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г.ғ.д., профессор С.Б. Қуанышбаевтың құттықтау сөзі 

 

 

Құрметті конференцияға қатысушылар! 

 

Сіздермен Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық 

институтында өткізіліп отырған «Қазақстан – түркі әлемінің бесігі» 

тақырыбындағы республикалық конференция барысында кездесіп 

отырғанымызға қуаныштымын. 

Құрметті зиялы қауым! Қазақ елінің кең-байтақ даласы көшпенді өмір 

салтының және сол салт негізінде қалыптасқан түркі өркениетінің төл бесігі.  

Бұл күнде түркітектес елдердің көпшілігінде жоғалып бара жатқан ұлы 

бабаларымыздың құндылықтары қазақ ортасында сабақты жалғасын тауып 

келеді. Бүгінгі ғылыми конференция  тілі, діні, тегі бір түркі халықтарының 

мәдени ықпалдастығы мен өркениет бірлігін жаңғыртып, қазіргі жағдайын 

баяндап, терең тарихынан сыр шертеді деп сенемін.  

Түркі халықтарының достығы мен бауырластық байланыстарын 

нығайтып, түркі мәдениетін насихаттайтын Республикалық деңгейдегі 

конференцияның маңызы зор. Ғылыми конференцияға Қазақстанның түпкір-

түпкірінен ғылыми мақалалар келіп түсті. Конференцияда көтерілетін өзекті 

мәселелерден құнды ой түйіп, өзіндік пайымдарын, тұжырымдарын ортаға 

салып, тарихи зердемізге сәуле құяды деп сенемін.  

Құрметті әріптестер! Институт қабырғасында ұйымдастырылып 

отырған конференция жұмысына ат салысқандарыңыз үшін Сіздерге зор алғыс 

айта отырып, ғылыми ізденістеріңіз бен қызметтеріңізге толайым табыстар мен 

үлкен жетістіктер тілеймін! Конференция жұмысы жемісті болсын! 
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ҚАЗАҚСТАН ТҮРКІ ӨРКЕНИЕТІНІҢ АЛТЫН БЕСІГІ 

Алтынбаева Эльмира Жайлаубаевна 

Б.Майлин атындағы №3 жалпы орта білім беретін мектеп 

Бастауыш сынып мұғалімі 

Арқалық қаласы, Қазақстан 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается Казахстан как "Священный 

Шанырак" всех тюркских народов, а также историческое значение "Ұлы Дала 

елі", которое определяет нашу национальную идентичность и основу нашей 

идеологической направленности. 

Ключевые слова: Қазақстан, идеология, история, воспитание. 

Annotation. This article considers Kazakhstan as the "Sacred Shanyrak" of all 

Turkic peoples, as well as the historical significance of "Uly Dala Eli", which 

determines our national identity and the basis of our ideological orientation. 

Keyword: Kazakhstan, ideology, history, education. 

 

Қазақстан – күллі түркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы». 

Бүгінгі қазақтың сайын даласынан әлемнің әр түкпіріне тараған түркі тектес 

тайпалар мен халықтар басқа елдер мен өңірлердің тарихи үдерістеріне елеулі 

үлес қосты,- деп елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласында айтып өтті[1]. Осы орайда, өңірдің тарих саласының мамандары 

«Түркі әлемінің генезисі» жайлы өз ойларын айтты. 

Біз әлемді бетбұрысқа әкелген халықтың ұрпағымыз, баяғының бай 

заманында металл қорытып, алтыннан сауыт кигенбіз. Сонымен қатар алғаш 

рет асауды ауыздықтап, ер тоқым салып, ердің қанаты қылып, арғымақ мінген 

де қазақ баласы. Осы тұрғыдан алғанда әлем елдеріне көрсетеріміз де, 

мақтаныш тұтар құндылықтарымыз да шаш етектен. Әлемде қазір қай салада 

болмасын бәсекелестік орын алуда. Жібек жолының бойында жатқан қазақ 

елінің әлем өркениетінің дамуында өзіндік орны бар, түркі тілдес елдердің қара 

шаңырағы ретінде танылған. Міне, осыны өзімізден бастап, ұрпақтарымызға, 

балаларымыздың жадына тоқуымыз қажет. Бұл бір күнде, бір реттік емес ұзақ 

мерзімде аталып өтетін іс-шаралар. 

Көне тарихи жазбаларға көз жүгіртсек, «Ұлы Дала» ұғымының ежелден 

бері келе жатқанын аңғарамыз. Бұл атау ғасырлар қойнауынан аршып алынып, 

бүгінгі күнге дейін жеткен жыр, қисса, дастандарда, түркітілдес халықтар 

туралы деректерде, орыс әдебиеттерінде, Қытай жазбаларында және Лев 

Гумилев сынды көрнекті тарихшы-ғалымдардың еңбектерінде көп кездеседі. 

Демек, Қазақстанның «Ұлы Дала елі» деген бейресми, қосымша атауға ие 

болуында тарихи негіз бар. Бұл атау еліміздің географиялық ерекшелігіне 

сипаттама ғана емес, бұл халқымыздың кеңпейіл дархандығының, мемлекеттік 

күш-қуатының, айрықша мәртебесі мен Тәуелсіздігінің айнымас символикалық 

бір нышаны ретінде қабылдануға тиіс. Сондықтан, ендігі кезекте, осы ерекше 

атауды өз санамызға сіңіріп қана қоймай, оны дүниежүзі халықтары алдында 

барынша насихаттап, айшықтауымыз қажет[2]. 
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«Ұлы Дала елі» атауы біздің ұлттық болмысымызды айқындап, 
идеологиялық бағыттағы іс-шараларымыздың қазығы болуға тиіс деп 
есептеймін. Елбасының осы бір ерен ұсынысы, әсіресе, халқымыздың Қазақ 
хандығының 550 жылдығын атап өтіп жатқан кезеңде бастау алуы – бабалар 
рухының қайта түлеп, жаңғыруы деп қабылдадық. Өркениетті даму жолына 
түскен мемлекетіміз үшін Қазақ хандығының тойын мағыналы да мәнді етіп 
өткізуі ең бірінші кезекте өскелең ұрпақ үшін жүзеге асырылып жатқан 
ауқымды іс. Ұлт тарихы – барша халқымыз үшін ең қадірлі де баға жетпес 
құндылық. Елбасы бір сөзінде «Қазақ тарихында біз ұялатын ештеңе жоқ»[3], 
деген аталы сөзін айтқан болатын. Шындығында, тарих тереңінен Тәуелсіздік 
биігіне дейінгі аралықта қаншама дәуір алмасып, қаншама тарихи кезеңдер өз 
таңбасын қалдырды?! Осы орайда, өткен дәуірлердің өр рухын жалау етіп 
желбіреткен Қазақ хандығының 550 жылдық мерекесі – мемлекетіміздің ерекше 
қуаты мен еркіндігінің, ұлттық келбеті мен абырой-беделінің, азат рухының 
нышаны болып табылады. Біздің ата-бабаларымыз егемен ел болуды сан ғасыр 
армандаған еді. Сол арманға бүгінгі ұрпақтың қолы жетті. 

Ұлан-ғайыр даламызда Тәуелсіз Қазақ мемлекетін құрып, ұлы көшімізді 
оң жолға бастап, еліміздегі тұрақтылық пен бейбітшіліктің кепілі болып 
отырған Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сан ғасырлар бойы 
бабаларымыз армандап өткен егемендігіміздің туын Ақ Ордасының төріне 
тігіп, халқының қамын ойлаған ел тұтқасына айналды. Тарихи өлшеммен 
алғанда аз ғана уақыт аралығында Қазақстанды дамыған өркениетті 50 
мемлекеттің қатарына қосып, халқын «Нұрлы Жолға» бастап келе жатқан 
Президентімізді әлем жұртшылығы Ұлы Даланың данасы, Түркі дүниесінің 
Көшбасшысы деп бағалайтыны сөзсіз. 

Жуырда ғана Елбасы Біріккен Ұлттар Ұйымының Саммитінде әлемдік 
мінбеден қазақ тілінде сөйледі! Ұлы Дала елі саналатын тәуелсіз Қазақстан 
Көшбасшысының дүниежүзінің алдында ана тіліміздің мерейін асқақтатуы – 
барша қазақстандықтардың мерейін асқақтатты. Ұлтымыздың абыройын 
көтерген бұл оқиға Қазақстан халқына айтарлықтай серпіліс берді. Саммитте 
Мемлекет басшысы адамзатты толғандырып жүрген ауқымды мәселелерді 
қозғап, Ұйымға мүше мемлекет басшыларын әлемдік экономика, экология, діни 
экстремизм сияқты күн тәртібінен түспей келе жатқан дүниежүзіне ортақ 
проблемаларды бірлесіп шешу керектігін алға тартты. Мемлекет басшысының 
Біріккен Ұлттар Ұйымы төрінен қазақ тілінде терең мазмұнды баяндама жасауы 
егемен еліміздің әлемдік саяси аренада өзінің берік орны айқындалғандығының 
кезекті дәлелі бола алды. Елбасының бұл ұстанымы, өз елімізде мемлекеттік 
тілді тиісті дәрежеде қолданбай жүрген жекелеген басшылар мен көптеген 
ұйым, мекемелерге көрнекті үлгі болуға тиіс деп есептейміз. 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың үлкен мінбеден айтқан ұтымды ұсы-
ныстарының ішінде БҰҰ штаб-пәтерін Азияға көшіру идеясы көп 
талқыланатын тақырыптардың бірене айналдып отыр. Саясаткерлердің 
топшылауынша, штаб-пәтерге лайық қаланың бірі – Астана қаласы болуы 
мүмкін екендігін жоққа шығармайды. Елбасының бұл батыл ұсынысы Азия 
құрлығының мәртебесі мен елордамыз – Астананың беделін де арттыра түсті. 
Осындай елеулі оқиғалар арқылы әлем назары Ұлы Дала еліне бұрылатыны сөзсіз. 
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Бүгінгі Қазақстан халқы – бақытты қоғамда өмір сүріп отыр. Біз – бақытты елміз. 
Өйткені, біз – болашағымызға сенеміз. Біздің жастарымыздың озық білім алып, 
ғылыммен айналысуына барлық мүмкіндіктер берілген. Біз барлығымыз – бақытты 
мемлекеттің азаматтарымыз, ата-бабаларымыздан мұра болған «Ұлы Дала елінің» 
перзентіміз[4]. Терең мазмұнға ие осы құндылықтарды біз кейінгі ұрпақтың 
жүрегіне жеткізіп, ой-санасына сіңіруіміз қажет. Мемлекет ұстанған оңтайлы саясат 
барша қазақстандықтардың, әсіресе, ауыл жастарының келешегіне үміт пен сенім 
ұялатты. Қазіргі уақытта ауыл жастары заманауи озық біліммен қаруланып, 
еліміздегі жоғары оқу орындарымен қатар, шетелдің беделді университеттерінде 
білім алу мүмкіндігіне ие болуда. Туған тамырынан нәр алған осы жастардың 
легіне біз дұрыс бағыттағы білім мен тәрбие бере алсақ, олар келешекте біздің 
ұлттық потенциалымыздың негізгі көрсеткіші болатыны даусыз. Сондықтан, 
ауылда туып, ата-баба салтынан ажырамай, дәстүрімізді дәріптеп, құнды-
лықтарымызды бойына сіңіріп өскен ұрпақтың болашағын қамтамасыз ету елдік 
мақсат болып отырғаны даусыз. 

Ендеше, ата-бабаларымыздың санғасырлық арманын жүзеге асырған бүгінгі 
Тәуелсіз ұрпақ – Елбасы анықтап берген «Мәңгілік Ел» идеясы төңірегіне 
жұмылып, «Ұлы Дала елінің» жарқын болашағы үшін аянбауы тиіс деп есептеймін. 
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КӨНЕ ҚАЛА ТҮРКІСТАННЫҢ ӨТКЕНІ МЕН БҮГІНІ 

 

Аманова Рысжан Жунусовна 

Родина жалпы орта білім беретін мектебі 

бастауыш сынып мұғалімі 

Арқалы қаласы, Қазақстан 

 

Аннотация. Эта статья о Туркестане, одном из древнейших городов 

Средней Азии и Казахстана. В истории древнего человечества много загадок. Я 

пытался разгадать эту загадку. Описано прошлое и настоящее древнего города 

Туркестана. 

Ключевые слова. История, Туркестан, древний город 

Аnnotation. This article is about Turkestan, one of the oldest cities in Central Asia 

and Kazakhstan. There are many mysteries in the history of ancient mankind. I tried to solve 

this riddle. The past and present of the ancient city of Turkestan are described. 

Keywords. History, Turkestan, ancient city 
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Адамзаттың ежелгі дәуірінің тари¬хы¬нда жұмбақ көп. Атақты неміс мә-

дениет¬¬танушысы К.Ясперс осыған орай: «Адамның қалыптасу тарихы ең 

терең құпия, біз оны әлі күнге дейін түсінбей келеміз» деп өте тауып айтқан 

болатын. Қазақстан же¬рі¬не ең ежелгі аталарымыздың қай жақ¬тан келгені 

анықталған жоқ, мүмкін Оңтүстік-Шығыс Азиядан, мүмкін, Кіші Азия¬дан 

келген болар деген жорамал бар [1, 57]. Соны¬мен қатар адамзат баласының 

қалып¬тасу процесіне Орталық Азия өзінше үлес қосты дейтін де ғылыми 

тұжы¬рым¬дар бар. Оның бір көңілге қонатыны – Homo sapiens күрделі табиғи 

ортада, оңтүс¬тік пен солтүстік арасындағы континенталды ауа райында 

қалыптасуы мүмкін. Бұл қисынды жорамал, ауа райы мен табиғат сол жерді 

мекендеген адам¬дарды тәрбиелейтіні, ақыл-ойын дамы¬ту¬ға 

мәжбүрлейтіндігі белгілі. 

Неолит дәуірінде бүкіл Қазақстанның тер¬риториясында аңшылық өмір 

салтынан жылқышылыққа, ежелгі металлургия мен егіншілікке өте бастаған 

кішігірім жауынгер тайпалар тығыз қоныстанды. Оның бір белгісі біздің 

заманымыздан бұрынғы 12-10 мыңжылдықтарда орын алған «Топан су» 

әңгімесінің Түркістан өңірінде сақталуы дейміз. Жер шарын мекендеген 

мыңдаған этностың ішінде тек төртеуі ғана өз жұртынан Нұқ пай¬ғамбардың 

кемесі тоқтаған тау¬ды көрсете алады: арабтар – Жуды тауын, яхудилер (еврей) 

– Сион тауын, армяндар – Арарат тауын, ал қазақтар – Қазығұрт тауын. Тас 

дәуірінің соңына қарай халық санының өсуі қазақ жерінен басталған бірнеше 

қоныс аударуға жол ашты. Олардың ішінде шығыс деректері шумер 

тайпаларының Оңтүстік Азияға бағытталған миграция¬сын жиі атайды. 

Шығыстың егіншілік оази¬с¬¬теріне алғашқы болып өте ерте замандарда 

келген шумерлер Ежел¬гі Қосөзен т.б. өркениетін құрды (Шу-мер, Мысыр, 

Мохенджо-Даро); олар Қытай өркениетінің пайда болуына да әсер етті деген 

мағлұматтар бар. Миг¬ра¬цияның екінші толқыны б.з.б. ІV-ІІІ мыңжылдықтар 

соңында үнді-еуро¬па¬лық қауымдардың ыдырауымен байланысты. Үнді-

еуропалық тайпалар Еуразия кіндік даласынан Еуропаға (грек¬тер, 

фракиялықтар, кельттер және т.б), Кіші Азияға (хеттер және т.б.) бет алады. 

Бұл қозғалыстар Еуразия құрлы¬ғының тарихында бұрын-соңды болма¬ған 

құбылыстарды туғызды. 

Түркістанның шығыстағы қақпасы болып саналатын Сайрам тек қана 

Орта¬лық Азия емес, жалпы Еуразия құр¬лы¬ғындағы ең көне қалалардың бірі. 

Әлем халықтарының тарихын алғаш бір жүйеге түсірген атақты Рашид ад-дин 

«Жами-ат тауарихта» Сайрам тари¬хын қазақ «Атамыз – Алаш, керегеміз – ағаш» 

дейтін Алаша хан заманымен, яғни жылқышылық өркениеті басталған энеолит 

дәуірімен байланысты баяндайды: «…түріктер Яфетті Абулджа-хан деп атады және 

қазір де солай атап келеді, осы Абулджа-ханның Нұқтың не ұлы, не немересі екенін 

анық біле қоймайды, бірақ соның әулетінен екеніне және уақыт жағынан соған 

жа¬қын екендігіне келгенде олардың бар¬¬лығының да жауаптары бір [2, 108]. Бүкіл 

моғолдар, түрік тайпалары және бар¬лық көшпелілер (мәтінде: далада өмір 

сүрушілер) соның әулетінен тарайды. Осы мәселенің анық-қанығын былай 

түсіндіреді. 
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Абулджа-хан көшпелі болған; оның жазғы жайлауы керемет үлкен және 

биік таулар болып табылатын Ортағ және Қазтағ, сол шамада Инандж атты қала 

болған. Абулджа ханның қысқы қонысы да сол маңайда болған, Бурсук Какьян 

және Қарақұм, оны Қарақорым деп те атайды, аталатын жерлерде. Осы жерге 

жақын Талас және Кары-Сайрам сияқты қалалар орналасқан. 

Соңғы қала өте көне және тым үлкен. Осы қаланы көргендер, оның бір 

шеті¬нен екінші шетіне жету үшін бір күн жүру керек және оның қырық 

қақпасы бар дейді. Бүгінгі уақытта онда түрік-мұсылмандар мекен етеді....» . 

Содан бері Сайрам аты да сан ал¬уан өзгерді, оны бірде Исфиджаб десе, 

бір¬де Мадинат ал-Байзо, бірде Ақ ша¬һар, бірде Орынкент деп атады. Сай-

рам¬ның қасиетті орындары, осы жерде туып-өскен ғұламалар туралы аз жа-

зылған жоқ, солардың ішінде Ми¬рахмад Мирхолдарұлы жазған «Сай¬рам 

тарихи» кітабы да бар. Ол ескі деректерге (рисола) сүйеніп бұл жерде ерте 

замандарда Ыдырыс пайғамбар сәжде қылған, Қызыр пайғамбардың ізі қалған, 

Иса пайғамбар мен Нұқ пай¬ғам¬бар¬лар жүрген, Ануширван Әділ билік 

жүр¬гіз¬ген дейді. 

Қола дәуірінің тарихы баяндалған «Авестаның» қасиетті гимндерінде де 

Түркістан өңіріндегі қалалық мекендер мен Қаратаудың теріскей жа¬ғын-дағы 

шұрайлы жайылымдар тура¬лы айтылған. Көптеген ғасырлар бойы Қа-ратау 

беткейлерінде абыздар ар¬иан, тұ¬ран, қиян тайпаларының тұрақ¬та-рында 

Зәрдүш ілімінің қасиетті мәтін¬де¬рін жаттап, ұрпақтан-ұрпаққа ауызша 

жеткізіп отырған. Біз Зәрдүш атауынан ежелгі Күнге табынушылықты, Күнді 

қасиеттеуге байланысты пайда бол¬ған «Жар» (Жарықтық, Жаратушы) ұғымын 

көреміз. Солтүстік Қаратеңіз жағалауларынан Алтай мен Шығыс Түркістанға 

дейінгі, Орал тауларынан Парсы (Иран) таулы қыратына дейінгі орасан зор кең 

далада мал баққан бұл тайпалар Еуразия өркениетінің негізін салды. 

Арийлердің арғы отаны деп кітапта «Арианам Вайджа», яғни арийлер кеңістігі, 

Еділден (Ранха) шығысқа қарай созылып жатқан азиялық ұлы дала аталады. 

Датья мен Ардви (Сырдария мен Әмудария) терең өзендерімен суа¬рылып 

жатқан Арианам-Вайджа жері тек арийлердікі ғана болмаған. Мұнда 

арийлердің бірде дұшпан, бірде дос болатын турлар мен қияндар да мекендеген. 

Қазақтың кең даласында бірдей ежелгі құдайларға – құдайлар пан¬теонына 

табынатын, бір жерде туған, сол жерді отан деп аңсаған арий, тур, хьоналардың 

тайпааралық соғыс¬та¬рының қым-қиғаш тарихы өрледі. Зороастризмнің 

(Зәрдуш) негізін салушы Заратуштраның өмір сүрген жылдары М.Бойстың 

айтуы бойынша: «б.з.б. 1500-1200 жылдар аралығында өмір сүрген. Осы 

кезеңде Ұлы дала мәдениеті гүлдену үстінде болған, оны «дала ренессансы» 

деп атауға болады» [3, 38]. 

Бұл үзік-үзік мәліметтер күрделі этно¬тарихи үрдістердің бейнесін толық 

ашып бере алмайды, дегенмен ұлан-ғайыр дала кеңістігінде болған 

мем¬лекеттерге, маңызды оқиғаларға, үлкен тұлғаларға барлау жасауға мүм-

кіндік береді. Бұл бетбұрыс дала метал¬лур¬гия¬сының дамуына байланысты 

болды. Түсті металл өндірудің көптеген орталықтары дала аймақтары 

шекарасынан шығып Шығыс Қазақстан мен Алтай тауларын, Оңтүстік Сібір 

мен Солтүстік Қазақстан, оңтүстігінде Бетпақдаланы да қамтиды. Қоғамда кен 
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өндірісімен, құрылыспен айналысатын, қыш заттарын дайындайтын қауымдар 

қалыптаса бастайды. Ірі өнеркәсіптік мамандану және мал санының өсуі мәдени 

дамудың негізін салады. «Авеста» кіта¬бын¬да Сайрам аты аталады. Қаңлы 

елі¬нің қысқы қонысы осы жерде болды, соның дәлеліндей Сайрамда «Қаңқа» 

аталған «жой» болды дейді жергілікті өлкетанушылар. 

Сонымен қазіргі күні Түркістан ша¬ғын қала болғанымен ертеде үлкен 

қала¬лық аймақтын орталығы болғаны сөзсіз. М.Ж.Көпейұлы шежіресінде 

Түр¬кістанды «Қырық қақпалы Қара¬шық» деп атайды, қазіргі уақытта Қара-

шық Түркістаннан Қаратауға қарай орна¬¬ласқан орташа қалашықтардың бірі. 

М.Ж. Көпейұлы «Түркістан һәм қадим¬нен келе жатқан зор шаһар еді: бір шеті 

Ала¬тауда, бір шеті Қаратауда. Осы күнде Сайрам суының күнбатысында  

«Ат бұлағы» аталатын жер ат базары еді, Түркістанның күнбатысында «Теке 

суы» деген жер қой базары еді» деп бастайды Түркістан баянын. Біздің 

ойы¬мызша әуел баста Қаратаудың күн¬гейінде орналасқан орталығы 

Түр¬кіс¬тан болған бүкіл қалалық аймақ Қара¬шық аталған. Бұл мегаполисті 

айна¬ла қырық қақпалы қорған болуы әбден мүмкін деген ойдамыз, әйтпесе 

қырық қақпа ортағасырлардың ең үлкен қа¬ла¬лары атанған Бағдат пен 

Бұхарада да бол¬маған. 

Түркістан өңірінің одан бергі тари¬хы белгілі десек те болады, тек көне 

түрік заманын Қарахан өркениеті сияқ¬ты ғаламат құбылыспен байланыстыра 

қараған жөн. Себебі Қарахан мем¬¬лекетінің саяси дәстүрлері де көне 

замандардан өз бастауын алады, олар¬дың билеуші әулеттерінің тіпті Афрасияб 

патша тұқымымыз деген тарихи сенімі де көне замандарға, арий-тур 

замандарына нұсқайды. Ежелгі түрік әдебиетінде Алып Ер Тоңға атымен 

белгілі Афрасияб атауының түпкі мағынасы біздің ойымызша Қарахан. Себебі 

Афрасияб Қарахан атауының иранша аудармасы, атақты шығыс ша¬йыры 

Фердоуси жырлайтын Иран-Тұран соғыстары заманындағы түрік елінің 

әфсаналық басшысы Афрасияб біздің аңыздарымыздағы Қараханға дөп келеді. 

Ал егер Қарахан қай заманда өмір сүруі мүмкін деген сұрақ болса, онда 

Әбілғазы шежіресіндегі «Қара хан әкесінен кейін бүкіл елге патшалық құрды. 

Жазды күні ол Ер тақ және Кер тақ деген тауларды жайлар еді, қазіргі күні бұл 

таулар Ұлы тау және Кіші тау атанады. Ал қыс түскен кезде Қарақұмды және 

Сыр өзенінің жағасын қыстар еді» деген мәліметіне сүйену керек. Әбілғазы хан 

Ұлытау мен Кішітаудың мыс кенін өндіретін үлкен орталық болғанын 

ескертеді. Қараханның атақты Оғыз ханның әкесі екенін және олардың өмір 

сүрген заманы біздің пайғамбарымызға дейінгі үш мың төрт жүзінші жылдар 

екенін де ұлы шежіреші жазып қалдырған. 

Сонымен қорытындылай айтсақ, Түркістан аймағында қалалық өркениет 

өз бастауын неолит дәуірінде пайда болған шағын қоныстардан алады деп 

есептеуге болады. Егер біз Бетпақдаланың ортасынан неолиттің қалың тұрағын 

кездестіріп жатсақ, ондай тұрақтың Түркістанның орнында болғаны сөзсіз. Егер 

Түркістан қашан қала болып қалыптасты десек, онда біз қола дәуірін, сол 

дәуірде қазақ даласында керемет қанат жайған көне индустрия¬ны, 

металлургия мен металл саудасын еске түсіргеніміз жөн. Қазақ жерінде 

өндірілген металл әлем өркениеттеріне Түркістан, яғни тарихи Қырық қақпалы 
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Қарашық арқылы жеткізілді деген пікірдеміз[4, 175]. Міне, Түркістан қаласы 

қашан пайда болды дегенде ең алдымен еске түсетін мәселе осы. 

Түркістан - Қазақ хандығының астанасы болған тарихи, мәдени қала. 

Тарихқа көз тастасақ, мұнда сан мәрте ұлтымыздың тағдыры талқыланып, түрлі 

шешім қабылданған. Ал қалада қазақтың небір ұлы тұлғалары дүниеге келген. 

Тарихи деректер бойынша, Түркістан атауы "түркілер елі, мекені" деген 

мағынаны білдіреді. Қаланың іргетасы V-VІ ғасырларда қаланып, атауы 

бірнеше рет ауысқан. Негізінен алғашқы атауы - Шавғар саналады. Шавғарды 

"Шауғар" деп те атайды. Ол сақ тілінде "Қаратау" деген мағынаны біл¬діреді. 

Қаланың атауы араб жазбаларындағы деректерде кездеседі. Арабтардың 

тарихшы-географы әл-Истахри ибн Кордаубех ат-Танрази өз жазбаларында 

Шавғар жайлы айтқан. "Көне Шавғар ХІ ғасырға дейін өмір сүріп, ХІ ғасырдан 

бастап қала орталығы Ясыға көшті", - деген ол. 

Түркістан - Орта Азия мен Тұран даласындағы ең көне қала. Отырықшы 

мәдениет өркендеген кезде Қазақстанның әр жерінде қалалар саны арта 

бастады. Әсіресе, Оңтүстік Қазақстан өзінің тарихи орындарымен белгілі. 

Шавғар қаласы пайда болғаннан кейін оның аймағында Қарнақ, Шағылжан, 

Қарашық, Шур (Сури) қалалары бой көтерген. Тарихи деректерге сүйенсек, 

Шавғар қаласы арқылы Ұлы Жібек Жолының бір тармағы өткен. Керуен 

Сырдария бойын қуалай жүріп, ірі қалалар Отырар-Фараб пен Шавғар арқылы 

өтеді. Ал Шавғардан ары Янгикентке жол тартып, Қарақұм арқылы Хорезмге 

барады. Янгикент оғыз тайпасының астанасы болған. 

ІХ-Х ғасырларда ірі қалалар қатарына қосылған Шавғар "Яссы" болып 

өзгертіледі. Яссы - Ұлы Жібек Жолының сауда орталығы және округі болған.  

Ал ХІІ ғасырдың І ширегінде қидандар шабуылынан Шауғар құлағаннан кейін, 

Ясы өлкенің орталығына айналды. Араб тіліндегі еңбектерде бұл қасиетті 

қалада исламның рухани мұ¬расын байытқан атақты адамдардың дүниеге 

келгені жазылған. Солардың бірі - ғұлама, ғалым, сoпылық филoсoфияның Орта 

Азия¬да нeгiзiн салған, "Диуани Хикмeт" (Даналық кiтабы) көнe түркi тiлiндeгi 

дiни өлeңдeр тoптамасын жазған Қожа Ахмет Яссауи. Ол Ясыға келгеннен 

кейін атақ-даңқы шыға бастаған. Ал, қайтыс болғаннан кейін қабіріне шағын 

кесене салынған. Сөйтіп, Ясы қаласы ХІV ғасырда түркі тілдес халықтардың 

діни орталығына айналды. Тіпті оны "Хазреті Түркістан" немесе "Кіші Мекке" 

деп атаған [5, 211]. 

Айта кетейік, Ясы жерін қазақстандық археологтар да зерттеген.  

Олар Ясының орны қазіргі Күлтөбеге сәйкес келетінін дәлелдеп отыр. Өңір 

Түрік қағанатына қараған, ІХ ғасырда қарлұқтар мен оғыздардың қол астында 

болды. Бұл өңірге 809-819 жылдар аралығында Хорасан билеушісі әл-Мамун, 

Х ғасырдың соңында саманилік билеуші Наср жаулаушылық жорық жасаған. 

Алаш қозғалысының қайраткері, ақын, қазақ әдебиетінің жарқын 

жұлдызы Мағжан Жұмабаев та Түркістанға арнап өлең жазған: 

"Түркістан - екі дүние есігі ғой, 

Түркістан - ер түріктің бесігі ғой . 

Тамаша Түркістандай жерде туған, 

Түріктің Тәңірі берген несібесі ғой". 
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Тарихи деректерге сүйенсек, патшалық Ресей Түркістан аймағын басып 

алу мақсатында түрлі саясат жүргізген. Ал Түркістан халқы оған қарсылық 

көрсетуімен болған. Ақын Мағжан туған жылдары Түркістан аймағы түгелімен 

патшалық Ресейдің езгісінде еді. Мағжан Ресейдің Түркістан аймағында 

отаршылдық саясатын күшейту мен славян тектес көшпенділерді жаппай 

Түркістан территориясына қоныстандыруына қарсы шыққан халықтың  

1916 жылғы көтерілісіне де куә болыпты. Мағжан Жұмабаев - ұзаққа созылған 

бодандық кезеңінде келімсек отаршылдардың халық жадынан өшіруге 

тырысқан рухани байлығын сақтап қалуға бүкіл ғұмыры мен әдеби күш-жігерін 

арнаған ұлы тұлғалардың бірі. Ол жанын құрбан еткен қасиетті күрес тек оның 

өлімінен кейін жеңіс тапты. Ал ол армандаған бақытты күндерде қазіргі ұрпақ 

өмір сүруде. 

Бүгінде Түркістан Қазақстанның тарихы мен мәдениеті бай, адамдардың 

рухани күш жинауға келетін орны. Ол жаңадан Түркістан облысының әкімшілік 

орталығына айналды. Қаланың шығысы тарихи Отырармен, солтүстігі Кентау 

қаласы және Созақ ауданымен, батысы Қызылорда облысының Жаңақорған 

ауданымен шектеседі. Әкімшілік аумағы 7,4 мың шаршы шақырымға жетеді. 

Кезінде білім орталығы болған қалада қазір 1992 жылы құрылған Халықаралық 

Қазақ-Түрік университеті бар. Онда 14,2 мыңнан аса студент білім алады. 

Университетте 26 елден 500-ден аса студент оқиды. Түркия, Кипр, Қырғызстан, 

Түркіменстан, Башқұртстан, Дағыстан, Саха Республикасы, Монғолия, Қытай 

және басқа елдердің жастары білім алып жатыр. Сонымен қатар, 3 мемлекеттік,  

7 мемлекеттік емес колледж жұмыс істейді. 

Түркістанның Қазақстан үшін маңызы зор. 2000 жылы ЮНЕСКО 

шешімімен Түркістан каласының 1500 жылдық мерейтойы әлемдік деңгейде 

атап өтілді. Ол тарихи қаланың дамуындағы айтулы кезең болды. Ал 2002 

жылы онда Дүниежүзі қазақтарының ІІ құрылтайы өтті 
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Аннотация: 

В этой статье говорится, что казахская страна – это черный Шанырак 

тюркского мира, священная земля и бескрайняя степь казахского народа-

колыбель кочевого образа жизни и тюркской цивилизации, сформированной на 

основе этого обычая. 

Annotation: 

This article States that the Kazakh country is the black Shanyrak of the Turkic 

world, the sacred land and boundless steppe of the Kazakh people-the cradle of the 

nomadic lifestyle and the Turkic civilization formed on the basis of this custom. 

 

«Қазақстан – күллі түркі халықтарының қасиетті қара шаңырағы. Бүгінгі 

қазақтың сайындаласынан әлемнің әр түкпіріне тараған түркі тектес тайпалар 

мен халықтар басқа елдер мен өңірлердің тарихи үдерістеріне елеулі үлес 

қосты». 

Расында да, Қазақстан географиялық жағынан Түркі әлемінің қақ 

ортасында орналасқан. Қазақ елінің кеңбайтақ даласы көшпенді өмір салтының 

және сол салт негізінде қалыптасқан түркі өркениетінің төл бесігі. Бүгін 

түркітектес елдердің көпшілігінде жоғалып бара жатқан ұлы бабаларымыздың 

құндылықтары әлі күнге дейін қазақ ортасында сабақты жалғасын тауып келеді. 

Ендеше, «Қазақ елі – түркі әлемінің орталығы» деген пікір тек қазақтың ұлттық 

болмысының күшеюіне ғана себеп болмайды, оған қоса өзімізбен бауырлас 

елдердің де рухани жаңғыруына септігін тигізбек. Басқаша айтқанда, 

тағдырдың өзі Қазақ еліне маңызды жауапкершілік жүктеп отыр. Қазақтардың 

өздерінің шежірелі тарихын зерделеп, ұлттық бірегейлік қалыптастыруы – түркі 

өркениетінің жиырма бірінші ғасырда жаңа белеске көтерілуінің алғышарты. 

Сондықтан Қазақ елінің түркі әлеміндегі орнына жан-жақты талдау жасалып, 

насихатталуы керек [1, 12 б.]. 

Түркілердің атақонысы, шыққан жері, төркіні қай жер екендігі – 

ғалымдардың арасында осы уақытқа дейін талқыланып келе жатқан мәселе. 

Жалпы қабылданған түсінік түркілердің Алтай тауынан шыққандығы болса да, 

басқаша пікірлерді қолдайтын ғалымдар да аз емес. Кейбір ғалымдар түркілердің 

негізгі қонысы Еділ мен Жайықтың арасы десе, кейбіреулер Тәңір тау мен Арал 

теңізінің арасы деп айтады. Енді кейбіреулері Орал тауын көрсетсе, түркілердің 

атақонысы, қара шаңырағы қазіргі Моңғолия аумағы деген пікір де кеңінен 

тараған. 

mailto:duisenova_aa@mail.ru
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Бұл мәселеге тың көзқарас ұсынған татар ғалымы Зәкиев түркілер бір 

жерден шығып, бүкіл Еуразия аумағына тарады деген пікір еуроцентристік 

идеологияны қолдау үшін ортаға тасталған түсінік деп есептейді. 

Еуроцентристердің мақсаты – түркілердің Орталық Азия, Кавказ аймағы және 

Шығыс Еуропаға кейіннен келген келімсектер екендігін дәлелдеу және шын 

мәнінде бұл жерлердің үндіеуропалық тайпалардың атақонысы екендігін 

дәйектеу. Бұл арқылы еуропалықтардың осы аталған жерлерді билеуге құқығы 

бар екендігіне дәйек қалыптастыру. Зәкиевтің пікірінше, түркілер атам 

заманнан бері қазіргі тұрған жерлерін мекендеген. Түркі руларының бір жерден 

басқа жерге барып, онда өз мемлекеттерін құруы ол жерде одан бұрын түркілер 

болмады деген мағынаға келмеуі тиіс. Кешегі мақаласында Елбасының 

«Еуропацентристік көзқарас сақтар мен ғұндар және басқа да бүгінгі түркі 

халықтарының арғы бабалары саналатын этностық топтар біздің ұлтымыздың 

тарихи этногенезінің ажырамас бөлшегі болғаны туралы бұлтартпас фактілерді 

көруге мүмкіндік берген жоқ», деген пікірі бүгін Еуразияның әр қиырында 

отырған түркітектес халықтар секілді қазақтардың да атам заманнан бері осы 

жалпақ даланы мекендегендігін көрсетеді [2, 56 б.]. 

Қалай болғанда да, түркі әлемінің шет жақтарында отырған түркі 

халықтарының құрамы басқа мәдениеттермен шекарасы болмаған орталықтан 

келген түркі руларымен жаңарып отырғаны анық. Өйткені өзге мәдениеттермен 

аралас-құралас отырған түркі елдерінің ол мәдениеттердің ықпалында қалмауы 

әрине мүмкін емес. Бұл үдеріс кезінде шетте отырған түркілердің түркілік 

болмысының әлсіреуі де заңды. Алайда, бұл үдерісті болымсыз деп бағалауға 

болмайды. Тіпті, түркі өркениетінің ең үздік үлгілері осы жат мәдениеттермен 

араласу аймақтарында пайда болған десек, қателеспейміз. 

Десе де, түркі өркениетінің тұнық халін өздерінің дәстүрлі өмір салтына 

байланысты көшпенділердің сақтап қалғандығында дау жоқ. Бәлкім осы 

«орталықтағы түркілердің» нағыз түркілік дүниетанымды айшықтайтын 

болмыстарына байланысты шеттегі түркілер артта қалған туысқандарының 

жерін «атақоныс», «қара шаңырақ» деп те атаған болуы мүмкін. Тіл 

тұрғысынан айтар болсақ, Махмұт Қашқаридың да жазып кеткеніндей, «Ең 

таза, ең тұнық түркі тілін қалаға келмеген, басқа тілдерді білмейтін түркі 

тайпалары сөйлейді». Демек, түркі әлемінің орталығында Ұлы даланы 

мекендеген көшпенділер негізгі түркі тілін, мәдениетін, дүниетанымын, тіпті 

мемлекеттілігін сақтап қалған болып шығады. Сондықтан түркі әлемінің ішкі 

жағында орналасқан түркілер түркі әлемінің атақонысы, қара шаңырағы. 

Түркілердің қара шаңырағы мәселесіне бүгінгі қазақ шежіре дәстүрінен 

жауап іздейтін болсақ, өте қызықты жайттарға куә боламыз. Қазақтарда 

көнеден келе жатқан «Түркімен – төр ағам, өзбек – өз ағам» деген мақал бар. 

Осы қанатты сөзді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шежіреге сүйене отырып 

талдағанда, бұл мақалға сай түрікмендер, тек қана қазіргі Түрікменстанның 

түрікмендері ғана емес, бұрынғы Османлы елінде тұрған барша түркі ру-

тайпалары қазақтардан бес ата үлкен; ал өзбектер қазақтардан үш ата үлкен деп 

жазады. Сонда қазақтар түркі ағайындардың ең кенжесі ретінде қара 
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шаңыраққа ие боп қалған болады. Қазақ санасындағы бұл түсінік Мағжан 

Жұмабаевтың өлеңінде де өз көрінісін тапқан: 

Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа, 

Түріктен басқа от болып жан туып па? 

Көп түрік енші алысып тарасқанда, 

Қазақта қара шаңырақ қалғанжоқ па? 

Түркі мемлекеттілігі тарихы тұрғысынан қарасақ, негізінен Түркі 

мемлекеттілігін Түрік қағанатынан бастаған жөн. Өйткені Түрік қағанатынан бастап, 

барлық билеушілер қағанаттың басында тұрған Көктүрік әулетінен сайланған. 

Жалпы, біздің түркі аталуымыз да осы әулеттің атымен байланысты. Хазар 

билеушілері де, Қарахандар билеушілері де осы Көктүрік руынан еді. Ал енді кейінгі 

заманда осы алып қағанатты қалпына келтірген Шыңғыс хан болды. Шыңғыстан 

кейін барлық хандар Шыңғыс ұрпағынан шығатын болды. Олар төре деп аталды. 

Төре сөзі мен түркі сөзінің арасында байланыс бар екендігі өздігінен көрініп тұр. 

Өйткені төрелер сол көне түркі мемлекеттілік дәстүрін жаңғыртқан [3, 102 б.]. 

Шыңғыс ханнан кейін түркі мемлекеттілігін жалғастырушы Жошының 

ұрпақтары, яғни Алтын Орда болды. Өйткені Шағатай мен Үгедей ұрпақтары 

парсы мемлекеттілік дәстүрінің ықпалында қалды, ал Төленің ұрпақтары 

Құбылайдан кейін Юань атымен қытай мемлекеттілігінің жалғасы болып кетті. 

Төленің басқа бір ұлы Құлағу Иран мемлекетінің бөлшегі болып саналады. Ал 

Алтын Орда ыдырай бастағанда және Ресей Алтын Орда мұрагерлері Үлкен 

Орда, Қазан, Астрахань, Көшім, Ноғай және Қырым хандықтарын жаулай 

бастағанда, бұл басқыншылыққа 1847 жылы соңғы ханы Кенесары өлгенге 

дейін төтеп берген Қазақ хандығы – Алтын Орданың тікелей мұрагері еді. 

Бүгін қазақтардың шежіре дәстүрінде төрелердің ерекше құрметке бөленуі 

Қазақ елінің ежелден жалғасып келе жатқан түркі мемлекеттілігінің жалғасы 

екендігін дәлелдеп тұр. Бір жағынан осы шежіре дәстүріне негізделген ұлттық сана, 

енді екінші жағынан Қазақстанның географиялық ортасы Қазақ елін түркі 

өркениетінің қара шаңырағына айналдырады. Елбасының: «Тарих пен география 

түркі мемлекеттері мен ұлы көшпенділер империялары сабақтастығының айрықша 

моделін қалыптастырды. Бұл мемлекеттер ұзақ уақыт бойы бірін-бірі алмастырып, 

орта ғасырдағы Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмірінде өзінің 

өшпес ізін қалдырды», деген пікірі тарихи сана мен ұлан-байтақ даланың қазақтың 

ұлттық болмысы тұрғысынан қаншалықты маңызды екендігін еске салады. 

Түркі мәдениеті тұрғысынан қазақтар солтүстікте Еділ мен Жайық, 

оңтүстікте Сырдария мен Әмудария жағалауларындағы қалаларда өмір 

сүргендіктен, далалықтар ретінде түркі мәдениетінің ең саф үлгісін сақтай 

білді. Сондықтан да қазақтардың әдет-ғұрпы, тілі мен әдебиеті, музыкасы, 

дүниетанымы, шежіре дәстүрі – нағыз көне түркі өркениетінің жалғасы. Бұлай 

болуындағы негізгі себептің бірі – ХХ ғасырға дейін қазақтардың Еуразияның 

ең соңғы көшпенділері ретінде өмір салтын жалғастыруы болса керек. Бір 

қызығы, америкалық ғалым Брюс Привратски бүгінгі Қазақстанның 

оңтүстігіндегі Ахмет Ясауи жатқан Яссы қаласының «Түркістан» аталуын 

өзбектер басым болған басқа Орталық Азия қалаларына қарағанда ол жерде 

түркі мәдениетінің нағыз өкілі қазақтардың басым болуымен байланыстырады. 



17 

Осы орайда қазақтардың Шоқан жазып кеткендей, исламнан бұрынғы сенім-

нанымдарын исламмен ұштастыра білген түркілік исламының өкілдері 

екендігін айта кеткен жөн [4, 13 б.]. 

Қорыта айтқанда, Қазақ елі – түркі әлемінің қара шаңырағы, яғни қасиетті 

мекені. Қара шаңырақта отырған әулеттің жауапкершіліктері болатындай, 

қазақтардың да түркітектес бауырлары алдында жауапкершілігі бар екендігін 

ұмытпауымыз керек. Бұл жауапкершілік қазақ халқының өзінің ата мұрасы, 

тарихи жәдігерлері, тілі мен салт-дәстүріне ие болуды, оларды жаңа заман 

талабымен үйлестіруді керек етеді. Мықты елдің биік рухы болатынын 

ескерсек, елдігімізді жаңа ұрпаққа жеткізуіміз үшін ата-бабамыздың рухани 

мұрасына ие болып, оны жаңғырта түсуіміз керек. 
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«Дүние жүзі тарихында» не айтылды? Грек жері ме, әлде Месопотамия 

ма? Екеуінің бірі болған жақсы. Ия, бүкіл тарих кітабы сізге Жерорта теңізіне 

шашыраған әлем тарихын үйретті. Сондықтан сіз бұл аймақты сипадыңыз. 

Алайда алғашқы металл Эллада емес, Ұлы Далада табылды және өңделді. 

Жапон ғалымы Ясуюки Мураками адамзаттың металмен алғашқы танысу орны 

Ұлы дала болғанын айтады. Бұл тарихи және физикалық факторларға 

байланысты. Бүкіл әлемде, тек қазақ даласында, көптеген металлды жыныстар 

жер бетіне тым жақын орналасқан. Бұл факт ежелгі адамдарға металмен 

танысуға өте қолайлы жағдай жасады. Сонымен, тас дәуірінде даланы жылыту 

немесе сойылған малды жеу үшін ошақ таулардың бойына шашылған жасыл-

қызғылт тастарды шашу арқылы жиналады. Ол оны өртеп жіберді. Өте ыстық 

болған кезде, ол қызыл-қызыл балқытылған бірнеше тастарды көрді. 

Салқындаған кезде қора тағы да қатты екенін байқады. Өйткені балқытылған 

тасты ұстап алған дала енді тастарды әдейі өртеп жіберді. Осылайша Ұлы 

Далада алғашқы металлург дүниеге келді. 

Соғыстан кейінгі кезеңде Орталық Қазақстанның ортағасырлық 

мәдениетінің шынайы археологиялық ашылуы басталады. Ғылыми, қоғамдық 

қызметі мен жеке беделінің арқасында Қ.Сәтпаев 1946 жылы Алматыда Қазақ 

КСР Ғылым академиясы ашылды, оның құрамында Тарих, археология және 

этнография институты ашылды. Археология және этнография институтының 

археология бөліміне маңызды міндеттер жүктелді. Сол жылы оларды қысқа 

мерзімде іске асыру үшін А.Х. Марғұлан, алғашқы республикалық 

археологиялық экспедиция Орталық Қазақстан (ЦКАЭ) деген атпен 

ұйымдастырылды. Сол жылы экспедиция көрнекті ғалым, академик 

А.Х.Марғұланның басшылығымен далалық зерттеулер жүргізеді. Оны 30 жыл - 

1976 жылға дейін басқарған. «Орталық Қазақстанның ең бай ескерткіштерін 

кең және жүйелі түрде зерттеудің қажеттілігі жаңа құрылыстарға жұмыстардың 

басталуына және ірі совхоздарды ұйымдастыруға байланысты аймақтың 

көптеген ерекше ескерткіштері, әсіресе қола дәуірі мен ерте темір дәуірінің 

мүлдем жойылып кету қаупі алдында тұрғандығынан туындады»[1]. 

Мойынты, Сарысу, Торғай, Жыланшық, Кеңгір, Бұланты, Байқоңыр, 

Нұра, Тоқырауын, Жарлы, Талды, Тұңдық өзендерінің алаптарын қазіргі 

Ұлытау, Жаңаарқа, Шанаарка, Шишлинскі қамтитын кең аумақтарда 

ортағасырлық жазба деректерді терең зерттеу және саяхаттау. Ақтоғай 

аудандары Әлкей Хақанұлына ұзақ жылдар бойы аймақтың ежелгі тарихын 

зерттеу бағдарламасын құруға мүмкіндік берді. Ә.Х. Марғұлан келесі 

міндеттерді қояды: а) адамзат тарихының ежелгі және ортағасырлық дәуіріндегі 

ескерткіштерді табу және зерттеу; ә) кеш темір ескерткіштерін табу және 

зерттеу - рудалық өндірісті зерттеуге баса назар аудара отырып, патриархалдық 

рулық жүйенің ыдырау кезеңі; в) отырықшы өмірді көшпелі мал 

шаруашылығымен алмастыру аспектісінде Қазақстан аумағындағы тас 

мүсіндердің тарихын зерттеу . 

Археологиялық зерттеулердің маңызды бағыттарының бірі Орталық 

Қазақстанда тау-кен металлургиясының дамуын зерттеу болды. Ә.Х. Марғұлан 

1955 жылы ежелгі металлургиялық қоныстар мен шеберханаларда 
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археологиялық қазба жұмыстарын бастады. Сол жылы Орталық Қазақстанның 

ежелгі металлургиясын зерттеу туралы мақала жарияланды . Бұл мақалада 

зерттеуші алғаш рет археологиялық материалдарды геологиялық 

мәліметтермен салыстырады, бұл тау-кен ісін зерттеу үшін шын мәнінде 

бірегей ақпарат береді. Атасу ескерткіші мен басқа да ескерткіштерді зерттеу 

Орталық Қазақстанды тау-кен металлургиясының даму орталықтарының бірі 

ретінде анықтауға мүмкіндік берді[2]. 

Пеште балқытылған алғашқы металл мыс болды. Бұл мыс үшін өрттің 

температурасы 650 градустан асып кетуіне байланысты, ол аздап тоқырайды. 

Сондықтан, бастапқыда бұл жұмсақ металл әдеттегі пештерде балқытылды. 

Алайда кәдімгі ошақтағы мыс жүні ерімей, көптеген шлактар қалдырды. Уақыт 

өте келе ол пешке ауа үрлегенде пештің ішіндегі температураны Фаренгейт 

1000 градусқа дейін көтеріп, оны мыс судан қайнататынын көрді. Осыдан кейін 

дала тұрғындары арнайы пештер ойлап тапты. Сарыарқаға біртіндеп мыс 

өндіру және өңдеумен айналысатын адамдар келе бастады. Бір топ емес, барлық 

тайпалар қатысты. Бұған 40 ғасыр бұрын Жезқазған маңында 10 мың адам 

жұмыс істеген металлургиялық қоныстың табылуы дәлел бола алады. 10 мың 

металлург туралы ойланыңыз! Бұл Балқаш пен Теміртау сияқты 

металлургиялық корпорациялар ежелгі заманнан бері болған дегенді білдірмей 

ме?! Айтпақшы, пісірілген құмыралар ежелгі металлургтердің орындарында 

кездеседі. Өнімнің барлығы Үндістанда шығарылып, Ираннан әкелінген екен. 

Демек, осыдан 5000 жыл бұрын Сарыарқадағы металлургке осы аймақтан 

саудагерлер келіп, сауда жасаған. Құйма түрінде мыс рудаларын Орталық 

Қазақстаннан Жерорта теңізі елдеріне сатушылар шығарды[3]. 

Неміс ғалымдары өнімнің металы 100% Жезқазған кені екенін дәлелдеген 

Грекия қалаларында табылған мыс ыдыстарына спектрлік талдау жүргізді. Бір 

сөзбен айтқанда, қазақтың Сарыарқасы - алғашқы металл табылған жер, ал 

жұмсақ металл әлемге «Ұлы мыс жолы» арқылы ұсынылған. Кент тауларында 

ғалымдар өз қолдарымен Алатандар қолданған пешке ұқсас ірімшік үрлейтін 

пеш жасады. Олар жерден бір жарым метрлік шұңқыр қазып, оның негізін 

тастармен қоршап, содан кейін оларды саз, құм және сабан қоспасымен жауып 

тастады. Кептірілген және қыздырылған бұл шұңқырды археологтар ағашқа 

дейін толтырды, оларды герметикалық балшықпен жауып, түнде қалдырды. 

Осылайша көмір пайда болды. Ол балқыту үшін қолданылған. Түзілген көмір 

мен ұсақталған кен пешке қабаттармен құйылды, содан кейін мұның бәрі 

сильфон көмегімен қыздырылды. Сондықтан ғалымдар крица - жұмсартылған 

кеуекті темір кесектерін ала алды. 

Ғалымдар ежелгі дәуірде қару-жарақ пен құрал-саймандар жасау үшін 

қолданылған әйел екеніне сенімді. Біздің заманымызға дейінгі 5 мыңжылдықта 

Еуразияда металдардың нақты дәуірі басталды. Ол Балқан түбегінің 

солтүстігінде және Карпат аймағында кездесетін сирек кездесетінімен 

сипатталады. Археологияда бұл территориялар мыс-тас дәуіріндегі ең маңызды 

Балқан-Карпат металлургиялық провинциясына жатады. Өткен ғасырдың 70-

жылдарының басында онда өте бай және мәнерлі ескерткіштер табылды: Варна 

«алтын» некрополі және алып Айбунар кеніші, онда есептеулер бойынша кем 
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дегенде 30 мың тонна мыс рудасы өндірілді. Варна қорымдарынан 3 мыңнан 

астам түрлі алтын және 100-ге жуық мыс бұйымдары табылды. Алтын зергерлік 

бұйымдар мен күрделі ою-өрнектермен безендірілген заттар ерекше назар 

аударады, бірақ үлкен мыс құралдары, еңбек құралдары мен қару-жарақ 

мамандарға бірдей қызығушылық тудырады. Балқан-Карпат металлургиялық 

провинциясының алтыны мен мысы ежелгі металды зерттеушілер үшін 

күтпеген проблема тудырды: бұл металлургиялық өндірістің жалпы күш-жігері 

неге бағытталған? Ең танымал оқулықтарда сипатталғандай, өнімділікті 

арттыру үшін металл құралдарды құю және соғу немесе басқа нәрсе ме? 

Археологтардың есептеулері көрсеткендей, тау-кен металлургия өндірісінің 

алғашқы қадамдарынан бастап оның энергиясының басым бөлігі қоғамдық 

өмірдің символдық салаларына қызмет ететін бұйымдар - зергерлік бұйымдар, 

күш атрибуттары мен рәсімдік нысандарды жасауға бағытталды. Үлкен металл 

бөлшегі өлгендердің әлеуметтік маңыздылығының дәлелі ретінде қызмет етті. 

Осылайша, бірнеше мыңжылдықтар ішінде металдар өндірістік емес, 

әлеуметтік функцияны атқарды[4]. 

Біздің дәуірімізге дейінгі 5 мыңжылдықтп Еуразияның көптеген бөліктерінде 

тотыққан мыс кендері белсенді дамыды, оның тамырлары жер бетіне шықты. 

Кен қазбалары кенді тамырларды қазу нәтижесінде пайда болған тар ойықтар 

болды. Егер кенші қуатты кенді линзамен сүріндірсе, бұл кен орны кеніштің 

қуысына айналды. Ежелгі мыс кеніштері Месопотамияда, Испанияда және 

Балқан түбегінде кездеседі. Ежелгі дәуірде Кипр аралы мыстың ең ірі кен 

орындарының біріне айналды, оның латынша «купрум» атауынан бастап мыс 

элементінің химиялық элемент ретіндегі қазіргі атауы пайда болды. Металдың 

орысша атауы ежелгі славяндық «смида» сөзінен шыққан, жалпы металды 

білдіреді. Назар аударыңыз, «смида» термині славяндар мен немістердің ата-

бабалары біртұтас үнді-арий халқы болған кезден басталады. Кейіннен герман 

тілдерінде «смида» термині металмен жұмыс жасайтын адамды белгілеу үшін 

қолданыла бастады және «смит» (ағылшын) немесе «шмидт» (неміс) - «темір 

ұстасы» түрінде бекітілді. Ежелгі металлургия. Кенді металлургияның 

бастаулары Жер астындағы кен кен орындарын игеру біздің эрамызға дейінгі 4 

мыңжылдықта дамыды. 

Тау-кен қазбаларының тереңдігі 30 м және одан да көп метрге жетті. 

Жартасты жаншу үшін от, су және ағаш сыналар қолданылған. Өңделіп жатқан 

жердің жанында өрт шықты, тау жынысы қызды, содан кейін мол су құю 

арқылы тез салқындатылды. Пайда болған жарықтарға ағаш сыналар жүргізілді, 

олар да суарылды. Ісініп, сыналар жартасты бөлді. Кенді жыныстардың 

сынықтары қайтадан өрт жалынында қыздырылды, күрт салқындатылды және 

шахталарда балғалармен және таяқшалармен ұсақталды. Ұнтақталған руда 

шахталардан былғары пакеттерге немесе өрілген себеттерге шығарылды. Содан 

кейін оны үлкен тас ерітінділерінде бұршақ мөлшеріне дейін ұрады. Ежелгі 

металлургтер отын ретінде көмірді, тығыз ағашты және сүйектерді метал 

қорыту үшін пайдаланды. Мыс кенін өңдеудің ежелгі әдісі - тигельді балқыту: 

кенді отынмен араластырып, сүйек күлімен араластырылған саз балшықтан 

жасалған тигельдерге салған. Тигельдердің өлшемдері кішкентай болды, 
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олардың биіктігі 12-15 см, қақпағында газдар шығатын тесіктер қарастырылған. 

Жоғарыда сипатталған неолит қыш ыдыстарында температура (1100 ° C дейін) 

болды, оған массасы 2% -ке дейін мыс алу үшін жеткілікті. мышьяк, никель, 

сурьманың табиғи қоспалары. Кейіннен мыс балқыту үшін шұңқырлы пештер 

орнатылды. Бұл жағдайда сазды және көмірлі сазды тигель үсті-үстіне көмір 

қабаты құйылған таяз шұңқырға қойылды. Балқу алаңын таңдау ерекше 

маңызды болды, ол отты желдетіп, қажетті температураға жету үшін 

қондырғыға ауаның интенсивті ағынын қамтамасыз етуі керек еді. Тигельдерде 

өндірілген мыс мөлшері аз болды және ереже бойынша бірнеше ондаған 

грамды құрады, сондықтан олар біртіндеп шұңқырларда мыс өндіруге тікелей 

кеннен көшті. Ол үшін көмірмен араласқан мыс кенін 30 см тереңдікке дейін 

шұңқырларға салып, олардың түбін тастармен қаптаған. Зарядтың қабатына 

тағы бірнеше көмір құйылды, үйіндідегі ауа ағынына кедергі келтірмеу үшін 

ағаш бұтақтары мен аз мөлшерде жер төселді[5]. 

Металл өндірісіндегі Еуропадағы халықаралық еңбек бөлінісінің қатты 

дамығаны соншалық, алғашқы қола дәуірінде оңтүстіктегі фермерлер 

балқытқан металдың жартысына жуығы, есептеулер көрсеткендей, солтүстікке 

далалық мал өсірушілермен экспортталды. Сонымен бірге солтүстікте ауыр 

еңбек құралдары мен қару-жарақтарды құю және металл өңдеу неғұрлым 

жетілдірілген әдістермен жүзеге асырылды. Осы себептен әлем дала 

көшпенділеріне доңғалақты арбаны ойлап тапқаны үшін оны қарызға алды, оны 

жасау үшін жоғары сапалы металл құралдары қажет болды. Ескі доңғалақты 

көліктің дала аймағында кең таралуы қазір дворяндардың көптеген ондаған 

қорғандарынан жақсы белгілі. Біздің эрамызға дейінгі 3-мыңжылдықтың 

басында неолит дәуірінің мәдениеттерімен айналысқан территорияларда қола, 

доңғалақты көлік тез қолданыста болды. 
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Аннотация: 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалыс Қазақ халқының 

отаршылдыққа қарсы азаттық күрестің шырқау шыңы. 
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Resume: All-Kazakhstan, Turgai, Decree, Jetisu, uprising, 1916, tsarist government 

Annotation: The national liberation movement of 1916 was the culmination of 

the liberation struggle of the Kazakh people against colonialism. 

 

1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс қазақ халқының ғасырдан астам 

уақытқа созылған ұлт-азаттық қозғалысының тарихында ерекше орын алады. 

Бірінші дүниежүзілік соғыс жағдайында кезінде Сырым Датов, Исатай 

Тайманов, Махамбет Өтемісов, Жанқожа Нұрмұхамедов, Кенесары Қасымов, 

Сыбанқұл Ханқожин және басқалар жүргізген тәуелсіздік жолындағы күреске 

халықты Ә.Жанбосынов, А.Иманов, Ж.Мәмбетов, Ұ.Саурықов, Б.Әшекеев 

сияқты ел таныған көсемдер мен батырлар бастап шықты. 1916 жылғы 

көтеріліс, Кенесары Қасымов басшылық еткен ұлт-азаттық қозғалысынан 

кейінгі кең-байтақ қазақ даласының барлық аймақтарын әр түрлі дәрежеде 

қамтып, бүкілқазақтық сипат алған көтеріліс болды. 

Қазақ қауымында патшаның 1916 жылғы маусым жарлығына көзқарас бірдей 

болған жоқ. Жергілікті әкімшіліктің белгілі бөлігі патша жарлығын толығымен 

қолдап, оны белсенді түрде жүзеге асырушылар болды. «Қазақ» газетінің төңірегіне 

топтасқан Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов сияқты либерал-

демократиялық бағыттағы зиялылар халықты өкіметке қарсы шықпауға, жарлықты 

орындауға үгіттеді. Оны орындамаған жағдайда қазақтар қантөгіске ұшырауы 

мүмкін деп санады және осыған байланысты үлкен алаңдаушылық білдірді. Ал, 

қазақ интеллигенциясының радикалды батыл іс-қимылға бейім өкілдері (мысалы, 

Т.Бокин, Ж.Ниязбеков, Т.Рысқұлов, Ә.Жангелин, С.Меңдешев, Б.Алманов, 

Ә.Жүнісов т.б.) халықты қарулы көтеріліске шақырып, оған өздері де қатысты. 

Әдетте, 1916 жылғы көтеріліс туралы сөз болғанда Торғайдағы Амангелді 

батыр бастаған көтеріліс пен Жетісудағы Ұзақ, Жәмеңке, Бекболат бастаған 

және т.б. қозғалыстар еске түседі. Біздің шығыс өңірінде де бас көтерулер 

болды, бірақ ірі іс-қимылдарға баратын ұйымдасқан ауқымды көтеріліс 

дәрежесіне жете алмады. Әр жерде бұрқ ете түскен халық наразылықтары 

жақын жерде дайын тұрған қарулы әскердің көмегімен тез арада басып-

жаншылып тасталды. Шығыстағы Семей, Өскемен, Көкпекті, Зайсан, Аягөз, 
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Үржар сияқты патша бекіністері бір-бірінен белгілі бір қашықтықта 

орналастырылып, қазақ даласын тор тәрізді шырмап алған еді. Бекіністер 

арасындағы әрбір 20-25 шақырым сайын қойылған бекеттер шапшаң 

байланысты қамтамасыз етіп, қазақтардың тыпыр етуге шамасын келтірмейтін. 

Соған қарамастан шығыс өңірдің әр жерінде ірілі-уақты бас көтерулер де, 

қарулы қақтығыстар да, наразылықтың бір түрі – ауа көшулер де болды. 

Мен Омбы Облыстық Тарихи Мұрағатында (ООТМ) болғанымда Шығыс 

Қазақстан аумағындағы 1916 жылғы көтеріліске қатысты материалдармен 

танысқан едім. Сол мұрағат құжаттарында облыстың қазақ ауылдарындағы  

1916 жылғы маусым жарлығына байланысты туындаған дүрбелең жайлы 

мәліметтер кездеседі. Мұнда әр жердегі наразылық шараларының 

ұйымдастырушы-басшылары болған көптеген адамдардың аты аталады. Халқы 

үшін бастарын бәйгеге тігіп, патша жарлығына мойынұсынбай қарсы тұрған, 

халықты көтеруге ұмтылған сол азаматтардың аттарын, ерлік істерін 

көтерілістің 100 жылдығына орай халыққа жариялауды жөн деп есептедім. 

Патша жарлығын жариялау аса маңызды оқиға ретінде белгілі тәртіппен 

ресми түрде өткізілетін шара болды. Облыс немесе уездің өкілетті шенеуніктері 

болыс басқарушыларын, болыстардағы басқа лауазым иелерін (указной билер 

мен старшындар) және елге беделді адамдарды уезд орталықтарына немесе 

жайлаудың ыңғайлы тұсына жинап, жарлықты жариялайтын. Сол жерде тізімді 

жасап, адамдарды жинау болыс басқарушыларына қол қойғызу арқылы 

міндеттелетін. Ел ішінде толқу барынан хабардар өкімет адамдары қауіпсіздік 

үшін айбар қылып қарулы казактарды да өздерімен бірге ала жүретін. 

Патша жарлығын жариялау үшін Зайсан уезінің 2-ші учаскесінің 

крестьянский начальнигі Кистяковский осы уездің бес болысының 

басқарушылары мен құрметті адамдарын 10 шілдеде Көкпектіге жинайды. 

Жарлықпен танысқандығы туралы қағазға болыстар қол қоятын кезде жұрт 

дүрлігіп, қарсылық білдіре бастайды. Мұрағат құжатында: « ...аса мәртебелі 

патша ағзамның жарлығын Кистяковский жариялағанда құрметті қазақ Закария 

Есеналин қара жұмысқа қазақ баласын бере алмайтынын кесіп айтты.  

Қол қоймақшы болып канцелерияға кіріп бара жатқан болыс басқарушысы 

Ыдырышевты Закария Есеналин бері алып шығып, қамшымен ек рет тартып 

жіберді. Ал, болыс басқарушысы Заманбек Мүрсәлімовты қырғыз (қазақ) 

Мүрсәлім Бектенев шапанының жағасына сүйреп крестьянский начальниктің 

ауласынан алып шықты» (Омбы мұрағатынан) деп көрсетеді. Заманбек көп 

жылдар бойы болыс болған осы Мүрсәлімнің өз баласы. Көпектідегі жиында 

патшаға ел азаматтары Закария Есеналин, Мүрсәлім Бектенев, Дондағұл 

Жұмағұлов әскер бермеуге ашық үгіттейді. Осы үшеуінің үстінен қылмыстық іс 

қозғалған. Жиналған халық болыстарға қолдарын қойғызбай ауылдарына қарай 

алып кеткен. Кистяковский де халықтың қаһарынан қаймығып, қатаң шара 

қолдануға (оқ атуға) жүрегі дауаламайды. Болыстарды «ертең жиналыңдар» деп 

таратуға мәжбүр болады. Бұлардың ішінен тек Жұмағұлов қана тұтқындалады. 

Бектенев пен Есеналиннің үстінен іс қозғалғанымен олар ұстатпай кетеді. 

М.Бектеневтің көтерлісі туралы жазылып жүргендіктен оған тоқталмаймын, 

мұрағаттан табылған тың деректерді берумен ғана шектелмекпін. 
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Тағы бір құжатта: «Базар болысынан мобилизацияға (әскер қажеті үшін) 

халықтан жиналған аттарды 11 шілдеде Көкпектіге айдап келе жатқан стражник 

Калачинов пен жылқышыларға осы болыстың биі Белгібай Андамасов пен 

Дәуітбек Ибраев деген қазақ жолығады. Олар соғысқа адамдарды да, аттарды 

да бермейміз, енді орыс билігіне де бағынбаймыз. Бұл туралы крестьянский 

начальникке де айтқанбыз деп жылқышыларға аттарды қайтадан ауылға 

айдатып, Калачиновты құр қол қайтарады. Андамасов пен Ибраев айыпкер 

ретінде тергеуге алынды» деп хабарлаған. Осы аталған екеу Көкпектідегі 

жиыннан тас түйін болып қайтып келе жатқанда жылқы жинап қайтқан үкімет 

адамына жолығып, осындай батыл қадамға барғандығы байқалады. 

Ереуілдеген қазақтар алдымен тылдағы қара жұмысқа баратындардың тізімі 

жасалып жатқан болыстық басқару мекемесін торуылдады. Сондай оқиғаның бірі 

Зайсан уезінің Лаба болысында орын алды. Болыстың басқарма үйі талқандалғаны 

туралы: «... Зайсан уезінің Лаба болысының басқарма үйін бүлік шығарған қазақтар 

талқандап кеткен. Осы болыстың хатшысы Иван Устюжанин мен күзетші Н. 

Бутиннің айтуына қарағанда шілде айының басында қаруланған төрт қазақ тізімді 

жою үшін болыс үйіне басып кірген. «Қарсылассаң, өлтіреміз» деп 

қорқытқандықтан Бутин далаға қашуға мәжбүр болған. Күзетшілер қайта оралғанда 

шашылған, жыртылған қағаздарды көрген. Күзетшілер шабуылдаушылардың 

ішінен Есбосын Қыдырбеков пен Молсамбек Дайырбаевты танып қалған» (ООТМ) 

деген құжат сақталған. Осы оқиға үшін Есбосын мен Молсамбек тұтқындалып, 

бүлікке қатысқан Дүйсембай Назаров, Сейітхожа Байтумов, Назарбай 

Тураликовтардың үстінен қылмыстық іс қозғалған. 

Өскемен уезінің Сұлусары, Шар, Қарабұжыр, Қалба болыстарының 

лауазым иелері мен ел ағаларынан жиыны 200-300 адамды Өсемен уезінің 2-ші 

учаскесінің крестьянский начальнигі Троянов Георгиевка поселкесіне 7 шілде 

күні жинайды. Бұл оқиға туралы мұрағат дерегінде: «...Троянов патша жарлығын 

жариялағаннан кейін, жиналған топ: «жұмысқа адам бермейміз, өйткені біздің 

балаларымыз еш уақытта елден шығып көрген жоқ. Егер күштеп алатын болса, 

онда жинауға келген басқарушылар мен өкілдерді өлтіреміз» деп айғайлады. 

Жиналған тобыр болыс басқарушылары мен старшындардан қызметтен бас 

тартуларын талап етті. Талаптарын тыңдамаған болыс-старшындарды ұрып, 

лауазымдық белгілерін жұлып алды. Оларды сүйрелеп өздерімен бірге далаға 

қарай алып кетті» (ООТМ) деп көрсетілген. Осы оқиға бойынша қылмыстық іс 

қозғалып Әубәкір Қалматаев және 19 қазақ тұтқындалған. Құжаттарда бұл он 

тоғыздың аттары аталмайды. 

Қарулы қақтығысқа ұласқан ең ірі наразылық Өскемен уезінің Тайынты 

болысында орын алды. Омбы облыстық соттар палатасына Семейден: «Өскемен 

уезінің бастығы Брюханов прапорщиктер Грязнов пен Балакин бастаған қарулы 

казак елулігін ертіп 30 шілде күні патша жарлығын жариялауға Тайынты 

болысының Қарабалапан деген жеріне келеді. Ертеңінде қазақтың лауазымды 

адамдары мен ақсақалдары және 2-3 мыңдай қарулы қазақтар да осы жерге 

жиналды. Патшаның қазақ жастарын соғыстағы қара жұмысқа алуы туралы 

жарлығын таныстырғаннан кейін, жаяу тұрған қазақтар аттарына мініп алды, 

аттылы тұрғандары найза-сойылдарын көтеріп, ереуілдеп: «өлтірсеңдер де 
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бармаймыз, біз мына азғантай әскерден қорықпаймыз» деп, казак әскерін қоршай 

бастады. Брюхановтың тәртіпсіздікті тоқтатуға шара қолдану туралы ұсынысы 

бойынша прапорщик Грязнов казактарға оқ атуға бұйрық берді. Бірнеше қазақ 

оққа ұшып (14 адам) тағы бірнешеуі жараланған соң қазақтар тарап кетті. Бұл іс 

бойынша 9 адам қамауға алынды» (Омбы мұрағатынан) деген рапорт түскен. 

Бірақ, қамауға алынғандардың саны тізім бойынша әлдеқайда көп. Қаза тапқан 

он төрт бірдей боздақтың да есімдері белгісіз. 

Көтеріліс белсенділері ретінде кылмыстық іс қозғалып қамауға алынған мына 

адамдар: Оралбай Тілемісов, Кайыржан Маймақов, Аманбай Кештыбаев, Аманбек 

Дулатов, Кұсман Олжабаев, Қанафия Байымбетов, Ыдырыш Айымбетов, Есепбай 

Жогумбетов, Баткулла Алтыбаев, Тұрсагат Қосаев, Қали Шалгымбаев, Ахметжан 

Бектыбаев, Қасымбет Абраимов, Ережеп Хайнакпаев, Досан Алибаев, Қайкен 

Асауыров, Кұдайберген Ермұратов, Есімхан Кенжебаев. Екі мыңнан астам 

адамның ішінен таңдап алып тұтқындауларына қарағанда көтерілісті 

ұйымдастырушылары, елге ықпалды адамдар болуы керек. Хайнакпаев, Абраимов, 

Бектаев деген үш азаматтың әрқайсына 500 сомнан кепіл беріп туысқандары 

уақытша босатып алған. 1917 жылдың ақпан айындағы рапортта Хайнакпаев алған 

жарақатынан қайтыс болғандығы айтылған. 

Жалпы, ресми орындар болған оқиғаларды тым жұпыны, ресми тілмен 

хабарлайтыны белгілі. Оның үстіне оқ атылғаннан кейін қазақтар бірден тарап 

кеткендей әсер қалдырады. Мұрағаттағы тағы бір құжатта: «Өскемен уезінің 

Тайынты болысында 2000 астам қазақ казак отрядына шабуыл жасады.  

Оқ жаудыру арқылы қазақтардың шабуылын тойтарыс берілді. Бірнеше қазақ 

жараланды, өлгендері де бар. Отряд жақын маңдағы поселкеге шегінуге мәжбүр 

болды» деп көрсетеді. 

Уезд орталығы Өскеменге біршама жақын және казак поселкелерінің осы 

өңірде жиі орналасқанына қарамастан патша жарлығын 30 шілдеде, яғни басқа 

уездерден кейін жариялауында да бір сыр жатқан сияқты. Жергілікті билік осы 

төңіректегі Тайынты, Тарғын, Айыртау болыстарында наразылықтың қатты 

болатынын алдын ала білген және соған сай қарулы отрядты ерте келген. 

Қазақтар, шындығында да, шақырылған жиынға найза-сойылмен болса да 

қаруланып, қарасы мол қол жинап келген. Мұндағы негізгі мақсаттары ең 

болмаса билік иелерін жасқап, өз талаптарын орындатуға әрекеттенген және 

казактар бытырлатып ата жөнеледі деген ойда болмаған. Тіктесіп соғысуға 

дайындалып келсе, қарсы шауып оққа ұшпас еді ғой. Екі мың сарбаз аз әскер 

емес, яғни халық көтерілуге дайын болғанымен оны бастап кететін әскер ісін 

білетін батыр, жол көрсетер көсем болмағандықтан ереуілшілер тығырыққа 

тірелген. Әрі көтерілістің тәжірибесіз, аңғал басшылары найза-сойылмен 

қаруланған қазақтарды бесатармен қаруланған жарақты әскерге қарсы тікелей 

шабуылға бастап бетін қайтарып алғандығынан көтеріліс жалғасын таппаған. 

Сонымен қатар, Тайынты көтерілісінің басты ерекшелігі ереуілдеген халықтың 

өз болыстары мен басқа да қазақтан шыққан лауазым иелеріне қарсы 

шыққандығы туралы дерек жоқ, соған қарағанда ел болыстары мен 

старшындары халықпен бірге болған сияқты. 
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Жоғарыда аттары аталып, қылмыстық іс қозғалған азаматтардың барлығы 

көтерілістің басшылары, белсенділері, ұйымдастырушы-ұйытқысы болған 

адамдар. Қазіргі кезде бұл адамдардың ұрпақтары да, ауылдас-туыстары да 

арамызда жүргені сөзсіз. Патша отаршылдығына қарсы қазақтардың ең 

ауқымды көтерілісіне 100 жыл толды. Осы адамдардың елі үшін көрсеткен 

ерліктерін ескеріп, аудандардағы мұражайларда, өз ауылдарында аты-жөндері 

жазылған тақталар қойылса артық болмас еді. Мектептегі тарих пәні 

мұғалімдері 1916 жылғы көтеріліс туралы тақырыпты өткенде жергілікті 

компоненттерді пайдаланып жатады. Сол кезде осы адамдардың аттары аталып, 

жанкешті ерлік істері айтылып жатса, жас ұрпақтың ел қамы үшін күрескен 

жерлес батыр бабаларына деген мақтаныш сезімдері оянып, олардың 

патриоттық рухын көтеретіні сөзсіз. Ұлтының болашағы – жастарды тыл 

жұмысына бермей, аман сақтап қалу үшін бораған оққа қарсы қарусыз шапқан 

есіл ерлердің аруақтары да риза болар еді. 
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Annotation. The article deals with social truth, internal political and legal laws 

of human interests and privileges, moral imperatives, personal stereotypes, etc. which 

are implemented on the basis of conflicts of form with external social norms in the 

works of the great philosopher. 

Keywords:social philosophy, theory of knowledge, philosophical 

anthropology. 
Қоғамдық үйлесімділікке қол жеткізу мәселесі, адамның әлеуметтік 

нормалар мен мүдделері арасындағы өзара қарым-қатынасы барлық уақытта 
және қазіргі таңда да әлеуметтік философиялық талдаудың өзекті тақырыбы 
болып қалуда. Әлеуметтік..шындық әрқашан ішкі.адами мүдделер мен 
артықшылықтардың саяси-құқықтық заңдар, моральдық императивтер, қатаң жеке 
.стереотиптер және т.б. формадағы сыртқы қоғамдық нормалармен қақтығыстары 
негізінде жүзеге асады. Осыған байланысты, адамзат ғасырлар бойы белгілі бір 
қоғам шеңберіндегі адамзат аралық қайшылықтар мен қақтығыстардың мәселесін 
толықтай шеше алмаса да, кем дегенде олардың ауырлық дәрежесі мен пайда 
болуының мерзімді сипатын төмендетуге мүмкіндік беретін белгілі бір 
тұжырымдамалық жүйені жасауға тырысты. Осындай жүйені құру мәселесі, онда 
өмір сүруші адам немесе қоғамдық топ сол қоғамның мәдени ерекшеліктерімен 
бетпе-бет келеді, соның шеңберінде ол мәселе шешімін табады [1]. 

Сондықтан ойшылдар мен қоғам қайраткерлері .бүкіл саналы адамзат 
тарихы басталғаннан бері барлық игіліктерге ортақ әмбебап. идеяға негізделетін 
ілім тудырды. Олардың. ішінде Әбу Насыр әл-Фараби ерекше орынға ие. Әл-
Фараби көрнекті ғалым бола отырып, өзінен кейін кең көлемді мұра қалдырды. 
Онтология, таным теориясы, әлеуметтік философия, философиялық антропология, 
этика және т.б. салаларда түрлі сұрақтар мен мәселелерді шешуде өзіндік 
көзқарасын жасап шығарды. Әл-Фараби өзінің әмбебаптық дүниетанымының 
арқасында басқа да терең философиялық тұжырымдамалардың дамуына ықпал 
етті. Екінші Ұстаз атты жоғары мәртебелі есім иеленген Әбу Насыр әл-Фараби 
шығармашылығының мойындалуы тек ислам ойшылдарының арасында ғана емес, 
сондай-ақ, бүгінгі күнге дейін көптеген философтар өздерінің идеяларын тарихи 
және теориялық растау .мақсатында оның шығармашылығына қайта оралуда. 

Антика философиясының лайықты жалғастырушысы Әбу Насыр  
Әл-Фараби шығыс перипатетизмі түріндегі жаңа леп бере отырып, көне грек 
ойшылдарының мұрасын одан ары байыта білді. Әл-Фараби Платон мен 
Аристотельдің философиялық идеяларымен шектеліп қана қойған жоқ: басқа да 
ілімдермен қатар оның қызығушылық аймағына неоплатоншылдардың 
мұраларын зерттеу де кірді. Бұл өз кезегінде әл-Фарабидің ортағасырлық 
Шығыстағы кемеліне жеткен ғалым болып қалыптасуына айтарлықтай әсер 
етті. Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми-философиялық шығармашылығының 
шеңбері өте кең. Осы тұрғыда мақаламызда солардың тек қана бірнеше қырын 
қарастыруға, нақты айтқанда игілік идеясы мен оның әл-Фарабидің 
онтологиялық және әлеуметтік-философиялық көзқарастары шеңберіндегі 
жүзеге асуына арналған [1]. 

Игілік идеясы әл-Фарабидің философиялық іліміндегі толассыз терең 
тақырып болып табылады. Оның философиясындағы әрбір іргелі категория 
өзінің мағыналық тамырын игілік болмысынан алады. Игілік мәселесін зерттеу 
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барысында Әбу Насыр әл-Фараби қайырымды, надан, адамгершіліксіз, адасушы 
қалалар тұрғындарының көзқарастары туралы тұтас ілім әзірледі. Жекелей 
алғанда, әл-Фараби қайырымды қоғамды құру оның мүшелері арасындағы 
ақыл-ой мен моральдық құндылықтарға сүйенбейтін қарым-қатынассыз мүмкін 
еместігін дәлелдеді. Мысалы, әл-Фарабидің .этикалық-саяси ілімін заманауи 
этиканың құндылықтарымен тұжырымдай отырып, біз. ойшыл идеяларының 
адамдар арасындағы жақсылық пен игілік идеясы арқылы жүзеге асатын 
заманауи азаматтық қоғам құруды болжағандығын түсінеміз. Сондай-ақ, осы 
мақалада Әл-Фарабидің түсіндіруіндегі игілік идеясының қазіргі қазақстандық 
қоғам тұрғысынан да өзекті екендігі туралы идея негізделген. Игілікке қол 
жеткізу қазіргі Қазақстанның мемлекеттік құрылысының бағдарламалық 
стратегиясының басты қағидасы болып табылады. Бұның .айқын мысалы 
ретінде біздің республикамызда демократиялық қайта құруға бағытталған. бес 
президенттік реформа нақты айқындалған «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын 
айта аламыз. Президенттік реформаның әрбірінде, нақылап айтар болсақ, кәсіби 
мемлекеттік аппаратты құру, заңның үстемдігін қамтамасыз ету, 
индустриалдандыру және экономикалық өсім, біртектілік пен бірлік және есеп 
беретін мемлекетті құру секілді бағыттардың арқасында Қазақстан халқы одан 
әрі өсу мен өркендеу үшін өз алдына қойылған барлық міндеттерді шешуге 
мүмкіндік беретін игілік принципін негізгі қағида ретінде іске асыру идеясы 
анық байқалады. 

Қазақстан Республикасының Президенті осы мақаласында атап өткендей, 
өзінің қажырлы еңбегімен айналасын бейбітшілікке бөлейтін адам ең жоғары 
құндылық болып табылатын қоғамда ғана, алға қойылған мақсаттардың бәрін 
орындауға болатындығына мән береді. Ұлт көшбасшысы халық табысқа 
жеткізер бес қағиданы ұстанғанында ғана мемлекеттің гүлденуіне қол жеткізуге 
болатындығын нақтылайды, яғни, олар эволюциялық жолмен даму, ортақ 
жауапкершілік, әріптестік, ынталандыру және кәсібилік. Жоғарыда аталған 
табыс қағидаларына сай даму мемлекеттік құрылыстың жаңғыру үрдісіне 
тікелей ықпал етеді. Қазақстан Халқы Ассамблеясының «Үлкен Ел – Үлкен 
Отбасы» атты жобасы, «Мәңгілік Ел» .мен «Нұрлы Болашақ» секілді ауқымды 
жалпыұлттық жобалармен қатар Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы 
тұжырымдамасы «100 нақты қадам» Ұлт жоспарындағы Бірегейлік пен Бірлікке 
негізделген төртінші реформаның ең маңызды бөлігінің бірі болып табылады. 

Әбу Насыр әл-Фараби философиясындағы игілік мәселесінің өзектілігі 
Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты жолдауында 
мемлекеттің дамуындағы ұлттық сана-сезімнің маңызды. рөлін айқындауымен 
де негізделеді..Барша қазақстандық халыққа біртұтас «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» рухани. платформасы барлық. қазақстандықтардың санасын 
жаңғыртуда күшті импульс ретінде әрекет етеді. «Болашаққа .бағдар: рухани 
жаңғыру» ұлттық бағдарламасының негізінде бір мемлекеттің аясында бүкіл 
халықтың санасын жаңғыртудың стратегиясы бар. Олардың негізін алты жоба 
қамтиды, нақтылап айтқанда, 1) «Қазақ әліпбиінің латын графикасына көшуі»;  
2) «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»; 3) «Туған жер»; 4) «Қазақстанның киелі 
жерлерінің географиясы»; 5) «Жаһандық әлемдегі қазіргі қазақ мәдениеті»;  
6) «Қазақстанның 100 жаңа есімі». Бұл бағдарлама әл-Фарабидің 
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философиялық доктринасында сипатталған қайырымды қала тұрғындарының 
әлеуметтік әлемімен көптеген идеялық ұқсастықтардан тұрады. Осылайша біз, 
әл-Фарабидің кемел философиялық доктринасындағы игілік идеясының қазіргі 
қазақстандықтартың әлеуметтік және рухани өмірі шеңберінде өзіндік жүзеге 
асырылып жатқандығын көреміз. Заманауи қазақстандық қоғамда әл-Фарабидің 
игілік идеясы осыншалықты дәрежеде өзекті болып отырғандығы кездейсоқтық 
емес, себебі соның ішінен біз Қазақстан Республикасының ауқымды дамуының 
үлкен көлемдегі идеялық ұқсастықтарын табамыз. 

Қазақ жерінде орын алған маңызды оқиғалар мен Қазақстанның 

қалыптасу жолы баяндалған Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Тарих толқынында» 

кітабында «Әл-Фараби математика, сәулет, музыка сияқты көптеген ғылым мен 

өнердің негізін салушы ретінде әбден орынды мойындалады... Әл-Фараби 

Орталық Азияда түркінің Платонындай рөл атқарды» – деп, Фарабидің 

Қазақстан тарихында алар орнының үлкен екендігін айтқан болатын [2, 23]. 

Әбу Насыр әл-Фараби игілік мәселесін бірінші кезекте кемелділік, ақыл-

ой және бақыт секілді категориялармен тығыз байланыстағы онтологиялық 

құбылыс ретінде қарастырады. Осы тұрғыда әл-Фараби бойынша игілік іргелі 

ақыл-ойдың жүзеге асуы, ол сол универсиумның онтологиясымен белсенді 

байланыста ғана мүмкін болады. Онтологиялық игілік іргелі заңдарды 

шындыққа айналдырушы және осы заңдар негізінде бірдей әрекет етуші іс-

әрекеттік ақыл-ойдың көрінісі болып табылады. Осылайша, ақыл-ойдың 

қолданыстағы іске асуы барлық жағынан алғашқы себеп болып табылады және 

онтологиялық игіліктің неғұрлым толық негізі болады. Өзінің онтологиялық 

табиғатына сай, игілік адам арқылы оның әлеуметтік болмысының шеңберінде 

де қолжетімді болмақ. Алайда, әлеуметтік шындықтағы игілікке қол жеткізу тек 

дамыған әлеуметтік сана мен адамдық сана-сезім арқылы ғана мүмкін болмақ. 

Осы тұрғыда, өзіндік сана-сезім әмбебап ақылды танудың негізі болып 

табылады, ол өз кезегінде шынайы әлеуметтік-онтологиялық игілікке қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. Әл-Фараби бойынша, игілікті жүзеге асырудың 

әлеуметтік формасы болып қайырымды қала табылады. Әл-Фарабидің 

философиялық доктринасында сипатталғандай қайырымды қала игіліктің 

онтологиялық мәні кең көлемдегі әлеуметтік және антропологиялық маңызға ие 

трансформациялық кеңістікте өмір кешеді. Осы деңгейде игілік құбылысының 

онтологиялық ақылын жүзеге асыру қайырымды қала тұрғындарының тіршілік 

әлемін жетілдіруге бағытталған нақты әлеуметтік-индивидуалды стратегтің 

негізінде сипатталады. Осы жерде әл-Фараби қайырымды қала тұрғындарының 

құндылықтық бағыттары қайырымды қаланың бірінші басшысының іс-

әрекетімен тығыз байланыста екендігіне үлкен мән береді. Әл-Фараби бірінші 

басшының барлық интеллектуалды және жаңа нәрсені тудырушы энергиясы 

оның қаласының тұрғындарының игілігіне бағытталғандығымен атап көрсетеді, 

бұл өз кезегінде, басшы ретіндегі оның әмбебап қоғамдық тепе-теңдік пен 

кемелділікке негізделген іс-әрекетінің әлеуметтік бағытылығын көрсетеді. 

Әл-Фарабидің философиялық идеялары өзінің әмбебаптылығы мен 

шынайы өзектілігінің арқасында заманауи Қазақстан қоғамының әлеуметтік 

рухани өмірінде де өзінің маңызын жоғалтпай отыр. Оның көптеген маңызды 
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идеялары Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаев бастамашы болған мемлекеттік 

стратегиялар мен бағдарламалардың қалыптасуына негіз болды. «Мәңгілік Ел» 

мемлекеттік идеялық платформасының негізінде әл-Фарабидің рухани 

кемелділікке негізделген, қоғамды игілік идеясының айналасына біріктіретін, 

адамдар арасындағы қарым-қатынастың үйлесімділігіне негізделген әлеуметтік 

дамудың өзгермес құндылықтары туралы идеясы өз көрінісін табуда. Сонымен 

қатар, әл-Фарабидің әлеуметтік-филсофиялық трактаттарында жекелей 

сипатталатын игілік, парасат, бақыт секілді категорияларды негіз етіп алған 

біздің еліміздің өркендеуінің жалпыға ортақ траекториясы. «Қазақстан – 2050», 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» және басқа да көптеген ұлттық 

стратегияларда көрініс берген. Жалпы мемлекеттік деңгейдегі 

бағдарламалармен қатар, әл-Фарабидің филосфиялық игілік идеясы көптеген 

білім беру құрылымдарында белсенді түрде қолданысқа енгізілуде. Бұған 

жарқын мысал ретінде әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дамуының шеңберінде 

жасалған «Al-Farabi university – smart city» ғылыми-инновациялық жобасының 

концепциясы бола алады. Осылайша, әл-Фарабидің игілік философиясы өзінің 

маңыздылығы жөнінен алдағы жүзжылдықтарда да жүзеге асуға болатын үлкен 

потенциалды құрайтын мәңгілік сипатқа ие. 

