашыл дықты қалыптас-
тыр уда қазақтың дəстүрлі құндылықтарын 
жаңғырта отырып, ұлттық қорға, яғни, ұлт-
тық тəрбиемізге сүйену. Қашан да мемлекет 
алдыменен адамның кісілік қасиеттеріне, 
тұл ғалық құндылықтарға мұқтаж. Кісілік 
қа сиеттері дегеніміз түсінік, адамгершілік, 
білім ділік, табандылық, адалдық. Тұлға лық 
құн  дылықтар ол мемлекеттің мүддесі, тілі 
мен діні, тарихы мен мəдениеті, даналығы 
мен өнері, ғылымы жəне тағы бас қа лары. 
Осы екі құндылық көздері адам ның қасие-
тімен, адамгершілік рухымен келетін дүние. 
Елдің тəуелсіздігі, тəуелсіздіктің мəңгі əрі 
ба ян ды болуы адамның ұлттық қасиеттеріне 
не гізделген құндылықтарда. 

4 Елбасымыз көтерген ұлт болашағы на 
негізделген «Мəңгілік – Ел» идеясы тарих-
тан ал шақ кетпейді, бүгінгі уақыт талабы-
на сай тарихи танымдық, ұлттық дең гей  де-
гі мəдени құндылықтарға ие, саяси бағы ты 
терең ұғым. 

5 Ұлттық руханиятымыздың өзегі – 
мемлекетт ік тіл мəртебесіне ие қазақ тілі. 
Мемлекет тік тіл – азаматтық сəйкес т ік тің 
бас ты нышандарының бірі. Ана тіл ді кө-
теру мен қоса өзекті болып отырған «Үш 
тұғыр лы тіл» идея сын да қол дауы мыз қа жет. 

6 Мəңг ілік ел болуға жетелей  тін 
бағыт тар дың бірі – дін. Бүгінгі күні жал-
пы жұрт шы  лық дəстүрлі дініміз  дің қай нар 
бұлағынан су сын   дау ға мұқ таж. Се бебі, неше 
түр     лі мə дени, діни, эко  номикалық тоғы-
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суларда жас  тары  мыз өз дінінен адасып, түрлі 
діни ағым  дар мен секталар дың жетегін де 
кетіп жат қаны жасыр ын емес. Сон дық  тан 
да, тұлға ның ой-санасы таза болу үшін, ата 
дəс  түрі міз бен салт-санамыз  ға негіздел  ген 
дін  мен рухани сусын дау қа жет. Дін ді салт-
дəс түрі міз ге қар сы қойып, рухани аз  ғындау -
ға ұшыра  тып жат қан діни секталар мен неше 
түр лі ағым дар дың көп тігінен бас айналады. 
Баланы ата-анасына, əке мен шешені туған 
ұр пағына қарсы қой ған ұс танымы түсінік-
сіз, тұман ды болашақ қа жетелей тін мұн дай 
«адасулар дан» шығар бірден-бір жол – ақиқат 
жолы. Ұлттық дəстүріміз бен тəрбиемізге 
негізделген дін екендігін жеткіншек ұрпақ-
тың санасына жеткізіп, ұғындыру.

Осылай ша «бір мақсат, бір мүдде, бір бола-
ш ақ» арқылы ұлттық ин теллеген ция негіз ін 
қалып  тастыра мыз. Сөй тіп, елбасы айт  қан 
«Мəңгілік ел» идеология  сын жүзеге асыру-
дың бір тетігі – ұлт тық білім беру моделі нің 
жүй е   лен  ген жо ба сын жа сап шығуға болады.

Педа гоги калық тех нология лар білім бе-
ру ай  мағына қатысты, егер білім берудің 
мақсаты – білім жүйе лерін меңгеру ретін д е 
анық тал са, ал, ұлт тық білім беру  дегі не гізгі 
мақсат – жо ғарыда атал ған ба сым ба ғы т тар 
негізінде білім нің са пасы мен көлемін мең-
гер ту жəне ұлттық ин телеген  ция қалып тас-
ты ру болып табылады. 

 Швейцария, Германия, Англия мен 
Америкада білім 3 түрге бөлінеді: қажетті, 
пайдалы, ұнамды. Соның ішінде ұлттық 
білімнің негізіне қажетті білім алынады. 
Қажетті білім баланың жанына, ең алдымен, 
негіз болып ұялаулы тиіс. Əр адамға сондай 
қажетті білім болып табылатын: өз тілінде 
оқи білу,жаза білу,санай білу,өз дінінің негізі 
мен өз Отанын білу. 

Мұның бүгін гі ұлт тық мек тептер ге, со н-
ың ішін де жаңа дан қалып тасып келе жатқан 
Қазақстан дағы ұлт тық білім беру ге де 
тікелей қатысы бар.

Білім беру  дің «жансыз», дə р    мен  сіз 
болуы        ның басты себебі – ұлттық сипа ты 
мен дербес тігінің жоқтығында. Əрбір бі лім 
бе ру орны адам тəрбиелеу ді жалпы мін  дет 
тұтса, ел ал дымен, оны белгілі елдің азама-

ты қылып, сол қоғам ның талабына сəй кес 
тəрбиелеу ге міндет ті. Бағыт – сол ұлт тың 
мінезі мен бол мысы жал пыға бір дей тəуелді 
бол уы тиіс. Білім беру жүйесі қо ғам  дық күй-
зеліс жағ дайын да, дəс түрлер дің құлдырап  
тұр ған кезінде отбасы ның жоғалт қан кейбір 
міндет терін өзі не алып, ұлт тың əлеуметтік 
денсаулы ғын сақ тап қалу керек. Ол үшін 
білім беру жүйесі ұлт тық деңгейде болуы қа-
жет. Білім мен тəр биенің негізі мін  детті түр-
де ұл ттық болмай, өз отаны ның ал дын да ғы 
боры шын өте мей, жа л пы адам затқа қызмет 
іст еу мүмкін емес. Осы тұс та орыс тың ға л-
ым -педагогы С.И.Гессен нің: «Егер білім бе-
ру жүйесі ғылымдық, көркемдік жəне адам -
гершілік талаптарға сай келсе, сон да ғана 
ол шынайы ұлттық болып есептелуі ке р    ек» 
деген пікірі ойды толықтыра түседі. 

Ұлт бола шағы мен ұлт өкілі нің тағ дыры 
бір-бірімен тығыз байланысты, бір-біріне тəу-
елді. Сондық тан, елі мізде ре спублика көле-
мін де ұлт тық білім беру – ұлттың болашағы-
на сəуле шашу мен тең. Бір кезде Шоқан, 
Ибырай, Абай көтер ген ағарту шылық қоз-
ғалысты ХХ ғ. басында Ахмет Байтұрсынов, 
Халел Досмұхамедұлы, Міржақып Дулатов, 
Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаевтар 
жалғастырды [3]. Қазақ халқының іргелі ел 
болуы үшін олар ұлттың тілі мен əдебиеті, 
мектебі мен баспасөздің аса қажет екеніне 
барша жұрттың назарын аударды, білім беру-
дің ұлттық жүйесі болу үшін онда сол халық-
тың қаны мен жаны, рухы болуы тиіс деді. 
Мəселен, Міржақып Дулатов: жалғыз құрғақ 
білімді үйретіп қана қоймай, біліммен бір ге 
жақсы тəрбиені қоса беру керек екен ді гіне 
назар аударды. Соның негізінде «балқыған 
жас баланың ойына, қанына, сүйегі не ұлт 
ру хын сіңіріп, ана тілін анық үйре тіп шы-
ғару» ұстанымын алға тартып, қазіргі ел-
ба сы көтеріп отырған ұштұғырлы тіл сая-
саты ндағы мемлекеттік тіл – ана тілінің 
мəр    тебесін анық таса, Жүсіпбек Аймауытов: 
«Баланың тіл байлығын арт тыру ға, еркін 
сөй   лей білуі не көңіл бөлу бас қа тіл дер-
дің тіл үй рену ге көмекші құрал болуын 
қа ра  с  тыру керек», - деп басқа тілдер ді үй-
ре ну қажеттігіне мəн берген. Ал, Мағжан 
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Жұмабаев болса, «Əрбір ұлт тың баласы өз 
ұл  ты  ның ара сын да өз ұлты үшін қыз мет 
қы ла тын бол ғандықтан, тəрбие ші баланы 
сол ұлт тəр биесімен тəрбиелеуі тиіс», - деп, 
ұлт тық тəрбие мен ұл ттық идеология н ың 
қажеттігін сол кезде-ақ ай тып кет кен. 

Жо ғары да атап көр сетіп кет кен ұлт тық 
білім беру жүйе сінің тірегі – «мəңгілік ел» 
құн дылықтарын сонау 20 ға сырд ың ба сын-
да қазақ зиялы ларының бір қатары: Ахмет 
Байтұрсынов, Міржақып Дулатов тар өз ең-
бек терін де талай мəр те көтер  ген бо латын. 
Мə селен, А.Байтұрсынов ұлт   тық білім 
бе ру – оқу-жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тари-
хы, есеп, шаруа-кəсіп, қолөнер, жағрафия, 
жар а тылыс ілім  дері мен ба ғ дарлануы тиіс-
тігін, ал М.Дулатов: «Əдебиет ті, тарихты 
жəне география ны бір ік тіріп (интеграция-
лап) «Біздің Отан» деген атпен оқы ту 
қажет. Өлкенің география сын оның тарихы 
мен əде биеті нен бөліп қарау ға болмайды. 
Ал ды мен балаларды күнделік ті өмір дің 
тұрмыс-салты, тіршілігімен байланысты өз 

жұртының тарихын оқыту дан бастаған жөн» 
жəне «Мұндай балалар мектеп бітір ген нен 
кейін қай жұр т тың арасында жүр се де, сүйе-
гіне сіңген ұлт рухы жасымайды, қайда бол-
са да, тіршілігінде қандай ауырлық өзгеріс-
тер көрсе де ұлт ұлы болып қалады»деген 
ұтымды тұжырымды ұсын ған. 

Сонымен, ұлт тық білім мазмұны қандай 
болуы тиіс деген мəселелер ді жоғары  да-
ғы ғалым  дардың пікірін шетел ғалымы 
А.Я.Данилюк тың пайым дауы мен тоғыстыр-
сақ, «Ұлттық білім беру – оқушылар дың 
əлемдік мəдениет ая сын дағы ұл ттық мə де-
ниетті меңгеру ге, соны мен қатар, оны шы ғ-
ар ма  шылық тұрғыдан дамытуға ба ғытталған 
əлеу  мет тік қызмет ат  қаратын білім жүйесі-
нің гуманитарл ық құрам дас бөлігі». Демек, 
ұлттық білім жүйесі нің негізін қалайтын – 
гуманитарлық пəн дер болып табылады екен. 
Ал, гуманитарлық білім жүйесінің басты 
міндеті – объективтік тарихи-мəдени үрдістің 
сəйкес келуі мен қатар, отандық мəдениетте 
оқушылар дың танымын қалыптастыру.

Сонымен, ұлттық білім жүйесінің негізін қалайтын пəндер қатары.

1-тірек-сызба
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Бұл пəндер Отан дық мəдениет  ті сол 
қал  пын да сақтап қана қалмай, оның даму-
ын қамтама сыз етеді. Бұл пəндер арқылы 
ұрпақтан-ұрпаққа тарихи-мəдени үрдістер 
өз жалғасын тауып отырады.

Ұлттық білім беру үздіксіз түрде жүріп 
отыруы тиіс. Ол үшін, білім берудің барлық 
сатыларында жүйелі жалғасып жатуы тиіс. 
Мəселен (2-тірек-сызбаға назар аударыңыз):

2-тірек-сызба. Ұлттық білім беру моделінің жобасы

Бұл тірек-сызба дан көріп отыр ғанымыз-
дай, бірың ғай ұлттық білім беруде тө мен-
дегідей мақсатқа қол жеткіземіз:

- оқушылар дың ұлттық санасын қалып-
тастыру;

- халқына деген құрмет, мақтаныш ұялату, 
ұлт тық рухын дамыту;

- ана тілін, дінін, тарихын, мəдение тін, 
өне рін, кəсібін меңгертіп, салт-дəстүрін, мə-
де ни мұраларын қастерлеу;
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- шыдам дылық, жинақылық, намыс шыл-
дық, сенімділік мінездерін қалыптастыру;

- сұлулықты, тазалықты сүйетін, салауат-
ты, ұлт алдында ерекше істерді шешу  ге 
қа білет ті, іскер, білімді, жауапкершілікті, 
текті, алғыр тұлға тəрбиелеу.

Нəтижесінде, терең теория лық білімді, 
бі лікті, ұлттық игіліктерді, адамзат тық құн-
ды         лық  тар мен рухани-мəдени мұра лар са-
бақ   тас тығын сақтай отырып, ой-өрісін, 
дүние  таны мын кеңейте білетін, тəрбиелі 
ұлт азаматы, «толық адам» тұлғасына қол 
жеткізе   міз. Солайша, ұлттық интеллеген-
ция  ны қалыптастыратын боламыз.

Қорыта айтқанда, басқаның мəдениетін 
өз мəдениеті арқылы қабылдау қағидасы 
жүзеге асырылуы тиіс. Немесе өзін-өзі сый-

лай алмаған, өзгені құрметтемейді. Өткенге 
салауат айтып, болашаққа үмір артпаған – өз 
елі   нің патриоты бола алмайды. Сондықтан 
да, алдымен баланың жан дүниесін, көкірек 
көз ін тазалап, рухани тəрбие сіңірмеген соң, 
оған математиканы ұқтырып, не шет тілін 
жаттатып не керек?

Демек, ұлттық білім беру деп – өз ұлтының 
тарихын, төл мəдениетін, туған тілі мен 
əдебиетін, ұлттық ділі мен дінінен хабардар 
етіп, əр білімгерді жастайынан ұлтжанды 
етіп тəрбилеуге бағытталған білімді айта-
мыз. Оның басты белгісі – халықтың ұлт-
тық рухының болуы.Ұлттық білім барлық 
жұмыс түрлерінен, білім берумен қатар 
тəрбие жұмыстарының барлық         мазмұнынан 
көрінуі қажет.
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БІЛІМ САЛАСЫ ƏРҚАШАН ПРЕЗИДЕНТ НАЗАРЫНДА

Мақалада Президенттің халыққа жыл сайынғы Жолдау жасау дəстүрі қалыптасқаны жай-
лы, Жолдауда мемлекеттің экономикалық-қаржылық дамуы, мəдениет пен спорт, сыртқы са-
ясат, ішкі өндіріс пен елдің табысын еселеу мақсаттарымен қоса білім саласын алға қойып, 
оларды іске асырудың негізгі тетіктері белгіленетіні жайлы мəселе көтерілген. Əр жылғы 
Жолдаудың өзіне тəн ерекшеліктері, алдағы дамуда басымдық беретін салалары болатыны 
жайлы айтылған. 