Қорыта айтқанда жалпыға ортақ түсініктілігіне қарамастан бақыт 

категориясы әл-Фарабидің философиялық доктринасы шеңберінде ерекше түрде 

қарастырылады. ӘлФараби бойынша бақыт әлеуметтік шынайылықпен тығыз 

байланысты және адамның функционалдылығы мен әлеуметтік үдерістерге 

қатысуымен жүзеге асырылады. Сондықтан, бақыт дегеніміз әдетте көптеген 

зерттеушілердің утопиялық тұжырымдамаларында сипатталатын қол жетуі қиын 

мақсат немесе құндылық болып табылады. Әл-Фараби бойынша бақыт іс-

әрекеттік ақылды қоғамда қолданудың тікелей қорытындысы. Осы арқылы 

ойшыл өзінің қайырымды қала үлгісінің шынайылығын айқындайды. Сол 

себепті, әлФараби қайырымды қаламен қатар, надан қала секілді, өзгермелі қала 

мен адасушы қала сияқты басқа да қалалардың ұйымдасуының үлгісін 

қарастырады. Оларды қайырымды қаламен салыстыра отырып әл-Фараби бақыт 

категориясының мағыналық анықтамасын және әлеуметтік болмыс шеңберінде 

оның жүзеге асу деңгейін айқындайды. Әл-Фарабидің қай еңбегін алып 

қарасақта үлгі-өнегеге толы. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІН ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШІРУДІҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
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Аннотация - Исторический этапы перехода на латинскую графику. 

Ключевые слова: латинская графика, история, республика 

Abstract - In this article the author displays the historical changes in the 

process of moving to Latin graphics. 

Keywords: latin graphic, historу, recpublic 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың 2017 жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне көшіру 

жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік 

қажеттігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған кірісуге Тәуелсіздік 

алғаннан бері мұқият дайындалдық» деп айтқан еді. Латын әліпбиінің негізінде 

жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін 

кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын 

латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру 

туралы» заң қабылданды. Сондай-ақ, ол өзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет өз тарапынан мемлекеттік 

тілдің позициясын нығайту үшін көп жұмыс атқарып келеді [1]. 

Қазақ тілін кеңінен қолдану жөніндегі кешенді шараларды жүзеге 

асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді латын қарпіне, 

латын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге тиіс 

принципті мәселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай қадамды жасағанбыз. 

Балаларымыздың болашағы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз және бұл 

әлеммен бірлесе түсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін 

жетік игеруіне, ең бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп 

латын әліпбиіне көшудің қажеттілігін атап өтті. Біздің қазіргі кирилл 

әліпбиіндегі қазақ тіліміз - Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі, 

сонымен қатар Ресей, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия және т.б. елдерде тұратын 

қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі түркі тілдерінің қыпшақ тобына, соның ішінде 

қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен бірге қыпшақ-ноғай тармағына жатады. 

Сонымен қатар қырғыз, татар, башқұрт, қарашай-балқар, қырым, құмық, татар 

тілдеріне жақын. Қазақ жазуы бірнеше рет өзгеріске ұшырады. жазу тарихында 

қазақ тілінің әліпби жүйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткізіп, ұлттық 

әліпби деңгейіне жеткен. 1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы 

пайдаланылды. ХХ ғасырдың басында Ахмет Байтұрсынұлы ұсынысымен қазақ 

фонетикасының ерекшеліктері ескеріліп жасалған, араб графикасына 
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негізделген «төте жазу» пайдаланылған. 1929-40 жылдар аралығында латын 

графикасына негізделген әліпбиді жазу жүйесіне енгізіп, 1940 жылдан бері 

қарай кирилл графикасы әліпбиін қолданып келеді. Мысалы, айта кетсек, Қазақ 

тілі үшін әр кезеңдерде және әр аймақтарда келесі жүйелер Қазақстан 

Республикасында - кирилл жазуы негізінде, ресми түрде Қазақстанның бүкіл 

жерінде және Моңғолияның Баян-Өлгей аймағында пайдаланылған. Тағы да 

көршілес Қырғызстан, Ресей, Түрікменстан және Өзбекстан елдерін бірыңғай 

мекендеген қазақ жұрты пайдаланады, сонымен бірге басқа ыдыраған КСРО 

республикаларында да пайдаланылады. «Латын графикасы әлгіндей әлемдік 

үстемдікке қалай ие болды?» деген сауалға келер болсақ, оның жауабын 

алыстан іздеудің қажеті жоқ. Өйткені олай деуге толық негіз бар. Біріншіден, 

латын графикасының таралуына, алдымен, Рим империясының тез нығайып, 

қанат жаюы түрткі болды. Екіншіден, христиан дінінің таралуымен байланысты 

бұл жазу үлгісі Батыс және Солтүстік Еуропа халықтарының байырғы 

руникалық таңбаларын толықтай ығыстырып шығарды. Үшіншіден, әлем 

тарихында теңдесі болмаған Британия империясының жер бетінің бестен біріне 

үстемдік етуі де латын графикасының кең таралуына тікелей себеп болды. 

Төртіншіден, латын графикасының Америка континенттеріне таралуына 

Британия империясымен қатар, роман тілді Франция, Испания, Португалия 

мемлекеттерінің ықпалы да аз болған жоқ. Бесіншіден, латын графикасының 

планета бетіне жаппай таралуына ХХ ғасырдың 50-60 жылдарында, алдымен 

АҚШ-та, содан соң Ұлыбритания мен Францияда өріс алған компьютер 

технологияларының жылдам дамуы мен сол технологиялардың негізінде, 

алдымен АҚШ-та өркен жайып, содан соң, өте қысқа уақыт ішінде күллі әлемді 

орап алған Интернет байланыс технологиялары да себеп болды. Алтыншыдан, 

күллі ғаламды шарпыған жаһандану үдерісі ағылшын тілі мен латын 

графикасының көкжиегін бұрынғыдан бетер кеңейтіп жіберді. Өйткені бүгінгі 

заманауи технологиялар мен инновациялық идеялардың басым көпшілігінің 

ағылшын тілді әлемнен бастау алып отырғаны жасырын емес. Сосын, латын 

графикасы Түркі әлемін де айналып өткен жоқ. Алдымен, бұл жазу жүйесін 

бірінші болып 1928 жылы Түркия мемлекеті қабылдаса, 1991 жылдан кейін бұл 

графикаға егемен Әзербайжан, Түрікменстан және Өзбекстан мемлекеттері де 

өткен болатын. Біздің елімізде латын әліпбиіне қайта оралу туралы қоғамдық 

көзқарас 1994 жылы көтерілген болатын. Содан бермен қарай, бұл көкейкесті 

бастама ондаған дөңгелек үстелдер мен ғылыми конференцияларға арқау болды 

және бұл мәселені жан-жақты талқылау барысында түйінделген пікірлер мен 

ұсыныстар әрдайым ақпарат құралдарында жарияланып отырды. Сосын, 

олардың басым көпшілігі әлгі бастамаға қолдау білдірді. Демек, осы уақытқа 

дейін тілге тиек болып келген көкейкесті мәселенің пісуі әбден жетті және, ең 

бастысы, біздің қоғам латын графикасына деген заманауи бетбұрысқа ешбір 

асығыссыз әрі тиянақты дайындалып алды. Осының нәтижесінде, илеуі әбден 

қанған қоғамдық пікірді ескере отырып, Президент Н.Назарбаев қазақ тілінің 

латын графикасына өтуі туралы нақты пайымын 2012 жылы «Қазақстан-2050 

Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында алға тартқан болатын. Сондықтан Елбасының бұл 
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тиянақты ұстанымы күллі халқымыздың көкейінен шығып, қоғам тарапынан 

жаппай қолдау тапты. Мемлекеттік тіліміздің латын графикасына көшуі туралы 

Президент бастамасы жуырда Парламентте халық қалаулылары мен белгілі 

саясаткерлер, зиялы қауым өкілдері, ғалымдар, сарапшылар, тіл мамандары, 

қоғамдық ұйым мүшелері және жаңа әліпбидің жобасын әзірлеген мамандар 

тобының қатысуымен өткен «Мемлекеттік тілдің латын графикасындағы 

әліпбиінің бірыңғай стандартын енгізу мәселелері туралы» парламенттік 

тыңдауда да жан-жақты қолдау тапты. Дәл осы тұста жоғарыда аталған 

бағдарламалық мақаласында қазақ тілінің латын графикасына өтуін еліміздің 

рухани даму жолындағы тарихи бетбұрыс екеніне ғана назар аударып қоймай, 

Елбасының ағылшын тіліне де ерекше мән бергенін атап өтудің жөні бар [2]. 

Қазіргі уақытта ұялы телефондарда жарнамалар, хабарламалар латын 

әліпбиімен жазылуда. Сонымен қатар, интернет желісінде де латын әліпбиіне 

аударатын транскрипция орнатылған, бірақ орыс графикасында ғана жасалған, 

болашақта қазақ графикасында жасалады деген ойдамыз. Латын әліпбиіне 

көшуде осындай бастапқы жұмыстар атқарылып отыр. Қорыта келгенде, латын 

әліпбиіне көшу - ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және 

жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден қолданған әліпбиімізге 

қайта оралып, ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады демекпіз[3]. 
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ЕРТЕ КӨШПЕНДІЛЕР ДӘУІРІНДЕГІ – ҰЛЫ ДАЛА ӨРКЕНИЕТІ 

 

Баймурзина Қарлығаш Нұрланқызы 

Кейкі батыр атындағы №4 жалпы орта білім беретін мектебі 

Мектепалды даярлық тәрбиешісі 

Арқалық қаласы, Қазақстан 

 

Аннотация. Цивилизация понятие, отражающее ход сознательного 

развития общества. Это понятие широко используется в истории, антропологии, 

культурологии. Цивилизация как определение специфики сознания античного 

общества от дикой среды зародилась еще в глубокой древности. Понятие 

цивилизация используется для обозначения постмодернистской (варварской) 

эпохи общества и для обозначения нового уровня социокультурного развития. 

Ключевые слова: «Великая Степь», массагеты, саки. 

Annotation. Civilization is a concept that reflects the course of conscious 

development of society. This concept is widely used in history, anthropology, and 

cultural studies. Civilization appeared in ancient times as a definition of the 



34 

peculiarity of consciousness from the wild environment of ancient society. The 

concept of civilization is used to denote the post-savage (barbaric)era of society and 

indicate a new level of socio-cultural development. 

Keyword: "Great Steppe", massagets, saki. 

 

«Ұлы Дала» ұғымы - баяғыдан бар ұғым. Дешті Қыпшақ деген сөз 

қыпшақтың даласы деген сөз. Ұлы Дала ұғымына мынау Алтайдан Қара теңізге 

дейінгі даланы атайтын болған. Оның негізгі аумағы - біздің қазақтың жері!».             

Н.Ә.Назарбаев. 

Б.д.д. І мыңжылдықта Қазақстан территориясындағы андроновтықтардың 

ізбасарлары сақтар болды. Ұлы дала тұрғындарының тарихта тәжірибесі 

кешікпей-ақ бұл далада тек көшпелі өмір салттан ғана бақыт табуға 

болатынына көз жеткізді. Жыл құсы сияқты ұдайы табиғаттың көктеміне ілесіп, 

бойлық бойынша шырқай көшіп-қону далалықтардың шаруашылық мәдени 

типін саралап, дара болмысын қалыптастыруға себепші болды. Сөйтіп, мал 

өндірісі негізгі шаруашылық түріне айналды. Адам еңбегі анағұрлым өнімді 

болып, кең-байтақ жайылым жерлерді пайдаланып, қосымша өнім өндіруге, 

оны сақтап иемденуге мүмкіндік берді. Мал мен мал шаруашылық өнімдері 

айырбастық құнға ие болды. Мал шаруашылығының негізгі 3 түрі: көшпелі, 

жартылай көшпелі және отырықшылық қалыптасты. Мыс, қалайы, қорғасын, 

алтынмен қатар темір өндіріле бастады. Одан ертұрман әбзелдері (үзеңгі, 

ауыздық), қару-жарақ, тұрмыс бұйымдардың жаңа түрлері жасалды. Көшпелі 

тұрмыс жаңа баспана түрін – киіз үйді ойлап табуға әкелді, арба, күйме 

қолданылды. Қола дәуірінде алғашқы рулық қатынастың ыдырауы жалғасып, 

ертедегі таптық қатынас қалыптаса бастады. Қауымдық меншікпен қатар 

ішінара малға және жерге деген семьялық жеке меншік нығайды. Ру қауымға 

орын беріп, рулық институттар өз формасын сақтай отырып, ертедегі таптық 

қатынастарға бейімделді. Ерте темір ғасыры дәуірінде (б.д.д. І-мыңжылдық) 

тайпалық одақ негізінде мемлекеттік бірлестіктер қалыптасты. Қазақстанның 

оңтүстік-шығыс және орталық аудандарын мекендеген тайпалар сақ тайпалары 

одағына, ал Батыс, Солтүстік аудандарындағы 43 тайпалар савромат тайпалар 

бірлестігіне бірікті. Ертедегі таптық байланыстар мен мемлекеттік ұйымдасу 

нышандарының Қазақстанның Оңтүстігі мен Оңтүстік-шығысында пайда 

болғандығын сақ қорғандары (Бесшатыр, Есік) дәлелдейді. Енді тайпалардың 

қоныстануы туралы жазба дерек мәліметтерге келсек біздің дәуірімізге дейінгі 

VIII – III ғасырларда, яғни ертедегі темір дәуірінде Қазақстан және Орал 

далаларында сақтар мен савроматтар үстемдік құрды. Олардың айрықша қару-

жарақтары мен ат-әбзелдері, киім-кешектері және өнерде «Аң стилі» деп 

аталатын өзіндік ерекше қолтаңба-мәнерлері болды. Қазақстанның бұл ерте 

дәуір тарихы - антикалық авторлар еңбектері мен ежелгі Иран патшалары 

қалдырған жазбаларында жақсы сипатталған. Әсіресе, Қазақстан жерінде 

мекендеген ежелгі көшпенділер туралы жазбаша деректі - Заратуштра 

пайғамбардан қалған қасиетті «Авеста» кітабында шынайы мазмұндама көрініс 

табады. Ол - жалғыз құдайға сенім келтіретін әлемдегі алғашқы дін 

зороастризмнің негізін салды. Зороастризм ежелгі және алғащқы ортағасыр 
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өркениеттерінің негізгі діндері бола отырып, иудаизм, буддизм, христиан, 

исламға бірқатар әсерін тигізді. Арий тегінің Спитама руынан болатын 

Заратуштра Ұлы Даладағы Еділдің шығысына қарай б.д.д. 1500-1200 жылдар 

аралығында, басқа деректерде б.д.д. І мыңжылдықтың басында немесе б.д.д.  

VІІІ-VІ ғасырлар аралығында өмір сүрген. Авестаға жүгінсек, бактриялықтар, 

согдиалықтар мен хорезмдіктерден солтүстікке қарай Қазақстанның ұланғайыр 

далаларында «жүйрік мінген турлар» ғұмыр кешіпті. Турлар парсы 

деректерінде сақтар деп аталады, бұл сөз «еңсегей бойлы еркектер» дегенді 

білдіреді. Антика авторларының шығармаларында олар «скифтер» деген атпен 

мәлім болды[1]. 

Б.д.д. VІІ-І ғ.ғ. Орталық Қазақстанды Тасмола мәдениетінің тайпалары - 

исседондар, Батыс және Солтүстік Қазақстанда – б.д.д. VII-V ғасырдағы 

савроматтар мен б.д.д. IV-ІІ ғасырдағы сарматтар, Шығыс Қазақстанды - 

аримаспылар, Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанды - тиграхауда сақтары, Арал 

маңын - массагет сақтары қоныстанды. Б.д.д. 558 жылы Оңтүстік Батыс Иран 

үстірттіндегі парсы тайпасының басшысы болып ахаменид руынан шыққан 

Парсуаш елінің патшасы Кир сайланды[2]. 

Оның кішірек патшалығында көрші ірі-ірі төрт мемлекет болды, олар: 

Мидия, Лидия, Вавилония және Египет. Б.д.д. 553 жылы Кир Мидия патшасы 

Астияға қарсы соғысып жеңді, ал б.д.д. 547 жылы Лидия патшалығы Крез де 

бағынған еді. Б.д.д. 539 жылы Вавилония Кирге бағынды. Б.д.д. 545-539 ж. 

Кирдің алғашқы жорығы туралы мәлімет өте аз және бірбірімен дәлме-дәл 

сәйкес келмейді. Алайда Бехистун жазбасының арқасында Дарийдің Кирден 

мұрагерлікке Индияның солтүстік батыс шекарасын, соның ішінде сақ елінің 

жерлерін алғандығы белгілі болды. Сондай-ақ, ертедегі тарихи деректер 

бойынша сақтармен шекаралас Яксардқа (Сырдария) жақын жерде Курушти 

бекінісі салынғандығы (шындығында Курушкатта Кирдің 44 қаласы болған) 

туралы хабарлайды. Кейінірек ол Александр Македонскийдің серігі Киропол 

болып аталды. Македондықтардың машиналары Кирополдың берік қабырғасын 

күшпен бұзды да, алынған қамал Александрию Эсхаты – «Шеткі Александрия» 

болып қайта аталды. Сақтар сол заманда көптеген тарихи оқиғаларға қатысқан. 

Мәселен, парсының Кир деген патшасы Лидияның патшасы Крезбен 

соғысқанда, сақтармен одақ жасаған. Кейіннен Кир сақтарды өзіне 

бағындырғысы келеді де, мыңдаған қол жинап, соғыс ашады. Кирдің Шығысқа 

қарай екінші қатерлі жорығы оның қартайған шағында – б.д.д. 530 жылға тура 

келеді. Жүз жылдан кейін, Кирдің қарсыластарын Геродот «массагеттер» яғни 

«үлкен әрі күшті тайпалар» деп атайды. Геродоттың айтуынша, бұл кезде 

массагеттердің патшасы қайтыс болған патшаның жесірі Тұмарқыз (Томирис) 

еді. Кир оны өзіне әйел етіп алмақ ниетпен елшілер жіберіп, оған құда түспекші 

болады. Бірақ оның ұсынысын Томирис қабылдамайды. Томирис Кирдің өзіне 

емес, массагеттер патшалығына құда түскелі отырғанын түсінеді. Қулығы іске 

аспаған Кир, әскерлерімен Аракс өзеніне бет алып, массагеттерге 

ашықтанашық соғыс бастайды: әскерін өткізу үшін ол өзенге көпір салады, ал 

кемелер өткізілетін және жауынгерлер қарауылдайтын жерлерге мұнаралар 

орнатады. Кир осы жұмысты іске асырып жатқанда, Томирис оған жаушы 
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жіберіп, мынадай сәлем айтады : «Кир, өз еліңе патшалық құр, біздің елге тиме, 

ал егер массагеттермен күш санасуға қатты құштар болсаң, біз өзеннен үш 

күндік жерге кетеміз, сонда біздің жерімізге өтіп ал». Кир сегіз күндік жер 

аралығында қарсыластарымен кездеспегендіктен, соғысқа жарамсыз әскерлерін 

және алуан түрлі тәтті тағамдар мен шарапты тастап кетеді. Массагеттер Кир 

тастап кеткен парсы жауынгерлеріне шабуыл жасап, оларды қырып тастайды. 

Сөйтіп, әзірленген асты көріп, тойғанша ішіп-жеп, бәрі ұйқыға кеткен кезде, 

парсылар оларға шабуыл жасап, көбін қырып тастайды. Сол кезде, 

массагеттерді бастап келген Томиристің ұлы Спаргапис тұтқынға түседі. 

Томирис патша өзінің әскерлері мен ұлының халін білуге жаушы жіберіп, сәлем 

айтады: « Маған ұлымды қайтар да, еліңе тай. Егер мұны істемесең, 

массагеттердің әміршісі Күнмен ант етемін, сен қаншама тойымсыз болсаң да, 

мен сені қанға тұншықтырамын»,-депті. Кир Томиристің айтқанын тыңдамай, 

оған шабуыл жасайды. Ақырында массагеттер жеңіп шығады. Томирис 

торсықты қанға толтырып алып, оған Кир патшаның басын салуға бұйрық 

береді: «Сен мені тірідей өлтірдің, өйткені зұлымдықпен менің ұлымды 

қыршынынан қидың, мен сол үшін сені қанға тойғызуға ант бердім. Енді сол 

қанды іш»,-депті. Томирис ханым мақсатына солай жеткен. Кирдің мұрагері 

Дарий б.д.д. 519 ж. шошақ тымақты сақтарға қарсы жорық ұйымдастырады, 

осы шайқаста сақтардың көсемі Скунха туралы дерек бар. Келесі 

жортуылдардың бірінде Дарий патша (б.д.д.518 ж.), сақтардың қажырлы 

қарсылық көрсетудің арқасында жеңіліске ұшыраған. Осы соғыста болған 

таңғажайып оқиғалардың бірін ежелгі грек тарихшысы Полиэн былай деп 

суреттейді: «Шырақ (Ширак) деген бір сақ өз денесін өзі пышақпен жаралап, 

парсыларға қашып барып, өзін сақ бастықтарынан 45 зорлық көрген етіп 

көрсетеді. Шырақ өз руластарынан кек алатын кісіге ұқсап, парсы әскерлерін 

оларға бастап барамын деп алдап, адастырып сусыз шөлге апарады. Парсының 

шапқыншы әскерлері шөлден қырылады. Ақырында Шырақ оларға: «Мен 

сендерді адастырып, қырғынға ұшыраттым, елімді аман алып қалдым, мен 

дегеніме жеттім. Енді қолдарынан келгендеріңді істей беріңдер», - дегенді 

айтып ерлік көрсетіпті. Сақтар тарихының жарқын беттерінің тағы бір әйгілі 

Ескендір Зулқарнайынмен (Александр Македонскийге) қарсы күресі. 

Ахеменидтер әулетін талқандап өзіне бағынышты еткен Македонский енді 

Орта Азияға ауыз салады. Б.д.д 330-327 жылдары Мараканда (казіргі Самаркан) 

қаласын алады. Әрі қарай ұлы жиhангер Сырдарияға бет түзеп, оның 

бұйрығымен Сырдарияда Александрия Асқата (Шеткері Александрия) қаласы 

тұрғызылады. Бұл қала жаңа мемлекеттің солтүстікшығыс шекарасындағы иек 

артар бекінісі ретінде қарастырылды. Сақтарға жасаған жорығы сәтсіз 

аяқталып, өз қаласына қайта оралуға мәжбүр болады. Осы жорық кезінде 

Александр жараланыпты деген болжам бар. Міне, осылай сақтардың ерліктері - 

біздің ата тарихымыздың айшықты беттерінің бірі болып табылады. Геродот 

жазбаларында суреттелетін, аңызға айналған амазонкалар нақты өмір сүрген 

адамдар екендігін археологиялық деректер анықтап отыр[3]. 
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Қорыта айтқанда, Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін 

халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін 

нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты 

болуының кепілі дегеніміз осы. 

В заключение, Уверен, что у народа, который знает, ценит и гордится 

своей историей, будет большое будущее. Гордиться прошлым, четко ценить 

настоящее и иметь позитивный взгляд в будущее – вот залог успеха нашей 

страны. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены эффективные методы и приемы 

преподавания истории. Автор указывает на современные технологии в 

образовании, которые в нынешнее время имеют большое значение для 

обучаемых. 

Ключевые слова: методы обучения, технология, методика, обучения. 

Abstract.In this article it is said of effective methods in the studying of the 

history. The author points to modern technologies in education, which at the present 

time are of great importance for trainees. 

Keywords: teaching methods, technology, education, methods 

 

XXI ғасырдағы тарих сабағынының өзекті мәні, ерекше мақсаты бүгінгі 

тәрбиеленіп отырған жастың «Өз елінің ұйтқысы, ел тағдырын шешуші 

ұлтының өкілі» екеңдігін жүрегімен сезіне білуге тәрбиелеу. 

Ел дербестігіне ие болған бүгінгі жағдайда кешсөз тағдыры басқаның 

қолыңда болған қазақ ұлты енді басқаның тағдыр тауқыметін мойнына алды. 

Олай болса Қазақстан республикасынын бет-бейнесі, жеткен жері еңәуелі қазақ 

ұлтының жетістігімен өлшенеді. Ендеше бұл қазақ ұлтынан бұрынғыдан 

бірнеше мәрте артық күш-қуат, білім парасатты талап етеді. 
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Сабақта мұғалім ауызша әңгімелеудің сан алуан түрлерін: сюжетті әңгіме 

түрінде хабарлау, картина бойынша суреттеп айту, тарихи оқиға, құбылыс және 

жеке қайраткерлерге сипаттама беру, конспект, тезис түрінде баяндау, 

түсіндіруді пайдаланады. Дидактар мен әдіскерлердің айтуынша, сюжетті 

әңгіме түрінде баяндауға белгілі тарихи сюжеті бар, кебінесе шиелініскен, 

кайшылықка толы жағдайды толыкканды және әсерлі түрде хабарлап беру 

жатады (1; 2; 3). Мұндай әңгімелеп беру әдісі Отан тарихының аса маңызды, 

шиелініскен окиғаларын, кұбылыстарын, мысалы, Аңырақай шайкасын, Исатай 

мен Махамбет бастаған ұлт-азаттық көтерілісін, «Ақтабан шұбырынды, 

Алкакөлсұлама» жылдарындағы батырлар мен билердің ерлігі туралы 

тақырыптар баяндалған кезде қолданған тиімді. Сюжетті әнгімелерге қызыкты 

эпизодтар, қайраткерлерге берілетін сипаттамалар, тарихи оқиғаға қатысушы 

адамдардың диалогтары мен монологтарын кірістіру, мәтінге назар аударатын 

қанатты, мәнерлі сөздер, салыстырмалар, эпитеттер, афоризмдер т.б. жатады 

Әдіскер Г.Р. Косованың кітабында «саяхатты» суреттеп беру үлгісі 

келтірілген. Суреттеу, сондай-ақ жеке елдердің табиғаты мен оны мекендейтін 

халықтардың коғамдық өмірі мен тіршілігін суреттеп беру үшін де 

пайдаланылады. Мәселен, 8 сыныпта «XVIII ғасырдағы Қазақстан мәдениеті» 

сабағында Ресей ғалымдарының Қазақстанды ғылыми зерттеуі, олардың 

еңбектеріндегі еліміздің жағырафиясы, тарихы және этнографиясы туралы 

мәселені қарастырғанда қазақтын кеңбайтақ жерін, табиғи ерекшелігін сөзбен 

шынайы сипаттаған, суретпен бейнелеген поляк суретшісі Бронислав 

Залесскийдің альбом кітабын пайдаланған тиімді [1]. Автор «Қазақ сахарасына 

саяхат» еңбегінде керуен жолдарының маңызы, ондағы жолбасшының 

атқаратын айрықша рөлі туралы әңгімелейді. Бұл қосымша материалды 

пайдалану жолбасшының атқарған маңызды да жауапты міндетін көрсетумен 

қатар, кен-байтақ еліміз, оның өмір тынысы, тіршілігі мен сыры туралы 

оқушыларда әсерлі сезім қалдырады. Керуен жолы жәй жол емес, қиын да 

қауіпті, қатерлі. Өйткені, ол адамнан шыдамдылықты, төзімділікті, 

тапқырлықты, батылдыкты, табиғаттың қыр-сырын жақсы білуді талап етеді. 

Қазақ халқының табиғатпен етенеті-тығыз байланысты болғанын, оның қыр-

сырын жақсы білгенін айқындайтын Б. Залесскийдің «Казақ сахарасына саяхат» 

еңбегінен төмендегідей қосымша материал қолданса, сабақтың әсерлілігін 

арттыруға едәуір ықпал жасайды. 

«Жабырқау жатқанына қарамай осынау өлкенің өз сұлулығы да бар. 

Құдай өзі жаратқан әр түкпірге әр түрлі әдемілікті еншілеп беруді әсте 

ұмытпайды. Еуропалық тіршілікті еске салар мұнда ештеңе болмаса да, тағдыр 

тәлкегі қуалап батыстан әкелген адамды осынау сұлулыктый өзі-ақ тәнті етер 

еді. 

Арнайы салған жолы жоқ, құдыктары да сирек ұшырасар маң далада 

бағытыннан сан жанылсан, бір тамшы су таппай күні бойы адасуын мүмкін, 

сондықтан жолбасшысыз жол жоқ. Қазақтар дала сырықа жетік, түн баласы 

жұлдыздарға қарап бағдар алады. Ал жат жерлік болса жергілікті жұрттың 

әдеп-ғұрыптарымен танысу үшін де жолбастаушы жалдауға мәжбүр. Ауыз су 

табу, аттар мен түйелерге жайылым қарау, төте жол іздеу, көбіне қой етінен 
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әзірленетін тағамды тауып, оны пісіру — міне, мұның бәрі де жолбасшының 

міндеті. Әдетте, ол керуеннен өн бойы алда жүріп, жол нұскап отырар еді. 

Әнеки, ол кеңістіктегі жалғыз ноқаттай болып алыста кетіп барады. 

Басқаларға қарағанда тезірек қимылдайтын жолбасшы демалар орынды тауып 

берген соң, шеп үстіне тыныстауға кисаяды. Керуен тоқтаған кезде ол тағы да 

атына мінеді. Әдетте, екі жолбасшы болады да, бірі керуеннің жанында 

қалғанда, екіншісі жан-жакты шарлай кезіп жүріп, не бір құдык, не бір іркінді 

су болса іздеп табады. Содан соң жолбасшы ежелгі телеграфтардын белгілеріне 

ұқсас бір-біріне алыстан кол сермесіп, хабар берер еді. Алғашқы жолбасшы 

атын желе жорттырып, шығыстан батыска қарай бірнеше шеңбер сыза немесе 

бірден бетін шығыска беріп жүрер еді, кейде бағдар бағаны сияқты орнынан 

қозғалмай сіресіп тұрған оның тұлғасы көкжиектен көрінер еді. 

Өзіндік жұмыс тәрбиелеу мен оқыту процесінің міндетті құрамдас бөлігі 

болып табылады. Білім сапасын көтеру, оқу әдісін жандандыру мақсат болып 

отырған казіргі кезенде өздік жұмыс оқушылардың белсеңділігін арттыруға, 

шығармашылық қабілетін арттыруға, жетілдіруге көмектеседі. Оқушылардың 

ой-өрісін, қиялын дамытады. Эмоция туғызуға бұрын алған білімдерін еске 

түсіруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, өздік жұмыс оқушының баспасөз 

материалдарын өзінше ізденіп оқуға, сол арқылы танымын кеңейтуге мүмкіндік 

береді. Жауапкершіліке дағдыландырады. Өзіндік жұмыс қушының сабақта 

алған білімін кеңейте түседі [2]. 

Білім беру процесінде оқушылардың өзіндік жұмысының қандай түрлері 

қалай жүзеге асырылып жүр? Күнделікті сабақта оқытудың басқа әдістері 

тәрізді сабақтың барлық уақытын қамтып алмайтындай етіп, көбінше сабақты 

бекіту кезеңінде өзіндік тапсырмалар орындалады. 5-ші, 6-сыныптарында 

оқулық материалдарына сүйеніп мәтіннің тақырыбын онын негізгі сұрақтарын 

ойлап табудан бастаймыз. 

Мысалы: 1. Андронов мәдениетін жасаушылар қай дәуірде өмір сүрген? 

(Қола). 

2. Андронов тайпалары шаруашылықтың қандай түрімен шұғылданған? 

(Балық аулау) 

3. Адамзат дәуірінің басталу кезеңі неліктен тас ғасыры деп аталған? 

Бұдан соң қарапайым жоспарлар құру оқушыларға тапсырылады. 

Бесінші сынып оқушылары «Көне дүние куәлары» тақырыбы бойынша 

төмендегідей жоспарлайды. 

1.Тас құралдар дәуірі. 

2.Егіншіліктің басталуы. 

3.Тарихи деректер. 

Ал кейбір оқушылар кесте түріңде көрсетеді. 

 
Тас құралдар дәуірі Егіншілік Тарихи деректер 

Тастан жасалған құрал-саймандар Соқа, кетпен Жазба деректер, заттай деректер 

 

Мұнан соң тексті өз бетінше мәнерлеп оқу. 
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Оқушы мәтін сөзін бұзбай мәнерлеп оқуға жаттығады. Тақырып соңында 

берілген таным арттыратын топтама, құжаттар, жеке тұлғалар өмірімен өздік 

жұмыс. Берілген материалдарды мазмұңдауға немесе дәптерге қажеттісін жазу, 

тапсырмаларды орындау ұғымына байланысты мысалдар келтіру. Сөйлем 

құрау тапсырылады. Жаңа сабақты бекіту кезеңінде алдын-ала даярланған 

кестені беріп соған байланысты қоғам өмірінің қырларын анықтауға жетелеуге 

болады. Өзіндік жұмыстың мұндай түрлерін орындай отырып, оқушы өз 

бетімен қоғам өмірінің экономикалық, саяси әлеуметтік, таптық, мәдени жағын 

ажырата білуге дағдыланады. Осылайша оқушылар үшін проблемалардың 

күрделілігі біртіңдеп өсіп отырады. Бұл орайда 5-6 сынып оқушыларына 

арналған қосымша құралдарды пайдалануға болады. (Жұмыс дәптерлері, т.б.) 

Оқушының жаңа білімді қалай меңгергенін білу мақсатында жабық тест түрінде 

өздік жұмыс тапсырылады. Сонымен бірге, сөз жұмбақтар немесе ребус жасау 

тапсырылады. Ойлауды қажет ететіндіктен көбінесе үйге беріледі. Әр оқушы әр 

түрлі етіп даярлайды. 

Тарихты оқытуда кинофильм, оқу фильмдері мен телебағдарламаларды 

қолданудың ұқсастықтары көп. Оларда оқушыларға сөз бен бейне түрінде 

ұсынылады. Қысқа мерзімде оқушылар аса мол ақпаратпен таныса алады. 

Фильмдер арқылы оқушылар алыс күндердегі драмалық оқиғалардың 

ортасында болып, тарихи тұлғалардың, кейіпкерлердің жанды дауысын естиді. 

Жалпы тарих сабағының тиімділігін арттыруда бұл оқу түрінің болашағы зор. 

Компьютерлік багдарламалар тарихи оқиғаларды және тарихи 

ескерткіштерді бейнелеуге, имитациялауға үлкен мүмкіндік береді. Өткен кезең 

туралы қомақты да жарқын түсінік бере отырып, компьютерлік бағдарламалар 

оқулығының тарихи оқиғаға араласып, оған ықпал жасай алуы арқылы 

қызығушылығын арттырады. Сол сияқты компьютер мүмкіндігін пайдаланып, 

тарихи процестерді ілгерлетуге болады. Тарихты оқытуда компьютерді қолдану 

алдағы уақытта кең өріс алады, бұл баланың жан- жақты білім алуына 

көмектеседі.Бұл рейтинг жүйесін әр мұғалім өз пәнінің ерекшеліктеріне қарай 

бейімдеп жасауға болады. Керіп отырсыздар, мұғалім оқушыға күнделікті 

сабақтыңтапсырмасына қарағанда күрелі, өз бетінше жұмыс жүргізуге бағыт - 

бағдар беріп отыр. Оқушы бұл тапсырмаларды орындағанда оқулық 

материалын толық біліп қана коймай, өзінің бойындағы барлық қабілетін аша 

отырып, ойланып жұмысын жүргізуі қажет. 

Бала бойындағы дарындылықты ашуда әрбір ұстаз өз сабағында жаңашыл 

әдіс-тәсілдерге сүйеніп, сабак жүргізсе өскелең жастың өмірге нақты 

көзқарасын қалыптастыра алады. Қалыптан тыс сабақтарды оқушылармен 

жүйелі өткізу олардың сол пәнге деген қызығушылығын арттырады. 

Қазақстан Республикасының орта білім дамыту тұжырымдамасыңда 

көрсетілгендей, бүгінгі білім міндетін тек негізгі үш мақсат шеше алады: олар - 

дүниетанымдылык, шығармашылық, терең білімділік. 

«Инновация», жаңа технология ұғымдары бүгіңде педагогика саласыңда 

жиі қолданыска түсіп отыр. Ол дегеніміз, білім саласына үнемі ізденіс және 

білім мазмұнын өмір талабына сай жақсарту, оқытудың әдіс-тәсілдерін жасау 

деген сөз. 
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Тарих сабағында тірек схемаларын пайдаланудың тиімділігі 9 сыныпта 
«Абылай хан» тақырыбы бойынша «Қазақ тарихындағы маңызды оқиғалардың 
жылын көрсетіңіз» деген тапсырма беріледі сабақ суретті тірек схема арқылы 
түсіндірілді. 

Абылайдын шығу тегі туралы шежіре интернеттен алынған материал 
арқылы түсіндіріледі. 

8 сыныпта «Қазақ хандығының құрылуы» тақырыбын өткенде оқушылар 
топқа бөлінеді. Оларға мынандай тапсырмалар беріледі. 

1.Картамен жұмыс жүргізу (топпен жұмыс); 
2.Тест сұрақтары арқылы білімді тексеру; 
3.Тірек схема арқылы Казақ хандығының мемлекеттік кұрылысын анықтау; 
4 Хронологиялық тапсырма; 
5. Сөзжұмбақ арқылы қорытындылау, бекіту. 
6. Пікір сайыс, проблемалык сұрақтарға жауап беру. 
Осылайша өз сабақтарымда тірек кестелерін пайдалану аркылы уақьпты 

үнемдеу мәселесі, бөлінген уақыт ішінде біраз мәселелердін басын ашып, 
мазмұнын түсінуге мүмкіндік жасауға болады. 

Оқулықтағы тұтас тарауды қамтитын көлемді дүниенің басты 
мәселелерін бір кестеге шоғырландыру оқушы ойын жинактауга, кеңейтуге, 
жаттаңдылық сиякты жаман әдеттен сактандыруға, салыстырмалылыққа 
үйретуге, тарихи кұбылыстарға талдау жасай білуге тағы баска үлкен кемек 
берері сөзсіз «Көп білген кемеңгер емес, білімін пайдалана білген кемеңгер» 
демекші, адам үнемі біле түсуге ұмтылып, білімін молайту қажет. 

Жаңа технологияларды, оның ішінде электронды оқулықтарды 
пайдалану, оқушыларды ақпаратпен жұмыс істей білуін калыптастыру, оқу 
жүйесінің сапасын арттырады. Жаңа технологиядағы басты мақсат - өздігінен 
дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны калыптастыру, оқушыны мұғалім дайындап 
әкелген жана материалды жай кабылдаушыдан оны іздеп табушыға айналдыру. 
Сабақты үнемі түрлендіріп, схемалар, сауалнама сұрақтар, жаңа технологияны 
пайдалану арқылы өткізу үлкен нәтиже береді. 

Оқу пәнінің мазмұнын көрнекілік түрінде құрылымдау оқушылардын 
кабылдауын оңайлатады. Егер оқушы сызбаны өздері жасаса, жана мағлұматты 
меңгеру дәрежесі жоғары болады. Соңдықтан, оқушылар шығармашылығын 
дамыту мақсатында тірек схемаларды өздері орындап келуге тапсырма беремін. 

Сабақ құрылымын жиі өзгертіп отыру олардың ойлау кабілетіне, өз ойын 
қорыта айтуға, тарихи деректермен жұмыс істеуіне козғау салады. Пәнге деген 
кызығушылығын туғызады. Пән бойынша жақсы нәтиже көрсеткішіне жеткізеді. 

Деректік материалдар оқушылардың жас ерекшеліктеріне қарай 
тәжірибелік және теориялық деңгейде оқытылады. Тарихи материалды 
тәжірибелік тұрғыдан игеру оқушыларға тарихи құбылысты "дайын күйінде" 
ұсынуға негізделеді. Бұндай таным нысанның сыртқы белгілерін қабылдап, 
үғымдардың қалыптасуын қамтамасыз етеді. Содан соң барып теориялық 
таным басталады. Деректі танудан теориялық қорытыңдыға өту процесі онша 
күрделі емес. Ал бір теориядан екінші теорияға өту процесі барынша күрделі 
сипат алады, ол теориялық деңгейдегі таным деп аталады. Бұл білім тарихи 
оқиғалар мен құбылыстарды түсіну және түсіндіруде қолданылады [3]. 
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ХХІ ғасырда интеграциялық үрдістер әлемдік жүйедегі өзара байланыс пен 

өзара тәуелділікке алып келеді. 
Қазақстанның Шығыс пен Батыстың арасындағы байланысты орнатудағы 

орнының ерекшелігіне байланысты осы елдің саясаткерлерінің саяси ойлары да 
маңызды болмақ.  

Н.Ә.Назарбаев былай деп өз ойын айтады: «Біздің басымдықтарымыз сол 
күйі өзгеріссіз қалуы тиіс – белсенді, жан-жақты және теңестірілген сыртқы 
саясат, ол ХХІ ғасырдың үніне қарсы айтылған жауап, ұзақмерзімді ұлттық 
мүддені қамтамасыз етуге бағытталған» [1;7]. 

Жаһандастыру жағдайында - әлемдегі экономикалық, мәдени және 
қаржылық байланыстардың бір біріне тартылысуы және бірігуі кең көлем алып, 
күшеюде – біз көбіне «орын кеңістігінде» емес, «ағымдар кеңістігінде» өмір 
сүреміз. Бұл кеңістік «қысқарып» келеді, уақыт «жоғалып келеді», біз 
«қысылып бара жатырмыз» және сондықтан да бәріміз бірігіп те келе 
жатқандаймыз. 



43 

Алайда адамзат қауымы өзінің даму барысындағы ең бір күрделі кезеңді 

басынан өткеруде, әлем бір жағынан ұйымдасқан, екінші жағынан хаосқа 

кірген, бір жағынан жаһандасуда, екінші жағынан локалдықты жақтайды, бір 

жағынан бірігеді, екінші жағынан бөлінеді[2;87]. 

Саясаттанушылар ескертеді: әлемде үлкен соғыс жүріп жатыр, бірақ ол 

атыссыз, оқсыз, соғыс тіршілік үшін соғыс. Бұл соғыстың жаңа түрі - әлемді 

билеу үшін психологиялық және экономикалық соғыс. Бәсекелестік әлемде 

әмбебап кредоға, идеологияға айналған. Трансұлттық компаниялар планетаны 

тұтас бір жаһанды базар деп есептейді. Жаһандастыру мемлекеттер арасындағы 

өзара бейбітшілікке қауіп тудырады – осы жағдайда қарамағында, яғни қол 

астында жаңа технологиялар мен арзан, бірақ жоғары білікті жұмыс күшін 

иеленген кейбіреулер ғана бекіп, өзін өзі көрсетіп тұрақтап қала алады. 

Сонымен бірге кең таралған пікірлер де бар. Мысалы, жаһандастыру саяси 

билік пен ұлттық мемлекеттерді басқаруды құртуға әкеледі, бұл Д.Беллдің 

формуласы бойынша «үлкен тұрмыстық мәселелерге бұл кішкентай болуы, 

керісінше кішкентайларға - тым үлкен болуы мүмкін». Бұл жағайда 

жаһандастырудың бесігі – Батыс болғандықтан, олар жаһандастыру 

тенденцияларын ойлап шығаруда [3;95]. 

Н.Ә.Назарбаевтың пікірі бойынша, жаһанданудың мүмкін болатын 

жағымсыз салдарын алдын ала болжап, дер кезінде жою үшін, жаһанданудың 

дүниежүзінің барлық – бай, дамып келе жатқан, кедей мемлекеттері үшін 

мүмкін болатын салдарын зерттеу қажет. Сонымен бірге қазақстандық басшы 

егер жаһанданудың жетістіктері мен жемістерімен бұрынғыдай жоғары 

дамыған мемлекеттердің шағын ғана тобы – адамзаттың 20%-ы пайдалана 

алатын болса, онда бұл жағдай міндетті түрде наразылық танытуға, 

қайшылықтар мен әлеуметтік катаклизмдердің пайда болуына алып келеді. 

Саясаттың жаһандануы халықаралық қатынастардағы ұлттық мемлекеттердің 

орны мен рөлінің өзгеруіне әкелді. Орталықтан таралатын аймақтану және 

жаһандану үрдістері мен бағыттары бөлек мемлекеттердің де, сондай-ақ түгел 

халықаралық саяси жүйенің де рөлі мен функцияларына әсер етеді. Бірнеше 

онжылдық бұрын ғана саясат (ішкі және сыртқы) ұлттық мемлекеттің функциясы 

ретінде қарастырылып келді. Халықаралық қатынастар аясында бөлек 

қарастырылатын мемлекеттер өздерінің ұлттық мүдделерін жүзеге асыру үшін, бір-

бірімен қарым-қатынасқа түсіп отырды. Әрбір мемлекет (оның әрекет етуінің 

жалғыз немесе біреулермен коалицияда болғанына қарамастан) өзінің қорғанысы 

мен қауіпсіздігі мәселелерін өз бетімен шешіп отырды. Осыған орай мысал ретінде 

Ұлыбританияны алуға болады, ол ХІХ ғасыр бойына өзінің «керемет оқшаулану» 

саясатын мақтан тұтып келді және АҚШ ол екінші дүниежүзілік соғысқа тақағанға 

дейін басқа мемлекеттермен «міндеттелетін одақтарды» мойындамай келген. 

Ал жалпы алғанда, жаһандану үрдістерін басқару мәселесі неғұрлым кең 

ауқымда заманауи халықаралық қатынастар мен дүниежүзілік саяси үрдістерді 

реттеу деп қарастырылады. Бұл жерде, бір жағынан, түрлі акторлардың бағыт-

бағдары жөнінде сұрақ, ал басқа жағынан, жұмыс жасайтын ұлтүсті 

институттар мен басқару механизмдерін құру жөнінде сұрақ туындайды. 
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Жаһандану үрдісі жөнінде айта келе, көптеген зерттеулер мен реалияларға, 

сондай-ақ дүние жүзіндегі нақты қалыптасқан жағдайға қарап жасайтын бір 

нәтиже – жаһандану үрдісінің орын алуы шарасыз нәрсе. Бұл жердегі мәселе 

тек кіші елдердің, халықтардың; біздің ғаламшарымыздың ұлттық, діни, мәдени 

азшылықтары Шығыс елдеріне бағытталған аса күшті батыс экспансиясы 

жағдайында, жаһандану үрдісіне қаншалықты тартыла алатындығында болып 

отыр. Бұл жерде баса айтып кететін бір жайт, кіші халықтар үшін жаһандану 

үрдісі тым үлкен қауіп төндіреді. 

«Кіші елдер» деп аталатын жағдайларда олардың жаһандану үрдістерінің 

ықпалына тым бағынышты болып, дүниежүзілік дамуда енжарлық танытуы 

барысында толықтай жаһандану үрдісінің жағымсыз салдарын басынан кешуі 

мүмкін. 

Батыс құндылықтарының күшті экспансиясы «үшінші әлем» деп аталатын 

елдердің халықтарының, мәдениеттерінің, тілдерінің және сол сияқты 

құндылықтардың құлдырауына әкелуі мүмкін. Осындай ауқымды үрдіске қарсы 

тұру үшін «үшінші әлем» елдеріне өздерінің барлық «саяси амбицияларын» алып 

тастап, ең алдымен, экономикалық мақсаттарда интеграциялануы қажет. Себебі 

тек халықтың ахуалы жақсарған жағдайда ғана, қандай да бір халық-ұлт 

мемлекеттің бірлігі жөнінде, оның соңғы ғасырлар аралығында нақты себептерге 

байланысты қоршаған үрдістерге қарсы тұруы жөнінде айтуға болады. 

Жалпы бір тұжырымға келсек, ғаламшардың әрбір тұрғынының ахуалын 

арттыру үшін халықаралық қатынастардың факторлары осындай жағдайда 

әлемнің алдыңғы қатарлы мемлекеттері жасағандай, өздерінің ұлттық мүдделерін 

қорғай отыра, жаһандану үрдісіне неғұрлым белсенді құралдармен 

интеграциялануы тиіс [4;7-8]. 

Жаһандану жағдайында мемлекет аралық көші-қон кең етек алуда. Заңды 

және заңсыз көші-қон үрдісінің ұлғая түсуіне «аймақтық қақтығыстар» және ішкі 

саяси тұрақсыздық та әсер етуде. Сонымен бірге заңды-заңсыз көші-қон әлемнің 

көптеген мемлекеттерінің бұрынғы моноұлттық негізінің әлсіреуіне әкеледі. 

Осындай жағдайда қазіргі көпұлтты қоғамға ұлттық мемлекеттер құрылған 

қағидалардан бас тартпай үйлестіруші мемлекет пен қоғамның өзегін таба қою 

әлдеқайда қиынға соғады. 

Сонымен қатар этникалық араздық пен жікшілдік әлемнің көптеген елдері 

үшін ортақ мәселе болуы ықтимал. Дегенмен тарихи түптамырлығы бір Түркия 

мен Орталық Азия елдері үшін жаһанданудың мұндай жағымсыз жағы тым айқын 

бола қоймас. Өйткені әлемдегі осындай жаһандану үрдісінде бірлесе отырып даму 

Түркия Республикасы мен Орталық Азия елдері үшін де өте зор мәнге ие екендігі 

сөзсіз. [5;11]. 

Әлемдік саясатты ішкі саясат сияқты орталықтанған билік басқармайды.. 

Сондықтан әлемдік саясатқа қатысушы факторлар әлемдік шындықтарға сәйкес өз 

беттерінше қызмет етеді. Сондықтан әлемдік саясаттың тәуекелі көп. Әлемдік 

саясаттың бір субъектісі екінші субъектісінің не істеп жатқандығын да біле бермеуі 

мүмкін. Әр мемлекеттің сыртқы саясаты сол елдің ұлттық мүдделерінен туындайтын 

нақты және анық міндеттер болса әлемдік саясат субъектілерінің қызметі стихиялы 

жүреді. Оның бағыт-бағдарын анықтап, әрбір субъектінің шешетін мәселелерін 
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белгілеп отыратын әлемдік саясаттың орталығы жоқ. Әлемдік саясат-әлем 

мемлекеттерінің жаһандық қауіптерімен мәселелерді бірлескен күшпен шешу 

қажеттілігін түсіну құбылысы. Әр мемлекет өзінің қуатына және мақсаттарына қарай 

әлемдік тәртіптерге ықпал етуді көздейді. Адамзаттың тағдырының ортақтастығын 

түсіну, әлемдік қатынастарды бейбіт жолмен реттеуге құлшынысты тудырады. Өзара 

жауласу, теке-тірес, күш көрсету, басқа әлсіз мемлекеттерге зорлық жасау әлемдік 

тәртіптерге қауіпті екендігі халықтар түсіне бастады. 

Сол себепті әлемдік саясат жаһандық тәртіптерді реттеуші ерекше саясат 

түрі болып табылады. Әлемдік саясат принциптерінің жалпылық сипаты бар 

дедік. Бірақта оларды орындауға әрбір мемлекет міндетті емес. Халықаралық 

нормалар мен құқықтары белгілейтін құжаттарға қол қойған мемлекеттер ғана өз 

міндеттерін әлемдік қауымдастық алдында орындап отыруға міндеттеме алады. 

Әлемдік саясаттың күнделікті мақсаты - әлемдік тәртіпте бейбітшілікті, 

тұрақтылықты, демократияны сақтау. Сонымен қатар оның көздегені әлемдік 

саясатқа қатысушы субъектілердің барлығының мүдделі тоғысатын 

халықаралық орта жасау. Мүдделердің ортақтастығы, адамзатты сақтауға деген 

зәрулік көптеген мемлекетердің жалпыадамзаттық мүдделердің басымдылығын 

мойындауына әкеліп отыр. 

Сонымен қатар әлемдік саясатты әлемдік билік үшін күресетін, әлемдік 

тартыстардан, әрбір елдің өздеріне тән геосаяси күрестерінен, түрлі бәсекелестіктер 

мен мүдделер қайшылығынан тысқары алып қарасыруға болмайды. Әлемдік 

саясатта АҚШ, Қытай, ЕО, Ресей сияқты алпауыт мемлекеттердің үстемдігі 

байқалады. ХХ ғасырдың 50-90-шы жылдары мысалы, әлемдік саясатта екі басым 

полюс АҚШ пен Кеңес Одағы болды. Кеңес Одағы күйрегеннен кейінгі ХХ ғасыр 

аяғы мен ХХІ басы бір полюстік әлемдік саясат болды. Ол АҚШ-тың басым 

болуымен сипатталады. Ал, 2005-2010 жыдардан бастап әлемдік саясатта 

көпполюстік қатынастар басым болуда. әлемдік қатынастарды айқындаушы күштер 

қатарына жоғарғы аталған мемлекеттермен қоса Үндістан, Жапония, Бразилия 

сияқты жылдам дамушы елдер ықпалы арта түсуде. Әлемдегі өзгерістер үздіксіз 

процесс. Онда ұдайы жаңа, табиғаты күрделі құбылыстар пайда болуы заңдылық. 

Әлемдік саясат субъектілері осы әлемдік өзгерістерді, мәселелерді, қайшылықтарды 

танып білуге және оларды шешу ісіне, немесе қауіптерді азайту шараларына әлем 

мемлекеттерін жұмылдырып отыруға міндетті. 

Әлемдік тәртіптерді реттеп отыратын Әлемдік Үкімет құру жоспары әзірше 

футурологтардың ғана ойларында. Бірақта, әлемдік мәселелер мен тәртіптердің 

өзгеруіне әлемдік қауымдастықты дайындайтын БҰҰ, ЕЫҚҰ, АЕО, Ислам 

конференциясы сияқты халықаралық ұйымдар бар. Олар әлемдік саясаттың негізгі 

принциптері мен бағыттарын әлем мемлекеттеріне танытуға және мойындатуға ат 

салысып келеді. Бірақта, әзірше бірде бір халықаралық ұйым әлем мемлекетеріне 

міндетті шараларды іске асыруға мәжбүрлей алып отырған жоқ. БҰҰ Қауіпсіздік 

Кеңесінің шешімімен болатын санкциялардың өзінің орындалуы ойдағыдай емес. 

Әлемде әділетті тәртіптер орнады деп айтуға ертерек. 

Елеулі кемшіліктерге қарамастан әлемдік саясат өркениетті адамзат пен 

дамыған мемлекеттер ықпалымен біртіндеп ізгіленіп, гуманизацияланып келеді. 

Ол адамдарды ұлттық, нәсілдік, мемлекеттік, әлеуметтік-таптық тегіне 
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қарамастан жаһандық мәселелерді бірігіп шешуге бастап келеді. Адамдардың 

бостандығы мен теңдігіне негізделген әлемдік саясаттың қазіргі мақсаттары: 

халықаралық қауіпсіздік жүйесін жасау, мемлекетаралық қатынастарда күш 

көрсету, зорлыққа жол бермеу, халықтар арасындағы сенім мен бейбітшілікке 

бастайтын қатынастарды қалыптастыру, жаппай қырып жоятын және ядролық 

қарулардың таралуына жол бермеу, әлемдегі қорқыныш пен үрейді, өзара 

жауласуды тоқтату сияқты жеке адамдар мен халықтардың бейбіт және тыныш 

өмір сүруін қамтамасыз ету. Ең бастысы әлемдік саясат жаһандық бейбітшілікті 

қамтамасыз етуге тиісті. Әлемдік басым державалардың әлсіз мемлекеттерге 

қарсы зорлыққа бармауының, ұлттық мүдделерін адамзаттың мүдделерге 

бағындыруының маңызы арта түсуде. Ол үшін әлем халықтарының, әлем 

азаматтарының бейбітшілік пен адам құқығы идеяларының платформасында 

топтасу қажет[6;6-7]. Әлемдік саясат әлемдік қатынастар сияқты аса күрделі 

құбылыс. Оның ойдағыдай шешімін табуы тіптен қиын. Сондықтан әлем 

мемлекеттері мен халықтары жаһандық мәселелер мен қауіптерге қарсы 

әлемдік саясаттың тиімділігін арттыра беруге мүдделі. Онсыз әлемдік 

тыныштықты сақтау мүмкін емес. 
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Аннотация. В статье рассматривается роль города Верного в развитии 

торговли во второй половине ХІХв.- в начале ХХ в. и став его основным 

пунктом, он стал крупным торговым центром Семиречья, обороты которого 

составляли более половины торгового оборота всей Семиреченской области. 

Ключевые слова: Верный, торговый центр, купцы, крупные 

предприниматели, торговый капитал. 

Annotation. The article discusses the role of the city Faithful in the 

development of trade in the second half of XIX-beginning of XX century and became 

its main point, it became a major trading center of Semirechye, which turnover 

amounted to more than half of the turnover all over the field. 

Keyword: Verny, shopping center, merchants, large entrepreneurs, trading capital. 

 

Тәуелсіз туымыз желбіреп, егеменді ел атанғаннан бері он тоғыз жыл 

толасып отырса, осыншама азын-аулақ уақыт ішінде Қазақстан Республикасы 

өзінің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінде сан алуан 

кезеңдерді бастан өткіргені тарихи шындық. Елбасымыз өз іргелі еңбектерінің 

бірінде: «Қазақстанның жаңа тарихында біздің еліміз тұңғыш рет мемлекеттік 

тәуелсіздік алды және бұл қадам бізге, ел басшыларына тиісті міндеттемелер 

жүктеді. Бірінші кезекте, Қазақстан Республикасының мемлекеттігі мен 

егемендігін нығайта беру жөнінде барлық күш-жігерді жұмсап, одан әрі 

қадамдар жасау міндеттелді және де әрине біздің аумақтық тұтастығымыз бен 

қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуге бағытталған қажетті де тиісті күш-жігер 

жұмсау міндеттелді», - деп атап керсетті [1;16]. 

Егемендік арқасында төл тарихымыз толысып, көлеңкелі жақтары 

толықтырылды. Кезіндегі кеңестік дәуірдегі жұқа тарихымыздың тамыры сағат 

санап толығып жатса, оған үлес қосып жатқан тарихшыларымыздың еңбегін 

«бейбіт замандағы батырлық» деп, бағалауымыз қажет сияқты. 

Тарихымызда орын алған Ресей империясының отаршылдық саясатын жүзеге 

асырудың бірден бір құралы ретінде XVIII ғ. басында әскери бекіністердің салына 

бастағаны белгілі. Алғашқысында, бекіністердің әскери мақсаттармен салынып, 

кейіннен олардың Қазақстанға қоныс аударған қарапайым қазақтар мен орыс 

халықтары арасындағы қатынастардың нығаюы экономикалық, мәдени 

байланыстарды орнатып, ал осы бекіністердің сауда және мәдени орталықтардың 

орнына айналуы заңды құбылыс деп айтауға болады. 
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Соның бірі ХІХ ғ. екінші жартысында жаңа бекіністің пайда болу сәтінен 

бастап, Верный сауданың дамуында өте маңызды рөл атқарды және оның 

негізгі пунктіне айналады. Верный Жетісудың ірі сауда орталығы болды, оның 

айналымдары барлық Жетісу облысының сауда айналымының жартысынан 

астамын құрады. 

Жетісу облысы, 1867 жылы құрылып, Семей облысының Сергиополь, 

Қапал, Алатау округтерінен және Түркістан облысының сол жағын қамтыды, 

282 390 шақырым болып, ал Іле өзенінің ортаңғы ағысындағы Санкт-Петербор 

жерлер тракты бойынша Қытай берген жерлерді қосқанда облыс кеңістігі 293 

970 шақырымға жетті. Жетісу облысы солтүстікте – Семей облысымен, 

оңтүстікте Ферғана мен Қашғармен (қазіргі уақытта Қытайға тиесілі) және 

шығысында бұрынғы Құлжа ауданы мен Қытай Тарбағатайымен іргелес. 

Верный қаласының сауда орталығы ретінде даму перспективасы жөнінде 

келесі мәлімдеме дәлелдейді: «Біздің бекініс-деп жазды «Русский дневник» 

тілшісі- күн сайын емес, сағат сайын өсуде. Табиғаттың барлық сыйлығы 

төгілген және өркениетті сондай көп тосып қалған жеріміз неге гүлденбесін. 

Дүние пайда болғаннан бері осы шөл далаға тек көшпенділер келіп-кетіп 

жатты, ал қазір бес мың тұрғыны бар қала. Сеніңіз, біздің Верный он жыл 

етпей-ақ, Сібірдің ғана емес орыс қалаларын да қызғандыратын, көздің жауын 

алатын кең-байтақ қалаға айналады» [2;424 б.]. 

Жетісу бойынша жасалған қысқаша шолудан бұл жердің болашағы өте 

зор, табиғи байлығы орасан және климатының қолайлы екенін көреміз. Верный 

қаласы уақыт өте өзінің орталықта тұрғандығымен бірінші сауда қалаларының 

біріне айналуы мүмкін. 

Орта Азияның белгілі зерттеушісі, этнограф және географ     

М.И.Венюковтың мәлімдемесі бойынша Верный қаласындағы мануфактуралық 

бұйымдармен де, сондай-ақ шикі азық-түлікпен сауда мұнда өте жақсы 

айналымдар әкеледі. Сондықтан Верныйға барлық іргелес жатқан аймақтардан 

сатып алушылар мен көпестердің ағылуы кездейсоқ емес. 

Патша үкіметі өзіне үлкен кіріс әкелген сауда дамуына түрлі қамқорлық 

жасады. Қала басшылары байи түсті, енді Ресейдің іргелес аймақтарымен сауда 

жүргізу үшін Верныйды сауда орталығы ретінде экономикалық дамытудың 

жаңа ынтасы пайда болды. Ресейден көпестерді тарту үшін «Алатау округін 

басқару ережесінде» былай делінген: «...Верныйды қоныстануға ниет білдірген 

көпестерге жер берілетін болады...және қоныс аударған саудагерлер мен 

кәсіпкерлерді үкімет түрлі ренжітулер мен ығыстаулардан қорғайтын болады». 

Саудаға деген осындай көзқарас Верный қаласына көпестер мен 

кәсіпкерлерді және капитал өкілдерін барлық жерлерден тартты. 1869 жылы 

өткізілген Верный қаласында сауда және өнеркәсіп мекемелерінің тексерісінің 

деректері бойынша мүнда ортаазиялық ұсақ бұйымдар сататын 142 дүкеншік, 

сабын мен жеміс сататын 55 лавка, мануфактура сататын 17 лавка, 2 шәй дүкені 

болыпты. Сауда капиталының өсу қарқынына байланысты қалада Сібір мен 

орталық орыс қалаларынан әкелінген және транзит жолымен Батыс Қытай мен 

Орта Азияға жіберілетін тауарлар жататын ірі көтерме қоймалары ашылған 

болатын (стационарлық саудның дамуы туралы сөз келесі тарауларда болады). 
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70-жылдардың басында Верныйда өз кәсіпорындары бар және жалдамалы 

жұмысшылардың еңбегін пайдаланатын тұлғалар саны өсті. Қала басшылары 

сауда дамуын өз қамқорлығына алды. Капиталистік қарым-қатынастардың 

дамуымен қатар ішкі сауда дамуы қолдарында билігі болған кәсіпкерлер мен 

саудагерлер алдыңғы қатарға шыға бастады. Ол туралы «ішкі сауда көбінесе 

орыс көпестерінің қолында; татарлар мен сарттардың дүкендері бар, бірақ 

олардың тауарларының көбі болыстардан қалаға келетін көшпенділердің керек-

жарағы, татарлар мен сарттар қалада уақытша сатады және олардың дүкендерін 

дала бойында көшіп жүріп сатылатын тауарлар қоймасы деуге болады, өйткені 

көшпенділермен сауданы өз қолдарына тартып алған көшіп сату олардың ең 

басты кәсібіне айналды». Он бес жыл ішінде кәсіпорын іргесін қалаған түлғалар 

салықтар мен алымдардан, рекруттарды жіберуден және әскери міндеттіліктен 

босатылды. Үкімет қалаға тіркелген көпестер мен саудагерлерді үш жыл ішінде 

үй салуға, түрақты отырықшылық орнатуға міндеттеді. Осы уақыт ішінде 

фабрика, зауыт немесе шеберхана ашылу керек еді. Бірінші гильдия кепестері 

үшін енгізілген капитал сомасы үш мың сомнан кем емес болды, екінші 

гильдия көпестері үшін - бір мың бес жүз сомнан төмен емес, ал мещандар үшін 

үш жүз сомнан төмен емес болды. Осы шарттарды орындамаған тұлғалар 

мемлекеттік қолдаудан айырылған болатын [3;25 б.]. 

Верный көпестері өздерінің сауда капиталының жағдайына байланысты 

гильдияларға бөлінді, ең ірі, бірінші гильдия көпестері сегіз адам болды. 

Олардың ішінде ең байығаны, өнеркәсіп қызметімен де айналысқан В.Кузнецов 

болды. Қаланың шаруашылық өмірін дамытудағы оның рөлі туралы сөз 

кейінірек болады. Ал одан басқалары: И. Лысов, В. Бердинцев, Я. Медведев, Н. 

Быков, К. Огородников, А. Рахимов. Қазақ феодалдары ортасынан мал, тері, 

жүн және басқа мал шаруашылығы өнімдерін өте ірі сатып алушылары 

арасынан ағайынды Қуанышевтар, Г. Малдыбаев және басқалары ерекшеленді. 

Олар негізінен сауда қызметімен Жетісу жәрмеңкелерінде айналысты. 

Верный көпестері көшпенділерден мал мен мал шаруашылығы өнімдерін 

сатып ала отырып, көтерме сауда жүргізді. Сатып алынатын тауарлардың құны 

өте төмен белгіленді. Ал әкелінетін өнімдер: мата, шай, қант, ыдыс-аяқ, 

мануфактуралық бұйымдар өте қымбатқа сатылып отырды, соның арқасында 

олар өз әл-ауқаттарын жақсартып алды. 

Қала билеушілері сауда-саттық мәселелеріне, әсіресе, сауда үй-жайларын, 

дүкендер қатарларын, базарлар құрылысына көп көңіл бөлді. 70-жылдардың 

ортасында Верный қаласында қонақ үй, ет, шөп, мал сататын рыноктар мен нан 

базары болды. Қала басқармасының мүдделілігі қаншалықты болғаны туралы 

мына анықтамада көрсетілген... «Верный қалалық дума қалалық дүкеншіктер 

құрылысына 300 сом қаражат бөлді». 

Белгілі верныйлық рыноктарға алыс және іргелес жатқан ауылдардың 
қазақтары сатуға мал әкелді. Мұнда нан, сабын, бал және балауыз, тері мен 
былғары, түбіт сатылды. Әрі қарай ведомостарда былай деп жазылған болатын: 
«жергілікті сауданың басты өнімдері сатылатын да сатып алынатын да мал мен 
мал шаруашылығы өнімдері, содан кейін сгшрт, нан, бал, кептірілген жеміс...» 
Верный уезінде барлығы 647 сауда мекемесі болды (Пішпекте – 710, Жаркентте 
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– 662) салыстыру үшін. Верный уезі бойынша сауданың жалпы айналымы  
4 555 091 сом құрады. Верныйда тағы бір базар болды. Ол сарттық деп аталды 
және Үлкен Алматылық станицадан думаның тапсырмасы бойынша орын 
ауыстырған болатын. Сарттық базар түркі, ирандық қалаларының көз тартары 
болған шығыстың базарларына ұқсас болды. «Мұнда нағыз вавилон 
сапырылысы болды. Түрлі-түсті тауарлардың ақ-аласынан көз ауыратын еді: 
жеміс-жидек, кептірілген жемістер, көкөніс, қарбыз бен қауын, жүзім мен 
жаңғақ. Осының бәрі ысыған күннің астында жарқырап дүкенді толтырып 
тұрды. Ал осы базардың көрші қатарларында кілемдер мен жібек халаттар, 
паластар мен текеметтер, құмыралар мен құмғандар, одан әрі ер-тоқым, сауыт-
сайман, кетпен, самауырлар мен тағы да басқа бұйымдар сатылды» деп сарттық 
базарды А. А. Горячева осылайша сипаттайды[4;86 б.]. 

Нәтижесінде 1863-1870 жылдар аралығында Верныйдағы дүкен, дүкеншіктер 
мен сауда орындарының саны шамамен сегіз есе өсті, яғни 55-тен 390-ға дейін. 

1870 жылы Верныйда өткізілген сауда мен өнеркәсіп мекемелерін тексеру 
деректері бойынша мұнда тұрақты түрде ортаазиялық тауарлар мен ұсақ-түйек 
сататын 142 дүкеншік болды; сабын, темекі, жеміс сататын 55 орын,  
17 мануфактура сататын лавка мен 2 шай сататын дүкен болды. 

Осылай, ішкі сауда көлемінің тұрақты ұлғаюын жыл сайынғы сауда 
мекемелері санының өсуі мен соңғылардың сауда айналымдары көрсетеді. 
Мысалы, «бірінші разрядты куәліктері бар сауда мекемелері тек қана Верныйда 
ғана бар, олар бес: орыс-қытай банкінің бөлімшесі, Михайлов және 
Малышевтің, Деров, Габдул-Валиевтардың мануфактуралық саудасы және 
Мушников көпесінің шәй саудасы. Осы фирмалардың сауда айналымдары 90-
жылдардың аяғы мен ХХ ғ. басында екі есе ұлғайды». 

Мал, тері, былғары сату Верныйдың көпестері мен қала байларына үлкен 
кірістер әкеліп отырды[4;90 б.]. 

Ірі көпестік қызмет кәсіпкерлік қызметке айнала бастады. Олар жинаған 
капиталдарын жаңа өнеркәсіп кәсіпорындар құрылысына сала бастады. Бұл жерде 
олар белгілі бір қиындықтарға кездесті. Осылай, 1882-1896 жылдары аралығында 
«Обзоры Семипалатинской области» газетінде былай делінген: «Ұн үгу 
диірмендерін, шарап, сыра зауыттары мен май піскіштерді есепке алмасақ зауыт 
және фабрика өнеркәсібі артта қалған соңғы он жеті жыл ішінде аз табыс алды. 
Фабрика-зауыт өнеркәсібінің нашар дамуының негізгі себептері: капиталдың, 
кәсіпкерлердің, қолайлы байланыс жолдарының жоқтығы. Фабрика мен 
зауыттарда машиналар жасау үшін техникалық білімді адамдар қажет. Сондықтан 
фабрика мен зауыттар салу ең алдымен бос капиталды талап етеді. Осындай 
жағдайларда ұсақ кәсіпкерлер өз қаражаттарын өндіріске салатын болады». 

Бірақ, «Обзоры Семипалатинской области» газетінде жазылғандай,  
1890 жылдан бастап Верный қаласында Гаврилов және Лутманов көпестерінің 
екі жарма, вальцево-механикалық диірмендері жұмыс істеуде (өнімділігі 
жылына 17 мың 177 сом 50 тиын). Осы диірмендерде шығарылатын ұн 
толығымен облыс шегінде сатылады, аздаған бөлігі сату үшін Ташкентке 
жіберіледі. Верныйдағы май пісу зауыттарының саны екі жүз. Дұрыс құрылған, 
үлгілі май пісу зауыттары жоқ. Қолданыстағылар өте қарапайым және май ең 
қарапайым әдістермен пісіледі [5;504 б.]. 
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Оған қарағанда арақ-шарап, темекі-сыра зауыттарының жағдайы 
неғұрлым жақсырақ. 1885 жылы Верный уезінде сегіз арақ-шарап ашыту 
зауыты болды. 1886 жылы ташкенттік көпес Пугасов Софиялық станицасында 
зауыт құрып, оны спирт айдайтын одан әрі жетілдірілген машиналармен 
жабдықтады. Иванов пен Пугасов көпестері арақ-шарап ашыту зауытына иелік 
шартын жасасты, сонымен бірге екі арақ зауыты олардың қолында болды. 
Өндіріс сомасы 80 нен 1 600 сомға дейін жетті. 

Верныйда Иванов пен Лутман иелік еткен екі сыра зауыты болды.  
1884 жылдан бастап Романенков көпесінің екінші темекі фабрикасы ашылды, 
өндірістің жалпы сомасы қырық мың сомды құрады. Зауыттарға келсек, «Обзор 
Семиреченской области» газетінің мәлімдемесі бойынша: «Облыста пайдалы 
қазбаларды өңдейтін әк – 6, кірпіш – 38, 4 зауыттары бар. Бұл зауыттардың өндірісі 
қолөнерлік сипатта және олардың айналымы жылына 10-15 мың сом ғана» [6;33 б.]. 

Осылайша, барлық зауыттар мен фабрикаларды үш санатқа бөлуге 
болады: 1) мал; 2) өсімдік; 3) қазбаларды өңдейтіндер. 

Ресейден келген жергілікті жерден жүн сатып алушылардың бастамасы 
бойынша 1882 жылдан бастап Верныйда уақытша жазғы жүн жуу (жабағы) 
ұйымдастырылды, ол кезең бір - екі айға созылды, жүзге жуық адам жұмыс 
істеді, күніне 25 - 30 тиыннан алды. 

Ірі кәсіпкерлер туралы сөз қозғағанда, Верныйдың ірі саудагерлерінің бірі 
– Кузнецов туралы айта кету керек. Шарап сатумен қатар ол баюдың жаңа бір 
көзі-ағаш сатуға көшеді. Өсіп келе жатқан қаланың құрылысына көп ағаш 
қажет болды. Тез арада ол Верный рыногын ағаш материалдарымен 
жабдықтаушыға айналды. Оның сатып алушылары тек қана жеке тұлғалар ғана 
емес, сондай-ақ мемлекеттік мекемелер де оның клиенттері болды. Осы 
уақытта Верныйда Кузнецовск сыра және шарап ашыту зауыттары кеңінен 
дами бастады. Осы зауыттарға қызмет көрсету үшін жақын жерде поселок 
құрылған болатын. Осылай Кузнецов тек Верныйда ғана емес, барлық Жетісуда 
шарап сататын ірі монополиялық саудагерге айналды. 

Сол сияқты, Қазақстанның Шыңжанмен сауда-экономикалық 
байланыстарына қатысуы саудамен байланысты барлық инфроқұрылымның 
дамуына да ықпал етті. Іле мен Ертіс өзендері бойында пароходство дамып, 
жол-құрылыс шаруашылығы дамыды. 

Қазақстан Ресей Империясының құрамды бөлігі ретінде 
қарастырылғандықтан негізгі сыртқы сауда айналымдары Шыңжандағы 
ресейлік сауда саясатының бағыты ретінде болды. Алайда, қазақ-шыңжан сауда 
қатынастарын толық ресей-қытай сауда қатынастарының құрамды бөлігі 
ретінде қарастыру дұрыс болады[7;145 б.]. 

Қорыта айтқанда, Қазақстан территориясының кеңдігі көрші елдермен 
экономикалық байланыс орнатуы күрделі үрдіс болғанын байқаймыз. Егер 
солтүстік-шығыс аймақтар Ресеймен, Қазақстанның оңтүстігі Орта Азия 
елдерімен, Шыңжанмен қарым-қатынас жасап, қазақ даласының нарықтық 
қатынастарға икемделуіне жол ашты, ал бұл өз кезегінде сауда жолдарының 
дамуына негіз болды. 
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Аннотация - Глобальные и региональные проблемы безопасности в 

процессе развитии мира. 
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Abstract - The global and regional security problems in the process of world 

development. 
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Қазіргі әлемдік саясаттың макро, мего, микро тәрізді түрлі деңгейлері 

өзара байланысып, біріне – бірі күшті ықпал жасап отырады. 

Ұлттық мемлекеттер шеңберінен тысқары жүргізілетін, әлемдік 

мәселелерді реттеуге немесе оларға ықпал етуді мақсат тұтатын саясат 

келесідей категориялардан тұрады: 

1. Сыртқы саясат – мемлекеттің немесе жеке халықтың сыртқы саладағы 

қызметі. Бұл саясат мемлекеттің басқа мемлекеттермен байланыс жасау, немесе 

жасамау деңгейін сипаттайды. Сыртқы саясат мемлекеттің өмір сүруіне 

қолайлы сыртқы жағдайларды жасауды көздейді. Әлемдік қауымдастықтан 

ұлттық мемлекеттің орнын табуына ықпал етеді. 
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2. Халықаралық саясат – мемлекеттердің халықаралық аренада бірлескен 

қызметі. Саясаттың бұл саласы мемлекеттерді оларға ортақ мәселелерді 

бірлесіп, келісімдер арқылы шешу жолдарын көрсетеді. Халықаралық 

саясаттың елдер мен халықтар арасындағы өзара тәуелділіктің шешімін табу 

үшін халықаралық әріптестікті талап ететін мәселелердің көбеюіне байланысты 

маңызы арта түседі. 

3. Мемлекетаралық саясат жекелеген мемлекеттердің арасындағы 

қатынастар жүйесін белгілейді. Бұл саясат мемлекеттердің органдарының, 

қызметтерінің және өкілдерінің (президент, парламент, үкімет, сыртқы істер 

министрілігі, кеден т.б.) екі мемлекетке ортақ мәселелерін өзара келісіп 

шешуінің жолдарын анықтайды. 

4. Ұлттық мемлекет үстіндегі саясат (наднациональная политика) – 

жекелеген мемлекеттердің өздерінің кейбір егеменді құқықтарын өз еріктерімен 

халықаралық ұйымдарға беруімен сипатталады. Мысалы, мұнай бағасын 

халықаралық нарықта реттеу құқығы.  

5. Мультиұлттық саясат- бірнеше немесе одан да көп мемлекеттерден 

құралған біріккен саясат субъектілерлінің халықаралық қатынастарға ықпал 

етуі (ЕҚЫҰ, ЕО, ШЫҰ, БРИК). Бұл саясаттың субъектілері ұлттық 

мемлекеттер болып табылады. 

6. Трансұлттық саясат – мемлекеттік емес саясат акторлары мен 

субъектілерінің: партиялар, кәсіподақтар, әлемдік діндердің ұйымдары, 

халықаралық үкіметтік емес ұйымдар, трансұлттық корпорациялардың т.б. 

халықаралық аренада қызмет етуі. 

Аталған категориялардың барлығы әлемдік, немесе халықаралық саясат 

ұғымының түрлі аспектілерін, қырларын көрсетеді. Ал, әлемдік, халықаралық 

саясат ұғымына келетін болсақ бұл ұғым халықаралық құқық суъбектілерінің 

(мемлекеттер, мемлекетаралық және мемлекеттік емес ұйымдар, одақтар, діни 

ұйымдар, трансұлттық ұйымдар мен корпорациялар, т.б.) соғыс және 

бейбітшілік, адамзаттың сақталуы, жалпыға бірдей қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

және қарусыздану, ұлттық, аймақтық, жаһандық қайшылықтардың алдын алу 

және реттеу, қоршаған ортаны сақтау, аштық пен ауруларды азайту және басқа 

да әлемдік қайшылықтарды шеше отырып адамзат үшін әлемде неғұрлым 

әділетті тәртіптер орнатуға бағытталған мақсатты қызметін көрсетеді[1, 36 б.]. 

Әлемдік, немесе халықаралық саясат халықаралық қатынастардың негізгі 

субъектілерінің бірлескен саяси қызметі болып табылады. Әлемдік саясат мәні 

мен мазмұны БҰҰ, ЕО, ЕҚЫҰ, АМҰ (американ мемлекеттерінің ұйымы), АМҰ 

(африкандық мемлекеттер ұйымы), Социалистік интернационал, Гринпис т.с.с. 

ұйымдардың қызметтерімен анықталады. Сонымен қатар әлемдік қауымдастық 

бірігіп жасаған заңды органдар мен ұйымдардың қызметтері арқылы әлемдік 

саясат іске асады. Әлем мемлекеттерінің өзара қарым-қатынас жасаудың 

принциптері мен жолдарын анықтайтын әлемдік саясат халықаралық 

қатынастарды реттеудегі шешуші фактор болып табылады. 

 Әлемдегі бейбітшілікті сақтау үшін дамыған мемлекеттер адамды және 

оның құқықтарын қорғауды міндет деп таниды. Осының негізінде әлем 

мемлекеттерінің озық елдері өздерінде құқықтық мемлекет және қоғамдық 
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өмірді демократияландыру үдерісін бастады. Адам мәселесі өркениетті 

мемлекеттерді бір ортаға жинақтайтын, өзара консенсусқа, түсіністікке 

жетелейтін фундаменталды, өзекті мәселеге айналды. Өркениетті 

мемлекеттердің ықпалымен әлем халықтары адам құқықтарын қорғайтын саяси 

билік жүйелерін қалыптастыра бастады. Әлемдік ортақ мәселелерді шешу 

ғасырларға созылған әлемдік ізгілікті, әділетті тәртіптер орнатуға деген әлем 

халықтарының құлшынысының негізінде қалыптасады. Ал әр елдегі адам 

мәселесін шешу және оның құқықтарын қорғау үшін жаһандық мәселелерді 

шешу және жаһандық қауіптермен күресу қажет болды. 

Әлем халықтары мен мемлекеттерінің демократиялық құндылықтар 

негізінде топтасуына XVIII ғасырдың соңында болған Ұлы Француз 

революциясының 1789 жылғы «Адам және азамат құқықтарының 

Декларациясы», БҰҰ 1948 жылы қабылдаған «Адам құқықтарының жалпыға 

ортақ Декларациясы», 1966 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясы қабылдаған 

«Экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт», 

1975 жылы Хельсинкиде қабылдаған «Европадағы қауіпсіздік және 

ынтымақтастық Кеңесінің Қортынды актісі», т.б. құжаттар көмектесті. 

 Аталмыш құжаттарды әлем халықтары мен мемлекеттерінің адамзатты 

сақтау үшін бейбітшілік пен соғыс мәселесін шешу жолындағы тәжірибесі 

синтезделді. Адам құқықтарын қорғау, демократия мен бейбітшілік үшін күрес 

ғаламдық саясат принциптерін айқындап берді. Адамзаттық тағдыр 

ортақтастығы мәселесі барлық халықтар мойындайтын бірінші басымдылыққа 

айналды. Әлем мемлекеттері ортақ азаматтық мәселелерді бірлескен күшпен 

шешпейінше тұрақты даму болмайтындығын түсінетін дәрежеге жетті. ХХІ 

ғасырда жаһандық мәселелердің күрделене түсуі әлем мемлекеттерінің әлемдік 

саясатпен айналысуға деген зәрулігін тіптен күшейтіп жіберді[2, 37 б.]. 

Әлемдік саясат халықаралық, экономикалық, саяси, мәдени-ақпараттық, 

технологиялық байланыстардың жаңа деңгейге трансформациялануының 

нәтижесінен туды. Жаһандық мәселелер ұлттық мемлекеттік шекара көлемінде 

мүлдем шешілмейді. Көптеген күрделі мәселелер барлық мемлекеттерге ортақ 

жаһандық жүйеге айналып, жалпы әлемдік сипат алуда. Әлемдік мәселелерді 

шешу үшін әлемдік саясат мемлекеттердің шаруашылықтарының даму 

динамикасына, интеграциялық үдерістерді нығайтуға ықпал етуге тырысады. 

Осы арқылы әлемдік шаруашылық пен әлемдік нарықта мемлекеттердің өзара 

тәуелді байланысы күшейді. Бұл жағдай саяси қатынастардың бейбітшілік 

жолымен дамуына экономикалық тірек болады. 

Қазіргі заманғы әлемдік тәртіп, оның барлық кемшіліктеріне қарамастан, 

оны өзгертуге тілек білдіріп отырған және қабілеті жететін айқын «контр-

лидерлердің» байқалмауымен сипаталады. Тіпті қазіргі әлемнің енді туып келе 

жатқан державалары АҚШ жетегіндегі әлемдік тәртіпті қиратуға емес, оған 

өзіне тиімді шарттармен қосылуға талпынады. Бұл мақсаттар үшін олар тікелей 

конфронтация саясатын емес, саудаласу дипломатиясын қолданады, ШЫҰ 

немесе БРИКС сияқты аймақтық ұйымдарға антиамерикандық көрініс беруден 

жалтарады, ДСҰ мен ХВҚ сияқты американо-центристік ұйымдар шеңберінде 

өз құқықтарын сақтауға және кеңейтуге талпынады. Бұл орайда Ресейдің 
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объективті сыртқы саяси және сыртқы экономикалық басымдылықтары 

жаһандық институтарға интеграциялануға бағыт алған оның азиаттық 

әріптестері –  ҚХР немесе Үндістандікінен қатты ерекшеленбейді.  Ресейлік 

гегемондық жүйені бұрынғы нұсқада қайта қалпына келтіру бірқатар белгілі 

себептерге байланысты тәжірибе жүзінде мүмкін болмайтындығына орай, 

Ресей Федерациясының стратегиясы ресейлік доктриналарда ресми түрде «көп 

полярлы әлем» аталып жүрген өзіндік институцияланған «ұлы державалардың 

концертін» құруға бағытталып отыр. Бір жағынан, «жұмсақ бір жақты тепе-

теңдікке келу» саясатына, екінші жағынан – халықаралық институттарға 

Ресейдің біртіндеп қатысуы негізінде, бұл стратегия сақталып отырған 

американдық гегемондық жүйені көпжақты әріптестік жүйесіне 

трансформациялай отырып, оны «іштей» өзгертуге арналған[3, 30 б.].   

Американдық және ресейлік егемендіктің мызғымастығын жақтайтындар 

биліктік қатынастардағы иерархия көлеміне байланысты қандай да бір елдердің 

артына бекитін мемлекеттердің халықаралық-құқықтық дәрежелеріндегі 

айырмашылықтарды туғызады. Бұл орайда «егемендік шеруінің» қатардағы 

қатысушыларына ұлттың өзін өзі анықтауға деген құқықтық қағидасы, Косово 

мен Оңтүстік Осетия тәжірибесі көрсеткендей, түсіндірмемен таралуға тиіс 

және ұлы державалардың тарапынан анықталуға тиіс. 

Соңғы онжылдықта БҰҰ ҚК-не де, дербес елдердің сот органдарына да 

бағынбайтын Халықаралық қылмыстық сот (МУС) сияқты халықаралық құқық 

органдарының пайда болуы мен дамуын әлі күнге дейін Рим Статутын 

ратификацияламаған Мәскеуде де, Вашингтонда да энтузиазм қарсы алып тұрған 

жоқ. Алуан түрлі үкіметтік емес ұйымдар көтеріп жүрген Ирактағы, 

Ауғанстандағы немесе Оңтүстік Осетиядағы адам құқықтары тақырыбы да 

ресейлік мемлекетшілдер үшін де, американдық консерваторлар үшін де ыңғайлы 

болып табылмайды.  Біржақты және көпжақты сыртқы саяси құралдарды 

таңдаудағы американдық және ресейлік істердің жақындығы қарусыздану 

саласында да байқалып отыр. Бұл орайда біржақты шаралар мен ұжымдық 

шешімдерді үйлестіру ұмтылысы кейбір логикалық-ойлық коллизияларға алып 

келеді. Қандай да бір халықаралық қауіпсіздік режимдерінің артықшылығы АҚШ 

пен РФ қарауындағы ракеталық-ядролық потенциалдар мен қарапайым қаруларға 

байланысты, сондай-ақ олардың нақты стратегиялық жағдайға қосатын роліне 

байланысты анықталады. 

Бұл жағдайда қарусыздану риторикасы ДНЯО, ДВЗЯИ немесе ДОВСЕ 

сияқты көпжақты құжаттарға арқа сүйейтін ядролық немесе «қарапайым» 

қарусызданудың өзіндік жарысында бір біріне кезектесіп эстафета беріп отырған 

екі ядролық державаның өзіндік әскеи-стратегиялық ойынының бейне бір 

тұтқынына айналады.  АҚШ пен РФ саясатындағы біржақты бағыттар НАТО 

сияқты маңызды әскери-саяси институтты да айналып өтпеді. Отандық эксперттер 

атаған ресейлік-натолық қатынастардың ерекшелігі тек ресейлік-американдық 

қатынастардың жалпы климатына ғана емес, сонымен бірге евроатлантикалық 

қоғамдастықтың өз ішіндегі жағдайларға да байланысты. Мәскеу дәстүрлі түрде 

НАТО бойынша батысевропалық одақтастармен байланысындағы Вашингтонның 

біржақты тербелістеріне сезімталдық танытып, американдық унилатерализмге 
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Альянспен өзара қатынастарының деңгейін - «шағын істер» саясатын ашық 

елемеу және төмен жүргізуден оған «стратегиялық әріптестікке» жақын ерекше 

артықшылық беруге дейін «көтеру» жане «төмендету» жолымен тез арада жауап 

қатып отыр. 

Дегенмен, арасында тоқтап қалатын американдық әкімшіліктің НАТО-

мен жұмысы ресейлік биліктің ОДКБ немесе ШЫҰ-мен жұмысына қарағанда 

жемісті болып отырғанын атап өту қажет. Көп жағдайларда соңғы халықаралық 

дағдарыстар жағдайларында онжылдықтарда Ресей Федерациясы ұшырасып 

жүрген бұл қос құрылымның да тарапынан қолдаудың болмауы Ресейге, әскери 

кампанияларды арандатқан АҚШ-тың қолы жеткен «псевдолегитимдікті» де 

қамтамасыз етпеді.  Посткеңестік (евразиялық) кеңістік елдері арасындағы 

ұстанымдардың үйлесіміне жету барысындағы қиындықтарды ескерсек, 

көпполярлықтың ресейлік концепциясын іс жүзінде жүзеге асыруын 

жеңілдететін кең коалицияларды құрудың американдық тәжірибесін пайдалану 

үшін Ресейге көп күш пен өз көршілеріне «жұмсақ» ықпалының айтарлықтай 

ресурсы қажет. 

Биполярлық конфонтация кезеңінің аяқталуымен АҚШ пен Ресейдің 

әлемдік қауымдастықтың басқа мүшелерімен қатынастарының геосаяси контексті 

көптеген өзгерістерді басынан кешірді. Екі ел де әлі күнге дейін олардың әлемдік 

жүйедегі жаңа жағдайларына сәйкес келетін орны мен ролін іздеу, ұлттық 

қауіпсіздік пен сыртқы саясат саласындағы өз мүдделерін нақтылау қажеттілігі 

алдында тұр. Алайда, пайда болған шарттарда американдық билік те, ресейлік 

билік те қалыптасқан тәртіпке орайлас бағдарлар мен ережелерді соңына дейін 

жасамағандығын атап өтуге тура келеді. Әр уақыт бірін-бірі біржақты әрекеттер 

арқылы қазіргі тәртіпті бұзды деп айыптай отырып, Мәскеу мен Вашингтон 

мойындарына бұрыннан бар әлемдік тәртіптің негіздерін қайта қарау 

жауапкершілігін алудан бас тартады. Бірақ ақиқат ревизионизмнің қырлары да, 

статус-кво саясатының қырлары да қос елорданың саясатында да бар екендігіне 

куәлік етеді. Дегенмен, бұл әрекеттерде мөлшерленген сипат бар және сол себепті 

ол бұрыннан бар әлемдік тәртіптің институциялық негіздерін жылдам 

демонтаждауға емес, оның баяу эволюциясына бағытталған, оны ресейлік және 

американдық истеблишмент кейбір жағдайда әр түрлі, ал кейбір жағдайда бірдей 

елестетеді. 

Осыған орай бүгінгі күні обьективті және субьективті сипаттағы көптеген 

себептерге байланысты қауіпсіздік проблемалары саласындағы зерттеу 

жұмыстарына едәуір көңіл бөліне бастады. Мұның өзі біріншіден XX ғасырдың 

екінші жартысындағы қасіретті оқиғалардың бүкіл адамзаттық тарихи 

дамуындағы терең де түйінді қарама-қайшылықтырды ашып көрсетуімен, 

екіншіден адамның өмір сүру жағдайының жоғарғы технологиялар дәуірінде 

шиеленісіп кетуімен, үшіншіден мемлекеттік, аймақтық және ғаламдық 

деңгейдегі дағдарыстарды әлеуметтік тұрғыдан болжамдау және болдырмау 

проблемаларының күрделене түсуімен түсіндіріледі. Ал әлемдегі қалыптасқан 

ірі державалар бар билікті қолына алып, әрбіреуі өзінің дегеніне жетіп, күллі 

дүние жүзі бағынатын өзіндік, баршаға ортақ саяси жүйе қалыптастыруды 

көздеуде.  
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Бұл басымдылыққа ие алпауыт мемлекеттердің әлемнің даму үрдісіндегі 

бүкіл халық мойындап, бой ұсынатын гегемондыққа жету жолында түрлі әдіс-

тәсілдерді пайдалануда. Осы амалдардың нәтижесінде халықаралық 

қауіпсіздікке нұқсан келтіріп, одан тек адамзат қана жапа шегуде. Ал көптеген 

зерттеушілердің ойынша бұл жағдайлар тек әлемдік саясат пен әлемдік 

экономикаға әсер етуші альтернатитвті орталықтардың қажеттілігінен 

туындайды. Мәселен, АҚШ – ертеден келе жатқан басым держава, Қытай – 

экономикасы жөнінен құатты ел, Бразилияның ресурстық-экологиялық 

потенциалы жөнінен алдыңғы қатарда, Үндістан – халық саны және ғылыми 

жетістіктері турасында дамыған ел, ОАР – Африкаға ашылатын есік, Ресей – 

КСРО ыдыраса да, орнын бермей келе жатқан көшбасшы мемлекет[4, 159 б.].  

Ирактағы орын алған соғыс АҚШ-тың қазіргі таңдағы әлемдік аренадағы 

рөліне айтарлықтай кері әсерін тигізді. Ол соғыс АҚШ-тың негізін 

қалаушылардың мақсаты орындалды деген шақта бүйірінен қадалған оқ тәрізді 

кенеттен АҚШ-тың даңқын терісінен шығарып, әлем қолдауын бір жұдырыққа 

жинаған ұлы держава бір мезетте оң көзқарастан айырылып, планетадағы 

мемлекеттер иерархиясында төменгі сатыға түсті.  

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін АҚШ әлемдік жүйеде экономика мен 

саясатын бір деңгейде ұстай білген жалғыз держава болып қалған еді және олар 

салған жол бойынша, көптеген ғалымдардың айтуынша, барлық елдер дамуын 

жалғастыруы керек еді. Алғашқы кездегі жеңісіне қарамастан, Ирактағы соғыс 

АҚШ-ты қолдаушылар мен қарсыластарының, тіпті американдықтардың АҚШ-

тық әлемнің қалыптасу жолында үлкен күмән тудырды[5, 38 б.]. 

XX ғ. мен XXI ғ. басын қамтыған аралықта әлемдік коғамдастық осы жерде 

қатаң халыкаралық, казір болса қарулы, күрестің, әлемдік нарықта аймақтық 

мұнай үшін, яғни «мұнай долларларын» пайдалану үшін күрестің куәгері болды. 

Жер бетінде Қытай мен оның басты бақталасы - АҚШ-тың геосаяси 

мүдделері қақтығысқан географиялық орын қалмаған шығар. Екі ел өз идеяларын 

қорғауға кірісті, олар өз ұлттарының тарихи миссиялары ерекше дегенге қатты 

сенеді. Бұл жерде қытайлықтар әлемнің жаңа жаулап алушылары болса, 

американдықтар өзгелерден сұрамай, құтқарушы ролін мойнына алып отыр. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены эффективные методы и приемы 
преподавания истории. Автор указывает на современные технологии в образовании, 
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Abstract.In this article it is said of effective methods in the studying of the 
history. The author points to modern technologies in education, which at the present 
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Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты - бәсекеге қабілетті маман 

дайындау. Мектеп - үйрететін орта, оның жүрегі - мұғалім. Ұстаз атана білу, 
оны қадір тұту, қастерлеу, өзін-өзі ұстауы - әр мұғалімнің борышы. Ол өз 
кәсібін, өз пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі 
қоғамдағы жаңа формация мұғалімі-педагогикалық құралдардың барлығын 
меңгерген, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған, 
шығармашыл тұлға құзіреті. Жаңа формация мұғалімі табысы, біліктері арқылы 
қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы мұғалімге қойылатын талаптар: 
бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, 
әдістемелік жұмыстағы шеберлігі. Бұл міндетті тек кәсіби білімі жетік, 
құзіретті, бәсекеге қабілетті ұстаздар ғана атқара алады. 

Жаңа педагогикалық технологиялардың ерекшелігі - өсіп келе жатқан 
жеке тұлғаны жан - жақты дамыту. Инновациялық білімді дамыту, өзгеріс 
еңгізу, жаңа педагогикалық идеялар мен жаңалықтарды өмірге әкелу. Бұрынғы 
оқушы тек тыңдаушы, орындаушы болса, ал қазіргі оқушы - өздігінен білім 
іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән беруіміз керек. 

Бүгінгі шәкірт-ертеңгі ел тізгінін ұстар, мемлекетіміздің болашағы. Жас 
ұрпақтың жаңаша ойлауына, олардың біртұтас дүниетанымының 
қалыптасуына, әлемдік сапа деңгейіндегі білім, білік негіздерін меңгеруіне 
ықпал ететін жаңаша білім мазмұнын құру - жалпы білім беру жүйесіндегі 
өзекті мәселенің бірі. 
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Мұғалімнің басты рөлі – тұлғаның жеке дамуына негізделген, жан-жақты 
зерттелетін, сараланған білім беру үлгісінің басым бағыттарын айқындау, 
нәтижесінде еліміздің әлемдік өркениетке негізделген білім саясатының 
стратегиялық мақсаттарын жүзеге асыру. Осыған орай, нәтижеге бағытталған 
жалпы орта білім берудің жаңа жүйесіне ауысу білім беруді басқару 
жүйесіндегілерден мұғалімдердің кәсіби біліктілігін арттыруда жаңаша 
көзқарасты, ал мұғалімдерден негізгі кәсіби құзырлылық-тарын дамытуды 
талап етеді. Білім беру саласын ізгілендірудің басты бағыттарының бірі — 
белсенді оқыту түрлері мен әдістерін жетілдіру. Ескі мазмұнды ығыстыра 
отырып, елімізде білім берудің ұлттық үлгісі қалыптасуда. Әлемнің оқыту 
технологиялары жоғары дамыған елдерінің (Жапония, Германия, Голландия) 
тәжірибесіне назар аударсақ, түпкі мақсаты-баланы жеке тұлға ретінде 
қалыптастыру, яғни, бірінші орында баланың білім, білігі мен дағдысы емес, 
жеке тұлғаның білім алу арқылы дамуын қояды. 

Бүгінгі педагогика ғылымында жаңа оқыту технологиялары: дидактикалық 
біліктерді шоғырландыру, ізгілікті-тұлғалық бағдарламалар, дамыта оқыту, 
мәселелік, тірек сигналдары арқылы, деңгейлеп саралап оқыту, өздігінен ізденіп 
даму, оқытудың компьютерлік, модульдік технологияларды ғылыми тұрғыда 
дәлелдеп, баламен бірге жұмыс жүргізіп жүзеге асырушы мұғалім.  Заманауи білім 
берудің ерекшелігі: жаңа ақпарат беру; заманауи технологияны меңгерту; 
іздендіру; өз бетімен жұмыстарды орындату; ой-қиялын, сынай ойлауын дамыту; 
іскерлік пен дағдыны қалыптастыру; қызығушылықты, ынта-ықыласты арттыру; 
топпен жұмыс істеуді үйрету және т.б. 

Әр ұстаз - ХХІ ғасыр мұғаліміне сай болу үшін - ізденімпаз ғалым, нәзік 
психолог, жан-жақты шебер, тынымсыз еңбекқор, терең қазыналы білімпаз, кез-
келген ортаның ұйытқысы болу керек.Осындай биік нәтижеге қол жеткізуді - 
кәсіби құзіреттілігі жоғары мұғалім ғана жүзеге асырмақ. 

Қалыптастырушы бағалау дегеніміз - оқушы мен мұғалім арасындағы 
кері байланысты қамтамасыз ететін және оқу үдерісін дер кезінде түзетуге 
мүмкіндік беретін бағалаудың түрі болып табылады. Қалыптастырушы 
бағалаудың ерекшеліктері: қалыптастырушы бағалауда баға, балл қойылмайды; 
ҚБ тоқсандық бағаға әсер етпейді; оқушылардың оқу мақсаттарына жеткендігі 
бағалау критерийлеріне сәйкес жүзеге асады; әр оқушының ілгерілеуі туралы 
кері байланыс беріледі. 

Журналды толтырудың талаптары мен өзіндік ерекшеліктері де болады. 
Мәселен, журналдың әр бетінде мерзім мен тақырыпқа тек 20 графадан 
бөлінген. Сондықтан осыған байланысты мынадай шешім қабылданды: 

1. Сабақ мерзімі мен тақырыбы жол қалдырылмай қатарынан жазылады 
(қаржы бақылауының талабы), мысалы, 34 сағат 1,5 бетке, 68 сағат 3,5 бетке 
жазылады (бөлім бойынша жиынтық бағалау және тоқсан бойынша жиынтық 
бағалауға арналған беттерді қоспағанда). 

2. Бөлім бойынша жиынтық бағалау және тоқсан бойынша жиынтық 
бағалаудың бағалары бірінші беттен басталады – І тоқсан, 2-бетте – 2 тоқсан, 3-
бетте – ІІІ тоқсан, 4-бетте – ІV тоқсан, жылдық баға 5-бетте жазылады. 
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3. Бағаланбайтын немесе жартыжылдықта бағаланатын пәндерден 
(мысалы, “өзін-өзі тану” пәніне 3 бет қалдыруға болады) беттер санын азайтуға 
болады. 7-сыныптарда музыка және көркем еңбектен де бет санын 3-ке азайтуға 
болады (“өзін-өзі тану” пәніне секілді). 

4. Журналдың екі беті бір-біріне байланысты емес, жазулар дербес 
жүргізіледі, кейбір беттер толтырылмауы мүмкін. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау саны оқу бағдарламасына сәйкес 
анықталады.Бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізу ұзақтығы 15-20 
минуттан артық болмағаны ұсынылады. 15-20 минуттық шектеу – шартты 
болып келеді, бұл – сабақтың бір бөлігін қамтитын, шағын тапсырмалардан 
тұратын бағалау жұмыстарын қолдану қажет екендігін көрсетеді. Бөлім 
бойынша жиынтық бағалауды қандай түрде (бақылау, практикалық, 
шығармашылық жұмыс, проект, ауызша сұрау, эссе және т.б.) және қай сабақта 
өткізетінін мұғалім өз бетінше анықтайды. Бөлім бойынша жиынтық бағалау 
тапсырмаларын құрастыру кезінде тек өтілген материалдарды ғана қамту керек. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалау үшін тапсырмалар мен 
дескрипторларды мұғалім өз бетінше құрастырады (әдістемелік нұсқаулықта 
берілген тапсырмаларды қолдануға рұқсат етіледі). Бөлім бойынша жиынтық 
бағалауда максималды балды дескрипторларды ескере отырып, мұғалімнің өзі 
анықтайды. 

Бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізу тоқсан аяқталғанға дейін 
кемінде 1 апта бұрын жоспарланады. 

Мұғалімге кез келген қолжетімді және қолайлы формада (электрондық 
күнделік арқылы ақпараттандыру қарастырылуда) бөлім бойынша жиынтық 
бағалау нәтижелері туралы оқушыны, ата-ананы ақпараттандыру 
қажет.Тоқсандық бағалау жұмыстарын және балдарды қою кестесін әзірлеу бір 
параллельдегі барлық сыныптар үшін біркелкі Тест спецификациясы негізінде 
жүзеге асырылады.Тоқсандық жиынтық жұмыстар әр түрлі болуы мүмкін (тест, 
сынақтар, бақылау жұмысы және т.б.)Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу 
кестесі мектеп директорының бұйрығымен бекітіліп, тоқсан басында ата-аналар 
мен оқушылардың назарына жеткізіледі.Тоқсандық жиынтық жұмыс бір 
параллель үшін бірдей жағдайда өткізіледі. Тоқсандық жиынтық бағалауды 
қайтадан орындауға (көшіруге) болмайды. Егер оқушы тоқсандық жиынтық 
бағалауға белгілі бір себептермен қатыса алмаған жағдайда (ауырып қалуы, 
конференцияға, олимпиадаға және басқа да ғылыми жарыстарға қатысқан 
жағдайда), пән бойынша орындай алмаған тоқсандық жиынтық жұмысын 
мектепке келгеннен кейінгі екі апта ішінде орындауы тиіс; бұл жағдайда 
тоқсандық жиынтық бағалау жұмысының қосымша нұсқасы қолданылады. 

Бағалаудың аталған рәсімдерін ұйымдастыру, жоспарлау кезінде 
жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныста берілген тапсырмалар 
үлгілері бар тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы қолданылады. 

Тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы мазмұнын, 
құрылымын анықтайтын келесі ақпараттардан тұрады: 

 тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты; 
 пән бойынша күтілетін нәтижелер; 
 пән бойынша ойлау дағдылары деңгейлерінің сипаты; 
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 ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды 
тоқсандарға бөлу; 

 тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу ережесі; 
 тоқсандық жиынтық бағалауға шолу; 
 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы; 
 тоқсандық жиынтық бағалау тапсырмаларының үлгілері; 
 тапсырмалардың балл қою кестелері. 
Әр мектептің ұсынылған үлгілерді қолдануына немесе өз бетінше 

тапсырмалар құрастыруына мүмкіндігі бар. Тоқсандық жиынтық бағалау 
тапсырмаларын құрастыру спецификацияға сәйкес бір параллельдегі барлық 
сыныптарда бірыңғай талаптар негізінде жүзеге асырылады. 

Модерация – бағалаудың анықтығы мен дәлдігін қамтамасыз ету үшін 
қойылған балдарды стандарттау мақсатында тоқсандық жиынтық бағалау 
бойынша білім алушылардың жұмыстарын талқылап қарастыратын үдеріс.  
Әрбір мұғалім үшін модерацияға қатысу тиімді болып келеді. 

Мүмкіндіктері: 
• балл қою кестесі ескерілмегендіктен дұрыс жауап қабылданбаған, балл 

қою кестесінде қате жіберілген, жалпы балл дұрыс есептелмеген,және т.б. 
жағдайларды анықтау; 

• әріптестердің бағалауды қалай жүргізгенін көру; 
• бағалаудағы өз тәжірибесімен бөлісу; 
• жиынтық бағалаудың дұрыс өтуін, білім алушылардың барлық 

жауаптарының есептелуін, мұғалімдер арасында бағалаудың 
айырмашылықтарын талқылау және түсіну; 

• балл қою кестесіне өзгертулер мен толықтырулардың енгізілуі және 
білім алушылардың алған балдарын қайта қарау туралы шешімдер қабылдау. 

Модерацияға дейін: жиынтық бағалау жұмыстарын балл қою кестесіне 
сәйкес бағалайды; баға қарындашпен қойылады; жиынтық бағалау жұмыстары 
іріктелініп алынады (максималды, минималды балдары бар, бағалауда қиындық 
туғызған жұмыс); іріктелген жиынтық жұмыс үлгілерінде білім алушылардың 
жеке мәліметтері шифрленеді. 

Модерация кезінде: жұмыс қорытындысын ұжымда талқылайды және 
балл қою кестесіне сәйкес қойылғанына көз жеткізеді; қажет болған жағдайда 
нәтижелерге немесе балл қою кестесіне өзгерістер енгізеді; отырыс 
хаттамасына қол қояды. 

Модерациядан кейін: білім алушылардың жұмыстарын қайта қарайды, 
балдарды жоғарылатуы немесе төмендетуі мүмкін; нақты балл бағалау 
нәтижелерін тіркейтін электрондық журналға қойылады. 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының мазмұндық ерекшеліктері: пән 
мазмұнын жобалаудың спиральділік ұстанымы, яғни білім мен біліктерді арттыруда 
оқу материалын тігінен, сондай-ақ көлденеңінен біртіндеп кеңейту (білімді 
тақырыптар бойынша және сыныптар бойынша күрделендіру); таным заңдылығы 
мен пәндік операциялардың неғұрлым маңызды түрлері бойынша ойлау 
дағдысының деңгейлік жіктелімдеріне негізделген Блум таксономиясы бойынша 
оқыту мақсаттарының иерерахиясы; білім беру деңгейлері және тұтас оқыту курсы 
бойынша педагогикалық мақсаттардың пәнішілік байланыстарды барынша ескеруге 
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мүмкіндік беру; бір білім саласы пәндері арасында, сондай-ақ пәнаралық байланысты 
жүзеге асыру барысында «ортақ тақырыптардың» болуы;бөлімдер мен ұсынылған 
тақырыптар мазмұнының уақыт талабына сәйкес болуы, әлеуметтік дағдылардың 
қалыптасуына назар аудару; оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді 
жоспар түрінде технологияландыру болып табылады. 

Жаңа технологиялық әдіс – тәсілдерді пайдалану білім сапасын 

арттырудың бірден – бір жолы. «Халық пен халықты, адам мен адамды 

теңестіретін нәрсе – білім» - деп ұлы жазушы М.Әуезов айтқандай тәуелсіздік 

туын тіккен елімізді өркениетке апарар жолдың бастауы – мектеп. Сол алтын 

ұяда оқушыға сапалы білім, саналы тәрбие берумен қатар, заман талабына сай 

білімді, нарық заманында бәсекеге түсе алатын, өзінің білім деңгейі мен кәсіби 

шеберлігін көрсете алатын адал азамат тәрбиелеу басты міндетіміз.  

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Мемлекетіміздің ең басты дүниесі тек қана 

табиғи байлық емес, сонымен қатар жасөспірім ұрпағы, өйткені олар – біздің 

ұлтымыздың болашақ айнасы» - дегені мәлім.Демек, жас ұрпаққа білімді жан-

жақты беру, мектептен бастап оқушылардың сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін 

дамыту негізінде білім беру үрдісіне Бағдарламаның жеті модулін енгізу қажет 

деп есептеймін. 
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Аннотация: В данной статье рассказывается об истории, архитектуре и 

современном развитии новой столицы независимого Казахстана-города Нур-

Султан. Автор повествует историю возведения архитектурных памятников 

Астаны. 
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Abstract: this article describes the history, architecture and modern 

development of the new capital of independent Kazakhstan-the city of Nur-Sultan. 

The author tells the story of the construction of architectural monuments in Astana. 
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Тарихқа үңілсек, бұл идея бұрын да көтерілген. Айталық, Әлихан 

Бөкейханның «Григорий Николаевич Потанин» атты мақаласындағы «Қазақты 

автономия қылсақ, Қараөткел – Алаштың ортасы, сонда университет салып, 

қазақтың ұл-қызын оқытсақ «Қозы Көрпеш – Баянды» шығарған Шоқан, Абай, 

Ахмет, Міржақыпты тапқан қазақтың кім екенін Еуропа сонда білер еді-

ау»деген сөздерді еске түсірейікші. Өкінішке орай ол кезде қалыптасқан саяси 

ахуал Алаш жұртын Қараөткелге шоғырландыруға мүмкіндік бермеді. Ол 

мүмкіндік өткен ғасырдың соңындағы азаттықпен бірге келді. Қазақ тарихының 

жаңа беттері ашылды. Тәуелсіз мемлекет құру және оның жаңа астанасын 

таңдау бақыты Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа бұйырды. Өзінің 

төлтумасына балаған Астана қаласы туралы толғауын Елбасы: «Жаңа астанаға 

көшу және оны салу туралы ой менде ертеректе, сонау алыстағы - 1992 жылы 

туған еді, бірақ мен ол кезде мұны аузымнан шығармадым, өйткені 

Қазақстанның экономикасы ойлағанды іске асыруға мүмкіндік бермеді», - дей 

келіп, - 1992 жылы, Қазақстанның Президенттігіне бүкіл халық болып 

сайланғаннан кейін, мен Ақмолаға келдім. Есілден көлденең тартылған ескі 

көпірдің ортасында тұрып, өзенге қарадым. Маған қаланың ортасында ағып 

өзен жатқан болса, қашанда сол ұнайтын. Өзен қалаға ерекше бір көрік береді, 

мәртебесін көтереді. Мысалы, бізде Жайықтың бойында Атырау, Сырдарияның 

бойында Қызылорда, Тобылдың бойында Қостанай, Ертістің бойында Семей 

мен Кереку орналасқан. Ал әлемде қаншама Астаналар ылғи өзен жағасына 

салынған! Санкт-Петербург – Невада, Мәскеу – өзі аттас өзенде, Париж – 

Сенада, Лондон – Темзада тұр. Оның үстіне Ақмола Қазақстан мен бүкіл 

Еуразияның орталығына орналасқан» - деп жеткізді. Деректерге көз салсақ, 
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Арқа төсіне көшіп келген жылдары Астанадағы тұрғындар саны 290 мыңдай 

болған. Ал, қазіргі есеп төрт еселенді, 1 миллионнан асып кетті. Ішкі көші-қон 

есебінен бас қаламызға қоныс ауыстырғандар саны 1999 жылдан бастап қарқын 

алды. Сол жылдары еліміздің түкпір-түкпірінен Елордаға 62 мыңға жуық адам 

көшіп келген. Биылдың өзінде Астанаға 40 мыңнан астам адам табан тірепті. 

Елбасының «Еуразия жүрегінде» [1, 31 б.] атты еңбегінде Ақмола қаласы 

тарихының өрлеу кезеңдері сөз болады. Бірінші өрлеу кезеңі қазіргі Астана 

қаласынан бес шақырым жерде орналасқан ортағасырлық Бозоқ қаласының 

гүлдену кезеңімен байланыстырылады. Бозақ қаласы Қыпшақ хандығының 

астанасы болған. Осы аумақ арқылы ХVІ ғасырда Сібір – Орта Азия керуен 

жолы өткен. Тағы бір еңбегінде «Ортағасырлық Бозоқ қаласын Ақмоланың 

түпкі атасы деп санауға болады, ал оның соңғы мұрагері қазіргі Қазақстанның 

астанасы – Астана қаласы» екені айтылады. Астана қаласының маңына 

орналасқан Бозоқ қаласының орны 1998 жылы анықталып, 1999 жылы Есіл 

археологиялық экспедициясының жетекшісі, танымал ғалым Кемал Ақышев 

бастаған археологтардың осы жерде алғаш рет қазба жұмыстарын жүргізгені 

белгілі. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-нің К.Ақышев атындағы археологиялық 

ғылыми-зерттеу институтының директоры Марал Хабдулинаның 

пайымдауынша, «Бозоқ» – түркі-оғыз термині. Яғни көне түрік мемлекеттерінің 

әкімшілік құрылымының шығыс бөлігінің атауы. Түрік-оғыздың бузук (боз оқ) 

термині – тесіп өтетін жебе немесе ақ жебе деген ұғымды білдіреді. Сонымен 

бірге түркі ұғымында «боз» сөзі «боз дала», «ақ селеулі құтты қоныс» деген 

мағынада түсіндіріледі. Бозоқ қаласы VІІІ-ХVІІІ ғасырларда өмір сүрген, 

бірнеше кезеңдерден тұрады. Ал ХІV ғасырдан бастап Бозақ қаласы Нұра-Есіл 

аймағының исламданған элиталы рухани орталығы болған. Осылайша, 

тәуелсіздік жылдарында жүргізілген іргелі ғылыми зерттеу жұмыстарының 

нәтижесінде жаңа тұжырымдар пайда болды. Енді астана қаласының 

хронологиялық шеңбері бұрынғы тарихи анықтамаларда жазылып жүргендей, 

Астана «қаласының негізін қалаған 1830 жылмен» шектелмейді, оның ауқымы 

кеңейтіліп, орта ғасырлардағы түркі дәуіріне дейін жетті. Бұл кезең біздің 

жазба тарихымыз басталған уақытпен де сәйкес келеді. Екінші өрлеу кезеңі 

кеңестік кезеңмен (1920-1990 жж.) байланысты айтылады. «Өзінің қолайлы 

географиялық жағдайының арқасында Кеңес өкіметі жылдарында, Ақмола 

жерінде қаланы одақтың темір жол жүйесіне қосқан және көлік ағынына 

ілестіріп әкеткен темір жол магистральдары салынды. Бұл өз тарапынан 

өнеркәсіптің әртүрлі салаларының кең дамуына және Ақмоланың ірі көлік 

торабына айналуына алып келді. Ұлы Отан соғысы жылдарында әскери-көлік 

торабы болды. Экономиканың барлық салаларының дамуына жаңа тынысты 

«тың дастаны» дарытты. 1961 жылы Ақмола қаласының аты Целинонрад болып 

өзгертілді және Тың өлкесінің орталығына айналды. Осы кезде Ақмола 

облысының тұтастығын сақтап қалу жолында сол кездегі Қаз КСР Министрлер 

Кеңесінің төрағасы Жұмабек Тәшенов орталықпен күресіп, Қазақстанның бес 

облысын Ресейге қосу туралы Н.С. Хрущевтің әрекетіне талай тойтарыс берді 

[2, 74 б.]. Жұмабек Тәшеновтің «Бұл мәселенінің шешілуі былай тұрсын, тіпті 

күн тәртібіне қойылуының өзіне қарсымын», - деп батыл түрде айтты. Оның 
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кеңестік «империялық» кезеңде туындаған жер дауында Мәскеудегі 

«біріншіге» ашық қарсыласуы – ел тағдырын шешудегі батыл қадам болатын. 

Үшінші өрлеу кезеңі (1991 ж. – бүгінге дейін) Одақтың ыдырауы мен егемен 

мемлекетіміздің іргесі қаланған кезеңмен байланысты. Бұл кезең Қазақстан 

орталығын, қазіргі Астанаға айналған Целиноградқа көшіру, Қазақстан 

мемлекеттілігі дамуының өзінше бір жаңа кезеңі болды. Астанаға айналғаннан 

кейін, қала өз тарихының үшінші дәуірін бастады. Астана қаласы мемлекеттік 

мұрағат құжаттарында екінші өрлеу кезеңі мен тәуелсіздік жылдарын қамтитын 

аралық кезеңдегі Ақмола қаласының демографиялық ахуалына қатысты 

статистикалық деректер кездеседі. Бұл мәліметтер бойынша 1997 жылдың  

1 қаңтарында қала халқының саны 277,1 мың адамға жеткен. Қаланың 

өнеркәсібінде құрылыс, тамақ, кәсіпорындар, қала шаруашылығының қызметі, 

тұтыну тауарлары мен ауыл шаруашылықтық машина жасау өндірісі бар. 

Кәсіпорындардың басым бөлігі қаланың солтүстік бөлігіндегі өнеркәсіптік 

аймақта орналасқан [3, 33 б.]. 

Тәуелсіздік тарихында осы кезеңдегі Астана қаласының маңызды 

оқиғалары Мемлекет басшысының астананы көшіру туралы идеясын қайта 

жаңғыртқан 1994 жылмен, Қазақстан Республикасының Үкіметі «Қазақстан 

Республикасының астанасын көшіру туралы» тарихи қаулы қабылдаған  

1996 жылмен, Қазақстан Республикасы Президентінің «Ақмола қаласын 

Қазақстан Республиксының астанасы деп жариялау туралы» Жарлығы 

қабылданған 1997 жылмен, Астананың ресми тұсаукесері болған 1998 жылмен 

және ЮНЕСКО-ның шешімімен «Бейбітшілік қаласы атанған 1999 жылмен 

байланысты айтылады. 1994 жылдың 6 шілдесінде Жаңа астананы таңдау 

32 өлшем бойынша жүргені егжей-тегжейлі айтылды. Олардың ішінде 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер, климат, ландшафт, сейсмикалық 

жағдайят, қоршаған орта, инженерлік және көліктік инфрақұрылымның болуы, 

әрі оны дамытудың келешегі, құрылыс кешені, еңбек ресурстары және басқа да 

өлшемдер болғаны негізделді. Елдің стратегиялық мүдделері де алыс 

болашаққа арнап есептелді. 1997 жылы Ақмола қаласының астанасы деп 

жариялануы «бүкіл мемлекетіміздің дамуының алғашқы қозғаушысы және 

серпін берушісі болды. Астананы ауыстырған кезде Қазақстанда тұрғын үй 

құрылысын дамытуға тұтас 50 миллион доллар бөлінді. Жаңа астанадағы 9 

шағын аудан осы ақшаға салынған. 1996 жылы Президент жарлығымен Арнайы 

экономикалық аймақ құрылды. 1996 жылдың 26 қаңтарында «Қазақстан 

Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар туралы» ҚР-ның Заңына 

сәйкес Ақмола Арнайы экономикалық аймағы (1996-1999 жж.), сосын «Астана 

– жаңа қала» АЭА (2001-2027 жж.) құрылады. Қазақстан Республикасы Ұлттық 

мұрағатының құжаттары бойынша алғашқы сындарлы онжылдықта еліміздегі 

Арнайы экономикалық аймақтардың саны 9 болған. Олар: Жәйрем-Атасу 

(Жезқазған облысы), Алакөл, Жаркент (Талдықорған облысы), Лисаковск 

(Қостанай облысы), «Атакент» еркін сауда аймағы (Алматы қ.), Қызылорда 

АЭА (Қызылорда қ.), Ақмола АЭА, ол 1999 жылдың 31 наурызынан бастап 

Астана АЭА болып қайта құрылған. Ал соңғы статистикалық мәліметтер 

бойынша бейбітшілік пен жасампаздық жылдарын қамтитын екінші 
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онжылдықта Қазақстандағы АЭА-дың жалпы саны 10-ға жетіп отыр [4, 121 б.]. 

Қаланың тарихына байланысты Астана қалалық мемлекеттік мұрағат 

құжаттарында Ақмола қаласының дамуы 3 кезеңге бөлінеді және олар 

Қазақстан Республикасының жоғары және орталық мемлекеттік мекемелерінің 

Ақмола қаласына көшірілуі және Ақмола қаласының мемлекеттің астанасы 

ретінде даму бағдарламасына сәйкес келеді. Оның алғашқы екі кезеңіндегі 

қыруар жұмыстар «сындарлы онжылдықта» орындалды. Ал соңғысындағы ұзақ 

мерзімге жоспарланған іс-шаралар кешені соңғы онжылдықта іске асырылуда. 

Бірінші кезеңде (1996-1997) жоғары мемлекеттік мекемелер, экономикалық, 

өндірістік және қарулы күштер министрліктері мен ведомостволары 

орналастырылды. Екінші кезеңде (1998-2000) орталық мемлекеттік мекемелерді 

Ақмола қаласына орналастыру процесі аяқталды. Үшінші кезеңде (2001 

жылдан бүгінге дейін) Ақмола қаласы және ірі өндірістік, әкімшілік және 

мәдени орталықтары ретіндегі, оның ықпалды аймақтарының одан әрі дамуы 

жүзеге асырылуда. Аталған «Арнайы экономикалық аймақ» тұрғындардың 

көші-қоны есебінен 2005 жылға дейін халық санын 600 мың. адамға көбейтуді 

көздеген болатын. Бүгінде бұл міндет те шешімін тапты деуге негіз бар.  

2012 жылғы мәлiмет бойынша, қалада 743 014 адам, 2013 жылғы мәліметтерде 

800 мың адам ресми тiркелген. Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласында 1 миллионнан 

аса адам тұрады. Астана тұрғындары санының өсу динамикасы соңғы 

жылдардағы халық санақтары бойынша мынадай: 1989 жылы – 281,3 мың адам 

(санақ); 1999 жылы – 326,9 мың адам (санақ); 2009 жылы – 613,6 мың адам 

(санақ). Ал, 2013 жылғы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, халықтың 

табиғи өсімі 4092 адамды, ал көші-қон өсімі 3384 адамды құрап отыр. 

Астананы салуға бөлінген инвестициялар көлемі 2 миллиардтай долларды 

құраған және соның 70 пайыздайы өзіміздің инвестициямыз» болған. Бұл да 

үлкен еліміз үшін үлкен жетістік және ұлттық экономикасымыздың жарқын бір 

көрінісі [5, 29 б.]. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы  

Н.Ә. Назарбаевтың 1994 жылғы 6 шілдеде Жоғарғы Кеңестің таңертеңгі 

пленарлық мәжілісінде сөйлеген сөзінде: «Халқының саны бір жарым миллион 

шекке жетіп қалған Алматы тәуелсіз мемлекеттің астанасына қойылатын 

талаптарға сай келмейді. Ол аумақтық тепе-теңдік пен кеңістікте орналасуы 

жағынан да көп үміт күттіретіндей емес. Мұндағы үйлердің биіктігі мен бос 

алаңдардағы тығыздық та тым жоғары. Оны кеңейтуге деген мұқтаждық 

жағадан алып тұр, бірақ бұған қажетті жер жоқ. Оның үстіне, Қазақстанның 

басқа қалаларымен салыстырғанда Алматыда жаңа құрылыс салу тым қымбатқа 

түседі. Ал егемен ел ретінде біз бұрын қажет болмаған жаңа әкімшілік үйлерін 

салуға мәжбүр боламыз. Олардың арасында Парламентке, Сыртқы істер 

министрлігіне, Қорғаныс министрлігіне, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, 

банктерге және басқа, соның ішінде шетелдіктерге де арналған үйлер кешені 

бар. Қазіргі астанадағы экологиялық жағдай жыл санап шиеленісіп барады. 

Атмосфераның ластануы жағынан, әсіресе қысқы кезде ол Қазақстан 

қалаларының ішінде бірінші орын алады. Қазір оның көшелері мен ауасы 150 

мыңға жуық әртүрлі көліктің түтінінен зардап шегуде. Астана әуежайы іс 
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жүзінде қаланың ішінде орналасқан және әуе қатынасына кедергі келтіретін 

тұманға жиі тап болады. Бұл қала шегінен тыс жерден халықаралық маңызы 

бар жаңа ірі әуежай салудың қажеттігін туғызады. Оңтүстік облыстармен 

салыстырғанда Солтүстік аймақтағы халықтың тығыздығы едәуір төмен. 

Халықтың көші-қонын Қазақстанның басқа аймақтарына ауыстыру 

экономикалық және әлеуметтік тұрғыдан тиімдірек. Жаңа астана болашағы зор 

ірі өнеркәсіп орталықтарына жақын болуға және мүмкіндігінше шектелмеуге 

тиіс. Менің тапсырмам бойынша мемлекеттің жаңа астанасын орналастыруға 

оңтайлы жерді анықтау мақсатымен республиканың бүкіл аумағы егжей-

тегжейлі зерттелген. 32-тұрғыдан жүргізілген талдау барлық нұсқалардың 

ішінен ең дұрысы Ақмола қаласы екендігін көрсетті. Қаланың жағдайы, оның 

аумағы сәулет тұрғысынан кез-келген жобаны жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

Ақмола Қазақстанның географиялық орталығында және маңызды шаруашылық 

аймақтарына таяу, ірі көлік жолдарының торабында орналасқан. Онда қазір 300 

мың адам тұрады және қазіргі бас жоспарға сәйкес халықтың санын 400 мыңға 

дейін көтеру көзделіп отыр. Қаланың өмірін қамтамасыз етудің негізгі 

жүйелерінің жағдайы да ешқандай мәселе туғызбайды. Мұнда жылумен және 

газбен қамтамасыз ету жақсы жолға қойылған, сумен жабдықтаудың барлық 

мәселелерін Ертіс - Қарағанды - Есіл каналының қысқа ғана үзігін салуы шешіп 

береді. Осының бәрін қоса алғанда, Ақмолада көлік инфрақұрылымы жақсы 

дамыған, экологиялық жағдай да жақсы және ол болашақта да сол күйінде 

сақтала алады» [6, 58 б.], - деді. 
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ҚАЗІРГІ ПЕДАГОГТАРДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН 
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Аннотация. Казахский писатель Мұхтар Ауезов сказал, что Знание 

делает равные народы" так что наша главная цель - воспитать обученные 

зрачки. Вот почему мы должны быть известны от образовательных новостей. 

Учитель должен пользоваться новыми технологиями, новое опытные, чтобы 

достичь этих целей.  

Ключевые слова: новости, новый метод, изменение, методология, 

новинка.  

Abstract. In the competition that, as the pupil education of Kazakhs "Halyk and 

the people of the industry - knowledge" - hypermarket the writer Mukhtara Auezova 

of education to our purpose. News of subjects is more new of opening of the sheet 

should not be. On these purposes, new experience for achievement search arises need 

of application of the teacher, new technologies Keyword: novelty, new method, 

change, methodology, novelty.  

 

Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі — 

маңызды мәселелердің бірі. Сондықтан да Тәрбиеленушілердің ой-өрісін, 

ұлттық мәдениетін, ұлттық рух пен сана-сезімін дамытып, алғыр тұлғаны 

қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі инновациялық іс-әрекеттердің ендірілуі 

үлкен жетістіктерге жетелейді. Бүгінгі мақсат — әрбір Тәрбиеленушіларға 

түбегейлі білім мен мәдениеттің негіздерін беру және олардың жан-жақты 

дамуына қолайлы жағдай жасау [1]. «Инновация» ұғымын анықтайтын 

нақтылы анықтама әлі де жасала қойған жоқ. Ш.Таубаева мен 

Қ.Құдайбергенованың берген анықтамасына сүйенсек «инновация» — бұл 

нақты қойылған мақсатқа жетуде ойға алынған жаңа нәтиже. Нақты мақсат 

дегеніміз не? Нақты мақсатқа қандай әдіс-тәсілдердің көмегімен жетуге 

болады? Оқу мақсатының жүйесінде берілген мақсаттың негізгі 

категорияларын пайдалана отырып, педагог өз еңбектерінің нәтижесі туралы 

ақпарат алуға мүмкіндік алады. Демек, мақсат пен нәтиже — жаңалыққа бет 

бұрудың кілті. Инновациялық үрдістің негізі — жаңалықтарды қалыптастыру, 

қолдану, жүзеге асырудың тұтастық қызметі. Кез келген жаңа әдіс жекелік, 

сондай-ақ уақытша жоспарға жатады. Бұл яғни, бір мұғалім үшін табылған 

жаңа әдіс, жаңалық басқа мұғалім үшін өтілген материал тәрізді. Инновация 

мәселелерімен айналысып жүрген бірқатар ғалымдардың еңбектерін, жазған 

анықтамаларын қарастырып, талдай келе біз бұл ұғымның түп-төркінін белгілі 

уақыт арасында жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деп айтқанды жөн 
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көрдік. Сөл ертерек кездің өзінде белгілі қолданылып жүрген идеялар жаңа 

бағытта ұсынылса, мұның өзі инновациялы деп аталған. Осыларды негізге ала 

отырып, инновацияны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «әдістеме», 

«жаңашылдық», ал инновациялық үрдісті «жаңа әдістеме құралы» деп ұғатын 

боламыз. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Кейінгі 

кезеңде ғалымдар өз зерттеулерінде оқу-тәрбие ісіне жаңалықтарды енгізіп, 

тарату мәселесін қарастырады [2]. Мемлекеттік білім стаңдарты деңгейінде 

оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияны ендіруді 

міндеттейді. Ал жаңа педагогикалық технологияның түрі, қолдану ерекшелігі, 

одан туындайтын мәселелер бүгінгі таңда әлі нақтыланып белгілі бір жүйеге 

түспеген дүние. Қазіргі оқу орындары мен педагогикалық ұжымдар ұсынылып 

отырған көп нұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез келген үлгі 

бойынша қызмет етуіне мүмкіндік алды. Бұл бағытта білім берудің әртүрлі 

нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және тәжірибеге негізделген жаңа 

идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан әртүрлі оқыту технологияларын 

оқу мазмұны мен Тәрбиеленушілердің жас және психологиялық 

ерекшеліктеріне орайтаңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор. Қазіргі 

білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше 

сауатты, жан-жақты маман болу мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру 

мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және 

басқа да көптеген адами келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі 

дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Жаңа 

педагогикалық технологиялар Тәрбиеленушіның шығармашылық қабілеттерін 

арттыруға өз үлесін қосады. Жаңа технологияны қолдану төмендегідей 

кезеңдер арқылы іске асады: I кезең — оқып үйрену; II кезең — меңгеру; 

III кезең — өмірге ендіру; IV кезең — дамыту. Жаңа технология мен жұмыс 

істеу үшін төмендегідей алғы шарттар қажет: оқу үрдісін интенсивтендіруді 

жаппай қолға алу, Тәрбиеленушілердің сабақтастылығын болдырмау 

шараларын кешенді түрде қарастыру. Оның ғылыми-әдістемелік, оқыту-

әдістемелік, ұйымдастырушылық себептеріне үнемі талдау жасап, назарда 

ұстау, жаңа буын оқулықтарының мазмұнынз ерттеп білу, пәндік білім 

стандартымен жете танысу, білімді деңгейлеп беру технологиясын игеру 

арқылы Тәрбиеленушіларға білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде игертуге 

қол жеткізу, оқыту үрдісін ізгілендіру мен демократияландыруды үнемі 

басшылыққа алу. Өйткені оқыту - тәрбиенің негізі. Жаңа технологиялардың 

педагогикалық негізгі қағидалары: балаға ізгілік тұрғысынан қарау, оқыту мен 

тәрбиенің бірлігі, баланың танымдық күшін қалыптастыру және дамыту, 

баланың өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту, баланың танымдылық және 

шығармашылық икемділігін дамыту, әр Тәрбиеленушіны оның қабілеті мен 

мүмкіндік деңгейіне орай оқыту, барлық Тәрбиеленушілердің дамуы үшін 

жүйелі жұмыс істеу, оқу үрдісін Тәрбиеленушіның сезінуі [3]. Технологияны, 

ұйымдастыруды үнемі жаңғырту жағдайында ұстап тұрып қана мектеп өз 

бағытын нығайта алады. Сондықтан да мектеп басшылары үнемі өзгерістің 

болып тұруы бірден-бірдұрыс факт екенін мойындаулары қажет. Жаңалық 

енгізу кез келген білім беру мекемесінің дамуы мен жоғары жетістікке жетуінің 
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негізгі факторы болып табылады [4]. Бүгінгі таңда білім беру қызметін 

көрсетуде бәсеке күшейіп отыр, тұтынушылардың дайындық деңгейіне деген 

талаптары өсуде. Осындай кезеңде өз өмірін сақтап қалуы үшін мектеп үздіксіз 

өз қызметін жақсартуға және қайта құруға, оқу-тәрбие үрдісін жетілдіруге 

мәжбүр. Білім беру қоғамдық әрекет ретінде қоғамда өзгеріс ізін қалдырады. 

Білім беру жүйесінің даму деңгейі қоғамдық дамудың белгілі дәрежесінің 

нәтижесі немесе салдары деп айтуға болады. Дегенмен, кері байланыс та бар. 

Білім беру жүйесінің өзі қоғам мен оның дамуына ықпал етеді. Ол қоғамдық 

дамуды тездетуі немесе тежеуі мүмкін. Осы тұрғысынан қарайтын болсақ, білім 

берудегі бетбұрыс қоғамның болашақ дамуының тек қана салдары болып 

қоймай, қажетті шарттары да болып табылады. Әрине, педагогикалық 

инновацияның бір бөлігі ғана тек белгілі қоғамдық қатынастарда нақты ақиқат 

дүниеге айналады. Мысалы, ізгілендіру үрдісінің дамуының негізгі шарты 

қоғамдағы саяси қайта құрулар және оның жұмыс істеу экономикалық 

механизмінің өзгерісі болып табылады. Дегенмен, білім беру үрдісінің 

педагогикалық сұрыпталуының негізгі көпшілігі осы саланың қызметкерлері 

арқылы қалыптасады. Бұл өзгерістің ішкі, таза педагогикалық бөлігі іспетті сол 

әлеуметтік жағдайдың базасында, қоғам өзі құрып алған экономикалық, саяси 

құрылымда арттырылады [5]. Педагогтердің идеясы, ойлап шығарулары мен 

ашулары сияқты кез келген инновациялық қызметінің нәтижесі мектептер мен 

педагогика ғылымының прогрессивті дамуына ықпал етуі керек. Бұл қызметті 

күнделікті тіршілік әрекеті мен психологиялық және тағы да басқа стресс 

сияқты нәрселерден құтқарып, шығармашылық ой заңдылығы бойынша және 

ғылымның өзіне тән дамуының кең өріс алуына мүмкіндік беруі керек. Жалпы, 

білім беруде енгізілген жаңалық тек педагогикалық қана емес, ол қоғамдықта 

мәселе болып табылады, білім беру қызметі қоғам үшін ерекше ықылас 

білдіріп, балалар үшін бұл саладағы жаңалыққа қоғамның мүдделі екенін де 

айтуымыз керек. Білім берудегі жаңалық пен қоғамдағы жаңалық бір ғана 

мақсатты көздейді, олар даму мен прогрестің қабілеті нарттыруы қажет. 

Тәрбиеленушілермен жұмыс істеудің жаңа үлгілері мен тәсілдерін енгізу және 

қабылдау біздің мектептердің үздіксіз мұқтаждықтарынан туындайды. 

Сондықтан біз білім беруді демократияландыру мен ізгілендіруді үздіксіз 

жүріп, дамып отыратын қоғамдық үрдіс ретінде түсінеміз және ол инновацияға 

қысқа мерзімді, өткінші ғана құбылыс деп қарамайды. Білім беру жүйесінде 

инновацияны енгізу, қабылдау мен жетілдірудегі тоқтаусыз үрдіс ретінде, 

күнделікті білім беру қызметінің бөлігі ретінде қарауды талап етеді [6]. Білім 

беру жүйесі құрылымының өзі қоғам үшін, өмір сүріп отырған деңгейінде сақтап 

қалу үшін оның тамыры табиғатта, біздің қоғамның негізінде жатқанын түсіну 

керек. Дәл сол себептен қоғам құрылымындағы әрбір маңызды өзгеріс өзімен 

бірге білім беру жүйесін де жаңалыққа тартады. Кең ауқымда инновациялық 

қозғалыс - қайта құру үшін қажетті құбылыс. Оның өмірде болуы қайта құруды 

жасаудың негізгі әлеуметтік шарты ретінде көрінеді. Бұндай қозғалыс қайта 

құруды жүзеге асырудың маңызды шарты ғана емес, оған дайындық құралы 

болып та табылады [7]. 
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Еліміз егемендік алған алғашқы жылдарынан бастап білім беру ісіне аса 

мән берілуде. Бүгінгі ғаламдастыру дәуірінің талабына сай білім беру 

барысында тәрбиеленушінің жеке тұлғасын жан-жақты жетілдіруге, олардың 

танымдық әрекетін дамытумен қатар ғаламдық ой-санасын қалыптастыруға 

ерекше назар аударылуда. Ғылым мен техниканың дамуымен әлеуметтік өмір 

деңгейі де өзгеріп отырады. Осының бәрі табиғат байлығына адам миы мен 

күшінің жұмысынан туады. Әр адамның ойы мен білімі әр қоғамға қандай 

керек болса, табиғат пен оның байлығы да сондайлық керек. Мұның өзі дүние 

бір бірімен байланыста дамитынын ондағы адам мен қоғамаралық қатынасты да 

қадағалай білген жөн. «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім 

беру дамыту туралы тұжырымдамасының» басты мәнділігі - ол үздіксіз білім 

жүйесінің негізгі иедеялары мен қағидаларын XXI ғасыр талаптарына 

сәйкестендірудің және оны әлемдік білім кеңістігінің даму заңдылықтарына 

ұштастырудың жолдарын көрсетуге арналып отыр. Тұжырымдаманың басты 

ерекшелігі мен артықшылығы білім берудің ұлттық жүйесін қайта құрудың 

принципті жаңа идеяларын ұсынуында болып отыр. Білім берудің мақсаты, 

оның ұйымдастырушылық құрылымы, технологиялық жағынан жабдықталуын, 

оқыту әдістемесі қоғамның әлеуметтік сұранысынан туындайды. Бұған дейін 

білім беру үрдісінің негізгі бөліктері: Мақсат —> мазмұн —> форма —> әдіс —

> оқыту көрнекілігі болса, бүгінде жаңа технология бойынша оқып үйрену —> 

меңгеру —> өмірге ендіру —> дамыту болып өзгерген. Тәрбиеленушілердің 

танымдық ой белсенділігін қалыптастыруда ойын сабақтарын өткізу 

Тәрбиеленушіларды өз бетінше ізденуге, ойлау кабілетін арттыруға, 

тапқырлыққа баулиды. Сондықтан Тәрбиеленушілар сұрақтар мен 

сөзжұмбақтарды шешу үшін өтілген материалды үнемі кайталап отыруды 

әдетке айналдырады. Тәрбиеленушілердің сабаққа деген ынтасы артып, 

олардың шығармашылык ой-өрістерін, түсінік-танымдарын еселеп, арттыра 

түседі. Сабаққа дайындық барысында Тәрбиеленушілар әр түрлі газет-

журналдарды, көмекші құралдар мен анықтама кітаптарды пайдаланады, яғни 

бір сөзбен айтқанда Тәрбиеленушілердің өз бетінше шығармашылық ізденіспен 

жұмыс жасау қабілетін арттырады [8]. Жаңа технология жүйесінде 

проблемалық, іскерлік ойын арқылы оқытудың маңызы зор. Тәрбиеленушілар 

әр түрлі проблемаларды талдайды, оның шешу жолдарын іздестіреді. Мұндай 

сабақтар Тәрбиеленушілердің логикалық ойлау қабілетін дамытады, пәнге 

деген қызығушылығын арттырады, өмірде кездесетін түрлі қиындықтарды 

жеңуге тәрбиелейді. Іскерлік ойын сабақтарын өткізу технологиясы 3 кезеңнен 

тұрады. I кезең. Дайындық (рөлдерді бөліп беру, Тәрбиеленушіларды топтарға 

бөлу, проблемаларын алдын ала таныстыру, қажетті материалдарды жинау) 

II кезең. Ойын кезеңі (Тәрбиеленушілар жасаған хабарламаларды тыңдау, 

пікірталас жасау, қабылданатын шешімді талқылау және оны бақылау, 

талқыланған шешімді қабылдау) III кезең. Қорытындылау (проблеманы 

шешудің тиімді жолдары іздестіру) Іскерлік ойындарының дидактикалық, 

тәрбиелік, дамытушылық (әлеуметтендірушілік) маңызы зор [9]. 

Тәрбиеленушілар әрбір сабақтан мол білімділік, тәрбиелік, дамушылық алу 

керек. Сондықтан пән аралық байланыс арқылы сабақтың біліми, ғылыми 
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сипатымен қатар оның тәрбиелік танымдық, адамгершілік мазмұнда 

ұйымдастырылуын ойластырған абзал. Оқыту үрдісі кезінде сабақтағы басты 

тұлға білім беретін мұғалім емес, осы білімді қызыға қабылдауға дайын 

Тәрбиеленушіның болуы. Білім беру саласындағы қазіргі оңды өзгерістер әрбір 

мұғалімнен өз ісіне мұқияттылықты талап етеді. Нағыз өз ісінің шебері ғана 

жоғары жетістіктерге ие бола алады. Ал білікті маман болу үшін көп ізденіс 

керек екені даусыз. Өз тәжірибемізде педагогика ғылымының докторы, 

профессор Ж. Қараевтың «деңгейлік оқыту» жүйесіне, «сын тұрғысынан ойлау» 

стратегиясына, Шаталовтың «тірек сигналдары арқылы оқыту» жүйесіне және 

қосымша электронды оқулықтарға сүйеніп сабақ жүргіземіз. Жаңаша әдіс-

тәсілдер арқылы да Тәрбиеленушіның нені білетінін, нені меңгергенін, нені ұға 

алмағанын білуге болады. Жаңа әрі пайдалы ізденістердің бірі әлемнің  

18 елінде сынақтан өткен «оқу мен жазуды сын тұрғысынан ойлауды дамыту» 

бағдарламасының стратегияларын сабақта қолдану барысында көрсеткен 

нәтиже: Тәрбиеленушіның оқуға қызығушылығы артады, іскерлік дағдысы, 

ойлау белсенділігі, тапқырлығы, өзіне деген сенімі қалыптасады, пікір 

таластыра білуді, ойын жүйелі түрде жеткізуді, қолданбалы программаларды 

пайдаланып немесе алгоритмдер құру арқылы программа құрастыруды, 

үйренеді. Баланың жеке қасиеттерін ашу арқылы тәрбиелей отырып, танымдық 

күшін қалыптастыру және Тәрбиеленушіның шығармашылық қабілетін 

дамытуда «Бетпе-бет», «Жұлдызды сәт» сияқты ойын түрлері, топтастыру, 

сәйкестендіру, толықтыру стратегиялары, он- лайн басқатырғыш, сергіту 

жаттығулары, электронды оқулықтар кеңінен қолданылады. Бұл технологияның 

ерекшелігі – Тәрбиеленушіның танымдық белсенділігін, ізденімпаздығын 

қалыптастыра білу. Оқыту үрдісін жаңаша ұйымдастыру мұғалімнің 

Тәрбиеленушіның өзін-өзі дамытуына қолайлы жағдай жасай отырып, оның 

шығармашылығының өздігінен іс-әрекет ету даралық қабілеттерінің артуына 

себін тигізеді. Мұндай жаңа технологияларды пайдаланып оқыту барысында 

оқытушыға қойылатын негізгі талап Тәрбиеленушіның берген жауабын түзету, 

берілген тапсырманы орындау жолдарын көрсету, Тәрбиеленушіға өз ойын рет-

ретімен толық жеткізуді үйрету болып табылады. Балаға өз ойын қысылмастан 

айтуға мүмкіндік беру, оған пікір еркіндігін сездіру Тәрбиеленушіның сол 

сабаққа деген қызығушылығын арттырады. Сонымен қатар сабақ барысында 

техникалық жабдықтарға, көрнекіліктерге жүгіну оқытушыға уақытты 

үнемдеуге, аз уақыттың ішінде бірнеше Тәрбиеленушіның білімін бағалауға, 

бағдарламадағы материалды қай дәрежеде меңгергенін айқындауға мүмкіндік 

береді, бұл Тәрбиеленушіның білім деңгейін қадағалаудың ең тиімді тәсілі. 

Себебі, Тәрбиеленушіның білімін тексеру, оның мүмкіндіктерін айқындау – 

оқыту кезеңінің ең маңызды. Инновациялық технология – білім сапасын 

арттыру кепілі. 
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Аннотация: В данной статье описывается взаимосвязь религиозных 

верований древних тюрков и веры казахского народа, одного из тюркских народов 
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the ancient Turks and the faith of the Kazakh people, one of the Turkic peoples 

Ключевые слова: Тюрки, верования тюрков, шаманизм, анимизм,ислам 

Key words: Turks, beliefs of Turks, shamanism, animism, Islam 

 

Қазіргі уақытта, әлемде шашырай орналасқан түркі жұрты Алтай тауында 

қалыптасып, әлемні басқа өңірлеріне тарай бастағаны ешкімге таңсық емес. 

Әлемді өз уысында ұстай білген түркі халықтарының шыққан Отаны қазіргі 

Қазақстан территориясы десек қателеспейміз. Анадолыдағы түркі бауырларымыз 

қазақтарды бір туған бауыр санап, Қазақстанды ата жұртымыз деп айтудан 

жалықпады. Түріктердің бұл жүрекжарды сөздерінің астарына үңілсек үлкен мән, 

терең ой жатқан секілді.Түрік бауырлар тілі, діні бізге өте жақын халықтардың 

бірі. Тіл мен діни фактор қашанда ұлт пен ұлысты біріктіретін, ұйымдастыратын 

алып күш, мәдени фактор екенінін ұмытпау керек. 
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 Халықтың діні, наным-сенімдері мен көзқарастары оның тарихына, 

рухани-мәдени, саяси өміріне үлкен әсер ететін фактор болып табылады. Дін – 

руханияттың өзекті саласы. Дін тарихын білмейінше белгілі бір аймақты 

мекендеген халықтардың тұрмысын, өмірін, мәдени болмысының қыр-сырын 

терең тану мүмкін емес, яғни кез келген ұлттық мәдениеттің рухани 

бастауларын, оның менталитеті мен дүниетанымын ұғыну үшін мәдени 

тұтастықтағы діни жүйелерді терең зерттеп, зерделеудің маңызы ерекше. 

Ежелгі руханиятта дін оның негізгі құрамдас бөлігі екендігін ескерсек, 

айтылған тұжырымның маңыздылығы арта түседі. Себебі дін өткен тарихи 

дәуірлерде мәдениеттің барлық салаларын қамтып жатты. 

Көптеген мәдениеттанушылар дінді мәдениеттерді бір өркениетке біріктіретін 

фактор ретінде қарастырады. Н.Данилевскийдің, К.Ясперстің, А.Тойнбидің, 

О.Шпенглердің, П.Сорокиннің еңбектерінде тарихи-мәдени типтердегі діни 

ерекшеліктер бітім құрастырушы және мәдени айрықшалықты білдіретін нышан 

ретінде баяндалады. Үлкен өркениеттердің қалыптасуында ұлттық діндердің тар 

шеңберден шығып, рухани-мәдени тұтастықты құрауы, дүниетаным мен адами 

қасиеттердің жаңа мазмұндарын қалыптастыруы ерекше маңызды. 

Алайда, өркениет ағымына қосылған этностар мен этностық топтар 

өркениетке ортақ дінді, оның рәсім-рәміздерін қабылдағанмен, олардың наным-

сенімдері мүлдем жоғалып кетпейді. Олар халықтың әдет-ғұрпында, 

дүниетанымдық рәміздерінде, дүниені түйсінуінде, сезінуінде сақталады. Сол 

себепті қазақтардың діни көзқарасында Алла мен Тәңірі ұғымдары синонимдер 

ретінде қолданылады. Әрине, қазақ мәдениетінде қалыптасқан архетиптік 

наным-сенімдерден исламдық діни жүйеге ауысу бірнеше ғасырларға созылды 

және бұл қарым-қатынас тұтастану бағытында өтті[1, 560]. 

Ислам діні мен араб мәдениетінің қазақ халқының руханиятына тигізген 

игі әсерін, тарихтағы үйлестіруші қызметін теріске шығаруға болмас, алайда 

қазақтарды өзіндік халық, этнос ретінде қалыптастырған, руханиятының өзегін 

құрап, тұрақтандырған архетиптік наным-сенімдерін ұмытпаған жөн, оларсыз 

мәдениетімізді толыққанды түсіну мүмкін емес. 

Қазақтардың діни жүйелерін қарастырғанда олардың бір-бірімен қатар 

дамығанын, оларды бөліп қарастыру тек ғылыми абстрактілеу арқылы, 

қолайлылық мақсатында қолданылғанын естен шығармаған жөн. Нақтылы 

тарихи даму барысында олар бір-бірімен қабаттасып, тұтасып кеткен. 

Қазақтардың мифологиялық және архетиптік тарихи даму кезендерінде 

генотиптік діни жүйелер басым болды. Профессор Т.Ғабитов генотиптік діни 

жүйеге төмендегідей анықтама береді: “Генотиптік діни жүйе деп рулық-

тайпалық қауымға тән ілкі ата текті қастерлеп, оларды жаратушы және 

қоғамдық өмірдің барлық салаларында шешуші күш ретінде қабылдайтын 

сенімдер мен нанымдардың бірлігін айтады. Генотиптік сенімнің орталық 

бейнесі –аруақ”. Ата-баба аруағын қастерлеу – сақтар заманынан осы күнге 

дейін жалғасқан дәстүр. Қазіргі күндері ел мен жерді жаудан жан аямай қорғап, 

ерлігімен, әділеттілігімен көзге түскен, сол арқылы халық жадында сақталған 

Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Райымбек сияқты батырларды, Төле, Қазыбек, 

Әйтекедей билерді қастерлеп, оларға атап ас беру – осы дәстүр көрінісі. 
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Артында қалған ұрпағы о дүниелік болған адамның аруағын риза етуді парыз 

санаған. “Өлі риза болмай, тірі байымайды” деген халық даналығында аруаққа 

деген көзқарас айқын көрініс тапқан [2, 400]. 

Көне түркілердің генеалогиялық мифтері тотемистік нанымдардың да 

генотиптік сипатта болғандығын айқындайды. Түркілердің ұйытқысы болған 

ашин тайпасының өкілдері өздерін көк бөрінің ұрпақтарымыз деп санаған. 

Адам баласы өз табиғатында тек тәндік қана емес, сонымен қатар 

руханилықтың бар екендігін ерте ұғынса керек және ол осы ұғымын 

мифологиялық тұрғыда бейнелеген. Мысалы, Өгізхан, Шыңғысхан туралы 

аңыздарда олар күн сәулесінен жаралған делінеді. Бұл аңыздарда хан қызы күн 

сәулесі түскеннен кейін жүкті болып, ұл туады. Аталған аңыздарда ел билеуші 

хандардың құдайлық табиғатын, яғни билігін заңды деп тану мағынасында 

қолдану кейінгі кездерде қалыптасқан, ал олардың бастапқы мәні адамның 

руханилығын, трансценденттігін негіздеу болып табылады. 

Көк аспанды, жұлдыздарды, күн нұрын — жан тұрағы деп қарастыру 

оларды құдіреттендіруге жол ашады. Дамудың белгілі бір сатысында адам 

болмыс пен сананың, тән мен рухтың аражігін ажыратады және соңғысын 

жоғарғы әлеммен байланыстырады. 

Исламға дейінгі қазақ халқының рухани мәдениетінде тәңірлік сенім мен 

шаманизм айрықша орын алады. Тәңірді зерттеушілердің тұжырымында 

еуроазиялық көшпелі шаруашылық – мәдени типтің қажеттіліктеріне икемді 

сенім жүйесі ретінде бейнеленеді, яғни ол көшпелілердің шындықтағы болмыс 

тәсілінен, дүние түйсінуінен туындаған. Академик Ғарифолла Есім “Хакім 

Абай” кітабында: тәңірге сыйыну – сенім емес, дін емес, ол Адам мен 

табиғаттың арасындағы үйлесімділікті мойындағандық деп тұжырымдаған. 

“Тәңірді мойындау адам еркін шектемейді. Тәңірге көзқарас өзіне қарама-қарсы 

түсінікті қажет етпеген. Себебі, тәңір – деген табиғат, ол өмір сүру үшін 

қажетті жағдай. Тәңір табиғаттың өзінен туған түсінік. Оны табиғаттың 

синонимі деп те қарауға болады. Адамның табиғатқа табынуы, бір жағынан, 

натуралистік түсінік болса, екіншіден, өзінен тыс рухты іздеу, оны субъект 

ретінде қабылдау, дерексіз ойлаудың жемісі”, –дейді. Яғни, біздің арғы ата-

бабаларымызға догматталған діни жүйелерге қарағанда, ашық дүниетаным 

тұрпатындағы сенім көбірек тән, жан дүниесі мен рухани ізденістеріне 

әлдеқайда жақын. Барлық діни жүйелердегі тәрізді тәңірлік сенім де табиғат 

күштерін құдіреттендіруден, құпия тылсым тіршіліктің терең қатпарларынан 

тамыр алады. Алайда, Тәңірге табыну діни түсінік эволюциясындағы табиғат 

діндерінен кейінгі жоғары саты болды. Барлық халықтар рухани дамуында діни 

көзқарастар эволюциясын бастан өткізді. Әрине, оны бірінен соң бірі келетін 

діни жүйелер хронологиясы деп қарастыруға болмайды, шындық әрқашан 

теорияға қарағанда әлдеқайда күрделі, көпжақты болып келеді. 

“Ол (тәңір – авт.) – әр түрлі наным-сенімдердің, көбіне табиғатқа, оның 

стихиялық күштеріне табынудың және оларды бұрмалап бейнелеудің біртіндеп 

дамуынан туған құбылыс. Тәңірліктің дүниетанымдық негізі дүниедегі заттар 

мен құбылыстар жанданған деп қарастыратын натурфилософиялық гилозоизм 

болып табылады, ол түптеп келгенде табиғатты құдай деп қарастыратын 
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пантеизмнің негізін құрайды”, –деп жазады С.Н. Ақатаев. Қалыптасуының 

бастапқы сатысында Тәңір протоқазақтардың құдайлар пантеонындағы 

жоғарғысы деп танылады. Ежелгі қазақтар тәрізді қазақтардың ілкі тектері де 

табиғат объектілері мен құбылыстарын құдайландырып, оларға табынған. 

Тәңірлік діннің өзіне тән ерекшелігі – ол өзіне дейінгі діни наным-

сенімдерді теріске шығармайды, қайта оларды бір жүйеге келтіріп синтездеуші 

рөл атқарады. Плано Карпини түркілердің бір құдайға иланатындығын айта 

келіп, “... оның үстіне олар күнге, айға және отқа, сонымен бірге таңертеңгілік 

тамақ жеудің немесе су ішердің алдында сол ас-дәмдерінен ауыз тидіретін 

сыбаға арнап, су мен жерге де құдай деп табынады”, – дейді. В.В. Бартольд: 

“Ежелгі түркілер дінінің негізі Көкке (Тәңір) және Жерге (жер-суға) сыйыну 

болды”, – деп жазады. Тәңірді түркілер барлықты жаратушы “объективті идея” 

ретінде қарастырса, жер-су – тіршіліктің тірегі [3, 512]. 

Бұлардан басқа көне түркілердің наным-сенімдерінде әйел-құдай – Ұмай 

ерекше құрметтелген. Әйел тәңірі Ұмай – отбасы мен бала-шағаның жебеушісі 

болған. Аталған үш құдай түркілердің пантеонында маңызды болып саналады. 

Тоныкөк құрметіне орнатылған ескерткіште: “Көк, Ұмай құдай, қасиетті жер-

су, міне, бізге жеңіс сыйлаған осылар деп ойлау керек!”, – делінеді. 

Жер-су құдайына келетін болсақ, ол да табиғатты пір тұтудан туындайды. 

Алтайлық аңызда: “Үлген жаратылысқа дейін шексіз-шетсіз, түпсіз-тұңғиық 

теңіз үстіндегі кеңістікте тіршілік етеді. Сонда Үлгенге судан Ақ ана шығып, 

оған жер мен аспанды жаратуды үйретеді” делінген. Бұл аңызда да 

матриархаттық, рулық, қауымдық қатынастар ықпалы байқалады. 

Матриархаттық-рулық қауымнан патриархалды қауымға біртіндеп өту 

барысында жер-су соңғы орынға ығыстырылады. Көк аспан ретіндегі Тәңір 

өзінің жоғарғы құдай ретіндегі маңызын жоғалтпайды, патриархалдық-

қауымдық қатынастардың күшейіп, нығаюына байланысты ол зор, қаһарлы 

тұлға сипатына ие болады. Тәңір сөзінің этимологиясын С. Ақатаев “таң” және 

“ер” сөздерінің бірігуінен шығуы мүмкін деп қарастырады. Бірінші буын “таң”, 

автордың пікірінше, күннің шығуымен байланысты болса, “ер” – түрік 

тілдерінде ер адамды білдіреді. Осы тұрғыда Тәңір “Күн адам”, “Аспан адам”, 

яғни құдай дегенді білдіреді. 

Тәңірлік дін адамды өз іс-қимылына, әрекетіне, пиғыл-ниетіне есеп беріп 

отыруға үйретеді, ісі түсіп, жолы болса түркілер тәңір қолдады, дейді, қателік 

жасап, адасса, “Тәңірім, кешіре гөр”, –дейді. 

Қазақ мәдениетіне үлкен ықпал тигізген келесі діни наным-тип – шаманизм 

болды. Шаманизм ұғымы ғылыми әдебиетке XVІІІ ғасырда енгенмен, ол туралы 

айқын түсінік әлі қалыптасқан жоқ. “Шаманизм” термині әр түрлі мағынада 

қолданылады. Кейбір зерттеушілер шаманизм дін емес, себебі онда құдай туралы 

түсінік жоқ десе, басқалары оны діннің әмбебап формасы деп санайды. Бұл 

құбылысты ғылыми бағалауда да қарама-қарсы көзқарас бар. Шамандық қасиеттің 

психикалық науқаспен байланысына басты назар аударған зерттеушілер, оны 

ессіздікке табыну (культ безумия) деп қарастырса, ғалымдардың басқа бір тобы 

қазіргі психоанализдің түп бастауы деп бағалайды [4, 374]. 
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Шаманизмді зерттеген еуропалық ғалымдар көп құнды пікірлер 

айтқанмен, ғылымдағы еуроцентристік көзқарас шеңберінде қалып қойды. 

Шаманизм олар үшін бөтен мәдениет туындысы болғандықтан, еуропалықтар 

оған экзотикалық құбылыс, архаикалық дүниетаным рудименті ретінде қарады, 

ал бұл шаманизмге әділ ғылыми баға беруді қиындатты. 

Шамандық дінді жүйелі түрде, оны қалыптастырған мәдени жүйемен 

бірлікте, тұтастықта зерттеген ғалымдар Д. Банзаров пен Ш. Уәлиханов болды. 

“Шамандық дегеніміз, – дейді Шоқан, – әлемді, дүниені сүю, табиғатқа деген 

шексіз махаббат және өлеңдердің рухын қастерлеу, аруағын ардақтау. 

...Шамандық сенім табиғатқа бас иеді”. Қоғамдағы шаман рөлін де қазақ 

ғалымы басқа тұрғыдан бағалайды: “Шамандар аспан Тәңірі мен рухтың 

жердегі қолдаушы адамдары ретінде саналған. Шаман сиқырлық қасиеттермен 

қоса білікті, талантты, басқалардан мәртебесі жоғары: ол ақын да, сәуегей және 

емші, сегіз қырлы, бір сырлы адам болған”. 

Ғалым Қ.Ш.Шүлембаев шаманизмді революцияға дейінгі Қазақстанда кең 

тараған діни наным-сенімдердің айрықша формасы деп санайды. “Шаманизм 

анимизм мен магия элементтері басым “пұттық” діндердің күрделі қоспасы”. 

Бұған қарама-қарсы көзқарасты Ғ. Есімнің “Шамандық деген не?” атты 

мақаласынан кездестіреміз. Автор шамандық пен бақсылықты әр түрлі, үш 

қайнаса сорпасы қосылмайтын құбылыс деп қарастырып, шамандық туралы 

былай дейді: “...шамандық деген дін жоқ... шаманизм діндердің синкретизмінен 

туған, қолдан жасалған түсінік”. 

Шамандықты зерттеген қазақ ғалымдарының бір тобы оны адамның 

виртуалдық, тылсымдық дүниесіне әсер етудің ерекше дәстүрі деп санайды. 

М.С. Орынбековтің пікірінше, бақсы адам мен әлем арасындағы ажыраған 

байланысты қалпына келтіреді. Мистикалық желігу, зікір салу практикасы 

арқылы адам мен әлемді біріктіріп, сананың тұтасуына ықпал етеді. “Шаман 

дүние түйсінуінің негізі бұл дүниедегі сананың толымдылығы, үйлесімділігі, 

кең ауқымдылығы болып табылады. Ол сырқат адам мен дүние арасындағы 

үйлесімділіктің бұзылуының салдары”. 

Шамандық қасиет адамға рухтың қалауымен қонады, бақсы зікір 

салардың алдында рухтарын көмекке шақырады. Көңіл аударатын тағы бір 

нәрсе шамандық тұқым қуалаушылық, тегіне тартушылық арқылы мұраланады. 

Барлық шамандар өз әулетінде, ата-бабаларының бірінде осындай қасиет 

болғандығын айтады. Осыны ескере отырып, біз шамандықты генотиптік 

сипаттағы діни жүйе деп санаймыз және оның төмендегідей ерекшелігін атап 

өтейік: шаманизмде өлі табиғат ұғымы жоқ, табиғат жанданған, барлық 

құбылыстың, жер мен судың киелі иесі бар. Адам мен әлем тұтас. Оларды бөліп 

тұрған құз-жартас жоқ. “Адам – табиғат патшасы”, –дейтін еуропалық ұран 

шамандыққа жат. Адам қанша құдіретті болса да табиғаттан жоғары емес, ол 

тіршіліктің ерекше бітімі. Дүниедегінің барлығы бір-бірімен тығыз байланыста. 

Бұл байланыс шаман-медиум арқылы іске асады. Ғарышты мекендейтін рухтар 

адамның күнделікті тұрмысына жақын араласып отырады, қолдайды немесе 

жазалайды. Рух ниетін, әмірін адамдарға жеткізуші тұлға – шаман, бақсы. 

Шамандық қасиет тұқым қуалау, тегіне тарту, рухтың қонуы арқылы дариды. 
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Шаманизм рулық қоғамның діни идеологиясы ретінде қалыптасады, шаман бір 

әулеттің немесе рудың абызы қызметін атқарады. Ол діни әдет-ғұрыптарды 

өткізеді, әулеттің немесе рудың болашағын болжайды, сол арқылы 

шаруашылық әрекетін, тұрмыс-тіршілігін айқындайды [5, 504]. 

Шаманның рухтар тандаулысы болуы және сәуегейлік, яғни болашақты 

болжау қасиеті әлемдік діндердегі пайғамбар идеясының қалыптасуында 

маңызды рөл атқарған деп топшылауға болады, сол сияқты жаратушыны таза 

рух ретінде түсінуде де шамандық әсерін жоққа шығаруға болмайды. Жалпы 

жаратушы-құдай идеясының түп-тамыры табиғатқа табыну, оны құдіреттендіру 

мен аруаққа, рухқа табыну десек, артық айтпаған болар едік. 

Қазақ халқының арасында шаман атауына қарағанда бақсы атауы кең таралды. 

Біздің пайымдауымызша, бақсылық шамандықтың инварианттылығы, яғни 

халық тұрмысына икемделген нұсқасы болып табылады. Бақсылар ислам діні 

таралғанға дейін ру-тайпалардың саяси-әлеуметтік өмірінде өте маңызды рөл 

атқарған. Олардың негізгі қызметі адам мен әлеумет өміріне қауіпті 

құбылыстарды залалсыздандыру, алдын алу болса керек. Бақсылар өз ойыны 

арқылы ұжымда қордаланып қалған жағымсыз психикалық қуатты 

бейтараптандырып, әлеумет өмірін үйлестіріп отырған. Орталық Азия мен 

Қазақстанда ислам діні таралу барысында шамандық көне наным- сенім ретінде 

шеттетіле бастайды. Енді олар жын-шайтандармен байланысқа түсе алатын 

адамдар ретінде қабылданады. Қоғамда шамандарға қатысты екі ұшты ұстаным 

қалыптасады. Бір жағынан, олардан қорқады, өйткені олар адамға кесір келтіруі 

мүмкін. Сондықтан бақсылар ауылдың шетіне оңаша қоныстанады. Күнделікті 

тұрмыста мұқтаждықсыз оларға бара бермейді. Екінші жағынан, сыры 

беймәлім сырқатты тек бақсы ғана емдей алады деп саналады. Сондықтан 

бақсысыз аурудың алдын алу мүмкін емес. Ислам үстемдік еткен дәуірде 

шамандар қоғам өмірін үйлестіруші, реттеуші қызметінен айырылып, тек 

бақсы-балгерлік қызметін ғана сақтап қалады. 

Ежелгі түркі жерінде көне түркілердің дәстүрлі наным-сенімдерімен 

қатар басқа да діндер таралды. Солардың ішінде ең байырғысы зороастризм 

діні болды. Кеңес дәуірінің шығыстанушы ғалымдары В. Струве, В. Абаев және 

т.б. бұл діннің Орталық Азия мен Қазақстан жерінде б.з.д. VІІ ғасырда 

таралғандығын атап көрсетеді. 

“Қазақстан жеріне әлемдік діндердің ішінде алғашқысы болып буддизм 

келді. Бумынның ұлы Мұхан қаған осы дінді қабылдады, ал оның мұрагері 

Тобо қаған “Нирвана-сутрадан” бастап будда әдебиетін түркі тіліне аударуға 

жарлық берді. ...Буддизм Шығыс Түркістандағы соңғы ғұн мемлекеттеріндегі 

түркілер арасында тарала бастады, ал ашин тайпасы олармен тектік тарихи 

байланыста болған еді”. Бұл деректер М.С. Орынбековтің “Қазақ сенімдерінің 

бастаулары” кітабынан алынды. Орталық Азиядан шыққан көшпенділер 

Үндістанға дейін барып, осы жерлерде Құшан, Ұлы Моғолдар мемлекетін 

құрғаны тарихтан белгілі. Буддизмнің бұл жерлерде таралуы империяны бір дін 

аясында біріктіру мүддесіне байланысты болса керек. Алайда түркілер бұл 

дінді жаппай қабылдады десек, тарихқа қайшы келер едік. Әрине, будда дінінің 

моральдық қағидалары олардың руханилығына жақын болғанмен, оның жарық 
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дүниені тәркілеу, “әрекет етпеу” қағидаты көне түркілердің дүниетанымы мен 

өмірлік ұстанымдарына үйлесе бермеді. Түркілерге таныс болған мани дінінің 

де тағдыры буддизмге ұқсас болды. Мани ілімі баяндалған “Болжаулар кітабы” 

түркі тіліне аударылғанымен, бұл дін де түркілер арасында терең тамыр 

жаймады. Буддизмен қатар Ұлы Жібек жолы арқылы христиандық та таралды. 

Ол басында несториандық, кейіннен яковиттік түрінде V ғасырдан бастап 

қазіргі Қазақстан жеріне ене бастады және Шығыс Рим империясынан шыққан 

әулие Несторий сектасының өкілдерімен байланысты болды. 

Византиядағы діни алауыздық пен қақтығыстар христиан дінінің әр түрлі 

бағыттағы өкілдерінің Шығысқа қарай ойысуына ықпал етті. Орталық Азия мен 

Қазақстан жерін паналаған христиандар бұл жерлерде өздерінің ғибадат ететін 

орындарын салды. Олардың басым көпшілігі саудагерлер болатын және қағанат 

қазынасына алым-салықтар төлеп тұратын. Бұл жағдайда басқа дін өкілдеріне 

төзімділік танытып, олардың жат жерде өз діндерін ұстап, әдет-ғұрыптарына 

сай құдайларына табынуына мүмкіндік берілді. 

Сөз соңында айтайық дегеніміз, қадым замандарда көне түркілер жері, 

Ұлы Жібек жолы арқылы қаншама діндер өтсе де, түркілердің негізгі сенімі 

Тәңірлік дін, аруаққа табыну болды. Жоғарыда аталған діндердің ешқайсысы 

түркілердің руханилығында олардың көне сенімдерін ығыстырып шығара 

алмады. Вильгельм Рубрук түркі жұртын аралаған кезінде олар өздерінің 

Тәңірге табынатынын және оны таза рухани мән ретінде түсінетінін атап 

көрсеткен. Тек ислам діні ғана көне түркі сенімдерімен іштей синтезделіп, түркі 

жұртының рухани-мәдени ұстанымына айналды. 
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Қазақ жері ата-баба тарихынан мол мәлімет беретін тарихи материалдық 

ескерткіштерге өте бай. Қазақ жерінің кез келген тау тасы, даласы мен шөлі, 

орман-тоғайы тұнып тұрған тарих, мәдени ескерткішке бай екені қазіргі таңда 

ешкімге де құпия емес. Қирағаны, талқандалғаны, тоналғаны бар сансыз 

ескерткіштер өз құпиясын бойында сақтауда. Құдайға шүкір, еліміз тәуелсіздік 

алғалы бері көне заманнан қазіргі заманға дейінгі аралықта рухани 

мәдениетіміздің қаншама жауһар көздері жер қойнауынан қазып алынды 

немесе шетелден елге көшірмелері жеткізілді. Әңгіме қозғағалы отырған 

сондай тарихи-мәдени ескерткіштерге бай өлке Шығыс Қазақстан облысы 

туралы болмақ. 

«Шығыс Қазақстан облысы аумағында 623 тарих және мәдениет 

ескерткіштері бар, оның ішінде 16-сы мемлекеттік маңызға, ал 607-сі жергілікті 

маңызға ие ескерткіштер. Алтай аумағының бөлігі болып табылатын Шығыс 

Қазақстан облысы жалпыадамзаттық өркениетті бейнелейтін түрлі тарихи 

оқиғаларға, ескерткіштерге өте бай. Алтай және қазіргі Шығыс Қазақстан аумағы 

тек сауда-экономикалық, қаржы, мәдениет орталығы болып қана қоймай, сонымен 

қатар қазақ елінің құрамына енген түрлі түркі тайпаларының қағанаттары пайда 

болған жер. Мәдениаралық, қоғамдық-экономикалық байланыстардың негізінде 

дәл біздің өңірде көнетүркі жазулары (руна, ұйғыр жазулары) пайда болған [1, 87]. 

Осы жазулармен жазылған ата-бабамыздың тарихын баяндайтын көптеген 

көнетүркілік ескерткіштер бар. Тағы бір айта кетерлігі, 2011 жылы аяқталған 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының маңызы зор болды. Бұл бағдарлама 

өзінің ауқымдылығымен бірегей, яғни тек қазақстандықтардың ғана емес, жалпы 

адамзаттың мәдени және рухани дамуына үлес қосты. Бағдарламаның жүзеге 

асуына отандық және шетелдік білім беру, мәдениет саласындағы ғалымдар 
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жұмылдырылды. Бағдарлама аясында жүргізілген кең ауқымды археологиялық 

зерттеулердің нәтижесінде ел тарихының жаңа парақтары ашылды. Шығыс 

Қазақстан облысындағы Шілікті мен Берел қорғандарындағы қазбалар, онда 

табылған «скиф-сібір аң стиліне» немесе сақ өнеріне (б.з.д. V-III ғғ.) жататын 

алтын бұйымдар әлемге әйгілі болды. 

Ескерткіштер тарихи-мәдени байлығымыз, өзіндік мәдениет 

құндылықтары мен дәстүрлерді қорғау және молайту арқылы ұрпақ 

сабақтастығын байланыстырушы жол іспеттес. «Халықтың өткені болмай, 

болашағы болмайды» деп Елбасымыз өзінің Жолдауында бірнеше рет атап 

өткен болатын. Тарихи ескерткіштерімізді қорғау, оларға қамқорлық таныту 

әрбір азаматтың парызы ғой. Ал еліміздің шығыс өңірінің қорғандары мен 

ескерткіштері туралы сөз еткенде ең әуелі Берел, Шілікті қорымдары 

аузымызға түседі. Әлбетте, археология Шығыс өңірінің бойтұмары деп бекер 

айтылмаса керек. Алтай аумағының бөлігі болып табылатын Шығыс Қазақстан 

облысы жалпыадамзаттық өркениетті бейнелейтін түрлі тарихи оқиғаларға, 

ескерткіштерге өте бай. Алтай және қазіргі Шығыс Қазақстан аумағы тек сауда-

экономикалық, қаржы, мәдениет орталығы болып қана қоймай, сонымен қатар 

қазақ елінің құрамына енген түрлі түркі тайпаларының қағанаттары пайда 

болған жер. Мәдениаралық, қоғамдық-экономикалық байланыстардың негізінде 

дәл біздің өңірде көнетүркі жазулары (руна, ұйғыр жазулары) пайда болған. 

Осы жазулармен жазылған ата-бабамыздың тарихын баяндайтын көптеген 

көнетүркілік ескерткіштер бар. Тағы бір айта кетерлігі, 2011 жылы аяқталған 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасының маңызы зор болды. Бұл 

бағдарлама өзінің ауқымдылығымен бірегей, яғни тек қазақстандықтардың ғана 

емес, жалпы адамзаттың мәдени және рухани дамуына үлес қосты. 

Бағдарламаның жүзеге асуына отандық және шетелдік білім беру, мәдениет 

саласындағы ғалымдар жұмылдырылды. Бағдарлама аясында жүргізілген кең 

ауқымды археологиялық зерттеулердің нәтижесінде ел тарихының жаңа парақ-

тары ашылды. Шығыс Қазақстан облысындағы Шілікті мен Берел 

қорғандарындағы қазбалар, онда табылған «скиф-сібір аң стиліне» немесе сақ 

өнеріне (б.з.д. V-III ғғ.) жататын алтын бұйымдар әлемге әйгілі болды. 

Мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының бастамасымен 

құрамында Зейнолла Самашев, Карл Байпақов, Әбдеш Төлеубаев сынды 

археологтар бар арнайы жұмыс тобы құрылды. Сонымен бірге зерттеу 

жұмыстарына Ұлыбритания, АҚШ, Италия, Бельгия, Венгрия, Польша, 

Жапония, Түркия, Қытай, Қырғызстан және Ресей мемлекеттерінің белгілі 

ғалымдары да қатысты. Бұл жобаның тағы бір жетістігі, археологиялық қазба 

жұмыстарына студенттер де қатысып, үлкен тәжірибе жинақтады[2, 123]. 

Барлығы 5 археологиялық нысан: Катонқарағайдағы Берел қорғандарында, 

Зайсандағы Шілікті обаларында, Ұлан ауданындағы Аблайкит қамал-

ғибадатханасында, Абай ауданындағы Қырықүңгір ескерткішінде, 

Тарбағатайдағы Елеке сазында қазба жұмыстары жүргізілді. Зерттеу нәтижесі 

бойынша қола, темір дәуірлеріне және ортағасырларға тиісті құнды жәдігерлер 

анықталды. Қорғандарда атпен бірге жерленген адамдардың мүрделері, ат 

әбзелдері, керамикалық құтылар, қола ыдыстар және т.б. табылды. Берел 



82 

қорымына тиісті №2 және 19 қорғанындары жобасының жетекшісі тарих 

ғылымының докторы, профессор, А.Х.Марғұлан атындағы археология 

институтының бас ғылыми қызметкері Зейнолла Самашев. Берел қорымы б.э.д. 

IV-III ғасырларға жататын тарихи ескерткіш. Бұл ескерткіш көшпенділер 

тұрмысын айшықтаған тоң басқан жерлеу камераларымен және аң стиліндегі 

көз тартар әшекелерімен әлемдік танымалдылыққа ие болды.  

Бұл қорымнан ат әбзелдері, әшекейлер, қару, ыдыс-аяқ және тағы да басқа 

тұрмыстық дүниелер табылды. Зерттеу нәтижесі Берел даласын мекен еткен халық 

тоң басқан жерлеу камерасын дайындаудың құпияларын білгенін көрсетті. Сонымен 

бірге олардың тастан құрылыс нысандарын салу өнері жерлеу камераларын 

дайындауға бағытталғаны белгілі болды. Берел қорымы болашақта әлі де зерделеуді 

қажет етеді. Алтайдағы археологиялық қазбаларды екі топқа бөліп қарауға болады. 

Зейнолла Самашевтің айтуынша, біріншісі, ерте темір дәуіріндегі сақтар 

кезеңі. Осы кезеңге тиесілі №2 және №19 қорғанға биыл қазба жұмыстары 

жүргізілді. №2 қорғаннан егде жастағы әйел мүрдесі мен жеті жылқы табылды. 

Патша әулетінен шыққандықтан мәртебесіне байланысты адаммен бірге жеті 

жылқыны қойған. Бірақ қорғандағы алтын бұйымдар тоналған, көп заттар 

табылмады. Патшайымның алтынмен әдіптелген киімінің кейбір жұрнақтары ғана 

сақталыпты. Жүздеген әшекейден тұратын алтын киімінің, өкінішке қарай, кейбір 

бөлігі ғана қалған. Сондай-ақ қоладан құйылған айна табылды. Оның сабы 

жыртқыш аңның бейнесінде жасалған. Қасына кендір дәнін ұнтақтайтын арнайы 

құрал мен ыдыс қойылған. Патшайым көп ауырған қартаң адамға ұқсайды. Қатты 

ауырған жан болғандықтан о дүниеге барғанда ем-домына қажет болады деген 

оймен жанына қойған. Сондай-ақ, бірнеше жылқының басына әшекейлі бетперде 

кигізілген. Бір аттың басында алтыннан құйған құстың бейнелері шықты. Бұған 

дейін №10 қорғанда табылған аттың ер-тұрманының әшекейлерінде бірнеше қораз 

бейнелері бедерленген болатын. №19 қорған да қатты тоналған. Бірақ тонаушылар 

қабірдегі мүрдені аяғынан сүйреп тартқан кезде бас киімінің бір бөлігі орнында 

қалып қалған екен. Яғни Есік қорғанындағы «Алтын адамның» бас киіміне ұқсас 

алтыннан жасалған сәукеле қалдықтары табылды. Өте қызық әрі құнды дүние. Бұл - 

енді бой жете бастаған жас қыздың мүрдесі. 

Берел қорымынан табылған жәдігерлер үлгісінің лабораториялық зерттеу 

жұмыстары қазір шетелдік зерттеу орталықтарында Токиодағы (Жапония) Ұлттық 

генетика институты мен Ресей ғылым академиясының Археология және 

этнография институтының Сібір бөлімінде жүргізілуде[3, 245]. Сондай-ақ 

отандық зерттеу орталықтары А.Х.Марғұлан атындағы археология институтында, 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлтық университетінде, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінде жұмыстар жүргізілуде. Шілікті қорымы бойынша 

жобаның жетекшісі тарих ғылымының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің профессоры Әбдеш Төлеубаев. Бұл қорымға қатысты 

материалдар реннесандық б.э.д. VII-VII ғасырларға жатады. Ежелгі Қазақстандағы 

сақ дәуірінің маңызды кезеңі дәл Шілікті қорымынан бастау алатынын айта кету 

керек. Зерттеудің маңыздылығы да осында. Ғалымдардың алдын ала жасаған 

сараптамалық зерттеулеріне сүйенсек, реннесандық жеке Шілікті мәдениеті болды 

деген болжам да бар. Бұл Қазақстан археологиясында үлкен серпіліс болатыны 
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анық. Мұның барлығы аталған жобаның ұлттық және халықаралық деңгейдегі 

маңызын айшықтайды. Жоба жетекшісі Әбдеш Төлеубаевтың зерттеуіне 

сүйенсек, Шілікті даласы – Шығыс өңіріндегі сақ ескерткіштерінің ең көне 

элитарлық ескерткіштері орналасқан жер. Жоба жетекшісі ерте темір дәуіріне 

жататын 200-ге жуық сақ обалары бар екенін айтты. Оның ішінде 50-ге тарта 

элитарлық немесе патша обалары бар. Еуразия даласында дәл Шілікті 

жазығындағыдай элитарлық обалар тығыз топтасқан аймақ өте сирек кездеседі. 

Жылқымен бірге жерлеу дәстүрі Шіліктіде бұрын-соңды кездеспеген болатын. 