Түйін сөздер: Елбасы, білім, ғылым, жолдау, мəдениет.
   
В статье рассматриваются сложившейся традиции ежегодных Посланий Главы государ-

ства народу. В Посланиях поднимаются проблемы финансово-экономического развития го-
сударства, ставятся задачи наращивания внутреннего производства, достижения высоких 
показателей в культуре, спорте, образовательной сфере и намечаются основные пути их 
решения. Также отмечается, что каждое Послание имеет свои характерные особенности, 
проявляющиеся в приоритетном освещении развития тех или иных отраслей

Ключевые слова: Президент, образование, наука, послание, культура.
   
The article says about tradition of the annual President’s Message to the people. The President’s 

Messege raised issues of fi nancial and economic development of the state, put the problem of do-
mestic production capacity, to achieve high performance in culture, sports, education sector and 
outlined the main ways of their solution. It is also noted that each message has its own peculiari-
ties, manifested in the light of priority development of various sectors.

Keywords: President, education, science, message, culture.

«...Қазаққа оқу бұрын бір мəртебе болса,
енді мың мəртебе керек болды. Қазақ
алдыңғы болашағын ойлауы керек».

Сəкен Сейфуллин
Тəуелсіз Қазақстан бəсекеге қабілет ті 50 

ел   дің қатарына қосылу ды мақсат етіп, осы 
жол  да 20 жылдан астам уақытта қыруар 
табыс тарға қол жеткізді. Ал кез кел  ген мем-
ле кет тің бəсекеге қабілеттілігінің бір ке пілі 
- білім. Сондықтан Елбасы мыз білім мен 
ғылымға арналған алқалы жиындар  дан бас -
қа жыл сайынғы халыққа Жолдауларыда бі-
лім саласын дамытуды басты мəселе нің бірі 
ретінде көрсетіп отырады.

Білімді бағамдай білген Елбасымыз 
Н.Ə.Назарбаев «XXI ғасырда бiлiмiн дамы-

та алмаған елдiң тығырыққа тiрелерi анық. 
Бiздiң болашақтың жоғары технологиялық 
жəне ғылыми қамтымды өндiрiстерi үшiн 
кадр лар қорын жасақтауымыз қажет. Осы за-
ман  ғ ы бiлiм беру жүйесiнсiз əрi алысты бар-
лап, кең ауқымда ойлай бiлетiн осы заманғы 
бас қарушыларсыз бiз инновациялық эконо-
ми  ка құра алмаймыз.

Демек, барлық деңгейдегi техника лық 
жəне кəсiп тiк бiлiм берудi дамытуға бағыт-
тал  ған тиiс тi шаралар қолдануы   мыз шарт», 
- деп тұжырымдады [1]. 
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Өркениет ті елдер де мемле кет басшылары-
ның халыққа жыл сайын жолдау жасау дəс-
тү рі қалыптас қан. Жо лдауда мемле кет тің 
эко  но микалық-қаржы лық дамуы, денсаулық 
пен білім, сыртқы саясат, ішкі өн діріс пен ел-
дің табысын еселеу мақсат тары алға қойы-
лып, оларды іске асыру дың негізгі тетік тері 
бел гіленеді. Əр жылғы жолдаудың өзіне тəн 
ерекшеліктері, ал дағы дамуда басым дық 
беретін сала лары болады. Демократия лық 
даму жол ын таң даған біздің республика-
мыз да тəуелсіздік ке қол жеткіз ген соң осы 
өнегені қолданыс қа енгізді.

Мемлекетіміз дің Ата Заңының 44-ші 
бабы  ның 1-ші тармағында: «Қазақстан хал-
қы  на елдегі жағ дай мен республика ның ішкі 
жəне сырт  қы сая саты ның негіз гі бағыт тары 
тура лы жыл сайын жолдау арнайды», - деп 
көрсетеді [2].

Мемлекет басшы сы ның ал ғаш қы Жолда-
уы халық зер дес іне 1997 жылы 10 қазан да 
«Қазақстан - 2030: бар лық қазақстандықтар-
дың өсіп-өркендеуі, қауіпсіз дігі жəне əл-ау-
қа тының артуы», - деген атаумен же т кені 
бел   гілі. Бұл де м ократия лық принцип тер    ге 
бет бұр ған тəуел сіз елдің бас шысы ретін-
де ха  лық тың сенімі мен тіле гін, ар маны мен 
мақ    сатын тоқ ай ластырып, сол үде ден шы-
ғу жолына күш сал ған көш бас шы  ның ал-
ға ш  қы Жолдауы болатын. Эко номика лық-
қар    жылық дағдарыс халықты əбден қыс-
қан, күнкөріс қамының ең қиын тұсын да 
ел халқына ұсы  ныл ған Жолдау республика 
хал  қы н ың көкірегіне болашағына деген сен  -
і      м  ді ұялатып, Президент тің алға қой ған мақ -
саттарды жүзеге асыруға мүмкін дік ту ды       -
ра  тынына айрықша назар аударған сəт еді. 
Қазақстан ның тұңғыш Президенті   сол   Жо-
л           дау  да: «2030 жылы біздің ұрпақтарымыз бұ  -
дан былай əлемдік оқиғалар дың қалтары сы-
н д а қалып қоймайтын елде өмір сүретін бо  л-
а  ды, - деп мəлімдеген еді [3]. Елбасының осы 
сөз деріне сол кезде күмəнмен қараған дар аз 
бол ған жоқ еді. Өйткені ол кезде елі міз ауыр 
эко номикалық дағдарысты əлі де ең сер  ме-
ген еді. Ал 20 жылғы тəуелсіз дамуы мыз   дағы 
қол жеткіз ген табыстарымыз Елба сы бер ген 
уə де  нің шындық қа айнал ғанын дəлел деді.

Қазақстан Республика сы  ның Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан - 2030» 
Даму стр а тегиясын  д а білімді дамыту ды ер-
ек ше атап көрсетті. Қазақстан Республи-
ка  сының білім беру жүйесі  нің 2030 жылға 
дейі нгі - кезеңіне ар налған даму стратегия -
сы жəне əрбір білім дамуы  ның кезең-кезеңін 
қам ти тын стратегия  лық жоспарлары дайын-
далды. 

Білім беру саласында болып жатқан же-
тіс  тік тер мен жаңалықтарға мемлекетіміз 
же те көңіл аударып, жан-жақты қолдау көр-
се т уі мен бастамалары арқасында білім мен 
ғылым ды дамыту саласында едəуір та бы-
с   тарға қол жеткізді. БҰҰ-ның дерегінше 
Қазақстан   дағы сауат ты  лық халық тың 99,6 
пай ы зын құрайды. Бұл əлем елдері мен са-
лы  с   тыр ған да өте жоғары көрсет  кіш. 2009 
жы лы жаппай білім беру мониторингі бой-
ы н  ша ЮНЕСКО -ның арнайы баянда ма-
сы    н да көрсетілген дей баршаға арналған 
бі   л ім беруді дамыту индексі бойынша 
Қазақстан Республикасы 129 елдің арасыда 
1-орынға қол жеткізді. Бірқатар мектепте де 
үш тілде білім беру жүйесі енгізілуде. Ал-
дың ғы қатарлы елдердің тəжірибесіне сүй-
е н іп, «Е-LEARNING» электрон дық оқы ту 
жүйе сі де біздің елде қолданысқа енгі зі ле 
бастады. Елбасы 2012 жылғы Жолдау ы н  -
да: «Бүгінде Назарбаев Университеті мен 
Зияткерлік мектептер табысты жұмыс іс  -
теу де. Кəсіптік-техникалық білім беру дің 
озық мекемелерінің желісі дамып келеді. 
Ол ар дың тəжірибе сін бүкіл қазақстан дық 
бі  л ім беру жүйесіне таратып, барлық білім 
бе  ру мекемелерін солардың деңгейіне тарту 
қажет», - деген міндет қойды [4]. 

Еліміз 12 жылдық білім беруге көшуге 
дайын дық үстінде. 12 жылдық жалпы ор та 
білім беру Тұжырымдамасында: «12 жыл-
дық білім берудің басты мақсаты: өзінің жə-
не қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді 
ет  у  ге дайын, өзгермелі даму үстіндегі ортада 
өмір сүруге бейім, бəсекеге қабілетті жəне 
құ   зі р ет  ті шығармашыл, білімді тұлғаны дам-
ту жəне қалыптастыру», - деп көрсетілген.

Ғылым мен білім саласын дамыту ға ар-
налған жаңа құжат - Білім беруді дамытудың     
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2011-2020 жылдарға арнал ған мемлекет тік 
бағдарла ма сы іске асырыла бастады. Жас 
ұр пақ қа мектеп ке дейінгі тəрбие беру мен 
оқы ту Елбасы ның тікелей бақылауын дағы 
өз ек т і мəселе нің бірі. Осы істі алға апа  ру 
мақ   са тын д а «Балалар ды мектеп ке дейінгі 
тəр   бие жəне оқытумен қамтама  сыз ету жө-
ні н  дегі «Ба ла пан» бағдарламасы» қа был-
дан ды. Бұл жо ба бойынша балаларды мек-
тепке дейі нгі меке мелермен қамту 5 ке зең 
арқылы са  ты лай жүрг ізіліп отыр. 

Қазақстандық білім беру жүйесі халық-
аралық білім кеңістігіне кірігуге бет бұрды. 
Қазақ елінің оқушы лары соңғы жылдары 
бі лім сапа сы  ның көр  сет  кішін анықтайтын 
ха лық   ара  лық жарыстар  ға қатысып үздік та-
бы старға қол жеткізу  де. 

Ғалымдар дың деректері не сүйен   сек 
Қазақстан   2007    жылы бірін ші рет 4-сынып-
тар оқу  шылары   ның білім жетіс тік  терін ба-
ға   лау жөнін дегі TIMMS - 2007 зерттеу лері-
не қатыс қан да еліміз  дің оқушы   лары 59 ел-
дің іші нде математи  калық білім бойын ша 
5- оры нды, жаратылыс  тану білімі бойынша 
11-орынды, жал пы нəтиже лер бойын ша 
7-орынды иеленді.

Кейінгі жыл дары білім беру ұйымдарын-
да Ұлт тық бірың  ғай тестілеу ге, Мемлекеттік 
ар а   лық бақылау ға, пəн дік олимпиа да мен 
ғы лыми жобалар жары сына ерек ше кө ңі л 
бөлініп, мектеп жұмысы  ның рейтин гі осы-
лар  ға тəуелді болуда. 

Қазақстан Президен ті Жол дауында мек-
теп  тегі тəрбие жұмысы на жете көңіл бөлу 
қа жет  тігін де ес ке алды. Оқу-тəр бие үде-
рі сінде патрио тизм, мораль мен пара сат-
ты лық норма лары, ұлт ара лық келі сім мен 
толерант  тылық, тəн нің де, жан  ның да да-
муы, заң ға мойы н ұсын ушылық сияқ ты 
құн дылық тарды оқу шы лар бойына сіңі ру 
қажет тігін баса көрсет ті.

Ал оқушы лары мыз дың тəлім-тəрбиесі 
қан  дай деңгейде екенін анықтау өте қиын 
іс. Ол бі л ім сапа сын өлшеген əдістермен 
(ҰБТ, МАБ жəне т.б.) өлшенбейді. Оқу-
шының ру ха   ни деңгейін, адамгершілігін, 
ізеттілі гін, от  ан  сүйгіштігін оның қоғам дық 

іс-əрекетінен, қорша ған орт а мен қарым-
қатынасы  нан ғана білесің.

Мектеп тегі білім мен тəрбие   нің қа шан 
да мұғалім   дер  дің қабіле тіне, білім-білі гі не 
бай ла  ныс  ты бо латын дық тан  Ел ба сы   өз    
Жол  да у ын   да педагогтар   дың біліктілі гін ар-
тты ру   ға деген талап тар ды күшей ту қажет-
тігіне тоқ талд ы. Мемлекет бас шысы əр 
өңірде пе да гогтар  дың біліктілігін ар т тыра-
тын интег ра циялан ған орталық тар болу-
ын талап етті. Мемлекет бір мез гілде білім 
беру қыз меттерін көр сет уге, əрі олар  дың 
сапасы на баға беруге тиіс емес, сон дық тан 
педа гогтардың білік тілі  г ін бекітудің тəуел -
сіз жүйесін құруды тапсыр ды.

Кембридж универ ситеті  мен ықпал дас тық-
та мұ ғалім  дер ді қайта дая рлау дың қағидатты 
жаңа бағ дарламасы іс ке қосыл ды. Осы бағ-
дар ламаға сəйкес бес жылда республика да 120 
мың адам білік тілік терін көтере  тін болады, ол 
мұғалім дер корпусы ның үштен бірінен ас  тамы 
деген сөз. Сонымен қатар 2012-2016 жыл дарға 
арнал ған мектеп оқушылары н ың функционал-
ды сауаттылы   ғын дамыту жө нін   дегі Ұл т тық 
іс-əрекет жоспары жасалды. Ор та білім беру-
де - Назарбаев зияткер  лік мек  теп  тері, жоғары 
мектепте - Назарбаев Уни версите ті сияқты 
жаңа үлгі де əлемдік стан  дарттар ға сай білім 
беретін оқу орын да ры ашы  лып жұмыс істеуде. 
Қазақстан ТМД ел   дерін де бірі н ші болып 
жоғары білім беруде үш деңгейлі - «бакалавр-
магистр-филосо фия док торы» жүйесіне 
көшті. Қазақ елі талапты жас  тар ды «Болашақ» 
бағдарламасы бойын ша əле м нің ең таңдаулы 
жоғары оқу орындарына жі  беріп оқытуда.

Жоғары білімді, өз кəсібі нің шебер маман-
да  р ын даярлау мəселесі əр қашан да өз ек-
ті. Кез келген мемлекеттің дамуыда ма ң-
ыз    ды рөл ат қаратын маман дық тар бола-
ды. Солар дың бірі - мектеп мұғалімі. 
Қазақстан Президенті «Болашақ та ең бек 
ет іп, өмір сүретіндер бүгінгі мек теп оқу-
шы  лары, мұғалім оларды қалай тəр биелесе 
Қазақстан да сол деңгейде болады. Сондық-
тан ұс тазға жүк телетін міндет өте ауыр», 
- деп мұғалім рөлін жо ғары бағала ған бо-
ла  тын. Мұғалім мəртебесін дамыған ел-
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дер  дегі деңгейге жеткізу бағытында еліміз-
де көп теген істер атқарылуда. Тəуелсіз дік 
жыл  дары республика ның білім жəне ғылым 
қыз меткерлерінің бірнеше съездері өт кізіл-
ді. Дост астық ел дері нің жаңа тарихында 
тұң ғыш рет ТМД мемлекет тері нің білім 
қыз мет кер лері мен мұғалімдері нің I съезін 
Қазақстан Республикасы ұйыт қы болып 2010 
жылы 26-27 сəуірде Астана да өт кізді. Бұл 
бас тама көптеген елдер тарапынан қолдау 
тау ып, лайықты бағасын алды. Мемлекет та-
ра   пынан ұстаздар беделін көтеру жолында 
көп игілікті істер атқарылуда. «Білім тура лы» 
Заң ға еліміздің тарихында алғаш рет мұға лім 
мəртебесі туралы бап енгізілді. Онда педа-
гогтардың жұмысын жемісті ету дің, ын талан-
дыру дың құқықтық тетіктері қарас тырылды.