Обаның үстіңгі бөлігінде қолы мен аяғы байланған әйел мүрдесі, одан 70 

сантиметрдей төменде ерінің жерленгені анықталды. Бұл да зерттеуді қажет ететін 

тың жаңалықтың бірі. Аблайкит қамал-ғибадатханасы зерттеу жобасының 

жетекшісі тарих ғылымының докторы, профессор, А.Х.Марғұлан атындағы 

археология институтының бас ғылыми қызметкері Карл Байпақов. Ортағасырлық 

Аблайкит қамал-ғибадатханасы Шығыс Қазақстанда болашақта экологиялық 

туризмді дамытатын маңызды аймақ. 

Қазақстан аумағында тибеттік буддизмнің таралу тарихынан сыр шертер 

Аблайкит ғибадатханасы 1654 жылы салынған. Жалпы, Шығыс Қазақстанда 

жоңғар дәуірімен мерзімделетін ескерткіштер көп. Ал бұл ескерткіш XVI 

ғасырға жататын құнды жәдігер. Ғибадатхана ішінен 350 жыл бойы жатқан, ескі 

моңғол тілінде жазылған қайың қабығы, мүсіндер және тағы да басқа қола 

ескерткіштер табылған болатын. Қырықүңгір, Қырық оба және Елеке сазы 

қорымдары жобасының жетекшілері тарих ғылымының кандидаты, Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразиялық ұлтық университеті археология кафедрасының мең-

герушісі Ұлан Үмітқалиев пен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің бас ғылыми қызметкері Ерден Оралбай. Елеке сазы 

ескерткіштері бұрын археологиялық тұрғыдан ешқашан зерттелмеген. Алғаш рет 

қазба жұмыстары жүргізіліп, ғылыми айналымға енгізіліп отыр. Елеке сазы 

жайлауын «Патшалар алқабы» деп айтуға толық негіз бар. Бұл жерде 7 қорым, 

300-ден аса қорған бар. Ең үлкен қорғанның диаметрі 120 метр, биіктігі 5 метр 

шамасында. Осы қорғанның қасында диаметрі 100 метр тағы бір қорған бар. Әр 

қорымдағы қорғандардың орналасуы да, қорғандардың сыртқы пішіндері де 

әртүрлі. Бұл жерде ерте темір дәуірінің ерте кезеңінен бастап көне түркі кезеңіне 

дейінгі ескерткіштердің бірегей, ақсүйектік түрлері орналасқан. Бұл қорымдар 

қола дәуіріне және алғашқы тас ғасырына тиесілі құнды ескерткіштер. Ежелгі 

Қазақстан тарихын зерделеуде сақ дәуірінің басты құрамдас бөлігі іспеттес. 

Сондықтан бағдарлама шеңберінде әлі де зерттеу жұмыстары жүргізілмек. –

Облыстың археологияны дамыту бағдарламасы аясында археологиялық 

нысандарда жүргізіліп жатқан зерттеу жұмыстарының биылғы жаңалықтары 

қандай? – Биылғы жаңалықтардың ішіндегі тұщымдысы – Берел қорымындағы 

обаның үстіне шыныдан саркофагтың салынуы. Саркофаг бағасыз археология-

лық жәдігерлерді сақтап қана қоймай, Қатонқарағай ауданының туристік 

кластерін кеңейтуде маңызы зор. Сондай-ақ, Тарбағатай ауданы аумағында 

Елеке сазы қорымынан табылған жәдігерлер зерттеушілер тарапынан өте үлкен 

қызығушылық туғызып отыр[4, 46]. 
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Археологиялық зерттеу жұмысының барысы хақында «Көне дәуір 

мұралары» атты үш тілде деректі фильм түсірілді. Бүгіндері бұл фильм 

облыстың тарихи құндылықтарын дәріптеудің ең ұтымды тетігіне айналды. 

Осы жылдың қыркүйек айында Өскемен қаласындағы металлургтердің 

Мәдениет сарайында «Алтай – түркі әлемінің алтын бесігі» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы өткізілді. Конференция аясында 

Металлургтер мәдениет сарайы алдында киіз үйлерге қойылған Шығыс 

Қазақстанда жүргізілген археологиялық қазба жұмыстар нәтижесінде табылған 

құнды жәдігерлер көрмесі ұйымдастырылды. Қорытындысы бойынша 

археология, түркология, алтайтану және өлке тарихы бойынша жинақ жарық 

көрд[5, 59]. Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан облыстық тарихи-

өлкетану мұражайында «Ата-баба мұрасы» экспозициясы жұмыс істеуде. Биыл 

мұражайға осы уақытқа дейін және биылғы зерттеу жұмыстары нәтижесінде 

табылған ұзын саны 3000-нан астам артефактілер осы топтаманы толықтырып, 

мұражай қорына берілді. Жалпы қабылданған бағдарлама археологияның 

маңызды бағыттарын дамытуға және ежелгі, ортағасырлық тарих пен 

мәдениетті тереңірек білуге жол ашатыны сөзсіз. 
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Қай халықты алмасақ та бәрі өз атауларының қалай, қашан шыққаны 

туралы тарихи деректерді өте қызығушылықпен іздестіре отырып, оның 

тарихына ерекше мән береді. Әлемде шығу тегі белгісіз, долбарлы күйде қалып 

отырған этнонимдер, атаулар бар. Сондай атаулардың бірі «қазақ» этнонимі 

десекте болады. Дегенмен «қазақ» этнонимін анықтауда қаншама еңбектер 

пайда болып, олар өзіндік ерекшелігімен құнды болып табылады. 

«Қазақ» атауы көптеген ғалымдар мен жазушылардың ой-пікір 

таластырған, таптаурын болған тақырыптың бірі. Бұған дейін ғалымдар тарихи 

түпнұсқаларды сүзіп өтіп, ғасырлар тереңінен жоқ іздегендей хронологиялық 

мол уақытты қамтыған тарихи және филологиялық зерттеулер жүргізіп, жүзден 

астам ғылыми мақалалар жарық көріпті. Бұл еңбектер - «қазақ» этнонимінің 

тарих аренасына шыққан кезеңін іздестірумен қатар этимологиясына, атаудың 

мән мағынасына сараптама жасауға талпынған еңбектер. 

Зерттеушілер бұған дейін төмендегі екі тарапта «қазақ» атауын 

қарастырып келеді. Онда: 

1.Екі атау өзара бірігіп бір атауға айналған деген ұсыныс (кас+сақ; 

қай+сақ; һаз+сақ т.т.). Бұл ұсыныс ғалымдардың назарын аудара қоймады. 

Оның себебі; бірінші: тек қана филологиялық сөз ойнатудан аса алмаған; екінші 

ертеорта және орта ғасырда екі тайпаның бірігуінен пайда болған жаңа 

тайпалық одақ сол құрамға енген ру-тайпалардың атауының алғашқы 

буынынан құралып аталуы немесе екі атаудың өзара бірігіп бір атау құрғаны 

туралы тарихи дерек азиялық көшпелілерде кездеспейді. Әлдісі әлсізін басып 

алады [1, 3]. Сөйтіп ел аты жеңген күштінің атауымен аталады. Қараңыз: Түрік 

қағанаты дәуірінде моңғол, таңғут, тивет тайпалары түркі аталды. Моңғолдар 

күшейгенде түркі тайпалары моңғол атанғандығын Рашид-ад-диннің 

шежіресінде жазып қалдырған. 

Демек, Қ. Салғараұлының «... олардың біріккенде әлсізі өзінен күшті 

тайпаның құрамына еніп, сіңісіп кетіп, сол үстем тайпаның атымен аталған, ал 

ыдырағанда, әлгі бірлестіктен бөлініп шыққан тайпаның атымен, болмаса 

көсемінің атымен аталған. Бұл иісі – көшпелілерге тән, ортақ тарихи 

заңдылық», -деген тұжырымы тарихи шындық. 

Ал, Моңғолдың құпия шежіресіндегі «Хасаг» деген атау арбаның құрсау 

теміріне байланысты қойылған атау. Мұны тайпа этнониміне байланыстырудың 

қажеті жоқ. 

1.Гуз (гузз), гозок (гузок, гузак, гозак), госок (косок, козак, кузок), казак, 

қазақ атауларының мәніне, іс-қимылы және әрекетіне байланыстыра 

қарастырып келді. 

Бұл тарихи этнонимдердің түркі тілі заңдылығына байланыстылығы, 

және қалай пайда болғандығы, атауды қолданған елді мекеннің, халықтың 

тілінің ерекшелігі, әлеуметтік топтардың өмір сүру ритімі, дәстүр-салты, 

психологиясы, дүниетанымы т.с.с. қоғамдық үрдістері уақыт пен кеңістік 

аясында бір жүйеде қарастырылмаған. 

Осының салдарынан «қазақ» этнонимінің мән-мағынасы бүгінге дейін 

толық ашылмаған даулы тақырыптың біріне айналып келді. 
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«Қазақ» этнониміне байланысты П. Бутков, А.Левшин, А.Н. Самойлович, 

Бернштам, М.Б. Ахынжанов, С.Г. Ибрагимов, Ә. Марғұлан, Г.Ф. Благова, 

М.Сейітов, Ә.Сараев, Ә.Қайдаров, Е.Қ. Қойшыбаев, Қ.Салғараұлы, З.Қинаят, 

Н.Ж. Мыңбаев, Қ.Қыдырбаев сияқты зерттеушілердің сараптамалық 

мақалалары жарық көрді. 

Сөз еткен мақала авторлары тарихи түпнұсқаларға «қазақ» этнониміне 

қатысты төмендегі деректерді пайдалана отырып, өздерінің тұжырымдарын 

жасаған. Онда: 

-  А. Вамбери, М. Ақынжановтар Фердаусидің (935-1020 жж). Шах-наме 

дастанынан: «қазақ», «қазақ хандығы» деген ел Көк теңізден (Арал. т) ары 

солтүстікті мекендеп отырған күшті және көп санды ел бар" деген дерек 

келтірген еді. А. Вамбери мен М. Ақынжановтың бұл дерегін С.К. Ибрагимов, 

германиялық Фриц Вульф (Fritz Wolff) – тың құрастырып, неміс тілінде  

1935 жылы басып шығарған Фердаусидің «Шахнаме»-сынан іздестіріп 

тексерген екен. Өкініштісі, С.К. Ибрагимов «казах» деген атауды айтпағанда, 

«қаған, хан» деген терминдерді де таппаған. 1965 жылы Москвадан орыс 

тілінде басылған (аударып, түсініктемесін жасаған Ц.Б. Бану-лахути) 

Фердаусидің үш том «Шахнаме» дастанын сүзіп шықтық. Мұнда да «Қазах», 

«қазақ хандығы» деген атау таппадық. Керісінше І томында  «Хузистан»  

(гузистан = оғузстан), ІІІ томында «Хузийский край» (гуз = оғуздардың қыр 

өлкесі)деген атауларды жолықтырдық[2, 49]. 

-  1245 жылдары жазылған қыпшақ–араб сөздігін зерттеп, аударған 

М.Т. Хоутема. «Қазақ» атауының араб тіліндегі түсіндірмесін «Әл-Мужәррад» 

деп оқып, мағынасы «елін, отанын, туған жерін тастап кеткен кезбе 

қаңғыбастар» деп аударған еді. 

-  1245 жылы жазылған қыпшақ-араб сөздігінің қолжазбасымен арнайы 

жұмыс жасаған жас ғалым Қалдыбай Қыдырбаев біздің көзімізді ашып, 

сөздіктегі «қазақ» атауының араб тіліндегі мағынасы «Әл-Мужәррад» емес, 

«Әл-Мухәррәд» екенін анықтап берді. «Әл-Мухәррәд – "үйлі болып бөліну, 

бөлек шығу" деген мағынада екенін тайға таңба басқандай дәлелдеді. Сөйтіп ол 

М.Т. Хоутсманың 100 жыл бойғы қателігінен бізді арашалап алып шықты.. 

-  Византия императоры Константин Богрянародный (913-959 жж) 

«косагтар»-кавказдағы этникалық топтар дейді. 

-  Каспий теңізінің атауы, осы теңіздің маңында өмір сүрген «касог» 

тайпасының атымен аталады. 

-  Х ғасырда өмір сүрген араб саяхатшысы Масудидің «Мурудж ал-

дзахаб» (934 ж) еңбегінде "Алан патшалығының сырт жағында Кабх (кавказ 

тауы) пен Рум (Византия) теңізінің аралығында «касог» деген халық бар. Олар 

магтардың дінін тұтынады" дей келіп, ары қарай адамдары өте көрікті, «тала» 

деп аталатын мата тоқитынын мәлімдеген. 

- 1282 жылдары Курск кіназдарының шақыруымен Пятигорскден барған 

черкасстар (шеркеш) «Газогтар (гозаг)» деп аталатындығын, олар түркі тілінде 

сөйлейтіндігін Д.Ж. Коков ғылыми еңбегінде мәлімдеген. 
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- Орыс жылнамаларында 965 жылдары болған оқиғаға байланысты 

«Касоги» (қараңыз... одоле Святолслов козаром и град их Белую Вежу взят и 

победе ясы и касоги, и приде ко Киеву». 

- Араб-парсы саяхатшылар белгілеуінде «Гуз даласы (Музафат Әл-

Гуззия)». 

- ХІІІ ғ. «Повести временных лет» нұсқасында «кашак». Түркі-қыпшақ 

басқыншылығына бағынғысы келмеген бір топ далалық көшпелілер Қара 

теңіздің, Донның сыртына қарай қашып кеткен. Бас бостандығын сақтап, 

қарсыласып қоныс аударған адамдарды «кашак» деп атаған деп хабарлайды 

орыс жылнамашысы Нестор. 

- Нестор 1223 жылы моңғолдардың орыстармен Калькада болған соғысы 

қақында: «Шыңғыс хан армиясы Кавказдан асып келіп Оңтүстік Орысқа 

шабуыл жасаудан бұрын қазақтарды бағындырды». 

- М. Хайдар Дулатидің Рашидасында «қазақтар». Онда: «... Сүйтіп Керей 

мен Жәнібек өзінің елінен ірге бөліп қашып шығып, біраз уақыт қаңғырып 

жүрді. Оларды «қазақ» деп атады. Ақыры сол атқа ие болды. М.Х. Дулатидің 

өзі де «қазақ» боп қашып шыққанын, әрі ол - Орыс ханның ұрпағымен 

жауласқан шайбаниліктердің ұрпағы. Сондықтан да ол көңіліне дық алып, 

«қашып шыққан», «қашқын» сөзін қолданған. Бұл арада әулет аралық 

жауластық бар. Ал, Керей, Жәнібек екеуі М.Х. Дулати сияқты елін, жерін 

тастап қаңғып кеткен жоқ. Өз жерінде, өз елінде билікке оппазиция болып 

бөлініп шығып Қазақ хандығын құрды[3, 4]. 

- ХVІ ғ авторы Ибн Рузбихан Исфаханиде «қазақтар». Онда: 1550-1560 

жылдары Ақорда құрамында қыпшақ, қазақ, маңғыт тайпалары Еділден 

Сырдария аралығындағы алып аймақта мекендегенін паш етеді. Бұл тайпалар 

қазақ хандығын құрды. 

- ХІV-ХV ғғ. дерегі Шайбани–наме, Нусрат-наме іспетті түп-деректерде 

Орта Азияда «қазақ шығу» «қазақылану» деген атау қалыптасқандығын 

дәлелдейтін дерек сақталған. 

- 1376 жылдары жазылған Шараф аддин әл-Йаздидің «Зафар-наме» 

кітабында Дешті-қыпшақ жерін, және Орданы, оның тағын қорғап тұрған күш 

бірлігін «Өлейт Чатур* қазақ» (Орданың тұрақты қорғаушысы) деп атаған 

(ölej-мықты; чадур-сенімді. Олардың сенімді қорғаушы жасағын осылай атаған. 

- Ақсақ Темірдің армиясында «қазақ мыңы» атты қарулы жасақ болғаны 

қақында дерек сақталған . 

- Масуди еңбегінде «касог / касек». Қаратеңіз жағалауына орналасқан 

Алан елінің қаласының атауы. 

- Тағы сол Әл-Масудиде: «Гуз мемлекетінің бір бөлігі – көшпелілер, бірі 

– қала тұрғындары, бәрі Гуз тайпалары. Олар жоғары, төмен, орта болып үшке 

бөлінеді». 

Бұл тарихи түпнұсқа деректерді «қазақ» атауына арнайы үңіліп, оның 

мән-мағынасын ашуға талпынған жоғарыдағы ғалымдардың ұсыныстарын бір 

жүйеде алып қарастыралық. 
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Өзіне дейінгі батыс зерттеушілерінің түсініктемелерінің басын қосып, 

сараптаған П. Бутков «касак», гозак / гузак, гозок /гузок, кашак, қазақ 

атауларының мәнін жазалаушы отряд, сағшы, күзетші, қашқын, жалданған 

сарбаз, жалданған шекара сақшысы, дүние табу үшін елін жұртын тастап 

кеткендер, кезбелер т.с.с. деп М.Т. Хоутсманың әсерімен түсініктеме берген 

В.В. Радловтың түркі тілдес халықтар, олардың ішіндегі қырғыздар 

(қазақ), шорлар, телеуіттер туралы «негізі жоқ қызықты оқиға іздеген 

адамдар» деген пікірінен де М.Т. Хоутсманың әсері көрініп тұр. 

Г.Ф. Благава «алғаш кезде «жеңіл қаруланған», «азат аттылар», кейін 

«басыбайлылықтан қашқандар», деген тұжырым жасай келіп, бұл атауды 

көптеген халықтарда қолданғанын, соның ішінде орыс тіліне де енгенін ашық 

мәлімдеді. 

Орталық Азияға байланысты мұсылман авторларының жазып кеткен 

дүниелерін түпнұсқада жетік меңгерген, қазақтың ғұлама ғалымы Ш. 

Уәлиханов, Ә. Марғұлан «қазақ шығу», «қазақ болу» ұғымына тоқтала келіп, 

ХІІ-ХV ғасырларда Орталық үкіметтен қуғын көрген тегіндер, сұлтандар, 

билер, батырлар Ордадан қырға қашып «қазақ» болып жүргенін дәлелдеді. 

Нақты деректермен атын атап түсін түстеп көрсетеді. Олар: Хорезмдік 

Мухаммед Махди хан, Едіге, Шайбени, Әмір Темірдің ұрпақтары, Хусейін 

Байқара мен Алау-еддин мырза, Алтын Орданың Тоқтамыс ханы т.с.с. тарихта 

аты белгілі тұлғалар. 

Қ.Қыдырбаевтың түпнұсқа қолжазбаны зерттеп ұсынған пікірі 

Ш.Уәлиханов, Ә.Марғұлан іспетті ұлы ғалымдардың ұстанымымен ұштасып, 

сабақтасты. «Әл-Мухәррәд» (үйлі болып, бөліну) дегені үлкен ордадан немесе 

билеуші биліктен бөлініп шықты деген мағына береді. Түріктердің санасына 

сіңіскен оғузшылдық (гуззшылдық) – қазақылық, қазақ боп кету менталитетін 

айқындап тұр. Өйтсе, қыпшақ-араб сөздігіндегі «қазақ» атауы «бөлініп 

оппозиция болу (қазақ боп кету)» деген мағына береді[4, 9]. 

Біздің тарапымыздан жоғарыдағы тізімге әлемге аты әйгілі қолбасшылар 

мен хан, қағандарды қосуға болады. Онда: 

• Сюнну (хунну – ғұн) көсемі әкесі Түмен ханға оппозиция болып, оны 

өлтіріп Сюнну империясын құрған Моудун (Бұмын. Қазақ баспасөзінде Мөде) 

оғуз-оқ (қазақ) болған. 

• Жужан хандығына қарсы тұрып, қырға қашып шығып, өз тобын құрып, 

кейін оғуздарды жаулап алып, күшейген алғашқы Түрік қағанатын орнатушы 

Бұмын қаған да (545 ж) оғуз-оқ (қазақ) (оппозиция) болған. 

• Таң империясына қарсы шығып, 17 нөкерін ертіп, тауға қашып кетіп, 

кейін өз армиясын жасақтаған екінші Түрік қағанатын орнатушы Құтлұғ Елтіріс 

қаған да алғашында «қазақ» болған. 

• 1280 жылдары Темужин (Шыңғыс қаған) де өз тайпасынан ысырылып 

шетте қалып, қашқын болып жүріп, маңына төрт нөкерін қосып алып топ 

құрып, кейін нығайып алғаннан кейін өзінің тума Боржғын тайпасын 

бағындырып, одан соң әлемге әйгілі Моңғол империясын орнатқан. 

Бұл да осылайша оппозиция болған. 



89 

• Барлас руынан шыққан Тарағай бектің ұлы Темір 1350-1360 жылдары 

шағын салт атты топтың басшысы болып сандалып жүріп, 1361 жылдан Тоғлұқ 

Темірге қызмет етті. Одан соң оны төңкеріп тастап билікті қолға алып өз 

хандығын құрған. 

Бұл тарихи нұсқалар мен ғылыми мақалалардан төмендегідей қорытынды 

шығаруға болады. 

• Гозак (гузок, қазақ) – ұлы далада еркін өсіп, жастайынан әскери өнерге 

жетілген жігіттер шоғыры. Олар ру-тайпасын тастап басыбайлылықтан қашып 

шығып сахараның сайыпқырандарына айналған. Мыңдаған шақырымды артқа 

тастап бай-манаптардың жылқысын барымталап, батыс, шығыстың бай 

саудагерлерінің керуенін олжалады. Түскен олжаны өз халқының кедей-кепшік, 

жоқ-жітіктеріне таратып беріп келген. Олар жергілікті билікке бағынбай 

оппозиция болып кетеді. Оларды ең әуелі халқы қорғайды, одан соң өздері де 

ізін жасырып үлгеретін болған. Олар үшін бұл әрекеттері үлкен ерлік, әрі 

қызық. Оларға халқы небір әндер арнап, жырға қосып, аңызға айналдырып, 

ұлықтаған. Қыран бүркіт, құмай-тазы, жүйрік ат, сұлу қыз осыларда болған 

("Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған"). Міне, сондықтан да оларды қарсыластары 

«кезбе», «қаңғыбас», «үйсіз-күйсіздер», «тонаушылар» деп атаған. 

• Бұла күші тасыған осы сайыпқырандарды ақылды байлар мен билер, 

сұлтандар, билік жүйесі өздеріне қолайлы жағдайда пайдаланып келген. 

Арнайы келісім бойынша, өз қызметтеріне шегіп, орда, шекара күзетіне, бай-

манаптар арасындағы қақтығыстар мен соғыстарға пайдаланған. Сондықтан да 

газак / гузок = қазақтарды «сақшы», «шекара күзетшісі» деп түсінген[5, 190]. 

• Орталық билік жүйесі - хандықтар оларды ерікті түрде өздеріне тартып, 

армия жасақтаған. Бұған мысал ретінде, Шайбанидің, Темірдің Қазақ 

мыңдығын т.с.с. атауға болады Әлішер Науи: «Шах «қазақ» болып кетсе, кім 

оған әскерін шығарып, кім қылыш көтерер еді» деп бекер айтпаған болар. 

Сондықтан да бұларды «қарулы жасақтар» деп атаған. 

• Кей жағдайда өз ортасынан бөлініп шыққан салт атты топ бұқара 

халықтың қолдауын тауып, күш-қуаты толысқан жағдайда билікке ашық қарсы 

келіп, өз ұлысын, хандығын құрып, ел билігін қолға алған. 

Бүгінге дейін селжүк тобынан басқа түркі тілдерінің түркілік лексикалық 

қорында «g (г)», γ (ғ) дыбысымен басталатын түбір сөз тым аз. Тек қана селжүк 

тобы «g (г)» дыбысымен 79 түбір ғана қолданады екен. Ал қыпшақ тобының 

тілінде «g (г)», γ (ғ) дыбысымен басталатын түркілік түбір бүгінге дейін болмаған. 

Аталмыш аймақта түріктердің «j» тілді оғуздар мен «ž» тілді қыпшақ 

топтары өмір сүрген. Солардың тұрғылықты (автохтондық) мекені. Көршілес 

жат жұрттықтардың әсерінен өзара тілдік ерекшеліктері ұлғая түсті. Сөз етіп 

отырған аймақтың сексенге жуық пайызында қыпшақ, оғуз-қыпшақ, оғуз-

қарлұқ тілді түріктер өмір сүріп келген. Демек, гозок (гузок), газок (гузок), 

гозак (гузок) қайдан келді, түркі этносының тұрғылықты мекені болған 

осыншама алып аймақтағы халық қалайша бұлай атанған деген сұрақ туады. 
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Б.ж.с. І ғасырынан бастап (мүмкін одан да бұрын болар) Амудария, 

Сырдария бойында парсылар мен түріктер қоян-қолтық араласып өмір сүрді. 

Тайпалар мен хандықтар арасындағы шайқастарда да, сауда-саттық, мәдени-

рухани алым-берімде де бірге болды. 

Ол дәуірде Амудария, Сырдария бойын оғуз хандығы, оғуз тайпалық 

одақтары (іч-оғуздар (скифтер), печенектер, қаңлылар, оғуздар) мекендеді. 

Амударияның түрікше атауы «Окс үгүз-оғыз өзені» деп аталады. Кейін оны 

парсы текті ирандықтар Вахш (су иесі-рухы), арабтар «Жейхун» деп атап 

тарихи түпнұсқаларында жазып қалдырған. 

«Окс» деген байырғы түркілердің «oγuz» (оғуз) тайпасының атауы. 

Амудария бойындағы қала Окс (оғуз) атанған. Осы Окс-үгүз (оғуз дариясы) 

бойындағы тұрғылықты түріктерді Орхон ескерткіштерінде Отуз-оғуз деп атаған. 

Оғуз тайпалары мен тайпалық одақтарын араб-парсы деректерінде 

«guz/gyzz, guzzoq (guzoq)» деп белгілеген. Ал Кіндік Азиядағы (Моңғол үстірті, 

шығыс түркістан) оғуз тайпаларын «тоғузгузз / тоғузгуз» деп белгілеген 

(қараңыз. Бартольд т.VІІІ. 524). Түркілердің оғуз (oγuz) сөзін, парсылар мен 

арабтар өз тілдерінің дыбыстық заңдылығына сай осылайша «gyzz / guz», 

guzzoq / guzoq деп атаса, византиялықтар uz (уз) деп таңбалаған[6, 36]. 

Байырғы Көк Түрік империясы (545-841 жж) құлағаннан кейін Орта 

Азияға мұсылман әлемінің ықпалы ерекше күшті болды. Араб әлемінің Орта 

Азияны экспансиялау барысы VІІІ ғасырдың екінші жартысынан бастап ерекше 

күш ала бастады. 50 мың араб үйелмені Орта Азияға қоныс аударды .Мұсылман 

идеологиясын насихаттау қарқын алып, түркілердің дүниетанымы, ұстанымы 

100% өзгеріске ұшырады. Исламды қабылдаушылар салықтан азат етілді. Араб 

тілі билік тіліне айналды. Бұрынғы парсы, түрік тілдері отбасы ошақ қасының 

тілінің дәрежесіне құлдырады. Әдебиет, мәдениет сауда-саттық, жарлық, арыз-

өтініштер араб тілінде жазылды. Әлемнің әртүрлі елінен келуші саудагерлер 

араб тілінде ғана қатынасты. Осылайша аз уақыттың ішінде жат жұрттық араб 

тілі билеуші тілге айналды. 

ІХ ғасырда Араб халифатының қуаты бәсеңдей бастаған кезде араб 

тілінің орнын парсы тілі иеленді. Сөйтіп, парсылар мен арабтарға солардың 

атап үйренген атауы бойынша guzoq (гузок / гозок), gazok / газок, gozak (гозак), 

gazak (газак) деп айтылу қажеттілігі туындайды. Демек, тұрғылықты түріктер 

(оғуздар, қыпшақтар, қаңлылар, печенектер т.с.с.) түркі тілінің айтылымында 

«g», «γ» дыбысымен басталып айтылатын заңдылық болмағандықтан түркі 

тілінің дәстүрлі дыбысталуына салып «qazaq» боп айтылып қалыптасқан. 

Амудария, Сырдарияның ежелгі түрғындары болған оғуздардың бір 

саласы печенегтерді оғуздар (гузздар) ығыстырып Балқан мүйісіне итеріп 

шығарды. Кейін осы жауынгер оғуздарды (гуздарды), қыпшақтар, және Кіндік 

Азиядан барған Тоғуз-оғуздың қарлұқтары тықсырып Кіші Азияға өткізіп 

жіберді. Міне осынау есеп-қисапсыз соғыс, шайқастың салдарынан ежелгі 

оғуздардың алдыңғы легі Қаратеңізге, Селжүк оғуздар Византияның 

Константинополына жетті. Бұлардың барған жерінде ерікті жасақтар, ата-

бабасынан бермен қарай дәстүрге айналған оғуздық психология, оғуздардың 

оғузшылдық (қазақлық) әрекетімен өздерінің тайпа көсемдеріне, ұлыс 
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хандарына, қожайындарына қарсы келіп, оппозиция болып өз ортасын тастап 

шығып отырған. Сөйтіп, біраз уақыттан кейін өздерінің қарулы жасақтарын 

құрып далалық әрекетін барған жерінде қайталап отырған. Осы гуззшылық 

(оғузшылық-қазақшылдық) дағдының, әрекеттің нәтижесінде «қазақ» атауы 

өмірге келген. Осы атау кейін бүкіл бүтін бір ұлттың, мемлекеттің атауына 

ұласқан сияқты. Түркілердің өз қолдарымен жазып қалдырған, немесе өздері 

араласқан Рашид-аддин, Оғуз-наме, Әбулғазы шежірелерінде түркілердің арғы 

бабасы оғуздан шығаратынына тарихшылар көңіл бөлу керек сияқты[7, 25]. 

Жоғарыда біз сөз етіп, арнайы тоқталған тарихи-түпнұсқа деректегі гуз, 

гузок, газок, госак, косок, казак, қазақ, атауының Кіндік Азиядан Қаратеңізге 

дейін таралу себебі осы тарихи оқиғаға тікелей байланысты. 
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Ақжан Машани – қазақтың үлкен геолог ғалымдарының бірі. Геология, 

минерология саласына қосқан үлесімен қатар, оның әл-Фарабиді әлемге қазақ деп 

танытып, қазаққа қайтарғанының өзі кез-келген адамның қолынан келе бермейтін 

іс. Ақжан Машанидың бар саналы ғұмыры Кеңес кезеңінде өтсе де, намазын қаза 

қылмаған, Құранның ішкі сырына үңіліп, ол туралы үлкен еңбектер жазған. 

Ақжан – Ілияс Есенберлиннің қаламына арқау болған Машан бидің 

немересі. Ақжан Машани 1906 жылдың 2 қарашасында Қарқаралының оңтүстік-

шығысындағы Қызылсүйір деген жерде Машан бидің кенжесі Жақсыбектің 

шаңырағында дүниеге келген. Атасы Машан би өз заманында Арқадағы атақты 

адамдардың бірі болыпты. Ғалымның шәкірті Шамшиден Әбдіраман: 

“І.Есенберлиннің “Қаһар” романында есімі Масан би деп, бір әрпі ғана өзгертіліп, 

ерекше ілтипатпен аталатын Машан би – Абайдың әкесі Құнанбай қажымен 

үзеңгілес, сыйласып өткен замандасы еді. Бұған қос құдандал-жекжаттығы және 

бар-тын. Кіші келіні Жақсыбек отауының қазанасары Ғайшаның төркіні Тобықты 

болатын. Қарқаралыда мешіт салдырған жылы Құнанбай қажы Машан би үйінде 

ерулеп жатар еді. Қарқаралы дуанының игі-жақсылары аға сұлтан Құсбек пен 

Жамантай төрелерге дейін әділ де, белді би Машанды ішке тарта өзімсініп, 

ілтипатпен Машекем деп, өсер ұрпағына үлгі-өнеге етіп отыратын Жамантай 

төренің: “Машан, Машандай ұл туғанша қашан” деп оған деген ілтипатын риясыз 

ризалығын әркез жиі қайталағандығы осыдан болар. Бүгінде Машан бидің көзі 

тірісінде айтылған сөз ел аузындағы қанатты нақылға айналып кеткен-ді”, – деп 

жазады. Осы жолдардан-ақ Ақжан Машанидың текті жердің ұрпағы екенін 

байқаймыз[1, 16]. 

Ақжанның әкесі Жақсыбек дәулескер күйші болыпты. Көзін көргендер әке 

жолын қуса Ақжаннан да тамаша күйші шығар еді деседі. Ғалымның өмірбаянын 

жазушылар оның тәрбиесіне немере ағасы Нөгербектің ықпалы мол болғанын 

айтады: “Құнанбай мен Машан би жарастығы Шәкәрім – Нөгербек 

сыйластығымен жалғасқан-ды. Олар кем дегенде жылына бір рет Қоянды 

жәрмеңкесінде қауышатын. Осындай бір сәтте ағаға ілесіп тай мініп базарға 

барған бала Ақжан Шәкәрімді көргені де бар-тын. Бала Ақжан Абай мен Шәкәрім 

өлеңдерін Нөгербек аузынан талай естіген-ді. Нөгербек Қарқаралы қаласына 

жақын жерде салынған “Ақтерек” мектеп-интернатында Ә.Бөкейхановпен бірге 

оқыған, кейін Әлихандай білім қуып кете алмаса да көкірегі ояу, зерделі аға 

жиын-мәслихатқа бара қалса, Ақжанды жетектеп ала кететін-ді”. 

Геолог Ақжан. 1926 жылы Ақжан Машани Қарқаралыдағы Әлімхан 

Ермеков ұйымдастырған педучилищеге оқуға түседі. Жүсіпбек, Міржақып, 

Ахметтермен Уфадағы “Ғалия” медресесінде бірге оқыған, осы училищеде 

сабақ берген ұстазы Манан Тұрғанбаевты Ақжан кейін де жиі есіне алып 

отырады екен. 1929 жылы оқуын бітіріп, Абыралыға барғанында “Абыралы 

көтерілісі” аталатын қанды оқиғаны көзімен көрген Ақжан ашаршылық 

жылдарын басынан өткерген қазақтың ортасында болады. 1932 жылдың 

зұлматында Семей облыстық оқу бөлімінде қызмет етіп жүрген кезінде әке-

шешесі Абыралы көтерілісінен соң айдалып кеткен жетім балаларды жинап, 

жуындырып, қолдарына бір-бір үзім нан ұстататады. Сонда аштықтан жақтары 

қарысып қалған сәбилер аузын аша алмай жылағанын көрген Ақжан кейінге 
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дейін бұл оқиғаны ұмыта алмапты. Мұны кейін естіген ұстазы Манан 

Тұрғанбаев шәкіртінің жетім балаларға жасаған қамқорлығына: “Миллатыңа 

қызмет жасаған екенсің. Алладан қайтсын” деп риза болған деседі. Сол жолы 

көреген ұстаз зерек шәкіртіне Семейдегі кен-металлургия институтына оқуға 

түсуге кеңес береді. 

1933 жылдар Ақжан өміріндегі ауыр жылдар еді. Дәл осы жылы ол 

Шәкәрім қажының атылғанын естиді. Елде әкесінің өмірден өткенін біліп, 

топырақ салуға бара алмайды. Өзінің рухани ұстазы санайтын ағасы 

Нөгербектің балаларына талғажау іздеп, аштықтан Ақтоғай жақта өмірден 

өткенін біледі. Бірақ жас жігіт қайғыға сынып кетпеді, қайта керісінше шыныға 

түсті [2, 144]. 

Ұстазының кеңесіне құлақ асқан Ақжан институтқа оқуға түсіп, оны 

қызыл дипломмен бітіреді. Осы студенттік жылдарында И.В.Мушкетовтың 

“Жалпы геологияның қысқаша курсы” мен И.Потемкин бастаған авторлар 

жазған “Геология және минерология” оқулықтарын қазақтарға оқуға жеңіл 

болсын деп қазақ тіліне аударады. 1946 жылы докторлық жұмысын қорғап, 

жаңадан шаңырақ көтерген Ұлттық Ғылым академиясының Жер ғылымы 

бөлімшесінің тұңғыш корреспондент мүшесі болып шығады. “Жер сыры”, 

“Жер құрылысы”, “Жер астына саяхат” еңбектерін жазады. Оның “Жер 

құрылысы” атты кітабына алғысөзді академик Қаныш Сәтбаев жазды. 

Шәкірттерінің бірі, академик Әлия Бейсенова ұстазының еңбегіне баға 

беріп: “Мамандығы жағынан Ақаң маркшейдер еді. Ол политехникалық 

институтта ұзақ уақыт “Маркшейдерлік іс және геодезия” кафедрасын 

басқарды. Қазақстанда мұндай маман көп емес. Маркшейдерлік – білімнің 

шыңы. Ақаң тек қана маркшейдер, геолог емес, ол қазақ ұғымында 

полеонтологияның, минерологияның, кристалографияның, стратиграфияның 

негізін салған адам. Жер ғылымының жаңа саласы – геомеханиканың негізін 

қалаушылардың бірі”, – деді. 

Әл-Фарабиді қазаққа қайтарған Ақжан Машани. Ақжан Машанидың 

тарихта қалған ең үлкен еңбектерінің бірі – Әл-Фарабидің қазақ топырағында 

дүниеге келгенін, оның қазаққа тиесілі екенін әлем халқы алдында дәлелдеуі 

болар. Өйткені әл-Фарабиға таласқандар өте көп еді. 

Ақжан әл-Фараби есімін алғаш 1943 жылы Чехия Ғылым академиясының 

президенті, соғыс жылдары Алматыға ығысып келген Э.Кольманнан естиді. Сол 

сәтте-ақ “Ол қазақ болмасын” деген ой санасында жылт еткен ғалым, кейін 

Отырарда дүниеге келгенін анықтағаннан кейін әлемге оның “қазақ” екенін әйгілеуді 

өзіне мақсат тұтады. Геология саласында бастап қойған монографиясы мен 

мамандығы бойынша атқаруы тиіс жұмыстарды былай ысыра тұрып, әл-Фарабиға 

толықтай кіріседі. Өйткені өзі айтпақшы: “Бабаның мұрасын іздеуді 2-3 жылға 

доғара тұрсам, бәлкім әл-Фараби өзбек ағайындарға өтіп кетуі әбден мүмкін еді”. 

Ақжан Машани жұмысын Берлин, Лисабон, Париж, Каир, Мадрид қалаларының 

кітапханаларына баба еңбектерін іздестіріп, сұрау салудан бастайды. Солай 

Ыстамбұлдан біраз дүние табады. Шетелге кетіп бара жатқанның бәріне «қарай кел» 

деп, әл-Фараби мұрасын тапсырады. Нәтижесінде, академик дәрігер Сайын 

Балмұханов Ыстамбұлдан әл-Фараби кітаптарының тізімін әкеп берсе, академик 
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Шаһмардан Есенов Канадаға барған сапарында екінші ұстаздың Бейрутта араб 

тілінде шыққан еңбегін әкеліп, сыйға тартады. Ал өзі әл-Фарабидің үш кітабын 

бірдей “Ғалия” медресесінің кітапханасынан табады [3, 37]. Солай 1971 жылы 

Мәскеуде өткен ғылым тарихына арналған ЮНЕСКО-ның 13-конгресінде әл-

Фарабиге арналған симпозиумде А.Машани бастаған қазақ ғалымдарының 

зерттеулері әл-Фарабидің 1100 жылдық мерейтойына арналған халықаралық 

конференцияны СССР-де, Қазақстанда өткізуіне шешім алуына негіз болды. Бұл 

шешімнің өзіне Машани оңайлықпен қол жеткізген жоқ. Өзбектердің әл-Фарабиге 

қалай таласқаны туралы ғалымның шәкірті Шамшиден Абдраман былай деп еске 

алады: “Фарабиді іздеу сапарын Ташкенттен бастаған Ақаң ондағы Бируни атындағы 

Шығыстану институтында әл-Фараби атындағы ешқандай деректің жоқ екендігіне 

көзі жетті әрі өзбек ағайындары әл-Фараби есімін мүлде естімеген болып шықты. 

Институт директорының орынбасары Мұзафар Хайруллаевтың Ақаң жинаған әл-

Фараби тұрғысындағы азды-көпті мәліметтеріне таңырқауында шек болмады. Оның 

болашақ докторлық диссертация тақырыбының тағдырын сол жолы анықтауға Ақаң 

себепкер болды, баба хақындағы қолда бар материалымен бөлісті. Ақжан ағаның 

бұлтартпас дәлелді құжаттарын көре тұрса да өткен ғасырдың алпысыншы 

жылдарының басында: “Мына сәлде киген молдаң кім өзі? Қазақ болса, руы кім 

екен? Еңбегін неге арабша жазған?” деп қазақ ғалымдары ит-тартыспен өткерілген 3-

4 жылдың ішінде әл-Фарабидің өзбек тілінде бірнеше мұрасы жарық көріп, бұл кезде 

Хайруллаев Ақаң ұсынған тақырыпты игеріп, әл-Фараби философиясынан 

докторлық диссертация қорғап алып, енді қазақтың ұлы перзентін өздеріне еншілей 

бастаған-ды. 

Осындай әңгімені Ақжан әл-Бирунидің 1000 жылдық мерейтойына барған 

жолы естиді: “Ақжан-әка, әл-Фараби заманында қазақ-өзбек еншісі бөлінбеген 

ел еді ғой, енді оны қазақ тумасы деп бөле тартпай, өзбек халқына да 

ортақтастыра бермейміз бе?” дегендерге Машанов: “Түрік тумаларын бөліп-

жару қазақтан басталған жоқ-тын. Науаи, әл-Бируни, әл-Хорезми туған 

кездерде де қазақ пен өзбек еншісі ортақ емес пе еді? Қазақ жері – Отырарда 

туған әл-Фарабиді ортақ еткілеріңіз келсе, сонда өздеріңіз жеріне қарай 

еншілеп алған өзге даналарды да ортақтастырайық”, – деген-ді. Сол кезде 

Қазақстандағы фарабитанудан ауыз толтырарлық Машанов бастамасынан 

хабардар Мұзафар: “Құп, Фараби қазақ болсын, Ақжан-ака. Бірақ сіз Ташкентке 

келіңіз, Бабаңды тануға сізге барлық мүмкіншілік тудырылады”, – деп қазақ 

ғалымдарының арасындағы баба мұрасына атүсті көзқарастан хабардар 

Мұзафар Фарабиді өзбек етудің басқа бір айласын ұсынған болатын. 

М.Хайруллаевтың әл-Фарабиді ташкенттік еткісі келген пиғылы 1971 жылы 

Мәскеуде өткен халықаралық конгрестің 13-інші мәжілісінде, яки бабаның 

ЮНЕСКО тарапынан 1100 жылдық мерейтойын өткізу мәселесі сөз болғанда 

тағы бір бой көрсетті. Осының кесірінен ұлы бабаның мерейтойын өткізу 

мәселесі қыл үстінде қалып еді. Оқиға былай болды: М.Хайруллаев сөз алып: 

«Әл-Фарабидің мерейтойына арналған халықаралық ғылыми конференция тек 

Ташкентте өткізілуге тиісті бізде баба мұрасы материалистік тұрғыда әділ 

бағаланады», – демесі бар ма? Мәжілісті басқарушы Египет ғалымы столды 

қойып-қойып қалып, орнынан атып тұрып: «Ислам ғылымының алыбы әл-
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Фарабиді марксизмге жүндетуге бере алмаймыз [4, 11]. Ғұламаның мерейтойы 

өзі ғұмыр кешкен араб елінде өтеді», – дейді. Осындай қысылтаяңда Алланың 

құдіретін мойындатар бірер сөзді араб тілінде айтып, А.Машанов төрағадан 

рұқсат сұрайды. Өз тілінде тілек еткендігінен бе, төраға сабасына түскендей 

болады, Ақаңа сөз береді. «Әл-Фарабидің туған қаласы Фараб – Отырар жері 

де, елі де Қазақстан», – дей келіп, қазақ ғалымдарының баба мұрасын игерудегі 

игі істерін тізіп шығады да, Ақаң – төрағаны және басқа ғалымдарды – бүтін 

Араб, Шығыс елдерінің Орта ғасырдағы ислами ғылымы жұлдызының кіндік 

қаны тамған Отаны – Қазақстанға шақырды. «Әл-Фараби ұлы ғалымдар 

қатарында халықаралық тізімге кіргізілсін, оның 1100 жылдық мерейтойы 

КСРО-да, Қазақстанда тойлансын» дейтін қаулы қабылданар мәслихатта Ақаң 

куә болған оқиғаның бір көрінісі әлгіндей еді”. 

Ақаң әл-Фараби мұрасы қазаққа тиесілі екенін дәлелдегеннен кейін  

1975 жылы “Әл-Фараби және бүгінгі ғылым” атты монографиясын жазды. Ол 

еңбегі 18 мың ғаламды Алла жаратты деген теорияны бүгінгі ғылыммен 

байланыстыра отырып дәлелдегені үшін дер кезінде басылмады. Машани әл-

Фараби мұрасын бір жолға қойғаннан кейін, ғалымның қабірін іздеуге кіріседі. 

Оны қалай тапқаны жөнінде, шәкірті, белгілі сыншы Серік Қиарабаевтың 

жұбайы академик Әлия Бейсенова былай жазады: “Аспирантураны бітіріп, 

кандидаттық диссертация қорғағаннан кейін Ақаңмен көршілес болуды тағдыр 

жазды. Бірде маған кездесіп қалып: “Ей, қызым, осы Сирияға барсақ қайтеді? 

Сен анау күйеуіңді үгіттесеңші, Сирияға бір сапар жасап қайтайық”, – деді. 

Содан қазіргі қоғам қайраткері, белгілі жазушы Әбіш Кекілбаев бар, барлығы 

15 шақты адам Сирияға баратын болдық. Ақаң қазақша да, орысша да әдемі 

сөйлейтін. Қыпшақ, араб тілдерін білетінін сол Шам шаһарында ғана білдік. 

Осы жолы ол әл-Фарабидің зиратын іздеп тапты [5, 214]. Ақаңның айтуы 

бойынша, Шам шаһарын айналдыра салған қорғанның кіші қақпа, үлкен қақпа 

деп аталатын қақпалары болған екен. Әл-Фараби кіші қақпа алдындағы 

қорымда жерленіпті. Бұл мәліметті жергілікті адамдарға Ақаңның өзі айтып, 

қорымды тапты. Зиратты аралап, үлкен арабисті көмекке алып, Ақаң зиратты 

бірінші болып ашты. Біз куә болдық. Басына белгі қойып қайттық. Сол күні 

арабтар қонақасы үстінде біздің тегімізді сұрастырды. “Әл-Фараби қыпшақ қой, 

оған қандай қатыстарың бар?” – деп сұрады. Ақаң оларға қыпшақтар туралы, 

олардың бізбен байланысы жөнінде айтты. Кеңес өкіметінің уақыты еді, қиын 

уақыт қой, әрқайсымыздың соңымызда тыңшыларымыз бар, бірақ сонда да 

Ақаң банкетте қыпшақтың тарихы жайлы 10 минуттай сөйледі. әл-Фарабиді біз 

батыс елдерінің аудармасы арқылы алып оқып жүрміз ғой. Ақаң әл-Фарабидің 

еңбегін араб тілінде, парсы тіліндегі жазбалары арқылы таныған еді”. 

Әл-Фарабиді зерттеуге бар жан-тәнімен кіріскен Ақаң осылай дегеніне 

жетті. Өзі үнемі “Егер Абайды жақсы білмесем, әл-Фарабиге бара алар ма едім? 

Біз әл-Фарабиді философ дейміз, бірақ ол – музыкант. Абайды ақын дейміз, 

бірақ ол – философ” дейді екен. Әл-Фарабидің “Музыканың үлкен кітабы” атты 

еңбегінің арабша нұсқасын жан-жақтан іздетіп, Голландияның кітапханаларына 

сұрау салдырып, Лейден қаласы кітапханасынан тауып, оған терек талдау 

жасаған Машани “әл-Фараби және музыка” атты кітабының алғысөзінде: 
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“Оқушыларымызға ескерте кететін бір нәрсе, бұл күнге дейінгі әл-Фараби 

жөніндегі еңбектерде біздер ол кісінің хақ мұсылмандық пікірлерін ашық айта 

алмай, кейде бұрмалап кеткен жерлеріміз де болды. Алла кешірсін. Өйткені 

өкімет жағынан сондай қысым болды. Кей кездерде ол кісіні дінге қарсы қоюға 

бет алғандар көп болды. Солардың жалғандығын еске алып отыру керек. Бұл 

кітапта біз Аллаға шүкір, сол жалғандықтан аулақ болуға тырыстық. Хақтық 

жолға бет алдық”, – деп жазады екінші ұстазға жарты ғұмырын арнаған ғалым. 

Расымен, Ақжан Машанидың кейінгі еңбектерінде дін, Ислам, Құран тақырыбы 

кеңінен зерттеледі. 

Бес уақыт намазын қаза қылмағаны үшін сөзге қалған ғалым. Ол туралы 

замандастары да, шәкірттері де тамсана, таңғала жазды. “Ақаң намаз оқыды, 

дінге берілді. Ақаң өйтіп кетті деген әңгімелер де кезінде көп болды ғой. Бірақ 

үлкен тұлға, ғалым есебінде Ақаң өз сенімінің ар-ұжданының қалағанын 

істеді”, – дейді Әлия Бейсенова. Осы сөздердің өзінен ғалымның имандылығы 

үшін аз сөзге ілікпегенін байқаймыз.  

Замандастары Ақжан Машанидың үнемі тақия киіп жүретінін, тек кейде 

фотоға түсерде ғана тақиясын шешетінін айтады. Ал тағы бір шәкірттері әсіресе 

диссертация қорғау кезінде қорғағалы тұрған адамды арнайы шақырып алып, 

бата беріп, бірақ кіргізетінін айтады.  

Машани кітаптарын парақтап отырып, оның әр кітабын, әр жазбасын 

“Бисмиллаһ әр-Рахман әр-Рахим. Мейірімді, рахымды Алланың атымен 

бастаймын! Осы бастаудың өзінде ғаламның ғажап сырлары жатыр” деген 

сөзбен басталатынын көресің. Оның “Ғалами мөр” атты еңбегі ғылыми-ислами 

шығармашылығындағы шоқтығы биік еңбектердің бірі саналады. Оны оқыған 

кез келген адам түсіне бермейді. Үлкен танымды, терең діни білімді қажет 

ететіні көрініп тұр [6, 79]. 

“Жеті қат көк және әл-Фараби нотасы” атты жазбасында: “70 жыл бойы 

Ислам – апиын, Ислам – ең қауіпті дін” деп уағыздағын тоталитарлық жүйе бір 

күнде жоқ болды. Тастан, темірден құйылған “ұлы көсемдердің” мүсіндері 

ескерусіз қалып, шіріп жатыр. Өйткені ол – жалғандық, шайтан шатастырған 

замана, көптеген зорлық көріп шейіт болған міскіндердің қарғысы. Бүгінде 

коммунистік идеямен уланған, совет заманында туған көптеген ұрпақтарыма 

кейбір жазылған мағлұматтар “ерсілеу”, “күлкілеу” көрінуі де ғажап емес. 

Ислам діні қазақ баласына ана сүтімен пара-пар”, – деуі де оның ата дінімізге 

деген ықыласының қаншалықты екенін көрсетсе керек. 

Ақжан Машани кітаптарының арасында “Аллаға сансыз шүкіршілік. 

Кемшіліктерімді, білместігімді кешір, ием!” деген секілді жолдардың жүруінің 

өзі бұрынғы ғұламаларды еске түсіреді. Ғалымның кейбір арманы орындалмаса 

да, артында үлкен мұрасы, өшпес еңбегі қалды.  

әл-Фараби бабаның қазақ халқына қайта оралуына өлшеусіз еңбек 

сіңірген тек Қазақстанда ғана емес, бүкіл Орта Азияда Фарабитану негізін 

салған ғалым, ойшыл Ақжан әл-Машанидің ғылыми зерттеулерін, еңбектерін 

орта мектеп, арнайы оқу орындары оқу бағдарламасына, ЖОО оқу 

бағдарламасына енгізу қажеттігін атап өту керек.  
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Аннотация «Нұрлы жол – путь в будущее " - залог формирования нового 

казахстанского патриотизма. Патриотизм в условиях главного фактора развития 

государства заключается в научном обосновании понятий патриотизм, 

жанаказахстанский патриотизм, определении свойств его реалий и структурных 

элементов, характерных для периода модернизации общества. 

Annotation."Nurly Zhol-the way to the future" is the key to the formation of a 

new Kazakhstan patriotism. Patriotism in the conditions of the main factor of 

development of the state consists in the scientific substantiation of the concepts of 

patriotism, zhanakazakhstan patriotism, determining the properties of its realities and 

structural elements characteristic of the period of modernization of society. 

Ключевые слова: Нурлы жол, Казахстан, государство, Мәңгілік Ел 
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Қазақстан – ұшқан құстың қанаты талатын ұлан-ғайыр аумақтың иeci.  

Тұрақтылық пен келісім дегеніміз не? Ол отбасылық әл-ауқат, қауіпсіздік, 

баспана. Бейбітшілік – ол әке мен ана қуанышы, ата-аналар денсаулығы және 

біздің балаларымыздың бақыты. Бейбітшілік – ол тұрақты жұмыс, жалақы және 

ертеңгі күнге деген сенім. Бейбітшілік пен тұрақтылық – күн сайынғы еңбекпен 

қорғап, нығайтуды қажет ететін жалпыхалықтық жетістік. Мен жастар – біздің 

болашағымыздың тірегі дегенді әркез айтып келемін. Мемлекет жаңа буынның 

алдында барлық есіктер мен жолдарды ашты! «Нұрлы Жол», міне, біздің 

креативті ырғақты жастарымыздың күш-жігер жұмсап, құлаш сермейтін тұсы 

осы!Алдағы жылы біз Конституцияны қабылдаудың және Қазақстан халқы 

Ассамблеясы құрылуының 20 жылдығын салтанатты түрде атап өтеміз. Осы 
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даталарды атап өте отырып, бізге қазақстандықтарды рухани тұрғыда 

бұрынғыдан да гөрі күштірек, топтасқан және бұрынғыдан да бетер тағатты ету 

маңызды.Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, 

тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы 

еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, 

аянбай тер төгуіміз керек. Mәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан 

таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» Стратегиясының ғана емес, XXI 

ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа 

Қазақстандық патриотизм дегеніміздің өзі – Мәңгілік Ел! Ол – барша Қазақстан 

қоғамының осындай ұлы құндылығы.Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі 

бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік Ел» деген 

құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю – бабалардан мирас болған ұлы 

мұраны қадірлеу, оны көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту 

және кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген сөз. Барша 

қазақстандықтардың жұмысының түпкі мәні – осы! 

«Мәңгілік Ел» идеясының бастауы тым тереңде жатыр. Осыдан 13 ғасыр 

бұрын Тоныкөк абыз «Tүркі жұртының мұраты – Мәңгілік Ел» деп өсиет 

қалдырған. Бұл біздің жалпыұлттық идеямыз мемлекеттігіміздің тамыры сияқты 

көне тарихтан бастау алатынын көрсетеді. Жалпыұлттық идеяны өміршең ететін – 

Елдің бірлігі. Ауызбіршілік қашқан, алауыздық тасқан жерде ешқашан да 

жалпыұлттық идеялар жүзеге асқан емес. Қазақстанның шыққан шыңы мен 

бағындырған биіктерінің ең басты себебі – бірлік, берекесі.Біз тұрақтылықты 

бағалай білгеніміздің арқасында бүгінгі табыстарға жеттік. Ешкімді кемсітпей, 

ешкімнің тілі мен ділін мансұқтамай, барлық азаматтарға тең мүмкіндік беру 

арқылы тұрақтылықты нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең 

басты байлығымыз – Ел бірлігі болуы керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты 

біз әрбір жастың бойына сіңіре білуге тиіспіз.2015 жыл – ұлттық тарихымызды 

ұлықтау және бүгінгі биіктерімізді бағалау тұрғысынан мерейлі белестер жылы. 

Қазақ хандығының 550 жылдығын, Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 

Конституциямыздың 20 жылдығын, Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап өтеміз. 

Осынау тарихи белестер Жаңа Қазақстандық Патриотизмді ұрпақ жадына сіңіруде 

айрықша рөлге ие. Біз 2015 жылды Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы деп 

жарияладық. Елдің тұтастығы мен бірлігі, татулығы мен тыныштығы ең басты 

назарда.Ел бірлігі – біздің барша табыстарымыздың кілті. Тұрақты дамудың 

қазақстандық моделі бүгінде бүкіл әлемге үлгі. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдық 

мерейтойын және халықаралық ЭКСПO-2017 көрмесін табысты өткізіп, еліміздің 

әлеуетін әлемге паш етеміз[1]. 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2014 жылғы 

11 қарашадағы Жолдауында жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға 

аса мән берді. «Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, 

тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы 

еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, 

аянбай тер төгуіміз керек. Мәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан 

таусылмас қуат көзі. Ол «Қазақстан-2050» Стратегиясының ғана емес,  

ХХІ ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа 
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Қазақстандық патриотизм дегеніміздің өзі – Мәңгілік Ел! Ол – барша Қазақстан 

қоғамының осындай ұлы құндылығы. Өткен тарихымызға тағзым да, бүгінгі 

бақытымызға мақтаныш та, гүлденген келешекке сенім де «Мәңгілік Ел» деген 

құдіретті ұғымға сыйып тұр. Отанды сүю – бабалардан мирас болған ұлы 

мұраны қадірлеу, оны көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту 

және кейінгі ұрпаққа аманат етіп, табыстау деген сөз. Барша 

қазақстандықтардың жұмысының түпкі мәні – осы! 

«Мәңгілік Ел» идеясының бастауы тым тереңде жатыр. Осыдан 13 ғасыр 

бұрын Тоныкөк абыз «Түркі жұртының мұраты – Мәңгілік Ел» деп өсиет 

қалдырған. Бұл біздің жалпыұлттық идеямыз мемлекеттігіміздің тамыры 

сияқты көне тарихтан бастау алатынын көрсетеді. Жалпыұлттық идеяны 

өміршең ететін – Елдің бірлігі. Ауызбіршілік қашқан, алауыздық тасқан жерде 

ешқашанда жалпыұлттық идеялар жүзеге асқан емес. Қазақстанның шыққан 

шыңы мен бағындырған биіктерінің ең басты себебі – бірлік, берекес[2]. 

Біз тұрақтылықты бағалай білгеніміздің арқасында бүгінгі табыстарға 

жеттік. Ешкімді кемсітпей, ешкімнің тілі мен ділін мансұқтамай, барлық 

азаматтарға тең мүмкіндік беру арқылы тұрақтылықты нығайтып келеміз. 

Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз – Ел бірлігі болуы 

керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре 

білуге тиіспіз. 

Міне, бүгінгі Елбасының ұсынып отырған ұлттық идеясы ата-

бабаларымыз мұрат еткен қазақ елін – мәңгілік ел ретінде қалыптастыру 

қағидасы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасын тауып отырғаны белгілі. Бабаларымыз 

армандаған ұлы мұрат іске асу үстінде. 

Қазақ халқы елі мен жерін жауға бермей ұрпақтарына аманаттауы бұл 

ұлттық рухтың биік шыңы деуге болады. Қазақ халқының тарихында ұлттық 

рухтың биіктеу шыңы әр кезге тарихи оқиғалардан көрініс береді. Ол түркі 

халқының ерлік дәстүрі, Алтын Орда тұсындағы және ХVI-XVIII ғасырлардағы 

қазақ халқының басындағы қиыншылықтарға төтеп беруі, ХІХ ғасырдағы 

патша саясатына қарсы күресі, ХХ ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 

ұлт тәуелсіздігі үшін атқарған ерен ерліктері, екінші дүниежүзілік соғысы, 

Желтоқсан оқиғасы, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейінгі тарихи оқиғалар, т.б. 

Қазақ деген терминінің өзі ер, ер жүрек деген мағынадан 

туындағандықтан, ұлттың бойындағы қасиеттер де ұрпақтан-ұрпаққа жалғасқан 

мұра іспеттес. Философ-ғалым М.Изотов патриотизмді ұлттық, жалпыұлттық 

және жалпықазақстандық тұрғыда қарастыра отырып, ұғымдарға жеке-жеке 

тоқталады. «Ұлттық патриотизм – өзінің туған жеріне, өз ұлтының бірлігі, 

мәдениеті, тілі, дәстүрлеріне деген сезімінен туындайды, жалпыұлттық 

патриотизм – Мемлекет халықтарының бі бөлігі екенін түсінуі, әртүрлі ұлт 

өкілдерінің өз Отанына деген махаббаты мен шынайы сүйіспеншілігі, 

жалпықазақстандық патриотизм – республика халықтарының ажырамас бөлігі 

екенін түсінуі, махаббат сезімі, Қазақстан Республикасына деген шынайы 

сүйіспеншілігі, халық пен отанының мүддесін қорғау азаматтық парызы» деген 

тұжырым жасайды[3]. 
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Жалпы патриотизмді адамгершілік, саяси принцип және адалдық, 

мақтаныш, сүйіспеншілік, сезім тұрғысынан қарастырады. Патриоттық 

тәрбиенің философиялық астарына, даму үрдісіне үңілетін болсақ, түп тамыры 

Түркі қағанатынан бастау алатынын ауыз және жазба әдебиет үлгілеріне шолу 

жасағанда айқын аңғарамыз. Түркі жұртының ұлттық ерлік дәстүрі негізінде 

оқушы жастардың бойында патриоттық сезімді қалыптастыру ерекше орын 

алады[4]. 

Ғылыми еңбектерді зерделейтін болсақ, патриотизмді қалыптастыруға 

себін тигізетін қасиетті белгілер: ұлттық сана – сезім, ұлттық мақтаныш, ұлттық 

салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, парыз, намыс, бірлік және міндет. Патриотизм 

сапа, сенім тұрғысынан негізделіп, сезім арқылы көрініс береді. Ұлттық парыз, 

мақтаныш, намыс, сезім, сана, рух, т.б. құндылықтар ұлттық идеяның негізгі 

көрінісі болып табылады. 

Ал Қазақстандық патриотизмі көп ұлтты Қазақстан үшін бірлік пен 

елдікті сақтай отырып, демократияландырылған, әлемдік өркениеттен орын алу 

идеологиясы негізгі діңгек болып табылады. Бұл жерде ел Президентінің 

тұжырымы бойынша «Қазақстандағы ұлтаралық жарастықтың негізгі 

атамекенінің иесі – қазақ халқы өз мойнына алуы керек. Өйткені халқымыз 

ұлтаралық жарастықты, сыртқы дүниемен өзара тиімді ынтымақтастықты 

жүзеге асыра алса ғана өзінің өркениетті мемлекетіне ие бола алады», - деп 

қазақстандық патриотизмді қалыптастырудың негізгі тірегі қазақ халқына 

үлкен үміт артады. 

ХХІ ғасыр жаһандану үрдісі бүкіл әлем халықтарын біріктіру арқылы 

өркениеттілікті сақтап қалу барысында бар күш – жігерін жұмсап отырған тұста 

патриотизм ұғымы кең тұрғыда тек Отан емес, әлемдік тұрғыда қарастырылуды 

қазіргі қоғамдағы және әлемдегі даму үрдісі талап етеді[5]. 

Бүгінгі жаһандандыру үрдісі тұрғысынан алатын болсақ, патриотизм 

ұғымы–халықтар мен ұлттардың өз Отанына, мемлекетіне деген 

сүйіспеншілігімен қатар, әлемдік дамудың тыныштығы мен бейбітшілігін 

сақтау үшін барлық күш жігерін жұмсау. ХХІ ғасыр ұрпағын тәрбиелеуде 

ұлттық мәдениет пен өркениеттік даму үрдісін өзара сабақтастыра отырып 

тұлғаның бойындағы патриоттық құндылықтарды қалыптастыруымыз керек. 

Тұлғаның бойындағы патриоттық құндылық – қазақ патриотизмі (ұлттық 

патриотизм), Қазақстандық патриотизм, жалпыадамзаттық патриотиз арқылы 

көрініс бере отырып, тұлғаның бойында құндылықтың жоғары көрсеткіштері – 

парыз, намыс, ұлттық тарих, ұлттық салт-дәстүр, сезім, таным, ұлттық рух, т.б. 

қалыптасады. Тұлғаның бойындағы патриоттық құндылықтарды 

қалыптастырудың негізгі көзі – отбасы, әулет, әлеуметтік орта, аймақ, 

мемлекет, әлемдік кеңістік[6]. 

Осы тұрғыдан алып қарағанда патриотизм – тұлғаның бойындағы 

сапалық белгі. Патриоттық құндылықтар негізінен патриоттық сезім, 

патриоттық таным, патриоттық сана, патриоттық болмыс, т.б. қамтиды. 

Психологиялық тұрғыда патриоттық құндылықтар сапаға айналып, іс-әрекет 

тұрғысынан көрініс беруі қажет. 
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Елбасының «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында – жаңа қазақстандық патриотизмді қалыптастыру ХХІ 

ғасырдағы Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры, жаңа 

Қазақстандық патриотизм – Мәңгілік Ел идеясының негізі, ол – барша 

Қазақстан қоғамының рухани құндылығының көрсеткіші деп бағалауға болады. 
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ҚАЗАҚСТАН – ӘЛЕМДІК САЯСИ ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ӨРКЕНИЕТ 

ОШАҒЫ 

  

Ермекбаева Зура Хариятиқызы 

Т.Әубәкіров атындағы жалпы негізгі білім беретін мектебі  

Қостанай облысы Арқалық қаласы Жалғызтал ауылы 
 

 

Аннотация. В моей статье рассказывается о вкладе Республики 

Казахстан в мировую цивилизацию в современном мире. 

Ключевые слова. Казахстан, цивилизация, pеспублика 

Abstrakt. My article describes the contribution of the Republic of Kazakhstan 

to the world civilization in the modern world. 

Keyword. Kazakhstan, civilization, republic 

 

Біздің отанымыз Қазақстан Республикасын «Еуразияның кіндігі» деп 

бекер атамайды. Біздің еліміз– ислам, христиан және буддизм сынды әлемдік 

ірі діндер мен қатар 131 ұлттар өкілдерінің табиғи тоғысқан мекені. Бұл жерде 

ғасырлар бойы әртүрлі халықтар мен этностардың өкілдері бейбіт өмір кешіп, 
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еңбек етіп келеді. Осылай, өзара байып, өркендеуге алып келген бекем мәдени 

және рухани байланыстар қалыптасты. Бүгінде, біздің отанымыз жер қойнауы 

байлыққа толы, жер көлемі бойынша әлемде тоғызыншы орында орналасқан 

бай мемлекет, біздің халқымыз бұл баға жетпес құндылығымызды сақтап, 

ұлғайтып, болашақ ұрпаққа мирас етіп қалдыруға ынталы. 

Қазақстан өзінің 28 жылдық тәуелсіздігі мерзімінде өз қоғамының дара 

этносаралық және конфессияаралық келісім моделін қалыптастыра білді. 

Қазақстан халқы заман талабына сай зайырлы мемлекет түзуде. Тәуелсіз 

Қазақстан Республикасына «өркениеттер ошағына» айналу барысында өзіндік 

сыртқы саясаты ұстанымын қалыптастыру қажет болды. Сыртқы саясаттағы 

негізгі мақсат — елдің кауіпсіздігін сақтау, саяси және экономикалық қарым - 

катынастарда аймақтық, субрегионалдық құрылымдарға ену, тәуелсіз 

мемлекет есебінде елдің дамуы үшін сыртқы қолайлы жағдайларды қарастыру 

және оны тиянақтау. 

«Азия мен Еуропаның түйіскен жерінде орналасқан геосаяси жағдайы, 

экономикалық және әскери-саяси мүдделері, сондай-ақ қол жеткен қуаты 

Қазақстанды қазіргі халықаралық қатынастарда өзінің айналасындағы 

елдермен қауіпсіздігін, егемендігін, аумақтық тұтастығын құрметтеу 

қағидаларына негізделген тату көршілік аймағын құруға мүдделі ірі аймақтык 

мемлекет ретінде танытты». 

Бүгінгі әлем күрделі де жан-жақты. Бұрынғы кездегі идеологиялық 

қарама-қайшылық (социалистік жүйе — капиталистік жүйе) енді жекелей 

мемлекеттердің экономикалық және саяси беделіне ауысты. Тәуелсіз 

Қазақстанның әлемдік елдерді елең еткізіп бебітшілік пен өркениетке шақырған 

істерінің бірі тәуелсіздік алғаннан кейін ядролық қарудан бас тартуы еді. 

1993 жылдың 13 желтоқсанында Үкімет қаулысына сөйкес, 

ядросыз мемлекеттер қатарында Қазақстан «Ядролық қаруды таратпау 

жөніндегі Келісімге» қосылды. Республика аумағында бірнеше жылдар 

бойы ядролық қару болып келді. Бірақ оны Қазақстан өз бақылауында ұстай 

алған жоқ. Ендігі бірден-бір шешім — ядролық қарудан бас тарту еді. 1994 

жылы үш мемлекеттің — Еуропадағы қауіпсіздік пен өзара достық қарым-

қатынастар жөніндегі Будапештте өткен Кеңесінде Қазақстанның қауіпсіздігін 

сақтауға Ұлыбритания, АҚШ және Ресей мемлекеттері өз кепілдіктерін берді. 

1995 жылы оларға Қытай мен Франция қосылды. Сөйтіп, Қазақстанның 

төуелсіздігі, дербестігі, шекара біртұтастығы мен қауіпсіздігі басты-

басты ядролық державалар тарапынан кепілдікке алынды. 

Ядролық қаруды өз жерінен көшіру үшін республика 84 млн доллар алды. 

1995 жылдың 26 мамырында ядролық қарудың соңғы бөлшектері республика 

аумағынан әкетілді. 1995 жылдың 30 мамырында Семей сынақ алаңында қалған 

ең сонғы ядролық заряд жойылды. Ядролық қарудан бас тарта отырып 

Қазақстан өзінің алдағы уақыттағы бағыты мен бағдарының әлемде тиыштық 

орнатуға бағытталғанын білдірді. 

90-жылдары әлемде бірқатар аса маңызды геосаяси және экономикалық 

өзгерістер болды. КСРО-ның ыдырауы, бұдан кейінгі Ресей жағдайын анықтау, 

бірігуге бет алған Еуропа мен реформадан кейінгі Қытайдың күшейе түсуі, 
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%A9%D0%B7%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%A0%D0%9E
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
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бірқатар Азия аумағы мемлекеттерінің пайда болуы, жаңа халықаралық 

экономикалық жүйенің қалыптасуы, т.б. Осы тұрғыдан алғанда, Қазақстан 

өзінің сыртқы саясатында мына төмендегі аймақтық саяси одақтарға сүйенеді: 

АӨСШК — Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралары жөніндегі 

кеңес — 1992 жылдың қазан айында болды. БҰҰ Бас Ассамблеясында 

Н.Назарбаев бұл ұйымды қолдап сөз сөйледі. Еуразиялық Одақ 1994 жылдың 

наурыз айындавы Мәскеуге сапары кезінде Н. Назарбаев бұл одақты құру 

жөнінде мәселе көтерді. 

1992 жылдан бері Қазақстан Экономикалық өзара қарым-қатынас 

ұйымына Иран, Пәкстан, Түркия, Әзірбайжан, Қазақстан, Ауганстан, 

Қырғызстан, Тәжікстан, Турікменстан, Өзбекстан мүше болды. Қазақстанның 

геостратегиялық басымдылығы үш бірдей әлеуметтік-экономикалық және 

әлемдік қатынастардың саяси орталығына негізделеді. Олар Солтүстік 

Америка, бірігу бағытындағы Еуропа және Тынық мұхит аймағы. Орталық 

Азияда орын тепкен жас мемлекетке дүниежүзілік экономикалық кеңістікке 

шығу әлдеқайда тиімді. 

Қазақстанның геосаяси жағдайы, қазақстандық өнімдерді дүниежүзілік 

рынокқа шығару жолдарын іздестіру қажеттігі жан-жақты халықаралық 

байланыстар орнатуға қосымша негіз болды. 

Дүние жүзіндегі көптеген экономикалық және саяси жаһандау үдерістері 

халықаралық құқықтың басты-басты қағидаларын алға қойып отыр. Қазақстан 

жекелеген мемлекеттермен сыртқы қарым-қатынасында халықаралық 

құқықтың көпшілік таныған нормаларын сақтауды көздейді. 

Сондықтан да жас мемлекет үшін БҰҰ, ЕҚЫҰ (ОБСЕ) — (Еуропадағы 

кауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Халықаралық Еуропалық даму және 

қайта құру банктері, Халыкаралық валюта қоры, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, т.б. 

сияқты ірі-ірі халықаралық ұйымдарға мүше болуы аса маңызды жағдай. 

1992 жылғы 2 наурыздағы БҰҰ Бас Ассамблеясыныц (БҰҰ БА)  

46-сессиясында Қазақстан Республикасын БҰҰ-ға мүшелікке алу жәніндегі 

қаулыға қол қойылды. Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ерекше мән 

бере отырып, Қазақстан БҰҰ-ның бейбітшілікке бағытталған қызметіне 

белсенді түрде қолдау көрсетті. 1996 жылы Қазақстан БҰҰ-ның, бейбітшілікті 

қолдайтын шараларына қатыса алатын резервтік келісімдер жүйесіне қосылған 

51 - мемлекетке айналды [1]. 

1998 жылы 16 қарашада БҰҰ БА-ның 53-сессиясы «Халықаралық 

ыңтымақтастық және тұрғындарды сауықтыру Қазақстандағы Семей 

аумағының экологиясы мен экономикалық дамуы мақсатындағы жұмыстарды 

үйлестіру» деп аталган қарар қабылдады. Қазақстан басқа да халықаралық 

ұйымдардың белсенді мүшесіне айналды. 1998 жылы республика БҰҰ-ның 

Экономикалық және әлеуметтік кенесі (ЭӘК) жанындағы комиссия құрамына 

кірді. Қазақстанның БҰҰ-ның балаларға көмек қорымен (БКҚ) 

ынтымақтастығы кең түрде даму үстінде. Республикада «Бала мен ана 

денсаулығы», «Базалық білім беру», «Сумен қамтамасыз ету және санитария 

ісі» және басқа да бағдарламалар бойынша жұмыстар жүргізілді. 1997 жылы 

Қазақстан БҰҰ-ның балаларға көмек қорының Атқару Кеңесіне мүше болды. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D2%B1%D1%80%D1%81%D2%B1%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D3%98%D0%B1%D1%96%D1%88%D2%B1%D0%BB%D1%8B_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%A9%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D3%A9%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC-%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D3%99%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%9B_%D0%BC%D2%B1%D1%85%D0%B8%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8F%D1%81%D0%B8_%D0%B6%D0%B0%D2%93%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%9A%D0%AB%D2%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D1%83%D1%96%D0%BF%D1%81%D1%96%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BA_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D1%8B%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D2%9B%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B0_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%95%D0%A4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5_%D3%99%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D2%9B%D0%B0%D1%80%D1%83_%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81%D1%96&action=edit&redlink=1
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1996 жылы мамырда ЮНЕСКО (БҰҰ-ның білім, ғылым және мәдениет 

мәселелерімен айналысатын ұйымы) делегациясының Алматыға сапары кезінде 

үлкел ғаламдық ЮНЕСКО бағдарламаларын («Адам және биосфера», 

«Халықаралық гидрология») жүзеге асыру жөнінде келісімдерге қол жеткізілді. 

1997 жылғы қарашада ЮНЕСКО-ның Париждегі Бас конференциясында 

Қазақстан ЮНЕСКО-ның Атқару Кеңесінің мүшелігіне қабылданды.  

1994—1995 жылдарда ЕҚЫҰ-ның төмендегідей құрылымдарымен тұрақты 

ынтымақтастық байланыстар орнады: аз санды ұлттар жөніндегі институты, 

демократиялық институттар мен адам құқығы бюросы. 1999 жылдың 

қаңтарынан бастап Алматыда ЕҚЫҰ орталығы тұрақты жұмыс істейді. 

Халыкаралық байланысты жүзеге асыруда Қазақстанның сыртқы саясаты 

дүние жүзінде қалыптасқан жағдайға байланысты көпбағыттылығын ескеру 

принципінен шығуы керек. Дүние жүзіндегі саяси және экономикалық 

үдерістердің ғаламдық сипаты жағдайында, жекелеген елдер қауіпсіздігіне 

кепілдік ұжымдық күш-жігермен ғана қамтамасыз етіледі. Қазақстан 

Республикасы өзімен шекаралас елдердің бәрімен сенімге негізделген тату 

көршілік қатынас орнатуға тырысады. Бұл мақсатқа жету үшін Қазақстан 

қауіпсіздік жүйесін құруға арналған және халықаралық ынтымақтастықтың 

барлық деңгейіндегі қарусыздану ісіне міндетті түрде қатысады. Оның бірнеше 

деңгейі бар: 

Қазақстанның ТМД-дағы халықаралық кауіпсіздік және қарусыздану 

саласындағы ықпалдастық саясаты; 

Қазақстанның Азияда бейбітшілікті және тұрақтылықты қолдау туралы 

ұйым құру ұсынысы; 

Қазақстан халықаралық БҰҰ, ЕҚЫҰ және т.б. ұйымдарға қатысып, 

қарусыздану және бейбітшілікті қолдау саясатын жүзеге асырады. 

Қауіпсіздікке кепілдік алуға қол жеткізу үшін Қазақстан бірқатар сыртқы 

саясат әрекеттерін қарастырды. 1992 жылы Ташкентте Қазақстанның, 

Қырғызстан, Тәжікстан, Белоруссия, Армения, Әзірбайжан, Грузия мен 

Өзбекстанның басшылары бас қосып, Ұжымдық қауіпсіздік туралы Келісімге 

кол қойды. Мемлекет басшылары және ТМД Біріккен Қарулы күш Бас 

қолбасшыларынан тұратын Ұжымдық қауіпсіздік кеңесі құрылды. 1999 жылы 

14 қыркүйекте Алматыда АӨСШК мүшелері — 15 мемлекеттіц Сыртқы істер 

министрлерінің кездесуі өтті. 

1995 жылы үш республика Қазақстан, Өзбекстан Қырғызстан басшылары 

БҰҰ Бас хатшысына БҰҰ қарамағындн Біріккен ортаазиялық бейбітшілік 

сақтау батальоның (ОртАзБат) құру туралы ұсыныс енгізді. 1997 жылы 

ОртАзБаттың алғашқы оқу- жаттығулары өткізілді. 1996 жылы бес мемлекет —

 Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстан әскери салада және 

шекаралық аудандарда сенім шараларын нығайту туралы Келісімге қол қойды. 

1997 жылы шекаралық аудандардағы қарулы күштерді келісімді қысқарту 

туралы Келісімге қол қойылды. Бұл келісімдер Қытаймен шекара жөніндегі 

дауды реттеуге негіз болды. 2001 жылғы көктемде бұл Келісімге Өзбекстан 

қосылып, Шанхай бестігі Шанхай ынтымақ тастық ұйымы (ШЫҰ) болып 

құрылды [2]. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B6
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%80%D0%BE
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9C%D0%94
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%88%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B7%D1%96%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D3%A8%D0%A1%D0%A8%D0%9A&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%90%D0%B7%D0%91%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%85%D0%B0%D0%B9


105 

Республика ішінде жүргізіліп жатқан реформаларды қамтамасыз ету 

жөнінде де бірқатар міндеттердің бар екені белгілі. Оларды атап айтсақ: 

Қазақстан экономикасы үшін дамыған мемлекеттер және жекелеген 

қаржы ұйымдары тарапынан қаржы салымын тарту; экономикалық міндеттер, 

экологиялық мәселелер, дүниежүзілік коммуникацияға шығу үшін қаржы тарту 

және практикалық көмек көрсету; әр түрлі мәселелер бойынша халықаралық 

ақпараттармен алмасуға қатысу; Қазақстандық экономиканың, ғылым мен 

басқарудың әр түрлі салалары үшін шетелдерде мамандар даярлау 

бағдарламасын жүзеге асыру; шетелдердегі Қазақстан азаматтарының мүддесі 

мен құқықтарын қорғау; шетелдік серіктестермен еліміздің сауда-

экономикалық байланыстарын кеңейту. Аталған бағыттар бойынша 

Қазақстанның дипломатиялық қызметін тұрақты жүзеге асыру біздің еліміздің 

ұзақ мерзімдік басым бағытын іске қосуға мүмкіндік береді. 

Қазақстанның сыртқы саясаты 1991 жылдан 2001 жылға дейінгі 10 жыл 

ішінде күрделі даму жолынан өтті. 1991—1993 жылдары Қазақстан 

халықаралык құқық субъектісі ретінде әлемдік коғамдастыққа ену шараларын 

жүзеге асырды, дүние жүзіндегі жетекші елдермен ынтымақтастықтың 

келісімдік-құқықтық базасын қалыптастырды. 

1994—1997 жылдары сыртқы саясат қызметінде мықты құкықтық база 

құру жұмысы жалғастырылды, бірінші кезекке шет елдер стратегиялық ұлттық 

мүдделерді қамтамасыз ету тетігін қалыптастыру міндеті шықты. 

1997 жылдан бастап Қазақстанның сырткы саясатында үшінші даму 

кезеңі басталды, ол ел алдында жаңа ғаламдық жағдайлар тууымен 

сипатталады. Қазақстанның сыртқы саясатындағы бағдары «Қазақстан—2050» 

стратегиялық даму бағдарламасында ашып көрсетілді. 

2003 жылы Алматыда Бейбітшілік пен өзара келісім жөніндегі 

халықаралық конференция мен Әлемдік және дәстүрлі дін өкілдерінің 1 съезі 

болып өтті. 2006 жылдың қыркүйек айында Астанада Бейбітшілік пен өзара 

келісім Сарайында Әлемдік және дәстүрлі дін өкілдерінің II съезі болды. 

Қазіргі уақытта әлемде болып жатқан түрлі шиеленіскен уақиғаларға да 

Қазақстан (Сирияда, Ауғаныстанда, Әзірбайжанда, Арменияда, Қырғызстанда 

және т.б) белсене араласып бейбітшілікке шақыруда [3]. 
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Арқалық, Қазақстан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются эффективное пути формирования 

основных компетенций в преподавании истории. Если компетенцию 

рассматривать как критерий знаний, квалификации, навыков формирования 

лица, то нам необходимо новое содержание для общие методы обучения. Кроме 

того, в данной статье даются мнения казахстанских и зарубежных ученых о 

исторического формирования компетенций. 

Ключевые слова: история, компетенция, методика. 

Annotation. The article examines the effective ways of forming the core 

competencies in teaching history. If competence is considered as a criterion of 

knowledge, qualifications, skills of forming a person, then we need new content for 

general teaching methods. In addition, this article gives the opinions of Kazakhstan 

and foreign scientists about the historical formation of competences. 

Keyword: history, competence, methods. 
 

Жас ұрпақ өз ұлтын, Отанын сүю үшін оның санасына ата-бабаның 

тарихын, тәрбиесін, даналық сөздері мен нақылдарын құя білу керек. Отан 

тарихын оқыту балаға алты жастан берілсе, Отансүйгіштікке, ерлікке, 

адамгершілікке, елін, жерін қорғауға, ана тіліне, өз халқының әдеп-ғұрпына, 

салт-дәстүріне деген сүйіспеншілікке тәрбиелеу берік қалыптасады. 

Қазақстанның білім беру жүйесін модернизациялау стратегиясында білім 

беруде құзырлылық тәсілді енгізу қажеттілігі жөнінде айтылған, өйткені ол 

оқытушының білім алушыға білім, білік, дағдыны қарапайым түрде ғана беру 

емес, ол педагогтың кәсіптік құзырлылығын қалыптастыруды талап етеді. 

Қазіргі педагогтардың ойынша өмірлік маңызы бар құзырлылықтардың әр 

адамда болуы оларға қазіргі қоғамда бағдар жасауға көмектеседі, тұлғаның 

қазіргі уақыт талабына сай әрекет ету қабілеттерін қалыптастырады. 

Сапалы білім алған, құзыреттілігі жоғары, танымы мол, бәсекелестіктің 

қайсы бір мықты тегеурініне төтеп бере алатын жастар ғана болашақтың кілтін 

аша алады. Белгілі бір саладағы құзырлылықты меңгерген тұлға өз саласына 

сәйкес білім мен біліктілікпен қаруланған қандай да бір негізі бар ой–тұжырым 

жасайтын және тиімді әрекет ете алатын тұлға болып қалыптасады. 

Оқушылардың құзырлылықтарын қалыптастыруды жүзеге асыру тек білім 

берудің жаңа мазмұны арқылы ғана емес, сол сияқты, жаңа оқыту әдістеріне де 

қатысты. Құзыреттілік тәсіл–жалпы білім беруді жетілдірудің негізі екендігін 

әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінің ұлттық білім беру жүйесі дәлелдеп отыр. 
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Тарих арқылы дүниежүзілік рухани және материалдық құндылықтарды 

тану мен соны молайтуға және сақтап, келесі ұрпаққа жеткізуге деген 

құзыреттіліктің қалыптасуына әкеледі. Қазақ тарихы арқылы ұлттық жан 

дүниесі қалыптастырылып, қазақ халқының ұлттық шеңберіндегі рухани және 

материалдық құндылықтардың дүниежүзілік құндылықтар жүйесімен 

байланысын танып, сол байланысты дамыту, кеңейту, өз болмысын сақтап қала 

алатын тұлға тәрбиелеу. Қоғамдық білім беру арқылы жастар өзінің тұлға 

екендігін танып, өзін сыйлауға, сол арқылы басқа адамдарды да дәл өзіндей 

бағалауға, адамзаттық құндылық қатарына өзіндік үлесін қоса алатындай 

дәрежеге өсуге тәрбиелейтін деңгей бола отырып, бұл деңгейден ең жоғары 

деңгейге шығып кете алатын мүмкіншіліктерді тану мен соларды ерекше 

тәрбиелеу үрдісі жүргізіледі. Осы жерде Әбу Насыр Әл-Фарабидің: «Тарихты 

білмей–өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау қиын» деген мәнін 

ешқашан жоғалтпайтын сөзі ойға келеді [1, 83-84 бб.].  

Тарихты оқыту барысында таным белсенділігі мен ойлау қабілетін, 

ізденісін дамыту қажет. Қазіргі білім беру стандарты талаптарына сай тарихтың 

оқытылуына, ғылыми зерттелуіне ерекше жауапкершілік пен міндет жүктелді. 

Өйткені жас ұрпақтың бойына патриоттық сезім мен сана, дүниетаным 

қалыптастыруда тарих басты рөл атқарады. Жастарды қалыптастыруды жүзеге 

асыру тек білім берудің жаңа мазмұны арқылы ғана емес, оқытудың жаңа 

технологиялық әдістеріне де қатысты. Қазіргі білім беру саласының негізгі 

базалық ілімдердің бірі «құзыреттілік» болып қалып отыр.  

Жалпы алғанда «құзырлылық» ұғымы жайлы ғалым К. Құдайбергенова 

«Құзырлылық ұғымы–соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның 

субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған 

ұғым. Латын тіліндегі «компетенс» сөзін ғалым К.Құдайбергенова 

«Құзырлылықты білімін, біліктілігін, дағдысын, тұлғаның мінез–құлқын, ең 

бастысы тұлға мүмкіндігін бағалаудың критерийі мақсатында қарастыру 

құзырлылық маңызын толық аша алады. Олай болса, құзырлылық, нәтижеге 

бағдарланған жаңа білім беру жүйесінің сапалық критерийі ретінде әлеуметтік 

және өмірлік көзқарастарды есепке алу қажет» деп жазса, Б.Тұрғанбаева 

«Құзырлылыққа бағытталған оқыту үрдісінде тәжірибелік жолмен мәселені 

шешу мүмкіндігі молаяды. Осы жағдай біліктілікті арттырудағы екінші үлгіге 

көшірудің негізі бола алады. Өйткені, құзырлылыққа бағытталған үлгіде білім 

алушылардың өздерін ұйымдастыру–басты мақсаты»,-деп көрсетеді [2, 98 б.]. 

Білім берудегі құзырлылық жүйесіне кіреді: басты пәнаралық 

құзырлылықтар, бұл адамның проблемаларды тиімді шеше отырып, күрделі, 

көп функционалды қызмет түрлерін орындау қабілеті. Жалпы пәндік 

құзырлылықты белгілі бір пәнді оқыған кезде игереді. 

Құзырлылықтың маңызы мен мәні қоғамның дамуына сәйкес білім беру 

жағдайында жағдайында педагог кадрлармен жұмысты олардың кәсіби 

құзырлылығы негізінде ұйымдастыру және білім алушылардың жұмыс үрдісі мен 

үйреншікті дәстүрді тұтасымен өзгерту мәнді де өзекті мәселеге айналып отыр. 

Қазіргі өзгермелі уақытта білім берудің жай – күйі дүние жүзінде де күрделі және 

қарама – қайшылықтарға толы. Қоғамның дамуы білім беру сапасынан үнемі алды 
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болды, тіпті бұл алшақтық кейбір кездерде ондаған жылдармен өлшенді. Күн 

сайын адамға көптеген ақпарат тасқыны келеді. Ал оқу мазмұны мен оқыту 

әдістері ескі сарында қалып қоюда. Сондықтан білім берудегі әлеуметтік 

қажеттілік пен ол қажеттілікті қанағаттандырудың арасындағы қарама – 

қайшылық білім беру саласының дағдарысына әкеліп соғуда. 

Құзырлылық түсінігі–бұл оқыту үрдісінің тұлғаның басты (базалық, 

негізгі) және пәндік құзырлылықтарының қалыптасуына бағдарланған. Бұл 

үрдістің нәтижесі ретінде адамның жалпы құзырлылығының қалыптасуын 

айтуға болады, ол басты құзырылықтарының жиынтығы, тұлғаның 

кіріктендірілген сипаттамасы болып табылады. Сонымен қатар, құзырлылық 

білім алушылардың өзін-өзі ұйымдастыруы, басқаруы, қадағалауы, түзетуі, 

белсенді болуы және өз өміріне деген жауапкершілікті толық атқаруда да 

қалыптасады. 

Құзырлылықтың негізгі белгілері: 

 тұлғааралық және еңбектегі байланыс мәдениеті; 

 қызметтің экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік, 

психологиялық аспектілерін меңгеруі; 

 қызметті жаңа жағдайға бейімдеудегі, басқару шешімін қабылдаудағы 

дайындығы; 

 практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық әлеуеті; 

 нақты жағдайларға байланысты кандай да бір әдістерді пайдалану 

біліктілігі; 

 тиімді шешім қабылдау қабілеті. 

Ең басты міндет: 

 білім алушылардың дамуына, өзіндік дамуына жағдай жасау; 

 өнімді білім, білікті игеру; 

 бүкіл өмір бойына өз білімін толықтыруға деген қажеттілікті дамыту. 

Еуропалық Кеңес құзыреттіліктің бес негізгі топтарын анықтады: 

 саяси және әлеуметтік құзыреттілік; 

 көп мәдениетті қоғам өміріне қатысты құзыреттілік; 

 ауызша және жазбаша байланысты анықтау құзыреттілігі; 

 қоғамда ақпараттың пайда болуына байланысты құзыреттілігі; 

 өмір бойы білім алуға ынтасы мен қабілетін жүзеге асыру құзыреттілігі 

[3, 56-59 бб.]. 

Тарихты оқытуда құзырлылықтың бір бағытын бөліп алуға болады. Бірақ 

әрине, бір ғана құзырлылық тарихты оқыту барысында тиімді деген қатып 

қалған қағида жоқ. Тұлға құзырлылығының құрылымын анықтауда көптеген 

тәсілдер бар. Соның ішінде біздің тәжірибеміз бойынша ең тиімді құзыреттілік 

бағытының бірі: әлеуметтік құзырлылық. Мұның ерекшелігі білім 

алушылардың жан-жақты дамуына, өз пікірі мен ойын ашық жеткізуіне, әр 

адамға табиғатынан берілген шығармашылық әлеуетін толық іске асыруына 

ықпал ететін, қарым – қатынас жасай білетін, өзін-өзі танып, келешегін 

айқындауға саналы түрде дайын болуға, өмірлік мақсатына жете білетін, 

дүниеге ғылыми көзқарасын қалыптастыру, оларға адамзат жинаған әлеуметтік 
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рухани, адамгершілік тәжірибесін меңгеруге, өмірлік және адамгершілік 

құндылықтарды ұстанатын, қоғамның экономикалық, мәдени, саяси өміріне 

белсенді араласуға мүмкіндік беретін, өзінің қажеттілігі мен 

қызығушылықтарын қоғам талаптарына сәйкес шектей білетін психологиялық-

педагогикалық институт ретінде қалыптасуында болып отыр.   

 Әлеуметтік құзырлылықтар қоршаған ортамен, қоғам өмірімен, 

тұлғаның әлеуметтік қызметімен байланысты (ынтымақтаса білу, әр түрлі 

өмірлік жағдайларда проблемаларды шеше білу мен өзіндік басқару, өзара 

түсіністік дағдылары, әлеуметтік және қоғамдық құндылықтар мен біліктер, 

коммуникациялық дағдылар, өз бетінше мақсат қою және оны негіздеу, 

мақсаттарға жету үшін танымдық қызметтерді жүзеге асыру, әр түрлі 

әлеуметтік жағдайлардағы икемділік т.б.). Әлеуметтік құзырет–өз елінің 

азаматы ретінде өзінің және қоғам мүшелерінің әлеуметтік қызметтерінің 

маңызын түсіну, азаматтық, ұлтшылдық, Отанына деген сүйіспеншілікті 

нығайту, қоғамдық міндеттерге тұрақты қарау, мемлекет нышандарын білу, 

адамның бостандығы мен құқықтарын сыйлау, қажетті жағдайларда оларды 

қолдану, өзіне жауапкершілік арту, яғни, өзіне және басқалар алдындағы 

жауапкершілігі жатады. 

Қазіргі уақытта білім қоғам талап ететін қажеттілік қана емес, сонымен 

қатар жеке адамның өзінің интеллектуалды, адамгершілік, жан-жақты дамуды 

қажет ететін, оның қоғамдық мәдени өмірге, кәсіптік еңбекке қатысып, білімін 

одан әрі жетілдірудің мөлшері болып табылады. Сондықтан тарихты оқыту 

барысында жасөспірімдердің таным белсенділігі мен ойлау қабілетін, ізденісін 

дамыту қажет. Тарих азаматтарды ойландырады, болған тарихи 

құбылыстардан ұлттық қалыптасуларды аңдап алады, ұлттық бірліктің 

қалыптасуында тарихи шежіреміздің ұлықтылығы мен тазалығын білу, оларды 

қадірлеу де дана халқымыздың әлем халықтары арасында орнына баға беру де, 

оның бай өмірлік, тарихи тәжірибелерінен орынды және кең пайдалануында, 

халқымыздың көшпелі өркениетіне сай байырлылығы, мәрттігі, ашықтығы мен 

шешендігін, салт-дәстүрлерін үйренуде және оны байытуда, жалпы тәуелсіз 

еліміздің азаматтарына тиісті болған жоғары патриоттарды қалыптастыруда 

Отан тарихы негізгі орын алады.  

Тарих пәнінің сапалы игерілуі үшін саяси-идеялық дәрежесінің жоғары 

болуы, баянды білім берілуі үшін жастардың танымдық қабілетін жан-жақты 

дамытатын әдістердің әрдайым қолданылуы, рухани тәрбие беру мүмкіндігін 

пайдалану. ЖОО-да білім алушылар білім стандартына сәйкес білім алумен 

қатар, ғылым көкжиегіне көз жіберіп, зерттеу мен зерделеуді саралап, 

сараптауды үйрене бастауы тиіс. Жастардың шығармашылық шабытын, 

қызығушылық қабілетін дамытуда өз тарихымызды, еліміздің жетістіктерін 

және қиын–қыстау жағдайларын өз дәрежесінде зерттеп білудің маңызы өте 

зор. Себебі тарих пәні жеке тұлғаның ұлтшылдық сезімін оятып, оны биік 

арманға жетелейді. «Шығармашылық ойлау нәтижесінде жаңалық ашылады, 

тұлғаның дамуы жеделдейді» – деп орыс психологі Л.С. Выготский айтқан. 

Тарихшы ұстаздардың қоғам дамуының қазіргі кезеңіне сай жастардың саналы 

ойлауын қалыптастыру, шығармашыл, өз мамандығын дұрыс таңдаған, ой-өрісі 
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жоғары жеке тұлғаны дайындау негізгі мақсаты болып отыр [4, 6 б.]. 

Сондықтан да жас өспірімдердің құзыреттілігі мектепте оқу-тәрбие үрдісінде 

қалыптасады. Жастар өзінің даралығын сезінетін жеке азамат ретінде өзін-өзі 

дамытуға, өзінің позициясын іске асыруға, өзі дұрыс деп санайтын жоспарлар 

жасауға, оны қорғауға, болашақ маман, болашақ отбасы иесі, қоғамның 

жасаушысы ретінде сезіне білуіне қол жеткізуіміз қажет.  

А.В.Хуторской анықтамасында «Құзырлылық-жеке бастың білім, білік, 

дағдысының жиынтығы, құзіреттілік-жалпы адамның өз ісінің жақсы білу 

арқылы сапалы қызмет ету қабілетін білдіреді» деп берілген. Сонымен қатар, 

А.В. Хуторскойдың құзырлылықтардың пәндік және тірек құзырлылықтар 

болып бөлінетіндігі, олардың білім беру үрдісінде атқаратын қызметі жайлы 

көзқарасы өте құнды [5, 48 б.]. 

Ал қазақстандық ғалымдардан Б.Тұрғынбаева «Құзырлылыққа 

бағытталған оқыту үрдісінде тәжірибелік жолмен мәселені шешу мүмкіндігі 

молаяды. Осы жағдайда біліктілікті арттыруды екінші үлгіге көшірудің негізі 

бола алады. Өйткені құзырлылыққа бағытталған үлгіде білім алушылардың 

өздерін ұйымдастыру-басты мақсат» деп көрсетсе [6, 125 б.], 

Ә.Мұханбетжанова «Білім беру саласында құзіреттіліктер прагматикалық 

сипатта болады және ол мыналарға бағытталады: тәжірибеден пайдалыны ала 

білу; өзінің алған білімінің өзара байланысын ұйымдастыра білу және оларды 

тәртіпке келтіру, материалды зерделеудің өзіндік тәсілдерін жасау; білім 

алушылар алдында пайда болатын міндеттерді шеше білу іскерлігі, өз білімімен 

өз бетінше айналыса білу іскерлігі» [7, 39 б.] деп айқындайды. 

Педагог ғалымдар Е.А.Климов, Е.А.Быстрова, В.А.Сластенин, Е.А.Рогов, 

А.К.Маркова, Н.В.Кузьминалардың негіздеуінше білім беру үрдісінде тұлғаның 

тірек құзырлылықтарын қалыптастыруды көздейтін, адамның жетістікке 

жетуіне қажетті құзіреттілік төмендегідей түрлерге бөлінеді: 

 Проблеманы шешуге дайын болу, яғни қалыпты емес жағдаяттарды 

талдай білу қабілеті, мақсат қоя білу және оған өзге адамдардың көзін жеткізу, 

өз іс-әрекетінің нәтижелі болуын жоспарлап, бағалай білуге мүмкіндік 

беретіндей жауапты шешім қабылдай алу; 

 Технологиялық құзырлылық, яғни нұсқаулықты түсінуге дайын болу, 

технологияны сипаттау, жаңа технологияны сауатты пайдалана отырып, 

өмірдегі әртүрлі жағдайларда технологияны басты назарға салып ойлау; 

 Өзін-өзі жетілдіруге дайын болу, яғни біліміңдегі жетіспеушілікті 

анықтай отырып, өзіңе қажетті ақпаратты мүмкіндігінше талдап, бағалау, әр 

түрлі ақпарат көздерінен кәсіби деңгейін көтеру, білімін тереңдетуге қажетті 

мәліметті өз бетімен жинақтай алу; 

 Ақпараттық көздерді пайдалануға дайын болу, яғни шешімдерді 

дәлелдей білу, өз жұмыс бағытын жоспарлауда ақпаратты пайдалана білу, бұл 

адамға өз шешімінің дұрыс қабылданғанына сенім білдіреді; 

 Әлеуметтік қарым-қатынасқа дайын болу, яғни өзге адамдармен немесе 

әлеуметтік топпен біріге отырып алдына қойған мақсаттарды бір бірінің 

мүмкіндіктерін пайдаланып шеше білу; 
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 Коммуникативтік құзырлылық, яғни өзара сөйлесуде қажетті ақпаратты 

алуға дайын болу, өз пікірін ортаға салып, мәдени түрде дәлелдеу, қалың 

бұқараның алдында құндылықтарға оң баға беру (діни, өзіндік, кәсіби, 

этникалық). 

Оқушының әр түрлі өмірлік жағдайлардан мекетепте алған білімін, білігі 

мен икем, дағдыларын тиімді қолдана отырып сәтімен шыға білуіне жағдай 

жасау, сабақ үстінде де, сабақтан тыс жүргізілетін жұмыстар арқылы да тиімді 

ұйымдастыра алу мұғалімдерге үлкен жауапкершілік жүктейді.  

Қорыта келе, тарих сабақтарында құзыреттілікті қалыптастыра оқыту 

жаңа заманда нағыз қазақи болмыстағы ұрпақты тәрбиелеуге ықпал ететіні 

сөзсіз. Осындай құзыреттілігі жоғары озық ойлы білімдар адамдар қоғамның 

дамуына, өзгеруіне өз үлесін қосады. Қоғам дамуын ілгерілететін – дарынды, 

қабілетті адамдар. Қазақ тарихы арқылы жас ұрпақ ата-бабаларымыздың сақтап 

қалған кең байтақ даласына, Отанға адалдық, ұлтшылдық сезімі, өз елі үшін 

мақтаныш сезімдері, Отанның мүдделерін қорғауға шындалады. 
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ҚАЗАҚСТАН ӨРКЕНИЕТТЕР ТОҒЫСЫНДА 

 

Жолмаганбетов Айбол Куйкентаевич 

Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Б.Майлин атындағы №3 жалпы орта білім беретін мектебі 

Арқалық қаласы 

 

Аннотация. Казахстан недаром называют «сетью цивилизаций». Наша 

страна является естественным домом для основных мировых религий, таких как 

ислам, христианство и буддизм. На протяжении веков здесь жили и работали 

представители разных народов и этносов. 

Ключевые слова: цивилизация, политическое, межкультурное, экономика. 

Annotation. It is not for nothing that Kazakhstan is called the "network of 

civilizations" Our country is a natural home to the world's major religions such as 

Islam, Christianity and Buddhism. For centuries, representatives of different peoples 

and ethnic groups have lived and worked here. 

Keyword: civilization, political, intercultural, economy. 

 

Бүгін Қазақстанда құрылған үшін диалог орнату тәсілі ретінде ұлттық 

және азаматтық шоғырландыру барлық қажетті жағдайлар қамтамасыз етілген 

тұрақты және қарқынды экономикалық өсуі, дамуы институттары демократия 

мен азаматтық қоғам, даму институттары құрылып, нығайтылады тұрақтылығы, 

қауіпсіздігі мен тәуелсіздігі жас мемлекеттің тұрғысынан жаһандық даму. 

Осындай мәдени-тарихи алғышарттары кеңістік қалыптастыру, 

конфессияаралық, этникааралық және мәдениетаралық диалог. 

Мәдениеті мықты мемлекетті бағындыру қиын. Себебі, адамзат 

тарихының өзі өркениеттер тарихымен тең. Өркениет сонау шумерлер мен 

мысырлықтардың, классикалық және мезоамерикандықтардың қалыптасуынан 

бастап, бүгінгі христиан және ислам, қытайлықтар (син) мен индустықтардың 

кезеңін қамтиды. Демек, ғаламда адам баласы дүниеге келген күннен бері 

өркениет ұғымы ажыраған жоқ. Белгілі жазушы Самюэль Хантингтонның 

«Өркениеттер қақтығысы» атты гео-саяси трактаты қоғамда резонанс тудырды. 

Тарихпен сабақтасып келген атауды Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм, Питирим 

Сорокин, Кребер, Филипп Бэгби сынды жазушылар зерттеген болатын. 

Мәдениеттер қақтығысы бірнеше ғасырға созылып келеді. Әлі де өз күшін 

жойған емес. Мәселен, Түркия басшылары ғаламдық деңгейге шығу үшін 

ертеден қалыптасқан өркениетін құрбан етті. Кемализмнің «алты жебесі»: 

халық қолдауына кеңінен ие болу, республикалық құрылымға көшу, ұлтты бір 

арнаға тоғыстыру, атеизм, экономика жағдайында мемлекеттік бақылауды 

нығайту тәрізді тағы да басқа реформаларды жүзеге асырды. Өз кезінде кемел 

саясат ұстануға бел буғанмен, дамыған батыстық үлгіге бағынды. Ұлы Петрдің 

үлгісіне еліктеген ол ертеден келе жатқан дәстүрлі бас киім тақияны киіп 

жүруге тыйым салып, шляпаны бастан тастамау жөнінде қарар шығарды. 

Әлбетте, халық наразы болғанмен, түптің түбінде жарлық өз күшіне енді[1,125]. 
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Есесіне, экономикалық жағынан шетелдік үлгіде дамып, 1952 жылы НАТО-

ға мүше болды. Бірақ, мемлекеттің ата дәстүрі жойылуға сәл қалған еді... Өркениет 

ұғымын алғаш ХVІІІ ғасырда француздық философтар «тағылық» сөзіне қарама-

қайшы ұғым деген болатын. Әлбетте, өркениеттің тағылықпен үш қайнаса сорпасы 

қосылмайды. Варварлық кезең он тоғызыншы ғасырдың қоғамтануында 

қалыптасып, эстетикалық үлгіні жоюға тырысты. Әсіре қатыгездік, 

мәдениетсіздікпен өмір сүрген елдердің өркениеті дамымайды. Аристотель, Сократ 

өмір сүрген антиктік мәдениет варварлықтың әсерінен құлдырап, формализм 

азайған болатын. Өркениеті мықты дамыған елдер жалқаулық, еліктеушілік және 

надандықтың салдарынан тағылыққа бейімделеді. Энгельс, Моргандардың кезеңі 

түсініксіз тілде сөйлейтін, қатігез қоғамға айналып, көзі ашық жазушы, 

музыканттардың ықпалымен мәдениетін қалпына келтірді. Демек, өркениет – 

тағылық емес! Өркениет – адамзаттың таңбалы тарихы, ән мен сәннің үйлесім 

табуы. Өз дәуірінде Шпенглер: «Өркениет – бір нәрсенің аяқталуы, ол белгілі бір 

қалыптасудан соң ғана келеді», - дейді. Бұл тұрғыда ғалымның сөзіне қарсылық 

білдірген жөн. Себебі, Хантингтон жазғандай, «өркениет бірнеше ұлтты қамтиды» 

және ерекше рухани орта осы қасиетке түбегейлі ие бола алады. Мәселен, 

Италияның оңтүстігіндегі дворяндардың мәдениеті тап сол Италияның 

солтүстігіндегі ауыл-аймақтардың мәдениетімен тұтас та, өзгеше де бола алады. 

Демек, ол тұрғындардың ойына, қалауына байланысты. Адамдардың өздерін өздері 

теңестірудің де біршама деңгейі бар: сол Италиядағы Рим тұрғыны өзін белгілі бір 

дәрежеде римдікпін, католикпін, итальяндықпын, христианмын, еуропалықпын 

немесе батыс тұрғынмын деп сезіне алады. Алысқа бармай-ақ, өз елімізді мысалға 

алсақ. Қазақстандық азамат та өзін қалауынша Орта Азиялықпын, Шығыс 

қазақстандықпын, мұсылманмын, тәуелсіз тұлғамын, оппозиционермін, жеке 

тұлғамын деп түсіне алады. Яғни өркениеттің қалыптасуы адамзат баласының ой-

өрісіне, өзіндік пайым-түсінігіне тікелей байланысты. Тарихтың жалпы барысында 

өркениеттер тірі жанды еліктеуге, жеке басын идентификациялық теңестірудің ең 

жоғарғы деңгейімен қамтамасыз етуге итермелейді. Еліктеудің өзі өркениет, ал бұл 

мәдениеттер қақтығысын туғызады [2, 55]. 

Хантингтонның еңбегінен ұққанымыздай, өркениет – мәдениеттің жоғары 

сатысы. Бұған біз аталған ұғым бір емес, бірнеше ұлтты бір арнаға тоғыстыратын 

ерекше рухани орта дер едік. Мәдениеті әлсіз мемлекет өркениетін жоғалтады, өзгеге 

«жем» болады. Бір топ жастан «сіз өз тіліңіздегі әндерді тыңдайсыз ба?» немесе 

«отандық киноларды қарайсыз ба?» деп сұрасаңыз, топтың ширегінің жартысы ғана 

бас изер еді. Себебі, заман жаңарған сайын, жастар санасы да шетелдік өнімге 

құштар. Ал бұл – ойланатын жағдай. Тағылық кезеңге сылдыр ақпарат, өзгеге еліктеу 

және мәнсіз сөз арқылы жету жеңіл. Ал тағылықтан сақтайтын бірден-бірі «дәрумен» 

– ертеден қалыптасқан өркениет. 

Қазақстанды «өркениеттер торабы» деп бекер атамайды. Біздің еліміз– ислам, 

христиан және буддизм сынды әлемдік ірі діндердің табиғи тоғысқан мекені. Бұл 

жерде ғасырлар бойы әртүрлі халықтар мен этностардың өкілдері бейбіт өмір кешіп, 

еңбек етті. Осылай, өзара байып, өркендеуге алып келген бекем мәдени және рухани 

байланыстар қалыптасты. Бүгінде, біздің халқымыз бұл баға жетпес 

құндылығымызды сақтап, ұлғайтып, болашақ ұрпаққа мирас етіп қалдыруға ынталы. 
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Қазақстан өзінің 20 жылдық тәуелсіздігі мерзімінде өз қоғамының дара 
этносаралық және конфессияаралық келісім моделін қалыптастыра білді. 
Бүгінгі күні біздің елімізде 17 діни конфессияға бірігетін 130-дан астам халық 
пен этникалық топтар өмір сүруде. 

Сондықтан да, Елбасы Қазақстанның этномәдени және конфессиялық 
алуандылығын мол байлық, қазақстандықтарға бағалы мәдени жетістіктерімен 
басқа халықтармен алмасуға мүмкіндік беретін біздің тұтас қоғамымыздың 
жалпыға бірдей игілігі деп ерекше атап өткен болатын. 

Әлемдік және дәстүрлі діндердің үздік ғұрыптарына құрмет білдіріп, 
қолдау таныта отырып, Қазақстан халқы заман талабына сай зайырлы мемлекет 
түзуде [3, 235]. 

Дін саяси-мемлекеттік үрдістерге араласпайды. Өз кезегінде мемлекет 
діни қауымдастық өздерінің әлеуметтік, салттық, ағарту және өзге де 
міндеттерінің толық орындалуына ықтиярлы жағдай жасап, олардың ішкі 
өміріне қол сұқпайды. 

Мемлекет конфессиялардың ішкі өміріне араласпау саясатын ұстана 
отырып, өздерінің коммуникативті, біріктіруші және әлеуметтік міндеттерін 
толыққанды жүзеге асыру үшін екі тарап арасындағы ашық диалогтың дамуына 
жағдай жасайды. Жоғарыда аталған іс-шаралар Қазақстанға әртүрлі діндер, 
мәдениеттер мен өркениеттердің бай тәжірибесін жинақтауға мүмкіндік берді. 
Өз кезегінде бұл елдің басым халқының ортақ құндылықтарының 
қалыптасуына, конфессияаралық келісім мен өзара сыйластықтың толерантты 
өрісін түзуге ықпал етеді. Өкінішке орай, әлемде экстремизм мен терроризмнің 
қаупы азаймай тұрғандығын да атап өту қажет. Дін атын жамылған олардың 
идеологиясы адамдар арасында қайшылық пен сенімсіздік уын шашып, жер 
шарының түкпір-түкпіріндегі азаматтардың ақыл-ойын билеп, көңіл-күйлеріне 
ықпал етуде. Әлемде дінаралық және мәдениетаралық негіздегі қайшылықтар 
мен шиеленістер әлі де баршылық, қатер мен қарсылықтардың жаңа ошақтары 
туындауда. Осы жағдайлар өз кезегінде қазіргі замандағы жаһанның дамуына 
ықпал ететін факторлар негізін белсенді зерттеп, жаңа амал мен ұстанымдарды 
іздестіруге итермелейді. Елбасы, Нұрсұлтан Назарбаев, қоғамдағы өсіп келе 
жатқан діннің рөлін және дін атын жамылған террористік ұйымдар тарапынан 
туындайтын қатерлерді ұғына отырып, 2003 жылы Қазақстанның Елорасы – 
Астана қаласында діни лидерлердің дінаралық форумын өткізу жөнінде баға 
жетпес ұсыныс білдірді [4, 98]. 

Бұл бағытта Қазақстан әртүрлі әлемдік және дәстүрлі діндер мен 
конфессиялар арасында диалогты ілгерілетуге қатысты өзіне үлкен 
жауапкершілік артқанын жеке атап өткен абзал. 

Н.Назарбаев бастамасы Дүниежүзілік Ислам Лигасының Бас Хатшысы 
Шейх Ат-Турки, Орыс Православ Шіркеуінің Патриархы Алексии ІІ, Рим 
Папасы Иоанн Павел ІІ, Израильдің Бас ашкеназий раввині Иона Мецгер және 
басқа есімі әлемге танымал діни лидерлер, ірі діни беделді тұлғалар тарапынан 
оң пікір тудырған қолдауға ие болды. 

Мемлекет басшылары мен Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 
қолдауының арқасында қазақ жерінде 23-24 қыркүйек аралығында Әлемдік 
және дәстүрлі діндер лидерлерінің Бірінші съезі болып өтті. Оның жұмысына 
қатысу үшін Астанаға әлемнің 14 елінен 17 делегация қатысты. 
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Съез адресіне ірі державалар мен әлемдік ұйымдар, сонымен қатар, 
әртүрлі шіркеулердің жоғарғы шендерінен өкілдер, атап айтсақ, Орыс 
Православ Шіркеуінің Патриархы ІІ Алексии, Рим Папасы ІІ Иоанн Павел, 
Кентерберийлік архиепископ Роуэн Уильямс, Константинополь Патриархы 
Варфоломейден құттықтау хаттары келіп түсті. Олардың әрқайсысы діни 
лидерлердің кездесуіне бата беріп, басталған үнқатасқа сәттілік тіледі. Съез 
жұмысының басталуын қорытындылай келе, 2003 жылы Қазақстан 
Республикасының Елбасы бастамасының негізінде өткізілген Әлемдік және 
дәстүрлі діндер лидерлерінің Бірінші съезі, ғаламшар халықтары арасында 
рухани жақындық үрдісін бастап, бітімгерлік ұйымдардың қатарынан өзінің 
ерекше орнын алып үлгерді. 
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ҰЛЫ ДАЛА МӘДЕНИЕТІНІҢ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІ ЖӘНЕ ТАРИХИ 
САНА 

 
Кажиков Мейирим Сайлауович 

«Кейкі» батыр атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 
денешынықтыру пәні мұғалімі, 

 

Ауезбеков Ералхан Темирханович 
«Кейкі» батыр атындағы жалпы орта білім беретін мектептің 

денешынықтыру пәні мұғалімі 
Арқалық, Қостанай. 

 
Аннотация Известно, что культура, которая легла в основу казахского 

кошпельского общества, восходит к древнему миру.С тех пор казахская 
традиционная культура развивалась в культурно- историческом и 
этногенетическом контексте.Несомненно что многие племена, населявшие 
территорию современного Казахстана, принимали непосредственное участие в 
этом процессе. Научно доказано, что их богатые ценности сохранились до 
наших дней в казахском культурном наследии. 

Annotation. It is known that the culture that formed the basis of the Kazakh 
Koshpeli society dates back to the ancient world.Since then, the Kazakh traditional 
culture has been developing in the cultural , historical and ethnogenetik context. 
There is no doubt that many tribes inhabiting the territory of present-day.Kazakhstan 
were directly involved in this process. It has been scientifically proven that their rich 
values have survived to the present day in the Kazakh cultural heritage.  

Ключевые слова: культура, исторические памятники, государство 

Keyword: culture, historical monuments, state 
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Қазақтың көшпелі қоғамының негізін қалаған мәдениет ежелгі дүниеден 

бастау алатыны белгілі. Содан бері қазақтың дәстүрлі мәдениеті мәдени-тарихи 

және этногенетикалық тұрғыда үздіксіз дамып келеді. Бүгінгі Қазақстан 

аумағын мекендеген көптеген тайпалардың бұл процеске тікелей қатысы 

болғандығы да күмәнсіз. Олардың бай құндылықтарының қазақтың мәдени 

мұраларынан көрініс тауып, осы күнге дейін жеткендігі ғылыми тұрғыда 

дәлелденген. Сонымен қатар бұл байланыстар ерте кезеңдегі көшпелі 

тайпалардың мәдениетінің, қалыптаса бастаған әлеуметтік институтары мен 

рухани өмір-тіршілігінің өзара жақындығын, байырғы қазақ мәдениетінің ішкі 

бірлігінің беріктігін де көрсетеді. 

Ерте замандағы жоғарыдағы далалық аймақ мәдениетінің қалыптасуында 

Қазақстан территориясы мен оның байырғы тұрғындарының алатын орны ерекше. 

Ұлы дала белдеуі сол кездің өзінде Шығыс Европа мен Солтүстік Азияны 

біріктіріп, сол төңіректегі мәдени ортаны қалыптастырды, әртүрлі этнотарихи 

тайпаларды бергіректегі қазақ этникалық қауымдастығымен байланыстырды. 

Осындай сабақтастық үдерісін осы тайпалардың тарихи-мәдени бірлігімен қатар, 

олардың антропологиялық тұрпатының тұтастығынан да байқауға болады. 

Қазақстанның антропология ғылымының негізін қалаған белгілі ғалым, 

Қазақстаннның ҰҒА академигі, Италияның Болон Академиясының 

корреспондент-мүшесі О.Ысмағұлов жарты ғасырлық кешенді зерттеу 

жұмысының нәтижесін жариялады. Онда Қазақстан территориясындағы 

тұрғындардың төрт мың, яғни 40 ғасырлық дәуір аралығындағы қоныстануы, 

көшіп-қонуы, олардың туыстық байланыстары мен генетикалық жақындығы, сол 

сияқты кейбір тайпалар мен халықтардың қола ғасыр мен осы күнге дейінгі ұзақ 

дәуірлік кезеңнің мұрагерлік дәстүрін сақтағандығын объективті және ешбір шүбә 

келтірмейтін антропологиялық зерттеу деректері негізінде дәлелдеп берді[1]. 

Біздің заманымызға дейінгі IX-VIII ғасырлар аралығында қалыптасқан 

ауқымды көшпелі мал шаруашылығы да мыңдаған жылдар бойына сол күйінде 

сақталды. Осы экономикалық негіз Ұлы Далада кәдүілгі көшпелі қоғамға тән 

өмір салты мен патриархалдық-рулық жүйесін дүниеге келтірді және оның 

салыстырмалы түрде тұрақты дамуына жағдай тудырды. Ал ол өз кезегінде 

өмірге көшпелі қауымның әлеуметтік сұранысын қанағаттандыратын ортақ 

мәдениетті алып келді. Айта кету керек, көптеген көрші отырықшы 

халықтармен тығыз мәдени қарым-қатынастар орнатудың арқасында Ұлы Дала 

көшпенділерінің мәдениеті де сол халықтар мәдениетінің кейбір элементтерін 

өз бойна сіңіріп отырды. Сондықтан болар, көшпенділердің мәдениеті Шығыс 

пен Батыс елдері арасында мәдени диалог орнатуда шешуші рөл атқарды. 

Ендеше, мәдениет әлемінің ішкі мазмұны көшпенділердің тәжірибесінсіз 

толыққанды болмас еді. Осындай өркениеттік мәдениеттің құрамдас бөлігі 

ретінде рухани тұрғыда қазақтың төл мәдениеті оның заңды мұрагері. 

Өздеріңізге белгілі көшпелі өмір салты ХХ ғ. басына дейін сақталды. 

Қазан төңкерісінен кейін күштеп отырықшылыққа көшіру кезінде қазақ 

халқы адам айтқысыз қасіретті басынан кешірді. Солақай саясаттың кесірінен 

ол көптеген ұлттық құндылықтарынан айырылып, қазақ мәдениеті күйзеліске 

ұшырады. Қазақ халқы үйреншікті орта және көшпенділік әлемінен қол үзіп, 
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бейтаныс шындықпен, дүдәмал болашақпен бетпе-бет ұшырасты. Табиғатпен 

үйлесімді өмір кешіп, үнемі қозғалыс пен даму үстінде жүрген қоғам бір сәтте 

қатаң қыспаққа түсті, әлеуметтік өрісі тарылды. Өйткені бұл процесс 

эволюциялық жолмен емес, революциялық күштеу тәсілдері арқылы іске 

асырылған үлкен саяси науқан еді. Қазақ мәдениеті осындай аласапыран 

замандарды басынан өткерді, әртүрлі тауқыметті көріп, тарихи сынақтардан 

өтіп, тарихи сахнада өзін сақтап қалды[2]. 

Оның басты себебін өткен тарихымыздан іздегеніміз жөн. 

Көшпенділердің табиғатпен тығыз байланысты болғаны, тіптен онымен біте 

қайнасып, оның бір бөлігіне айналып кеткендігі де белгілі. Олар өздерін 

ешқашан табиғатқа қарсы қойған емес. Бұл жерде адам мен табиғаттың теңдігін 

байқауға болады. Әуелі қазақ ою-өрнегіне де тепе-теңдік тән, себебі ол адам 

мен әлемнің қарым-қатынасының нақты көрсеткіші. Табиғат көшпенді үшін өз 

үйі іспеттес болды. Ол үнемі көшіп жүріп, жаңалыққа құмартып, табиғатты 

бағалап қана қоймай, оның тілін де түсінген десек те болады. Ал жануарларды 

қолға үйретіп, жер шаруашылығының пайда бола бастаған кезеңінен кейін 

көшпенділердің табиғатқа деген көзқарасы мүлдем өзгерді. Бұдан былай ол 

қоршаған әлеммен тұтаса бірігіп кетті. Міне, осындай ортада әлеуметтену 

үдерісінен өткен адам жан-жақты дамып, әлеуметтік тұрғыда үлкен тәжірибе 

жинақтап, құрыштай болып шынықты. Яғни, табиғаттың әсерін күнделікті өз 

жан-дүниесімен сезініп отырған көшпенділер соған сәйкес өздерінің өмірлік 

қажеттіліктері мен рухани ұстанымдарын да айқындап отырған. Сондықтан үш 

мың жыл бойы үздіксіз жалғасын тауып отырған әлеуметтік практиканың 

тамыры тереңде жатқаны тарихи шындық. 

Бұл әлеуметтік практиканың негізі түптеп келгенде - мәдениет. Яғни, 

мәдениет небір кедергілер мен жағымсыз саяси үрдістерге қарамай, өз 

қозғалысын тоқтатпай, үздіксіз даму үстінде болады. Керісінше, сол 

әлеуметтену тәжірибесінің нәтижесі ретінде ол қоғамдық қатынастарды 

реттеуде елеулі рөл атқаратын қозғаушы күшке айналды. Өйткені жаңағы 

әлеуметтену үдерісінің өзі мәдени қарым-қатынасқа негізделеді. Көшпенділерді 

қоршаған табиғат, оның әдемілігі мен үйлесімділігі, байлығы мен тепе-теңдік 

сипаты және мәні тиісті орта қалыптастырды. Оған табиғаттың өзі көмегін 

тигізді, бірінші ақын сол табиғаттың өзі болды. 

Осындай әлем байырғы адамдардың көзқарасын қалыптастырды. 

Осылайша мәдениет адам әлемін қалыптастыруға ықпал етті. Ұлы Дала мен 

биік таулар көшпенділерді жоғары рухани құндылықтарға деген ұмтылысқа 

жігерлендірді. Сол құндылықтардың мәнін түсінуге жетеледі. Ол үшін оны 

суреттей білетін, халыққа өнер тілімен жеткізе білетін қабілеттілік қажет 

болды. Бойында ондай қасиеттері бар ақын, жыршы және тағы басқа өнер 

иелері қалың бұқара халықтың ортасынан шықты. Сөйтіп көшпелі өмір 

салтымен тығыз байланысты әлеуметтік институттар пайда бола бастады. 

Сондықтан болар мәдениеттанушы ғалымдар мәдениет ұғымын «жанды 

жетілдіру» тұрғысында да қарастырады. Оның үстіне көшпенділердің дәстүрлі 

экологиялық мәдениеті табиғат пен адам әлемінің әу бастан-ақ етене 

байланыста болғандығына негізделіп табиғатты сақтамаса, адамзат баласының 
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да жойылып кететіндігін жақсы түсінді. Ол сол үйлесімділік пен сүлулықты 

бағалап, оны қорғай білуге тәрбиеледі. Қазақтар тамаша ботаниктер болды, 

олар шөптер мен әртүрлі өсімдіктерді жақсы айыра білді. Олар әртүрлі малға 

және жылдың әр кезеңінде берілетін өсімдіктердің азықтық қасиеттері мен 

маңыздылығын жақсы білген. 

Адамның табиғатпен байланысы тек қана табиғи-экологиялық тұрғыда 

емес, ол сол сияқты салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарда, ою-өрнекте және шежіреде 

бедерлі түрде көрініс тапты. Мәдениеттанушылар шежіренің далалық ауызша 

тарихнаманың арнасымен қатыстылығын атап көрсетеді. Осыған сәйкес өмір 

салты мен мінез-құлқы адамның санасына анасының құрсағында жатқанынан 

бастап, оның сүтімен, ары қарай жөргекке оралып, бесікке салынғаннан кейінгі 

оның салт-санасын қалыптастыруға байланысты жүргізілетін әртүрлі әдет-

ғұрыптық, ырым-жоралғылық рәсімдер үлкен рөл атқарды. Сондықтан 

қазақтың өз тегін жеті атасына дейін білуінің негізінде халықтың генетикалық 

қорын сақтауға деген қамқорлық жатса керек. 

Біз жоғарыда әңгіме қылған көшпенділер тәжірибесі мәдениеттің 

құрамдас бөлігі ретінде көбіне-көп өнерде көрініс тапқан. Әлемді тану, өзін-өзі 

тану арқылы қазақтардың тек өзіне ғана тән болмысы қалыптасты. Бұл 

қазақтардың қоғамдық-экономикалық дамуындағы өзіндік сипаты мен олардың 

қоршаған ортаны эстетикалық тұрғыда қабылдауының айрықша, басқаларға 

ұқсамайтын ерекшеліктеріне байланысты еді. Экономикалық жағынан алып 

қарасақ, көшпелі қоғамға тән өндіріс тәсілі ғасырлар бойы онша көп өзгере 

қойған жоқ. Оның есесіне қазақ өнері, соның ішінде эпос, салыстырмалы түрде 

алғанда жоғары деңгейдегі даму сатысында болды. Өйткені қоғам дамуының 

үрдістерін эпостар мен поэмалардан көруге болады. 

Ш.Уалиханов қазақ халқының рухы туралы айта келе, ол оның керемет 

екендігіне арнайы тоқтап, суырып салма ақындардың жадының ғажаптығына 

таңғалады. Даланың өмірін жан-жақты жырлайтын фольклорлық 

туындылардың бізге сол қалыпында өзгеріссіз жеткендігін атап көрсетеді. Ол 

көшпелі және сауатсыз орданың ауызша жеткен деректерінің осындай адам 

нанғысыз дәлдігі шын мәнінде ешбір күмән келтірмейтін шындық екендігін 

мойындайды. 

Жалпы қазақ халқының тарихында, оның мәдени дамуында музыка мен 

поэзияның алатын орны ерекше. Олар этностың бірігуіне, ұрпақ байланысының 

үзілмеуіне жағдай жасап, көшпелі қоғамның эстетикалық құндылықтарын 

дүниеге әкелді деуге болады. Олай болса, А.Затаевичтің қазақ даласы – музыка 

теңізі дегені бекерден-бекер айтылған сөз емес шығар. 

Сондықтан байырғы музыка өнерінің археологиялық ескерткіштері 

музыкалық-тарихи құндылықтардың қатарына жатады. Олар өз дәуірінің 

көптеген өзекті мәселелерін түсінуге мүмкіндік берері сөзсіз. Мамандар 

археологиялық жәдігерлерге сүйене отырып, бұрынғы замандағы ортаазиялық 

музыкалық мәдениеттің деңгейі өнер иелері таланттарының жергілікті 

жағдайда да жетілуге мүмкіндігінің болғандығын дәлелдеп отыр. Керілген 

қылмен немесе ысқымен ойналатын, сол сияқты қос ішекті шертпелі аспаптар 

да олардың отаны болып табылатын Орта Азиядан басқа халықтарға тарады. 
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Шертпелі қосішектің осы аймақта екі мың жыл бұрын пайда болғандығын тасқа 

қашалып салынған сүреттерден көруге болады. Бұл қосішекті музыкалық 

аспаптар қазіргі заманғы қазақ домбрасының жақын үлгісі. Сонымен бірге 

қазақтың қобызы сияқты аспаптар қазіргі виолончель, скрипка және альттың 

арғы тегі болуы әбден мүмкін[3]. 

Музыкалық-ақындық өнердің қазақ қоғамы үшін маңыздылығын ондағы 

акын, жырау, жыршы, әнші, күйші, бақсылардың алатын әлеуметтік орнынан-ақ 

көруге болады. Олар күнделікті өндірістік еңбектен босатылып, ел аралап, 

қоғамдық іс-шараларға қатысып, халық арасында кең танылды. Ғалымдар біздің 

заманымызға дейінгі бірінші мың жылдығының бірінші жартысында Ұлы Дала 

тұрғындарының шаруашылық жүргізудің жаңа түрі – мал шаруашылығына 

көшуімен тайпалардың материалдық мәдениетіндегі өзара байланысты үш 

элемент арқылы байқауға болады. Ол қару, ат-тұрман және «аң стилі». Оны 

«скифтік үштік» (скифская триада) деп те атайды. Көшпенділерге тән осы ортақ 

үш белгілердің дамуы олардың мал шаруашылығына көшуінің алғышарттары 

болып табылады. Мамандардың пікірінше, бұл үдеріс біздің заманымыздың II 

мың жылдығының орта шенінде евразиялық аймақтың неғұрлым шөлейт 

шығыс бөлігінде, ең алдымен Қазақстанда, қарқынды жүрді. Айта кету керек, 

аң стиліне жататын Орталық қазақстандық бұйымдардың ең алғашқы 

үлгілерінің пайда болу мерзімі біздің заманымызға дейінгі VII ғ. аяғы мен VI ғ. 

басына жатады. Ғаламның дәстүрлі бейнесі көшпенділер өнерінің 

бейнелемесінде толыққанды көрініс табады. Көшпенділердің «аң стилі» тек 

қана әлеуметтік құрылысты ғана емес, ол сонымен бірге Ұлы Даладағы 

кеңістіктік және еркіндік дүниетанымын айқындайды. Қазақ ою-өрнегіне тепе-

теңдік тән, ал ол адам мен әлемнің қарым-қатынасын бойына сіңіреді және ол 

қазақ қоғамының дамуына үнемі үн қосып, оның дамуын сүйемелдеп отырған. 

Бұл жерде өрнек тек декоративтік сипатпен шектелмейді, ол – көздің жауын 

алумен қатар адамның зердесі мен сезіміне де әсерін тигізді. 

Үш мың жылдық көшпенділер тарихы көшпелі және отырықшы 

өркениеттердің тығыз қарым-қатынас жағдайында өтті. Екі өркениет 

арасындағы айырбас пен сауда-саттық байланыстары олардың мәдени және 

материалдық әлеуеттерінің өзара тығыз байланысымен қатар жүрді. Осы 

байланыстар оған қатысушы екі жақтың ішкі дербестігінің сақталуына 

қарамастан, олар бір-бірін байытып қана қоймай, ортақ жалпыадамзаттық 

өркениетті қалыптастырды. Сонымен қатар олардың өзгешелігі де болды. 

Рерихтердің пікірі бойынша, барлық рухани ілімдер Азиядан келген. Батыстық 

адам рухани дәстүрден технологияны жоғары қойған. 

Көріп отырғанымыздай, мәдениет адамзаттың тек қана рухани тәжірибесі 

емес, ол сонымен қатар елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды бір 

негізі болып табылады. Оның адамдардың рухани өміріндегі алатын әлеуметтік 

рөлі ерекше артып отыр. Әлеуметтену үдерісінің мәдени қарым-қатынасқа 

негізделетіні анық. Сондықтан ол мәдени болмыстың да тірегі. Ал мәдениет 

болмысы – тарихи-мәдени процесс. Яғни, ол адам руханилығының дамуы 

мәдениеттің дамуымен тығыз байланысты деген сөз. 
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Бір жағынан, жаһандану заманы халықтардың мәдени бірегейліктеріне 

нұқсан келтіруде. Сонымен бірге ол халықтар арасындағы байланысты 

күшейтті, мәдени қарым-қатынастар мен көші-қон процестері екпін алды. 

Мәдениет адам тәжірибесін жинақтап, сақтап және оны ұрпақтан ұрпаққа, 

дәуірде дәуірге таратып, жеткізеді. Мәселен, фольклор мәдени мұра рөліне ие 

бола бастады. Мәдениет адамзаттың әлеуметтік жадына айналды. Ол адамды 

тұлға қылады, оларды біріктіріп, қоғамның бірлігін нығайтады. Оның бастау 

көзі – көшпенділер мәдениетінің табиғатпен үйлесімді дамуында. Сондықтан 

ауыз әдебиетінің дамуының нәтижесінде мәдени сабақтастықтың әлеуеті 

жоғары болды. Бұл әлеуеттің іргетасы - салт-дәстүрлер жүйесі, ауыз әдебиеті 

және өнердің Ұлы Далада кең тараған басқа түрлері. 

Орнықты даму қазіргі әлем мәдениетінің ажырамас маңызды бөлігіне 

айналып отыр. Ол бірінші кезекте халықтардың өзіндік ерекшеліктерін 

дамытатын және әртүрлі елдердің арасындағы мәдени құндылықтар 

алмасуының құралы болатын мәдени әртүрлілікті сақтауға байланысты. 

Орнықты дамуды қалыптастыру міндеттерінің қатарына рухани жаңғыру 

жатады. Бір ескеретін жағдай, XXI ғасырға бет бұрған көшке берекесі кеткен 

мәдениет қосыла алмайды. тарихтағы орнына тың көзқараспен қарауға 

мүмкіндік беретіндігін орынды атап өтеді. Ендеше ата-бабаларымыздың орасан 

зор мәдени жетістіктері мен игіліктері қазақ жерінде пайда болып, кейін осы 

өлкеден Батыс пен Шығысқа, Күнгей мен Теріскейге таралды. Бұл жағдай біздің 

ұлттық тарихымыздың көкжиегін осыған дейін айтылып келген кезеңнен тым 

әріде жатқанын көрсетіп, оған деген оң көзқарас қалыптастырары сөзсіз. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается о жизни и общественно-

политической деятельности Смагула Садвакасова, великого человека, 

отдавшего жизнь за будущее Казахстана.  
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Қилы тағдырлы ұлт тарихының қай бөлігі болса да керекті әрі 

тағылымды. Әйтседе еліміздің тәуелсіздігін жақтап отаршыл патша үкіметіне 

одан соң қызыл империяға қарсы тұрған кезеңнің орны ерекше. 

Еліміз тәуелсіздік алғалы, Қазақстанның болашағы үшін жанын қиған 

тұлғалардың есімдерін жарыққа шығару қолға алынды. Смағұл Садуақасов сол 

заманның озық туған перзенті еді. Омбы ауыл шаруашылық училищесінің және 

Сібір ағаш өндірісі институтының түлегі Сәдуақасов өзінің табиғи қабілеті мен 

өздігімен көп оқып ізденуінің және жанына пікірлестерін топтастырып, күш 

біріктіруінің арқасында мемлекет басшыларының бірі дәрежесіне дейін 

көтерілді. Қазіргі қазақ жастары Смағұлдың Қазақстанның дамуына арнап 

көптеген мақалалар жазып, оларды Қазақстанда және Мәскеу газет-

журналдарында жариялап отырғанын білулері керек. Кезінде халық оның 

мақалаларын зор ынтамен оқыды, әсіресе, оның іс қағаздарын мемлекеттік 

тілде жүргізу, ұлттық театр, жоғарғы оқу, индустриализация, т.б. туралы 

оппоненттерімен жүргізген пікірталастарына үлкен қызығушылық білдіріп, 

қолдап отырды. С.Сәдуақасовтың ынтасымен, сол кездегі бірінші басшы 

Голощекиннің қарсылығына қарамастан, елімізде жоғары оқу орындары ашыла 

бастады. С.Сәдуақасовтың Орта Азияда ұлттық – аумақтық жер бөлу туралы 

мақалалары да өте қызықты да құнды материалдар. Бұл орасан күрделі әрі 

болашағы зор жұмыс барысында ол С.Асфендияровпен, С.Қожановпен, т.б. 

бірге болды. Смағұл бірқатар пьесалардың авторы. Оның ойынша, әйгілі 

Абылай ханның, Шоқан мен Ыбырай Алтынсариндай ағартушылардың есімдері 

тарихтан мәңгілік орын алуға тиіс. Ол Міржақып пен Мағжанның сенімді досы 
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болды. Тарих бәрін де өз орындарына қойды. С.Сәдуақасовтың өз кезіндегі 

мемлекеттің дамуы туралы пікірлері бүгін де өз құндылығын жойған жоқ. 

Доцент Г.Мұқанованың кітабы өткен тарихты қалпына келтіруге қосқан үлес 

деп ауыз толтыра айтуға болады. С.Сәдуақасов – әйгілі тұлға. Ол өмір бойы бар 

білімі мен күш-жігерін туған еліне, қазақ халқына пайда келтіруге жұмсады[1]. 

Ф.Голощекин 1925 жылы Қазақстанға басшылыққа келіп, мұндағы 

жағдаймен танысып алған соң И.Сталинге арнайы хат жолдады. Онда өзінің «Кіші 

октябрь» аталған бағдарламалық курсын негіздеп, оған Бас хатшының толық 

қолдауын алды. Бағдарламаның өзекті жібі ретінде Қазақстандағы саяси билікке 

белсенді түрде кеңестік, яғни таптық сипат беру, оны «байлардың», яғни, алашор-

дашылардың ықпалынан аршып алу, осы мақсатта жергілікті орындарда 

партиялық ячейкалардың рөлін күрт арттыру сияқты мәселелер қойылды. Бұл 

шын мәнінде Қазақстандағы билік жүйесінің бұдан былайғы кезеңдегі саяси 

мазмұны жөніндегі мәселенің жаңа сипат алуы еді. Басқаша айтқанда, Голощекин 

сияқты ұлт мәселесінде мүлдем сауатсыз басшы арқылы коммунистік басшылық 

Қазақстандағы билік жүйесінің мазмұндық тұрғыдан жалпы ұлттық сипат емес, 

таптық сипат алуға тиіс екендігін ашық білдіруі болатын. Сонымен бірге, осы 

арада мынадай бір жағдайға көңіл аудармасқа лаж жоқ. Өзін «таза» таптық 

мазмұндағы билік ретінде көрсетуге тырысқан кеңестік жүйе, шын мәнінде осы 

мезгілден бастап-ақ таптық сипатпен қатар шовинистік, яғни орыстық сипаттарды 

өзара үйлестіре алып жүрген гибридтік мемлекеттік жүйе болғандығын айтқан 

жөн. Қазақстанда оның бұл ерекшелігі экономика, қоныстандыру, кадр және тіл 

сияқты салалардағы ұстанымдарынан анық көрініс тапты. 

Голощекин билікке келген уақыттан бастап-ақ мемлекеттік биліктің әлеу-

меттік мазмұнына байланысты ұлттық басқарушы топтың да өзара қарсы екі 

ұстанымға бөлініп кеткендігі байқалды. Кеңестік мемлекеттік автономияға жал-

пыұлттық сипат, мазмұн беруге күш салушы бірінші топ Голощекин ұсынған 

бағдарламаны қазақ ауылында жасанды түрде «азамат соғысын» тудыру әрекеті 

ретінде бағалады. Ал, келесі екінші ұстанымдағы басшы қызметкерлер Қазақстан-

дағы жағдайға сталиндік орталықтың көзімен қарап, мұнда да басымдылық ішкі 

Ресей губернияларындағыдай таптық мәселелерді шешуге берілгенін жөн санады. 

Уақыт Смағұл Сәдуақасов бастаған бірінші топтың болжамының дұрыс 

екендігін көрсетті. 20-шы жылдардың соңына қарай жаңа биліктің экономикалық 

және әлеуметтік саясатына қарсылық танытқан бас көтерулер бүкіл қазақ даласында 

өріс алды. Қарулы қарсылық сонымен бір мезгілде ауқаттылар мен орташалардың 

негізгі байлықтары - малдарын жаппай аяусыз қырып салуға немесе көрші елдерге 

қоныс аударуға ұласты. Қазақ даласында мал басы күрт кеміп кетті. Бұл ешқандай да 

асыра айтусыз нағыз «азаматтық соғыстың» көрінісі еді. 

Сонымен, Голощекин келген мезгілден бастап Қазақстандағы мемлекет-

тіліктің мазмұнын анықтауға байланысты егес жоғарыда аталған екі топтың 

арасында өрбіді. Голощекин өз тарапынан қазақ басқарушы тобы арасындағы 

ымырасыз күрестің түпкі тамыры мен шынайы мазмұнын түрлі айла-әдістер 

арқылы мүмкін болғанша тереңірек жасыруға тырысты. Анығырақ айтқанда, 

алғашқы топтың енді қалыптаса бастаған мемлекеттік билікке ұлттық мазмұн 

беру әрекетін мойындауға қарсылық танытты. Оның мұндай ұстанымы орта-
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лықтың саяси бағытына сәйкес келетін еді. Сондықтан да Голощекин жоғарыда 

аталған екі топтың арасындағы күресті қазақ қоғамы ішінде бұрыннан келе 

жатқан «топшылдық дерті» есебінде көрсетуге тырысты. Кезінде Т.Рысқұлов 

Қазақстан басшысының бұл қитұрқы әрекетіне «голощекин әдісі» деген ат 

беріп, оның астарында «щиналармен» қорқытып кез-келген өзара сынды 

қыспаққа алу, «сол арқылы партия ұйымының назарын соңғы жылдары 

Қазақстандағы социалистік құрылыс мүддесіне ұшан-теңіз зиянын тигізген 

қателіктердің түп-тамырын ашудан басқа жаққа аударып жіберу» мақсаты 

жатқандығын дәл басып көрсеткен еді. 

Міне, осы тұрғыдан келгенде С.Сәдуақасов ұсынған саяси ұстаным сол 

тарихи мезгілде мәскеулік Орталықтың Қазақстанда орнықтыруға бет алған 

билік жүйесіне балама мемлекеттік басқару тәртібі болатын. Бұл соңғы ұста-

нымның негізінде Ә.Бөкейханов бастаған алғашқы буын ұлт зиялыларының, 

сондай-ақ С.Сәдуақасов, Т.Рысқұлов және Ж.Мыңбаев бастаған келесі екінші 

буын қайраткерлердің мемлекеттілікке байланысты қазақ қоғамының терең де 

түпкілікті сұраныстарына үйлесімді теориялық тұжырымдары жатты. 

Мемлекеттік аппаратты жергіліктендіру нені білдіреді? Кеңестік идеоло-

гиялық аппарат С.Сәдуақасов пен оның идеялас серіктерін «Қазақстан - қазақ-

тар үшін» ұстанымдағылар немесе қазақ қоғамының сауаттылық деңгейімен 

және маман кадрлардың жетімсіздігін есепке алмастан тез арада «партиялық 

және кеңестік аппаратты тек қазақ ұлтының пайдасына сәйкестендіріп» қазақ-

тандыруды талап етуші топ ретінде көрсетуге тырысты. Ал, шын мәнінде 

С.Сәдуақасов жоғарғы басшылық арасында жергіліктендіру саясатының ішкі 

мазмұнын терең түсінген қайраткер болатын. Ол Өлкелік партия комитетінің 

бюро мәжілісінде: «Егер бүкіл аппарат тек қазақтардан ғана тұрса, біз осыны 

жергіліктендіру деп мойындай аламыз ба? Қызметтес адамдар бұл 

жергіліктендіру емес деп айтып жүр. Мен де олармен келісемін. Жарайды, 

аппаратта тек қазақтар ғана отыр делік, ал егер олар сол аппаратты қалың 

бұқараға қызметке қоюда түк бітіре алмаса, ондай жергіліктендіруден не 

пайда?» деп көрсетті. Ал баспасөзде жарияланған мақаласында: «Проценттер 

мәселенің түйіні емес, бірақ оларды да ұмытуға болмайды. Тұрғындардың  

90 проценті қазақтардан тұратын үйездердегі мекемелердің орыс тілінде қызмет 

етуі қандай принциптерге сай келер екен?» - дейді[2]. 

Ескі патшалық отарлаушы аппараттың жұмысын жақсы білетін 

С.Сәдуақасов оның халықты түрлі қасиетінен, салт-дәстүрінен айырып, 

бойында құлдық мінездің тамыр жаюына жағдай туғызғанын терең түсініп, 

жаңа мемлекеттік биліктің негізгі міндеті - халықты рухани құлдықтан құтқару, 

еңбекші бұқараның тек таптық қана емес, сонымен бірге, ұлттық мүддесін де 

қорғай алатындығын сөз жүзінде емес, іс жүзінде де дәлелдеуін талап етті. Осы 

ойды айта келіп ол «Еңбекші қазақта» жариялаған мақаласында нақты мысалға 

сүйеніп, төмендегідей тұжырым жасады: «Мысал үшін мынандай бір сөз 

айтайық: қазақ базарға сатуға сиырын алып келді. Расписка қазақша жазылған. 

Оны қазақша білмейтін милиция дұрыс деп таппады. Алған расписканы 

орысша жазып әкел деді. Жай қарағанда, бұл, әрине, ұсақ нәрсе. Ұлттық 

психология жағынан тексерсек, бұл - үлкен жұмыс. Қазақша жазылған расписка 
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жарамағаннан кейін ана қазақтың жүрегінде өз ұлтының кім екендігі сезіледі. 

Оның көзіне қазақтың жұмысының бәрі орынсыз, осал секілді боп көрінетін 

болады. Ол өзінің күшіне сенбеуге айналады. Оған басқа ұлттың алдында 

жасқаншақтық пайда болады, өз жерінде кеудесі көтеріліп, аяғын алшаң басып 

жүре алмайды».(«Еңбекші қазақ», 1927, ақпанның 16-ы). 

С.Сәдуақасов мемлекеттік аппаратты қазақтандыруды батыл қойып, ол 

процестің пәрменді түрде жүруі үшін күрес жүргізгенде, оның қарсыластары 

ойлағандай, арзан бір күндік, тар таптық немесе пендешілік мақсаттарды көз-

деген емес. Редактор қызметіне бекітіле салысымен «Еңбекші қазақтың» өзі қол 

қойған санында жариялаған «Ойланатын уақыт жетті» атты бас мақалада: 

«...Қазақ тілін іске асырғандағы біздің мақсат: қазақтың бір-екі оқығанын «тө-

ре» қылу, оларға ақша табу емес. Мекемеде отырған қазақ ауылда жатқан қара 

шаруамен қазақша байланыссын. Ауылдан біреу қалаға келсе, қара қазақ өз 

тілінде арыз етіп, өз тілінде жоғын жоқтап алатын болсын. Бұл сықылды жеңіл-

діктер біздің «қазақтандырылған» мекемелеріміздің қолынан әбден келетін 

болсын. Осы күнгі біз білетін мекемелер бұны істеп отырған жоқ...» - деп 

жазды («Еңбекші қазақ», 1925, қаңтардың 8-і)[3]. 

Бұл дәлелсіз айтылған сөз емес, оның негізінде республика жағдайынан 

кең және терең хабардар қайраткердің әбден көзі жеткен тұжырымы жатты. 

Жоғарыда айтылғандай Голощекин Қазақстанға келгенде С.Сәдуақасов Ха-

лық ағарту комиссары және «Еңбекші қазақтың» жауапты редакторы қызметтерін 

қатар атқарып жүрді. Халық ағарту комиссариаты бұл кезде республикадағы ең ірі 

комиссариаттардың бірі болатын. Оған оқу орындары түгелдей, театр және өнер, 

ғылым мен баспа қарады. Республика өмірінде бұл комиссариаттың рөлінің 

жоғары болуы, сондай-ақ оның жергілікті қазақ халқының күнделікті тыныс-

тіршілігімен тығыз байланыста болуында еді. Міне, осы тұрғыдан алғанда, бұдан 

бұрын А. Байтұрсынов, А. Кенжин сияқты белгілі қайраткерлер істеген Оқу-

ағарту халкомы қызметіне С.Сәдуақасовтың келуі де, әрине, кездейсоқ емес-тін. 

Тура сол тарихи кезеңде Қазақстандағы оқу-ағарту жүйесінің ең өзекті 

мәселелерін, даму үрдістерін жақсы білетін және қоғамдық сұранысқа сәйкес тура 

шешімдер қабылдай алуға даяр басқа қайраткерді табу қиын еді. Өзінің халком-

дық қызметінде С.Сәдуақасовтың екі мәселеге аса үлкен назар аударғандығын 

байқауға болады. Олар жаңа талапқа сай мұғалім кадрларын қалыптастыру және 

қазақ мектептерін оқулықтар, оқу құралдарымен қамтамасыз ету еді. Оқу-ағарту 

халкомының сол тарихи кезеңдегі қазақ мектебінің өзекжарды мәселелері туралы, 

мұғалімдердің негізгі міндеттеріне байланысты пайымдауларын оның «Еңбекші 

қазақта» (1926, ақпанның 6-ы) жариялаған «Оқу ісінің кемшіліктері, оларға қарсы 

шаралар» атты мақаласынан айқын аңғаруға болады. Онда комиссар: «Мектепті 

түзейтін мұғалім. Мұғалім мектептің ұстасы. Мектепті бұзатын да мұғалім. Балық 

басынан шіриді. Мұғалім жолынан таймай, мектеп бұзылмайды. Мұғалім деген 

қадірлі ат. Мұғалім қадірлі болғанда ғана мектеп көркейеді. Жұрт мұғалімді 

танымаса, оны сыйламаса, мектеп те жөнделмейді», - деп көрсетіп, одан әрі қазақ 

мұғалімдері арасында орын алып отырған кемшіліктерді үлкен жанашырлықпен 

баяндайды. Олар жұртты да, өкіметті де алдайтын жалған мұғалімдік, әкімшілдік, 

атқамінерлік. Ауылдағы мұғалім азаматтардың «нағыз үлкен істі, нағыз керекті 
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істі дұрыстап қолға алудың орнына көбінің «әкімшіліктің соңында далақтап 

шауып» жүргенін, ал осы сипаттағылардан: «Милицияға бастық боласың ба, 

мұғалім боласың ба?» десе... алдымен «милицияны таңдайтындығын» айтып, 

өкініш білдіреді. Бұл оқу-ағарту халық комиссары тарапынан дер уағында 

айтылған орынды сын болатын. Бірақ, С.Сәдуақасовтың оппоненттері халком 

пікірінен басқа астар іздеді, оны совет мектебін, совет мұғалімін мұқату, кемсіту 

мақсатында айтылған сын есебінде бағалады. Голощекинге оның серіктеріне 

мақала мазмұнын осы тұрғыдан жеткізуге тырысты [4]. 

Тарихи шындық сондай, 20-30-шы жылдары қазақ мектептері мен педаго-

гикалық оқу орындарында айналымға түскен оқулықтар мен оқу құралдарының 

авторлары негізінен партияда жоқ, кезінде ұлт-азаттық қозғалысқа белсенді ат 

салысқан ұлт зиялылары болатын. Олардың қатарында А.Байтұрсынов, М.Ду-

латов, Х.Досмұхамедов, Ж.Аймауытов, К. Кемеңгеров, Ә. Бөкейханов, Е. 

Омаров, М.Әуезов, Ж.Тілеулин, М.Жолдыбаев, Т.Шонанов, М.Жұмабаев және 

басқа көптеген ғалым, жазушылар бар еді[5]. 

Оқу-ағарту халкомының жұмысын қараған өлкелік партия комитетінің 

бюросында қазақ тіліндегі оқулықтарды оқу-ағарту комиссариаты тек алаштық 

зиялыларға жаздыруда деген пікірге жауап берген С.Сәдуақасов: «Оқулықтар 

мәселесі жөнінде мен аз айтып келе жатқан жоқпын. Біздің қазақ мектептерін 

басқаруымыз және оның ісін жоспарлауымыз қаншалықты дұрыс болғанымен, 

егер оларды жеткілікті дәрежеде қазақ тілінде жазылған оқулықтармен 

қамтамасыз ете алмасақ, жасаған әрекетімізден ештеме де шықпайды. Оқулық 

жазу ісіне біз партияда жоқ бірнеше зиялыларды тарттық, ал олар жақсы-

жаманды біраз оқулықтар жарыққа шығарды. Ал бұл іске тартқан коммунистер 

не бітірді? Шынын айту керек, оқулық жазу өте бейнетті, ауыр, ерекше жұмыс, 

бізде коммунистердің ондай жұмысқа құлқы жоқ. Ал егер оған ірі қызметкерді 

жұмсасақ, олар каторгаға жер аударылғандай күйге түседі... Байтұрсыновтың 

оқулықтары қаншама жарамсыз дегенімен, бізде қазір олардың өзі де жетпей 

отыр. Осы тұрғыдан алғанда, әрбір жиналыстарда, әрбір көше бұрылыстарында 

партияда жоқ зиялыларымызды ғайбаттауды доғаратын уақыт жетті. Олар 

жазған оқулықтарды салдарлы талқыдан өткізіп сын жазу қажет. Бізде ол жоқ, 

тек бәрі де жаман деген құрғақ сөз ғана бар. Мен ескіні ауыстыра алатын жаңа 

ештеме бермей тұрып, барды жамандай беруді негізсіз қысыр сынға 

жатқызамын», - депті тайсалмай[6]. 

Қорыта айтқанда, революциялық өзгерістерге дейін Ә.Бөкейханов бас-

таған алғашқы буын зиялылар қойған мәселелер кеңестік билік орнағаннан 

кейін де сынаптай бұзылып, қардай еріп кеткен жоқ-тын. Олай болса 

Т.Рысқұлов, Ж.Мыңбаев, С.Қожанов, С.Сәдуақасов сияқты қайраткерлердің 

өмірге келіп, ұлттық мүддені жалау етіп, саяси күреске араласуы қоғамдық 

талаптан туған табиғи құбылыс болатын. Голощекин мен оның серіктері бұл 

құбылыстың да түп тамырына тереңдей бара қойған жоқ, олай ету көп күшті, 

төзімділікті, уақытты талап ететіндігі белгілі. Сондықтан да олар «ең төте және 

жеңіл» жолды таңдап алды, ал ұлттық еркіндік пен теңдік мәселесін тағы да 

қойған ұлттық интеллигенцияның келесі, жаңа буынын «алашордашылар» деп 

жариялады. 
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Аннотация. Проблема, которую мы рассмотрим в данной статье, 

заключается в том, что дистанционное обучение с использованием передовых 

способов получения знаний – современные телекоммуникационные технологий, 

компьютера, сети интернет. 

Annotation. The problem that we will consider in this article is that distance 

learning using advanced methods of obtaining knowledge – modern telecommunications 

technologies, computers,the Internet. 

Ключевые слова: Технология, компьютер, интернет, дистанционное 

обучение 

Keyword: Technology, computer, Internet, distance learning 

 

Қазіргі уақытта білім алудың ілгері даму мүмкіндігі зор тәсілдерінің бірі – 

заманауи телекоммуникациялық технологияларды, атап айтқанда интернет 

желісін қамтамасыз ететін мүмкіндіктерді қолдана отырып, қашықтан 

оқыту. Қашықтан оқытудың тиімділігі оған енгізілген педагогикалық мағынамен 

анықталады, оның түсіндірулерінің ішінде екі түрлі көзқарасты бөліп көрсету 

керек. Біріншісі, бүгінгі күні кеңінен таралған, қашықтықтан оқыту арқылы 

мұғалім мен оқушы арасында ақпарат алмасуды білдіреді. 

Екінші тәсілде қашықтан оқытудың басым бағыты – қазіргі заманғы 

телекоммуникация құралдарының көмегімен құрылған оқушының жеке 

танымдылығының қызметі. Бұл тәсіл білім беру субъектілерінің өзара іс-

қимылының интерактивтілігін және оқу процесінің өнімділігін қамтамасыз ететін 
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ақпараттық және педагогикалық технологияларды біріктіруді көздейді. Бұл 

жағдайда ақпарат алмасу және жіберу оқушылардың нәтижелі білім беру қызметін 

ұйымдастыру үшін көмекші ортаның рөлін атқарады. Оқыту нақты уақытта 

синхронды түрде жүреді (чат, бейне байланыс, қашықтағы студенттер мен 

мұғалімдерге ортақ “виртуалды тақталар” және тағы басқалар), сонымен қатар 

асинхронды (электрондық пошта негізіндегі телеконференциялар) [1].. 

Білім берудің жеке, креативті телекоммуникациялық сипаты-бұл түрдегі 

қашықтан оқытудың негізгі белгілері, ал оның мақсаты — қашықтағы оқушының 

шығармашылық өзін-өзі көрсетуі. Қашықтан оқыту интернет-білім берумен тығыз 

байланысты, бірақ онымен бірдей емес және ұғымдар тұрғысынан екінші – 

жаһандық желінің мүмкіндіктерін қолдана отырып, оқытудың техникалық және 

технологиялық ерекшеліктерін қатаң реттейтін бірінші түрдің 

айырмашылығы. Осы жылы әлемде орын алған пандемияға байланысты еліміздегі 

білім жүйесі қашықтан оқыту форматына көшті. Осы кезде ұстаздар қауымында 

сабақты қалай ұйымдастыруға болады, өз уақытыңды қалай дұрыс пайдалануға 

болады? Ата - анамен қалай тиімді байланыс жасауға болады? – деген көптеген 

сұрақтардың туындағаны рас. 

Биылғы жаңа оқу жылына арналған жоспарлар жарияланып, бірінші тоқсан 

нақты қашықтан ұйымдастырылатындықтан республика бойынша білім беру 

ұйымдарының барлық педагогтері «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес 

білім беру ұйымдарының педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген «Қашықтан 

оқытуды үйренемін» бес модульден тұратын онлайн-курсында білім алуда. 

Көзделген мақсаты – мұғалімдерге оқушылармен қашықтықтан жұмыс істеудің 

барлық қырларын үйрету және түсіндіру. Ең басты артықшылығы тыңдаушылар 

халықаралық stepik.org платформасына кез-келген ыңғайлы уақытта кіре 

алатындығында, яғни олар сабақ уақытына байланысты еместігінде. 

Қашықтан оқытудың ерекшеліктерін зерттеу (қашықтағы сабақтарды 

ұйымдастыру, жоспарлау). Оқушыларды қашықтан оқытуға ынталандыру мен 

қатыстырудың ерекшеліктерін зерттеу (оқушылардың өзіндік жұмысын қалай 

ұйымдастыруға болады немесе үй тапсырмасын қалай тексеруге болады және 

тағы да басқалар). АКТ құралдары мен қызметтерін зерттеу. Қашықтан оқыту 

форматындағы ата-аналармен жұмыстың ерекшеліктері. Ерекшеліктері модулінің 

өзі бірнеше өзекті тақырыптармен, ұстаздар қауымына қажет ақпараттармен 

қамтамасыз етілген екен. Алғашқыда синхронды оқытудың асинхронды оқытудан 

айырмашылықтары, қашықтан оқыту барысында мұғалімнің қызметі мен 

қашықтан оқыту барысында оқушының іс-әрекеті сияқты мәселелерге 

қарастырылды. 

Қазіргі таңда мектептегі тарихты оқытудың негізгі міндеті — ақпаратты 

түрлендіру, тасымалдау және пайдалану процестерін меңгеру, оқу барысында 

кейіннен қызмет ету саласында да өзін-өзі көрсету, дамыту кұралы ретінде 

компьютерлік технологияларды тиімді пайдалану тәсілдерін үйрету болып 

табылады. Осы мақсатты жүзеге асыру нәтижесінде оқушылар ақпараттық 

технологияларды пайдалану тәсілдерін игеріп, қазіргі әлемнің информациялық 

бейнесін жасауға қол жеткізетін деңгейге көтеріле алады. 
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Оқытудың техникалық құралдары білім берудің көрнектілігін, бейнелігін, 

әсерлілігін күшейтіп, оқушылардың шығармашылық қиялы мен ойлауын 

ынталандырады. Оқытудың техникалық құралдарының арасынан тарих сабағында 

экрандық құралдар (диафильм, диапозитив, кодопозитив) оқу кинофильмдері, 

телебағдарламалар, компьютерлік бағдарламаларды қолдануға болады[2]. 

Өткен ғасырда мектеп практикасында көп қолданылған оқытудың 

техникалық құралдарының бірі – кодоскоп. Ол экранға немесе сынып тақтасына 

мөлдір пленкаға салынған сурет, сызба, сұлба, диаграмма, жазба мәтінді көрсетуге 

арналады. Оны қолданудың бірқатар артықшылықтары бар. Оған қажетті 

сызбаларды мұғалім немесе оқушы оңай әзірлей алады, оларды бірізділікпен 

пайдаланып, тақырып мазмұнына икемді сипат беруге болады. 

Тарихты оқытуда кинофильм, оқу фильмдері, телебағдарламаларды 

қолданудың ұқсастықтары көп. Оларда оқушыларға сөз бен бейне тұтас күйінде 

ұсынылады. Қысқа мерзімде оқушылар аса мол ақпаратпен таныса алады. 

Фильмдер арқылы оқушылар тарихи тұлғалардың, кейіпкерлердің жанды 

дауысын естиді. Қазіргі техникалық мүмкіндіктерді пайдаланып, сабақ мазмұнына 

сәйкес оқу фильмдері, көркем, деректі фильмдер мен театр қойылымдарынан 

қажетті фрагменттерді монтаждап алуға болады. 

Телебағдарламалар фильмдермен салыстырғанда өзектілігімен 

ерекшеленеді. Орталық студиялардан берілетін оқу көрсетілімдерін сабақ 

барысында немесе сабақтан тыс уақытта мұғалімнің қатысуымен көруді 

ұйымдастыру керек. Өйткені, көрсетілімнің мазмұнын оқу бағдарламасына сай 

түсіндіру, оқушыларды дербес ой қорытуға үйрету – мұғалімнің міндеті. 

Қазіргі кезде мектеп практикасында теледидарды, видеомагнитофонды 

пайдаланып, арнайы дайындалған оқу фильмдерін сабаққа қолдану кеңінен 

таралған. Тарих сабағының тиімділігін арттыруда бұл оқу түрінің маңызы зор. 

Сонымен қатар тарихты оқытуда компьютерді қолданудың маңызы арта 

түсуде. Бүгінде білім беруде ақпараттандыру, пәндерді технологиялық ғылыми-

теориялық негізде оқыту мақсаты алға қойылуда. Білім беру жүйесін 

ақпараттандыру бағыты - жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

дамыта және дистанционды (қашықтықтан) оқыту, дара тұлғаға бағыттап оқыту 

мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің 

тиімділігі мен сапасын көтеруді көздейді[3]. 

Интернет желісі мен электронды поштаның өсіп, оның күнделікті тұрмыста 

қолданысқа енуі – оқушылардың ойлау жүйесінің артуына, ақпараттарды мол 

қабылдауына өз әсерін тигізіп отыр. 

Оқытуды компьютерлендіруде компьютердің мүмкіндіктері өте кең: 

электронды оқулықтардың көмегімен білім, жаттықтыру тапсырмаларын беру, 

оқушының білімін тексеру, тест алу, әртүрлі ойындар т.б. Оқыту үрдісінде 

компьютер оқыту нысаны және құралы болуы мүмкін, яғни оқытуда 

компьютердің екі бағыты болады: а) компьютердің мүмкіндіктерін сезініп, оны әр 

түрлі жағдайда пайдалана білуге қажетті білім, дағды, іскерліктермен 

қаруландыру; ә) компьютер оқытудың тиімділігін жоғарылатып, сапасын 

көтеретін күшті құрал болып табылады. 
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Соңғы жылдары ғылым саласында білімнің жаңа бағыты ретінде 

педагогикалық инновация дамып келеді. Оны тарих сабағында жүзеге асыруда 

көптеген әдіс-тәсілдерді қолдануға болады. Атап айтсақ: а) модификациялық 

инновация – қолда бар мәліметті дамыту, оның түрін өзгертумен айналысу. 

Мысалы, әкімшілік - территориялық бөліністерді өткен кезде тірек-сызбаларды 

пайдалану; ә) комбинаторлық инновация – бұрын пайдаланылмаған, белгілі 

әдістеме элементтерін жаңаша құрастыру. Әртүрлі пікірталас ойындарын сабаққа 

енгізу оқушылардың дүниетанымын кеңейтіп, саяси көзқарасының қалыптасуына 

әсер етеді. Мысалы, «Кеңестік дәуірдегі Қазақстан» атты пікірталас өткізгенде 70 

жыл ішінде болған оң өзгерістер (І –ші топ) мен жағымсыз жақтар (ІІ-ші топ) 

сыналады; б) модульдік инновация – жеке дара тақырыптарды блок түрінде 

байланыстыру. Қазақстан тарихынан «Ежелгі көшпенділер» тақырыбын өткенде 

сақ, ғұн, үйсін, қаңлы мемлекетінің орнын, шаруашылық, саяси тарихын 

салыстырып, оларға талдау жүргізіп, жаңалықтар енгізуге болады. Тарих 

сабағында сергіту, қызығушылықтарын арттыру мақсатында сөзжұмбақ, тест 

құрастыру, реферат жазу т.б. тапсырмалар беруге болады[4]. 

Қазіргі кезде мұғалім сабақ мазмұны қызықты әрі жаңаша өтуі үшін өзінің 

бағалы уақытын қажетті материалды іздеу мен жүйелеуге жұмсайды. Ол үшін 

басты міндет – оқытуды компьютерлендірудің концептуалды аспектісін жасау. 

Осыған орай оқытуды ақпараттандыруда төмендегі сәттерді ескеру қажет: 

- Оқыту үрдісін компьютерлендіру кезінде тек бағдарламалау тілін немесе 

дербес компьютердің ақпараттық құралдарын емес, компьютерді белгілі бір 

үрдістерде, құбылыстарда, экономикалық жағдайда моделдеуге үйрету. 

- Білімді топтық түрде бере отырып, оқытуды даралауды күшейтіп, 

оқушының білім сапасының көтерілуіне мүмкіндік жасауға болады. 

- Компьютерді алға қойылған мәселені сапалы және тез шешуге 

көмектесетін жағдайда ғана пайдалану қажет. 

- Оқытуды компьютерлендіруді оқушы өз бетімен ойлап, шығармашылық 

белсенділік танытып, дербес компьютерді саналы түрде пайдаланатындай етіп 

ойластырған жөн. 

Компьютерлік бағадарламалар тарихи оқиғаларды имитациялауға үлкен 

мүмкіндік береді. Өткен кезең туралы көлемді де жарқын түсінік бере отырып, 

компьютерлік бағдарламалар оқушының тарихи оқиғаға араласып, оған ықпал 

жасай алуы арқылы қызығушылығын арттырады. Сол сияқты компьютер 

мүмкіндігін пайдаланып, тарихи процестерді үлгілеуге болады[5]. 

Осылайша оқушылардың таным белсенділігі мен қызығушылығын, оқуға 

деген ынтасын арттырудың маңызды жолдарының бірі – компьютер арқылы 

пәндік сабақтар өткізу болып табылады. 

Мектепті ақпараттандыру үрдісі дамып келе жатқандықтан электрондық 

оқулықтардың қажеттілігі күн санап артып келеді. 

Біздің түсінігімізде, оқулық – бұл белгілі бір облысқа қатысты материалдар 

жүйелі түрде ұсынылатын оқушыларға немесе студенттерге арналған кітап. 

Осыған сәйкес электрондық және баспа оқулықтары төмендегідей ортақ 

белгілерге ие болады; 

- оқу материалдары белгілі бір облысқа қатысты болады; 
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- бұл материалдар ғылым мен мәдениет саласындағы жетістіктерді де 

қамтиды; 

- оқулықтағы материал жүйелі түрде ұсынылады, яғни мағынасы жағы – нан 

бір-бірімен байланысып, оқулықтың толықтығын қамтамасыз ететін 

көптеген элементтерден тұратын, аяқталған, бүтін шығарма болып 

табылады. 

Электрондық оқулықтың баспа оқулығынан айырмашылығы: 

1. Әрбір баспа оқулығы белгілі бір деңгейге арналып жасалады. Көптеген 

жалпы пәндерде қарапайым (негізгі), күрделі, факультативті және т.с.с оқулықтар 

қолданылады. Сонымен қатар, мәтінге қатысты анимациялар-дан және 

иллюстрациялардан, білімді тексеруге арналған, әрбір деңгейдегі интерактивті 

режимдегі көпнұсқалы тапсырмаларды да қамтуы мүмкін. 

2. Баспа оқулықтарына қарағанда электрондық оқулықтардағы көрнекілік 

өте жоғары. Мысалы, география пәніне арналған баспа оқулығында 50-ге жуық 

иллюстрациялар ұсынылады. Егер осы пәнге арналған электрондық оқулықтарда 

көрнекілік ретінде мультимедиялық технологияларды пайдалануға болады. 

3. Электрондық оқулықтар білімді тексеруге арналған тапсырмаларды 

көпнұсқалығымен және көпдеңгейлігімен қамтамасыз етеді. Қате жіберген 

жағдайда дұрыс жауапты түсініктемемен бірге ұсынуға болады. 

4. Электрондық оқулықтар өзінің құрылымы жағынан ашық жүйе болып 

табылады. Оған толықтырулар мен өзгерістер енгізуге әрі оны қолдану кезінде 

оны жаңалап отырауға болады. 

5. Электрондық оқулықтар өңдеу мақсатына қатысты әр түрлі құрылымда 

болуы мүмкін. Мысалы, сабақта нақты бір пәнге қатысты мектеп бағдарламасын 

қамтитын электрондық оқулық құруға және оқу материалын тақырыптық 

жоспарға сәйкес ұсынуға болады. Сондай-ақ электрондық оқулықты тақырыппен 

сәйкестендірмей, тек нақты бір мектеп курсының оқу жоспарына қатысты 

құрастыруға болады. Мысалы, функция және графиктер мектепте 7 және 10 

сыныптар аралығында қарастырылады. Әрбір сыныпқа арналған төрт баспа 

оқулығы бар. Ал электрондық оқулық 7 және 10 сыныптар аралығындағы осы 

тақырыпқа қатысты оқылатын барлық материалдарды қамтуы мүмкін. Мұндай 

электрондық оқулықтарды өз бетімен дайындалу кезінде қолдануға болады. 

Электрондық оқулықтардың құрылымы. 

Кез келген оқулық (электрондық және баспа) екі негізгі бөлімнен тұрады: 

мазмұнды және процессуалды. 

Электрондық оқулықтарда оларға тағы екі бөлім қосылады: басқаруша және 

диагностикалық. 

Оқулықтың мазмұнды бөлігі келесі бөліктерді қамтиды: танымдық және 

демонстрациялық, процессуалды бөлім моделдеуші, бақылаушы, бекітуші 

бөліктерін қамтуы керек, яғни ол – мәтіндік ақпарат. Демонстрациялық бөлік 

маңызды бөлімнің мағынасын ашса, моделдеуші бөлік тәжірибелік есептерді 

шешу кезінде өзінде бар білімін пайдалануға және қарастырыла-тын құбылыстар 

мен үрдістерді моделдеуге көмектеседі. Бақылаушы – бекітуші бөлік 

оқулықтардың қарастырылған материалдарды меңгеру дәрежесін анықтайды. 

Басқарушы бөлім – электрондық оқулықтың бағдар-ламалық қабықшасы. Ол 
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электрондық оқулықтың бөліктері мен бөлімдері-нің арасында байланыс орнатуға 

көмегін тигізеді. Диагностикалық бөлім нақты бағдарламамен жұмыс туралы 

статистикалық ақпаратты сақтайды. 

Сабақта компьютерді пайдалану оқушылардың шығармашылық 

дағдыларын қалыптастыруға жағымды жағдай туғызады. Бағдарлама бойынша 

жұмыс жасап отырған оқушы өзіне қажет тарихи фактілер, окиғалар туралы 

ақпаратты тез ала алады. Компьютер педагогикалық шығармашылыкқа нақты 

мүмкіндіктер жасайды. Сабақта оқытушы оқушылардың әрбір қадамын 

бақылайды, оқушылардың білім деңгейіне байланысты жеке жұмыстар жүргізе 

алады. Қоғамды акпараттандыру үрдісінде ғылыми және педагогикалық 

қауымның әлдекайда кең бөлігі қамтылады. Бұл қозғалыстан тарих пәні 

оқытушылары да бос калмауы тиіс. Сондықтан да тарих пәні окытушылары 

тарихты оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану қозғалысының 

белсенді мүшелері болуы керек. 
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Қара шаңыраққа ие болып, өткен мен кеткенді біріктіріп, ата-баба 

мұрасын болашаққа тапсыру, кенже баланың міндеті екені бізге сонау 

ғасырлардан белгілі қағида. Қазақ елі соншама ғасырларды артқа қалдырып, 

бүгінгі тағда Қазақстан болып әлем назарына ілігіп отырған үлкен мемлекет. 

Қазақстан түркі тілдес мемелкеттердің, қаcиетті қара шаңырағы. Қанша ұлтты 

біріктіріп отырған құшағы кең «Ана» әспетті. Бүгінгі қазақтың сайын 

даласынан әлемнің әр түкпіріне тараған түркі тектеc тайпалар мен халықтар 

баcқа елдер мен өңірлердің тарихи үдеріcтеріне елеулі үлеc қосып қана қоймай, 

cол өңірге өздерінің тарихи еcтеліктерін еңгізгендей[1]. 

Қазақcтан географиялық жағынан Түркі әлемінің қақ ортаcында орналаcқан. 

Қазақ елінің кең-байтақ далаcы, көшпенді өмір cалтының және cол cалт негізінде 

қалыптаcқан түркі өркениетінің төл бесігі. Көршілес мемлекетке терең үңілген 

сайын, сол мемлекеттің түп атасы қазақ еліне кеп бұрылады. Яғни, ата-

бабамыздың көнедегі бір құнды жәдігерлерін, тарихи белгілерін, ауыдарылған 

құнды кітаптарды тауып алып жатқан кездеріміз аз емеc. Бүгін түркітектеc 

елдердің көпшілігінде жоғалып бара жатқан ұлы бабаларымыздың құндылықтары 

әлі күнге дейін қазақ ортасында cабақты жалғаcын тауып келеді. Ұлы Абай 

атамыздың аудармалары, қолжазбалары әлем мемелекеттерінің кітапханаларынан, 

тарихи мұражайлардан табылып жатқандығының өзі Қазақстанның тарихының 

кең екендігін, мемлекетімізге, жазбаларымыздың құнды екендігі бізді қуантып 

отыр. «Ел боламын десең –бесігіңді түзе» демекші, келешек ұрпақ Қазақстанды 

ата-бабасының батырлығымен, ақылды да дана анасымен, абыз ақсақалдарымен, 

ержүрек батырлығымен ел шетін қорғаған бабаларымен танулары керек. Ендеше, 

«Қазақ елі – түркі әлемінің орталығы» деген пікір тек қазақтың ұлттық 

болмыcның күшеюіне ғана cебеп болмайды, оған қоcа өзімізбен бауырлас 

елдердің де рухани жаңғыруына септігін тигізбек. 

Түркілердің атақонысы, шыққан жері, төркіні қай жер екендігі – ғалымдардың 

арасында оcы уақытқа дейін талқыланып келе жатқан мәселе. Жалпы қабылданған 

түсінік түркілердің Алтай тауынан шыққандығы болcа да, басқаша пікірлерді 

қолдайтын ғалымдар да аз емес. Кейбір ғалымдар түркілердің негізгі қонысы: «Еділ 
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мен Жайықтың арасы деcе, кейбіреулер Тәңір тау мен Арал теңізінің араcы» - деп 

айтады. Енді кейбіреулері Орал тауын көрcетcе, түркілердің атақоныcы, қара 

шаңырағы қазіргі Моңғолия аумағы деген пікір де кеңінен тараған[2]. 

Бұл мәcелеге тың көзқарас ұсынған татар ғалымы Зәкиев түркілер бір 

жерден шығып, бүкіл Еуразия аумағына тарады деген пікір еуроцентриcтік 

идеологияны қолдау үшін ортаға тасталған түcінік деп еcептейді. 

Еуроцентриcтердің мақсаты – түркілердің Орталық Азия, Кавказ аймағы және 

Шығыc Еуропаға кейіннен келген келімcектер екендігін дәлелдеу және шын 

мәнінде бұл жерлердің үнді-еуропалық тайпалардың атақонысы екендігін 

дәйектеу. Бұл арқылы еуропалықтардың осы аталған жерлерді билеуге құқығы 

бар екендігіне дәйек қалыптастыру. Зәкиевтің пікірінше, түркілер атам 

заманнан бері қазіргі тұрған жерлерін мекендеген. Түркі руларының бір жерден 

басқа жерге барып, онда өз мемлекеттерін құруы ол жерде одан бұрын түркілер 

болмады деген мағынаға келмеуі тиіc. Кешегі мақалаcында Елбасының «Еуро-

пацентриcтік көзқараc cақтар мен ғұндар және баcқа да бүгінгі түркі халық-

тарының арғы бабалары саналатын этностық топтар біздің ұлтымыздың тарихи 

этногенезінің ажырамас бөлшегі болғаны туралы бұлтартпаc фактілерді көруге 

мүмкіндік берген жоқ», деген пікірі бүгін Еуразияның әр қиырында отырған 

түркітектеc халықтар cекілді қазақтардың да атам заманнан бері осы жалпақ 

даланы мекендегендігін көрсетеді. 

Қалай болғанда да, түркі әлемінің шет жақтарында отырған түркі 

халықтарының құрамы басқа мәдениеттермен шекарасы болмаған орталықтан 

келген түркі руларымен жаңарып отырғаны анық. Өйткені өзге мәдениеттермен 

аралас-құралаc отырған түркі елдерінің ол мәдениеттердің ықпалында қалмауы 

әрине мүмкін емес. Бұл үдеріс кезінде шетте отырған түркілердің түркілік бол-

мыcының әлcіреуі де заңды. Алайда, бұл үдеріcті болымсыз деп бағалауға бол-

майды. Тіпті, түркі өркениетінің ең үздік үлгілері осы жат мәдениеттермен 

араласу аймақтарында пайда болған десек, қателеспейміз. 

Деcе де, түркі өркениетінің тұнық халін өздерінің дәстүрлі өмір cалтына 

байланысты көшпенділердің сақтап қалғандығында дау жоқ. Бәлкім осы 

«орталықтағы түркілердің» нағыз түркілік дүниетанымды айшықтайтын бол-

мыстарына байланысты шеттегі түркілер артта қалған туысқандарының жерін 

«Aтақоныc», «қара шаңырақ» деп те атаған болуы мүмкін. Тіл тұрғысынан 

айтар болсақ, Махмұт Қашқаридың да жазып кеткеніндей, «Ең таза, ең тұнық 

түркі тілін қалаға келмеген, басқа тілдерді білмейтін түркі тайпалары 

cөйлейді». Демек, түркі әлемінің орталығында Ұлы даланы мекендеген 

көшпенділер негізгі түркі тілін, мәдениетін, дүниетанымын, тіпті мемлекет-

тілігін сақтап қалған болып шығады. Cондықтан түркі әлемінің ішкі жағында 

орналасқан түркілер түркі әлемінің атақонысы, қара шаңырағы[3]. 

Түркілердің қара шаңырағы мәcелеcіне бүгінгі қазақ шежіре дәcтүрінен жауап 

іздейтін болсақ, өте қызықты жайттарға куә боламыз. Қазақтарда көнеден келе 

жатқан «Түркімен – төр ағам, өзбек – өз ағам» деген мақал бар. Осы қанатты сөзді 

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шежіреге сүйене отырып талдағанда, бұл мақалға сай 

түрікмендер, тек қана қазіргі Түрікменстанның түрікмендері ғана емес, бұрынғы 

Оcманлы елінде тұрған барша түркі ру-тайпалары қазақтардан бес ата үлкен; ал 
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өзбектер қазақтардан үш ата үлкен деп жазады. Сонда қазақтар түркі ағайындардың 

ең кенжесі ретінде қара шаңыраққа ие боп қалған болады. 

Түркі мемлекеттілігі тарихы тұрғысынан қарасақ, негізінен Түркі 

мемлекеттілігін Түрік қағанатынан баcтаған жөн. Өйткені Түрік қағанатынан 

бастап, барлық билеушілер қағанаттың басында тұрған Көктүрік әулетінен сай-

ланған. Жалпы, біздің түркі аталуымыз да осы әулеттің атымен байланысты. 

Хазар билеушілері де, Қарахандар билеушілері де осы Көктүрік руынан еді. Ал 

енді кейінгі заманда осы алып қағанатты қалпына келтірген Шыңғыс хан 

болды. Шыңғыcтан кейін барлық хандар Шыңғыc ұрпағынан шығатын болды. 