Ұстаз дың қоғам   дағы мəрте бесін кө теру 
мақ  сатын  да Қазақстан Республикасы Білім 
жə не ғылым министр лігі өз пор талын  да «Мұ-
ға  лім нің даңқ кітабы» бөлі мін аш ты. Он да 
елі  міз дегі үздік мұғалім дер дің озық педа  гоги-
ка  лық жетістік тері насихат тала т ын болады. 

Жаһан дану заманын да тек бiлiм мен ғылым 
ға на адамды бос тан дық қа, қадiр қасиеттi құр-
мет теу ге жəне лайық ты тұр мыс сүру ге жете-
лей дi. Ол үшiн Президент тiң сөзi мен айт сақ 
«Жоғары білім сапасы ең жоғары халық-
аралық талаптарға жауап беруі тиіс. Ел дегі 

жоғары оқу орындары əлемнің жетек ші 
университеттері нің рейтингіне енуге ұм-
тылулары керек» [5].

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Бірінші 
кезекте, бұл – апатты мектептер мен үш 
ауысым да оқыту проблемаларын шешу...», 
- деп, білім жайлы айтса, ал ғылым жай-
лы «Индустрияландыру бағдарлама ла ры 
шеңберінде база ларын да ғылым   ның эко  но-
ми   ка сала лары  мен жəне маман дар дайындау  -
мен бай ланы сы қамтама  сыз етілетін 10 ЖОО 
анық  талды», - деді. 

Ал елімізд егі бірлік жайлы «Біз тұрақ-
тылық ты бағалай білгеніміз  дің ар қасында 
бүгінгі табыстар ға жет тік. Еш кімді кемсітпей, 
ешкім нің тілі мен ділін мансұқтамай, бар -
лық азамат тарға тең мүмкіндік беру ар қылы 
тұрақ  тылықт ы нығайтып келеміз. Біз дің 
кейінгі ұрпақ қа аманат   тар ең басты бай-
лы ғы мыз – Ел бірлігі болуы керек. Осынау 
жалпы   ұлт тық құндылық ты біз əрбір жастың 
бойына сіңіре білуге тиіспіз», - деп, басып 
айтты [6].

Түйіндей айтқанда білім беру сала-
сын    дағы осы жетістік тер мен жаңалық-
тар Қазақстан Республи касы Президен-
ті Нұрсұлтан Назарбаев тың жете көңіл 
аудар ып, жан-жақты қолдау көрсетуі мен 
бастамала ры арқасында жүзеге асырылуда.
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Бүгінгі Қазақстан – қоғам өмірі нің бар-
лық салаларын  да оң өзгеріс терге жетіп, 
эко  номикасы, білімі мен мəдениеті тұрақ-
ты да мы  ған, ынты мағы жарасып, берік нығ-
ай ып келе жат қан ең селі ел. Əлем таныған 
Елбасы мыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев-
тың салиқалы саясатының арқасында əлеу-
меттік-экономикалық даму үрдісіне қол жет-
кі згенімізді Қазақстан халқы мақтан тұтады.

Қазіргі таңда Қазақстан – ол жаңар ған жəне 
серпін ді даму мен алға басып ке ле жатқан ел. 
Елі міз тəуелсіз  дік алған əң жылда айтулы же-
тіс тіктерге жетіп, өзін дік тəжірибе жинақ тап, 
нығ айып келуде. Аз уақыт тың ішінде еге-
мен еліміздің əлеу мет тік-эконо микалық əл-
ауқаты, мəдени, рухани кел беті бұрын бол-
ып көр ме ген биік дең гей ге кө тері ле түсті. 
Яғ ни, бұл жыл  дар барша қазақстандықтар 
үшін қайыр лы жыл дар болды. Елба сы Н. 
Назарбаев  тың түбегей лі эко номикалық ре фо-
р    малары  ның нəтижесінде ту ған Қазақстаны-
мыз көр  кейіп келеді. 

Қазақстан Республика сы ның бі лім беру 
сала  сын    дағы мемлекет тік сая саты 1991 жыл-
дан кейін заң нама  лық база лар ды реформа-
лау бағы тында жүзеге асыры ла бастады. 
Білім беру сала сын бас қару мен оны қар-
жы  лан дыру, білім беру жүйесі  нің сапа  сын 
ар т тыру міндеттері   мен байланыс тыры лады. 
Ал еліміз дегі білім беру сала сын жедел дете 
рефор малау 1995 жылдан басталады. 

Қазақстан  ның тəуелсіз   дік жылдарында 
жоғ ары жəне орта білім беру жүйе сін рефор-
ма  лау кезеңін шарт ты бес кезең    ге бөлуге бо-
л ады. Оның бірінші кезеңі (1991-1994жж) 
– жо ғары жəне орта білім беру саласы ның 
заң намалық жəне норматив тік-құқықтық 
базасы  ның негізінің қалан уы. Екінші кезең 
(1995-1998 жж) – жоғары білім беру жүйесі  -
нің маз мұнын терең  де ту ар  қылы жаңар ту. 
Үшінші кезең (1995-2000 жж) – білім беруді 
бас қару мен қаржылан дыру ды орталық тан 
алу жəне білім беру ұйым дарына академия -
лық еркін   дікті ке ңей ту. Төртінші кезең (2001 
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жылдың басы-2009 жылдар) – жоғары жə не 
ор та білім беру жүйесін стратегия  лық дамы-
ту. Бесін ші кезең (2010 ж. мен қазіргі уақыт -
қа дейін) – жоғары жəне орта білім беру 
жүйе сін əлемдік білім кеңістігін  дегі ық  пал-
дас  тықты арт тыру мен сапаны көт еру [1]. 
Осы жүргізілген реформалар   дың ар   қасын-
да білім беруді басқаруда демокра тия       лық 
сипат  тар ор ны ға түсті, білім мекемелері нің 
өкілеттілік   тері кеңей ді, мемлекет  тік жал пы 
орта жəне бас тапқы кəсіп тік білім нің тегін 
жүр гізілуі кепіл  ден діріл ді, білім беру дің үш -
тұғырлылы  ғы жүзеге асырылуда. ҚР азамат-
тары  мен қатар, басқа мемлекет тер   де тұра-
тын қан дастарымыз    дың тарихи от ан ын   да 
білім алуына мүмкін шілік ашыл ды, елі міз ге 
аса қажетті маман дық тар  ға мем лекет тара-
пы нан білім грант тары ның желісі ұйым дас-
ты ры лып жыл сайын ұлғайтылуда.

Еліміз дің эко номика сымен қатар қазір гі 
таң да білім беру саласы айтарлықтай үлкен 
өз геріс  тер  ге ұшырап, биік белес терді алып, 
ал  ға қарай тез қар қынмен ұм тылуда. Елбасы 
адами капитал ды дамыту  дың қажеттілігі 
мен маңызды лы ғын Қазақстан  ның ал ға шқы 
тəуел сіз  дік жыл дарында-ақ түсі ніп, білім 
беру жүйесін реформалау ды бастау ға жəне 
жүргізу ге жан-жақты қолдау көрсетіп, нə-
ти  жесінде білім беруді қарқын ды дамыту 
мен жаңғыртуға мүмкіндік берді. Қазақстан 
Прези  денті нің Назарбаев Университеті сту-
дент тері алдын да «Қазақстан білім қоғамы 
жолында» атты баян дамасын да, «Біз «білім 
– ғылым – инновация лар» үш тігі билеген 
пос тиндустрия  лық əлем ге қарай жыл жып 
келе міз» - деп атап өт кен болатын. Бұл 
кезең де еліміз дегі білім беру жүйесі нің Ұлт-
тық стандарт тары қалыпта сып даму үстінде 
бола тын. Елбасы   ның бұн дай көрегендігі-
нің ар қасында, біраз жыл дар ішін де əлем дік 
білім беру жүйесі жаңа стандарттар ға өтіп 
еліміз дегі білім беру жүйесі тың серпіліс 
алды.

Ел басының бастамасы мен 2005 жыл-
дан бастап еліміз де білім беруін дамыту дың 
2005 – 2010 жылдарға арналған мемлекет т ік 
бағ дарла ма сы, Қазақстан Республикасын-
да техни калық жəне кəсіп  тік білім беру ді 

да мыту дың 2008 – 2012 жылдарға арнал-
ған мемлекет  тік бағдарла масы, 2007 - 2011 
жыл дарға арналған «Қазақстан балалары» 
бағ дарла масы, Балалар  ды мектеп ке дейін-
гі тəрбие  мен жəне оқыту  мен қамтама сыз 
ету жөніндегі 2010 – 2014 жылдар ға ар нал -
ған «Балапан» бағдарламасы, еліміз дің 2020 
жылға дейінгі стратегия лық даму жос парын 
іске асыру мақсатын да Қазақстан Республи-
ка сы Президенті н ің Жарлығы мен Қазақстан 
Республикасында білім беру ді дамытудың 
2011-2020 жыл дар ға арнал ған мемлекеттік 
бағдарлама сы бекітілді [2].

Дарынды жас қазақстандықтар  ға əлем-
нің үздік универ ситеттерін  де білім алу ға 
мүм кін дік бере тін Қазақстан Республика-
сы Президенті  нің «Болашақ» халықара лық 
стипендия сын іске асыру еліміз  дегі ада ми 
капитал  дың дамуына қосыл ған елеу лі үлес 
болды. «Болашақ» халықара лық сти пен-
дия сы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев  тың 
Жарлығы  мен 1993 жылы 5 қараша да қа-
бы лдан ды. 1994 жылдан берi жылма-жыл 
қазақстан  дық жастар шетел  дiң алдың ғы 
қатарлы оқу ор даларына жiберiл iп келе-
дi. Президент  тiң бас тамасы мен ашыл ған-
дық  тан, қалың жұр т шы  лық пен қоғам-
да бұл бағдар лама түлек терiне қараты ла 
«Президенттiң балапан дары» деген бей-
рес ми атау қалыптас ты. Ал Елбасы ның 
өзi «болашақтықтар   мен» бiр кездесуiн де 
олар  ды «менiң дос тарым» деп те атады. 
«Бо лашақ» стипендиясы ның мемлекет  тiк 
маңызы осы екi жайт тан-ақ байқалса керек.

Мемлекет басшы сы  ның бас тамалары-
ның ар қасын да еліміз  дің білім беру саласы 
тұрақ  ты даму үстінде. Білім беру процесін 
ресурс  тық қамтама  сыз ету үшін жағдай лар 
жасалды. Білім дамуы ин дексінің, TIMSS 
(Trends in Mathematics and Science Study) 
салыстырмалы зерттеулері нің көрсеткіш-
тері, құқық тық жəне ақпараттық қамтама-
сыз ету – осын ың дəлелі. 2010 жылғы 11 
нау рыз  дан бастап Қазақстан еуропа лық 
бі лім беру кеңістігінің (Болон процесі) то-
лық  қан ды мүшесі болған алғашқы орта-
азия  лық мемлекет бола отырып, Болон де-
к ларациясы на ресми түрде оның 47-ші мү-
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ше  сі болды. Бұл қазақстан дық жоғары білім 
бе ру реформасына берілген жоғары баға. 
Бо лон процесіне қатысу шетелдерде ак а де-
ми я  лық дəреже нің салыс тырмалылы ғын, 
сту дент тер мен оқытушылар дың білікті лік 
дең гейлерінің, еуропалық өңірлер де жоғары 
бі лім туралы қазақстан дық дипломдар  дың 
та нылу ын жəне біздің түлек теріміз дің кез-
кел ген елде жұмыс қа орналасу құқы ғын 
қамтамасыз етеді [3].

2011 жылы білім беру сала сын мемлекет-
тік бюджет ар қылы қар жылан дыру 203 
млрд-қа өсті, осылайша 1 трлн. тең гені не-
ме   се, ЖІӨ 3,8 пайы зын құрады. Мемлекет -
тік бағдарламаны жү зеге асыруда да біршама 
іс-шара лар жүзеге ас  ы рылды. «Ғылым ту-
ра лы», «Назарбаев Қоры, Назарбаев Унив-
ер  ситеті, Назарбаев Зия тке р лік мектеп-
те  рі  нің мəртебесі» туралы Заң қабылдан-
ды. Сондай-ақ, «Білім туралы» Заң  ға да 
түбегейлі өзгерістер енгізілді. Білім бе ру 
са  ла сын дамыту дағы басты бағыт тар  дың 
бірі – Ел басы ның тап  сырмасы  мен бар  лық 
білім беру деңгейлерін де са па ны бақылау-
дың бірыңғай вертик алі құрыл ды. 

2020 жылға қарай бар  лық ба лалар мек  -
теп жа сына дейінгі оқыту мен қа м тылуға 
тиіс. Бұл үшін «Балапан» ар найы бағ-
дарлама сы əзір   ле нуде. 2020 жылға қарай 
ор та білім беру де 12 жыл дық оқыту моделі -
нің та бысты жұ мыс істеуі үшін Үкімет 
бар  лық қажетті шар а  л ар ды қабылдайтын 
болады. Кəс іп тік жəне тех    ни калық білім 
беру кəсіби стан дарттар  ға не  гіз  деліп, қатаң 
түр де эко номикалық қа жет тіліктері мен өз-
ара байланыстырыл  ды. Жол дауда сондай-
ақ, жо ғары білім са пасы ның халықар а лық 
талап тар ға жауап беру ге тиіс екені, бұл 
үшін жоғары оқу орын да ры əл ем нің жетек-
ші университет тері нің рейтингісіне енуге 
ұмт ылуы міндетті екені ат  ап көрсетілген. 
Бо ла шақ та қазақстандық адам капитал ы-
ның бəсекеге қабілет тілі гін арт тыру үшін 
белсенді инновация лар тар ту жос пары-
ның маңызы да ерекше. Адам ре сурстары-
ның білім сіз болуы келе шек тің тиім  сіз 
болатынын ай қын көрсетіп отыр.