Олар төре деп аталды. Төре сөзі мен түркі сөзінің арасында байланыс бар 

екендігі өздігінен көрініп тұр. Өйткені төрелер cол көне түркі мемлекеттілік 

дәстүрін жаңғыртқан болып тұр. 

Шыңғыc ханнан кейін түркі мемлекеттілігін жалғастырушы Жошының 

ұрпақтары, яғни Алтын Орда болды. Өйткені Шағатай мен Үгедей ұрпақтары 

парсы мемлекеттілік дәстүрінің ықпалында қалды, ал Төленің ұрпақтары 

Құбылайдан кейін Юань атымен қытай мемлекеттілігінің жалғасы болып кетті. 

Төленің басқа бір ұлы Құлағу Иран мемлекетінің бөлшегі болып саналады. Ал 

Алтын Орда ыдырай бастағанда және Реcей Алтын Орда мұрагерлері Үлкен 

Орда, Қазан, Астрахань, Көшім, Ноғай және Қырым хандықтарын жаулай 

бастағанда, бұл басқыншылыққа 1847 жылы соңғы ханы Кенесары өлгенге 

дейін төтеп берген Қазақ хандығы – Алтын Орданың тікелей мұрагері еді. 

Бүгін қазақтардың шежіре дәcтүрінде төрелердің ерекше құрметке бөленуі 

Қазақ елінің ежелден жалғасып келе жатқан түркі мемлекеттілігінің жалғасы 

екендігін дәлелдеп тұр. Бір жағынан осы шежіре дәстүріне негізделген ұлттық сана, 

енді екінші жағынан Қазақcтанның географиялық ортасы Қазақ елін түркі өр-

кениетінің қара шаңырағына айналдырады. Елбасының: «Тарих пен география түркі 

мемлекеттері мен ұлы көшпенділер империялары сабақтастығының айрықша 

моделін қалыптастырды. Бұл мемлекеттер ұзақ уақыт бойы бірін-бірі алмастырып, 

орта ғасырдағы Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмірінде өзінің 

өшпес ізін қалдырды», деген пікірі тарихи сана мен ұлан-байтақ даланың қазақтың 

ұлттық болмысы тұрғысынан қаншалықты маңызды екендігін еске салады. 

Түркі мәдениеті тұрғысынан қазақтар солтүстікте Еділ мен Жайық, 

оңтүстікте Cырдария мен Әмудария жағалауларындағы қалаларда өмір сүрген-

діктен, далалықтар ретінде түркі мәдениетінің ең саф үлгісін сақтай білді. 

Cондықтан да қазақтардың әдет-ғұрпы, тілі мен әдебиеті, музыкасы, дүние-

танымы, шежіре дәстүрі – нағыз көне түркі өркениетінің жалғасы. Бұлай 

болуындағы негізгі себептің бірі – XX ғасырға дейін қазақтардың Еуразияның 

ең соңғы көшпенділері ретінде өмір салтын жалғастыруы болса керек. Бір 

қызығы, америкалық ғалым Брюс Привратски бүгінгі Қазақстанның оңтүс-

тігіндегі Ахмет Ясауи жатқан Яссы қаласының «Түркіcтан» аталуын өзбектер 

басым болған басқа Орталық Aзия қалаларына қарағанда ол жерде түркі 

мәдениетінің нағыз өкілі қазақтардың басым болуымен байланыстырады. Оcы 

орайда қазақтардың Шоқан жазып кеткендей, исламнан бұрынғы сенім-

нанымдарын исламмен ұштастыра білген түркілік исламының өкілдері 

екендігін айта кеткен жөн. 
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Біздің түп-тамырымызға жаңаша көзқараспен қарауға жол ашып, әлемдік 

ғылым үшін cенcация саналған жаңалық – 1969 жылы Қазақстанның Есік 

қорғанынан табылған, өнертанушы ғалымдар арасында «қазақстандық 

Тутанхамон» деген атқа ие болған «Aлтын адам». Бұл жауынгер талай тылсым 

құпияның бетін ашты. Біздің бабаларымыз әлі күнге дейін өзінің асқан 

көркемдігімен тамсандыратын аса жоғары деңгейдегі көркем дүниелер жасаған. 

Жауынгердің алтынмен апталған киімдері ежелгі шеберлердің алтын өңдеу 

техникасын жақсы меңгергенін аңғартады. Cонымен бірге бұл жаңалық Далa 

өркениетінің зор қуаты мен эстетикасын әйгілейтін бай мифологияны паш етті. 

Дала халқы өз көсемдерін осылайша ұлықтап, оның мәртебесін күн секілді 

құдірет деңгейіне көтеріп асқақтатқан. Қорымдағы сән-салтанатты жасау-

жабдықтар ежелгі бабаларымыздың зияткерлік дәстүрлерінен де мол хабар 

береді. Жауынгердің жанынан табылған күміc кеcелердің бірінде ойып 

жазылған таңбалар бар. Бұл – Орталық Азия аумағынан бұрын-соңды табылған 

жазу атаулының ішіндегі ең көнесі[4]. 

Біздің ата-бабаларымыз қоршаған ортамен етене өмір cүріп, өздерін 

табиғаттың ажырамас бөлшегі санаған. Төрт түлік малдың да пірі болатындығын, 

итті «Жеті қазынаға» теңген. Бұл басты тұрмыс қағидаты Ұлы даланы мекендеген 

халықтардың дүниетанымы мен құндылықтарын қалыптастырды. Өз жазуы мен 

мифологиясы бар Қазақстанның ежелгі тұрғындарының озық мәдениеті болды. 

Олардың мұрасының жарқын көрінісі, көркем болмысы мен рухани байлығының 

айшықты белгісі – «аң стилі» өнері. Жануарлар бейнесін тұрмыста пайдалану 

адам мен табиғаттың өзара байланысының символына баланып, көшпенділердің 

рухани бағдарын айқындап отырған. Олар жыртқыштардың, негізінен мысық 

тұқымдас аңдардың суретін көбірек қолданған. Егемен Қазақстанның 

символдарының бірі – жергілікті жануарлар әлемінде сирек кездесетін тұрпаты 

текті қар барысы екені кездейсоқ емес. Бұл ретте, аң cтилі бабаларымыздың 

айрықша жоғары өндірістік тәжірибесі болғанын көрcетеді. Олар оюлап 

кеcкіндеуді, металмен жұмыс іcтеудің техникаcын, cоның ішінде, мыc пен 

қоладан балқымалар жасаудың және құймалар құюдың, жайма алтын 

дайындаудың күрделі әдіcтерін жақсы меңгерген. 

Қазақ елі туыстық атауға ерекше мән беріп, үлкенді сыйлауға, бауырға аға 

болуға, қарындасқа қамқор болуды, ата-анасының ризашылығын алуды міндеет 

деп санаған. Қазіргі қоғамның жастары ата-баба жолын жалғастырушы, нағыз өз 

елінің патриоты болуы үшін ата тегін насихаттайтын бағдарламалар мен әр-түрлі 

қысқа метражды видеороликтер көптеп көрсетілсе деген ниеттеміз. 

Қорыта айтқанда Қазақ елі – түркі әлемінің қара шаңырағы, яғни қаcиетті 

шаңырағы. Қара шаңырақта отырған әулеттің белгілі жауапкершіліктері 

болатындай, қазақтардың да түркітектеc бауырлары алдында жауапкершілігі 

бар екендігін ұмытпауымыз керек. Бұл жауапкершілік қазақ халқының өзінің 

ата мұрасы, тарихи жәдігерлері, тілі мен cалт-дәcтүріне ие болуды, оларды 

жаңа заман талабымен үйлестіруді керек етеді. Мықты елдің биік рухы 

болатынын ескерcек, елдігімізді жаңа ұрпаққа жеткізуіміз үшін ата-бабамыздың 

рухани мұраcына ие болып, оны жаңғырта түcуіміз керек. Осы ретте өзімінің 

ұраным болып кеткен өлең жолдарымен аяқтағым келіп тұр (авторы белгісіз): 
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Белбеуі бос, бозбала тыңдап қал, 

Алдың белес, артың тарих мың қатпар. 

Сен болашақ, болашаққа бабаңның, 

«Өр бол!» -деген өсиетін алып бар. 

Сен ол жаққа «Қазақ» боп бар, жас ұлан, 

Сен ол жаққа «Азат» боп бар жас ұлан. 

-деген өлең сөздерімен тәмамдағым келіп тұр…. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается казахская земля - как 

шанырак тюркского мира, то есть священный шанырак. А также, что казахи, 

как и династия, живущая в этой земле, несут определенные обязанности перед 

своими тюркскими братьями. Эта ответственность требует, чтобы казахский 

народ имел собственное наследие предков, исторические памятники, язык и 

традиции, чтобы сочетать их с современными требованиями. 

Ключевые слова: культура, исторические памятники, государство 

Annotation. The Kazakh land is the shanyrak of the Turkic world, that is, the 

sacred shanyrak. It should not be forgotten that the Kazakhs, like the dynasty living 

in Kara-Shanyrak, have certain responsibilities to their Turkic brothers. This 

responsibility requires that the Kazakh people have their own ancestral heritage, 

historical monuments, language and traditions in order to combine them with modern 

requirements. 

Keyword: culture, historical monuments, state 
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«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасының жалғасы болып 

табылатын Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық мақаласы 

Қазақстан халқының ғана емес күллі Түркі әлемінің тарихи құжатына айналды. 

Ғылыми негізде үңілген түрколог ғалымдар осындай түйінге келді. Мақаланың 

мәні әлемдік өркениеттегі көшпенділердің орыны мен рөлін бағамдауға 

бағытталған. Түркі дүниесінің қара шаңырағында түркілер өркениеті жобасын 

қолға алу керектігі де айтылған болатын. Ұлы даланың жеті қырының әрбірі қазақ 

елінің өміріндегі айрықша асыл мұрасы болып табылады. Атқа міну мәдениеті, 

алғашқы металл өндіру мен өңдеу технологиясы, өз жазуы мен мифологиясы бар 

озық мәдениетті Қазақ Елінің рухани байлығының басты белгісі – «аң стилі 

өнері», бүкіл әлемді таңдандырған Дала өркениетінің жәдігері - «Алтын адам» 

жауынгері, түркі әлемінің бесігі саналатын Алтайдан бастау алатын Түркі тарихы, 

әлемдік экономиканың өркенденуіне септігін тигізген - Ұлы Жібек жолы жүйесі, 

Қазақ Елінің ұлттық брендіне лайықты алма мен қызғалдақтар, еліміздің 

аумағында орын алған тарихи жәйт қана емес, сонымен қатар әрбір Қазақ үшін де 

аса қымбат құндылықтар болып есептеледі. Түркілердің (көне грек 

ғұламаларының жазбаларында – скифтердің) Еуропаның ең көне өркениеті деп 

жүрген гректерден өркениеті ерте дамығанына, түркілер гректерге өркениетті 

үйретуші болғанына көне грек ғұламаларының жазбалары да дәлел[2]. «Қазақстан 

– күллі түркі халықтарының қасиетті қара шаңырағы. Бүгінгі қазақтың сайын 

даласынан әлемнің әр түкпіріне тараған түркі тектес тайпалар мен халықтар басқа 

елдер мен өңірлердің тарихи үдерістеріне елеулі үлес қосты». Расында да, 

Қазақстан географиялық жағынан Түркі әлемінің қақ ортасында орналасқан. Қазақ 

елінің кең-байтақ даласы көшпенді өмір салтының және сол салт негізінде 

қалыптасқан түркі өркениетінің төл бесігі. Бүгін түркітектес елдердің 

көпшілігінде жоғалып бара жатқан ұлы бабаларымыздың құндылықтары әлі күнге 

дейін қазақ ортасында сабақты жалғасын тауып келеді. Ендеше, «Қазақ елі – түркі 

әлемінің орталығы» деген пікір тек қазақтың ұлттық болмысының күшеюіне ғана 

себеп болмайды, оған қоса өзімізбен бауырлас елдердің де рухани жаңғыруына 

септігін тигізбек. Басқаша айтқанда, тағдырдың өзі Қазақ еліне маңызды 

жауапкершілік жүктеп отыр. Қазақтардың өздерінің шежірелі тарихын зерделеп, 

оған ие болып, ұлттық бірегейлік қалыптастыруы – түркі өркениетінің жиырма 

бірінші ғасырда жаңа белеске көтерілуінің алғышарты. Сондықтан Қазақ елінің 

түркі әлеміндегі орнына жан-жақты талдау жасалып, насихатталуы керек. 

Түркілердің атақонысы, шыққан жері, төркіні қай жер екендігі – ғалымдардың 

арасында осы уақытқа дейін талқыланып келе жатқан мәселе. Жалпы қабылданған 

түсінік түркілердің Алтай тауынан шыққандығы болса да, басқаша пікірлерді 

қолдайтын ғалымдар да аз емес. Кейбір ғалымдар түркілердің негізгі қонысы Еділ 

мен Жайықтың арасы десе, кейбіреулер Тәңір тау мен Арал теңізінің арасы деп 

айтады. Енді кейбіреулері Орал тауын көрсетсе, түркілердің атақонысы, қара 

шаңырағы қазіргі Моңғолия аумағы деген пікір де кеңінен тараған. Бұл мәселеге 

тың көзқарас ұсынған татар ғалымы Зәкиев түркілер бір жерден шығып, бүкіл 

Еуразия аумағына тарады деген пікір еуроцентристік идеологияны қолдау үшін 

ортаға тасталған түсінік деп есептейді. Еуроцентристердің мақсаты – түркілердің 

Орталық Азия, Кавказ аймағы және Шығыс Еуропаға кейіннен келген келімсектер 



138 

екендігін дәлелдеу және шын мәнінде бұл жерлердің үнді-еуропалық тайпалардың 

атақонысы екендігін дәйектеу. Бұл арқылы еуропалықтардың осы аталған 

жерлерді билеуге құқығы бар екендігіне дәйек қалыптастыру. Зәкиевтің пікірінше, 

түркілер атам заманнан бері қазіргі тұрған жерлерін мекендеген. Түркі руларының 

бір жерден басқа жерге барып, онда өз мемлекеттерін құруы ол жерде одан бұрын 

түркілер болмады деген мағынаға келмеуі тиіс[3]. 

«Еуропацентристік көзқарас сақтар мен ғұндар және басқа да бүгінгі 

түркі халықтарының арғы бабалары саналатын этностық топтар біздің 

ұлтымыздың тарихи этногенезінің ажырамас бөлшегі болғаны туралы 

бұлтартпас фактілерді көруге мүмкіндік берген жоқ», деген пікірі бүгін 

Еуразияның әр қиырында отырған түркітектес халықтар секілді қазақтардың да 

атам заманнан бері осы жалпақ даланы мекендегендігін көрсетеді. Қалай 

болғанда да, түркі әлемінің шет жақтарында отырған түркі халықтарының 

құрамы басқа мәдениеттермен шекарасы болмаған орталықтан келген түркі 

руларымен жаңарып отырғаны анық. Өйткені өзге мәдениеттермен аралас-

құралас отырған түркі елдерінің ол мәдениеттердің ықпалында қалмауы әрине 

мүмкін емес. Бұл үдеріс кезінде шетте отырған түркілердің түркілік болмысы-

ның әлсіреуі де заңды. Алайда, бұл үдерісті болымсыз деп бағалауға болмайды. 

Тіпті, түркі өркениетінің ең үздік үлгілері осы жат мәдениеттермен араласу ай-

мақтарында пайда болған десек, қателеспейміз. Десе де, түркі өркениетінің 

тұнық халін өздерінің дәстүрлі өмір салтына байланысты көшпенділердің 

сақтап қалғандығында дау жоқ. Бәлкім осы «орталықтағы түркілердің» нағыз 

түркілік дүниетанымды айшықтайтын болмыстарына байланысты шеттегі 

түркілер артта қалған туысқандарының жерін «атақоныс», «қара шаңырақ» деп 

те атаған болуы мүмкін. Тіл тұрғысынан айтар болсақ, Махмұт Қашқаридың да 

жазып кеткеніндей, «Ең таза, ең тұнық түркі тілін қалаға келмеген, басқа 

тілдерді білмейтін түркі тайпалары сөйлейді». Демек, түркі әлемінің 

орталығында Ұлы даланы мекендеген көшпенділер негізгі түркі тілін, мәдение-

тін, дүниетанымын, тіпті мемлекеттілігін сақтап қалған болып шығады. 

Сондықтан түркі әлемінің ішкі жағында орналасқан түркілер түркі әлемінің 

атақонысы, қара шаңырағы. Түркілердің қара шаңырағы мәселесіне бүгінгі 

қазақ шежіре дәстүрінен жауап іздейтін болсақ, өте қызықты жайттарға куә 

боламыз. Қазақтарда көнеден келе жатқан «Түркімен – төр ағам, өзбек – өз 

ағам» деген мақал бар. Осы қанатты сөзді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы шежіреге 

сүйене отырып талдағанда, бұл мақалға сай түрікмендер, тек қана қазіргі Түрік-

менстанның түрікмендері ғана емес, бұрынғы Османлы елінде тұрған барша 

түркі ру-тайпалары қазақтардан бес ата үлкен; ал өзбектер қазақтардан үш ата 

үлкен деп жазады. Сонда қазақтар түркі ағайындардың ең кенжесі ретінде қара 

шаңыраққа ие боп қалған болады. Қазақ санасындағы бұл түсінік Мағжан 

Жұмабаевтың өлеңінде де өз көрінісін тапқан: 

Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа, 

Түріктен басқа от болып жан туып па? 

Көп түрік енші алысып тарасқанда, 

Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па? 
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Түркі мемлекеттілігі тарихы тұрғысынан қарасақ, негізінен Түркі мемле-

кеттілігін Түрік қағанатынан бастаған жөн. Өйткені Түрік қағанатынан бастап, 

барлық билеушілер қағанаттың басында тұрған Көктүрік әулетінен сайланған. 

Жалпы, біздің түркі аталуымыз да осы әулеттің атымен байланысты. Хазар 

билеушілері де, Қарахандар билеушілері де осы Көктүрік руынан еді. Ал енді 

кейінгі заманда осы алып қағанатты қалпына келтірген Шыңғыс хан болды. 

Шыңғыстан кейін барлық хандар Шыңғыс ұрпағынан шығатын болды. Олар 

төре деп аталды. Төре сөзі мен түркі сөзінің арасында байланыс бар екендігі 

өздігінен көрініп тұр. Өйткені төрелер сол көне түркі мемлекеттілік дәстүрін 

жаңғыртқан болып тұр[2]. Шыңғыс ханнан кейін түркі мемлекеттілігін 

жалғастырушы Жошының ұрпақтары, яғни Алтын Орда болды. Өйткені 

Шағатай мен Үгедей ұрпақтары парсы мемлекеттілік дәстүрінің ықпалында 

қалды, ал Төленің ұрпақтары Құбылайдан кейін Юань атымен қытай 

мемлекеттілігінің жалғасы болып кетті. Төленің басқа бір ұлы Құлағу Иран 

мемлекетінің бөлшегі болып саналады. Ал Алтын Орда ыдырай бастағанда 

және Ресей Алтын Орда мұрагерлері Үлкен Орда, Қазан, Астрахань, Көшім, 

Ноғай және Қырым хандықтарын жаулай бастағанда, бұл басқыншылыққа 1847 

жылы соңғы ханы Кенесары өлгенге дейін төтеп берген Қазақ хандығы – 

Алтын Орданың тікелей мұрагері еді[4]. 

Бүгін қазақтардың шежіре дәстүрінде төрелердің ерекше құрметке 

бөленуі Қазақ елінің ежелден жалғасып келе жатқан түркі мемлекеттілігінің 

жалғасы екендігін дәлелдеп тұр. Бір жағынан осы шежіре дәстүріне негізделген 

ұлттық сана, енді екінші жағынан Қазақстанның географиялық ортасы Қазақ 

елін түркі өркениетінің қара шаңырағына айналдырады. Елбасының: «Тарих 

пен география түркі мемлекеттері мен ұлы көшпенділер империялары сабақтас-

тығының айрықша моделін қалыптастырды. Бұл мемлекеттер ұзақ уақыт бойы 

бірін-бірі алмастырып, орта ғасырдағы Қазақстанның экономикалық, саяси 

және мәдени өмірінде өзінің өшпес ізін қалдырды», деген пікірі тарихи сана 

мен ұлан-байтақ даланың қазақтың ұлттық болмысы тұрғысынан қаншалықты 

маңызды екендігін еске салады. Түркі мәдениеті тұрғысынан қазақтар 

солтүстікте Еділ мен Жайық, оңтүстікте Сырдария мен Әмудария жағалау-

ларындағы қалаларда өмір сүргендіктен, далалықтар ретінде түркі мәдениетінің 

ең саф үлгісін сақтай білді. Сондықтан да қазақтардың әдет-ғұрпы, тілі мен әде-

биеті, музыкасы, дүниетанымы, шежіре дәстүрі – нағыз көне түркі өркениетінің 

жалғасы. Бұлай болуындағы негізгі себептің бірі – ХХ ғасырға дейін 

қазақтардың Еуразияның ең соңғы көшпенділері ретінде өмір салтын жалғас-

тыруы болса керек. Бір қызығы, америкалық ғалым Брюс Привратски бүгінгі 

Қазақстанның оңтүстігіндегі Ахмет Ясауи жатқан Яссы қаласының «Түркістан» 

аталуын өзбектер басым болған басқа Орталық Азия қалаларына қарағанда ол 

жерде түркі мәдениетінің нағыз өкілі қазақтардың басым болуымен байланыс-

тырады. Осы орайда қазақтардың Шоқан жазып кеткендей, исламнан бұрынғы 

сенім-нанымдарын исламмен ұштастыра білген түркілік исламының өкілдері 

екендігін айта кеткен жөн. 
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Қорыта айтқанда, Қазақ елі – түркі әлемінің қара шаңырағы, яғни қасиетті 

шаңырағы. Қара шаңырақта отырған әулеттің белгілі жауапкершіліктері 

болатындай, қазақтардың да түркітектес бауырлары алдында жауапкершілігі 

бар екендігін ұмытпауымыз керек. Бұл жауапкершілік қазақ халқының өзінің 

ата мұрасы, тарихи жәдігерлері, тілі мен салт-дәстүріне ие болуды, оларды 

жаңа заман талабымен үйлестіруді керек етеді. Мықты елдің биік рухы 

болатынын ескерсек, елдігімізді жаңа ұрпаққа жеткізуіміз үшін ата-бабамыздың 

рухани мұрасына ие болып, оны жаңғырта түсуіміз керек. Қазақ жеріне табаны 

тиген кез келген саяхатшы тамсанбауы мүмкін емес. Себебі сонау Ұлы Жібек 

жолы жанданып, сауда-саттық, рухани, мәдени қарым-қатынас жолға 

қойылғалы бері түркі дүниесінің бесігіне айналды. Бұл жөнінде Елбасы 

Н.Назарбаев өзінің «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында: «Қазақстан – 

күллі түркі халықтарының қасиетті «Қара шаңырағы» деген-ді. Бұған дерек те, 

дәйек те көп. Кезінде қазақ даласында өмір кешкен түркі тектес тайпалар 

әлемнің әр түкпірінде қоныс теуіп, өркениеттің дамуына үлес қосты. Мәселен, 

Еуразия ғылыми-зерттеу институтының аға ғылыми қызметкері Өмірбек 

Қанайдың айтуынша, «Қазақстан – түркі дүниесінің бесігі» деген орынды 

айтылған пікір. «Қазақ даласы сонау жаугершілік заманда да түркі дүниесінің 

арадағы ұйытқысы болды. Бұрынғы Түрік, Түргеш қағанаты, Қарахандар 

дәуірінде де қазақ топырағы олардың қолқа жүрегінен орын алды. Ислам дінін 

қабылдағаннан кейінгі кезеңде, әсіресе рухани мәдени салада қазақ жері түпкі 

орталығы саналды. Оған елімізден шыққан аты мәшһүр ғалымдардың, 

ойшылдардың септігі тигенін айта кету керек. Әл-Фараби, Қожа Ахмет Ясауи, 

Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қашқари сынды ғалымдар түбі бір түркі идеясын 

насихаттап, түрлі ғылыми негіздегі дүниелерімен бөлісті. Олардың рухани 

ордасы – Түркістан болды. Бүгінде облыс орталығы мәртебесіне ие болған 

Түркістанның түркі әлемінде алатын орны мен беделі зор», – дейді ғалым. Осы 

мақсат бүгін орындалды. Елбасы атап көрсеткен «Түркі өркениеті: түп 

тамырынан қазіргі заманға дейін» атты жобаны жүзеге асыру да заман талабы. 

Қазір жоба аясындағы шаралар басталып кеткен. Мәселен, «Алтын адам» 

ескерткіші Түркияның 20-ға жуық музейіне қойылатын болса, Куала-

Лумпурдағы Малайзия музейлерінің департаментінде «Ұлы дала: тарих және 

мәдениет» көрмесі ашылды. Көрме «Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі» 

халықаралық көрме жобасы аясында қазан айының соңына дейін жалғасын 

табады. Бұл Түркі халықтарына ортақ туындылардың бірыңғай онлайн 

кітапханасын ашуға ұйытқы болады. Қазақ елі – түркі әлемінің қасиетті 

шаңырағы. Қара шаңырақта отырған әулеттің белгілі жауапкершіліктері 

болатындай, қазақтардың да түркі тектес бауырлары алдында жауапкершілігі 

мол. Яғни, бұл жауапкершілік қазақ халқының өзінің ата мұрасы, тарихи 

жәдігерлері, тілі мен салт-дәстүріне ие болуды, оларды жаңа заман талабымен 

үйлестіруді керек етеді.Төл тарихын білетін, бағалайтын және мақтан ететін 

халықтың болашағы зор болады деп сенемін. Өткенін мақтан тұтып, бүгінін 

нақты бағалай білу және болашаққа оң көзқарас таныту – еліміздің табысты 

болуының кепілі дегеніміз осы». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема взаимоотношений 

студента и преподавателя, барьеров и противоречий, возникающих в их 

взаимоотношениях, и ее проявления в конфликтных ситуациях. 

Annotation:This article discusses the problem of student-teacher relationships, 

barriers and contradictions that arise in their relationships, and its manifestations in 

conflict situations. 

 

Психология ғылымының кез-келген мәселесі адамның жан дүниесінің, 

қоғам мен әлеуметтік өмірдің сан алуан салаларымен тығыз байланысты. Бұл 

табиғи заңдылық, болашақ ұрпақтың да өмір жолы мен тағдырының әрқилы 

қырларымен өзара ұштасты. 

Соңғы жылдарда адамның жан дүниесімен сырласып, оның 

психологиясын зерттеуде психологтар мен социолог мамандар, ұстаздар мен 

басқару қызметіндегі жетекшілерге жете зер салып, көңіл аудартып отырған 

маңызды мәселенің бірі- адамдар арасындағы тұлғааралық қарым- қатынас 

жасап, олардың өзара тілдесе білулерінің құпия сыры және оның кілті неде 

деген мәселенің шешімін табу қазіргі өмір талабы. 

Адамдардың бір - бірімен дұрыс қарым- қатынас жасауы, адамдар үшін , 

оның жалпы тұлғалық дамуы мен қалыптасуында өте маңызды. 

Оқытушылар мен студенттер арасындағы өзара қарым-қатынас жасау, 

тұлғааралық қайшылық мәселесі- психология ғылымындағы және тәлім – 

тәрбие ісіндегі әрі маңызды, әрі күрделі мәселелердің қатарына жатады. 
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Оқытушылар мен студенттер, тәлімгерлер арасында қарым – қатынас орнатуда 

айтарлықтай ерекшелктер мен сипаттар, түрліше түсініктер бар екендігін 

көрсетеді. Міне, мұндай мәселедегі елеулі жайттың бірі – оқытушы мен 

студенттер арасындағы қарым – қатынас жасауда үнемі әрқилы 

қиыншылықтардың, кедергілердің кездесіп отыратындығы. 

Біреулер студент тұлғасын мектептен қалыптасқан, оларды өзгерте алмайсың 

дейді, ал екінші біреулер студенттерді түсіну олардың білікті маман, толықтаы 

қалыптасқан тұлға ретінде жетістіктерге жетуі үшін маңызы зор деп алады. 

Мұндай көзқарастың қалыптасуының негізгі бір себебі, бізде әлі күнге 

дейін жоғарғы оқу орнында басты зейін оқытушының өз пәнін жан – жақты 

білуіне, сабақты жүргізу әдістеріне, ғылыми дайындығына, білімінің жан – 

жақтылығына үлкен мән беріледі. Сондықтан да көптеген ұстаздар өз 

шәкірттерін толықтай білмейді. Студенттерге деген қатынас және олардың 

мінез – құлқының ерекшеліктері олардың ішкі жан дүниесіне ену болып 

табылады. Бұл жәйтке назар тек конфликтілі жағдай туындағанда, немесе қоғам 

нормаларын бұзғанда ғана аударылады. 

А.В. Фоминнің бақылаулары бойынша ұстаздар студенттік кезеңмен 

сайма – сай келетін психо – физиологиялық ерекшеліктерді ескермейді, көңіл 

бөлмейді [1, 23 б.]. 

Г.В. Буланованың зерттеулері бойынша белгілі әлеуметтік – 

психологиялық әдістемелер жүргізбес бұрын қай студенттің топтағы алатын 

орнын, қайсысына индивидуалды көмек көрсету керектігін нақты көрсете 

алмайды. (мысалы: жоғары деңгейдегі үрейі бар студенттер, олар өздерін топ 

ішінде өте қолайсыз сезінеді) [2 – 24 б.]. 

Сол себептен де қазір жоғары оқу орындарында әрбір студенттің 

тұлғалық қасиеттерін анықтайтын, қай студентке қалай қатынас жасау 

керектігін көрсететін психолог мамандардың жұмыс істегені жөн. Бірақ, 

психологтар біздің қоғамда кең құлаш жаймағандықтан, оқытушыларға өзінің 

субъективті көзқарастарына, алғашқы әсерлеріне ғана сене алады. 

Оқытушыларда белгілі бір студент жайлы нақты көзқарастардың 

қалыптасуына бағалау стереотиптер үлкен рөл атқарады. Ал, бұл стереотиптер 

оқытушының бүкіл педагогикалық тәжірибесіндегі қалыптасқан әр түрлі 

категориядағы студенттермен қарым – қатынасынан танымынан көрініс табады. 

Бағалау стереотиптері арқылы оқытушы берілген топ туралы, сол топтағы 

студент туралы көзқарастарының қалыптасуына ықпал етеді. Сонымен қатар 

қалыптасып қалған стереотиптер студенттің өзіндік тұлғалық ерекшеліктерін, 

шынайы айқын көрсететін мінез – құлқын көруге кедергілер келтіруі мүмкін. 

Бұл жерде Н.Ф. Ильиннің айтуы бойынша студенттің тұлғалық ерекшеліктері 

оның оқудағы жетістігімен шектеледі. Жақсы оқитын, белсенді студентке тек 

қана жағымды қасиеттер(интеллектуалды – еріктік) тән, ал оқуда жетістігі 

төмен студентке жағымсыз қаситтер(пассивтілік, дамуының артта қалуы, 

қабілеттердің жоқ болуы және қызығушылықтың болмауы) тән деп қарайтын 

ұстаздар да аз емес [3 – 57 б.]. 
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А.А. Бодалев: «Студентті терең түсіну, тек оған тән қырларын, тек ос 
ыстудентке тән өзіндік қасиеттерін, сонымен қатар тек осы студентте бар 
кемшіліктерді әрине тек сұрақтама немесе басқа әдістемелер жүргізу арқылы тану 
өте қиын. Студентті мұндай тану тек жоғары дәрежедегі шеберлігі, жылдар бойы 
қалыптасқан стереотиптерді аттап өте алатын, әрбір студентке шығармашылық, 
индивидуалды қарай алатын ұстаздарға ғана тән дарын» [4, 196 б.]. 

Сонымен қатар оқытушының студентті танып білуінде кері әсер ететін 
құбылыстардың бірі проекциялау құбылысы. Ол дегеніміз, яғни ұстаздың өзіне 
тән қасиеттерін, күйлерін студент бойынан іздеу. Ұстаз студент іс - әрекетінен 
қазіргі мезетте өзін толғандыратын қасиеттерді іздеп, ерекше зейін қоюы мүмкін. 

Басқа адам тұлғасы жайлы көзқарасының қалыптасуында проекция 
құбылысын зертейтін шетел зерттеулеріне сүйенетін болсақ, бұл тенденция 
көбінесе «демократиялы» тұлға типіне қарағанда «авторитарлық» тұлға типіне 
сай ұстаздарда жиі көрініс табатыны анықталды. Сондықтан авторитарлы 
ұстаздарға осы жәйттерді ескере отырып, студенттерді бағалауда өзіне сын 
көзбен қарағаны жөн. Студенттерді объективті бағалаудың ең бір негізгі шарты 
– ұстаздың өзін - өзі, өзінің әлсіз жақтарын жақсы білуі. 

Ұстаздың студентті тануы кез – келген адам адамды тануы сияқты белгілі 
бір эмоциялар тудырады. әсіресе, бұл өздерін студент орнына, роліне, қоя 
алатын ұстаздарда анық көрнеді. Ол арқылы ұстаз студенттің жасырын 
мотивтері мен мақсаттарын анықтай алады, бірақ мұндай құбылыс арқылы 
ұстаз объективті тану деңгейін жоғарылата алмайды, себебі «идиализация» 
құбылысы болуы мүмкін, ол дегеніміз – студенттің тұлғалық қасиеттерін 
шектен тыс жоғарылату немесе төмендету. Сонымен бұл құбылыс арқылы ұстаз 
студенттің кемшіліктерін жоғарылату тенденциясы көрініс табады. Бұл 
көзқарас жоғарғы оқу орнында жүргізілген зерттеуге негізделеді. Ұстаздарға 
студенттердің мінез – құлықтық сипаттамасын жасап беріді өтінгенде олардың 
көбісінен өздеріне ұнайтын студенттердің кемшіліктерін көрмей, керісінше 
жоғарылату көрініс тапқан. Сондықтан да студентке жағымды немесе 
жағымсыз көзқараспен қарайтын ұстаз оның бойынан көргісі келетін 
қасиеттерді жоғарылатып қарайды немесе төмендетіп жібереді. 

А.А. Гончаревтың айтуы бойынша бұл екі құбылыста педагогикалық 
қатынастан ауытқу болып табылады. Ал, ол өз алдына студенттен, болашақ 
маманның қалыптасуына кері ықпалын тигізеді [5, 211 б.]. 

А.В. Барабанщиков айтуы бойынша: «негізгі педагогикалық білімдермен 
қатар, әрбір студентті бөлек – бөлек және ұжымның көңіл – күйінің, мінез – 
құлқының, іс - әрекетінің өзгерісін байқай алу қабілеті болуы тиіс. Ұстаз студентті 
оның тұлға ретінде қалыптасу процесінде түсіну ге талпыну керек, себебі 
студенттер жиі өзгеріп отырады. Сондықтан да оны тану процесінде алдыңғы 
көзқарастармен қатар оның іс - әрекеті мен мінез құлқында қазіргі көзқарастармен 
салыстырғанда қарама – қайшылықтар туындайды. Ұстаздар студент бойында 
пайда болып отырған жаңашылдықтарды уақытында ескеріп отырғаны жөн, көп 
жағдайларда ұстаздар оны байқамай қалып жатады, нәтижесінде «эффект ореола» 
құбылысы туындауы мүмкін. «Эффект ореола» дегеніміз – ұстаздың студентке 
деген тұрақты қалыптасып қалған қатынасты өзгерпей, оның ішкі дүниесінің 
жаңашылдықтарын ескермей немесе кешігіп барып байқау құбылысы [6, 12 б.]. 
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Бұл құбылысты студенттер емтихан тапсыру кезінде байқауға болады, 
ұстаз белгілі бір студентке баға қоймас бұрын, алдындағы емтихандардан алған 
бағасын қарау, нәтижесінеде студентті адекватты бағаламау көрініс табады. 

Кей жағдайларда студент пен ұстаз өзарақатынасында кедіргілердің 
туындауына қарым – қатынас шарттары болып табылады. Яғни көп жағдайларда 
оқу процесімен шектелген, сондықтан да ұстаз бен студенттің семинарда, дәрісте, 
практикада бір – бірі туралы алатын әсерлері мен көзқарастарының қалыптасуы 
өте жеткіліксіз. Осы мәселеге байланысты барлық ұстаздарды студенттермен 
сабақтан тыс жұмыстар жүргізуге шақыру жөнінде сұрақ туындайды. Студентті 
тануда көп мәліметтерді жатақханаларда, ауыл шаруашылық практикаларда, 
студенттік кештерде, туристік қыдыруларда нәтижелі болып келеді. Бұл 
жағдайларда ұтымды орында кураторлар болып келеді, себебі олар студенттер 
жайлы керекті барлық мағлұматтарды жинақтай алады. 

Студент пен ұстаз қарым – қатынасында кедергіледің болдырмау 
шарттарының бірі: ұстаздың студент өміріне, көңіл бөле алу, шығармашылық 
формальды емес қатынас орната алу болып табылады. Басқаша оның тұлғалық 
қасиеттерін, ерекшеліктерін аңғара алмайсың. 

Б.Г. Ананьев адам адамды тануды 3 форманы көрсетеді: практикалық, 
көркемдік, ғылыми; ал, басқа объектіні тануда оқытушыға әсер ететін факторлар: 

1. оқытушының мамандығы;(гуманитарлы және нақты ғылымдар) 
2. кәсіптік бағыттылығы; бағыттылық түсінігіне кәсіпке деген 

қызығушылық, онымен айналысудаы мотивтер мен мақсаттар, іс - әрекетке 
түрткілер, оған деген эмоционалды қатынас; 

- ғылыми педагогикалық; 
- педагогикалық; 
- ғылыми. 
3. педагогикалық шеберлік; жоғары дәрежедегі объективті бағалауды 5 – 

10 жыл стажы бар ұстаздар көрсетті; ал, ең төменгі деңгейді жұмыс стажы 5 
жылдан аспайтын студенттер көрсетті. 

Қарым – қатынастағы кедергі – жоғары оқу орнында айтарлықтай жиі 
кездесетін құбылыс, олар әртүрлі болады. Студенттер мен оқытушылар 
арасында туындайтын тұлғааралық қайшылықты біз, студенттер мен 
оқытушылардың оқу тәрбие ісіндегі қарым – қатынасында және өзара 
әрекетінде болатын екі жақтың да мақсатқа жетуге қақтығыстары және 
көзқарастардың сәйкес келмеуі, қызығушылықтарының нұсқаулары, мінез – 
құлық тәсілдерінің жағдайы ретінде анықтаймыз [7, 23 – 25 б.]. 

Е.А. Шумилин және И.Г. Шендрик мұғалімдер мен оқушылар 
арасындағы қайшылықтардың негізгі себебі, тұлғалық факторлармен 
байланысты болады деп көрсетеді. Жоғарғы сынып оқушылары мен студенттер 
арасындағы қайшылықтарға ең бірінші мұғалімдер тарапынан көңіл бөліну 
керек. Ұстаздар кез келген қайшылықты жағдайдың техникаларынбіліп шыға 
алу жолдарын қарастыру керек [8, 63 б.]. 

Қайшылық – оқытушы мен студент арасындағы оқытушының 
адамгершілік сапаларына байланысты туындауы мүмкін. Олар: студенттерге 
мүмкіншілігінше ықыласты көмек көрсету, олардың жан – дүниесін түсіну. Осы 
қасиеттерді студенттер ұстаз бойынан көргісі келеді. Бірақ, ұстаз оларға 
немқұрайлықпен, селқос, ұқыпсыз, ықылассыз қарауы мүмкін. 
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Ең басты қайшылықтың шығуына негіз болатын себеп – оқытушылардың 

студенттермен бірдей қарым – қатынас жасамауы, пікірлерімен санаспауы, 

оқушылармен сөйлескенде үнемі сыпайылылық пен әдептілік үлгісін 

сақтамауы, оқушылардың жан дүниесін айтпай – ақ түсініп, үнемі сезімталдық 

көрсетпеуі т.б., көптеген қарапайым әдепті сақтамаулары жатады. 
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Түйін сөз: Өткенсіз болашақ жоқ екендігі бәрімізге белгілі. Бұл мәселе 

әсіресе жас ұрпақ тәрбиесіне келгенде өзекті бола түседі. Сондықтан кез-келген 

оқу орнының басты міндеттерінің бірі - өз Отанының патриоттарын, өз 

халқының тағдырына бей-жай қарамайтын, өз мемлекетінің және өз халқының 

тарихын білетін және құрметтейтін саналы азаматтарды тәрбиелеу. 

Annotation: We all know that there is no future without the past. This question 

becomes especially relevant when it comes to the upbringing of the younger 

generation. Therefore, one of the main tasks of any educational institution is to 

educate the patriots of their homeland, responsible citizens, who are not indifferent to 

the fate of their people, who know and respect the history of their state, their people.  

 

Без прошлого ни у одного народа нет будущего. «Когда было сотворено 

сверху голубое небо, а внизу бурая земля, между ними обоими были сотворены 

сыны человеческие. Над сынами человеческими воссели на царство мои 

предки Бумын-Каган и Истеми-каган. Сев на царство, они охраняли 

государство и устанавливали законы тюркского народа». Так повествует о 

начале новой эпохи в Великой степи, эпохи господства древнетюркских 

племен, их государств и языков, замечательный письменный источник VIII века 

– руническая надпись в честь Куль-Тегина [1, 2]. 

mailto:gulden.kurmangalieva.1978@mail.ru
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Все мы знаем, что без прошлого не бывает будущего. Этот вопрос 

становится особо актуальным, когда дело касается воспитания подрастающего 

поколения. Поэтому одной из главных задач любого учебного заведения 

является воспитание патриотов своей Родины, ответственных граждан, 

небезразличных к судьбе своего народа, знающих и уважающих историю 

своего государства, своего народа. Казахская культура — наследница 

древнетюркской культуры. Возвращение из глубины веков символов 

древнетюркской государственности свидетельствует о справедливом 

стремлении нашего народа к свободе и независимости, заботливом отношении 

к истории, из которой вышли мы, наследники великих тюрков. Несомненно, 

что памятники-стелы, возвышающиеся в монгольской степи, могла оставить 

потомкам только высококультурная цивилизация [2, 3]. 

Что же стояло в реальной истории за словами первого тюркского летописца? 

 В I тысячелетии н.э. началось постепенное изменение этнической среды 

в евразийских степях. В это время возникли крупные этнополитические среды в 

объединения, ставшие прямыми предшественниками и предками современных 

тюркоязычных наций. Тогда же на новую ступень поднялась духовная культура 

степняков: широко распространилась древнетюркская письменность, появилась 

запечатленная на письме тюркская литература: тюркские племена приобщились 

к великим религиям того времени – буддизму, манихейству, христианству, 

исламу, освоили достижения иных цивилизаций. 

В условиях кочевого быта была создана самобытная и своеобразная 

культура. Тюркская культура образовалась не на пустом месте, она вобрала в 

себя все культурные достижения, органично вписывавшиеся в ее систему 

ценностей. Единство и преемственность в истории и культуре евразийских 

племенных формирований, возникших в начале бронзового века и достигших 

расцвета в скифо-сакское время, с наступлением древнетюркской истории не 

исчезли, а лишь окрасились в новые этнические тона [3, 22]. 

К сожалению, время оставило нам минимум информации о наших 

далеких предках, а та малая толика, что дошла через века, лишь отчасти 

отражает картины исторического прошлого. 

Один из методов исторического познания – научная реконструкция, 

воссоздание предмета в его первоначальном виде. Это многогранная работа, 

которой предшествует серьезное и кропотливое изучение источников. К 

реконструкции артефактов древнетюркской эпохи неоднократно обращался 

известный российский ученый М. В. Горелик. В неполном перечне его работ – 

реконструкция комплексов одежды, боевого вооружения, знамен, выполненные 

в полном соответствии с технологией и спецификой того времени. 

 По заказу Центрального государственного музея Республики Казахстан М. В. 

Гореликом было реконструировано тюркское знамя. Исследователь работал на 

основе стенописей из восточного Туркестана и икон из Дуньхуана, а также 

серебряной головы хищника согдийской работы VII века, хранящихся в 

Эрмитаже. В орнаментике полотнища мастер использовал узоры согдийских и 

китайских тканей VII–VIII веков [4, 6]. 
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Знамя венчает навершие в виде головы волка. В мифологическом 

сознании древних тюрков, как и многих народов мира, животные выступают 

как один из вариантов мифологического кода – зооморфного, отдельные 

элементы которого имеют постоянно закрепленное за ним значение. Знание 

родословных и специальное изучение их издавна было характерно для 

центральноазиатских народов. Многие из них называли своим 

родоначальником того или иного зверя. Что касается тюрков, то во все времена 

для них особый смысл имел именно образ волка. 

В 1968 году в Монголии был открыт эпиграфический памятник 

начального периода существования Тюркского каганата – стела с согдоязычной 

надписью из Бугута. В навершии памятника изображен волк, под которым 

лежит человек с обрубленными ногами и руками. Согласно тюркской легенде, 

записанной в VI веке китайскими источниками, предки тюрков, «жившие на 

краю большого болота», были истреблены воинами соседнего племени, уцелел 

лишь девятилетний мальчик, без рук и ног, которого спасла и выкормила 

волчица, ставшая впоследствии его женой. 

Скрываясь от врагов, волчица бежала в горы севернее Турфана 

(Восточный Тянь-Шань), где в пещере родила десятерых сыновей. Сыновья 

волчицы взяли в жены женщин Турфана, и один из ее внуков по имени Ашина 

стал вождем нового племени и дал ему свое имя. Позднее вожди племени 

ашина вывели своих сородичей на Алтай, где они, возглавив местные племена, 

приняли имя тюрк [5, 3]. 

По мнению Л. Н. Гумилева ашина, в переводе с монгольского – означает 

волк. По-тюркски волк – бори или каскыр, а по-монгольски шоно/чино. 

 Своими прародителями монголы считали Борте-Чино (Серого Волка) и Алан-

Гоа (пятнистую Лань). «А» – префикс уважения в китайском языке и, 

следовательно, ашина означало благородный волк. Китайские летописцы 

считали определения «тюркский хан» и «волк» синонимами, опираясь на 

воззрения самих тюрков. Когда Ашина стал главой крупного родоплеменного 

объединения тюрков, над своей ставкой он выставил знамя с волчьей головой, 

как священную реликвию и имперский штандарт – высший символ 

государственной власти. Как сообщают китайские летописи, золотая волчья 

голова всегда красовалась на тюркских знаменах. Подобные знамена древних 

тюрков первоначально представляли собой штандарты с фигурой волка, 

впоследствии они были заменены полотнищем с изображением волчьей 

головы. Об этом говорят также этнографические и фольклорные материалы. 

 В древнетюркское время волчьи головы из бронзы, серебра и золота служили 

навершием не только знамен, но и конских плетей, псалий и других регалий, о 

чем красноречиво говорит археологическая находка – навершие плети в виде 

головы волка – найденная на территории Жетысу. Сейчас бронзовое навершие 

хранится в фондах Центрального Государственного музея Казахстана. Оно 

представляет собой достаточно реалистичное скульптурное изображение 

головы волка – узкая длинная морда с острыми плотно прижатыми ушами, нос 

вздернут вверх, в оскале видны зубы. Шея переходит во втулку овальной 

формы с двумя вертикально просверленными отверстиями для крепления к 
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древку. Аналогичным из памятников VI–VII вв. является найденная в 

Курайской степи резная плеть из кости, принадлежавшая Ак-Кюну, алтайскому 

аристократу. Плеть венчалась навершием в виде головы хищника, 

напоминающего по всем признакам волка. Всей фигуре придано устрашающее, 

подчеркивающее его силу и мощь выражение. Соответственно, эти предметы 

имели ритуальный смысл и служили атрибутами власти. В настоящее время 

казахстанские историки уделяют особое внимание проблемам возрождения 

старинных традиций, воссозданию символов и эмблем, бережно хранимых в 

памяти народа. Научной реконструкции, реставрации, консервации важнейших 

археологических артефактов Казахстана посвятил свою работу известный 

казахстанский художник-реставратор Крым Алтынбеков, реконструировавший 

по эскизам М.В.Горелика штандарт знамени в виде оскаленной головы волка и 

само знамя древних тюрков. Навершие выполнено из серебра и покрыто 

позолотой. Оно позволяет представить внешний облик древнего знака 

священной власти [6, 2]. 

Возвращение из глубины веков древнетюркского знамени, символа 

древнетюркской государственности, свидетельствует о справедливом 

стремлении наших народов к свободе и независимости, заботливом отношении 

к истории, из которой вышли наследники Тюркского каганата. 

Настал час говорить во весь голос о древнетюркской цивилизации, 

принесшей миру немало ценностей. Вся история Великой степи показывает, 

что наш регион представляет собой единое целое, с уникальной многовековой 

культурой и мировоззрением. И мы, наследники великих цивилизаций, дети 

свободолюбивых номадов, должны высоко нести знамя гордости за весь 

тюркский мир. В истории человечества много было племён и народов, причём 

многочисленных. Но не каждый способен создать институт государства. Не 

каждый может создать, созидать, развивать государственность, идти в ногу со 

временем, модернизироваться, впитывать в себя всё новое и передовое, как 

тюрки [7, 68]. 

Нас всех ведёт за собой железная воля главы государства, пронизанная 

глубокой любовью к народу и отчизне. Мы знаем свою историю, поэтому 

чувствуем гордость за прошлое тюркских народов. Мы должны нести служение 

культуре и истории своей родины. Ибо они сохранили для нас душу народа… 
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Ұлттық идеяның мазмұны мен ерекшелігі уақыт пен кеңістікке 

байланысты анықталады. Қазақ халқы мен мемлекеті қалыптаспаған дәуірлерде 

ол түркілену, исламдану үдерістері аясында қалыптасса, Алтын Орда дәуірінде 

қазақ этногенезі мақсат – мүддесіне қызмет етті. Қазақ хандығы құрылғаннан 

беріде ұлттық бірлік міндеттерімен астасты. Отарлау мен кеңестік құрылыс 

жылдарындағы ұлттық идеяның басты көздегені қазақты жоғалып кетуінен 

сақтау еді. Тәуелсіздікке қол жеткен сәттен бәсекеге қабілеттілік пен бірлік 

мәселесі ұлттық идеяның өзегін құрап келеді. 

Идея – грек сөзі, образ, ұғым, түсінік мағыналарында қолданылады. 

Атқаратын міндетіне қарай идея алуан – алуан қырымен көзге түседі. Мәселен, 

бірде ол сырт дүниені бейнелейтін қоғамдық сананың пішіні болса, енді бірде 

адамның басты сенімі орнына жүреді. Шығарманың түпкі түйіні мағынасында 

қолданылатыны бар. Біз қарастырғалы отырған ұлттық идея мәселесінің мәні 

ұлттың тілегі, ниеті, ойы дегенге саяды. Сондықтан да ұлттық идеяны ұлт 

мұраты деп қабылдасақ, мәселенің тоқетерін тапқанымыз. 

Қандай да болмасын үрдісті зерттегенде тарих ғылымы үш сұраққа жауап 

іздейді: 1. Қашан пайда болды? 2. Қандай даму белестерінен өтті? 3. Бүгінгі жай 

– күйі нешік? Ұлттық идея тарихы да бұл сұрақтардан тыс тұра алмайды. 

Хронологиялық тұрғыдан келер болсақ, Қазақстандағы ұлттық идеяның жасы – 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%A0.%D0%A2.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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қазақ этносымен түйдей құрдас. Ол қазақтармен бірге дүниеге келді әрі тарих 

сахнасына да қазақтармен қол ұстаса көтерілді. Мұратсыз ұлттың ұлт болып 

қалыптасуы да, сақталып қалуы да мүмкін емес. Ендеше ұлттық идеямыздың 

бес ғасырдан астам тарихы бар екен. Оның өзі біренеше дәуірден тұрады. Қазақ 

хандығы тұсында ұлттық идеяның өзегін мемлекеттікті нығайту, этникалық 

территорияны қалыптастыру, бірде тілін, бірде тісін көрсеткен Ресей Қытай, 

Жоңғария және Орта Азия мемлекеттерімен оңтайлы қарым – қатынас орнату, 

бәсекеге төтеп беру құрады[1]. 

Ресейдің бодандығына кірген қазақ қоғамы әлеуметтік саяси және 

территориялық тұтастығынан айырылды. «Бөліп ал да билей бер» саясатынан 

туындаған әрбір саяси күш, әлеуметтік қауым өз биігіне, көздегеніне лайық 

ұлттық идеяны дүниеге әкелді. XVIII ғасырда Абылай мен Әбілқайырдың,  

XIX ғасырда Махамбет пен Баймағамбет сұлтанның, Кенесары мен 

Қоңырқұлжаның, XX ғасыр басында Сәкен мен Мағжанның, Әліби мен 

Әлиханның ұстанған ұлттық мұраты барша қазаққа ортақ еді деп сірә, ешкім 

айта алмас. Бұлар әрісі – туған халқына, берісі – соңынан ергендерге қызмет 

еткісі келді. Бірақ, уақыт өзі көрсеткендей, біреулері ат төбеліндей 

азшылықтың мұратын жалаулатса, екіншілері – барша қазақтың болмаса да 

қалың көпшіліктің мұратын дөп басып таба алғаны ақиқат. Орталықтанған 

мемлекеттің болмауымен қоса біртұтас ақпараттық кеңістіктің жоқтығы да 

жалпыұлттық идеяның өрісін тарылтты, жолын кесті. 

Кеңестік Қазақстандағы ұлттық идеяның тарихы мен тағдырын бір ауыз 

сөзбен шиырып айтар болсақ, ол – ұлтжанды тұлғалардың қасіреті мен қуғын – 

сүргінге ұшырағаны, кешегі әралуан ұлттық идеяны әу бастағы тартымды мән – 

мағынасынан жұрдай болған утопиялық социалистік идеяның алматырғаны, ол 

– өз еліндегі, өз жеріндегі қазақтың күшпен таңылған саяси – идеологиялық 

тапшыл ұрандар мен адасулар әсерінен қазақтан жатсынуға бет түзгені. 

Кеңестік жылдардағы Қазақстанда қазақтың санасы мен жүрегін билеп алған 

ұлттық идея болған жоқ. Ұлтын сүйген, социалистік эксперименттерден қара 

бұлттай төніп келе жатқан апаттың сұмдығын қапысыз ұғынған рухы биік ақын 

– жазушылар, ғалымдар, жекелеген тұлғалар туған халқының тілі, діні, 

мәдениеті, жері үшін отқа күйіп, суға түскенмен, қылышынан қан тамған 

тоталитарлық жүйе тілге жеңіл, жүрекке жылы ұлттық идеяны түзуге де, 

халыққа ұсынуға да жеткізбеді, көктей солдырды. Ұлттық идеясыз қалған қазақ 

қоғамы тоталитарлық эксперименттерден жаншылып, түрлі – түрлі 

кереғарлықтарға тап болғанын ұғынатын уақыт келді. 

Тәуелсіздік тұсында ұлттық идеяның мәні мен болмысын шығармашылық 

бостандық тұрғысынан анықтауға батыл қадамдар жасалуда. Бұл мәселеге 

Елбасымыз Н. Назарбаевтың өзі пікірін білдіріп, ой – түйіндерін ортаға салғаны 

белгілі. 

Дегенмен, мәселенің түпкілікті шешімін таппағанын мойындауымыз 

керек. Бұл – бір. Екіншіден, отандық тарихнамада ұлттық идеяны тарихи 

динамикада қарастыру жетіспейді. Ғалымдар басты назарды егемен ел 

тұсындағы ұлттық идеяның мән – жайына аударуда. 



151 

Біздің мақсатымыз – қазақ даласындағы ұлттық идеяның тууы мен даму 

белестерін кешенді түрде тиянақтау[2]. 

«Қазақстан - 2050» - қалыптасқан мемлекеттік жаңа саяси бағытты» 

Стратегиясында рухани тұтастану мен ұрпақтар жалғастығы, ұлттық сана – сезім 

мен жаңа қазақстандық патриотизмнің белгіленген бағдарға орай қалыптсауы 

мәселелерімен сабақтас сауалдардың мағыздылығына тоқтала отырып, Президент 

жақын болашақта аса қуатты да күшті Қазақстан мемлекетін өркениетті жолмен 

құруға барлық жағдай жасалғандығына назар аударады. 

«Қазақстан 2050» жаңа стратегиялық бағытын жүзеге асыру бойынша 

ерекше жауапкершілікті мемлекет құрушы ұлт ретінде қазақ халқына жүктей 

отырып, Президент ұлттың мәдени коды (тілі, руханияты, дәстүрлері) 

сақталғанда ғана уақыт үніне ілесе алатынымызға көңіл бөлген болатын. «Ұлт 

өзінің мәдени кодын жоғалтатын болса, ұлттың өзі де жоғалады. Абыройлы 

тарихымыз, даңқты ата – бабаларымыз туралы жады естеліктері ғана бізге 

алдағы уақытта қиындықтарға төтеп беруге көмектеседі». Осы орайда ұлттық 

идеологиялардың жасампаздығы мен ұлттардың осы жолда бейне бір «өз» 

мүддесі үшін күрескендей қайсарлық танытуы, сондай – ақ осы айтылғандар 

болмаған жағдайда ұлт және оның тарихы өміріндегі перспективалар жөнінде 

мүлде сөз қозғау қажет еместігі туралы көптеген ғалымдардың көзқарас - 

пікірлері әбден орынды. 

Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағдарының басым бағыттарын 

анықтай отырып және жақын келешекте қуатты Қазақстан мемлекетін құрудағы 

жастардың ролі мен жауапкершілігін айқындай отырып, Президент олардың 

ұлттық сана – сезім мен тарихи санасының жан – жақты қалыптасуы 

мәселесінің маңыздылығын барынша нақтылаған болатын[3]. 

Ұлттық сана – сезім қазіргі адам санасының ажырамас бөлігі 

болғандықтан, бұлай болуы заңды. Өркениетті елдердің баршасында қилы 

мәдени мағыналарды іздестіру мақсатында сан алуан ой – әрекет түрлеріне 

араласып, сұхбат жүргізе алатын ұлттық мәдениетті ұстанушы адамды 

тәрбиелеу заманауи білімнің мән – маңызы болып табылады. 

Білім алушы жастарға ұлттық тәрбие беру мәселелері жөніндегі ғылыми 

зерттеулерде келесілер аталып көрсетілген: тұлғаның ұлттық сана – сезімі 

ұлттылық туралы ой – пікірді, ұлттың өткен тарихына, бүгіні мен болащағына 

деген көзқарасты, ана тілін үйрену мен төл мәдениетті зарделеп танудағы 

белсенділікті, ұлттық мүдде мен құндылықтар бағдарын түйсіне отырып 

қабылдауды білдіреді. 

Жоғарыда айтылғанды ескере отырып, соңғы онжылдықтарда жастар 

арасында рухани – адамгершілік дағдарыстың барлық аспектілерде (адамгершілік, 

әлеуметтік, физикалық, психикалық) күшеюіне байланысты қоғамның аса күрделі 

кезеңді бастан өткеріп жатқандығын тілге тиек етпеу мүмкін емес. 

Мұндай тұжырымға Қазақстан жастарының белгілі бір бөлігінде ұлттық 

сана – сезім мен ділдің, азаматтылық пен патриотизмнің төмен деңгейде болуы 

негіз бола алады. Бұл, ең алдымен, өз халқының тарихын, тілін, салт – дәстүрін 

білмеу сынды сипаттамадан анық аңғарылады. Әсіресе бұл жағдай қазақ 

жастарының арасындағы туған тілі мен тарихын, салт – дәстүрлерін 
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білмегенімен қоса, осы мәселе жөнінде терең ойланып – толғанбайтындарына 

тікелей қатысты. Осылайша олар келесі ақиқатты көзден таса қалдыратыны 

анық: халықтың жойылуы үшін оның физикалық тұрғыда қырғынға ұшырауы 

міндетті емес – оны жадыдан, ой мен сөзден айыру жеткілікті, сөйтіп халықтың 

жаны өлім құшады[4]. 

Өз халқының төл мәдениетін, оның өткені мен бүгінін білмеу – ұрпақтар 

сабақтастығының, замана жалғастығының үзілуіне әкеліп соғатындығы, ал 

мұның тұтастай алғанда адам мен халық дамуына айтарлықтай нұқсан 

тигізетіні тарихтан белгілі. 

Жастар арасында алуан түрлі мәнге ие діни көзқарас – пайымдардың 

көбеюі, кәмелетке толмағандардың арасында қылмыстың өсуі, маскүнемдік, 

шылым шегу, нащақорлық, өз – өзіне қол жұмсау жағдайларының жиілеуі, 

жезөкшелік, аталған жастық ортада зұлымдық, қатыгездік, агрессия, т.б. белең 

алуы көкейкесті мәселелерге айналып барады. 

Жастардың кей бөлігінің Отан қорғауға дайын еместігі әлі де тұрақты үрдіс 

болып қалып отыр. Бұл әскери қызмет пен әскери мамандыққа деген теріс 

көзқарастан, жастардың дене дайындығының жеткіліксіздігінен айқын аңғарылады. 

Жастардың рухани – адамгершілік деңгейінің төмендеуі келесі деңгейлерде 

тікелей көрініс тапқан: 1) ұлт денсаулығы; 2) ұлттың зияткерлік әлеуеті; 3) ұлттың 

бәсекеге қабілеттілігі; 4) еліміздің тұтастай ұлттық қауіпсіздігі. 

Жастар – біздің мемлекетіміздің келешек тағдырына жауапты буын. 

Күллі әлем қауымдастығы жастарға әлеуметтік құбылыстардың аса маңызды 

субъекті, қоғамның адамгершілік барометрі, ғаламат инновациялық күш – қуат 

және стратегиялық ресурс ретінде қарайды. Сондықтан да біз қазіргі 

жастардың, әсіресе студенттердің ұлттық сана – сезімінің қалыптасу деңгейі 

және осыған сәйкес патриотизм, азаматтылық пен әлеуметтік 

белсенділіктерінің деңгейі қандай болатындығына енжар қарай алмаймыз. 

Бүгін бәсекеге қабілетті адамзат капиталы бар елге жол, Жалпыға ортақ Еңбек 

Қоғамына жол, өмірдің мүлде жаңа сапасына жол ұлттың рухани – адамгершілік 

түлеуі арқылы ғана ашылады деген қағида аксиомаға айналуы тиіс[5]. 

Қазақстан ЖОО – ларына «Мәңгілік Ел» сынды пәнді енгізу қажеттілігін 

дәл осы көзқарас тұрғысынан зерделеген жөн. 

«Мәңгілік Ел» пәнін Қазақстан ЖОО – ларына енгізудің маңыздылығы 

бүгінгі таңда мемлекетімізде жаһандану мен әлемдік білім кеңістігіне кірігу 

үрдістері қарқынды жүргізіліп жатқандығымен де негізделеді. «Жақын 

болашақта мемлекетімізге кәсіби біліктілігі жоғары мыңдаған мамандар мен 

дипломды ғалымдар қажет болады. Қазақстанның әлемдегі мейлінше бәсекеге 

қабілетті елдер қатарына қосылуын жоғары кәсіби білікті мамандар жүзеге 

асырған жағдайда ғана бұл міндет іс жүзінде шешімін таппақ...» 

Білімді, сауатты адамдар – бұл XXI ғасырдағы адамзат дамуының негізгі 

қозғаушы күші. Бүгінгі студенттер осыны жақсы түсінуі тиіс. Дамуды 

көздемейтіндер мен алға баспайтындарға өз орнын неғұрлым бәсекеге қабілетті 

маманға босатуға тура келеді. «Мак Синти» атты беделді халықаралық 

консалтинг компаниясының кеңесшілері айтқандай, «Алға, әйтпесе жол бер». 

Қазіргі бәсекелестік әлемін осындай ұстаным билейді. 
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Ұлттың заманауи әрі тиімді білім беру жүйесін ұстану, оқыту арқылы болашақ 

мамандардың зияткерлік деңгейін жетілдіру қабілеті бәсекеге қабілеттіліктің 

сындарлы мәнге ие алғышарттарының біріне айналды (Н.Ә. Назарбаев). 

Азаматтардың зияткерлік әлеуетінің жоғары деңгейі мен оны жүзеге 

асыру мүмкіндіктерінің болуы – әлеуметтік жүйенің қалыпты қызмет етуіне аса 

қажет жағдай. 

Көптеген отандық және шетелдік зерттеулер қоғамның ілгерілеп дамуы 

оның зияткерлік және басқару ресурстарының даму деңгейіне байланысты 

екендігін растайды. Француз ғалымы Луи Пастер сонау XIX ғасырда – ақ ақыл 

– ой жұмысы саласында өзгелерден озған халық қашанда алда болатындығын 

көрегендікпен ескерткен болатын. 

Жоғарыда айтылған ой зияткерлік әлеуеті жоғары, ұлт мәдениетінің 

рухани құндылықарын сақтап көбейтуге жауапты, ұлтаралық қарым – қатынас 

мәдениетін жоғары деңгейде меңгерген, ұлттық сана – сезім стереотиптерін 

еңсеріп, өзге мәдениет өкілдерімен салихалы сұхбат алатын мамандардың жаңа 

буынын, әлеуметтік белсенді қоғам мүшелерін тәрбиелеу мәселесінің 

өзектілігін айқындай түседі. 

Бұл мәселені шешу жолында «Мәңгілік Ел» пәнінің орта мектепте ғана емес, 

жоғары мектепте де міндетті пән ретінде енгізілуі теңдесіз роль атқаруы тиіс. 

Ұлттық идея – туған жер, өскен орта әсерлерінен қалыптасып, халықтың 

тілі, ауыз әдебиеті, салт-санасы, әдет-ғұрпы, ырымдары мен тыйымдары 

арқылы жүйеленген этностық сезім. Ол – ұлттың болмысы, психологиялық 

өзіндік ерекшелігі. Ұлт бар жерде ол да бар. Ұлтпен бірге өмір сүреді, 

жойылмайды, құбылып өзгермейді. 

Ол бірнеше ғасыр бойы отаршылдық пен тоталитаризмнің ықпалымен 

мәдени деградация мен трансформацияға ұшыраған ұлттық мәдениетті қайта 

өркендету, мемлекеттік деңгейде ұлттық идеяның негізін құрайтын түбегейлі 

құндылықтарды қайтару, осы уақытқа дейін тыйым салынып келген халықтың 

тарихи өткенін толығымен, жан-жақты зерттеулер арқылы қалпына келтіру 

және ғасырлар бойы қалыптасқан қазақ халқының асыл қазынасы – мәдени-

рухани мол мұраны игеру сияқты міндеттерді шешуді жүктейді. Қазақтың 

ұлттық идеясы туралы кезінде әртүрлі пікірлер айтылғанымен оның айқын 

тұжырымы қалыптасқан жоқ. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары көрініс берген 

ізденістер бір арнаға тоғыспай аяқсыз қалды. Міне, осы сәтте Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ» атты Жолдауын жариялады. 

Президент өз сөзінде: «Мен қоғамда «қазақ елінің ұлттық идеясы қандай 

болуы керек» деген сауалдың жиі талқыға түсіп жүргенін естіп жүрмін, біліп 

жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар етіп ұлтты ұйыстыра ұлы мақсаттарға 

жетелейтін идея бар. Ол – мәңгілік ел идеясы. Тәуелсіздігімізбен бірге халқымыз 

мәңгілік мұраттарына қол жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі 

мәңгілік елордамызды тұрғыздық. Қазақтың мәңгілік ғұмыры ұрпақтың мәңгілік 

болашағын баянды етуге арналады. Ендігі ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті. 

Ендеше, қазақ елінің ұлттық идеясы – Мәңгілік ел» деді. Н.Назарбаев өз 

тәуелсіздігімізді көздің қарашығындай сақтау арқылы Мәңгілік ел бола 



154 

алатынымызды атап өтті. Сонымен қатар, Елбасы «Нұр Отан» партиясының 

кезекті XVI съезі барысында: «Мәңгілік Ел» идеясы оқу бағдарламасына енуі 

керек. Бұл идея қазақстандық бірегейлік бағытындағы ең маңызды құжатқа, 

екінші конституцияға айналуы қажет. Осыны ұғынуға тиіспіз» деді. Расында да, 

біріншіден, «Мәңгілік ел» идеясын зерттеп, зерделеуде, насихаттауда һәм оқу 

үдерісіне енгізуде самарқаулыққа жол бермеу керек. Бұл орайда көзі ашық, 

көкірегі ояу әрбір отандасымыз үлес қосқаны абзал. 

Екіншіден, ұлттық идеямызды балабақшада тәрбиеленіп жатқан 

бүлдіршіндерден бастап оқушыларға, білімгерлерге жете жеткізу үшін қажырлы 

жұмыс істеуіміз керек. Өскелең ұрпақтың санасына, өмір салтына сіңген 

құндылық пен сенім «Мәңгілік ел» орнатудың қозғаушы күші болары күмәнсіз. 

Үшіншіден, келешегі кемел «Мәңгілік ел» идеясын Қазақстанның барлық 

аймақтарына жеткізу жұмыстың бір парасы ғана. Ол жаһандық ақпараттық, 

ғылыми кеңістіктен ойып тұрып орын алуы тиіс. Бұл орайдағы сүбелі 

жұмыстар отандық ғалымдар мен БАҚ өкілдерінің еншісінде. 

Төртіншіден, қазақи рухы биік ұлттық идеяның қалыптасуында тарих пен 

мәдениет, әлеуметтік тәжірибелердің маңызы зор. Қазақтың ұлттық құндылықтарын 

жаңғырту бүгінгі мемлекеттен өзінің ішкі және сыртқы саясатын ұлттық сипатта 

жүргізуді талап етеді. Бұл дегеніміз жаңа жаһандық демократиялық құндылықтардан 

бас тартпай, осы жаңашылдықты қалыптастыруда қазақтың дәстүрлі 

құндылықтарын жаңғырта отырып, ұлттық қорға сүйену. 

Біздің қоғам өзінің ерекшеліктеріне қарай, гуманизм, патриотизм, 

төзімділік, адамгершілік, ұлтаралық сыйластық пен ашықтықты ұстанымдарын 

алға қояды. Бұл құндылықтар Қазақстандағы барлық ұлттар мен этностарды 

біріктіретін ұлттық идеяға негіз бола алады. Ал оны мектеп бағдарламасына 

енгізіп, жас ұрпақтың санасы сіңірудің маңызы зор екені бесенеден белгілі[6]. 

Қорыта айтқанда, Президент алға қойған зияткерлік реформасы – 

болашақтың біртұтас ұлты – Қазақстанды одан әрі дамытудың ұлы негізі, 

қоғамды Мәңгілік Ел ұлттық идеясы төңірегінде топтастыру әдісі. Елдің 

өркендеуі мен тәуелсіздігі, азаматтық теңдік, еңбексүйгіштік, қоғамдық келісім 

мен ұлттық бірлік, әділдік, заңның басымдығы, отбасы және дәстүрлер – бұл 

құндылықтардың бәрі мемлекетіміздің тұрақтылығы мен өсіп - өркендеуінің 

тұғырлы іргетасы екені сөзсіз. 
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ҚАЗАҚ МӘДЕНИЕТІ – КӨНЕ ТҮРКІ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ЖАЛҒАСЫ 

 

Қасқырбаева Меруерт Мұхтарқызы 

педагогика ғылымдарының магистрі  

ағылшын тілі мұғалімі 

Кейкі батыр атындағы № 4 орта мектеп 

Арқалық, Қазақстан 

 

Аннотация: Казахская культура - это продолжение тюркской 

цивилизации, самого прозрачного государства. Тот факт, что Республика 

Казахстан как независимая страна заняла свое место на международной арене, 

является гарантией того, что культура будет сохранена навсегда. 

Ключевые слова: Культура, цивилизация, государство, история 

Annotation: Kazakh culture is a continuation of the Turkic civilization, the 

most transparent state. The fact that the Republic of Kazakhstan, as an independent 

country, has taken its place in the international arena is a guarantee that culture will 

be preserved forever. 

Keyword: Culture, civilization, state, history 

 

Қазақ мәдениетіне кіріспес бұрын «мәдениет» пен «өркениет» сөздеріне 

қысқаша түсініктеме бере кетейік. Мәдениет – әрбір халықтың тұрмыс-

салтымен, дәстүрімен тікелей байланысты ұғым. Бір әрекеттің дәстүрге сосын 

мәдениетке айналуы үшін оның міндетті түрде қайталанып тұруы керек. Бір 

халықтың дәстүрі бір адамның әдет-дағдысы секілді. Адамның әдет-дағдысы 

оның мінезін қалыптастырса, дәстүр де сол секілді бір халықтың 

дүниетанымын, болмысы мен мәдениетін қалыптастырады. Басқаша айтқанда 

мәдениет пен өркениет халықтың тұрмыс салтымен тікелей байланысты[1]. 

Жалпы мәдениет сөзі Еуропаның «цивилизация» ұғымының баламасы 

ретінде пайда болған. Еуропалықтар әлемді отарлау саясаттарын заңдастыру 

мақсатында осы ұғымды шығарып, өздерінің басқа халықтарды отарлап, қанау 

және тонау саясатын оларға цивилизацияны жайып жатырмыз, оларды ағартып, 

көгертіп жатырмыз деп түсіндірген. Бұл ұғыммен он тоғызыншы ғасырдың 

ортасында алғаш жолыққан Османлы зиялылары сөздің түбірі Латынның 

«цивитас» яғни «қала» деген мағынаны білдіргендіктен, «мадина» қала 

түбірінен мәдениет сөзін шығарды. Тіліміздегі мәдениет сөзі Қазақ тілі орыс 

тілімен шекараласқанда, олардың культура сөзінің баламасы болып шыға келді. 

Байқағанымыздай, цивилизация да, мәдениет те отырықшы халықтардың 

танымын көрсетеді. Олардың пікірінше, дамудың, өркендеудің, сыпайы-әдепті 

болудың жолы қала болу мен отырықшы болудан өтеді. Тіпті культура деген 

сөздің түбірінде жер өңдеу мағынасы жатыр. Ал Ибн Халдунның өркениет 

сөзінің баламасы ретінде қолданған «’умран» сөзінде құрылыс, ғимарат 

мағыналары бар. Бұл әрине отырықшы халықтардың көзқарасы. Шын мәнінде 

өркениет тарихының басынан бастап, Адам атаның Абыл мен Қабыл балалары 

мысалындай, адам тұрмысында екі түрлі өмір салты бар еді: отырықшылық пен 

көшпенділік, я да егіншілік пенмалшылық. Осы екі тұрмыс салтына 
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байланысты екі түрлі өркениет қалыптасты. Бұл екеуін бір-біріне жау деп 

сипаттау дұрыс емес. Әйтсе де бірінің өлшемімен екіншісін өлшеу де дұрыс 

емес. Екі түрлі тіршілік пен екі түрлі салт дәстүр екі басқа дүниетаным, екі 

басқа қоғамдық қатынастарды тудырды. Бұл жерде баса назар аударатын жай – 

көшпенділердің өзіндік «мәдениет» қалыптастырғандығы. Әу баста 

көшпенділер үстем еді, бірақ ақырында Қабылдың Абылды өлтіргеніндей, 

отырықшы өркениет көшпенді өркениеттің түбіне жетті, отын сөндірді. Алайда 

көшпенді өмір салты жоғалса да, көшпенділердің қалыптастырған өркениеті, 

дүниетанымы жоғалмады. Бұл өркениет Түркі өркениетінің негізін құрады, 

өзегін қалыптастырды[2]. 

Түркі өркениетін өз кезегінде оңтүстік және солтүстік деп екі қанатқа 

бөлуге болады. Түркі өркениетінің Оңтүстік қанатына Ұйғыр, 

Өзбек, Әзірбайжан және Анадолы-Балқан мәдениеттері кіреді. Ал солтүстік 

қанатқа Қазақ, Қырғыз, Қарақалпақ, Ноғай, Сібір, Солтүстік Кавказ, Татар, 

Башқұрт, Қырым мәдениеттері енеді. Солтүстік қанат Түркі мәдениетінің саф, 

таза, негізгі қалпын сақтап қалса, Оңтүстік осы саф мәдениетті жетілдіріп, 

өңдеп, нәзік және биязы қалыпқа келтірген. Солтүстіктің тілі қаншалықты көне 

және жуан болса, оңтүстіктің тілі соншалықты жаңа және нәзік. Солтүстіктің 

музыка аспаптары қаншалықты қоңыр дауысты және табиғи болса, оңтүстіктің 

аспаптары соншалықты жіңішке дауысты. Мысалға домбыра екі ішектен тұрса, 

Анадолыдағы бағлама жеті ішектен тұрады. Оңтүстікте Араб-Парсы және 

жалпы қала мәдениетінің ықпалы анық байқалады. Ал солтүстікте дала 

мәдениеті, көшпенді дүниетанымы үстем. 

Бүгінгі тәуелсіз Түркі мемлекеттерінің туларына қарайтын болсақ та, бұл 

оңтүстік-солтүстік айырымын көруге болады. Қазақстан мен Қырғыз 

Республикасы Ислам дінінен бұрынғы Тәңірліктің белгісі «Күнді» өз туларында 

бейнелеген. Әсіресе Қазақстанның көк туы Көктүріктердің Көктәңрісін еріксіз 

еске түсіреді. Ал Өзбекстан, Әзірбайжан, Түркия мен Түркіменстан Исламның 

белгісі «жаңа туған айды» өз туларында бейнелеген. Соңғы төртеуінің ішінде 

Түркіменстан туындағы «жаңа туған ай» басқалардікіне қарағанда оңынан 

туған. Бұл түрікмендердің көне түркі танымына сай санасын көрсетеді. Өйткені 

«айдың оңынан, жұлдыздың солынан тууы» көне түріктерде жақсылықтың 

нышаны еді. 

Солтүстік Түркі мәдениетінің жарқын өкілдерінің бірі Қазақ мәдениеті 

екендігінде дау жоқ. Қазақ отбасынан қоғамдық қатынастарға тіпті мемлекеттік 

рәсімдер деңгейіне дейін көне түркі өркениетінің ықпалы көрініп тұрады. 

Қазақтар өз мемлекеттерінің белгісі ретінде Түркі мемлекеттілігінің белгісі 

шаңырақты қолданады. Қырғыздар шаңырақты өз туларында бейнелесе, 

Қазақтар елтаңбасында бейнелеген. Осы тұрғыдан қырғыздар мен қазақтардың 

арасында, олардың дүниетанымында, салт-дәстүрінде, мәдениетінде көп 

айырмашылық жоқ. Бәлкім қазақтарды даладағы қырғыздар, ал қырғыздарды 

таудағы қазақтар деп сипаттасақ тура болар. Тек айырмашылық, қырғыз халқы 

өздерін көктүріктер заманындағы қырғыз руының жалғасымыз деп танытса, 

қазақ халқы – өз шежіресін ғұн-сақ-көктүрік заманынан бастайтын дәл сондай 

жүздеген ру мен елдің ұйысуынан құралған халық ретінде, басқаша айтқанда 
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Түркі қағанаты мен Шыңғысхан империясының құрамына енген барлық Түркі 

рулары басын қосқан ел ретінде танытады[3]. 

Қазақ мәдениетінің Түркі өркениетінің тұнық халін сақтауының бір себебі 

көшпенді өмір салты еді. Қазақтар көшіп қону дәстүрін тастаса да, негізінен 

қалада емес, ауылдық жерлерде өмір сүріп жатты. Қазақстанның қалаларында 

орыс мәдениеті үстемдік құрса, ауылдарда қазақ мәдениеті бекем орнықты[4]. 

Басқаша айтқанда ауыл қазақ мәдениетінің қамалына айналды. Бұл үрдіс Түркия 

Республикасының қалыптасуында да осылай болған еді. Ағылшын тарихшы 

Бернард Левис «Заманауи Түркияның тууы» атты кітабында «Османлы 

мемлекетінің қалаларында араб-парсы-рум-армян мәдениеттері яғни космополит 

мәдениет үстем еді, ал қаланың сыртында, ауылдарда тұнық түрік мәдениеті 

кеңінен тараған еді. Османлының түріктенуі ауылдан қалаға аққан түріктердің 

арқасында жүзеге асты. Және Османлы мемлекетінің Түркия Республикасына 

айналуы астананың космополит Ыстанбұлдан шалғайдағы, Анадолыдағы 

Анкараға ауысуымен бекітілді» деп жазады. 

Қазақ мәдениетінің Түркі өркениетінің тұнық халін сақтауының екінші 

бір себебі география жағынан қазақ елінің Түркі әлемінің нақ ортасында 

орналасуы болып табылады. Қазақтарды Араб-Парсы мәдениеті ықпалынан 

Түркі әлемі мен Араб-Парсы әлемінің ортасында тұрған өзбектер қорғап қалса, 

Қытай мәдениеті ықпалынан Түркі әлемінің шығысында орналасқан ұйғырлар 

қорғап қалды. Ал солтүстік-батыстан Түркі халықтарын бірінен соң бірін 

ассимиляциялап келе жатқан орыс мәдениетінің қаупінен қазақтарды 

татарлардың сақтап қалғандығын айту керекпіз. Егер Кеңес Одағы тағы бір он 

бес не жиырма жыл өмір сүргенде қазақтардың ел болып есін жиюына 

әлдеқайда көп уақыт қажет болар еді. 

Қорыта айтқанда, қазақ мәдениеті – Түркі өркениетінің жалғасы, ең 

тұнық халі. Қазақстан Республикасының тәуелсіз ел ретінде халықаралық 

аренада өз орнын алуы – бұл мәдениеттің мәңгіге сақталатындығының 

кепілдігі. Бір мемлекеттің әлемдегі өзіндік орнын белгілейтін тек саяси 

құрылым ғана емес, мәдени болмыс екендігін қабылдасақ, онда кезінде 

Ататүріктің Еуропа мен Араб-Парсы әлемінің ортасында өзіндік болмыс 

дамыту мақсатында Түркия Республикасының негізіне Түрік мәдениетін 

салғанындай, бүгін Ресей мен Қытай арасында өз елдігін сақтап қалу үшін 

Қазақстан да Түркі мәдениетін жандандыруы керек. Елбасы Назарбаевтың 

Түркі өркениетіне көрсетіп отырған қолдауы қазақ елінің мәдениет саясаты 

дұрыс бағытта ілгерлеп бара жатқандығының айқын көрсеткіші. 
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Бүгінгі күні мектептің алдына білім берудің және тәрбиелеудің сапасын 

жоғарылату, әр пәнді жоғары ғылыми дәрежеде оқыту талаптары қойылды. Бұл 
мәселелерді шешудің негізгі бір жолы – мұғалімдердің теориялық және 
әдістемелік шеберліктерін жетілдіру. 

Осы мақсатта, ең алдымен, қазіргі жұмыс істеп тұрған мектептер 
жұмыстарына бірлесе отырып педагогикалық, әдістемелік ғылымдардың соңғы 
жылдардағы жаңалықтарын енгізуге күш жұмсалуы қажет. 

Қазақстан Республикасы мектептерінде жалпы орта білім беру 
тұжырымдамасы жобасында педагогика ғылымы мен тәжірбиесі алдында 
жетілдіру міндеттері тұрғаны атап көрсетілген. 

Білім берудің сапасын арттырудың негізгі бағыттарының тағы бірі – 
оқыту үрдісін жан – жақты және жүйелі түрде компьютерлендіру. Оқыту 
үрдісін компьютерлендірудің, соның ішінде, ағылшын пәнін компьютер 
көмегімен оқытудың нәтижелігін зерттеудегі ғылыми мәселелерді шешу аса 
маңызды орын алады. Бұған себеп оқу үрдісін компьютерлендіру 
психологиялық – педагогикалық іс - әрекеттердің негізгі бағыттарын жан – 
жақты қамтуы болып табылады [1,5 б]. 

Оқу үрдісін технологияландыру және оқытуда компьютерді қолдану 
жөніндегі зерттеу жұмыстары тәжірибе арқылы нақтыланып оң пікір алғанына 
қарамастан оқу үрдісінде педагогикалық технологияны қолдану, сабақтың 
тиімділігін арттыру мақсатындағы компьютерлік оқыту іс жүзінде көп кездесе 
бермейді. Бұның себебі сабақты технологиялық тұрғыдан жобалаудың 
бастапқыда қиындық келтіруі, технологияны қолдану әдістерінің кейбір 
сатыларының жеткілікті түрде зерттеліп өңделмегендігі және технология 
жөніндегі мақалалардың аз мөлшерде жариялануы. 

Білімді ақпараттандыру үрдісі уақыттың табанды құбылысы және 
Қазақстандағы ақпараттандыру бағытының ең маңызды әлеуметтік – 
экономикалық, жалпы мемлекеттік мәселелердің бірі болып табылады. Болашақ 
мамандардың игеретін білімі, біліктілігі және дағдысын көбінесе келешектегі 
қоғам дамуының жолдары анықтайды. 
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Орта жалпы білім беретін және жоғары мектептерді компьютерлендірудің 

бастапқы бағыттары мен мәселерінің бірі – оқытуға ақпараттық технологияны енгізу. 

Білім беру ортасын компьютерлендіруді жеделдету қажеттілігін 

анықтайтын негізгі факторлар мыналар: 

ЭЕМ – ді пайдалану аймағындағы жоғары білікті мамандарды кәсіби 

дайындаудың сапасын арттыру, жалпылама компьютерлік оқытулар жүргізуді 

қамтамасыз ету; жалпылама компьютерлік сауаттылық мәселерін шешу 

қажеттілігімен байланыстыру; педагогикалық ғылымдардың логикалық дамуын 

анықтайтын білім жүйесінің ішкі қажеттіліктерімен байланыстыру. 

Оқу үрдісінің дидактикалық негіздерін зерделеу және үйрету мәселесі 

жекелеген пәндерді оқытуға қолданылатын жалпы дидактикалық және 

әдістемелік талаптарды ажырата білу қажеттілігін туғызады. Оқытудың 

әдістемелік жүйесі оқу үрдісін барынша дәлірек айқындап береді. 

Компьютерде дәстүрлі оқыту әдістер тиімділігін арттырады және 

материалды оқыту мен үйретудің жаңа жолдарын аға оқудың, жазудың, 

арифметиканың негізін игеруіне және зерттеу мәселесін шешудегі ойлау 

қабілетінің дамуына көмегін тигізеді. 

Компьютермен кішкене балалар, нашар оқитын және дарынды, жақсы оқитын 

оқушылар жұмыс жасауға болады. Компьютер оқыту құралы болып табылғанымен, 

олар мектеп оқушыларының білуге тиісті пәндерінің бірі болып саналады. 

Білім ақпараттандыру тұжырымдамасында оқыту мазмұнының өзгерту 

жағы да қарастырылған. Оның мағынасы қоғамды ақпараттандыру үрдісінің 

белгілі бір мөлшерінде дамуының бірнеше бағыттары арқылы жүргізіледі. 

Бірінші бағыт информатика аймағында оқу пәндерін құрумен, оқып 

үйренушілерді кәсіби дайындаумен және жалпы білім беруді қамтамасыз 

етумен байланысты. 

Екіншісі – барлық білім деңгейіндегі оқу пәндерінің пәндік мазмұнын өзгерту. 

Үшінші бағыт ақпараттандырудың оқу мақсатына терең әсерімен 

байланысты. 

Келесі кезекте білімді ақпараттандыруды төмендегі талаптар бойынша 

қалыптастыруға болады. 

1. Қоғамның әрбір мүшесіне мәлімет пен білімнің берілуі. 

2. Жеке тұлғаның интеллектуалдық және шығармашылық қабілетін 

дамыту. 

3. Ынтымақтастығы (айырбастау, тілектестігі). 

4. Біліктілігін үздіксіз көтеру немесе әрбір қоғам мүшесінің өмір бойғы 

кәсіби қызметін өзгертуі. 

5. Жалпы білім мен тәрбиені ізгілендіруі. 

6. Білім алуды жеделдетуі. 

7. Ақпараттық технология мен жалпы компьютерлік сауаттылықты 

байланыстырып оқыту. 

8. Білім беру мен оқытуды қарқындатуы. 

Білім беруді ақпараттандыруды толық өмірдегі ақпараттық қоғам 

шартына адамды дайындау үрдісі ретінде сипаттауға болады. Сонымен қатар 

ақпараттық технология тек жеке даралықты қарастырмайды, ол бірдей жастағы 



160 

оқушылардың ортақ қасиеттерін жүйелей, жинақтай отырып оқу ақпараттарын 

меңгерудің ортақ жақтарын да қамтиды. Себебі, сыныптағы оқушылардың 

меңгерген деңгейлері әр алуан болуы [2, 12 б]. 

Заман талабына сай мультимедия-технологияларын ағылшын тілін оқытуда 

қолдану зерттеліп жатқан бағдарламалық қамсыздандырудың мүмкіндіктерін 

көрнекі түрде беруге мүмкіндік береді, сонымен қатар слайд-презентациялар 

оқытудың тиімділігі мен мотивациялығын арттыруға көмектеседі. Қазіргі уақытта 

ақпараттық технологияларды қолдану білім беру мазмұнына, формасы мен 

әдістеріне үлкен ықпалын тигізіп жатқан фактісін ешкім жоққа шығара алмайды. 

Мектептегі білім беруде мультимедиялық технологиялар өз тиімділігін дәлелдей 

алды. Оқыту ақпараттарын интерактивтілікпен үйлестіре әр түрлі көркем ұсыну 

мүмкіндігімен қоса, мультимедия жаңа сапалы білім беру деңгейімен қамтамасыз 

етеді. Сонымен қатар компьютерлердің техникалық құралдарының дамуымен 

бірге мультимедиялық ортаның визуальді ұйымдастырылуы да өзгере түседі. 

Үшдеңгейлі графиканы қолдану мүмкіндігі дәстүрлі кітап метафорасын жүзеге 

асыратын гипермәтінді беттерден тұратын электронды оқулықтардан «жаңа» әлем 

метафорасының негізінде ұйымдастырылған интерактивті білім беру ортасына 

көшу мүмкіндігін береді. Енді экран мониторы оқушы үшін жаңа үшдеңгейлі 

білім әлеміне терезе есебінде қабылданатын болады, ондағы нақты объектілердің 

сұлбалары виртуалды модельдермен қатар әрекет етеді. Оқушыларды оқытуда 

қазіргі заман ақпараттық технологияларды қолданудың негізгі шарттары мыналар: 

компьютерді заман талабына сай оқыту құралы есебінде пайдалану; 

компьютермен интерактивті сұхбатқа оқушылардың мұғаліммен әрекеттесуде 

мүшелік қосылу; ақпаратттық технологияларды қоладануда оқушылардың 

өзбетімен білім алу ролін арттыру. Білім беру процесін оптимизациялау қазіргі 

уақыт ақпараттық технологиялар шарттарында бағдарламалы-шығармашылық 

проектерін қолдануға негізделуі мүмкін. 

Шығармашылық проектіні құру дегеніміз оқушылардың жаңа, тиімді, 

бәсекеге қабілетті, адамның ақпаратқа деген қажеттілігін қанағаттандыратын және 

сатып алушылар жағынан сұранысқа ие болатындай өзбетімен орындайтын 

жұмыс. Проектіні орындау танымдық және тәрбиелік функциялардың, 

шығармашылық мүмкіндіктерінің, логикалық ойлаудың артуына, политехникалық 

білім, білік пен дағдының тереңдетілуі мен пысықтауға өз ықпалын тигізеді. 

Оқушыларда ақпараттық мәдениетті қалыптастыру олардың бойында танымдық 

әрекетті дамытуға бағытталады. Бұған оқу материалын игерудегі мақсатын 

анықтау арқылы оқушылардың интеллектуалды активтілігін ұстап тұру және 

оқушыларды компьютердің интерактивті жүйелік ортасына енгізу; оқу 

мотивациясын оқытудың ішкі себептері мен бағалылығын анықтау арқылы 

жоғарылату; оқыту технологияларын қолдану арқылы өзбетімен білім алу білігін 

дамыту көмектеседі. 

Білім беру саласында мультимедиялық технологияларды қолдану 

дәстүрлі технологияларға қарағанда төмендегідей артықшылықтарға ие: 

 түрлі түсті графиканы, анимацияны, дыбыспен көркемдеу, 

гипермәтінді қолануға болады; 

 тұрақты түрде жаңартулар енгізу мүмкіндігін береді; 
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 оның ішіне интерактивті веб-элементтерді, мысалы, мәтіндер немес 

жұмыс дәптерлерді орналастыру мүмкіндігін береді; 

 көптеген гиперсілтемелер арқасында материалды сызықты түрде 

қарастырмауға болады; 

 электронды кітапханалар мен оқыту сайттарындағы қосымша 

әдебиеттермен гипер байланыс орнату мүмкіндігін береді. 

Мультимедия оқушының білім алудағы мақсаттылығын бағыттауға 

алғышарт болатын вербальді және көрнекі-сезімдік ақпаратты қатар ұсына 

алады. Мультимедия компьютерлік технологияларын қолдану арқылы оқу 

материалын баяндау аудиториялық сабақтар әр оқушыға түсінікті болып қана 

қоймай, сонымен қатар уақытты үнемдеу мүмкіндігін береді. Компьютер және 

ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының 

жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен 

заңдылықтарды табуды игертіп, нәтижесінде - өздерінің кәсіби потенциалдарын 

қалыптастыруына жол ашуы керек. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам 

аймағындағы оқушыларыдың ойлау қабілетін қалыптастыратын және 

компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын 

педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары. Қазіргі білім беру 

барысына мультимедиялық технологияларды енгізу бірқатар жақсы 

жақтарымен көрінуде, алайда бірнеше қиындықтар да кездесіп жатады. Бір 

жағынан алып қарасақ арнайы проектордың көмегімен мультимедия-

технологияны қолдану арқылы өтілетін сабақтар зертеттелетін бағдарламалық 

қамсыздандыру мүмкіндіктерін көрнекі түрде көрсетуде уақытты үнемдеп, сол 

арқылы оқу материалын мазмұндауды жеңілдетсе, келесі жағынан 

мультимедиялық материалдарды дайындауға және сабақты ұйымдастыруға 

қосымша талаптар жүктейді [3, 8 б]. 

Ақпараттық арналардың ішіндегі визуальділік – бұл ең күштісі, сондықтан 

оның оқыту саласында мультимедиялық құралдар арқылы қолдану одан әрі 

дамытылуда. Бірақ бұл басқа медиялардың маңыздылығы мен мәндігін жоққа 

шығара алмайды. Мысалы, оптимальды дыбыстық сүймелдеуді таңдау көмегімен 

әр мультимедиялық оқулық үшін өзіндік бір ырғақтық доминантты құру 

материалды қабылдаудың тиімділігін ауыз толтырып айтатындықтай деңгейдеге 

көтереді. Басқа медиялармен байланыса мультимедиялық оқулықтарда пернетақта 

мен тышқанның ойластырылған өзара әрекеттестігі берілген білім беру 

технологиясының артықшылығын көрсетеді. Ол мануальдық жаттығулар есте 

сақтауды еселей түсуіне негізделген. Контурлық карталарды салдырту 

кездейсоқтық емес – ол қолды жаттықтырады және жақсы есте сақтауға 

көмектеседі, мануалдық жаттығулар да осы ұстанымға негізделеді. 

Әрине, мультимедиялық технологиялар білім беру процесін қанықтыра 

түседі, оқушының көптеген сезімдік компонентерін қабылдау процесіне тарту 

арқылы оқытуды барынша тиімді етеді. Г.Кирмайердің зерттеулер бойынша 

оқыту процесінде интерактивті мультимедиялық технологияларды қолдануда 

меңгерілген материалдың бөлігі 75%-ды құрады. Мүмкін бұл тек оптимистік 

бағалау ғана шығар, бірақ қабылдау процесінде визуальды, әрі дыбыстық 

құраушыларының қатар жүруі оқу материалын меңгеруді арттырудағы тиімділігі 
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компьютер пайда болмай тұрғанның өзінде-ақ белгілі болған. Мультимедиялық 

технологиялар оқыту көрнекіліктерін статистикалықтан динамикалыққа 

түрлендірді, яғни зерттелетін процестерді уақыт өлшемінде анықтауға мүмкіндік 

туды. Уақыт өлшемінде дамитын процестерді модельдеу, осы процестердің 

өлшемдерін интерактивті түрде ауыстыру мультимедиялық оқыту жүйелерінің 

маңызды дидактикалық басымдылығы болып табылады [4, 15 б]. 
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Қашықтықтан оқыту – заманауй форматта оқыту. 

Бүгінде әлем күн сайын жаңаруда. Күн сайын түрлі жаңалықтар ашылуда. 

Күн сайын тосын сыйға толы жаңа жобалар іске асырылуда. Сол себепті әр 

күнге жаңаша көзқараспен қарауға дайын болу керек.  

Әлемдегі болып жатқан пандемияға байланысты соңғы болған оқиғалар 

бүкіл адамзатты дүр сілкіндірді. Еліміздегі ірі мегаполистердің карантинге 

жабылуы, көптеген жұмыстың тоқтауы, қоғамдық шаралардың кейінге 
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шегерілуі – бәрі біздер үшін күтпеген жаңалық болды. Ал, осы уақыттағы ең 

үлкен өзгеріс – жоғары оқу орындарының, мектептердің қашықтықтан оқытуға 

көшуі. Әрине, тек оқушылар мен студенттер тұрмақ, оөытушылар мен мен ата-

аналар үшін де аса қиындау болып тұр. Қорқыныш пен үрейге және 

сенімсіздікке қарамастан алға қарай қадам жасау маңызды. Білім беру бұл ел 

болашағы үшін аса жауапты үрдіс екені бәрімізге мәлім. Сондықтан білім беру 

саласына қай мемлекетте болмасын үлкен жүк артылады. Ал қазіргі жағдайда 

сапалы түрде, ең бастысы нәтижелі білім беру үрдісін ұйымдастыру екі есе 

қиындай түскені анық. Карантин кезінде қашықтықтан оқыту ерте ме, кеш пе 

бізге жететін еді. Өйткені бұл заман талабы. 

Қазіргі заманның талабы еліміздегі білім беру қазіргі заманғы оқытудың 

дәстүрлі түрінен жаңа педогогикалық технологияларга ауысатын отпелі кезең 

болып табылады. 

Қашықтықтан оқыту дегеніміз – оқытушы мен студенттер арасында 

қандай да қашықтықта интернет ресурстарының сүйемелдеуімен өткізілетін 

оқытудың формасы, яғни интернет желілерінің көмегімен белгілі бір 

арақашықтықта оқыту. Қашықтықтан оқытудың білім саласындағы мақсаты: 

білім берудің біртұтас ақпараттық жүйесін құру арқылы педагогтардың білім 

деңгейін жоғары көтеру.  

 

      
 

Қашықтықтан оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Артықшылығы: тапсырманы барлық жерде жасауға болады, таңертең 

тұрғыңыз келсе, бір бөлігін, содан кейін екіншісін жасауға болады, қайда және 

қашан қаласаңыз жасауға болады. Кемшіліктері: сайттар өте жай ашылады, ал 

тапсырманы орындау керек. 

Оқытушылар мен ата-аналардың және студенттердің пікірлері бойынша 

материалды оқытудың осындай түрінде өзіндік білім алудың үлкен рөл 

атқаратынын көрсетеді. Яғни, оқытушылардың қадағалауынсыз, уақыт бойынша 

ешқандай бақылау және шектеу жоқ. Бір жағынан, бұл артықшылық - уақытты 

тиімді пайдалануды, материалды жақсы меңгеруді үйренуге болады. Сонымен 

қатар, кейбіреулердің ешкімнің қадағалауынсыз тез, оңай үйреніп алатындығы да 

бар. Ол студенттерді өзіндік бір "өзегі бар" деп айтуға болады. Екінші жағынан 

қашықтықтан оқыту жинақтылықты, ұйымдастыруды талап етеді. 
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Қазірдің өзінде аталған артықшылықтарды бөліп алуға болады, яғни 

студенттердің қашықтықта оқу барысында сабақтан қалуды немесе басқа да 

себептермен қалдырмауға мүмкіндік береді емеспе. Мысалы, егер студент ауырып 

қалған кезде, компьютерді тек қосса болды, виртуалды конференцияға қосылады 

және сабаққа қатыса алады және бұл денсаулыққа зиянсыз. Сонда сабаққа 

қатыспау деген ешқашан болмайды. Әрине, интернеттен, кейде әртүрл іәрекетсіз 

іркілістер орын алады, бірақ оларды тексеруге болады. Қашықтықтан оқыту тіпті 

ұзақ ауру кезінде немесе белгілі бір программадан қалып қоймауға көмектеседі. 

 
 

Тағы бір артықшылығы, әдетте көзге көріне бермейтін қиыншылық - бұл 

жайлы жағдайда оқыту. Көп жағдайда студенттерге институтқа бармай-ақ олар 

өздерін ыңғайлы, жайлы сезінеді. Үй жағдайда оқыту мен сөйлеудің бір де бір 

нәтижесі, егер де үйде болса сабақты жақсы қабылдар еді, ондай болса 

қашықтықтан оқыту - тамаша таңдау. Ол өздігінен білім алуға мүмкіндік беріп 

қана қоймай, әрдайым байланыста қалуға мүмкіндік береді, бірақ ешқандай 

ыңғайсыздық тудырмайды. Расында, кішкентай оқушылар үшін ата-аналар әлі 

де бұл жағдайды да қадағалауы керек. Олар әлі шоғырлана алмайды және 

өздігінен білім алумен айналыса алмайды. Мүмкін, қашықтықтан оқыту жоғары 

оқу орындырына жақын. Өз қызметін саналы түрде бақылай алатын және не 

істеу керек екенін біледі. Егер мектептерде қашықтықтан білім беру жүйесі 

ұсақ-түйекке дейін ойластырылса (балаларды қалай бақылау, тестілеу жүргізу 

және т. б.), онда мұндай нысан жетістікке жетіп қоймай ең жоғары нәтижелер 

беретіні анық. Әйтпесе, әрине қашықтықтан оқыту балаларды білім беру 

процесінен одан да алшақтатып жіберуі мүмкін. 

Теледидар мен әлеуметтік платформалардағы сабақтар өте үлкен көмек 

көрсетіп жатыр. Өте қарапайым, қолжетімді және ақпаратталған. Кері байланыс 

алу және беру оңай. 

Білім алудың осындай түрінің ең басты артықшылығы - бұл ыңғайлылық. 

Қандай себептерге байланысты болмасын - уақыт пен іс-әрекет еркіндігі немесе 

уақытты үнемдеу болсын, үйрету және үйрену оңай және ыңғайлы. Әсіресе, 

оқытушы үшін бұл нұсқа ең қолайлы. Өз шаруаларымен айналыса отырып, 

сабақ кезінде қосымша жұмыс істеуге болады. Иә, қашықтықтан білім беру 

жүйесін соңына дейін пысықтау маңызды. Бірақ, мұндай тәсіл барлық 

студенттер үшін де, оқытушылар үшін де қолжетімді болады деген шындықты 

жоққа шығармайды! 
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Келер ұрпаққа қоғамымыздың және заманымыздың талабына сай тәрбие 

беру және білім беруде оқытушылардың инновациялық іс әрекеттірінің ғылыми 

педогогикалық негіздерін меңгеру маңызды білім беру мәселелердің бірі. Білім 

беру жаңа ақпараттық технологияларды, әлеуметтік жүйені пайдалану арқылы 

дамыта оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, білім беру деңгейлерін 

сапалы және тиімді пайдалану қажет. Қашықтықтан білім берудегі оқытудың 

жаңа түрін, жаңа әдістерін тиімді пайдалану, қазіргі замандағы барлық 

азаматтардың компьютерден сауатты болу – өмір талабы. 

Қашықтықтан оқыту – жаңа педогогиканың оқыту технологиясын 

меңгеруде оқытушының жан-жақты білімі қажет. Жаңа педогогикалық 

технологиялық ерекшеліктер студенттердің жеке тұлға ретінде озіндік жан-

жақты дамуын қалыптастырады. 

Әлеуметтік, ақпараттандырылған ғасырда озық технологияның үздік 

жемістерін пайдалану – дамыған елдердің шешімі. Сондықтан еліміз үшін бұл 

да бір жаңа белес, жаңа шың, жаңа заман талабы!  
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Тәуелсіздік белгілі бір ұлттың, не халықтың өзінің ата мекенінде дербес 
мемлекетін құрып, елінің ішкі-сыртқы саясатын өзі айқындап, әлемдік 
қоғамдастықта өз орнын алуы болып табылады. 

Міне, Қазақстанның тәуелсіздігіне 2021 жылы яғни бір жылдан кейін, 30 жыл 
толады. Бұл күнде әлемге танымал болған еліміздің тәуелсіз, егеменді ел ретінде 
қалыптасу тарихының басталуын 80-ші жылдардың екінші жартысына 
жатқызуымызға болады. Өйткені 80-ші жылдардың соңында Кеңес мемлекеті 
ыдырай бастады. Халық депутаттары І-ші съезінің өзінде-ақ және партиялық 
форумдарда егемендік, экономикалық дербестік, орталық пен федерацияның 
мүшелері арасында өкілетті бөлісу, жаңа Одақтық шарттар жасау идеялары 
талқылана бастады. 

Демократиялық қайта құрылыстардың және ұлттық сананың ояну 
үрдістерінің дамуы, оқиғалардың даму барысы партиялық және мемлекеттік 
басшылық тарапынан осыған сай орталық пен одақтас республикаларының 
қарым-қатынасын үйлестіретін шаралар қолдануды талап етті. 

Жаңа жағдайды есепке ала отырып, Одақты қайта құру идеясы кеңінен 
қолдау тапты және ол «төменнен» - автономиялық және одақтас 
республикалардан көтерілді. Қазақ КСР-да республиканың өзін-өзі басқару, өзін-
өзі қаржыландыру концепциясы жасалды, онда Қазақстан территориясындағы 
табиғи байлықтар мен өндіріс құрал-жабдықтарына, оның ішінде өнеркәсіптің 
негізі болып табылатын салалық кәсіпорындарына республиканың құқы 
дәлелденді, республиканың егемендігін саяси және экономикалық салада нақты 
түрде қамтамасыз ету қажеттігі туралы мәлімденді [1, 426-6]. 

Елдегі экономикалық қозғалыс пен Алматыдағы желтоқсан (1986 ж) 
оқиғаларынан кейін республикада туған қоғамдық-саяси жағдай Қазақстанда ресми 
емес қозғалыстар мен ұйымдардың, саяси партиялардың құрылуына негіз болды. 

1987 жылы тамызда тұңғыш тәуелсіз ұйым - әлеуметтік-экологиялық 
«инициатива» бірлестігі құрылып, ол өзінің алдына соғысқа қарсы тұру, 
экологиялық, адамгершілік және бейбітшілікті қорғау идеяларын, жариялылық, 
демократияландыру, әлеуметтік теңдік және әділеттік принциптері негізінде 
халықтың әлеуметтік белсенділігін көтеруге көмектесу, жұртшылықтың, еңбек 
ұжымдары мен азаматтардың бастамаларына моральдық және ұйымдық, 
құқықтық, консультациялық, информациялық, эксперттік қолдау көрсету 
мақсатын қойды. Кейінірек бұл бірлестіктен басқа саяси ұйымдар, оның ішінде 
«жасыл майдан», Қазақстанның социал-демократиялық партиясы бөлініп шықты. 

Ядролық қаруға қарсы «Невада-Семей» қозғалысы (1989 ж.) және Арал, 
Балхаш, Қазақстан экологиясының мәселелері жөніндегі қоғамдық комитет 
республика, мұнан кейін халықаралық көлемдегі экологиялық ұйымдарға 
айналды. 1989 жылы «Әділет» тарихи-ағарту қоғамы құрылды. Бұл қоғам 
сталиндік репрессия құрбандарын ақтау ісі мен тарихи шындық пен 
әділеттілікті қалпына келтіру қызметін атқарды. 

1990 жылдың ортасында «Азат» қозғалысы және «Азат» саяси партиясы 
пайда болды. Ол өзінің басты мақсатын тәуелсіз мемлекеттер достастығы 
шеңберінде Қазақстанның мемлекеттік егемендігі үшін күрес деп белгіледі. 
Жалпы республикада 1991 жылы барлығы 120-дан астам дербес бірлестіктер 
болды [1, 428-6]. 
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Қоғамдық демократияландыруда халық депутаттары Кеңесінің заң 

шығару қызметі маңызды рөл атқарды. 1990-1991 жылдары қабылданған 

республика заңдарында әрбір адамның заң жүзінде бекітілген бостандықтары 

мен адамгершілік қасиеттерін көрсетуіне қажетті жағдайларды қамтамасыз 

етуге зор көңіл бөлінді. Қалыптасқан қоғамдық-саяси жағдайдың талаптарына 

сәйкес республика заңдарын жаңарту құқықтық мемлекет құру жолындағы аса 

маңызды қадам болды. Заңдар Қазақстанның саяси және экономикалық 

егемендігін іс жүзінде нығайтуға, демократия жолына барлық күштерді 

топтастыруға тиіс еді. Олар азаматтардың құқықтарын кеңейтіп, 

республикадағы барлық ұлттар өкілдерінің талап-тілегіне жауап беретін болды. 

Республика парламентінің қазақ тіліне мемлекеттік тіл дәрежесін берген «Қазақ 

КСР-нің тіл туралы» Заңын қабылдауы тарихи оқиға болды. 

1988 жылы Қазақ КСР Коммунистік партиясының Орталық Комитеті 

1920-1950 жылдарда қуғын-сүргінге ұшырап, жазықсыз атылып кеткен 

қайраткерлерді ақтау туралы қаулы қабылдады. Соған сәйкес Ә.Бөкейханов, 

А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ш.Құдайбердіұлы, М.Жұмабаев, Х.Досмұхамедов, 

М.Тынышпаев сынды көптеген Алаш қайраткерлері мен ғылыми-

шығармашылық зиялы қауым өкілдерін ақтауға және олардың мұраларын қайта 

қалпына келтіруге мүмкіндік берілді. 

Осылайша тәуелсіздік жолында ұлттық тарих пен ұлттық тіл қоғамды 

жұмылдырушы әрі біріктіруші күшке айналды. 

Қазақстанда саяси және экономикалық өмірді тұрақтандыру мақсатында 

президенттік басқару институтының енгізілуі заңды құбылыс болды.1990 жылы 

24 сәуірде республика Жоғарғы Кеңесі Қазақ КСР-нің Президенті лауазымын 

белгіледі, парламент сессиясында Н.Ә. Назарбаев Қазақ КСР Президенті болып 

сайланды. 

1990 жылы 25 қазанда Қазақстан Жоғарғы Кеңесі «Қазақ КСР-ның 

мемлекеттік егемендігі туралы Декларация» қабылдады. Бұл тарихи құжат 

еліміздің тәуелсіздігіне жасалған маңызды қадам болды. 

1991 жылы 19 тамызда елде Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік 

комитеттің құрылғаны жарияланды. Іс жүзінде мемлекеттік төңкеріс жасау 

әрекеті болып табылған «Тамыз бүлігі» Кеңес Одағының ыдырауын тездетіп, 

оны реформалаудың 20 тамызға белгіленген Новоогарево келісімін болдыртпай 

тастады. «Тамыз бүлігі» Коммунистік партияның тарауына әкелді. Сол жылы 7 

қыркүйекте Қазақ КСР Компартиясының кезектен тыс съезі шақырылып, онда 

партияны тарату жөнінде шешім қабылданды. Компартияның негізінде 

Социалистік партия құрылды [2, 234-6]. 

1991 жылы 1 желтоқсанда Қазақстан тарихында тұңғыш рет республика 

Президентін жалпы халықтық сайлау өтті. Халықтың демократиялық жолмен өз 

еркін білдіруі арқасында Н.Ә.Назарбаев Президент болды. 10 желтоқсанда 

Президент Н.Ә.Назарбаев өз қызметіне кірісті. Осы күні Қазақ Кеңестік 

Социалистік Республикасын Қазақстан Республикасы деп атау туралы шешім 

қабылданды. 1991 ж. 16 желтоқсанда «Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» Конституциялық заң қабылданды, бұл күн 

Тәуелсіздік күні деп жарияланды. 
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Жоғарғы Кеңес Қазақстан Республикасының өз территориясындағы бүкіл 

өкімет билігі өз қолында, ішкі және сыртқы саясатын дербес белгілейтін және 

жүргізетін демократиялық мемлекеттің мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. 

Республика тарихында жаңа кезең басталды. 

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасу, даму бағыттарын 

айқындау, президенттік басқару жүйесіне тән мемлекет құру, заң шығару ісін 

және сот билігін реформалау, әлеуметтік және экономикалық дамуды жаңаша 

нарықтық жолға бағыттау, таяу және алыс жылдардың стратегиясын айқындау 

үдерістері бір ізге түсіріліп, Қазақстан жақын және алыс шет елдерге тәуелсіз 

мемлекет ретінде таныла бастады. 

1992 жылы 3 наурызда Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына кірді, 

Халықаралық валюта қорының, Халықаралық қайта құру және даму банкісінің, 

Дүниежүзілік банктің, Халықаралық даму ассоциациясының, Инвестицияға 

кепілдік беретін көпжақты агенттіктің, Инвестициялық таластарды шешу 

жөніндегі халықаралық орталықтың, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының мүшесі болды және басқа да бірқатар ұйымдарға кірді. Біздің 

мемлекетімізді жүзден аса ел таныды, олардың көбімен елшілік және өкілеттік 

дәрежесінде дипломатиялық қатынас орнатылды [1, 431-6]. 

1992 жылы 4 маусымда мемлекеттік Ту, Елтаңба, Қазақстан Республикасының 

Әнұраны бекітілді. 1993 жылы қаңтарда тәуелсіз Қазақстанның алғашқы 

Конституциясы қабылданса, 12 қарашада «Ұлттық валютаны енгізу» туралы 

Президент Н.Ә.Назарбаевтың жарлығы шығып, соған байланысты еліміздің 

аумағында заңды төлемақы түрі ретінде ұлттық валюта – теңге енгізілді. 

Қазақстан ядролық қару-жарақтан ерікті түрде бас тарта отырып, оның 

орнына әскери арсеналды нығайту, Қарулы Күштерді реформалау, армияны 

кәсібилендіру, оның материалдық-техникалық базасын жақсарту жұмыстарын 

басты міндет етіп қоя білді. Осылайша қаруды жою, қысқарту арқылы 

Қазақстанның егемендігіне қол сұқпаушылық пен шекараның мызғымастығына 

алып державалар тарапынан кепілдік алды. 

Тәуелсіздігін жариялаған алғашқы күннен бастап Қазақстан өзара 

ықпалдасу мен сан қырлы ынтымақтастықтың нәтижесінде АҚШ-пен, 

Қытаймен, Ресеймен тұрақты және достық қатынастар орнатып, оларды одан 

әрі кеңейте түсті. Орталық Азия елдерімен интеграциялық ықпалдастық бағыты 

да жоспарлы түрде жүргізіліп, дами бастады. 

Ел экономикасын тұрақтандыру, демократиялық үрдістерді заман 

талабына сай дамыта отырып, елді өркендету үшін маман кадрлар даярлау 

тетігі қарастырылып, Елбасының тікелей бастамасымен «Болашақ» 

бағдарламасы жасалды, оның аясында жастарымыз әлемнің үздік жоғары оқу 

орындарында білім алу мүмкіндігіне ие болды. 

Қазақстан Президентінің Жарлығымен 1995 жылы наурыз айында 

Қазақстан халықтарының Ассамблеясы құрылды. Бүгінгі күні осы құрылымның 

елдегі саяси тұрақтылықты сақтаудағы, көп ұлтты республика халқының 

ынтымағы мен достығын бекітудегі, өзара сыйластық пен сенімділікті 

тереңдетудегі, ұлттар арасындағы мәдени-рухани құндылықтарды байытудағы, 

елдің береке-бірлігін нығайтудағы рөлі орасан зор екендігі белгілі. 



169 

Ел тарихындағы елеулі оқиғалардың бірі – 1995 жылғы 30 тамызда 

тәуелсіз Қазақстанның қолданыстағы Конституциясының бүкілхалықтық 

референдумда қабылдануы болды. Ата Заңымыз бастатқан заңдар жүйесі жас 

мемлекеттің заңнамалық реформасын жаңадан қалыптастырудың негізін 

қалады. Конституция демократиялық қоғамның басты міндеттері мен 

құқықтарын жан-жақты негіздеп, қоғам дамуының құндылықтарын саралап 

берді. Заңға сәйкес Қазақстанда парламентаризм жүйесі орнықты. Қазір 

еліміздің заң шығарушы билігі - қос палаталы Парламент тиімді жұмыс жасап 

жатыр. 

1997 жылы ел астанасы Алматыдан Ақмолаға көшірілсе, 1998 жылы 6 

мамырда Президент Жарлығымен Ақмола қаласының атауы Астана деп 

өзгертілді. 

Тәуелсіз, егеменді ел ретінде Қазақстан мемлекеттік шекарасын 

айқындап, анықтады. Қазіргі кезеңде терроризммен күрес, аймақтық 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету, төтенше жағдайларды болдырмау үшін олардың 

алдын-алу, қауіпсіздік мәселесін шешу барысында үнемі ұлттық мүддені ұстану 

– Елбасы саясатының ең басты бағыттары болып табылады [3, 7-6]. 

Өткен жылы Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық 

жөніндегі ұйымға төрағалық етті. 1-2 желтоқсанда Ұйымның Астанада 

Саммитін өткізді. Ол Қазақстанның тарихында бұрын кездеспеген үлкен оқиға 

еді. 55 елдің басшылығы мен халықаралық беделді ұйымдардың жетекшілерін 

қабылдап, дүниежүзілік қауіпсіздіктің көкейтесті мәселелерін талқылауға 

жағдай туғызды. Астана Декларациясы қабылданды. Бұл тәуелсіз елдің қысқа 

мерзім ішінде қол жеткізген үлкен саяси тарихи табысы болды [4, 1-6]. 

Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасының қабылдануы нәтижесінде 

ұлттық мәдениетіміз бен тарихымыздың аса құнды мұралары ғылыми 

айналымға енгізіліп, көпшілік оқырманның игілігіне айналды. 

Жаңа мыңжылдыққа қадам басқан Қазақстанның барлық саладағы даму 

және өркендеу бағдарламасы «Қазақстан-2050» мемлекеттік бағдарламасында 

жан-жақты сараланып, соған сай жүргізілетін реформалардың бағыт-

бағдарлары айқындалды. Қазіргі таңда осы Стратегия бойынша тәуелсіз еліміз 

экономикалық өрлеу мен әлеуметтік дамудың, саяси тұрақтылық пен қоғамдағы 

ынтымақтастықтың қазақстандық үлгісін жасады. Осы орайда «Болашақтың 

іргесін бірге қалаймыз» атты Елбасының кезекті Жолдауы [5] да елімізді 

дамытудағы негізгі мәселелердің барлығын қамтыған мемлекеттік саясаттың 

стратегиялық бағытын айқындай отырып, тәуелсіз, азат Қазақстанды құру 

мақсатына қол жеткізудің жаңа кезеңі болып табылды. 

 

Әдебиеттер: 

1. Қазақстан тарихы. Очерктер. -Алматы, 1994. -442 б. 

2. Кан Г.В., Шаяхметов Н.У. Қазақстан тарихы. –Алматы: Алматыкітап, 

2007. -264 б. 

3. Әбдікәрімов О. Елбасы еліне, елі Елбасына сенеді. // Егемен Қазақстан. 

№273-274, 6 желтоқсан 2008ж. 



170 

4. Қалмырзаев Ә. Тәуелсіздік және демократия. // Егемен Қазақстан. №55-

58, 23 ақпан 2017ж. 

5.Болашақтың іргесін бірге қалаймыз. ҚР-ның Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. // Егемен Қазақстан. 

№29-30, 29 қаңтар 2018ж 
 
 

 

ҚАЗАҚСТАН  ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ БЕСІГІ 

 

 Мұқашова Гүлбақыт Мирасбекқызы 
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Аннотация:  Колыбелью тюркского мира является казахская землия. Он 

богат, наследием и ценностиями, имеет глубокую историю-корни казахской 

земли. История – это спаведливость времени, дар Божий который приходит с 

предками и передаваемой из поколения в поколение. 

Annotation:  The cradle of the Turkic world is Kazakh land. It is rich in 

heritage and values, has a deep history - the roots of Kazakh land. History is the 

justice of time, the gift of God that comes with ancestors and passed down from 

generation to generation. 

 

Түркі әлемінің тамыры басталатын Алтай жерінің қазақтардың және 

Еуразияның басқа да халықтарының тарихында алар орны ерекше. Осынау 

асқар таулар ғасырлар бойы Қазақстан жерінің тәжі ғана емес, күллі түркі 

әлемінің бесігі саналды. Дәл осы өңірде біздің дәуіріміздің І мыңжылдығының 

орта шенінде Түркі дүниесі пайда болып, Ұлы дала төсінде жаңа кезең 

басталды. Тарихи және географиялық кеңістік түркі мемлекеттері мен ұлы 

көшпенділер империялары сабақтастығының айрықша моделін қалыптастырды. 

Бұл мемлекеттер ұзақ уақыт бойы бірін-бірі алмастырып, орта ғасырдағы 

Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмірінде өзінің өшпес ізін 

қалдырды. Орасан зор кеңістікті игере білген түркілер ұланғайыр далада 

көшпелі және отырықшы өркениеттің өзіндік өрнегін қалыптастырып, өнер мен 

ғылымның және әлемдік сауданың орталығына айналған орта ғасырлық 

қалалардың гүлденуіне жол ашты. Сөйтіп әлемдік өркениет Шығыстан бастау 

алып, оның түркілер қалыптастырған бағыты көшпелілер өркениеті деген атпен 

тарихқа енгені белгілі. Түркі халықтарының өмір салты мен мәдениетінің 

өркениет дәрежесіне жетуіне олардың таным дәрежесі мен атадан-балаға мұра 

болып қалып отырған құндылықтары ықпал етті. 

Елдің болашақ даму жолын көрсету үшін алдымен түркілердің ғылымға 

негізделген шынайы тарихын жазып, олардың дүниежүзілік өркениеттер 

дамуындағы орнын көрсету арқылы бүгінгі әлемдік қауымдастықтағы 

мүмкіндіктерімізді анықтауға болады. 
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Еуразия кеңістігінде, оның ішінде түркілердің алтын бесігі саналатын –Алтай 

жеріндегі дала өркениетін жасаушылар біздің ата-бабаларымыз болып табылады. 

Көне түркілер ерте заманнан бері әртүрлі құрылымдағы мемлекеттерді, 

яғни Еуразияны билеп тұрған Дала империясын құрған болатын. Тарихтың әр 

кезеңінде тұран тайпаларының одағы, массагеттер, сақтар, ғұндар, одан кейін 

түркі тайпалары құрған мемлекеттер ғасырлар бойы Қытай, Үндістанға және 

Еуропа халықтарына билік жүргізген. Олар Еуразия құрлығының тарихын 

жасауда және өркениетті дамытуда үлкен үлес қосты [1, 11]. 

Ұлтты қалыптастырып біріктіретін оның тілі, нәсілі, елі, мемлекеті және 

діні болса, идея оның негізі болып саналады. Ұлттық идея дегеніміз, халықтың 

әріден алғанда дәуірлік, беріден алғанда ғасырлық мұратын айқындайтын, 

келешек ұрпаққа жол көрсететін шамшырақ болатын заманауи рухани 

философия. Оның негізгі міндеттері –ұлт пен түркі халықтарын біріктіру 

арқылы қоғамды тұрақты дамытатын стратегияны анықтау, ұлттық зиялылар 

мен өнертапқыштар, өз ісінің мамандары ішінен ұлттық элита қалыптастыру. 

Қазақ идеясының қайнар көздері мен рухани негізі –тарихымыз бен 

мәдени мұраларымыз екендігі белгілі. 

«Күлтегін» және «Білге қаған» бітіктас жазуында түріктер өздерін «Көк 

түріктері» деп атады. Мұндағы «көк» космостық –аспан мағынасын білдіреді. 

Олар билеушілерін «қаған» деп атады. Қаған –«хандардың ханы», немесе 

император деген мағынада. Сондықтан қағандықтың баламасы империя 

болмақ. Алтайда, Дулығалы шоқының іргесінде 100 жылдай бағынышты болып 

жүрген Ашина (аспан) түріктері 552 жылы Жужандарды талқандап, тайпалық 

көсемдері жабғу Бұмынды «Ел қаған» жариялаған көшпелі дала билігіне жаңа 

жұрт – түркілер келеді. Олар бірте-бірте ұлан-ғайыр территорияға өз билігін 

орнатып, көшпелілік өркениетті қалыптастырады . 

Бабаларымыз өздерінің бастан кешкен тарихы мен кейінгі ұрпаққа 

арналған өсиет сөздерін тас бетіне қашап жазды: «Тізеліні бүктірдік, бастыны 

жүгіндірдік…» «Бек ұл ұрпағың құл болды, сүлік қыз ұрпағың күң болды…» 

«Түрік халқы үшін түн ұйықтамадым, күндіз отырмадым…» «Өлімші халықты 

тірілттім. Жалаңаш халықты тоңды қылдым. Шығай халықты бай қылдым. Аз 

халықты көп қылдым» -деп жазған [2, 5]. 

«Шөлі бар халық –зор халық» -дейді Ж.Руми. Рухы биік, қайсар мінезді және 

шыдамды халық қана шөлді аймақтың қатаң табиғатына төтеп береді. Сондықтан да 

адамзат өркениетінің рухы –дүниежүзілік діндер немесе олардың пайғамбарлары 

шөлді аймақты мекендеген халықтардың ішінен шыққан. Көне түркілердің Тәңір діні 

соның ішінде бірегейі және дүниежүзілік діндердің бастамасы. 

«Тарих кітабындағы барлық беттері белгілі емес халық бақытты» деген 

екен Т.Карлеиль. Тарихы түгелдей зерттеліп бітпеген халық оны білуге 

ұмтылады. Осы ұмтылыс ұлттың сана-сезімін оятып, оның ақыл-ой, ар-

намысын шыңдап, ұлттық сезімді «қалғып кетуден» сақтайды [2, 13]. 

«Дала империяларының» авторы Рене Груссе көшпенділер туралы: «Олардың 

отырықшы халықтарға он үш ғасыр бойы белгілі ритммен және әрқашанда оқтын-

оқтын табысты жасаған шабуылдары табиғи, заңды құбылыс. Қоршаған қатал өмірге 

бейімделген, ақылды, салмақты және құнтты түріктер мен моңғолдар билікке 
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жаралған еді. Көшпенділер материалдық мәдениеттің дамуын тежегенімен, олардың 

қолында әрқашан да күшті әскери билік болды» дейді. Бірақ көшпенділерді тек 

әскери күш ретінде қарау, олардың тарихын біржақты көрсету болып табылады. 

Себебі түркі халықтары өз заманында материалдық өркениеті дамыған Құшан 

патшалығы, Еуропадағы ғұн империясы, Мамлүктік Египет, Алтын Орда, Ұлы 

Моғол мемлекеті сияқты ұлы мемлекеттерді құрды және түркілердің жүздеген әулеті 

соңғы екі мың жылдан астам уақыт бойы адамзат өркениетінің дамуына елеулі үлес 

қосты. Сонымен қатар, түркіден шыққан ұлы ғалымдар, ойшылдар мен ақындар орта 

ғасырлардағы «Шығыс немесе Мұсылман Ренессансының» негізін қалауға 

атсалысып, дүниежүзілік сәулет өнерінде, поэзияда және ғылымның дамуында 

өшпес іс қалдырды [2, 14]. 

Көшпелілер өркениетінің негізін қалаған түркі тектес халықтар 

мемлекетті басқарудың дала демократиясына сүйенген ерекше жүйесін жасады. 

Ерте замандардағы төл түркілік сакралдық ұғымдар, дәстүрлер мен мотив-

символдарды анықтаудың маңызы зор. Себебі онда біздің шығу, қалыптасу 

және даму тарихымыз жатыр. Таңба мәселесі Шәкәрім Құдайбердіұлының, 

Мұхаметжан Тынышпаевтың еңбектерінде де жазылған. Этногроф ғалым 

Ж.Артықбаев: «Еуразия даласы көшпенділердің мәдени жетістіктерін 

толығымен бойына сіңірген қазақ қоғамы өзінің ішкі құрылымы жағынан да, 

сыртқы құрылымы жағынан да, мән-мағынасы жағынан да ерекше құбылыс 

болып табылады. Көшпелі қоғамның өмір сүру негізінде қабылданбайтын, 

өзгелермен салыстыруға келмейтін өзіндік ерекшелігі бар. Мұнда Батыстың да, 

Шығыстың да мәдени өлшеміне сай келмейтін ерекше мәдениет қалыптасқан. 

Осы ерекшелікті сезіну – методологиялық парадигманы өзгертуге негіз болуы 

тиіс. Бәрінен бұрын тарихи таным өзегіне материалдық көрсеткіштер емес, 

рухани құндылықтар: қоғамдық сана, әлеуметтік-мәдени құндылықтар сияқты 

факторлар қойылуы тиіс» – деп жазған еді. Міне, осылайша, Қытай, Иран, 

Византиялық өркениеттермен тоғысқан түркілер жаңа мемлекет типін 

қалыптастырды. Егер, бірінші түркі қағанатында соғды тілі үстем етсе, екінші 

түркі қағанатында руна жазуы тарады. VII-VIII ғғ. Моңғолия мен Алтайда, 

Хакасия мен Тувада, Шығыс Түркістан мен Жетісуда Көне түрік алфавитімен 

жазылған 200-ден астам тас ескерткіштер қалды. Ал біздің жыл санауымыздан 

бұрын V ғасырда өмір сүрген сақтардың Есік жазуындағы 17 әріптің 13-і көне 

түркі руникалық алфавит екені белгілі болды. Д.Клеменец көне түркілерді 

«тамаша халық» деген еді. 

VI ғасырда түркілердің әдеби тілі қалыптасты, көрші Шығыс мәдениеті 

игеріле бастады. Кеңес шығыстанушылары ортағасырда жеті тұрақты тарихи-

мәдени орталықтар Еуропалық, Араб-исламдық, Орта Шығыстық, Оңтүстік 

Азиялық, Орталық Азиялық, Қиыр Шығыстық, Оңтүстік Шығыс Азиялық 

орталықтары қалыптасты – деп есептейді. Сонымен Алтайдан Донға, кейде 

Дунайға дейін жеткен бұл өркениет – 2000-2500 жылдың тарихы бар өркениет. 

Бүгінгі Қазақстан өткен замандардан ұлттық мәдениеттер мен 

дәстүрлердің саналуандығын мирас етті. Ел аумағында тұратын жүз отыздан 

аса этностық топтың өкілдері азиялық және еуропалық компоненттерді 

үйлестіретін бірегей мәдени нақышты құрайды. 
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Бұдан біз бабаларымыздың үлкен мемлекет құрып, оны дамытып, кейінгі 

ұрпақтарына үлкен мұра қалдырғанын байқаймыз және сол мұралар ретінде 

қазіргі бізде бар рухани және материалдық мәдениетіміз бен құндылығымызды 

танимыз. Біздің міндет – осы бай мұраларымызды ары қарай зерттеп, зерделеп, 

жас буынға таныту, оның ұмыт қалмауына үлесімізді қосу болып табылады. 
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Арқалық, Қазақстан 

 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость концентрации и 

направления привлекаемых иностранных инвестиции на снижение сырьевой 

направленности национальной экономики и подержку таких отраслей как 

сельское хозяйство. Кроме этого привлечение иностранных инвестиции должно 

быть направлено на решение проблем социального неравенства в регионах. 

Ключевые слова: либеральный, фискальный, умная экономика, интеграция 

Annotation. In article necessity of concentration and a direction involved 

foreign investments on decrease in a raw orientation of national economy and support 

of such branches as agriculture is proved. Besides attraction foreign should be 

directed the investment on the decision of problems of a social inequality in regions. 

Keywords: liberal, fiscal, smart economy, integration 

 

Қазақстан мемлекеті толық тұрақты даму үшін біржағынан өнеркәсібі 

дамыған мемлекеттермен, екінші жағынан ТМД бойынша әдеттегі серіктестермен 

белсенді сыртқы сауда саясатын жүргізуі қажет. Сонымен қатар, Қазақстан өзінің 

транспорттық жүйесін, яғни теңіз, өзен, теміржол, автомобиль және құбыр сияқты 

көлік түрлерін транспорттық инфрақұрлымын дамыту керек. 
Көптеген мемлекеттерде сыртқы экономикалық саясат құралдарының кең 

ауқымды жиынтығының болуы - өздерінің сыртқы экономикалық 
байланысының құрылымымен даму бағыттарын құруға ғана емес, сонымен 
бірге басқа елдермен сыртқы экономикалық байланысы мен сыртқы 
экономикалық саясатына да белсенді түрде ықпал етуге мүмкіндік береді. 
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Қазақтанның геосаяси орны, жалпы шекарасы, басқа аймақтармен 
байланыс жасайтын көлік қатынасы, сондай-ақ бай табиғи ресурс қуаты 
өндірістік өнеркәсіпті кооперацялауға, біріккен кәсіпорындар ұйымдастыруға, 
агроөнеркәсіптік кешендердің қызметінің дамуына алғы шарттар жасайды. 
Айта кететін жәйт, жаңа жағдайда бұрынғы одақ мемлекеттерінің 
арақатынасындағы стиль де өзгереді. Қазақстан ТМД елдері мен сауда-
экономикалық байланыстарында дүние жүзінде белгіленген сауда-құқық 
негіздеріне, сауда және тариф жөніндегі бас ассосация ұйымының 
принциптеріне сүйенеді. Саудадағы әртүрлі лицензия түрінде квота, баж 
салығы, т.б. кедергілерден құтылуға қадамдар жасауда. 

Қазақстанның кедендік тарифтік механизмдерін пайдалану барысында келесі 
негізгі мақсаттар шешіледі: реттеуші, сауда-саяси, фискалды. Оның тиімділігі 
көбінесе реттеудің нормативтік тәртібіне және ережелеріне байланысты. 

Көптеген компаниялардың болашағы өндірістің ұлғаюы мен олардың 
сыртқы нарыққа шығу мүмкіндігіне байланысты. Бүгінгі таңда ішкі нарықтағы 
бәсекелестік қатаң, ал халықаралық сауда либералды (ырықты) болуда. 
Байланыс және көліктің жаңа түрлерінің пайда болуы елдер арасындағы 
арақашықтықты қысқартты. 

Қазіргі әлемде тауарлардың барлық түрлерін өндіру, өндіріс 
факторларының барлық типтерін құру және жетілдіру бірде бір елдің қолынан 
келмейді. Халықаралық айналымдағы тауарлар мен өндіріс факторларына 
сұраныс және ұсыныстың қалыптасу заңдылықтарына әлемдік саяси өзгерістер 
мен экономикалық даму әсер етпей қоймайды. 

Қандай да елдің экономикасын зерттеуге кіріскенде, оның орналасқан 
жерін, жер қойнауындағы байлығын, әлемдік аренада (дүниежүзілік 
шаруашылықта) алатын онын анықтау қажет болады. 

Әлемдік экономикада халықаралық еңбек бөлінісіне негізделген, әр түрлі 
елдердің ұлттық экономикалары арасындағы шаруашылық байланыстарының 
жүйесі ішінен Қазақстанның алатын орнының ерекше екендігін қазір көптеген 
дамыған елдер мойындап отыр. 

Соңғы жылдары дүниежүзілік экономикалық даму процесіндегі ғылым 
мен инновацияның рөлін ұғынуға қызығушылықтың жаңа өрлеуін айтып жүр. 
Бұл көптеген себептерге байланысты, оның ішінде жекелеген елдердегі 
экономикалық өсім қадамдарының теңсіздігін, ғылыми өнім нарықтарында 
бәсекелестіктің асқынуын, бюджеттік дефицитті, мүмкін, атап өту керек. 

Елбасының халыққа жолдауындағы «Жоғары технологияларды енгізуге 
және инновацияны қолдауға бағытталған біркелкі мемлекеттік стратегияны 
жүргізу» және «ақылды экономика» негіздерін құру» бағыттары [1, 16] 
әртараптандыру, инфрақұрылымдық даму және жоғары технологиялық 
индустрияның негізін құру арқылы Қазақстан экономикасының өсуін және 
тұрақтылығын басқару негізінде, Қазақстанда ғылыми сыйымды салаларды 
дамытуға арналған. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, тұрақты экономикалық өсу, қазіргі заманғы 
ғылыми-техникалық жетістіктерді белсенді қолданғанда ғана, тек инновациялық 
негізде қол жеткізуге болады. Тек осы жағдайда ғана өсудің жоғарғы сапасына, 
ресурс сақтауға, өндірістің тиімділігіне, ішкі және әлемдік нарыққа бәсекеге 
қаблетті өнім шығару мүмкіндігі жүзеге асырылады. Осыған байланысты, 
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біріншіден, кәсіпкерлер шығындарының көп бөлігі өнеркәсіптік өнім саласынан 
жаңа технологиялар мен өнімдерді модельдеу, жетілдіру және зерттеулер 
саласына ауысып отыр. Екіншіден, фирманың дүниежүзілік шаруашылық 
нарықтық позицияларын қамтамасыз ету үшін зияткерлік мүлік объектілерін 
құқықтық қорғау маңыздылығы кенет арта түсті. Бұл жағдайда Қазақстан жаңа 
инновациялық технологияларды енді қабылдап жатқан технологиялық қалып 
қойған елге айналу мүмкін [2, 197]. Зияткерлік меншікті пайдалану мен 
құқықтарын қорғау инновациялық қызметті дамытудың маңызды факторы болып 
табылады. Құқықтық қатынас субъектілерінің құқықтары мен мүдделерінің 
теңестіру есебінен зияткерлік меншіктің тиімді шаруашылық айналымы зияткер 
меншік жемісіне сұраныс пен ұсыныс бірлігін, ғылыми-техникалық зертеулерді 
дамытуды, оларды өнеркәсіпте іске асыруды, бәсекеге қаблетті жаңа тауарлар мен 
қызмет көрсету өндірісі мен тұтынуды қамтамасыз ете алады. 

Сондықтан қазіргі кезде инвестициялық стратегияны шетел 
инвестициясын экономикалық дағдарыстан шығаратын құрал ретінде тарту 
бағытында дамытуға тура келіп отыр. Өйткені, көптеген елдерде 
инвестициялық белсенділікке және соған сәйкес экономикалық өсу шетел 
капиталына тікелей байланысты болып отыр. Ашық нарықтық экономикасы бар 
елдерде шетел капиталын пайдалану шаруашылық өмірдің 
интеграциялануының күшеюіне және халықаралық еңбек бөлінісінің 
тереңдеуіне жағдай жасады. Қазір шетел капиталын қолдану, онымен бірге 
шетелдік технологияны және басқару тәжірибесін енгізу, өндірісті қайта құру 
үшін өмірлік маңызы бар мәселесінің бірі болып табылады. 

Қазақстан қазіргі кезеңде ішкі инвестициялық ресурстармен қатар шетел 
капиталын маңызды экономика салаларын қаржыландыруға тартып отыр, оған 
еліміздің әлеуеті де жеткілікті. 

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, шетел инвестициялары, 
біріншіден, олар тауар және қызмет көрсету өндірісіне, жаңа технологияға, ноу-
хау, басқару мен маркетингтің алдыңғы тәсілдеріне капитал салудың көзі 
болып табылады. Екішіден, инвестицияның заемдар мен несиелерден 
артықшылығы ішкі қарызға қосымша ауыртпашылық болмайды, қайта оны 
жабуға қаржы табады. Үшіншіден, шетел инвестициялары өндірістік және 
ғылыми-технологиялық кооперациялардың көмегімен дүниежүзілік экономика 
ұлттық экономиканың біршама тиімді интеграциясын қамтамасыз етеді. 

Сонымен бірге, шетел инвестициялары ірі құрылымдық өзгерістерге, 
инвестициялық процестердің кеңеюіне және техникалық дамудың артта 
қалушылығының тежелуіне, нарықтың ұйымдық-экономикалық 
институттарының және инфрақұрылымының құрылуына қолайлы жағдайлар 
туғыза алады. Шетел капиталын, әсіресе, ірі өміршең шетел капиталын 
экономикаға тарту ұлттық шаруашылық субъектілерінің дамыған нарықтық 
қатынастарға тезірек икемделуіне, үйренуіне мүмкіншілік береді. Жалпы 
айтқанда, дамудың дүниежүзілік шаруашылық құрамына кіру және және ашық 
экономикаға өту жолын таңдаған Қазақстан үшін капитал интеграциясы 
процесіне қатысуы міндетті шара болып табылады. 

Қазақстанда шетелдік инвестицияны тартуды мақсатты түрде басшылыққа 
ала отырып, оның екі негізгі мүмкін ерекшеліктерін еске алу керек: 

1. Қазақстанның табиғат ресурстарына байлығы; 
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2. Қазақстанда техниктер, маманданған жұмысшыларды қосқанда ауыл 
ресурстарының білімді және әртүрлі ұлт-ұлыстың резервінің жеткіліктілігі. 

Шетелдік инвестиция халық шаруашылығының барлық саласына, атап 
айтқанда, мұнай зерттеу мен өндіру, өңдеуге, металл өңдеуге және транспортқа, 
тамақ өнеркәсібіне, өнеркәсіп тауарларын өндіруге, халық тұтынатын 
тауарларға және бөлшек саудаға қажет. 

Қазақстан экономикасының шетел инвестициясына бет бұруы біздің 
алдымызда тұрған бірнеше тапсырмаларды тез шешу қажеттілігіне байланысты 
болып отыр. Бұл тапсырмалардың негізгілері ретінде мыналарды атауға болады: 

- ұлттық экономикамыздың құрылымын өзгерту; 
- экономикалық аймақтардың экономикалық және әлеуметтік 

дамуындағы алшақтықты жою; 
- еліміздің экспорттық мүмкіндігін күшейту; 
- өзіміздің импортты ауыстыра алатын өндірісімізді дамыту; 
- нарықтың инфрақұрылымын жасау; 
- озық шетелдік технологияны және басқару тәжірибесін ұлттық 

экономикада пайдалану. 
Республика саясатшылар мен экономистердің пікірінше, шетелдік күрделі 

қаржыны қатыстырумен төмендегі проблемаларды шешуге мүмкіндік туады: 
- сыртқа шығару мүмкіндігінің тиімділігін арттыру, оны шикізаттық 

сипатынан арылту; 
- елдің сыртқа шығару қызметтерін күшейту және сыртқы рыноктағы өз 

орнын табу; 
- өндірістің ғылыми-техникалық бөлігінің қалыптасуын бітіруді аяқтау; 
- артта қалған және тоқырап ыдыраған аудандардың дамуына көмектесу; 
- ұлттық экономикада жаңа жұмыс орнын жасау; 
- қазіргі заманғы өндірістік және басқару тәжірибелерін, кадр 

мамандарды оқыту, дайындау; 
- Қазақстанның өз дербестігін қамтамасыз ету. 
Инвестицияның көлемімен динамикасына төмендегідей факторлар әсер етеді: 
- табыс пен қор жинау көлемі; 
- инвестициядан түсетін түсім және олардың тиімділігі; 
- несие үшін проценттік мөлшердің көлемі; 
- пайда нормасы; 
- салық салу деңгейі; 
- ғылыми-техникалық прогресс; 
- баға; 
- инфляция деңгейі; 
- саяси, экономикалық және коммерциялық тәуелділік деңгейі; 
- экономиканың ашықтығы және т.б. [3, 618]. 
Сонымен, Қазақстанда экономикалық реформаларды ойдағыдай жүргізу 

мәселесінде шетелдік инвестицияларды тартудың орасан маңызы бар. Ал, бұл 
саясатты неғұрлым нәтижелі жүргізу үшін бірінші кезекте елде экономикалық 
және саяси тұрақтылық, қазақстандық әріптестердің сенімділігі, бір сөзбен 
айтқанда, қолайлы инвестициялық климат болуы қажет. Елде қолайлы 
инвестициялық климат құру – салық және кеден тарифі бойынша жеңілдіктер 
беру және жағдай жасау бойынша заң шығару базасын жетілдіру, мемлекеттік 
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органдағы басқару мәселесін қабылдауды тәртіпке салу, нарықтық 
инфрақұрылымды және валюталық рынокты дамыту, банктік жүйенің 
тұрақтылығы және басқа да факторларының бүтіндей жүйесі. 

Инвестициялық климатты құру үшін мынандай негізгі шаралар жүзеге 
асырылғаны дұрыс: 

- инфляция қарқыны одан әрі төмендету жұмыстарын жұргізу; 
- шетелдік және отандық инвесторларға кепілдік бере алатындай 

мүмкіншілігі бар жекелеген банк секторларының жағдайын жақсарту; 
- заңдарды жетілдіру және тұрақтандыру; 
- инвестициялық және ақпараттық көмек көрсететін қызмет орындарын құру; 
- инвестциялық жобаларды лицензиялап, сараптайтын қатаң талаптарды 

бекіту және жете зерттеу; 
- контрактілер мен келісімдер шартын қатаң сақтаудың құқықтық негізін 

жасау; 
- тұрақты салық заңдарын шығару; 
- сауда саясатының кез-келген ахуалға икемделуі, сандық шектеулерді жою. 
Шетелдік инвестицияларды тарту саясатының басты мақсаты экономикалық 

артта қалушылықты жеңу, шетелдік капиталды ұлттық экономиканы құрылымдық 
қайта құру мен модернизациялауда пайдалану негізінде тұрғындарыдың өмір 
сүруінің жоғары сапасын қамтамасыз ету болып табылады. 

Шетелдік капиталдың, жалпы алғанда, елімізге келуі жақсы жағынан 
сипатталғанымен, әлі де болса несие берушілер ішіндегі өте тиімді және заман 
талабына сәйкес тиімді жаңалығы бар елдер әлі де болса анықталмаған. 
Шетелдік инвестицияны тиімді игеру еліміздің алдында тұрған өзекті саяси-
экономикалық міндет. Осы міндетті ойдағыдай орындау ғылыми негізделген 
шараларға тікелей байланысты. 

Саяси-заңды орта - сыртқы саудалық, валюталық саясат және шетел 
инвестициясын тарту саясатын реттеу арқылы экономикалық өсу қарқынын 
үдетуге бағытталған. Саяси-заңды орта шетел нарықтарына шығуда шешуші рөл 
атқарады. Қазақстандағы шетел инвесторына қатысты саясаттың тұрақтылығы 
олардың капитал салымын молайтуына әсерін тигізді. Көптеген компаниялар 
қайсыбір елдегі кез келген саяси тәуекелді бағалау қажеттілігін жете түсінді. 
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ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 
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Аннотация:  В этой статье подчеркивается важность инклюзивного 

образования. 
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Annotation: This article stresses the importance of inсlusive education. 
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Әр бала үшін ең алғаш мектепке бару ең жауапты да қиын кезең. Ал 

мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін бұл кезең әлдеқайда эмоциялық жағынан 

да, психологиялық жағынан да ауыр болады. Қазіргі кезде Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесі инклюзивті білім беру қағидаларына бет 

бұрды. Бұл арнайы қажеттілігі бар балалар үшін мектептерде, мекемелерде 

жағдай туғызып, оларды жалпы білім беру жүйесіне қосу. Әрбір бала, 

мүмкіндігінше қажетті деңгейде білім алуы тиісті. Инклюзивті оқыту – ерекше 

мұқтаждықтары бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту 

үрдісін сипаттауда қолданылады. Инклюзивті оқыту негізінде балалардың 

қандай да бір дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік 

қатынасты қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар 

балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Тәжірбие 

көрсеткеніндей қатаң білім беру жүйесінен балалардың бір бөлігі шығып 

қалады, өйткені қалыптасқан жүйе мұндай балалардың даралық қажеттілігін 

қанағаттандыра алмайды. Инклюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда 

жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады.  

Қазіргі таңда барлық әлем жұртшылығының назарын аударып отырған 

мәселе балалардың жеке сұраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, 

отбасының қатысуымен білім беру үрдісіне толық қосуды қарастыратын 

инклюзивті білім беру. Осы жаһандық мәселеге әлем ғалымдары мынадай 

анықтама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз - барлық балаларды, соның 

ішінде мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу 

және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына 

қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке 

шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік мұқтаждықтарына 

арнайы қолдау, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға 

бағытталған мемлекеттік саясат. Инклюзивті оқыту – ерекше мұқтаждықтары 

бар балалардың жалпы білім беретін мектептердегі оқыту үрдісін сипаттауда 

қолданылады. Демек, инклюзивті оқыту негізінде балалардың қандай да бір 

дискриминациясын жоққа шығару, барлық адамдарға деген теңдік қатынасты 

қамтамасыз ету, сонымен бірге оқытудың ерекше қажеттілігі бар балаларға 

арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр. Осы бағыт балаларды оқуда 

жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру жағдайын қалыптастырады[1]. 
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Инклюзивті білім беру немесе «білім баршаға» бағдарламасы - барлық 

балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, мектепте және мектеп өміріне 

белсене қатысуға мүмкіндік береді. Бұл бағдарламаны Біріккен Ұлттар 

Ұйымының Бас Ассамблеясы мақұлдап, БҰҰ-ның Конвециясына 2006 жылдың 

13 желтоқсанында енгізілді.                                                                    

Сонымен, инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жүргізетін 

мектептерде білім мазмұнын үш түрлі бағдарлама бойынша реттеген абзал. 

Атап айтқанда: жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары; 

мүмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сәйкес арнаулы білім беру 

бағытындағы оқу бағдарламалары; мүмкіндігі шектеулі балалардың 

психофизикалық ерекшеліктерін есепке ала отырып әзірленетін оқытудың жеке 

бағдарламасы.  

 Инклюзивті білім беру мәселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, 

ал 90 жылға қарай АҚШ пен Еуропа өздерінің білім беру саясатына осы 

бағдарламаны толық енгізді. Ал, біздің елімізде инклюзивті білім беру 

жүйесінің дамуы туралы ресми дерек «Қазақстан Республикасының Білім 

беруді дамытудың 2010-2022 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасында» көрсетілді. Осы бағдарлама төңірегінде инклюзивті білім 

беруді жетілдіру мәселелері қарастырылып, 2015 жылға мына міндеттерді 

шешу көзделген: 

-мүмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік 

бағдарламалары жасалады; 

- мүмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп 

оқыту ережесі әзірленеді; 

- түрлі кемістігі бар балалар үшін бірігу нысандары анықталады; 

-мүгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ұйымдастыру қағидалары 

әзірленеді. Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектептерде 

мүгедек балалар үшін көтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бөлмелерде 

арнайы құралдар орнату, тұтқалармен, арнайы парталармен, үстелдермен және 

басқа да арнайы компенсаторлық құралдармен жабдықтау арқылы «кедергісіз 

аймақтар» құруы жоспарланған. 3030 мектепте мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды оқытуға және тәрбиелеуге тең қол жеткізу үшін жағдайлар жасалу 

міндеті (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды психологиялық-

педагогикалық сүйемелдеудің, арнайы жеке техникалық және компенсаторлық 

құралдардың болуы) алға қойылған. Үйде білім алатын мүгедек балалар жеке 

мүмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік техникамен 

қамтамасыз ету сияқты істері жүзеге асырылмақшы. Осылайша мемлекетіміз 

мүмкіндігі шектеулі жандарды әлеуметтік қорғау, олардың қоғамға етене 

араласуына, оларды оңалту, жұмысқа орналастыру және жаңа жұмыс 

орындарын құру, білім алу, оқыту, қайта мамандандыруда қолдан келгенше 

жағдай жасамақшы [2]. 

Саламан Декларациясына сәйкес инклюзивті білім беру саясатының 

міндеттері мынадай: 

 Әрбір бала білім алуға құқылы және оны алуға тиіс. 
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 Әрбір баланың дара қабілеттері, қызығушылықтары, қажеттіліктері 

және оқуға деген мұқтаждықтары болады. 

 Білім беру жүйесіне оң өзғерістер, яғни осы мұқтаждықтарды 

қанағаттандыру мақсатына орай өзгерту. 

Осыған орай, инклюзивті білім берудің негізгі 8 принципі туындайды. 

Яғни ол мына принциптер: 

1. Адам құндылығы оның мүмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 

жетістіктерімен анықталады. 

2. Әрбір адам сезуге және ойлауға қабілетті. 

3. Әрбір адам қарым-қатынасқа құқылы. 

4. Барлық адам бір-біріне қажет. 

5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жүзеге асады. 

6. Барлық адамдар құрбы-құрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді. 

7.Әрбір оқушы үшін жетістік кежетуөзінің мүмкіндігіне қарай орындай 

алатын әрекетін жүзеге асыру. 

8. Жан- жақтылық адам өмірінің даму аясын кеңейтеді. 

Сонымен қорыта айтқанда, инклюзивті оқыту- оқушылардың тең құқығын 

анықтайды және ұжым іс-әрекетіне қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына 

қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. Инклюзивті оқыту арқылы 

барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға болады. 

Мұндай оқыту түрі арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі түрде қалыптасқан 

және даму үстіндегі формаларды ығыстырмайды, қайта жақындатады. 

Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі шектеулі балаларды оқуда жетістікке 

жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады. Осы бағытты 

білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды адамгершілікке, ізгілікке, 

қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті оқыту үрдісі 

балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ. 

Бүгінгі таңда инклюзивті білім беру арнайы білім берудің ең соңғы 

стратегияларының бірі болып табылады. Инклюзивті білім халықаралық 

ұйымның көптеген мүше елдерінің білім беру саясатының құрамына ене 

отырып, өз кезегінде жалпы мемлекеттік әлеуметтік саясаттың бөлігі болып 

табылады және оның сипатын, ішкі логикасын және даму бағытын қабылдайды. 

Инклюзивтік білім беру - барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу 

және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына 

қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке 

шақыруға, баланың түзеу-педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін 

арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне және 

білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни, жалпы 

білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат. 

Инклюзивті білім берудің негізгі қағидалары тұжырымдалады: 

1. Адамның құндылығы оның қабілеті мен жетістіктеріне тәуелді емес; 

2. Әрбір адам ойлау мен сезінуге қабілетті; 

3. Әрбір адам қарым-қатынас жасауға құқылы; 

4. Барлық адамдар бір-біріне қажет; 



181 

5. Түбегейлі білім шынайы өзара қарым-қатынастар негізінде жүзеге асуы  

               мүмкін; 

6. Барлық адамдар бір-бірінің қолдауына, қатарластарының достығына мұқтаж; 

7. Алуантүрлілік адам өмірінің жан – жақтылығын кеңейтеді; 

8. Барлық оқуға қабілетті жандар үшін дамудағы жетістіктері тікелей 

олардың қабілеттеріне тәуелді. 

Инклюзивті білім беру жүйесі өзіне орта, кәсіби және жоғары білім беру 

мекемелерін енгізеді. Оның мақсаты мүмкіндіктері шектелген жандардың білім 

алуы мен кәсіби даярлануына кедергісіз орта құрылуы болып табылады. 

Инклюзивті білім беру тарихының дамуында барлық интеграцияланған білім 

берудің даму тарихы инклюзивті білім беру концепциясының қалыптасуына 

әсер еткен деп айтуымызға болады. Педагогикалық интеграция мүмкіндіктері 

шектелген жандардың білім беру процесіне кеңінен енуінің алғашқы қадамы 

болып табылды [3]. 

Педагогикалық интеграция сау және мүмкіндігі шектеулі балалардың 

бірге оқытылуы мен тәрбиеленуі ретінде балалардың екі тобының да, білім 

беру қызығушылықтарын тең дәрежеде көрсетеді. Педагогикалық феномен 

ретінде интеграция бірнеше жүзжылдықтарды өткерді. Педагогика тарихында 

түрлі білім беру мүмкіндіктері бар балалардың бірге оқытылуы мен 

тәрбиеленуінің ұйымдастырылуының мысалдары аз емес. Алайда көптеген 

жағдайларда бұл тәжірибе кездейсоқ, стихиялық сипатқа ие бола отырып, 

«Псевдоинтеграция» атауына ие болған. Интеграциялық педагогиканың даму 

тарихы арнайы педагогика тарихының құрылымымен байланысты. Себебі, 

білім алудағы қажеттіліктері әртүрлі балалардың интеграциялық білім алуы 

мен тәрбиеленуінің көздерін осыдан іздейді. Мүмкіндігі шектелген балалардың 

жүйелі оқытудағы алғашқы қадамдарының бірі Киев мемлекетінің құрылуынаң 

алғашқы кезеңдерінде байқалады. Ол ең алдымен Киев Русінің ХХ ғасырда 

христиан дінін қабылдауымен байланысты. 996 жылы шіркеуді кедей және 

кемтар жандарға қамқор жасауға міндеттейтін православиелік шіркеу Жарлық 

қабылданды.Осы топтағы балаларды оқыту мақсатында мекемелер ашылған. 

Аталмыш мекемелерге қабылданатын кедей және өзге де балалар арасында 

әртүрлі бұзылыстары бар балалардың болуы стихиялы педагогикалық 

интеграцияның алғашқы мысалдары жайында куәлік етеді. Ағарту дәуірі 

еуропалық жаһанданудың даму жолында білім беру тарихының жаңа кезеңін 

ашты. Осы кезеңде сенсорлық бұзылыстары бар балаларды емдеу мен оқыту 

мүмкіндіктері пайда болған. Балаларды жекелей оқытудағы жетістіктер арта 

түсті. 18 ғасыр интеграциялық және түзетушілік педагогика тарихына өз үлесін 

қосқан бірқатар жарқын тұлғалардың есімімен байланысты болды. 18 ғасырдың 

екінші жартысында жетім және мүгедек балаларды тәрбиелеумен айналысқан 

және сол арқылы өзінің алғашқы педагогикалық тәжірибелерінде оқыту мен 

тәрбиелеудің интеграциялық ықпалын зерттеген педагог – гуманисттің бірі 

И.Г.Песталоцци (1746 – 1827ж.ж.) болып табылады [4]. 

Ресейде отандық психолог және педагог Л.С.Выготскийдің іскерлігі назар 

аудартады. Педагогикадағы интеграциялық ықпалдың дамуында Л.С. 

Выготскийдің үлесі оның мүмкіндіктері шектелген балаларды оқыту мен 
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тәрбиелеу жүйесін қатаң сынға алуымен байланысты, ол «қалыпты балалық 

шақ педагогикасы мен арнайы педагогиканы органикалық тұрғыда 

байланыстыратын» жүйенің құрылуы жайлы тезисті ұсынды. Г.Я. Трошин мен 

В.П. Кащенконың ойларын жалғастыра отырып, Л.С. Выготский баланың 

кемістігінің биологиялық жағы, сонымен қатар әлеуметтік салдары едәуір 

қиыншылықтар тудыратындығын қолдаған. Оқшауланған оқыту мен тәрбиелеу 

жүйесі қарым-қатынас пен білім, білік және дағдылардың игерілуін тоқтататын 

«әлеуметтік бұзылыстарды» өршітеді. Өзге қатарластарымен салыстырғанда 

Л.С. Выготский интеграция мәселесі - бұл тек мектеп қана емес, сонымен қатар 

отбасының мәселесі болып табылады деп ары қарай жалғастырған. Ол көбінесе 

мүмкіндігі шектеулі баланың отбасындағы тәрбиесінің, оның одан әрі 

оқшаулануына әсер ететіндігін меңзейді: «отбасындағы соқыр және мылқау 

бала мұндағы ерекше бала. Бұл дәл осы жерде едәуір көп бөлінген назар мен 

мейірімділік бала үшін оны басқа балалардан бөлектейтін шекара болып 

табылады». Бұдан байқайтынымыз, интеграция отбасы тәрбиесінің алғашқы 

кезеңдерінде басталуы қажет. Л.С.Выготский бойынша кемістіктің әсері тура 

емес, жанама, яғни «екіншілік» әсер болып табылады. Ғалым бала өзінің 

кемістігін тікелей сезінбейтіндігін атап көрсеткен. «Ол кемістіктен туындайтын 

қиындықтарды сезінеді. Кемшіліктің тікелей салдары – баланың әлеуметтік 

позициясының төмендеуі». Мұнда баланы әлеуметтік ортаға жалпылаушы емес, 

енгізетін балалар ұжымы маңызды рөлге ие. Л.С.Выготский баланың өзіндік 

шектелген мүмкіндіктері оны кемтар етпейтіндігін айтқан. Оның кемшілігі мен 

қалып деңгейі қоғамдағы қатынас пен әлеуметтік компенсацияға тәуелді [5]. 
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Қазақ халқының әлеуметтік, экономикалық, мәдени өмірінің өркендеуіне 

үлес қосқан тарихи тұлғаларымыздың бірі, биыл туғанына 125 жыл толып 

отырған - Нығмет Нұрмақов. 

Оның қазақ халқының тек саяси бағытындағы, әлеуметтік саладағы 

ауыртпалықтарды шешуге ғана емес, мәдени салада, құрылыс саласындағы, 

өнеркәсіп, публицистика, ауыл шаруашылығы,өнер бағытындағы қомақты 

үлесіне, жазылған еңбектер мен деректер дәлел болады. Мұғалімдік қызметте 

жүріп, жергілікті қазақ жастарына білім ғана беріп қоймай, сонымен қатар елде 

болып жатқан саяси жағдайларды түсіндіреді. Патша үкіметінің отаршылдық 

әрекеттеріне қарсы күресуге шақырып, қазақтардан майданға әскер алу туралы 

патша жарлығына қарсы астыртын жұмыстарды жүргізген. 1917 жылғы Ақпан 

және Қазан революцияларынан кейін Нығмет Нұрмақов қоғам ісіне араласа 

бастады. Өзін табанды күрескер ретінде көрсете білді. «Дала қоғамы» деп 

аталатын қазақ депутаттар кеңесін құрды. 1920 жылы 26 тамызда Бүкілресейлік 

Орталық Атқару Комитеті мен РКФСР ХКК-нің «Автономиялы қазақ 

Социалистік Кеңестік Республикасын құру туралы» В.И.Ленин мен 

М.И.Калинин қол қойған декрет қабылданды. Нығмет Нұрмақов Орынборда 

өткен Кеңестердің Бүкілқазақстандық І құрылтай съезіне шақырылып, онда 

Орталық Атқару комитетіне мүше болып сайланады. Ол осы жылдан бастап әр 

түрлі саяси жауапты қызметтерді атқарды. 

Нығмет Нұрмақов комиссариаттың басты назарын халыққа құқықтық 

үздіксіз қызмет көрсететін сот органдарының тиімді жүргізуге бағыттады және 

басшылығымен «Хабаршы» атты басылым шығарылды. Ол бойынша қысқа 

мерзімде комиссариат қаулы, қарар, үкім, хаттаманың қазақша үлгілері 

көрсетілді.  Қазақ тілі мәртебесін көтеру атсалысқанын 1923 жылы  

16-маусымда Әділет комиссариатында алқа мәжілісінде сот-тергеу 

орындарында қазақ тілін қолдануға көшіру мәселесін қарастыруынан 

аңғарамыз.  

1924 жылдың соңында ҚАКСР сот аймақтарының саны 127-ге жетсе, 

оның -41-і қазақ, 21-і аралас болған. Ал 96 тергеу аймағының 36-сы қазақ, 14-і 

аралас аймақты құрады. Қазақ сот қызметкерлері ана тілінде қылмыстық, іс 

жүргізу, еңбек және жер туралы кодекстермен қамтамасыз етілді[1,12-30-бб.]. 
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1924 жылы Қазақ АКСР-і астанасын Орынбордан Қызылордаға, ал,  

1929 жылы Алматыға көшіру туралы шешімдерді қабылдауға тікелей 

қатынасып, ұйымдастыру жұмыстарын басқарды. Еліміздің тұңғыш 

Конституциясы жобасын әзірлеуге қатысып, қазақ әліпбиін құрастыру 

комиссиясын басқарған. 

ХКК төрағасы ретінде бес жылға жуық салиқалы саясаттың нәтижесінде, 

1928-1929 жылдардың қорытынды есебінде қазақ балаларының оқуына 

ыңғайластырылған 7-жылдық қазақ мектептерінің саны 43-ке жетіп, жалпы 

мектептер саны 4397-ні құрады. Мектеп жасындағы қазақ балаларының  

34,7 пайызы оқумен қамтылды. 

Нығмет Нұрмақов Халық Комиссарлары кеңесіне төрағалық еткен тұста 

жаңа экономикалық саясатты дұрыс жүзеге асыру, ауылды кеңестендіру, 

ауылда мәдени жорықты бастау, шұрайлы егіндік, шабындық жерлерді кедей 

шаруалардың пайдалануына беру, мектептер ашу, әйел теңсіздігін қорғау, 

мәдени шаралар күн тәртіндегі мәселелер болды.  

1928 жылы 20 желтоқсанда Қызылорда қаласында Қазақ ОАК 

 IV сессиясында «Конфискация қорытындылары» тақырыбында баяндама 

жасады. Баяндаманы қарастыра отырып, нақты түрде қазақ ауылдарындағы 

өзекті мәселелерді көтеріп, оны шешу жолдарына тоқтады. Декреттің 

статистикалық мәліметтерін келтіре отырып, Кеңес одағының негізгі астықты 

аудандарының бірі ретінде Қазақстанның рөлін арттырудың қажеттілігін 

мәселе етіп қойды. Декреттің халыққа соққы болып тиген тұстарып ашық 

айтады. Декретке сай, тәркіленген мал-мүлік батрақтар мен кедей 

шаруашылықтарды қамтамасыз етуге, ал аз бөлігі- кеңестік мемлекеттік мал 

шаруашылығы істеріне бағытталуы керек еді. Декреттің аймақтарда дұрыс 

атқарылмағанын фактілермен атап көрсетті [2,72-83-бб.]. 

Қазақстанға бөлінетін қаражат туралы: «РКФСР керемет байлықтың 

ортасында демеймін, бірақ дегенменен бұның бірнеше жерде айтсам да 

Қазақстанның мұқтаждығына РСФСР органдары көңіл бөліп отырған жоқ. 

Баяндама бойынша ВЦИК Қазақстан сияқты басқа да ұлттық мемлекеттерге аса 

көңіл бөлінуі қажет. Шындығын айту керек біздің Орталық басқару аппараты 

құрамынан аластататын осындай мамандар жеткілікті.» деп баяндады.  

Нығмет Нұрмақовтың қазақ жеріндегі өнеркәсіпті дамытуға қосқандағы 

үлесін де елеусіз қалдыра алмаймыз. Индустриялық бағытта елімізде түсті 

металлургия, темір жолдың дамуы орын алды. Түрксібтің құрылысы, 

Қазақстанды басып өтетін Жезқазған, Рубцовка-Риддер, Орал-Елек тармақтары 

қосылды. Ал Шымкенттің қорғасын зауыты одақ көлеміндегі қорғасынның  

73,9 %, ал Балқаш зауытытың даму жолына түсуі, туған жері Қарқаралы, 

Егіндібұлақ, Нұра аудандарындағы Егіндібұлақ, Милыбұлақ, Бесоба, 

Казгородок селолары мен совхоздарының құрылыстары Нұрмақов бастаған 

өкіметтің басқаруымен жүзеге асты [3,54-66 бб.]. 

Зиялы қауымның тағдыры ел тағдырынан әсте тыс болған емес. Қазақтың 

халық ретіндегі тағдыры қыл үстінде тұрған уақытта, алдымен халықтың 

сауатын ашу дамыту кезек күттірмес мәселе болатын. Шығыс халықтарының 

алфавитін құруға арналған Бүкіл Одақтық Комиссияның мүшесі және төрағасы 



185 

болды. 1934 жылы Мәскеу қаласында «Власть Советов» баспасынан 

Н.Нұрмақовтың Жалпы редакциялық басшылығымен РСФСР халықтары 

арасында жаңа алфавитті ендіру жөнінде «Октябрь алфавиті» деген атпен 

мақалалар жинағы шықты. Нұрмақов латын әліпбиіне көшудің тиімді 

жақтарына талдау жасады. «Жаңа латын әліпбиі - Қазақстандағы революция. 

Оны тезірек жүзеге асыру үшін арнайы әдістер пайдаланылуы керек. Халық 

осы іске тартылуы керек. Жаңа әліпбиді жүзеге асыру үлкен, күрделі 

қиындықтармен келеді» деп баяндаған еді. Мемлекет қайраткері халықтың 

санасын оятып, сауатсыздықты жоюда латын әліпбиінің маңызды екенін 

көрсетті [4]. 

Қорытындылай келе, Нығмет Нұрмақовтың еліміздің күрделі кезеңінде ел 

басшылығында болып, әр түрлі бағыттарда ел дамуының жолдарын 

қарастырыруы, қосқан үлесі зор. Сот жүйесі, тіл мәселесі, экономикалық 

дамытудың бағыттары, мәдениет, публицистикаға, ұлт тағдырындағы өзекті 

мәселелердің шешілуіне бастамашы болды. Академик-жазушы Сәбит Мұқанов 

жазғандай «Нығмет Нұрмақов қазақтан шыққан алғашқы күрескерлердің бірі. 

Ортадан төменірек, талдырмаш бойлы, аққұба өңді, бұйра шашты, көркем 

кескінді,...сөзіне тұрақты, ісіне тыңғылықты...»ел азаматы тарихымызда мәңгіге 

қалмақ [5]. 

«Тәуелсізбіз не күтеміз өзге енді, Серпіл қазақ серпілетін кез келді» 

демекші, серпігенде сұңғыла тілі, серпілгенде білімі жұғынатын дәл осындай 

ғажап адамның азат жастарға айтары сол ғасырдың ширегінен шырылдап тұр. 

Бүгінгі ұрпақтың кешегіні білуі, бағалауы ұлтымыздың болашағы үшін қажет 

деп білемін. 
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КЕҢЕСШІСІ ТОНЫКӨКТІҢ САЯСИ ТҰЛҒАСЫ ЖӘНЕ ҚАҒАНАТТЫҢ 
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Аннотация: Ключевые слова: Тонюкук, турок, каганат, идеолог, 

государственный советник. 

Автор статьи описал, историческими данными, свидетельства одного из 

основателей Второго Тюркского каганата, государственного советника, 

мудреца для трех каганов - Тонюкука, из племенного объединения турок 

Ашидэ. Тоныкок описал себя как мудрого политика и в целом отразил 

внутреннее и внешнее положение страны во время Второго Тюркского 

каганата. Известные тюркологи Томсен В., Радлов В.В., Оркун Х., Бартольд 

В.В., Бернштам А.Н., Малов С.Е., Гумилев Л.Н., Айдаров Г., Кляшторный С.Г., 

Жолдасбеков М.Ж., Сарткожаулы К., Ташагыл А. и др. провели глубокие 

исследования и указали имена исторических личностей, принимавших 

непосредственное участие в боевых действиях, их даты и названия. 

Annotation:  

Keywords: Tonyukuk, turkic, khaganat, ideology, state advisor. 

The author of the article described, with historical data, the testimony of one of 

the founders of the Second Turkic Kaganate, a state adviser, a sage for the three 

Kaganates - Tonyukuk, of the Ashide Turkish tribal association. 

Tonyukuk described himself as a wise politician and generally reflected the 

internal and external situation of the country during the Second Turkic Khaganate. 

Famous Turkologists Thomsen V., Radlov V.V., Orkun H., Bartold V.V., Bernshtam 

A.N., Malov S.E., Gumilev LN., Aydarov G., Klyashtorny S.G., Zholdasbekov M., 

Sartkozhauly K., Tashagyl A. and others conducted a deep research and indicated the 

names of historical figures who were directly involved in the military actions, their 

dates and names of places. 

 

682-745 жылдары Орталық Азия территориясында өмір сүрген Екінші 

Түрік қағанаты өзінің дамуы мен қалыптасуының ерекшелімен дүниежүзілік 

тарихта маңызды орын алады. Түрік қағанатының Ашина әулетінен шыққан 

қағандары мен саяси басқарушы элита өзіне дейін өмір сүрген көшпелі 

мемлекеттердің ел басқару дәстүрін бойына сіңіре отырып, қағанатты 

басқарудың иерархиялық сатылық аппаратын құруды жолға қойып, жаңа 

сапалық деңгейдегі мемлекет құрды. Ежелгі қытайдың әулеттік тарихи 

жылнамасы «Синь Тан Шуда» берілген деректе түрік қағанатында 28 дәреже 

бойынша басқарылған лауазымы болғанын дәлелдейді [1, 168 б.]. 
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Екінші Түрік Қағанатының негізін қалаушылардың бірі, көк түріктердің 
Ашидэ тайпалық бірлестігінен шыққан қайраткер тұлға Тоныкөк үш бірдей 
қағанға кеңесші болып, жаугершілік кезде әскерге қолбасшылық жасады. Қайта 
жаңғырған Қағанаттың бас мемлекеттік кеңесшісі, әрі идеологы Тоныкөк елді 
басқарудағы саяси және әскери реформаларды сәтті жүргізген соң түріктер өте 
қысқа мерзім ішінде орта ғасырлық империялар мойындаған алып мемлекетке 
айналды. Көк түріктердің тәуелсіздік соғысына дайындықтан бастап, Құтлық-
Елтеріс қаған, Қапаған мен Білгенің тұстарында мемлекетке 46 жыл бойы 
үздіксіз қызмет еткен Тоныкөк тікелей өзі басқарған жорықтарында ешқашан 
да жеңіліске ұшыраған жоқ [2, 57 б.]. Орасан зор ақыл мен білімге және 
әскербасшылық қабілетке ие ол әскери істер және көрші елдермен 
дипломатиялық қатынастарды шебер ұйымдастыра алды. 

Юн-шунь билігінің алғашқы жазында 682 жылы Құтлық Қытайға қарсы 
бүлік шығарды [3, 266 б.]. Ашина әулетінен шыққан, қытайша білім алған 
Құтлық 630-680 жылдар аралығында 50 жыл бойы Қытайға тәуелді болған 
түрік халқын қытай империясына азаттық көтеріліске бастап шығады. Осы 
кезде орын алған аса маңызды саяси оқиғаны шебер пайдаланған дана Тоныкөк, 
түрік халқының тәуелсіздігі үшін көтеріліске шыққан Құтлыққа келіп 
қосылады. Құтлық қаған мемлекеттің құрылуына үлкен рөл атқарған қытайша 
білім алған, табғаш елінің ішкі, сыртқы жағдайын жақсы білетін айлалы 
саясаткер Тоныкөкті өзіне серік етіп, оған әскери күштерді нығайту мен 
дипломатиялық қарым-қатыныстарды реттеуді тапсырды [4, 56 б.]. 

Тоныкөк көзі тірісінде өзіне қойған бітік таста екінші түрік қағанатының 
жауларына қарсы соғыстарда әскерге қолбасшылық жасап, қаһармандықпен 
жеңіске жеткен жорықтарын тізбектеп жазған. Ол асқан білгірлігі мен сұңғыла 
саясаткерлігі арқасында екінші түрік қағанаты кезіндегі елдің ішкі және сыртқы 
жағдайын жақсартқанын көрсете алған. Бітік тасқа жазылған оқиғаларды 
зерттеген танымал түрколог ғалымдар Томсен В., Радлов В.В., Оркун Х., 
Грумм-Гржимайло Г.З., Бартольд В.В., Бернштам А.Н., Малов С.Е., Гумилев 
Л.Н., Айдаров Ғ., Кляшторный С.Г., Жолдасбеков М. Ж., Сартқожаұлы Қ., 
Ташағыл А. т.б. зерттеушілер оқиғаның болған уақытын, жер-су аттарын, соғыс 
қимылдарына тікелей қатысқан тарихи тұлғалардың атын терең ғылыми-
зерттеу жүргізіп көрсетіп дәлелдеді. 

Түрік халқының тәуелсіздік үшін соғысы Тоныкөктің бітік тасында былай 
жазылған: «Орман, тау арасында қалғаны жиылып, жеті жүз болды. Екі бөлігі атты 
еді. Бір бөлігі жаяу еді. Жеті жүз кісіні басқарушы ұлығы шад еді. «Бірігіңдер» - деді. 
Біріктіруші мен едім – Білге Тоныкөк. Қағанымен ұғысайын дедім. Ойландым. Одан 
соң көктегі Тәңірі білек бергендіктен, өзім құдіретті қағанмен ұғыстым. «Білге 
Тұйұқық Бойла Баға-Тарханмен бірге мен Елтеріс қаған болайын» – деді. Білек есі, 
сөз есіне мен бағындым» [5, 123 б.]. Елтеріс Құтлық пен Тоныкөк бастаған азаттық 
күресі 682 жылы жеңіспен аяқталады [6, 370 б.]. Орхон ескерткішінің толық 
Атласындағы еңбекте Тоныкөк жазуының түсініктемесінде авторлар 
Жолдасбеков М., Сартқожаұлы Қ. «Бойла-Баға-тархан» есімі – Тоныкөктің 
әскери атағы деп түсіндірген [7, 320 б.]. Демек, Бойла Баға-Тархан Тоныкөктің 
атағы, ханнан кейінгі екінші кісіге ақылшы кемеңгерге, елді, қолды бастайтын 
көсем батырға берілетін шен. Сонымнен Тоныкөк бас қолбасшы (апа тарқан) 
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болды. Бұл функцияны атқаруына оның жазбаларының көптеген жолдары 
арналған Ең бастысы ол – тең билеуші болды, оның пікірін есепке алмай ешбір 
мемлекеттік деңгейдегі мәселе бойынша шешім қабылданбады. Тоныкөктің 
пікірі қашанда қағанға жеткізілген, ең соңында орындалған. Ол – айғұшы, яғни 
бас мемлекеттік кеңесші болған [8, 228 б.]. Зерттеуші ғалым С.Сыздықов өзінің 
Қарлық-Қарахан мемлекетінің тарихына арналған ғылыми зерттеуінде: 
«Тоныкөк ескерткішіндегі «апа-тарқан» тіркесіне қатысты қытай дерегі бұл 
атақтың бас қолбасшы лауазымы болғанын көрсетеді» деп тұжырымдайды 
[9, 259 б.]. Яғни бұл пікірі белгілі синолог Ф.А. Зуевтің тұжырымымен 
сабақтасады. Түркиялық ғалым профессор Ахмет Ташағыл да «Kök Tanrı’nın 
Çocukları» атты еңбегінде «апа тарқан» лауазымын әскер басшысы деп 
көрсетеді [10, 160 б.]. Бұл арада біз жоғарыда аталған ғалымдардың «апа 
тарқан» лауазымына қатысты ортақ ғылыми пікірде екендігіне көз жеткіземіз. 

Сонымен 682 жылы көтерілісшілер жеңіске жетіп, әйгілі Екінші Шығыс 
Түрік қағанатын тарих сахнасына алып шығады. Дана Тоныкөк Екінші түрік 
қағанатын құруға тікелей ат салысып, жаңадан құрылған қағанаттың 
мемлекеттік идеологиясын жасаған тұлға деп айтуға болады. Тоныкөк 
ескерткішінде тастағы жазудың басты кейіпкері Тоныкөк алғашқы сөзін өз 
өмірін айтудан бастайды. Онда былай жазылған: «Білге (дана) Тоныкөк мен 
өзім Табғаш (қытай) елінде тәрбиеленіп өстім. Ол заманда түрік халқы Табғачқа 
қараушы еді. Түрік халқының қағаны жоқ еді. Табғачтан бөлініп, қағанды 
болды» [5,123 б.] – деп жазылған. Бұдан Тоныкөктің түрік тайпасы 
көсемдерінің бірінің баласы екені аңғарылады. Өйткені ол кезде көшпелілердің 
тек ел басыларының қытайға амантқа берген балалары ғана император 
сарайында оқып, тәрбиелене алған [11, 37 б.]. 

Жаңа шаңырақ көтерген елдің іргесін бекітуге мүмкіндік бермей құртып 
жіберуді көздеген табғаш билеушілері түркілерге көрші тоғыз-оғыз халқын айдап 
салды. Бірақ жас кезінде табғаш елінде тәрбиеленіп олардың қарсыластарына қарсы 
қолданатын әдіс-айла тәсілдерін жақсы білетін Тоныкөк асқан көрегендікпен бұл 
апаттың алдын алып, тоғыз-оғыздардың ішінде өзінің тыңшыларын ұстайды. 
Тоныкөктің қайраткерлік тұлғасына еңбегін арнаған Түркиялық зерттеуші профессор 
Ахмет Ташағыл бұл оқиға туралы былай баяндайды: «Қытайдағы түрмеден қашып, 
Көктүрік мемлекетіне бас сауғалаған Тоныкөкті Құтлық қаған, жаңадан жаңғырған 
қағанаттың Апа Тарханы (әскер басшысы) лауазымына тағайындады. Тоныкөктің 
жасаған жоспарлары мен болашақты жоспарлай отырып, іске асырған стратегиялары 
арқасында мемлекет нығайды. Көктүрік мемлекеті таныла бастаған кезде Тоғыз 
оғыздардың шығыстағы Қытандарға (Табғаштар) және оңтүстіктегі Қытайға елші 
жіберіп, көктүріктердің күннен-күнге өте жылдам күшейіп жатқандығы туралы 
алаңдаушылық білдіріп, осыны тоқтату үшін оларға дереу қарсы шабуылдау 
керектігін өзара ақылдасады. Бұл хабарды өзінің тыңшыларынан естіген Тоныкөк 
болса, дер кезінде батыл шешім қабылдап, қытайлардың, қытандардың (табғаштар) 
және тоғыз оғыздардың бастары бірікпей тұрған кезінде жылдам шабуылға шығады. 
Көктүріктердің екі мың әскерін бастап барып, алты мыңдық тоғыз оғыздарды жеңді. 
Осылайша, жаңа құрылған Көктүрік мемлекеті Тоныкөктің орынды іс әрекетінің 
арқасында жойылудан аман қалды. Нәтижесінде Орхон - Енесей аумағындағы 
түріктер бірікті» [12, 160 б.]. 
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Ел басына түскен қиын-қыстау кезеңде дана Тоныкөк тапқыр 

біліктілігімен жеңіске жеткізер жолды қағанға баяндап, жаңадан құрылған 

қағанатты төніп тұрған қатерден алып шықты. Тоныкөктің бітік тасында 

былайша қашалып жазылған: «Өтүкен жеріндегі түрік халқы мені «Білге 

Тұйұқық Өтүкен жеріне келіп қоныстаныпты» дегенді естіп, түстіктегі халық, 

батыстағы, терістіктегі халықтар келді» [5, 123 б.]. Бұл жеңістен кейін Түрік 

халқы Алтайдағы киелі мекен Өтүкенге келіп жиналды. Тоныкөктің түрік 

халқын Өтүкенге орналастырғаны ел арасында үлкен қолдау табады. Түрік 

халқының дүниетанымында Өтүкен жеріне орнығып отыру елдің ішіндегі 

береке-бірліктің баянды болуымен қатар қаған билігінің мықтылығын және 

көрші мемлекеттермен саяси әрі сауда-саттық қарым-қатынастардың тұрақты 

болуы себебінен әлеуметтік-экономикалық дамуы жағынан өсудің кепілі 

мағынасында деп білген. 