Сондай-ақ бұл салада ел   басы  ның ба с та-
ма  сымен ашыл мағаны на қарамас тан, кейін 
Қазақстан Республикасы  ның Үкіметі жəне 
бар  ша қазақстан дықтар   дың назарын өзі не 
ау  дар ған инновация  лық оқу бағ дарламасы 
ретін де еліміз  ге 2011 жылы кел ген UCMAS 
(Universal Concept of Mental Arithmetic Sys-
tem) халық ара лық ой  ша есеп бағ дарла масын 
атау ға болады. UCMAS бағ дарла ма сы ой-
ша есеп теу жүйе сі не негіз дел ген,  4 жəне 14 
жас ар  а лығын  дағы ба лалар  дың зият кер лік 
қабілеттерін дамытуға бағытталған біре гей 
ин  новация   лық оқыту бағдарламасы болып 
табылады. Атал ған бағдар лама елі міз дің 
білім беру сапа сын жаңа деңгейге көт ере 
отырып, ел ер теңі болатын зият кер ұр пақ ты 
өсіру ге елеу лі үлес қосатыны сөзсіз. Қазіргі 
таңда Білім жəне ғылым министр ліг інің 
тарапы  нан бұл бағдар лама ға айтар лық тай 
қызығушы лық туындап отыр. Бұл иннова ци-
ялық бағдарла ма «Назарбаев зияткер лік мек-
тептері нің» бағ д арламасына енгі зіл се, да р-
ын ды, зия ткер жаңа ұрпақ Қазақстан ды жо-
ға ры деңгей ге жеткізетініне кəміл сенемін.

Сонымен бірге тиімді адами капитал ды 
құру, ин новация  л  ық жо балар ды іс ке асыру 
үшін жоғ ары білік ті кадр ларды тəрбие леу 
жə не жаңа технологияларды құруға ерекше 
на зар аударылды. Яғни республика ның 2020 
жыл ға дейінгі ұзақ мерзім ді дамуы  ның негіз-
гі ба сым дық тары ның бірі – Қазақстан ның 
ад ами ресурс тарын дамыту ды іс ке асыру ға 
ба ғыт тал  ған, замана уи білім алған, сауат ты 
ше шім дер ді қабылдай алатын жəне оны ор-
ын дау ға қабілетті мамандар ды даярлау жө-
нін дегі Мемлекет басшы сы алға қойған мін-
дет терді шешу толығы мен ұлттық білім беру 
жү й е   сін жетілдіру ге байланысты.

Жоғары білім жүйесін дегі қабылданып 
жатқан ре формалар ға назар аударалық. Жо-
ғары жəне жоғары оқу ор нынан кейін гі 
білім беру дің мазмұны мен сапа с ын ар т ты ру 
жұмы стары жүргізілу  де. 2011 жылы шетел дік 
ғалым дар мен оқ ыту шылар    ды тарту жос па ры 
бек ітіл  ді - 27 жоғары оқу орын дарына 1493 
адам. 2011 жыл  дың 1 желтоқ  саны жағ  дайын-
да 1100 адам кел  ді [3]. 
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Қазіргі уақытта жоғары оқу орындары  ның 
28% еуропа лық несие лерді ау дару жүйе сі  нің 
түрі бойын ша несиелер ді қай та есепт еу  дің 
қазақ стандық мо делі ен гізілді.Үдемелі ин ду -
с  триал дық-ин новация  лық даму бағ дарла ма-
сы (ҮИИД) үшін кадр  лар ды даярлау мақ са-
тын да 37 база  лық жоғары оқу орын дары ірі 
ком паниялар мен өн діріс  тік тəжірибе ба за с  ын 
қалыптастыруға шарт тар жасасты. 

Жоғары оқу орындары ның академиялық 
бо с тандығы ның кеңейтілуін қара стыра тын 
жоғары жəне жоғары оқу ор ны нан ке йін гі 
білім берудің МЖБС негізгі ереже ле рі əзір-
ленді: бак ала вриатта 55%-ға дейін, магис тра-
тура да 70%-ға дейін, докторан турада 90%-ға 
дейін [3].

Жоғары оқу ор ындары ның оқулықтарын 
əзірлеу жəне басып шығ аруды мемлекетт ік 
қолдау жүйесі іске қосылды, бірінші кезекте 
мем лекет  тік тілде. Елбасы ның бастамасымен 
ел тари хын да алғаш рет жоғары оқу орын-
да  ры үшін база лық оқулықтарды басып шы-
ға ру ға мемлекеттік қар жыландыру  ға рес-
пу б ли калық бюд жеттен қаражат та бөліне 
бастады.

Жоғары жəне жоғары оқу орны нан кейінг і 
бі лім  нің сапасын арттыру жəне бəсе ке лес 
ор таны қалыптастыру мақсатында жо ғары 
оқу орын дары жіктеуінің жаңа жүйесі іске 
қо сыл ды. Жоғары оқу орын дары ның алты 
са н аты белгіленді: ұлт тық зер ттеу универ си-
теттері, ұлттық жоғары оқу орындары, зерт-
теу университет тері, академиялар мен инсти-
туттар. Əр санат бойынша əлемдік тəжір и бе-
ні ескере отырып, қазақстан дық жоғары оқу 
орындарының жүйе сін оңтайландыруға мүм-
кінд ік бере тін жаңа талаптар əзір ленді.

Зерттеу университет терін құру – бұл білім 
мен ғылым ды біріктіру ге мүмкінд ік бере-
тін жал  пы əлем дік үрдіс екен дігін атап өтк ен 
жөн. Сол үшін «Ғылым туралы» ҚР Заңы на 
сəйкес инноваци ялық қызметке бағытталған 
зерттеу университеттері мен жоғары оқу ор-
ын дарын құру тетігі əзірленді. 2012 жылы 
Жо   ғары ғылыми-техни калық комиссияның 
ше ші  м і мен инноваци ялық нəтижеге бағыт-
тал ған универ ситеттік ғылым ды мақ сат-

ты дамытудың ғылыми бағдарламасы іске 
асырылды.

Əлемдік деңгейдегі жоғары мəртебелі 
зер ттеу университеті болып табылатын 
«Назарбаев Университеті» белсенді қызмет 
етуде. Университет жанында бүгінде қоғам 
мен эко номикаға инновация енгізіп жатқан 
ғы лыми зертханалар мен орталықтар 
құрылды.

Студенттер дің академия лық ұтқырлығын 
ар т тыру бойын ша жұмыстар жүргізіліп жа-
тыр. Еліміз дің жетекші жоғары оқу орын-
да р ы ның 300 магистранты бір семес тр 
жəне оқу жылына Еуропа, Оңтүстік Шығыс 
Азия жəне ТМД униве рситет тері не бару ға 
мүмкіндік алды.

2011 жылы 10 қазақстан дық жоғары оқу 
орыны халықара лық аккредитациялаудан 
өтті, бұл осы оқу орындары түлектерінің ди-
п лом  дар ын шетел де танымдылығына мүм-
кін дік береді. Осы жұмыстың жалғасы ре с-
публи калық а ккредитация лық кеңес тің жəне 
Ак кредита ция органдар  ы ның ұлтт ық тізі-
лім і   н ің құры луы болады.

Білім беруді жаңғырту  дың мемлекет тік 
стратегиясы ның жалпы логикасы Жо лдау 
мен Қазақстан Республик асын да білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекет тік бағдарламасы ның негізгі ере-
же лерін біріктіре ді. Прези дент білім берудің 
қолжетім ді болуына, түлек тер дің білік ті-
лігі не тəуелсіз баға беретін жүйе құру, бі-
лім берудің тəрбиелік жағын күшейтуге 
на зар аударады. Президенттің ойын ша, 
Қазақстанның этносаралық келісімді, діни 
то ле р анттылықты, көптілділік ті сақтаудағы 
біре гей тəжірибесі білім берудің барлық дең-
гейлерін де енгізіліп, оқытылуы қажет. Бұл 
озық білімді, адамгершілік қасиеті жо ғары, 
озық ойлы қазақстандықтар дың жа ңа буы н-
ын қалып тастыру дың не гізіне айналады.

Бүгінде Назарбаев университе ті жетістік-
пен жұмыс іс теп жат  қан елімізд ің алд ың ғы 
қа тар лы оқу ордасына айналды. Назарбаев 
уни вер  ситеті нің тəжірибесін басқа да жо ға-
ры оқу орындарына насихат тау, оқу проце-
сін ин дус трия лық-инновацияға сай өткізуді 
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көр се тіп отыр. Университет тəжірибесі  нен 
ал ары мыз көп деп санаймын.

«Назарбаев Униве рситет ін де» пай да ла-
ны л атын қазір гі заманғы оқыту əдіс теме ле-
рін Қазақстан дағы жоғары оқу орын да ры  на 
енгізу білім алу шылардың даярлау са па  с ын 
ерекше арттырады. Педагогика лық кадр лар-
дың са па сы маңыз ды роль атқарады, осыған 
бай ланыс  ты ағымдағы жылда сапаны ба ға-
лау тəуелсіздік жүйелерін құру заманға сай 
жəне өзекті болып табылады. Осы жыл дан 
бастап Назарбаев Университеті н ің баз асын-
да ин теллектуал дық-иннова ция  лық клас -
тер лер қалыптаса бастады. Ғы лым, бизнес 
пен мемлекет тің Назарбаев Уни вер  ситеті 
төңірегіндегі кластерде бірігуі техно логия-
лар  ды, инновациялар мен жаңа білімдерді 
транс ферттеу мен жасауға ықпал ететін ұлт-
тық ғылыми-инновация  лық жүйе құруға не-
гіз болады. 

Ел басы «Əл еу  меттік-эко  номи ка  лық жа-
ң   ғыр ту – Қазақстан дамуы ның бас  ты ба-
ғы ты» халық қа Жолдауын  да Қазақстан 
Рес публикасын да біліктілікті бекіту дің тə-
уел   сіз жүйе сін, кəсіби кадр  лар  ды же тіл ді-
ру мен қайта даяр лаудың икем ді тетігін құ-
ру қажет екендігін атап өтті. Бұл, сөз жоқ, 
мекемелеріміз ге жоғары оқу орынд  ары нан 
келетін жас мамандар    дың дайын д ық сапа-
сын күрт арттыруға ықпал ететіні сөзсіз. 
Бұн дай тұңғыш орта лық С.Аманжолов 
атын  дағы Шығыс Қазақстан мемлекет -
тік уни вер ситетінің базасын да 2012 
жылдың 28 мау сым ында іске қосылды. 
Біліктілікті бекіту ор та лы ғы педагогика-
лық қызметкерлер дің кəсіби біліктілігін 
бағалаудың тəуелсіз жүйе сін құ ру жəне 
олар дың кəсіби құз ыретін қалып тас тыру 
мақсатымен құрылды. Орта лық құры л-
ымында психофизиологиялық, IТ-learning, 
«Damu» тестілеу орталығы, Рено ме-
технологиялар зертханалары жұмыс істейді, 
олардың құрамында əртүрлі бағытта қызмет 
ететін 8 сектор құрылған.

Кез келген ел эко номикасы ның қарқынды 
дамуын қамтама сыз ететін жоғары бі лік ті 
жұмысшы кадр лар мен орта буын ма ман  дар-

ын даярлау – негізгі басымды бағыт тар  дың 
бірі болып саналады. Содан да бол са керек, 
ЮНЕСКО техника лық жəне кə сі птік білімге 
баса назар аудар са, БҰҰ Декларациясы оны 
мыңжыл дық даму мақсатына жатқызды. 
Бəсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруді 
ал ға қойған Қазақстан да осы бағытта елі-
міз де 2008-2012 жылдарға арналған тех-
ни калық жəне кəсіптік білім беруді да мы-
ту дың мемлекеттік бағдарламасын қа был-
дап, негізгі міндеттерді айқында ды. Ел ба-
сы Қазақстан халқына жыл сайынғы Жол-
дауларында кəсіп тік жəне техникалық білім 
беру    дің маңыздылығына ерекше мəн беріп, 
оған жаңаша көзқарас қажетті гін баса айтып 
жүр. Президент Үкіметке осы мəселеге қа-

тыс ты мемлекеттік бағдарлама əзірлеу ді 
тапсырды. «Атамекен Одағы» Ұлттық эко-
но микалық палатасы, мемлекет тік орган дар 
мен холдинг тер өкіл дері, дүниежүзілік банк 
сарапшы лары, жұмыс берушілер мен ға лым-
дар дан тұратын жұмысшы тобы осы бағ дар-
ла маны əзірледі [3]. 

Техникалық жəне кəсіп тік білім беру дің 
тиімділігі жоғары ұлттық жүйесін қалып-
тас тыру – ел экономика сының қарқынды 
да муы ның негізгі факторы, жастар дың жұ-
мы с пен қамтылуына жағдай жасау ар қы лы 
Қазақстан қоғамының əлеуметтік тұ рақ-
тылығын сақтау болып табылады. Отан дық 
экономика ның жоғары технология лық сала-
ла  ры мамандандырылған еңбек ресурсын 
жəне дамыған ғылыми-техника лық базаны 
қажет етеді. 

Сайып келген де Қазақстан Республика-
сы  ның тұңғыш Президенті – Ұлт көш бас-
шы  сы еліміздегі оқу-ағарту саласы ның ха-
лық аралық стандарттар ға сай болып, ба тыс 
елдеріндегі білім беру саласын дағы ре ф ор-
малары  ның ең тиімді жəне оңтай лы тəжіри-
бе лер ін қолдана келе, қазақстан  дық білім 
беру дің үл гі сін жасауда үлесі орасан екеніне 
ешкімнің күмəні жоқ. Өзінің президент тік 
лауазымында отырған уақыты аралығында 
елбасы халық тың сауаттылығына жəне олар-
дың сапалы білім алуына өте көп көңіл бөліп 
келеді, жеткен жетістіктері де айтарлықтай. 
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Оған дəлел ретінде бір ғаана мысал ретінде 
айтар болсақ, Қазақстан Республикасы ның 
соңғы үш жыл бойына ЮНЕСКО-ның Білім 
беруді дамыту индексі бойынша əлемнің 129 
елі ішін  де көш басшылардың төрттігінде тұр 
[4]. Бұл да ауызды толтырып айтарлықтай 
көр  сет кіш. Елімізде қабылданып жатқан 

ба р  лық заңдар, бағдарламалар мен ре фор -
малардың бастамасы елбасының бас та мас-
сымен өмірге келіп өз орынын алуда. Бо ла-
шақ та білім беру саласында қазіргі уа қыт-
тағы кемшіліктердің алдын алып, одан əрі 
же тіл діріліп, əлемдегі үздік білім жүйесіне 
айна латына кəміл сенеміз. 
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Мақалада Елбасының ұсынған 100 қадам бағдарламасындағы мəңгілік ел құндылықтарын 
мектеп бағдарламаларына ендіру жолдарына бастауыш мектеп мұғалімі ретінде нақты мы-
салдар ұсынылады. Мəңгілік ел құндылықтарын ұлттық тəрбиелік білім бағдарына негіздеу 
жолдарына ғылыми саралау жүргізілген. 
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В статье приводится конкретные примеры как внедрить в школьную программу ценно-
сти «Мангилик Ел»  из программы 100 шагов, предложенной Президентам. Проведен науч-
ный отбор определении национального воспитания и  ценностей «Мангилик Ел».
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In article it is given concrete examples how to introduce in the school program of value 
«Mangilik El» from the program of 100 steps offered Presidents. Scientifi c selection defi nition of 
national education and values «Mangilik El» is made.

Keywords: eternal, national education, primary school, creativity, national values, historical 
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Елбасымыз ұсынған бес институт тық 
реформа, оларды жүзеге асыру жо лында 
белгіленген 100 қадам қазақстан     дық тар ды 
жігерлендіріп, ұлт жос  пар ын қай та жан-
ғы рып, ел ертеңіне на қ тыланған жар қын 
болашағының да  му жолы. Қайта жаң ғыруы-
мыз дың ал  ғаш қы қадамдарын нақ  тыл-
аған Ел ба  сы бағдарламасында білім ғы  л ым 
даму ба  ғыт тары да ұсынылған. «Рефор  ма-
лардың мəні – ұлтты жаң ғы  р  туда, — деп 
атап көрсетті Ел ба сы өз сөзінде. – Ұлттың 
сапасы, халық ру хы  ның күші, уақыт сын-
қатерлерін қа был дай білу жəне тек қана алға 
басу – бұрын да мем лекет тік табысының ай -
қын дау шы факто  ры болған жəне бола бере-
ді»[1].

Елбасының ұсынған 100 қадамының 89 
қадамында «Мектептік білім беру  дің қол да-

ныс  тағы оқу бағдарламаларына Мəң гі лік ел 
құндылықтарын енг і зу» деп нақтыланған. 
Осы тұрғыда мəңгі лік ел болып қалу үшін, 
қандай ұлттық құн  дылықтар білім үрдісі  не 
ену керек де ген сұраққа бастауыш сыныптың 
мұ ға лімі ретінд е өз көзқарасыммен бө ліс кім 
келеді. 

Мəңгілік ел құндылық  тарын ұлт тық 
білім жүйесі жүзеге асыру шарт. Мəңгілік 
ел құндылық та ры н бі лім үрдісіне ендіру деп 
бі лім маз мұн ын да ғы ұлттық дүниетанымды, 
ал ұлт тық дүниетаным — ұлттық болмыс 
кө рі нісінің жүйесін қайта саралау жол  дарын 
ай тамыз. Оқушылар  ға қаз ақ еліндегі тарихи 
құн дылықтарды, ұл т тық əдет — ғұрып пен 
салт — дəс түр   ді оқыта отырып, бойларына 
сіңір іп, ой — өрісінің жан — жақты бо лу ы  на 
үлес қосуымыз керек.
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Мəңгілік ел құндылықтарын ұлтық білім 
беру жүйесінің бағыттарын қарай бағ дар-
лауд а ұлттық тəрбиені не гізге алуымыз шарт. 
Ол үшін:

1. Бастауыш сынып оқушыларына ұлт-
тық тəрбие беру туралы ұсынған педагог тар-
дың ой — пікірлерін оқу, танысу.

2. Ұлттық тəрбиені сабақпен байланыс-
ты ру.

3. Ұлттық тəрбие беру арқы лы оқу шы -
ның қызығушылығын арттыру. Осы мақ-
сатқа жету үшін мұғалім 45 минуттық са ба-
ғын да оқушыларға ұлттық тəрбиені тақы-
рып  қа сəйкес тиімді пайдалана алу керек 
деп ойлай мын. Бала қиялы ғажап! Баланы 
қызық тыра білсең қызыға біледі. Барлығы 
дер  лік өлең шығара алмас, əңгіме жазуға құ-
март пас. Бірақ əр бала əр нəрсеге қызы ғады, 
əр нəрсеге икемді болады. Сондықтан, оның 
қай іске бейім екенін танып алып та жекеле-
ме жұмыс тар беру арқылы дамытуға болады. 
Мысалы, біреу сурет салғанды жаны сүйе-
ді, оған осы сурет салу туралы əңгіме, не 
өлең жазуға тапсырма беруге болады. Со сын 
осы сала бойынша жұмбақ, мақал — мə тел 
жинақта деп тапсырма берсе тіптен жақ-
сы. Оқушылар дың ойлау дəрежесіне қа рай, 
біліміне қарай оларға беріле тін тапсыр ма-
ларды деңгей бойынша бөліп те беруге бо-
ла ды. Ұлттық əдет — ғұрыптар туралы мəлі-
мет тер ді оқушылар дың өздеріне жинауға да 
тап сырма беріп, əр элементін ойын түрінде 
са бақ та қолданып отырса, оқушы үшін де 
қыз ғы лықты болады. Білім беру қашанда 
мə дени дəстүрлер дің айрықша бөлігі. Сон-
дық тан кез — келген қызметті қазіргі заман 
талабына сай етіп білім беру қажет. Ол — 
за ман талабы. Білім беру жүйесін жобалау 
жəне іске қосудағы негізгі мəселелердің бірі 
— техноло гияландыру жəне стандарттау. 
Мұны тұтас бір үрдіс түрінде қарастыруға, 
тал дауға, жобалауға болмайды. Мəселен, мы-
на төмендегі 5 бағытты жеке — жеке алуға 
болады.

1. Білім беру дегеніміз — мəдениеттің 
негіздерін жəне тұғырын оның уақытша 
жағдайына бейімдей қалау жəне ұр пақ тың іс 
— əрекеті

2. Мамандарды дамушы жəне жаңадан 
өн  діру технологияларын оқып үйрену негі-
зін де даярлау.

3. Оқу қызметінің технологиясы
4. Тəрбие — елдің мəдени ерекшелігін, 

оның аймақтық өзгешелігін, шаруашылық 
құры лыс, үдемелі өзгеріс жəне экология-
лар, ұлт тық дəстүрлерді сақтау қызметі

5. Сауаттылық — қоғамның барлық 
табын да кəсібилікті қамтамасыз ету қыз-
меті.

Ұлтжанды, шығармашыл оқушы тəр бие-
леу дің негізгі талаптары:

1. Шығармашылық қабілетті дамыту:
а) Қиял шығармашылықты дамыту;
ə) Шығармашылықпен ойлауды дамыту;
б) Шығармашылық белсенділікті дамы-

ту;
2. Оқушыларға ұлттық тəрбие беру ар-

қы  лы шығармашылық қабілеттерін дамыту 
үшін атқарылатын жұмыс барысындағы ата 
— аналарға берілетін кеңес түрлері:

а) Балалар шығармашылығында неғұр-
лым өз бетінше жұмыс істеуді

қамтамсыз ету;
ə) Асығыс қорытынды жасамау, тия нақ-

тылық пен бақылауды анықтау;
б) Балалар бастамасына тежеу қоймау, 

қажетті көмек көрсету;
б) Балалардың алдына қойған мақсатына 

жете білуге əрекет ету
3. Шығармашылық ойындар:
Бұл ойын түрлерін жүргізу нəтижесінде 

оқу шы өзін — өзі танытуға деген құлшыны-
сын шыңдай түседі.

«Ұлттық тəрбиені білім беру үрді сі-
не ендіру бүгінгі таңда өзіндік ерекше-
ліктерімен ай шық талары анық. Бұл жолда 
біз ұлттық құндылықтарды, мəдениетті, 
тарих, дəстүрімізді бүгінгі күн мен сабақ-
тастыра өзге халықтарға таныту ол пəннің 
ғылыми мағынасын тереңдете тү седі. 
Жастарға оқыту процесінде ұлттық тəр-
бие негізінде құрылған білім мен икемді-
лік жүйесінен нəр алып, ұлтқа тəн іс-əрекет 
түрлерін меңгерту жəне ұлттық тұр паттық 
қадір-қасиетті таныту өз еліне деген 
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сүйіспеншілігін оята отырып, өзге ұлт өкі-
л   дері нің тұрып жатқан жері мен елі нің ұл-
т тық қасиеттеріне деген қы зы ғу шы лы ғын 
ту  ды рар бірден бір жол» [2] – деп., Сейсен-
ба  е ва өз оқу құралында нақтылап өткен бо-
ла  тын. Ендеше, ұлттық қасиеттерге толы 
мы салдарды өз сабағымызда қолдана біл-
генде ғана Елбасы айтып өткен мəңгілік ел 
құндылықтары мектеп бағдарламаларында 
көрініс табады. 

Осы бағытта тағы бір айта кететін жайт, 
Абай атындағы ҚазҰПУдың қабырғасында 
оқы ты лып жатқан пəндердің бірі – Ұлттық 
тəрбие пəні барлық оқу орындарында ашыл-
са. Ол пəн ұлттық құндылықтардан тұратын, 
бі лім мен ғылыми тұрғыда сабақтаса, бола-
шақ педагог мамандарды ұлты мен мақатан 
бі л е тін, сүйсіне білетін маман дайындауға 
сеп тігін тигізетін бір ден-бір пəн. «Ұлттық 
тəр бие» пəнінің төмендегідей құрылымын 
ұсы нады:

1. Ұлттық тəрбиенің теориялық-əдісна-
малық негіздері.

2. Ұлттық құндылыққа бағдарлан ған 
тұлға болмысы.

3. Тұлғаны этникалық əлеуметтендіру.
4. Студент жастар арасындағы ұлтаралық 

қарым-қатынас мəдениеті.
5. Жастардың əлеуметтік-тұлғалық мəсе-

лелері.
Ұлттық тəрбиелік білім мазмұны 

Қазақстанның бүгінгі таңда даму бағыт-бағ-
дар ын айқындар жастардың орын нақыш-
тауын, алға қойған мақсаттарын іске асыру-
да қарастырылған пəннің берер үлесінің 
мол ды ғын түсіндіру мен тұжырымдалуы 
тиіс» [2] .

Сонымен, сөзімді қорытындылай келе, 
мектеп бағдарламалары мəңгілік ел құн ды-
лықтарымен қайта қарастырылғанда, ба-
ла тəрбиесі ұлттық құндылықтармен жан-
жақты қамтылып, білім мен тəрбиенің на-
ғыз өзегіне айналуы тиіс. «Кешегі баба мыз-
бен ғана емес, бүгінгі бағамызбен, ер тең гі 
шамамызбен де мақтана алатын ұлт болуды 
ойлауымыз керек» [3] - деген, Елбасының 
сөзін тереңінен қарасақ ұлттық болмы-
сымыз ды болашаққа ұлттық тəр биенің 
аясын да жеткізеріміз анық. 
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ƏОЖ 372.3/4
Л.С. Калиева

№12 мамандырылған гимназияның
Жоғары санатты бастауыш сынып мұғалімі

ЖОБАЛАУ ƏДІСІ БОЙЫНША БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАР ШЕБЕРЛІГІ 
МЕН ЗЕРТТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

ЖОЛДАРЫ

Мақалада жобалау əдісі бойынша бастауыш сынып оқушылар шеберлігі мен зерттеу 
дағдыларын қалыптастыру жолдары ұсынылады. Бастауыш мектепте өзінше ойлауды дамы-
ту бағдарында жоғары сыныптармен салыстырғанда ұйымдастыру жолдарында кездесетін 
қиындықтар мен солардан шығу жолдарын нақты мысалдармен көрсеткен. Жан - жақты 
қалыптасқан, бəсекелестікке бейім жеке тұлға тəрбиелеудегі жобалау технологиясының 
ролі айқындалған. 

Түйін сөздер: жобалап оқыту технологиясы, бастауыш сынып, əдістеме, интеллектуалды 
жетілу.

В статье рассматриваеться обучения начальных классов по проектному методу. Проект-
ный метод обучение один из наиболее эффективных средств пробуждения живого интереса 
к учебному предмету. Оно позволяет индивидуализировать работу на уроке, позволяя мак-
симально развивать способности каждого. А также, с помощью метода они учатся учиты-
вать интересы своих товарищей, развивается чувство ответственности, воспитывается воля 
и характер.

Ключевые слова: проектный метод обучения, начальная школа, методы, интеллектуаль-
ной зрелости.

The article deals with primary school education in the project method. Design method of training 
is one of the best means of awakening efetivnyh lively interest in academic subject. It allows you 
to personalize the work in the classroom, allowing the maximum to develop the abilities of each. 
Also, using the method they learn to take into account the interests of their friends, developing a 
sense of responsibility, to educate the will and character.

Keywords: project method of teaching, elementary school, methods, intellectual maturity.

Білім беру бағдары білім алушының 
шеберлігі мен оқуға деген қызығушылығын 
арт тыру бағдарына негізделу шарт. Білім 
алу шы ның шеберлігі дегеніміз оқып-тану-
да өзіндік табиғатына тəн қасиеттерін жан-
дан  дырып дамыта білу бағытын айтамыз. 
Ал, оқуға қызығушығушы ғын арттыруда 
баланың табиғи таланты мен білімдік бағ дар-
ы  на жете көңіл бөлуіміз қажет. Осы тұр ғы да 
жо ба лап оқытудың бастауыш сыныптар ына 
пай  дасы мен кейбір кемшіл тұстарын зерде-
леп, соны дамыту жолдарын ұсынсақ. 

Соңғы жылдардың ішін де мектепте жаңа 
техно логиялар   ды кеңінен қолдану орын 

алып отыр. Қазіргі оқыту үрдісінің мақсаты 
оқу шыны жан - жақты қалыпта сқан, бəсе ке-
лес тікке бейім жеке тұлға тəрбиелеу.

ХХІ ғасыр – жеке тұлғаны қалыптастыру, 
ізгі лен діру, дамыту ғасыры. Олай болса, 
мұға лім дер дің алдында тұрған бірден-бір 
мақ сат оқушылар алған білім  дерін пайдаға 
асы рып, өз бетінше əрекет ете алатын, олар-
ды түрлі өмір лік жағдайда қолдана білетін, 
өмір  ге өзіндік көзқарасы бар азамат болып 
же ті луіне көмектесу.

«Бала оқытып, тəрбиелеу  мен айналыса-
тын барша педагог қауымының басты мін-
де ті – əп оқушының қабілетін ашуға жағдай 
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жасау, жеке тұлға қалыптастыру» [1] деп 
нақтыланған «Білім алушылар ды оқуға 
ынталандырудың жолдары» атты оқу 
құралында.

Мұғалімнің шеберлігінің негізі көрсет-
кіш терінің бірі - əдістеме саласындағы ғы-
лыми жаңалықтар мен озық тəжірибені жетік 
мең геру, игеру. Оларды өзінің күнделікті 
қыз метіне пайдалана білу, мұғалімнің шығ-
ар  машылық еңбегі ең алдымен сабақпен 
бай  ланысты.  Əрине, сабақта əртүрлі жаңа 
тех  ноло гиялар жəне олар  дың бөлшек  тері 
қол данылады. Бірақ оқушылар ды білімді 
иге руде біраз проблема Енді осы тұрғыда, 
жо ба лау технологиясы дегеніміз не деген 
сұраққа жауап беріп көрейін.

Европа тілдерінде «жоба» сөзі латын тілі-
нен алынып, projectus «алдыға лақтырыл-
ған» деген мағынаны білдіреді, «сөйлеуші», 
«көзге түсуші», яғни бір объекті нің, бір іс тің 
про то типі, прообразы сияқты, осы іс — əре-
кет жоба жасауға əкеледі. Жоба əдісі оқу шы-
лардың бір мəселені шешуін талап етеді. Ал, 
мəселені шешу үшін олар бір жағы нан əр 
түрлі əдіс - тəсілдерді қолданса, екін ші жа-
ғы нан əр түрлі пəндерден алын ған білімнің 
инте гра циясын пайдалануы керек.

Демек, жоба əдісі оқушылар дың білімділік 
си туа цияға түсіп, өз проблемаларын іздеп, 
тауып, шешуі, өзіндік жұмыстарын, іс - əре-
ке тін ұйымдастыруы.

Ал, бастауыш мектепте өзінше ойлауды 
дамы ту бағдарында жоғары сыныптармен 
салыс тырған да ұйымдас тыру жолдарын да 
біраз қиын дықтар кездеседі. Ол қиындықтар:

1. Балалардың өз ойын жеткізудегі сөз 
бай лықтарының аздығы;

2. Материал іздеуде өзінше қызмет ету-
ге, яғни ізденуге олардың жас ерекшеліктері;

3. Табылған материалды пайдаланып, 
рет теп, көрсете алмауы сынды қиындықтар 
бас тауыш мектептегі жобалап оқытуды то-
лық тай қолдану ға кедергі келтіреді. 

Осы жолда төмендегідей көмек түрлері 
пай даланылады. 

1. Ата-анамен тығыз байланыста болып, 
ұс таз- оқушы- ата-ана атты үш тұғырлықпен 
қызмет жасау бағдары;

2. Суретпен көбірек жұмыс жасау бағ-
да ры;

3. Жобалап оқыту арқылы жасаған ізде-
ніс жұмыстарын басқа да пəндер ді оқы-
тып жатқанда қызығушылық тарын ояту 
бағытында жиі пайдалану.

Бастауыш мектеп оқушылары ның өзін-
д і  лігі, тыңғылық тылы ғы мен ойлау вариа-
тив тілігі олар дың «Интеллектуал дық жеті-
л уін» көрсетеді. Жоба лық əдіс бастау ыш 
мек теп оқушыларын өзін дік даму ға ын-
та    л ан   дырады, болашақ əрекет жоспарын 
өң  деуге жəне оны тақырыппен, жоба мін-
де т тері  мен сəйкестендіруге жағдай туғы-
за ды, оқушылар дың бойында түрлі ақ па -
рат көздерінен нақты бір тақырып қа ма  тер -
иал іздеу қажеттілі гін дамытады, табыл ған 
материал дың өз жұмысы үшін маңыз ды лы-
ғын бағалауға мүмкіндік береді.

Бастауыш мектептегі жобалау əдісін қол-

дану негізгі мектептегі жобалау жұ мыс та-
ры ның даму негіз дерін қалайды. Соны мен 
қатар, оқушы лар жобалау жұмы сы ның негізін 
ойы мен іске асыру, ше шім қабылдау, нə тиже 
шығару деп танды. Жобалау жұмыс тары 
сабақтан тыс жүр гізі ліп, пəндік тұр ғы сы нан да 
шығып ке теді. Осының нəти же  сінде оқу шылар 
ара сын дағы жəне мұға лім    дер   мен қарым-қаты-
на сы өзгереді. Жо   балау жұмыстарының нəти-
же сін алдын-ала білмеген соң, баға идея, оның 
іске асуы, жобалау нəтижелері нің прак ти калық 
қол да на нуы жəне де ынтаға қойы ла ды. Жоба-
лау жұ мы сына қойылған баға ар қы лы оқушы 
өзіне баға беріп, өзін көп жақ тар  дан тани бас-
тайды. Бірақ жобалау жұмы сы ның нақты жүр-
гі зілуі үшін мектеп мұға лім дерінің бар лығы-
ның жұмысы керек. Жо ба лау жұмысын жүрг-
ізу үшін уақыт, лаборатория, шеберха на, кітап-
ханада өзіндік жұмыс жүргізуге мүмкіндік, 
топпен жиналып консультация алу үшін уақыт 
бөлу керек. Осы тұрғыда өз саба ғамыз да пай-
даланып жүрген бір мысал үлгі сін ұсынып 
көрмекпіз. 

Пəні: Ана тілі
Сыныбы: 2 – сынып
Тақырыбы: «Малдың төлін сүюі»
Мақсаты: 1.Жануарлардың төлдеріне де-

ген махаббатын оқушы ға ұғындыру.
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Адам мен баласының арасын дағы сүйіс-
пен шілікті салыстыра білу. Ана мен бала 
ара сындағы сүйіспеншілік ұғымдарын нақ-
ты мысал сөздермен ұығындыру.

2. Мəнерлеп оқу дағдыларын жетілдіре 
отырып, сөйлеу қорларын кеңейту. Зерттеу, 
жобалау жұмыстарына бағыт беру.

3.Ата-ананы сыйлауға, құрметтеуге баулу.
Көрнекілігі: төрт түлік пен төлдерінің 

сурет тері, техникалық құралдар, буклет-
тер,рефераттар.

Сабақ барысы:
І. Ұйымдастыру
ІІ.Үй тапсырмасы «Төрт түлік малдың 

қасиеттері мен ерекшеліктері». Үйден төрт 
түлік суреттерін жинап, арнайы буклет жа-
сау, төрт түлік аттарын біліп, солар туралы 
материал жинау жұмыстары. Үйде ата-на-
сы ның еркелетет ін сөздерін жазып келу. 
Бұл тапсырмалар алдын ала бір жеті бұрын 
беріледі. Жəне бұл тапсырмалар ата-ана 
көмегімен жүзеге асады. 

Зерттеу сұрақтары:
1. Түйе, бота, нар туралы білгім келеді?
2. Жылқылар туралы білгім келеді?
3. Сиыр мен бұзау туралы не білесіңдер?
1 – топ: «Түйе»
2 – топ: «Жылқы»
3 – топ: «Сиыр»
4 – топ: «Қой»
5 – топ: «Ешкі»
ІІІ. Берілген тапсырмалар бойынша пре-

зентациялар шеруі
1 – топ 
Тақырыбы:«Түйе»

Ақпарат жинақтау: Топ мүшелері
Өнімі: А4 форматты буклет
Қорғау: Саттыбаева Еркенұр
2 – топ 
Тақырыбы: «Жылқы»
Ақпарат жинақтау: Топ мүшелері
Өнімі: А4 форматты буклет
Қорғау: Төреш Бекзат
3 – топ 
Тақырыбы: «Сиыр»
Ақпарат жинақтау: Топ мүшелері
Өнімі: Реферат
Қорғау: Ерқанат Мағжан
4 – топ 
Тақырыбы: «Қой»
Ақпарат жинақтау: Топ мүшелері
Өнімі: А4 форматты буклет
Қорғау: Бақтыбай Арайлы
5 – топ 
Тақырыбы: «Ешкі»
Ақпарат жинақтау: Топ мүшелері
Өнімі: А4 форматты буклет
Қорғау: Талғат Амина
ІY. «Əдеби мəтін» кезеңі
— «Малдың төлін сүюі» өлеңін оқып, 

түсіндіру.
— Өлеңді оқушыларға тізбектей оқыту, 

талдау.
Үйден ата-анасының еркелететеін сөз дер-

ін жинақтап, айту. 
Y. Не үйрендік? Не білдік? (Оқушылар 

пікірін тыңдау)
YІ. Үйге тапсырма: 1.«Малдың төлін 

сүюі» өлеңің мəнерлеп оқу,
2. Кесте толтыру (үлгі бойынша аяқтау)

Малдар Төлдері Қалай еркелетеді?
Қой Қозы Қоңырым

YІІ. Қорытындылау. Малдардың өз 
төлдерін еркелеткен өлең жолдарының ар-
найы сөздерін талдау.

Отбасындағы ата-ана еркелеткен сөз-
дер де «құлыным», «ботам», «қоңыр қо-
зым» сөздерінің жиі қолданылуы туралы 
балалардың ойын жеткізуі.

YІІІ. Бағалау.
«Мемлекеттік стандарт талаптарына сай, 

оқушыны жеке қабілеттеріне сай білім беру-
мен ана шектелмей, өмірге қабілетті тұлға 
қы лып тəрбиелеу қажеттігі нақтыланған. 
Жеті білім саласымен нақтыланға   бас-
тау ыш оқушысының бастауыш кезеңді 
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аяқтаған сəттегі портреті өз отанын 
жақсы көретін, өз отанымен мақтана 
білетін, қазақ тілін жəне басқа да оқыған 
тілдерін білетін, қазақ елін, қазақ жерінде 
тұратын басқа да халықтарды жақсы 
көріп, мəдениеті мен ұлттық дəстүрлерін 
сыйлай білетін оқушыны көруіміз қажет» 
[2. 57 б.]

Сонымен жобалап оқыту технологиясын 
білім беру бағдарында жиі қолдану өз ойын 
жеткізе алатын, өздігінен ізденуге талпына-
тын, білім мен ғылымды байланыстыра ала-
тын тұлға дамытатын оқыту бағдары десек 
қателеспейміз. 
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1989 жылдың маусым айында елі міз-
дің алғашқы президенті болып сай  лан-
ған Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан 
тəуелсіздік алған тұста «Мен өз халқымның 
жолында бағым ды бəй гіге тіккен адаммын. 
Ма ған а ры үшін жанын садаға ететін осындай 
текті халыққа, мені ұлым деп, пер    зен  тім деп 
төбесіне көтерген халық қа, ар ғы-бергідегі 
қазақ бала сы ның бір де бірінің пеше несіне 
бұйы р ма ған бақытты – толыққанды, тəуел-
сіз мемлекет құрудың басында болу ба-
қы тын бұйыртқан халыққа қыз мет ету ден 
артық ештеңенің керегі жоқ. Осы жолда мен 
бойымдағы бар қай рат-қабілетімді, білім-
білігімді аямай жұмсаймын, қандай тəуекелге 
де бара  мын»[1] деген сөзінің келешекте де өз 
ақиқаттығын айғақтайтынына ха лық сенімді 
Н.Назарбаев өзін нағыз сая сат кер жəне 
ұлтының данышпан көшбасшысы ретінде 
көрсетіп отыр. Хал қымыздың қанына сіңісті 
мұра лық құндылықты болашақ ел азамат-
тары ның санасына жеткізу жолында Елба-
сы мыз Нұрсұлтан Назарбаевтан да көп 
нəрсе үйренуге болады. Атап айт қанда ол 
халыққа арнаған бір Жол дауын да уақыт сы-
нынан өткен 7 құндылығымызды атап өткен 
еді. Олар: 

Біріншіден, бұл – Қазақстанның тəуелсіз-
дігі жəне Астанасы.

Екіншіден, бұл – қоғамымыздағы ұлт  тық 
бірлік, бейбітшілік пен келісім.

Үшіншіден, бұл – зайырлы қоғам жəне 
жоғары руханият.

Төртіншіден, бұл – индустрияландыру 
мен инновацияларға негізделген экономи ка-
лық өсім.

Бесіншіден, бұл – қазіргі таңдағы білім 
мен ғылым саясаты.

Алтыншы, бұл – тарихтың, мəдениет пен 
тілдің ортақтығы.

Жетіншіден, бұл – еліміздің ұлттық қауіп-
сіздігі жəне бүкілəлемдік, өңірлік мə се-
лелерді шешуге жаһандық тұрғыдан қаты-
суы.

Осы орайда Елбасы адамның табиғат пен 
қоғам туралы тиісті білімін қалыптастыруға 
мүмкіндік беретін танымының ең жоғарғы 
пішімі, оның практикалық қызметінің басты 

саласы ғылым екенін атап өтіп, оған баса 
көңіл бөліп келеді. Оның атап өткеніндей, 
білім мен ғылым – ұрпағымызға құт-
береке əкелетін ең киелі ұғым. Ол – толық 
тəуелсіздікке жетудің ұлы жолы. Ол – бар-
ша істің басшысы. Көзі ашық, көкірегі ояу 
адамзаттың ортақ қазынасы. Білім тек терең 
ізденумен, «инемен құдық қазғандай» то-
лассыз еңбекпен келеді. Білімге деген шын 
құштарлық пен құрмет, жігерлі сілкініс 
пен ізденіс, жүйелі ой еңбегі, рухани күш-
қайрат, терең ішкі мəдениет, адал ниет, ақыл-
ой сергектігі, қатаң тəртіптілік қажет. Осы 
айтылғанды ескерген Елбасы ғылымның да-
муына, білім беру жүйесін реформалауды іске 
асыруға қомақты үлес қосып келеді. Əсіресе 
адамзат үшін, қоғам үшін, жеке ғылым 
саласының дамуы үшін айрықша маңызы 
бар ана тіліміздің əлеуметтік қызметіне, та-
рихи даму заңдылығына қатысты айтқан 
пікірінің өзектілігі айтарлықтай. 

ҚР Президентінің көрегендігі сол ұлт-
тық тəрбие, ғылым мен білімді дамыту 
мəселесіне орай əрдайым көкейге қонымды 
ұсыныс білдіріп келеді. Соның ішінде ана 
тілімізді көркейтіп, байытып, тиісті дəрежеде 
жетілдіріп, жас ұрпақтың қазақ тіліне деген 
құрметтеуі мен оны үйренуге деген ынта-
ықыласын арттырып, мемлекеттік тілімізді 
тұғырына қондырудың тиімді тəсіліне көңіл 
бөліп келеді.

Елбасы сондай-ақ исі түркі ын тымағы 
жайлы мəселеде сол бірлікке кедергі бола-
тын қиындық арасында тіл мəселесі бар еке-
нін ескертіп, жалпыға ортақ түркі əдеби ті-
лін құрастырудың қажеттігін айтқан еді.

Ел Президенті: «Біз дəстүрлілікті ту ет-
кен қоғамнан қазіргі заманғы қоғамға біт 
бұр  дық. Сол себепті, біз үшін əр түрлі мəде-
ниет  тердің өзара қақтығысына жол бермей, 
ұлт тық дəстүрлер мен модернизациялық 
қағи  далардың үйлесім табуын қамтамасыз 
ету дің маңызы зор» екенін де ескертті. 

«Қай халықтың болмасын өзге жұртқа 
ұқ самайтын бөлек болмыс-бітімін дара-
лап, өзіндік тағдырын айқындайтын басты 
белгісі – оның тілі, өнері мен мəдениеті. 
Өткені бұл аталғандар – ұлттың бет-бейнесі, 
рухани болмысы, жаны, ақыл-ойы, параса-
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ты. Өркениетті ұлт, ең алдымен, тарихымен, 
мəдениетімен, ұлтын ұлықтаған ұлы тұлға-
лары мен, əлемдік мəдениеттің алтын қорына 
қос қан үлкенді-кішілі үлесімен мақтанады. 
Сөйтіп, тек өзінің ұлттық төл мəдениеті 
арқылы ғана басқаға танылады»[2], – дейді 
Елбасы 

Мемлекеттік тілдің қолдану аясын 
барын ша кеңейтіп, дамыту сайып келгенде, 
мемлекет ті дамытып, егемендігімізді баян ды 
ету тұрғысынан əр қазақтың, əр отан дас та-
ры  мыздың көкейінде еліміздің жарқын бола-
шағына деген перзенттік жауапкершілігі ны-
ғайып, бала-шағасының ана тілін толық мең -
гер уге жағдай жасауы өзекті мəселеге айна-
лып отыр. Осымен байланысты ана тілі нің 
қадір-қасиетіне арналған неше алуан қа н-
атты сөзге айналған нақыл сөздер айтыла ба-
стады. Қазіргі кездегі қаламгерлердің тара-
пынан «Əрбір халық өзінің ана тілінде ғана 
бақытты», «Тіл тағдыры ел тағдырымен са-
бақ тас», «Жалтақтамай өзге тілді ұлысқа, ең 
алдымен өз тіліңді дұрыста», «Қазақтың ақы-
лы – көзінде, қасиеті – сөзінде», «Ана тілі – 
бə рі міздің анамыз, өйткені ол – ұлтымыздың 
ана сы», «Əркімнің ана тілі тірлік үшін қа-
жет, мемлекеттік тіл бірлік үшін қажет», 
«Тіл болашағы – ұлт болашағы» деп айты-
лып жүр.

Əралуан халықпен араласып, доста сып, 
жа һан дану үрдісінің əсерімен өмір сүріп 
жат қан жас буынның рухани ой-дүниесінің 
аса күрделі жағдайда қалыптасып жатқанына 
орай қазақ рухының өзегін іздестіріп, ол а-
р ды бірінші кезекте ана тілінің мол бай лы-
ғына сусындатып, ата салты мен тарихы-
нан хабардар ету арқылы ғана ұлтым деп 
ұйысатын, халқым деп қабырғасы қайы-
сатын нұрпақ тəрбиелей алатынымыз 
анық. Елбасымыздың «Қазақ тілі ғажап 
тіл. Қазақ тілі үш тілдің біреуі болып қал-
майды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бас-
ты сы, маңыздысы бола береді. Қазақ тілі 
– Қазақстан Респуликасының мемлекеттік 
тілі. Оған көңіл де, қаржы да солай бөлінеді. 
Қазақ тілі – өзіміздің ана тіліміз»[3] деген 
тұжырымы ел есінде.

Мемлекеттік тіл мерейі – ұлт мерейі. 
«Қазақстанның болашағы –қазақ тілінде. 

Тілсіз ұлт болмайды. Өз тілімізді сақтау, өз 
ті ліңді құрметтеу отаншылдық рухты оятуға 
қызмет етеді əрі ата-баба алдындағы ұлы 
парызы мыз», – деп Елбасымыз айтқандай, 
тілі міздің мерейін көтеріп, асқақтату 
бар шамыздың басты міндетіміз болып 
есептеледі («Ана тілі», 10.04.08). Республи-
ка Презиндентінің «қазақ пен қазақ қазақша 
сөй лессін» деген аталы сөзі «өзіңді-өзің 
жат тай сыйла, жат жанынан түңілсін» де-
ген халық нақылын меңзегендей. Қазақстан 
Конс титуциясы мен Тілдер туралы Заңына 
сəйкес қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі 
ресми тіл болып жарияланғанына қара мас-
тан, бұл аталған айырмашылық көрініс тап-
пады. Өкінішке орай, таяу уақытқа дейін орыс 
тілі ғана мемлекеттік əрі ресми, əрі ұлтара-

лық тіл болып келді. «Талабы бар тоғыз тіл-
ді меңгерер, талабы жоқ тоғыз сылтау өң ге-
рер» дегендей, тіл үйренгісі келмейтін, оған 
ешқандай ынта-ықыласы жоқтар əр нəр сені 
сылтау етіп, тегін оқу мүмкіндігін де пай-
даланғысы келмейтін ниетін көрсетіп жүр. 
Тəуелсіздік алған жылы туылып, қазір 18 
жасқа толған қалалық қайсыбір қыз-жігіт  -
тердің ана тілінде сөйлеуге құлықсыз еке н-
ін көріп, бұларды тəрбиелеген қандай ата-
ана деген ойға қаласың. Халықтар ассам-
блея сының бір отырысында Президент 
Н.Назарбаев тəуелсіздік алғаннан бергі осы 
аралықта аюға да тіл үйретіп, намазға жығу-
ға болатынын айтып, қауымды сынаған еді.

Қазақстан көпұлтты, көптілді ел бол ған -
дықтан, əр алуан этностың жарас ты да ын-
ты  мақты өмір сүруіне, ұлтаралық бей біт ші-
лік пен келісімнің сақталуына ықпалын тигі-
зер іс-қимылдардың жүйесін анықтап, соны 
басшылыққа алу өзінің оң нəтижесін беруде.

Тіл тақырыбы арқылы арандатуға 
ешкім нің қақысы жоқ екенін айта отырып, 
Прези дент Н. Назарбаев білім жəне ғылым 
қызметкерлерінің бас қосқан отырысында 
жəне басқа жиындарда қазақ тілі мəселесіне 
əлденеше рет арнайы тоқталып, қазақ тілін 
оқытуға əрдайым басымдық берілетінін атап 
өтіп, бұл саладағы кемшіліктің орын алу 
себептерін де ашып берді.

«Өзіміз ана тілімізде сөйлемейінше, өзге 
еш кім де бұл тілді шындап құрметтей қой-
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май  тынын түсінуге тиіспіз. Өз баласын қаз-
ақ ша сөйлетпеген қазақтың «қазақ тілі» 
деп сарнауының ешбір реті жоқ. Əлі-ақ 
қазақ тілі тіршілігіміздің барлық саласында 
кеңінен қолданылатын болады. Оған еш-

қан  дай күмəнданудың керегі жоқ»[4], – деді 
Н.Назарбаев. 2008 жылы тамыз айында қа-
был данған мемлекеттік тілді дамытуға ар-
нал ған Президенттік қор кеңесінің жұмысын 
қадағалап, оған төрағалық етуді Елбасы 
тікелей Мемлекеттік хатшының өзіне тап-
сырды.

Шындығында, мемлекеттік тіл мəртебесін 
ие лен  геннен бергі жылдар аралығында қазақ 
тілі нің қолданыс аясының елеулі түрде 
кеңей генін жоққа шығара алмаймыз. Оның 
сөз  дік құрамы да соны ұғымды біл діре  тін 
жа  ңа атаулармен молаю үстінде. Сон дық   тан 
қазақ тілінің қолдану аясы тарылып, құр-
дым    ға кетіп барады деген сияқты бай бал-
ам        ның сын көтермейтіні белгілі. Қазақ мек-
тептері мен ондағы қазақ балалар саны ның 
еселеп арт  қаны – мұның айқын айға ғындай.

ҚР Президенті жанынан мемлекеттік 
тілді қорғау қоры құрылды. Үкімет басшы-
сы жиын дарды қазақша өткізуге кірісті. 
Үкі мет мүшелері де ана тілінде сөйлей бас-
та ды. 2010 жылдан бастап дипломатиялық 
қыз метке қазақша еркін сөйлейтін азамат-
тар ғана қабылданып, мемлекеттік қызметке 
қатысты да осындай талап қойылатыны 
белгілі болып отыр.

Үкімет басшылары, парламент депутат-
тары жəне басқа лауазымды қызметтегілер 
бас қосқан үлкен жиындарды қазақ тілінде 
өткізуді мақұлдап, соған кіріскені басқаларға 
да ой салды. Мемлекеттік құрылымды 
осылай ша қазақша сөйлету көңілге үміт 
отын ұялатады.

Елбасы Н. Назарбаевтың бірде «Ұлтты 
күшейтудің бір тетігі – туған ана тілі» деп 
айт қанындай, ана тілімізді алға оздырмай, 
хал қымыз дың жарқын болашағы туралы, 
ұлт тық озық идея туралы сөз қозғаудың 
жөні жоқ. Ана тілін жастардың қанына те рең 
сіңіру үшін тіл тағдырына қатысты қоғам-
дық ой-толғаныстар төңірегінде шектеліп 
қалмай, оны көркейтудің нақты жолдары, 
тиім ді тəсілдері көрсетілуі керек.

Нұрсұлтан Назарбаевтың алқалы жи-
ында ана-тілінің қадір-қасиеті жайында 
мына төмендегідей айтқан сөздері халық 
жадында жатталып қанатты сөзге айна-
лып, қолданысқа енді.

Ана тілінен артық қазақ үшін бұл дүниеде 
қымбат не бар екен?

Қазақ тілі – рухани күшіміз. Ғасырлар 
бойы қазақ тың ұлт ретіндегі мəдени тұтас-
ты ғына ең негізгі ұйытқы болған – оның 
ғажайып тілі.

Мемлекеттік тіл – бұл Отан бастау ала-
тын ту, елтаңба, əнұран секілді дəл сондай 
ны шан.

Билік пен байлық – уақытша дүниелер. 
Ал ана тіліміз – мəңгілік құндылығымыз.

Біз барша қазақстандықтарды біріктірудің 
аса маңызды факторы ретінде мемлекеттік 
тілді одан əрі дамыту үшін барлық күш – 
жігерімізді жұмсауға тиіспіз.

Тарих пен тіл тамырлас. 
Тіл – ұлттық рухтың темірқазығы. Өз 

тілімізбен өмір сүрейік!
Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін!
Ұлтты күшейтудің бірінші тетігі – тіл.
Қазақ тілі – мемлекеттік тіл, басты тіл.
Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. 

Болмыс – бітімі осы тілде қаттаулы жатыр.
Тілге деген көзқарас – шындап келгенде, 

елге деген көзқарас.
Қиын кезеңдерде ұлтты қожыратпаудың 

қу ат ты қаруы болған қазақ тілі бүгінгі 
азат өмірімізде де ұлтты тұтастандырудың 
тегеурінді тетігі болуға тиіс.

Ана тіліміз – бізді ғасырдан ғасырға, 
заман  нан заманға аман жеткізген бірден – 
бір барымыз да, нарымыз да.

Дауға салса алмастай қиған, сезімге салса 
қыран дай қалқыған, ойға салса қорғасындай 
балқы ған өмірдің кез келген орайында əрі 
қару, əрі қалқан, əрі байырғы, əрі мəңгі жас, 
отты да ойнақы Ана тілінен артық қазақ 
үшін бұл дүниеде қымбат не бар екен?!

Бізге ана тілімізден асқан тарихи мұра 
жоқ. Ендеше, оны жан аямай қастерлеуден 
ас қан биік парыз да жоқ.

Біздің бүкіл тарихымыздан мен екі олжа-
мызды бөліп атар едім. Оның біріншісі, əри-
не, ата – бабаларымыз өздерінің қанын төгіп, 
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жа нын беріп жүріп, ақ найзаның ұшымен, ақ 
бі лек тің күшімен қорғап қалған қазақтың 
қа  сиет ті жері. Тағы бір олжамыз – сол ата 
ба ба ларымыздың арқасында бар бояуымен, 
сыр лы сазымен осы күнге аман – есен жет-
кен тұп – тұнық, мөп – мөлдір қазақ тілі.

Тіл – адам мен адамды, ұлт пен ұлтты 
жақындастырып, табыстыратын өзгеше 
құрал.

Өркениет өнегесі – өз тіліңмен өмір сүру. 
Қазақ елі – бақытты ел, бақуатты ел, 

болашағы кемел ел.
Қазақ тілі – қуатты тіл, құнарлы тіл. Қазақ 

тілі – сондай тіл.
Ана тілі – бəріміздің анамыз, өйткені ол 

ұлтымыздың анасы.
Ұлттық тілмен ұлттық сана қалыптасады.
Ана тілін армансыз бойға сіңіріңіздер, 

өйткені бабаларымыздың ғұмыр тəжірибесі, 
дүниетанымы, мінез – құлқы, өзіндік бол-
мыс- бітімі тілінен танылады.

Əр елдегі қазақ əр елдің тілін мықтап 

игер се, ол – білім. Ол шетел тілінде сөйлесе 
тіп ті жақсы. Бірақ он шетел тіліне орап, ана 
ті лін тұншықтырып, көміп тастасаң, ол – 
кешіріл мес күнə.

Қазақ тілі – ғажап тіл. Оның болашағы да 
ға жап. Тек оны насихаттай білуіміз керек, 
оқыта білуіміз керек.

Қазақ елі барда қазақ тілі де болады. 
Өседі. Өркендейді.

Ана тіліне қамқорлық ең алдымен сол 
тілде сөйлейтін халыққа жүктеледі.

Қорыта айтқанда Елбасымыз дың осы-
лай айтқан сөзі əр ұрпақтың көкейіне от-
ан шылдық сезімін ұялатып, ұлттық құн-
дылығымызды ұлықтауда аянбай еңбек ету 
қа жет ті гін ұғындырғандай. Елбасымыз дың 
білдірген ұлағатты ой-толғамын зер де сіне 
ұстаған егемен еліміз дің төріндегі ұрпа-
ғымыз дың болашағы жарқын болып, ана 
ті лін жетік меңгерген, оны құрметтей тін 
ұлтжанды, отаншыл жастарымыз көп болса 
екен!
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Ш. Құдайберген атындағы Жалпы білім беретін №75 мектебінің
Қазақ тілі мен əдебиет пəнінің мұғалімі

«МƏҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫН МЕКТЕП БАҒДАРЛАМАСЫНДА ҚОЛДАНУ

Мақалада Елбасының Стратегиялық бағдарламасын іске асыру мақсатында мек-
теп бағдарламасына «Мəңгілік ел» ұлттық идеясын енгізу жөнінде сөз қозғалды. Мектеп 
оқушыларына оқыту үдерісіне тəрбиелік мəнді күшейту, яғни патриотизм, мораль, парасаттылық 
нормалары, толеранттылық, жанның, тəннің дамуы, ұлттық құндылықтар ретінде жас ұрпақ 
бойына сіңірту. Барлық оқу орындарында «Мəңгілік ел» идеясын ерекше қолға алу керектігі 
жөнінде айтылды. Бұл міндеттерді орындауда, ұлттық тəрбиенің рөлі ерекше аталып өтті. 

Түйін сөздер: тəуелсіздік, тəрбие, қоғам, білім, ғылым, болашақ, ұрпақ. 

В статье рассматривается вопрос о реализации внедрения национальной идей  «Манги-
лик ел» для осуществления стратегической программы главы государство. Усилит в учеб-
ном процессе воспитательные работы мероприятия на тему патриотизма, моральное воспи-
тание, толерантность. Раскрыто роль о идеи «Мангилик ел» предложение по внедрению во 
всех вузах страны. Особо отмечена роль задачи национального воспитания.

Ключевые слова: независимость, воспитание, общество, образование, наука, будущее, 
поколения.

The article discusses the implementation of the national implementation of the ideas of «Mangilik 
eat» strategic program for heads of state. Efforts in the educational process of educational work 
event on patriotism, moral education, tolerance. The role of the idea of «eating Mangilik ‘proposal 
for implementation in all the universities of the country. It highlighted the role of the task of 
national education.

Key words: independence, education, society, education, science and the future generation.

Қазақ елінің егемендігін, халқының азат 
өмірін көру  ата-бабамыздың, тарлан тұл ға  -
ла ры мыздың армандап кеткен тілегі - тə уел  -
сіздік еді. Сол шақтың зиялылары бар лық 
білім дері мен күш-қайратын ел еге мен   дігі 
үшін жұмсады.   Қазіргі таңда ға ла м  дағы 
бар  лық еңселі мемлекеттермен тере зесі 
тең, бірлікке ұйыған егеменді ел міз. Тəуел-
сіз дік тұғырын тарихи ерлікке жал ғас   тыр-
ған елжанды  тектілердің тұяғы Елбасы 
Н.Ə.Назарбаевтың парасаттылығы, ой  шыл -
ды  ғының арқасында халқымыз тыныш-
тықта, Отанымыз еркіндікте, түніміз-бейбіт, 
күні міз нұрланып, елдігіміздің бірлігі ар-
тып, берекесі кірді. Елбасының ел билігін 
ұс тауы, бүгінгі жас ұр пақтың бағы десе 
де болады.  Өйткені, болашақты жасаушы 

жастардың жағдайын барынша қолға алып, 
жыл сайынғы айтылып, жасалып жатқан үн-
деу лері, жолдаулары білім алушылардың, 
бі лім сапасын, өмірлік құндылықтарынан 
ай налып өтпейді. Оның бір дəлелі соңғы 
жол дауында Елбасы жалпыадамзат тық құн-
ды  лықтар жүйесі «Мəңгілік ел» идеясымен 
не гіздеп, осы бағдарламаны мектеп қабыр-
ға  сына енгізу қажеттігін айтқан болатын [1]. 
Бұл жөнінде пікірлер де, сараптамалар да 
тал  қыға салынғаны рас. Соның бірі, құрметті 
жур  налист Оңтүстік Қазақстан облысының 
аза маты Байдолла Қонысбек: «Мəңгілік ел» 
идея  сын орындау үшін ең алдымен қазақ 
хал  қы тілін, ділін, дінін сақтауы қажет. Жік-
жікке, ру-руға бөлінбей, айран дай ұйып оты-
руы керек. Мемлекетіміз  дегі өзге ұлттарға 
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үлгі, бас болуы тиіс»[2]- деп өз ойын біл дір-
ген болатын. Əрине, ұлттық ділімізді, ді ні-
міз ді, тілімізді жетік игеру баршамыз дың бо-
рышымыз. Сондықтан да, осы идеяны мек-
теп бағдарламасына енгізу де балалар ұлт-
тық құндылықтар  ды ғана меңгеріп қой май, 
сонымен қатар ел жағдайын алға ілгер летуге 
негіз боларлық инновациялық эко номика 
жағдайында табысты жұмыс жасай тын, 
қазақ, орыс жəне ағыл шын тілдерін мең-
гер ген, қазақ халқының құндылық тары мен 
мəде ниетін бойына сіңірген, толерант ты, 
əлемге танымал жəне құрметті тұлға ре тін-
де қалыптасуына септігін тигізеді. Жетістік-
терге қол жеткізуде ең алдымен мектеп 
табалдырығын атта ған баланың санасына 
білім бермес бұрын, ең алдымен тəрбие бе-
ру ауадай қажет. Ғұлама ғалым Əл-Фараби 
айт пақшы: «Адамға ең бірінші білім емес, 
тəр бие берілуі керек, тəрбиесіз берілген бі-
лім - адамзаттың қас жауы. Ол келешек  те 
оның барлық өміріне апат əкеледі»-деп. Де-
мек, жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мə-
се лесі - жас ұрпақ қа адамгершілік-рухани 
тəр бие беру арқылы, құнды қасиеттер мен, 
рухани бай адам ретінде өсіру болып та бы-
лады. Халқымызда «Ағаш түзу өсу үшін, 
оған көшет кезінде көмектесу ге бола ды, 
ал үлкен ағаш болған да, оны түзете алмай-
сың»-деп, яғни тəрбиені нəресте кезден 
бас тау керек екендігін бекер айтпаған. Сон-
дық тан, баланың бойына жастайынан із-
гі  лік, мейірімділік, қайырымды лық, яғни 
адам гер шілік құнды қасиеттер ді сіңіріп, өз-
өзі не сенімділік  ті тəрбиелеуде отбасы мен 
педагогтар шешуші рөль атқарады. Рухани-
адам гершілік тəрбие-екі жақты процесс. Бір 
жағы нан ол үлкендер дің, ата-аналардың, 
педа гогтардың балалар ға белсенді ықпалын, 
екін ші жа ғынан-тəрбиеленушілердің бел-
сен ділі  гін қамтитын қылықтарынан, сезім-
дері мен қарым-қатынастарынан көрінеді. 
Адам гершіліктің негізі мінез-құлық норма-
ла ры мен ережелері нен тұрады. Олар адам-
дар  дың іс-қылықтарынан, мінез-құлықтары  -
нан көріне ді, моральдық өзара қарым-қа ты -
настар ды басқарады. Отанға деген сүйіс пен-

шілік, қоғам игілігі үшін адам еңбек ету, 
өзара көмек, сондай-ақ қоғамға тəн адам-
гер шілік тің өзге де формалары, бұл сана-
ның, сезімдер дің, мінез-құлық пен өзара 
қа р ым-қатынас тың бөлінбес элементтері, 
ол ар     дың негізінде қоғамымыздың қоғам-
дық-экономикалық құндылық  тары жатады. 
Ба ла ның өмірге белсен   ді көзқарасының ба-
ғыты үлкен  дер арқылы тəрбиеленеді. Тəр-
бие леу, білім беру жұмысы ның мазмұны мен 
фор малары балалардың мүмкін дігін ескеру 
арқылы нақтылана ды. Адамгершілікке, ең-
бек ке тəрбиелеу күнделікті өмірде, үлкен дер  -
дің қолдан келетін жұмысты ұйымдас тыру 
процесінде, ойын жəне оқу ісінде жос пар лы 
түр де іске асады. Мұндай мақсатқа бағыт-
тал ған педагог тық жұмыс еңбексүйгіш тікке, 
ізгі лік ке, ұжымдық пен патриотизм бастама-
сын тəрбиелеуге, көп дүниені өз қолы мен 
жа сай алуды жəне жасалған дүниеге қуа на 
бі л уді дамытуға, үлкендер еңбегінің нəти же-
сін бағалауға тəрбиелеуге мүмкін  дік жасай-
ды. Балаларда ортақ пайдалы жұмысты іс-
теу ге тырысу, бірге ойнау, бір нəрсемен шұ-
ғыл   дану, ортақ мақсат қою жəне оны жүзеге 
асы ру ісіне өздері қатысуға талпыныс пай-
да болады. Мұның бəрі де баланың жеке 
ба сы ның қоғам дық бағытын анықтайды, 
оның өмірге белсенді ұстанымын бірте-бір-
те қа лыптастырады. Ұлттық құндылық қа 
қан ығып өскен бала, теріс əрекеттерге бой 
алд ырмауы қажет. Өйт кені, бүгінде ел де бо-
лып жатқан жағым сыз əрекеттерге жас тар 
көптеп ұшырауда. Мысалы, соңғы мəлімет-
тер   ге сүйен сек,  Алматы Қараған ды,  Павло-
дар жəне Шығыс Қазақстан облыстар ында 
жас өспірімдер бұзақылық жағынан ба сым-
дық көрсеткен. «Жастар» ғылыми-зерт-
теу орталығы сарапшыларының мəлі мет-
тері бойынша, балалардың психикасы на 
əсер ететін, өз мекен-жайын жиі ауыс ты-
руы, жанұя жағдайы  ның толымсыз, то-
лық қанды болмауы, мекенін өзгертуге əзір 
болуының екінші бір себебі – төменгі та быс 
(17,7%), жұмыстағы қиындық тар (15,8%) 
жəне болашағынан үміт болмау (12,6%). 
Сауалға қатысқан респонденттер  дің 35,6% 
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аймақтардан Астанаға немесе Алматы ға 
қоныс аударғылары келеді. Ресейде тұр ғысы 
келетіндер 17,1%, алыс шетелге көш кі сі 
келетін дер 13,8% құрайды. Ал, мұндай си ту-
ация ға түскен отбасы, балаларға қосымша бі-
лім беру жағдайын жақсарту ды қажет етеді. 
Ол ар дың материал   дық жабдықталуы 60%, 
680 қо сымша білім беру ұйымдарының тек 
284 ғана ауылды жерлерде. Көптеген қызмет 
түр лері ақылы болғандық тан ол балалар-
дың барлығы үшін қолжетім ді болмайды[3]. 
Жанұя лық жағдайларға байланысты, бала-
лар дың өмірге деген, қоршаған ортаға деген 
көз қара сы на жағымсыз жəйттер əсер етуі əб-
ден мүмкін.

Сондықтанда, жайсыз əрекеттер дің алдын 
алу, жастардың заңсыз əрекетке бармауын 
бол дыр  мау, белсенді, білімді жəне дені сау 
аза мат тар қалыптастыру, жаңа қазақстандық 
мəде ниетті дамытуға жаңа серпін беретін 
жас тарды тəрбилеуіміз қажет. Ол үшін бірін-
ші жолда «Мəнгілік ел» бағдарламасын мек-
теп қабырғасын енгізу қажет. Білім шаңыра-
ғы н да осындай құнды идея негізінде білім 
ал ған бала жан-жақты толыққанды білім 
ал ып, тұлғалық болмысы, ішкі жан дүниесі 
қалып  тасары анық.

Жастар болашағымыздың тірегі деп се-
нім артамыз. Өз отанын, халқын, жерін, ел-
ін сүйе тін, ерекше тектілігін, ата-салтын 
құр мет тейтін, шыншыл, адал, мейрімді, 
ұлт жанды тұлға қалыптастыру біздің, яғни 
мұға лімнің міндеті. Айтуға оңай бол ған ы-
мен, іске көшкенде ұрпақ бойына сіңірту 
мəсе ле сіне келгенде қиындықты, күрделік 
көрі нетіні рас. Бірақ, шешілмейтін дүние 
жоқ бол ған дықтан, біз мұғалімдер тарапы 
бар мүмкіндікті пайдалана отырып,  Елбасы-
ның көр сеткен сара жолымен, соңғы айты-
лып, қолдап жүрген рухани байыту, ата-
салты мызды, ұлттық құндылықтарымызды, 
қазақи тəрбиемен қатар жаңа заманға қа дам 
басуда үш тілділікті меңгертіп, əр жас тың 
санасына қарай Батыстың ғылым-білі мін, 
олардың техникасын, іс-тəжірибесі ке рек 
екендігін ұғындырып, сол арқылы бала-

ның өзі шешімін жасай алатын дəрежеге 
жеткізуі міз керек. Дамыған елдер дің же-
тіс  тіктерін өзімізге алу өмір сұранысы, қа-
жет тілік, ал рухани дүниені өзгеден емес 
өзі мізден дарытамыз. Олардың бар жақсы-
сын игеріп, өзімізге алып, жаманын санадан 
алып тастап, ерекше пайдалану - қоғамның 
алға қарай ұмтылуына ықпалын тигізеді. 
Сон дықтан  да, жас ұрпаққа түсіндіруде ба-
ты сқа тым еліктеушіліктен арылтуымыз қа-
жет. Рухы биік, іргесі бекем, ел болу үшін, 
ең басты ұрпақ тəрбиесі мен білімі не сергек 
болуы абзал, екенін ұмытпа ған жөн. Жа-
ңа бағдарламаны іс жүзіне енгізуде, бү кіл 
қоғамды жұмылдыра отырып, рухани, эко но-
микалық жəне инттеллектуал дық егемен ел, 
білік ті ұрпақ, білім беру көлеңкесін де қал-
май тындай, тəрбие мəселе сін төрге қою ар-
қы лы көп жетістікке қол жеткіземіз[4]. Бұл, 
айт ы лып жүрген мəселелерді қолға алып 
іске көшетін заманға келіп жеттік. Өйткені, 
күн делікті жаңалықтардан да, естіп, көріп 
жүр ген жағымсыз жағдаят тар, елімізде орын 
алып жатқан, ұлт тық тілімізді, тарихымыз-
ды, салт-дəстүр ді білмей тін, тастанды же-
тім балалар, «қиын» балалалар, қарттар үй-
лер ін дегі қариялар, нашақорлыққа салын-
ған жастар т.б. жағымсыз жайттарды жан 
түршікт іреді. Осындай əрекеттердің алдын 
алу, бірте-бірте жою, болдырмау тəрбиенің 
не гізіне сайып келеді. Тəр биелі ұрпақ, дені 
сау, білімді, ақылды, ұлжанды, еңбекқор, 
сыпа йы, кішіпейіл болып өседі. Сондықтан 
да тəрбиелі ұрпақ - ел болашағы.

Қорытындылай келгенде, адам тəрбилеу, 
ұрпақ өсіру – ең жауапты дүние. Бүгінгі жа-
һа н дану тұсында ұлттық тəрбиені кеңінен 
на си хаттау жұмыстарын жүргізумен қатар 
Абай айтпақшы:«Пайда ойлама, ар ойла, 
та лап қыл артық білуге» деген қағиданы 
жас тарымыздың бойына сіңіртуіміз қа-
жет. Ұлттық құндылықтарымызды көзі нің 
қарашығындай қастерлеуге, елінің құр мет -
теуге тəрбилеу бүгінгі күнгі педагог ғалым-
дар дың басты міндеті. 
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