692 жылы Құтлық қаған өлгеннен кейін, орнына Көк түріктердің ел 

басқарудағы заңы бойынша інісі 27 жастағы Қапаған отырады. Тоныкөк оған да 

сенімді серік, білікті ақылшы болып, адал қызмет етеді. Бұл ретте Тоныкөктің 

өзі тас жазуда: «Қапаған қаған жиырма жеті жасында қаған отырды. Қапағанды 

қаған отырғыздым. Түн ұйықтамадым. Күндіз отырмадым. Қызыл қаным 

төгілді. Қара терім жүгірді. Ісімді, күшімді әбден бердім. Мен өзім 

барлаушыларды да алысқа жіберіп тұрдым», – деп жазғызған [5, 126 б.]. 

Тоныкөк қаған кеңесшісі қызмет орнын Қапаған қаған тұсында да сақтап 

қалып, екінші Түрік қағанатының ішкі және сыртқы саясатын жүргізуде 

белсене араласып отырады. Әскери өнерді және ақыл мен айланы жетік 

меңгергендігімен танымал болған Тоныкөк Екінші Түрік қағанатын саяси-

экономикалық тұрғыдан нығайтып, түріктерді Өтүкенге жинап, елді империя 

дәрежесіне жеткізуді алдына басты мақсат қылып қойды. Бұл міндеттерді 

жүзеге асыру үшін үнемі жорық үстінде болды. Қапаған қаған заманында Сары 

өзенің Төгүлін (Шұғай-жыныс алқабын) түріктерге қайтарып алу туралы 

Қапаған қаған мен Тан империясының әйел императоры У-дэ Цзянь екеуі 

келісім шартқа отарған. Көп уақыт өтпей-ақ, У-дэ Цзянь келіскен шарттан 

айныды. Бұған ашуланған Қапаған қаған әскерін атқа қондырып, шығысқа 

қарай аттандырады. Міне, осы жолы ол Тан империясының 23 қаласын 

талқандап, мол олжамен еліне қайтады [5, 128 б.]. 

Түріктердің Тан империясына қарсы жүргізген табысты соғыс 

қимылдары Тоныкөктің бітік тасында: «Түрік халқы жаралғалы, түрік қағаны 

отырғалы Шаңдуң қаласына, Теңіз өзеніне шабуыл жасаған жоқ еді. Қағаныма 

өтініп, қол атандырдым. Шаңдуң қаласына, Теңіз өзеніне жіберттім. Жиырма 

үш қала Бундату жұртында қирап қалып еді», – деп барынша шынайы тұрғыдан 

баяндалып жазылған [5, 124 б.]. Орхон ескерткіштерінін зерттеген Малов С.Е. 

өзінің «Көне түрік жазуының ескерткіштері» еңбегінде бұл тарихи оқиғаны 

«Қолбасшылықты қабылдағын Тоныкөк жиырма үш қаланы алып, табысқа 

жетті», – деп жазды [13, 66 б.]. 

Түрік халқына жаулық пиғылда болған мемлекеттердің тарапынан ел 

басына төнген қатердің кезінде қағанатты қорғауда басты жауапкершілік пен 

белсенділікті Тоныкөк өз қолына алып отырды. Ол шешімді тікелей өзінің 



190 

қабылдайтыны жөнінде «мәңгі таста» былай суреттеледі: «Табғаш халқының 

қағаны біздің жауымыз болды. «Он оқ» халқы қағаны жауымыз болды. Бірақ 

бәрінен қырғыз қаған мықты жауымыз болды. Ол үш қаған кеңесіп: Алтын 

жынысы үстінде бірігейік – депті. Былай келісіпті: «Шығыстағы түрік қағанға 

қарсы аттаналық» – дескен. «Оған қарсы аттанбасақ қашан да олар бізге 

көрсетеді». Қағаны батыр еді. Кеңесшісі білікті еді. Қашан болса да бізді 

қыратыны анық. Үшеуіміз бірігіп аттанайық. Тыңдаңдар! Дұрыс ұғысалық – 

дескен. Түргеш қаған былай деген: «Менің халқым сонда болады», – депті. Сол 

сөзді естіп, түнде де ұйқым келмеді, күндіз де отыра алмадым. Сосын былай 

ойладым. «Ең алдымен қырғызға қарсы соғысамыз, – дедім. Көгмен жолы біреу 

ғана және оның қармен жабылғанын естігенде, бұл жолмен жүргенім жарамас 

дедім. Мен сол жерді білетін жершіл іздедім және далалық аздардан адамды 

таптым» [5, 67 б.]. 

Тоныкөк жазды күтпей қырғыздарға дереу шабуыл жасауды, кенеттен бас 

салуды пайдаланып, оларға күйрете соққы беруді ұсынды. Ең үлкен 

қиыншылық Көгмен (батыс Саян) арқылы өтетін асу еді. Асуға атой салу 

ақылға сыймастық болар еді, себебі қырғыздар 80 мың сарбаз шығарып, түрік 

армиясын түркештер мен табғаш-имперліктер келіп жеткенше ұстап тұра алар 

еді. Түріктер өз жорықтарының тек кенеттен шабуыл жасағанда ғана табысты 

болатындығына үміт артты. Басқа жолды көрсетуді мойнына алған 

жолбасшыны Тоныкөк «далалық аздар арасынан» тапты [14, 297 б.]. Себебі 709 

жылы Құтлық қағанның үлкен ұлы Могилянь аздар тайпасын бағындырған 

болатын. Бұл кезде Қырғыз қағанының қосыны Абақан өзенінің аңғарында 

орналасқан болатын [15, 297 б.]. 

Тоныкөк өзінің билеушісі Қапаған қағанға қырғыздарға жасалатын 

тұтқиылдан берілетін соққыны Көгмен асуынан асып барып емес, басқа қиын 

жолды, яғни Саян жотасын тікелей кесіп өтетін қиын да, қауіп-қатерлі жолмен 

өту арқылы жасауды ұсынды. Тоныкөк жорық жоспарын шеберлілікпен 

түсіндіріп Қапаған қағанды сендіре білді және қырғыздарға қарсы жорық 

жасайтын әскерге қолбасшы болды. Тоныкөктің қырғызға жасаған бұл жеңісті 

жорығы 711 жылдың қысында болды. Бұл оқиға Күлтегіннің бітік тасында да 

жақсы баяндалған. Күлтегін ескерткішіндегі жазуға кезек берсек: «Күлтегіннің 

жиырма алты жасында біз қырғызға қарсы аттандық. Сүңгі бойлар қарды сөгіп, 

Көгмен жынысын айналып өтіп, қырғыз халқын өкшелей қудық. Қағанымен 

Соңа-жыныста найзаластық. Күлтегін Байырқудың ақ айғырын мініп опыра 

шапты. Бір ерін оққа ұшырды. Екі ерін найзамен шаншыды. Ол айқаста 

Байырқудың ақ айғырының белі мертікті. Қырғыз қағанын өлтірдік. Елін 

алдық» [5, 63 б.]. Күлтегін 685 жылы дүниеге келгенін ескерсек 711 жылы ол 

тура жиырма алты жасқа толған болатын. 

Сонымен, Тоныкөктің мейлінше тапқырлығымен, Күлтегіннің көзсіз 

ерлігінің және түрік жауынгерлерінің төзімділігінің арқасында қағанатқа қарсы 

бірлік құрғандардың бір мүшесі қатардан шығарылды [14, 298 б.]. Енді түріктер 

барлық күштерін батыстағы «он оқ» халқы түркештерге қарсы бағыттады. Сол 

жылы 711 жылы түріктер түркештерге қарсы аттананады. Тоныкөктің «мәңгі 

тасындағы» сөздерге қарағанда осы кезде Тан патшалығы түркеш 
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қағандығының қол астындағы он оқ халқымен бірлесіп, шығыс түрік 

қағандығына қарсы жорыққа дайындалған [16, 129 б.]. Бұл кезде күйреген 

Батыс түрік қағанатының мұрагерлігіне келген түркештердің ішкі және сыртқы 

жағдайы тұрақсыз болып тұрды. Оның үстіне мемлекеттің өзінің ішкі бірлігі де 

болмады. Синь Тан Шу жылнамасында Түркеш қағанатындағы ішкі шиеленісті 

былай баяндаған: «Согэ мен Шуну екеуі елді бөліп басқара бастаған еді. Шуну 

өзіне берілген елдің өте аз болғандығына өкпеліп, Мочоға барып бағынып, оған 

егер ағасына қарсы жорыққа аттанар болса, өзінің жол бастап беретіндігін 

айтты. Мочо болса Шунуды өз қасына қалдырды» Сонымен 20 мың әскермен 

Согэге шабуыл жасап, оны тұтқынға алды [17, 287 б.]. Тоныкөк түркеш 

қағанатындағы саяси жағдайды Согэ қағанның інісі арқылы біліп отырса керек. 

Түркештерге қарсы жорыққа шығуға Қапаған қаған тәуекел ете алмай, тек  

20 мың әскерді тосқауылға қойды. Әскерге қолбасшылыққа жасауды ол өзінің 

кенже ұлы Инал қағанды және тардуш шады Могилянды тағайындады, ал 

кеңесші-жетекші етіп Тоныкөкті қойды [14, 299 б.]. Түрік қағанатының әскерге 

қолбасшылықта жүрген басшылары қағанның басшылығынсыз-ақ қиын-қыстау 

кездерде өз беттерімен дербес шешім қабылдай берген. Қапаған қаған 

әскербасыларына қорғаныста болуды тапсырады. Бірақ Тоныкөк көшпелілердің 

жылдам қимылдап жауға күтпеген жерден тұтқиылдан шабуыл жасайтын 

әскери тәсілімен армияны бастап жорыққа шығады. Қара Ертістен өтіп Болчу 

түбінде қанен-қаперсіз отырған түркештердің алдыңғы әскерінің үстінен 

шығып, тас-талқандарын шығарады. Тұтқынға түскен түркештер «Ярыш 

жазығында он түмен қол жиылды» [5, 125 б.], – деп хабарлайды. Оны естіген 

түрік қолбасшылары сескеніп кейін қайтуға ұсыныс айтады. Бірақ Тоныкөк 

алған бетінен қайтпай, тәуекелге бел буып тұтқиылдан шабуылға шығуға 

әскербасыларды көндіреді. Түрік қоғамының әскери-соғыс ілімінде 

жауынгерлердің әскери-патриоттық рухын көтеруге зор мән берілген. 

Жауынгерлер арасында патриоттық жұмыс шешуші шайқас алдында кең 

көлемде жүргізілген [18, 84 б.]. Түркеш әскерінің түріктерге қарағанда көп 

екенін біліп, шабуыл жасауға батпай тұрған қолбасшылыр мен сарбаздар 

алдында Тоныкөк салтанатты түрде үндеу жасаған: «Мен Білге Тоныкөк, Ертіс 

өзенін кеше келдік. Батыр болса келсін. Тәңірі, Ұмай, киелі Жер-су берген екен. 

Неге қашамыз?. Көп деп неге қорқамыз? Азбыз деп неге басындырамыз? – 

Шабамыз!» [5, 125 б.] – дедім. Тоныкөктің жалынды сөзінен кейін түрік 

сарбаздарының жауынгерлік рухы көтеріліп, жеңіске жетеді. Жеңіспен 

қанаттанған әскердің жауынгерлік сапасының бірнеше есеге артатынын жақсы 

білген дана Тоныкөк әскери-патриоттық және психологиялық рухы жоғары 

әскерді басқарып, екінші күні естерін жинап қарсы шабуылға шыққан 

түркештерді талқандап жібереді. Болчудағы жеңістің нәтижесінде Балқаш, Іле, 

Ыстықкөл, Шу және Талас жерлеріндегі барлық түрік тайпалары Көктүрік 

қағанатына қаратылды. [2, 61 б.]. Түріктер бағынған туыстас-қандас 

тайпалардың барлығын өз халқы деп есептеген. Сонымен Тоныкөк өзі құрған 

барлық стратегиялық жоспарын сәтті жүзеге асыра алды. Түргештерге қарсы 

жасалған науқанның барлық атақ-абыройы Тоныкөкке тиесілі болды. Түрік 

армиясы Жетісуды көктей өтіп, Сырдария өзенін кешіп, Бадахшан тауларына 
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дейін жетті. Екінші түрік қағанатына батыстан төнген қауіп жойылды және  

710-711 жылдардағы соғыс-қимылдарындағы мақсат-міндет толық орындалды. 

Осы жорықта Көктүріктер әскері тұңғыш рет мұсылман араб әскерімен кездесіп 

қалады. Бұл тарихи оқиға туралы Күлтегін жазуында былай жазылған: «Ер 

жүрек жауынгер, алып ер бізге тиіскен еді. Сол кезде шарасыздан Күлтегінді аз 

ермен қарсы аттандырып жібердік. Ұлы соғыс жасады» [5, 63 б.], – деген. 

Күлтегін жеңісті соғыс жасап, келе жатқан жау әскерінің бетін қайтарып, түрік 

әскерлерінің негізгі күштерін соғыстан шығынсыз алып шыққан. 

Дана Тоныкөк түрік халқының басын қосып, бейбіт қылып ұстап отыруға 

үлкен күш-жігер жұмсағанымен, билік басындағы Қапаған қағанның қарауындағы 

халыққа жүргізген әділетсіз саяси көзқарасының нәтижесінде түрік қағанатының 

ішінде алауыздық пайда болады. Қағанның мемлекетті қатаң басқаруы немесе 

қысым жасауы халықтың наразылығын туғызып, арты көтеріліске ұласатын. 

Қытай деректеріне сүйенсек, Ұлы Түрік қағаны Қапаған халыққа қысым 

жасағандықтан, түрік қағанатында жиі-жиі көтерілістер болып тұрады [10, 180 б.]. 

716 жылы Қапаған қаған Тола өзені бойындағы Байырқу тайпасына қарсы 

жорықта қаза табады. Қапаған қаған көзі тірісінде түріктердің билік туралы заңын 

бұзып, өзінің мұрагері ретінде үлкен ұлы Иналға «кіші хан» деген құрметті атақ 

беріп қойған болатын [14, 314 б.]. Сондықтан Қапаған қағанның ұлы Инал Екінші 

түрік қағанатының тағына отырады. Бұл шешім ежелгі түріктердің таққа 

мұрагерлік дәстүрін ашық түрде бұзу еді. Дәстүр бойынша түркілерде тақты ағасы 

інісіне мұра етіп қалдырып отырған. Мұрагерлік Құтлық-Елтеріс қағанның үлкен 

ұлы тардуштардың шады Білгеге тиісті еді. Елдің ішкі саяси бірлігін сақтап қалу 

үшін Күлтегін әскери төңкеріс жасап, Инал қаған мен оның кеңесшілерін түгел 

қырып тастайды. Қапаған қағанның кеңесшілерінен Тоныкөкті ғана аман 

қалдырады. Саяси билікті күшпен басып алған қаһарман Күлтегін түрік елінің ескі 

заңын бойынша таққа ағасы Могилянды отырғызып, оған «Білге қаған» деген 

лауазымды алып береді. Білге қаған Тоныкөкті өзінің жанына шақырып алып, 

мемлекет істері жөнінде одан ақыл сұрайтын болды. Сол кезде Тоныкөктің жасы 

70-тен асқан, ел-жұрты оны сыйлап, одан именетін еді [3, 273 б.]. Өзінің үлкен 

беделін пайдалана отырып Тоныкөк бұрынғы орнынына қайта келді және оның 

келісімінсіз ешбір маңызды мемлекеттік іс шешілмеді [8, 169 б.]. Білге қаған он 

жыл бойы мемлекет жоғарғы сотының басшысы болған Тоныкөктің түрік 

халықтары арасындағы үлкен беделі мен жеке басының асқан ақылдылығын 

ескере отырып, оған бойла баға тархан шені мен мемлекеттік кеңесші қызметін 

қайтарып береді. Тоныкөк енді қайтадан Құтлық қағанның кезіндегідей 

қағанаттағы нақты билікке ие болып, мемлекеттегі биік әрі құдіретті саяси 

мансабына қол жеткізеді. 

Сонымен, өкімет басына қытай мәдениеті мен Тан империясының саяси 

басымдылығына қарсы күресу принципін ұстанған триумвират, яғни үштік одақ 

келді [14, 314 б.]. Ашидэ дана Тоныкөкті өз жанына қайта шақыртқан Білге 

қаған түрік халқының ішкі проблемалық мәселелерін сәтті шеше алған. Қапаған 

қағанның қатал билігі жылдарында қытай империясына кетіп қалған түрік 

тайпалары мемлекеттік кеңесші Тоныкөктің ықпалымен Екінші Түрік 

қағанатының қол астына қайта келіп қосылған. 
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Білге қағанның билігі тұсында «Баға тархан» қызметін атқарған Тоныкөк 

мемлекеттің ішкі саясатын айқындап отырды. Мәселен бір уақытта, Білге қаған 

түрік елінде де, Қытайдағыдай биік дуалдармен қоршалған қала салғысы келеді. 

Тоныкөк Білге қағанға бұл жайында былай деп ақыл береді: «Ондай істемеуіміз 

керек, өйткені біз бүкіл өмірін суы мен нуы мол далаларда өткізген халықпыз. 

Осы тіршілігіміз бізді, соғыс жаттығуларында жүргендей ширақ ұстайды. Көк 

түріктердің саны қытайлықтардың жүзден біріне жетпейді. Оған қарсы біздің 

жетістіктеріміз өмір сүру салтымыздан. Күшті кезімізде әскер жасақтап жорықтар 

жасаймыз. Әлсіреген шақта кең даламызға шегіне отырып күресе береміз. Ал егер 

қорған мен дуалдың ішінде болсақ, Тан әскері бізді қоршап қиратады, елімізді 

басып алады», – деп өміршең ақыл береді [2, 65 б.]. Білге қағанның тағыда бір ойы 

да мемлекетте буддистердің ғибадатханасын салдырып, будда діні мен 

философиясын түріктердің арасына тарату болды. Бірақ осы кезде Көк түріктер 

қағанатының бас идеологы болып отырған Тоныкөктің пікірі басқаша еді. «Бұл 

екеуі де адам бойындағы билікке деген құштарлықты әлсіретеді. Күш пен 

жауынгерлік жолы бұл емес. Түрік халқы өмір сүрсін десең, мұндай тәрбие мен 

ғибадатханаға ешқашан орын бермеуіміз керек», – деген [2, 65 б.]. 

Тоныкөктің ақылдылығы мен кемеңгерлігін қарсылас қытай 

империясының басшылары да мойындап, түріктерден үнемі қауіп-қатер күтіп 

отырған. 725 жылы қытай императоры елінің шығысындағы Тайшаньды 

араламақ болған еді. Мемлекеттік кабинет президенті Чжан Юе патшаға 

«әскерлерді бекіндіріп, түріктерден сақтанғанымыз жөн. Олардың қағандары 

өзінің ақниеті мен мейірбандығы арқасында қол астындағыларын баурап алған, 

ал Күлтегін – соғысқа шебер, Тоныкөк – көпті көрген байсалды, қартайған 

сайын ақыл-парасаты асқан. Бір-біріне сай келетін осы 3 ұлы тұлға біздің 

патшамыз бастаған бүкіл елдің күші шығысты аралап кетті дегенді естіп, сол 

орайды пайдаланса, біз олардан неменемізбен қорғанамыз», – дейді [3, 276 б.]. 

Білге қағанның қарамағындағы түрік халқын әділ әрі шебер басқара алуы 

арқасында және қолбасшы Күлтегіннің әскери жеңістері мен екінші Түрік 

қағанаты қайта жаңғырды. Тоныкөк өз жазуында: «Бұл түрік халқына жарақты 

жау келтірмедім. Шұбырған аттыларды жүргізбедім. Елтеріс қаған иелік етпесе, 

оған еріп мен өзім иелік етпесем, ел де халық та жойылар еді. Қасиетті еліме 

иелік еткендігім үшін, ел де ел болды, халық та халық болды» [5, 126 б.], – деп 

ел бірлігі мен тыныштығы үшін күресуді басты мақсат қылғанын көрсетеді. 

646-741 жылдары аралығында өмір сүріп, түркі халқының саяси 

бостандыққа жетуіне өлшеусіз үлес қосып, Екінші Түрік қағанатының 

қағандарының ақылшысы, кеңесшісі болған Тоныкөк өзінің басты 

идеологиялық қызметінде түрік халықтарын ішкі саяси бірлігінің мықты 

болуына және берік мәдени құндылықтарын сақтау жолындағы 

ынтымақтастыққа шақырады. Данагөй Тоныкөк мемлекеттің белсенді қорғаныс 

саясаты мен елді біріктіретін ішкі рухани идеологиялық мәселелермен 

айналысып, оларды сәтті жүзеге асыра алды. 
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Аннотация - Взаимодействие на развитие историко-географический и 
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Abstract - The influence of Kazakhstan’s historical, geographical and city 

culture development through the Silky Way. 
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Ұлы Жібек жолының пайда болуы мен тарихи дамуы барысында әлемдік 

сахнада бұрын соңды болмаған мәдени, экономикалық, саяси-әлеуметтік 

қарым-қатынастар пайда бола отырып тарих көкжиегінде сан алуан процестер 

пайда болды. Шығыс пен Батыс мәдениеттер алмасуы жүзеге асты. 

Ұлы Жібек жолының пайда болу тарихы осынау тарихи жолдың жібек 

саудасына байланысты «Жібек жолы» атанғаны түсінікті. Ал «Ұлы» сөзінің 

оған қосылуы жолдың кең байтақ Шығыс өлкелері мен Батыс өлкелерін 

байланыстыруы. Сондықтан бұл жол «Ұлы Жібек жолы» деп аталды. 

Тарихи процестердің бірі Ұлы Жібек жолының бүгінгі қарастырылып 

отырған тарихи кезеңнің басқа процестерден айырмашылығын атап көрсетсек: 

-мұсылмандық діни орындардың (мешіт, шығыс моншалары, 

ғибадатханалар, мавзолейлер т.б.) салынуы; 

-жер жаһанның барлық территориясын белгілі дәрежеде қамтуы; 

-әлемдік өркениеттердің осы маршрут барысында бір-бірімен 

ассимляцияға түсе отырып, саяси-мәдени жаңа өркеиеттердің қалыптасуына өз 

әсерін тигізді. 

Қазір Жібек жолының тарихын зерттеу, оны жаңғырту, осы жол 

бойындағы елдердің саяси, экономикалық, мәдени байланыстарын ұлғайту 

қайта колға алынып отыр. 1987 жылы ЮНЕСКО-ның бас конференциясының 

XXIV сессиясы «Ұлы Жібек жолын зерттеудің халықаралық жобасын» 

қабылдады. Оған Грекия, Португалия, Египет, Италия, Қытай, Индонезия, 

Оман, Моңғолия, Шри Ланка, бұрынғы Кеңестер Одағы қатысты. «Адамды 

қоршаған орта, жер мен теңіз қорлары», «Мәдениет және болашақ» атты 

бағдарламалар бекітілді. Осы бағдарламаларды іске асыруға қатысты. 1991 

жылы Қазақстанда «Жібек жолы» атты Ұлттық комитет құрылды. Ұлы Жібек 

жолы көне дәуірде де, қазір де Еуразия халқы үшін мәдени байланыс, саяси 

рухани мәселелерді шешуде маңызы үлкен. [1, 29 б.]. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Ұлы Жібек жолының басы Қытай жеріндегі Хуанхэ өзенінің аңғарындағы 

аймақтан басталады. Ол Ұлы Қытай қорғанының батыс шетінен өтіп, Іле мен 

Ыстықкөлге жетеді. Жалпы, Ұлы Жібек жолы сол кезеңде территориямызда 

мекендеген көшпелі өркениетті қалыптастырушы мемлекеттік бірлестіктердің 

әлемдік аренада өз дәрежесін тигіздірді. 

Ұлы Жібек жолы халықтардың достығы мен ынтымағының 

жарасымдылығы деп түсінген жөн. Оның қызметінің тарихынан тағылым ала 

отырып, бүгіндері жаңа мыңжылдықтың жолына түсе отырып, адамзат баласы 

қауіпсіздікке, тұрақтылыққа және дамудың беріктігіне ұмтылуда. 

Ұлы Жібек жолы бүкіл әлемге танымал жол болатын. Батыс пен 

Шығысты, бітімгерлік пен ынтымақтастыққа ұмтылған халықтарды өзара 

байланыстырған бұл жол мәдени - экономикалық көпір іспетті еді. 

Қазіргі уақытта осы көне керуен жолын жаңғыртудың, халықаралық мәдени 

- экономикалық байланыстағы рөлінің маңызы жөніндегі еліміздің Президенті 

Н.Ә. Назарбаев: «Ежелгі жібек жолының жалпы сұлбасымен XXI ғасырда мұнай - 

газ құбырлары тартылады, солар арқылы Орталық Азияның мұнай мен газы 

экспортын дамыту Орталық Азия халықтарына, ежелгі замандағы сияқты, 

бірыңғай сыртқы экономикалық саясат, бірыңғай кеден, салық бақылауы, 

бірыңғай қауіпсіздік жүйесі қажет, сол тиімді», - деп көрсетіп берді. 

Бұл жол ондаған ғасырлар бойы өзі қамтыған елдер мен халықтардың 

экономикасының, мәдениетінің дамуында елеулі рөл атқарды. Қос құрылықты 

жалғастырған бұл жол бідің заманымыздан бұрынғы II-I ғасырлардан бастап Азия 

мен Еуропаның арасын жалғастырушы көпір, яғни Шығыс пен Батысты 

байланыстырушы желі болды. «Ұлы» сөзінің халықаралық сауда жолына келінуі 

Еуразия өлкелерін байланыстыруынан келіп шыққан. «Жібек жолы»— Қытайдың 

Ши-ан деген жерінен басталып, Шынжаң, Орталық Азия арқылы Таяу Шығысқа 

баратын керуендік жол бағыты. Атауды неміс ғалымдары Ф. фон Рихтһофен «— 

F. von Richthofen» бен А. Һерман «А Hеrman» 19 ғасырда ұсынған. 

Қытайдың торғын-торқасы осы жолмен Орта Азияға, Батыс Азияға және 

Еуропаға толассыз тасылды, сонымен қатар тұт ағашын өсіру өнері де батысқа 

тарала бастады. Сондай-ақ Шыңжаннан шығатын қас тасы, былғары, жүн көрпе 

сияқты тауарлар мен орта жазықтың темір ыдыстары, фарфор ыдыстары, сырлы 

ыдыстары, шабдалы, өрік, рауағаш, дәршен сияқты өнімдері батыс базарына 

қатар кірді. Орта Азияның, Батыс Азияның және Еуропаның әйнегі, 

жақұты,дәнді дақылдары және хош иісті заттары, дәрілер, сондай-ақ Отқа 

табыну діні, Будда діні, ислам діні сияқты діндер де Қытайға кірді және 

таралды. Шығыс пен Батыс арасындағы экономикалық, мәдени ауыс-күйіс 

адамзаттың материалдық мәдениетін байытты. Шығыс пен Батыстағы халықтар 

Жібек жолы арқылы сыртқы мәдениетті қабылдап, бұрынғыдан да салауатты 

мәдениет жарата алды. 

Ұлы Жібек жолы көп халықтардың мәдениетін түйістіруімен бірге оның 

табиғатының ерекшеліктерін анықтауда тарихи қызмет атқарды. Бұл істе 

Қазақстан жерін мекендеген халықтардың еңбегі де бар. Олар тұрғын үйді (киіз 

үй), ат әбзелдерін жасау өнерін, кілем тоқуды, күмістен түрлі әсемдік 

бұйымдарды соғуды, бай ауыз әдебиетін мұра етіп қалдырған. Осының бір 
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айғағы - Есік және Аралтөбе қорымдарынан табылған «Алтын киімді адам» 

ескерткіштері, Шығыс Қазақстандағы Берел қорымынан табылған олжалар, 

ежелгі Түрік жазба әдебиетінің орхон ескерткіштері[2, 39 б]. 

Орхон ескерткіштері - бұл түрік қағанатының Орхон, Сэлэнгі, Тоғыл 

дарияларының бойында қалдырған жазу үлгілерінің тарихи-мәдени мұралары 

болып табылады. Байырғы түріктер бұдан 1200-1500 жыл бұрын түріктік 

дүниетанымының алтын бағанасы - Бөгү «Тәңірлік» дінін ұстанып, елдік 

құрып, төр орнатып, тілі мен дінінің, тарихы мен әдебиетінің алтын сандығы - 

байырғы түрік алфавитін жетілдіріп, далалық өмір мен қалалық салтты 

ұштастыра қалалар тұрғызып, сәулет өнерін шыңдап, өткен аруақтарына арнап 

мүсін қашап, ұрпағына мол тарихи-мәдени мұралар қалдырды. Байырғы түрік 

жазба ескерткіштері ұзақ ғасырлар бізге беймәлім болып келген. Бүгінгі күні 

бұл ғылымда жаңаша сипат алып біздің тарихымыздың мұраларының тереңде 

жатқанын байырғы түрік ескерткіштері, монғол елінің аймағында табылған. 

Орталық Азия аймағында орналасқан байырғы түріктердің тарихи-мәдени 

мұралары ежелгі дәуірден түрік тектес тайпалар мен әр замандағы түрік 

қағанаттарының тұрғылықты мекені болған Қазақстан, Моңғолия, Шығыс 

Түркістан, Қытай, Сібір, Қырғыз жерінде мол сақталған. Оларды зерттеу  

XVII ғасырдың 20-жылдарынан басталды. Біздің өткен тарихымызға, Орхон 

ескерткіштеріне ұшан-теңіз еңбек сіңірген ғалымдар Н.М. Ядринцев,  

В.В. Радлов, A.О. Гейкель және т.б. 

Қорқыт ата (VIII-IX ғасырда Сыр бойында өмір сүрген) - ақын, асқан күйші, 

аңыз кейіпкері. Қорқыт өз өмірінде үш хан тұсында (Инал, Көл-Еркен, 

Қаңлықожа) уәзірлік қызмет атқарған. Қорқыт әлеуметтік заң негізін жасап, ата-

баба мекенін ұйық деп білу, оны сыртқы жау шабуылынан қорғау, жер- суды 

белгілі бір тәртіппен пайдалану, т.б. салаларға бөліп қарап, халық арасында 

туындаған кикілжіңдерді әділ шешіп отырған. Сырдария жағасында 1950 жылға 

дейін жергілікті халық қобыз атасы Қорқытқа теліген мазар тұрғызған. Қорқыт 

мазарын 19 ғасырда Ә. А. Диваев пен И. А. Кастенье зерттеді. 19 ғасырдың 

аяғында Қорқыттың сүйегі басқа жерге көшірілген. Сырдария арнасының 

ауытқуынан Қорқыт мазарының қалдығы 1960 жылы шайылып кетті.  

1980 жылы Қызылорда облысындағы Жосалы ауылынан 18 км жердегі байырғы 

Қорқыт ата мазары орнынан Қорқыт ата ескерткіші кайта тұрғызылды. 

Алаша хан күмбезі - Х-ХІ ғасырлардағы архитектуралық 

ескерткіш. Қаракеңгір өзенінің оң жағалауында орналасқан. Пішіні төртбұрышты, 

биіктігі 10 м. Кірпіштер қолдан тоқылған кілем (алаша) өрнегімен қаланған. 

Алаша хан ел аузындағы аңыз бойынша қазақтардың басшысы, ақылды, батыр, 

байтақ далада тұңғыш рет ірі мемлекет құрған хан болған. 

Ахмет Йасауи кесенесі - көне архитектуралық ескерткіш. 

Әуелі Қарахан дәуірінде XII ғасырда тұрғызылып, оның қираған іргесіне  

XIV ғасырдың аяқ шені мен XV ғасырдың басында  Әмір Темірдің  

бұйрығымен салынған. Бұл кесене Түркістанда түркі халықтарының тәу ететін 

орталығы болған. Ахмет Йасауи кесенесі - БҰҰ-ның дүниежүзілік 

ескерткіштері  қатарына  енгізілді. Бұл кесене - халық өнерінің лағыл маржанын 

біздің заманымызға дейін жеткізген ғажайып асыл туындылардың бірі. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D2%93%D0%B0%D0%BD%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%82%D3%A9%D0%B1%D0%B5
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB_%D2%9B%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80%D2%9B%D1%8B%D1%82_%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D0%B3%D1%96%D1%80
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%80
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Сонымен бірге Жібек жолы бойында орналасқан Оңтүстік Қазақстан жеріндегі 

ірі қалалардың атқарған рөлі, көршілес елдермен байланыс жасауға 

қолайлылығы мен орналасу ерекшелігіне қысқаша мағлұматтар беріледі. 

Сарайшық - Атырау қаласынан 55 шақырым жерде, Жайықтың оң жақ 

жағасында бір кездегі атақты Сарайджук (Сарайшық) қаласының қираған орны 

жатыр. Қаланың іргесі XI ғасырда қаланған, гүлденген дәуірі  

XIII-XIV ғасырлар аралығы. Қала Еуропа мен Азияны жалғастыратын керуен 

жолы бойында орналасқан. Мұнда салтанатты сарайлар, керуен-сарайлар, 

моншалар, мешіт-медреселер салынған. Қала  Алтын Орда  хандары жерленген 

қасиетті орынға айналған. 

Қазіргі Тараз қаласының орнындағы ежелгі қала. Бұл жайындағы 

алғашқы дерек грек елшісі Земархтың хабарламасында айтылады, ал 630 жылы 

Сюань Цзанның жазбасында ірі сауда қаласы ретінде сипатталады. Тараз VII- 

VIII ғасырда Ұлы Жібек жолында орналасқан сауда және қолөнер орталығына 

айналған. Мұнда оңтүстіктің күміс кендері мен терістіктегі қимақтарға баратын 

керуен жолдары тоғысатын. X ғасырдағы араб географы әл-Макдиси былай деп 

жазды: «Тараз - бақтары көп, халқы тығыз қоныстанған, қамал сыртынан терең 

орлар қазылған, төрт қақпасы және төңірегінде елді мекені бар ірі бекіністі 

қала». Тараз қазіргі Тараз қаласының орнында орналасқанын алғаш  

В.В.Бартольд  дәлелдеген. Кейін археологтар М.Е.Массон, A.Н.Бернштам, 

Е.И.Агеева, Г.И.Пацевич, Т.Н.Сениговалар қаланың көлемін, құрылысын, 

мәдени қабаттарының қалыңдығын анықтады. Соның нәтижесінде Тараздағы 

өмір б.з. I ғасырда пайда болып, XVI ғасырға дейін өмір сүрген деген 

қорытынды жасалды. 

Отырар -Қазақстанның ортағасырлық ірі қалаларының бірі. 

Сырдарияның Арыс өзеніне құяр сағасына таяу орналасқан. Отырар қаласының 

аты VIII ғасырдан бастап аталғанмен, оның бастапқы тарихы б.з.б. II ғасырда 

Сырдарияның орта ағысында пайда болған Қаңлы (Кангюй) мемлекетінің 

тарихымен тығыз байланысты. IX ғасырдың ортасынан бастап Отырар Фараб 

деп те аталған) Самани әулеті мемлекетінің ықпалында болды. Осы кезеңнен 

бастап бұл өлкеде сауда- саттық жасау, ғалымдардың «білім қууды көздеген» 

саяхаттары адамдардың ой-өрісін кеңейтті, өнердің, ғылым мен колөнер 

кәсіпшілігінің таралуына ықпалын тигізді. Энциклопедист-ғалым Әл-Фарабидің 

осы қаладан шығуы кездейсоқ емес. Отырардың алып жатқан ауданы 200 

гектарға жетіп, нағыз Шығыс қаласына айналды. Орта Азия мен Қазақстан 

қалаларының мәдениеті мен экономикасының дамуын монғол шапқыншылығы 

тежеді. 1219 жылы күзде монғолдар қаланы қоршап, 6 айдан кейін басып кіріп, 

халқын қырғынға ұшыратты. Қазіргі кезде қала орны ғана сақталған. 

Құлан -орта ғасырдағы (VII-XII ғ.) шағын қаланың орны. Жамбыл 

облысындағы Тұрар Рысқұлов ауданының орталығы Құлан ауылы. Қала туралы 

алғашқы тарихи деректер VII ғасырдан бастап белгілі. Саяхатшылар Ибн 

Хордадбек, Құдам жолжазбаларында Құлан Тараз қаласының шығысына таман, 

Ұлы Жібек жолындағы қала деп көрсетіледі. Әл-Макдиси Құланды 10 ғасырда 

былай сипаттады: «Күмбезді мешіті бар, мықты қоршалған қамал. Бұл үлкен 

Тараз жолының бойында орналасқан бекіністі қала». 1963—65 ж. Қазақстан 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D2%A3%D1%82%D2%AF%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%8B%D1%81
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB-%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%8B%D0%BB_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
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Республикасы Ұлттық Ғылым академиясының (ҰҒА) археологиялық 

экспедициясы (Қ.А.Ақышев) зерттеп, қазіргі Тұрар Рысқұлов ауданындағы 

Құлан ауылы маңындағы төбе-төбе үйінділерді ежелгі Құлан қаласының орны 

деген қорытындыға келді. 

Қойлық - Қаялық Іле алабындағы аса ірі ежелгі қаланың орны (ІХ-ХІІІ ғ.). 

Қойлық қарлұқ қағаны - Арыслан ханның ордасы болған. Бұл қала туралы 

монғол кағаны Мөңкеге жіберілген француз елшісі Вильгельм де Рубрук  

1253 жылы жол жазбаларында: «Біз сол жерден бұрын базары болған және оған 

көптеген көпестер катынап тұрған Қаялық деген үлкен қала таптық» - деп 

жазады. Қаланың тұрған орны туралы түрліше жорамалдар бар. Қазақстан 

Республикасы ҰFA археологтары жүргізген соңғы жылдардағы археологиялық 

зерттеулер қаланың орны қазіргі Алматы облысы Сарқант ауданы Қойлық 

ауылы маңындағы қираған құрылыстар екенін анықтады. 

Саудакент - орта ғасырлардағы ірі қалалардың бірі. Қаратаудың солтүстік 

беткейінде қазіргі Байқадам кентінің маңында орналасқан. Ежелгі деректерде 

ол Сугулхан (X ғ.), кейінірек Сулхан (XIII ғ.) деген атпен белгілі. Саудакент 

VII-XII ғасырларда Қаратаудың солтүстік бөктері арқылы өтетін керуен жолы 

бойындағы ірі сауда мен қолөнердің орталығына айналған. ҚазКСР ҒА-ның 

Орталық Қазақстан археологиялық экспедициясы қазба жұмыстары кезінде  

11 мұнаралы дуалмен қоршалған ескі қаланың орнын аршып алған. Қала 

орнынан табылған құмыралар, қыштан жасалған түрлі ыдыс-аяқтар оның  

VI-XV ғасырларда өмір сүргенін дәлелдейді[3, 198 б]. 

Қазіргі кезде тәуелсіздік алған Қазақстан өзінің жерінің байтақтығын 

икемді пайдалана біліп транспорттық көпір болу саясатын жүзеге асыра 

бастады, яғни Ұлы Жібек жолын қайта түзетудің бір көрінісі десек те болады. 

Әрине ол кезең мен қазіргі уақытты салыстыру мүмкін де емес шығар. 

Бірақ көршіміз Қытай Халық Республикасынан ағылған жүк тасқыны қазір 

күннен-күнге еселеп артып, көбейіп келеді. Биыл ұшақтардың еркін еліміз 

территориясынан ұшып өтуіне терминал салынып отыр. Демек, Ұлы Жібек 

жолымен кезінде әуелеп ұшқан құстар жүрген ауамен де қатынасу күшейе 

түсуде. Бұл Жібек жолына жан біткендігін білдірсе керек. 

Көшпелілер мен отырықшылар арасындағы байланыстар нәтижесінде 

көшпелілер территориясында жаңа үлгідегі қалалық мәдениет орнықса, 

отырықшылар көшпелілердің көшіп-қонуға қажетті жүк көлік арбаларынан 

бастап, мал шаруашылығының көптеген әдістерін игерді. 

Ұлы Жібек жолының саясат пен дипломатия тұрғысындағы негізгі 

жетістіктері өте көп. Қытай империясымен көшпелі үйсін, қаңлы, орта 

ғасырдағы түрік тілдес мемлекеттер арасындағы өзара байланысты нығайта 

білді. Ұлы Жібек жолының қаншалықты маңыздылығын осы жолдың 

маршрутымен қазіргі таңда «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» магистралының 

салынуынан көруге болады. «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» маршруты біздің 

еліміздің территория аумағымен жүріп өтуі «Ұлы Жібек жолы» бойында сол 

заманда еліміз аумағында мекендеген мемлекеттердің осы жол арқылы Шығыс 

пен Батысты жақындастыруда саяси дипломатиялық маңызды рөл 

атқарғандығын көреміз. 

http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D2%B1%D2%9B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D0%B4%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Әлемнің, дүниенің шартарабының байланысы, қарым-қатынасы барған 

сайын күшейіп келе жатқан орта ғасырдың бастапқы кезінің өзінде-ақ елдерге 

әлемдегі төрт патшалық жөніндегі ортақ пікір кеңінен тарады. Бұлардың 

әрқайсысының тек өзіне ғана тән қайталанбайтын ерекшеліктері бар деп 

есептелді. Осыған орай, олар жұртшылық санасында оңтүстікте піл патшасы 

(үнді елі) батыста – бағалы, құнды заттар патшалығы (Иран, Византия), 

солтүстікте – арғымақтар патшалығының иелігі (түрік қағанаты), Шығыста – 

адамдар патшалығының империясы (Қытай) болып бөлінді. Осы 

патшалықтардың арасында тығыз қарым – қатынас, алыс-беріс, бірінің 

жетістігін екіншісінің игеруі сияқты игі істер кеңінен өрістеді. Оның өрістеуіне 

батыс пен шығысты, шығыс пен батысты жалғастырып сауда –саттық, мәдени 

байланысты өркендетуге арқау болған Жібек жолы мықты ықпал жасады. 

Шығыстан батысқа Қытайдың Жібек тауарларын тасымалдау үшін ашылған 

бұл жолмен батысқа ағылған саудагерлер батыстан алтын, алмаз, аң терісі, қару 

– жарақ, жылқы алып қайтты. Осы жолдың нақ ортасындағы Қазақстан 

қалалары шығыс пен батыстың байланыс аясына кеңінен таралды. «Ұлы Жібек 

жолы және Орта ғасырлық Қазақстан» деген еңбегінде К.Байпаков пен 

А.Нұржанов атап көрсеткендей, Шығыс пен Батыс, Азия мен Еуропа тоғысқан 

Қазақстан қалаларында біріне бірі ұқсамайтын мәдениеттердің өзара кірігіп, 

бір- бірін байыта түсулеріне аса қолайлы жағдай, ахуал туды. Өзара қарым – 

қатынас жасасу нәтижесінде отырықшы қалалықтар мен көшпенді тайпалар 

адамзаттың ежелгі мәдениеті алқасында маржандай жарқыраған мәдениет 

жасай алды[4, 43 б.]. 

Шынында, қалалар халықтың мәдениетін, салт-дәстүрін қалыптастыруға, 

өнерін өркендетуге үлкен үлес қосты. 

Ұлы Жібек жолының маңыздылығы соншалық, тарихи қиын 

процестерден өте отырып, қазіргі таңда осы жол торабының елдерді 

байланыстыру пайдалылығын ескере отырып, құрлық транспортын дамыту 

нәтижесінде «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» жолының салына 

бастағандығының айқын дәлелі. Сондықтан, Ұлы Жібек жолы - саяси 

дипломатия айнасы болды десем қателеспейміз. 
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Өтейұлы Оспанқожа 1862 жылы Торғай уезінің, Қызбел ауылының 

Шобан бөлімшесінде дүниеге келген. Бала кезінен бастап бабаларының салып 
кеткен дін жолындағы істерін жалғастырып, осы уездің ислам дінін 
таратушыларының бірі болған. Халықты жинап, алдағы болатын табиғат 
дүлейлерімен, қуаңшылық, молшылық кезеңдерін кітап көтеру арқылы жеткізіп 
отырған, көріпкел әулие адам. Ол діни сауаттылықты халқына жеткізу үшін өз 
қаражатына Сарықопа болысынан мешіт салып, медресе ашқан. Онда белгілі 
ақын Күдері Жолдыбайұлымен осы төңіректің молдалары Мұхаммедуәли 
Бекетов, Қапыш Жүсіпұлдары дәріс алған. Халыққа діни қызмет ете жүріп 
мұсылманның бес парызының бірі қасиетті Меккеге барып, қажылық сапарын 
өтеді. Бұл 1911 жыл болатын. Өзіне дарыған қасиетінің бірі емшілік еді. 
Әсіресе, есіріктеніп келген адамдардың дертін үшкіріп қайтарумен қатар, 
жоғалған мал-мүліктерінің табылатынын не болмаса қолды болғанын ашық 
айтқан. Ол өмірінің соңына дейін келер жылы елге қандай нәубет болатынын 
болжап айтқан кісі. Осындай тамаша тұлға 1928 жылы дүниеден озды, өзі 
салдырған мешітінің қасында жерленіп, қазіргі таңда Оспанқожа қорымы деп 
аталады. өзі дүниеден өткеннен кейін Торғай жұрты әулие басына барып шырақ 
жағып, тәуіп етіп, Алладан тілек тілейді. Қазіргі таңда Торғай халқы өз 
қаражаттарымен тұрғызған Алланың үйіне осы әулиенің атын берген [1]. 

Қожа деген кім, қожа сөзінің адамды еліктіріп, еріксіз өзіне баурайтын 
тылсым сыры неде? Осы жайлы бірер түсінік. 

«Қожа» - ардақты Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (С.Ғ.У.) алғашқы 
халифаларының ұрпағы. Қазақ ішіне мұсылман дінін таратып уағыздаушы, 
ұстаз, ағартушы. Мұхаммед Әләйһиссаламның төртінші шаһаржары хазреті 
Әлидің (р.ъ) баласы Хұсайыннан өрбігендері Саид қожалар дейді. Ал қазақ 
арасындағы қожалар Шәмші Ахмет және Шайқы Бұзырық деген екі үлкен 
салаға бөлінеді. Шайқы Бұзырықтан Қожа Ахмет Яссауи, Арыстанбап, Шәмші 
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Ахметтен Хорасанқожа, Қырық Садақ, Дуанақожа, Бақсайыс, Аққожа, 
Жүсіпқожа, Сейітқожа, Түрікпенқожа, Қылыштыққожа өрбиді. 

Біз сөз етіп отырған Оспанқожа атамыз Хорасанқожадан тарайды. Хорасан 
қожаның шын есімі Әбдіжәлел, 8-ші ғасырдың бас кезінде Орта Азия мен 
Қазақстан жеріне мұсылман дінін орнықтыру үшін ағалары Ысқақбап, Қарахан 
баппен Арап сахарасынан келеді. Бұған дейін Әбдіжәлел бап Иранның Хорасан 
деген шаһарының қамалын бұзып, Иран елін Исламға енгізіп, өзі сол қалаға патша 
болған. Сол себепті Хорасан қожа аталады.Әбдіжәлелбапқа Алланың берген 
қасиеті – оның денесіне оқ дарымаған, сүйегіне қылыш батпаған. 
Әбдіжәлелбаптың кейінгі кезеңі Түркістан елдерін мұсылмандыққа енгізумен, өзі 
осы жерде Сырдария өзенінің бойындағы « Тотықұс » аралында ғұмыр кешкен. 
Сол жерлерде мешіт-медресе салдырып, халықты Хақ дін Исламға уағыздап, 
мұсылмандар қатарын көбейткен. Әбдіжәлелбап тек әскербасы, аруақты, киелі 
адам ғана емес, сонымен қатар үлкен емшілік қасиеті бар, жазда жауын 
жаудырып, қыста боран соқтыратын, аспандағы бұлтты өз қажетіне жаратып, 
табиғат құбылыстарын тамыршыдай дөп басып, келер жылдың жайлылығын яки 
қуаңшылығын, мал мен жанның амандығын, өсімін дәл танып болжап отыратын 
абыздық жоғары тылсым күш иесі де болған. Әбдіжәлелбаптың бұл қасиет-
қарымы ұрпақтарына да дарып, жалғасын тапқан үрдіске айналған. Осынау 
Әбдіжәлелбаптың ұрпақтарына мирас болған бабалы болған абыздық жолы шұбар 
атты Мәлімқожа, Әлім, Көкен, Қосым, Сейіт, Естай атты үрім - бұтағына да 
дарып, Оспанқожа атамыздың бабасы Хаши абызға да көшкен [2]. 

Хаши абыз қарадан шыққан хан, белгілі бекзат данышпан Шақшақұлы 
Жәнібек атамыздың рухани ұстаз – пірі, ақылдасы, бастас, досжар адамы болған. 
Ел қамын жеген сайыпқыран Жәнекең Хаши абыздың Арғын-Қыпшаққа пір 
болып, тіл- мұсылмандықтан аса алмай, надандықта ғұмыр кешкен жұртын 
имандылыққа ұйытып, мұсылман дінін орнықтыр деп өтінгенде, өзінің көп ұзамай 
дүниеден озатындығын айтып, достығымыздың, жарасымды сыйластығымыздың 
белгісі, өткен жақсы күндеріміздің куәсі болсын, алты балам бар, соның 
қалағанын аларсың, қайынағам Қосымқожаға аманаттармын, деген екен. Қазақтың 
жорық – шабуылсыз өткен күні бар ма, жаулармен жағаласып, майдандасып 
жүргенде арада зымырап жылдар өтіп, ұрыс толастап ел есін жиып, жайлы 
қонысқа ірге қондырып, көңілдері жайланған бір сәттерде ел жақсылары Жәнібек 
атамызға қолқа салып, Хаши абыз екеуінің арасындағы уәдені еске салады. Сөйтіп 
«сабақты ине сәтімен» дегендей, ол кездері Торғайдан Бұхар, Тәшкенге керуен 
жүреді екен, олар айлап, күндеп барып оралады екен, елдің қажетін шығару үшін 
керуенге ел ағаларынан, білікті, қажырлы азаматтарды Жәнекеңнің 
тағайындауымен аттандырады екен. Бұл жолғы керуенбасылық Торғай 
дуанындағы Арғын атамның Жылқыайдар руының Солтанның Ақбикешінен 
туған Қожаназар атамыздың еншісіне бұйырып, жол жүргелі атан - түйесін 
қомдап тұрған сәті екен, Жәнібек баһадүр Қосымқожаға хат жазып, Хаши абыз 
аманатын орындауға ниет білдіреді. Сөйтіп, Қожаназар атамыз Бұхар-шәріпке 
аман-есен жетіп, Қосымқожамен кездесіп, ол күндері Хаши абыз дүние салған 
екен, орнына дұға оқып, хатты табыстап, Қосымқожаның кеңесімен алты баланың 
кенжесі 16-17–лердегі Азынаны елге алып келіп, Жәнібек атамызға табыстырады. 
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Кемеңгер, дана Жәнібек Азынаны асықтырмайды, елдің ауанымен, 

тұрмыс, тіршілігімен таныссын, біліссін, ау-жайын байқасын деп өз қолында 

бір жыл, Қарабалуанда бір жыл, Қыпшақтарда бір жыл қонақтатып елді 

имандылыққа ұйыттырып, Ислам қағидаларының орнығып қалыпқа түсіуіне 

жағдай туғыздырады. 

20 жасқа келіп, оң-солын ажырататын кезге келгесін Азынаны алдырып : 

- Енді елмен таныс – біліс болдың, еншілес, қоныстас болуға кімді 

қалайсың, деп Азынаның өзіне ой артады. Сонда тұрып: - Әуелде көрген, таныс 

болғаным Қожаназар атам еді, Сіз қарсы болмасаңыз Қожаназар атамның 

қолына барар едім, дегесін жігіттің сөзі өз ойымен ұштасқанына ризалық 

танытқан Жәнібек атамыз Қожаназарды алдырып, Азынаны тапсырады,. Жолай 

бозбала жігіттің ата-бабадан мирас болып жалғасып келе жатқан әулиелік 

кереметін көріп, куәгер болған , қасиетіне тәнті болып, соның баршасын 

Жәнібек атамызға ризалықпен баяндап берген Қожаназар атамыз бұл мәмілеге 

қуана келісімін беріп, Азынаны еліне әкеліп, ұлан-асыр той жасап, өзінің 

Наурызбай, Дәуітбай, Құрман есімді үш ұлы бар екен, қолына асықты жілік 

ұстатып, сен де менің бір ұлымсың деп, кенжесі Құрманмен еншілес қылады. 

Өз балаларынан кем қылмай үйлендіріп, кейін «Абыз шығанағы» деп аталған 

жерден қоныс береді. Жылқыайдар атам балалары да, қалды Торғайдың 

мызғымас қос босағасы Арғын – Қыпшақ атаулы Азына абызды төбесіне 

көтеріп, алдынан қия кеспей, айтқан шариғат өсиетіне ден қояды. Азына абыз 

да әке аманатына адалдық танытып, Құдай берген киесі мен қасиетін елдің 

амандығына, халықтың береке – бірлігіне жұмсап, әр жылы 22 наурыз күні 

елдің игі-жақсыларын жинап, кітап ашып, табиғат құбылыстарынан сыр ашып, 

жыл маусымының қалай өтетінін болжап, ел ішінде болатын түрлі індет-апат 

жайлы сақтандырып, одан құтылудың жолын да нұсқап отырған. Бұл дәстүрді 

Абыздың немересі Оспанқожа да жалғастырған . 

Азына бабамыздың Қожаназар атамыздың өтінішімен киіктің текесін 

қасиетімен матап, кейін атаның қиылып сұрауымен қайта босатуынан аруақ 

көшпелі болды дейді Абыздың қазіргі ұрпағы Ғазиз қажы Малтабар абыздың 

төрт баласы Итемген , Өтей , Сүтей , Тобыл тұсында біршама үзіліс болады. 

Елдің ендігі үміті Малтабар абыздың немерелері Оспанқожа мен 

Сәтмағамбетте болатын. Бұлардың аяқ алысы , елді сүйіндіріп тұрған сәтте 

бабалар бағы, аталар аруағы Өтейдің бел баласы Оспанқожаға қонып, бірер 

жылда Оспанқожаның атақ-даңқы Торғайдан асып, шартарапқа жайылады. 

Оспанқожаның үшкіргені ем болып, әсіресе есірік, жүйке ауруларына 

ұшырағандар мен жын-перінің салқыны тигендер Қожекеңнің алдын бермей, 

талайлар дертінен сауығып, Оспанқожаның мәртебесі, дәрежесі, емшілік 

қасиеті ел аузында аңыз болып айтыла бастайды . Оспанқожаның Алаш 

баласына, киіз туырлықты исі қазақ жұртына, мәлім болып, атағын шығарған 

үлкен оқиға 1913 жылғы Романовтар әулетінің орыс тағын иеленгенінің 300 

жылдығына Торғай үиезінен арнайы барған, белгілі бекзат Шақшақ Жәнібектің 

ұрпағы, қазақтың : «Ойда-Шеген, қырда – Беген тұрғанда қазақты жау ала ма ?» 

,- деп ерекше әспеттейтін атақты Шеген бидің немересі, үкімі барша Торғай 

дуанына жүріп тұрған, қақырығы – құйма алтын, түкірігі түйме алтын, ел ағасы 
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Қорғанбек барып, Петерборды аралап, патшаның сән-салтанатын көріп, 

патшадан шен-шекпен иеленіп, мол тарту – таралғымен оралып елге қайтқанда 

қатты науқастанып, ұнжырғасы түсіп, сүлесоқ, мең-зең болып келген жақсы – 

жайсандарға тіл бермей жата беріпті, - деп еске алады Ғазиз қажы. – Осынау 

кеселден арылып, тілге келер ме екен деген үмітпен Тұз деген жерді 

мекендеген, Бұхарай – Шәріптен оқып, 12 пәннен хатым-кардан болып қайтқан 

Тұрлығұл Ханафия хазіретті алдырып қаратқанда, дәрменсіздігін білдіріп бас 

шайқап, хазірет жарықтық : - Бұл менің қолымнан келер түрі жоқ. Мұны 

қайтарса тек менің шәкіртім Абыздың немересі Оспанқожа қайтарар, - деп 

рұқсатын беріп, ат шаптырып Оспанқожаны алдырған екен. Осы жолы шәкірт 

Оспан Қорғанбектей ел ағасын алдына алып дем салып, аруақтардың 

жетелеуімен өңкей ығай мен сығай ел жақсыларын далаға шығарып жіберіп, 

Аллаға сыйынып, дерті жанына батып қиналған Қорғанбекті оң жағынан 

тартып жібергенде: - Қожеке-ай, енді жаным кірді ғой, мына жағынан да бір 

тартшы ,-деп дүр сілкініп , басын көтеріп , ұшатын құстай қомданып тілге 

келген екен [3]. 

Сонда есік алдында тұрған туыстары : -Ойбай-ай , мынау қара бала 

Қоқышжанға қол көтерді-ау , деп жылап жібергенде Дәуренбек :-Жынданған 

адамды сабамақ түгілі байлап қоятын , ұрса ұрсын , ата-жолы , жазылса 

болды»,-депті .Міне, осы оқиғадан дүйім жұртқа Қарақожа атанып , 

Оспанқожаның аруағы аспандап , ел құрметіне бөленіп , көп алғысын иеленген 

екен . Иә, атамыздың Құдай берген қасиетін айтып тауысар кім бар дейсің , 

керемет иесі әулиелігіне көзі тірісінде тәнті болғандардың бірі атақты Құнанбай 

қажының өзі аруағына бас иген, Троицкідегі ғұлама , ишан-хазірет Зейнолла 

атамыз екенін айтпасқа болмас. Қостанайдағы 115 жылдық тарихы бар 

Ақмешітті салдырған, басқа да игі істерімен есімі тарихта қалған Әбдіғали 

Яушев бір түнде науқастанып, науқасы қатты шошындырған ағайындары 

Зейнолла хазіретке ат шаптырғанда, қайран, әулием-ай, бұл дерттің шипасын 

Аллах нәсіп қылса тек қана Торғайдан шығып, атағы жер жарған жас әулие 

Оспанқожаның қолынан келеді, соны алдырыңдар, деп келгендерді 

табалдырығынан қайтарғаны неткен көрегендік десеңізші! 

Ақыры Оспанқожаны алдырып, көпес Яушев осылайша дертінен 

дауаланған екен. Ел әулие деп таныған Оспанқожа атамыздың тағы бір кереметі 

дүниеден өтерден бір жыл бұрын ел-жұртын аралап, бұл өзінің оларды соңғы 

көруі екенін, ендігі жолығысуды Аллаһ жазса қияметте көретіндігін, 

тіршіліктегі артық-кем айтқаны болса, кешірім өтінетіндігін айтып қоштасады. 

Ақыры бір жылдасын жұма намазына жиналған жамағатқа: - Ал, жамағат 

алдымызда дінге зауал, халыққа зобалаң туғызатын қатерлі бір зұлмат келе 

жатыр. Мен науқаспын. Аллаһтың алдында тырнақтың қаралдысындай 

қадырым болса, мен осы дертімнен айықпай дүние салсын деп тілек – 

дұғаларыңды беріңдер. Сол зұлматты мен көрмесін десеңдер осылайша дұға 

қылыңыздар, - деп көптен бата сұрайды. 

Лажсыздан жамағат айтқанын орындайды. 

Көп тілегі, өз ниеті қабыл болып 12 шілде 1928 жылы дүние салады. 
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АННОТАЦИЯ: Статья посвящена историческому деятелю Домалак ана 

и историю мавзолея Домалак ана, который входит в список 

«Общенациональных сакральных объектов Казахстана» в Туркестанской 

области. Также рассматрывается, что Домалак ана – реальная личность которая 

жила и участвовала в исторических событиях, и является матерью нескольких 

казахских родов. - мать нескольких казахских родов, живших в реальной 

истории, участвовавших в исторических событиях. Характеризуется место 

мавзолея, построенного по завещанию самой Домалак ана, и значение этого 

святилища в народном сознании. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мавзолей Домалак ана, Туркестан, Домалак ана, 

Байдибек ата, Нурила, Жарыкшак 

ANNOTATION: The article is devoted to the historical figure Domalak Ana 

and the history of the mausoleum Domalak Ana, which is included in the list of 

"National sacred objects of Kazakhstan" in the Turkestan region. It is also considered 

that Domalak Ana is a real person who lived and participated in historical events, and 

is the mother of several Kazakh families. - mother of several Kazakh families who 

lived in real history and participated in historical events. It describes the place of the 

mausoleum, built according to the will of Domalak Ana herself, and the significance 

of this sanctuary in the national consciousness. 

KEYWORDS: Domalak ana mausoleum, Turkestan, Domalak ana, Baidibek 

аta, Nurila, Zharykshak 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы - еліміздің дамуы мен нақты қадамдарын көрсететін маңызды еңбек. 

Аталған мақаласында Н. Назарбаев: «Жергілікті нысандар мен елді мекендерге 

бағытталған «Туған жер» бағдарламасынан бөлек, біз халықтың санасына одан 
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да маңыздырақ – жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңіруіміз керек. Ол 

үшін «Қазақстаның қасиетті рухани құндылықтары» немесе «Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы» жобасы керек. Әрбір халықтың, әрбір 

өркениеттің баршаға ортақ қасиетті жерлері болады, оны сол халықтың әрбір 

азаматы біледі. Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі», - деп атап 

көрсетеді[1.] Олай болса, қасиетті орындар, киелі жерлер – рухани жаңғыру 

идеясының жанды көрінісі. 

Қазіргі Түркістан облысының Бәйдібек ауданында Қаратаудың күнгей 

бетіндегі Балабөген өзенінің аңғарында қазақ халқының абыз аналарының бірі, 

халық арасында Домалақ ана атанған Нұрила Әли Сыланқызы зиратының 

басына тұрғызылған кесене орналасқан. Домалақ ана кесенесі  елдің арнайы 

келіп зиярат ететін киелі орындарының бірі ғана емес, сонымен қатар 

«Қазақстанның жалпыұлттық киелі орындары» жобасына енген қасиетті мекен. 

Домалақ ана кесенесі 1456 жылы күмбездері бар 4 қабырғалық мазар 

түрінде салынған. Домалақ ананың немересі Дулат арнайы Бұхарадан Абдулла 

Шері есімді шеберді алдыртып алғашқы кесенесін тұрғызған. Кесене кейінгі 

тарихында бірнеше рет жаңартылған. Кесененің алғашқы үлгісі біздің уақытқа 

дейін жетпеген. 1957 жылы қайта қалпына келтірілген кесене көп сақталмаған. 

Кесене 1996 ж. Маңғыстаудан арнайы әкелінген ақ таспен қайта қаланған. 

Жерден 12 метр биіктікте сегіз жапырақты етіп өріліп, негізгі бөлігінің үстіне 

күмбез орнатылған[2]. Кесененің құрылысын жүргізуші және жобасын 

жасаушы сәулетшісі – Саин Назарбеков. 2017 жылы кесене жанынан 

келушілерге қызмет көрсететін орын салынған. 

Домалақ ана тарихта өмір сүрген, ұрпағы бірнеше рулы қауымға айналған 

елдің анасы. «Нұрила» есімінің өзі – араб сөзі, қазақша «Алланың нұры» деген 

ұғым береді. Домалақ ана кезінде батыр әрі би болған тарихи тұлға Бәйдібектің 

үш әйелінің бірі болған. Бүгінгі Албан, Суан, Дулат тайпалары Бәйдібектің 

Домалақ анадан туған Жарықшақ деген ұлының кіндігінен тараған. 

Көзі тірі кезінде «Домалақ ана» деген қастерлі атқа ие болған Домалақ 

ананы Жамбыл Жабаевтың өзі жырлаған. Қазақтың атақты ақыны Кенен 

Әзірбаевтың көрсетуінше, оның төл есімі «Бибісара» екен. Ал Жүсіпбек 

Шайқыисламның көрсетуінше, ол қожаның қызы болатын, төл аты – 

«Нұрбибі». Қазақтың едәуір бөлігінің анасы – «мамасы» ретінде Бауыржан 

Момышұлы шығармаларында кездеседі[3]. 

Ел аузындағы әңгімелер мен зерттеу еңбектерде Домалақ ананың өмірі 

мен өмір сүрген кезеңі, азан шақырылып қойылған есімі, Домалақ ана 

аталуының себептері жайлы бірнеше көзқарастар кездеседі. «Түркістандағы 

Яссы қыстағында дүниеге келген» деген тұжырым болғанымен ананың азан 

шақырып қойған аты туралы да түрлі пікірлер бар. Мәселен, Кенен ақын 

Домалақ ананың шын атын Бибісара деп атаса, шежіреші И.Үсіпұлының 

нұсқасында ол Бибімәриям (Ергөбеков Қ, «Бәйдібек баба мен Домалақ 

ана»1999 Шымкент) деп айтылған. Жүсіпбекқожа Шайқысламның шежіресінде 

тума атты Нұрбүбі («Қазақ шежірелері») деп көрсетлсе, Диқанбай батырдан 

жинаған Н.А. Аристов дерегінде ол Нұрила («Қазақ кеңес энциклопедиясы») 

деп көрсетеді. Шежіреші Көпжасар Мәденұлы баян еткен аңыз-әпсанадан 
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Домалақ ананың аты – Мейір бегім болғанын көреміз. Бәйдібекпен некесі 

қиылғаннан кейін ол Мейір бибі атанады. Бұл есім парсы тіліндегі шежіре 

деректерінде Бибі Мэриль (Дүйсенбаев Д. «Домалақ ана») болып көрсетіледі. 

Домалақ ананың (Нұриланың) «Диһнат мама» атануы тарихына келсек, 

бұл – естеліктің ең негізгі тарауы. Бұлақ басында қара лашықта қалған 

қарапайым әйел мәселені ақылға жеңдіріп, тапқыр шешіммен қарақшылардың 

теріс қылығына тосқауыл қояды. Бұл эпизодтар бүгінгі ұрпақты ұлы әжеміздің 

адамгершілік өнегесін қастерлеуге, тәлім алып, оны көкірегіне орнықтыруға 

үндейді [4]. Домалақ ана парсы тілінен аударғанда «Дихнат мама», яғни Әулие 

ана мағынасын білдіреді. 

Зерттеулерде Бәйдібектің екінші әйелі – Домалақ ана әулие деп 

көрсетілген болатын. Үлкен жүректі, ізетті, өзгенің қайғы-мұңы мен 

қуанышына ортақтаса алатын ана емшілік пен көріпкелдік қасиеттеріне де ие 

болған[3]. Өзгені де өз баласындай көріп, төңірегіне аналық мейірімін шашқан, 

барынша кішіпейіл, алдағы күннің жайын ойлап айтар сөзі ақиқатқа айналған 

болжампаз, көреген қасиетін құрметтеген ұрпақтары сол заманның өзінде-ақ 

оның атын атамай, жаратылысынан бойы шағын болғандығына қарай «Домалақ 

ана», «Домалақ ене» деп атап кетіпті[5]. 

Домалақ ана Түркістандағы Йасы қыстағында дүниеге келген. Мақтым 

Ағзамның жалғыз ұлы, ержүрек батыр Ақсақ Темірдің қарамағында әскер 

басқарған Әли Сланның қызы. Шешесінің есімі Нұрбике – Уәйіс ханның апасы 

еді. Домалақ ананың әкесі Әли Слан 1388 жылы Ақсақ Темір әскерінің 

құрамында Алтын Ордаға аттанарда әйелі Нұрбике мен Нұриланы (Домалақ 

ана) Түркістандағы әкесі Мақтым Ағзам қожаның үйінде қалдырады. Бірде 

Түркістан маңындағы Қарашық өзенінде суға түсіп жатқанда Нұрбикені жылан 

шағып өлтіреді. Әкесі әскерден келмеген, анасынан тірідей айырылған Нұрила 

бабасы Мақтым Ағзамның тәрбиесінде өседі. Атасы немересін "барынша 

еркелетіп, оның көңіліне сергек сезім сәулесін ұялатуға ұмтылады". Ұлы жүздің 

шежіре деректерінде Мақтым Ағзамды Қожа Ахмет Яссауи қызы Гауһар 

бибінің ұрпағы екендігі, сонымен қатар, Мақтым Ағзам - адамның аты емес, 

діни атағы екендігі туралы деректер көрсетілген. 

Атасы Мақтым Ағзамның өсиетімен Домалақ ана он тоғыз жасында 

(1397) Бәйдібек биге тұрмысқа шығады. Аңыздардың бірінде Нұрила 

анамыздың атасы Мақтым Ағзамның түс көргендігі айтылады. Түсінде Қожа 

Ахмет Яссауи баба аян беріп: «Жалғыз немере қызыңа әулиелік дарып, бақ 

қонады. Оның білегінен кім ұстаса, сол адамға некесін қиып қос! Үбірлі, 

шүбірлі бақытты болады»,- депті. Ояна кетсе, түсі екен. «Иә, Құдай, осы түсімді 

Пайғамбардың өзі жорып, Нұрила қызымды бақытты қыла гөр, аумин!» деп 

бата қылыпты.  Ол уақытта Нұрила сегіз жаста болса керек, мешітте дәріс алып 

жүрген кезі екен. Жылдар жылжиды. Нұриланың жасы он төртке толады. Бір 

күні Нұрила құдыққа суға барады. Ол уақытта суды түйе мойнақ қауғамен 

тартатын. Нұрила қауғаны құдыққа түсіріп, су тола түйе мойнақты кері тарта 

бергенде, шығыр ағытылып кетіп, қауға-мауғасымен қыз терең құдықтың 

түбіне күмп ете түседі. Бұл жәйтті ойнап жүрген балалар көріп, ауылға хабар 

береді. Құдық басына елден бұрын жеткен Бәйдібек құдыққа еңкейіп қараса, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D3%99%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B8
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қыз қауғадан ұстаған күйі су бетінде қалқып тұр екен. Нұриланы құдықтан 

тартқан Бәйдібек қыз құдық аузына жеткенде білегінен ұстап, шығарады. 

Мұздай туға тоңып қалған Нұриланы Бәйдібек шапанына орап, атасының үйіне 

апарады. Келесі күні Түркістаннан Нұриланың Мақтым атасы келеді. 

Мәселенің мән-жайына қаныққан ақсақал бірде көрген түсін есіне алып, Қожа 

Ахмет бабасының аяны бойынша немересінің білегінен кім ұстаса, сол адамға 

ұзатуы тиіс екенін айтады. 

Атасының айтқан өсиеті бойынша толысқан шағында 1397 жылы он 

тоғыз жасында Бәйдібек биге тұрмысқа шығып, ақ некесі қиылады. Осы 

деректе Бәйдібек бидің 1356-1419 жылдары өмір сүргендігі жазылады. Ақылды 

да, ажарлы табиғи жаратылысына байланысты Нұрила өз ортасында "Домалық 

ана" атанды. 1398 жылы Нұрила екіқабат болып, босанғанға таянған кезде 

Бәйдібек қырық жігітімен тауда жатады. Нұриланың түсіне ұлы бабасы Қожа 

Ахмет хазіреті кіріп: "Ұл табасың, есімін Тілеуберді қой" деп аян береді. Көп 

кешікпей босанып, ұл табады. Ұлға Тілеуберді деп есім қойылады. Жас сәбиге 

Бәйдібектің бірінші әйелі Сары бәйбішенің күндестік пен қастандық жасауынан 

балаға "Жарықшақ" лақап есімі таңылады. 1402 жылы бір қызы дүниеге келеді. 

Төле бидің тарихын жазған Сәрсенбі Дәуітұлы Домалақ ананың көне 

шежірелерде үш қызы болғандығын жазады. Олар Қызай (Күнбүбі), Сыбан, 

Мұрын (Ақбүбі)[6]. 

Домалақ ананың даналығы, әулиелігі, тапқырлығы жайындағы әңгімелер 

ел арасына кең тараған. Бәйдібек би сыртта жорықтарда жүргенде, Д. А. ел-

жұрт арасындағы даулы мәселелерге араласып, бітімгершілікпен шешімін 

табуға өз үлесін қосып отырған. Атақты ғалым Шоқан Уәлиханов: «Жорықшы, 

ол екінші әйелінен туған, Қырғызша әулие, киелі болған. Жорықшының 

(Жарықшақ) үш ұлынан: біріншісі Албаннан – албандар, екіншісі Дулаттан – 

дулаттар және Суаннан – суандар тараған»,[7]– деп Домалақ ананың әулие, 

киелі жан болғандығын атап өтеді. 

Домалақ ананың қадір қасиеті ерте-ақ танылған. Ел аузында ол кісі 

жөнінде аңыздардың бірі мынадай: «Бәйдібек заманында жайлауында үйір үйір 

жылқысы, келе-келе түйесі, отар-отар қойы өрген, шығыс пенен батысқа 

керуендер жүргізген асқан бай адам болған. Бірде Алатау асып келген қалың 

жау Қаратау жонын жайлап отырған Бәйдібектің ауылын шауып, сан мың 

жылқысын түре айдап кетеді. Бәйдібек бастаған ел азаматтары ауылда болмаса 

керек. Содан жау шапты деген хабарды естіп, Бәйдібек елден жасақ жиып, 

қасына үлкен әйелі Сары бәйбішеден туған алты ұлын алып, жауға аттанғалы 

жатқанда Нұрилә: «Бай еке, малдың құты, жылқының иесі құла айғыр қолда 

қалды. Амандық болса, алты күннен кейін жылқы жауға қайыру бермей өзі 

ауылға келеді. Жауды қума, азаматтар аман болсын, осы тілегімді беріңіз» деп, 

өз отауының белдеуінде матамен байлаулы тұрған жүген құрық тимеген шу 

асау айғырды көрсетіпті. Бірақ жауға кектенген батыр әйелінің тілін алмай, 

«жолдан қайтар қатын емеспін» деп, жасағын бастап, жүріп кетіпті. Бәйдібек 

жасағы жауға Күйік асуында жетіп, қырғын ұрыс салыпты. Алайда жасанып 

келген жау аттанға Ілесіп атқа қонған аз жасаққа теңдік бермепті. Осы соғыста 

қаза тапқан алты ұлын Үшқарасай жазығына жерлеп, кері қайтыпты. Арада 
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алты күн өткенде байлаулы тұрған құла айғыр жер күңіренте дүлей күшпен 

кісенеді дейді. Сол күні намаздыгер шамасында шығыстан қалың шаң 

көтеріліп, ұзамай Бәйдібектің қалың жылқысы көрінеді. Ереуілдеп барып, кері 

қайтара алмаған жылқыны Домалақ ана осылайша үйде отырып ақ түгел 

қайтарып алса керек[8]. 

Ел ішіндегі деректерге қарағанда, оған «Дихнат мама» деген атауды түп 

тегі түрікпен Қара Хайдар деген кісі қойған. «Дихнат мама» – парсы сөзі. Қазақ 

тілінде «Әулие ана» деген мағына береді. «Дихнат мама» сөзі уақыт өте келе 

дыбыстық өзгерістерге ұшырап, «Домалақ анаға» айналған[9]. 

Домалақ ана сөзінің шығу төркінін оның қожадан тарайтын шежіресімен 

байланыстырып қарастырған Ә.Көшеров: «Домалақ» сөзінің «Домуллах» 

терминінен шыққанына мен сенімдімін. Ал оқырман өздері біледі. Домуллах 

сөзі домалақ сөзіне айналуы оңай. Оның үстіне қазір де, бұрындары да 

домуллахты дамыллах, домулла, дамылла, домла деп әр жерде әрқалай айтып 

жүр» [10]. Бәйдібек баба мен Домалақ ана Ташкент шаһарында тұрған. 

Қаратау мен Алатау баурайын, Қазығұрт төңірегін жайлау еткен[3]. 

Домалақ ана ел арасындағы даулы мәселелерге араласып, 

бітімгершілікпен шешім табуға өз үлесін қосқан. Одан тараған ұрпақтардың 

бәрі де білімімен, ақылымен ерекшеленіп, ел билеген. Жарықшақ деген ұлы 

әуелі Ташкент әмірлігінде кеңесші, кейін бүкіл Жетісу өлкесінің ұлыс бегі 

болған. Оны Домалақ ананың нағашы атасы Моғұлстанның ханы Уәйіс хан 

қолдап отырған. 1429 жылы Уәйіс хан қайтыс болып, әке тағына ұлы Есенбұға 

отырады. Сол күннен бастап Жарықшақ Есенбұға ханның бас уәзірі болады. 

Қазіргі ұлы жүз құрамындағы Албан, Суан, Дулат сияқты іргелі рулармен 

қоса, Мұрын ана, Қызай ана атты ұрпақтары атымен тұтастай ру аттары 

аталған. Қызы Күнбүбіден тараған ұрпақтарының өзі Қызай елі атанып, саны 

500 мыңнан асты. Найманның төрт Төлегетайының бірі Матайдың ұрпағы 

Шағыр деген кісіге ұзатылған Қызай ананың да қадір-қасиеті, ақыл-парасаты 

туралы айтылатын аңыздар да өз алдына бір төбе[11]. 

Ана кереметі: шыдамдылық пен көнбістік, ақылдылық пен қанағат, ұрпақ 

тазалығын сыйлаушы рух иесі. Әулие анамыз орта бойлы, дөңгелек жүзді, 

қызыл шырайлы, ойлы жүзді жан болған[3]. Домалақ ананың өмірінің соңғы 

жылдары Ташкент қаласында өтеді. Алайда ері Бәйдібектің түсінде берген аяны 

бойынша, өздерінің ескі қонысы Қаратауға барып тұруға қамданып, жол 

шегеді. Көш Балбөген өзенінің жағасына жеткен кезде Домалақ ана сол жерде 

намаз оқып тұрып көз жұмады. Өзінің тілегі бойынша сол жазыққа 

жерленеді[12]. Домалақ ана дүниеден өтерінде баласына: «Қаза болсам, денемді 

мына кәрі нар түйеге артып жіберіңдер. Түйенің шөккен жеріне сүйегімді 

қойыңдар» депті. Осы аңыз халық арасында кең тараған Қазанғаптың жыр-

дастанында да айтылады: 

Домалақ бір күні айтты Жарықшаққа, 

Балам-ай, мен көшемін, қапа тартпа. 

Қай жерге барып шөксе мені қойғын, 

Табытым жайластырып ақ нарға арт та». 

Болжалды қайтыс етті айтқан күнде, 
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Тасқотан, Әулие Ата етегінде. 

Шымкентте, Арысқа кеп түйе шөкті, 

Жеріне Бөген, Шаян жетеді де [13]. 

Қос Бөгеннің сағасындағы жазыққа жерленген Домалақ ана рухы зиярат 

ете барғандардың бойындағы кесел-сырқатынан сауығуына көмектеседі деседі. 

Домалақ ана кесенесінен 700 метр оңтүстікте «Домалақ ана бұлағы» 

орналасқан. Бұлақ суының пайда болуын да Домалақ анамен байланыстыратын 

аңыздар бар. Ел аузына аңыз болып тараған бұлақ суының шипасы мол, ел 

қасиетін жоғары бағалайды. 

Халық Домалақ ананы ғасырлар бойы қастер тұтып ешқашан ұмытқан 

емес. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев 1996 жылғы қазан айында әулиеге тәу етіп: «Мейірімің шуақ болып 

тарайды, Бүкіл елің анамыз деп санайды» деген жазумен өрнектелген ескерткіш 

тас қойған [3]. Елбасының бағдарламалық мақаласы – бұл рухы жетілген 

ұлттың өз бірлігін одан сайын нығайтып, оны материалды деректі түрінде іске 

асыра алу мақсатында зерттеу және ұйымдастырушылық тәжірибелік 

жұмыстарды бірдей бастауға мүмкіндік беретін қуатты ресурс болып табылады. 

ҚР Ұлттық музейі жанынан құрылған «Қасиетті Қазақстан» ғылыми 

зерттеу орталығы «Қазақстанның жалпыұлттық киелі орындары» жобасының 

100 нысанының тізімін ұсынды. Ғылыми-сараптамалық кеңестің шешімімен 

жалпыұлттық маңызы бар қасиетті 100 нысан, жергілікті маңызы бар - 500 

нысандар тізімінің жобасы анықталды. Тізімге аты аңызға айналған тарихи 

тұлғаларды енгізу басты шарт болып табылады. Тарихымыздың тереңінен сыр 

шертетін осы бағыттағы нақты жұмыстар аясында «Домалақ ананың» өмірі мен 

кесененесі тарихымен таныстыру мақсатында дайындалған мақаламыз өз 

оқырманын тауып қауышар деп білеміз. Еліміздің әрбір азаматына ұлттық 

бірегейліктің осы негізі бойынша сапалы білім дарыту іс-шаралары жалғасын 

таба беретіндігіне сеніміміз мол. 
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ОРТА ҒАСЫРЛЫҚ АЛТЫН ОРДА МЕМЛЕКЕТІНІҢ ТАРИХЫНЫҢ 
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 Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар 
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Аннотация: В статье всесторонне раскрывается изучение истории 

Золотой Орды с обширным анализом работ, посвященных истории 

средневекового государства Золотой Орды на территории Казахстана, 

написанных на основе исследований арабских, персидских и ученых, 

изучавших историю Золотой Орды в разные периоды. 

Ключевые слова: Золотая Орда, средневековье, араб, государство, 

история. 

Abstract: the article examines the history of the Golden Horde with a wide 

analysis of the works of scientists who studied the history of the Golden Horde in 

different periods,including Arabic, Persian, and the history of the medieval Golden 

Horde state on the territory of Kazakhstan. 

Key words: Golden Horde, Middle Ages, Arabic, state, history. 

 

2019 жылы 24 тамызда Қарағанды облысы Ұлытау ауданында Мемлекет 

басшысының қатысуымен Ұлытау халықаралық туристік форумы өтсе осы 

форумда Президент Қасым - Жомарт Тоқаев 1269 жылы Талас құрылтайында 

дербестігі толық мойындалған Алтын Орданың 750 жылдық мерей тойын 

мерекелеу туралы айта отырып бұл мәселені Президент 2 қыркүйектегі 

Қазақстан халқы жолдауындада айтып өткен болатын. 

Монғол шапқыншылығынан соң Қазақстан аумағы Шыңғысханның үш 

ұлына бөлінген ұлыстар құрамына енді Жетісудың солтүстік бөлігі және 

төменгі Еділ бойына дейінгі жерді қоса бүкіл Шығыс Қыпшақ даласы 

Шыңғысханның үлкен ұлы Жошының үлесіне тиді. Екінші ұлы Шағатайға 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%9B_%D0%B0%D0%BD%D0%B0/
https://qazaquni.kz/2018/03/10/82383.html/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
http://pr-hal.kz/tarix/domala-ene/
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Жетісу аймағы және Маураннахр мен Шығыс Түркістан, үшінші ұлы Үгедейге 

Жоғарғы Ертіс пен Тарбағатай жерлері бөлінген-ді. 1227 жылы Шыңғысханның 

қайтыс болуымен күшпен, зорлықтан құрылған империясының ордасы сөгіле 

бастады. Орхондағы орталық пен ұлан-ғайыр жердегі ұлыстардың шалғайлығы 

мен ұлыс билеушілердің мүддесі империяның ыдырап, жеке мемлекеттерге 

айналуына алып келді. Алтын Орда ортағасырлық Қазақстан тарихындағы ірі 

мемлекеттердің бірі. 

Алтын Орда Жошы ұлысы XIII ғасырды 40 жылдары Бату құрған 

мемлекет. Оның құрамына Батыс Сібір,Солтүстік Хорезм, Еділ Бұлғариясы, 

Солтүстік Кавказ, Дешті Қыпшақ жерлері кірді. Жошы ханның баласы Батый 

ханның кезінде Орда Алтай тауынан Дунай өзеніне дейінгі ұлан-ғайыр жерді 

алып жатқан үлкен мемлекет болды. Орталығы алғашында Еділ бойындағы 

Сарай-Батуда болса, кейін Сарай-Берекеге көшірілген. Алғашқы кезде Алтын 

орда мемлекеті деген ұғым болмаған. Орыс деректерінде бұл атау тек  

XVI ғасырдың аяғында пайда болған. Шыңғысхан және оның ұрпақтары 

туралы жазылған «Шыңғыснама» шежіресі сақталған. Осы шежіреде мынадай 

аңыз бар. Шыңғысхан Жошы ханнан туған өзінің Батый, Ежен, Шайбан деген 

үш немересіне алтын босағалы «Ақ орда», күміс босағалы «Көк орда», болат 

босағалы «Боз орда» тіккізген. Алтын босағалы ордаға батыйды кіргізіп, 

Жошының орнына хан сайласа керек. «Алтын Орда» деген атау осыдан шыққан 

тәрізді. Сөйтіп Жошы ұлысының орнына алтын босағалы Ақ Ордаға кіріп, 

таққа отырған Батыйдың басқаруымен Алтын Орда мемлекеті құрылған. 

Өткен кезеңдер туралы тарихи білім, ең алдымен дерек көздерімен 

анықталды. Алтын Орда мемлекетінің тарихы әртүрлі тарихи деректерде өз 

көрінісін табады. Алтын Орданың тарихына қатысты тарихи мәліметтердің 

көптүрлілігін ортағасырлық мемлекеттің геосаяси жағдайымен байланысты 

қарастырамыз.Алтын Ордалық жазбаша деректер ханның бірнеше жарлықтары 

түрінде сақталған,себебі тоқтаусыз соғыстар, өзара қақтығыстар мен тынымсыз 

күрес салдарынан құжаттардың көпшілігі жоғалып кеткен. Осыған байланысты 

араб және парсы авторларының мәліметтері ерекше маңызды болып табылады. 

Шығыстанушы В.Тизенгаузеннің басшылығымен 1884жылы « Алтын Орда 

тарихына қатысты материалдар жинағының» бірінші томы жарыққа шықса бұл 

жинақ күні бүгінге дейін Алтын Орда өмірінің әртүрлі жақтарын зерттеуде 

маңызды болып табылады. Бұл жинақ ортағасырлық араб хроникалары мен 

саяхатшыларының жазбаларын біріктірген. [2.2] Алтын Орданы көзімен көрген 

өмірінің 30жылын саяхатқа арнаған араб географы Ибн Батута жеке өзі Өзбек 

сарайында болып көрген білгендерін жазып қалдырған. «Мен дүние жүзінің 

бәрін араладым. Сол аралаған қалаларымның ішінде Сарайшық қаласы – Бағдат 

сынды дүние жүзіндегі ірі қалалардың бірі. Бағдаттағыдай мұнда да 

қайықтардан жасалған көпір көрдім. Қалада ханның сарайы, төрт мешіт, өте 

көп қонақүй бар екен. Бірақ мен оларды көріп таңғалған жоқпын, менің 

таңғалғаным, Жер шарын шарлап жүргенде көрмеген бір қызықты 

Сарайшықтан көрдім, мына жақсылық адам баласының бәріне бітсе, 

бақыт. Мұнда су әрбір үйге өзі барады екен» деп қала туралы өз ойын 

қалдырады. Алтын Орда көлемі жағынан ортағасырдағы ірі мемлекеттердің 
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бірі.XIV-XV ғасырлардағы араб авторлары оның көлемін жуықтап көрсетеді. 

Араб авторларының көрсетуі бойынша оның ұзындығы 8 айлық,ені 6 айлық 

жолды құраған деп жазады 

«Алтын Орданың тарихына қатысты материалдар жинағының» II томы 

1941 жылы жарық көрді. Оның негізін парсы авторларының шығармаларынан 

үзінділер құрайды.[2.3] Парсы тарихшысы Жувейни Батый ханның әділдігі 

туралы былай деп жазған: Оның ордасына саудагерлер барлық жерлерден келіп 

жатты.Олар түрлі тауарларды әкелді. Ол (Батый) тауарлардың барлығын 

алғызып,оның үстіне бағаны артығымен төлетіп отырған. 

ХІV ғасырда өмір сүрген ұлы тарихшы Му’ин ад-дин Натанзи «Аноним 

Искендера» атты еңбегінде Алтын Орда ханы Өзбекті тілге тиек етеді. Өзбек 

ханды өте әділ басшы ретінде суреттеп көрсетсе автор осы еңбегінде Жәнібек 

хан туралы «оның әділдігі Ануширван (атақты парсы патшасы - Ж.Ж.) 

әділдігінен бір де кем соқпайды. Ол Өзбек Ұлысын тұтас Исламға бағындырды, 

пұтқа табынушылардың храмдарын түгел қиратып, көптеген мешіт, медресе 

салдырды. Ислам дінін ұстанған адамдардың жағдайларының жақсы болуына 

басты назар аударды. Жан-жақтағы Ислам елдерінен неше түрлі оқымысты, 

ғалымдар осы сарайға қарай ағылды. Елдегі әмірлердің ұлдары білімдерін жан-

жақты жетілдіріп ғылымға мойын бұрды, олар заманының озық ойлы 

азаматтарына айналды, күні бүгінге дейін олардың айтқан пікірлері, қорытқан 

ойлары жиын-тойда ескеріліп тұрады. Исламның басқа елдерде ұстанатын әдет-

ғұрып, салт-жораларын бұл мемлекетке енгізген сол»,- деп сүйсіне жазды. 

Натанзи Ерзен хан жөнінде былай деп жазады: “Ақылды, турашыл, 

діншіл және білімге құштар болды. Азғана жылда беделі Өзбек ханның 

дәрежесіне дейін жетті, бірақ оған бағыныштылығын сақтады. Отырар ,Сауран, 

Сауран, Жент, Баршынкенттегі көптеген медреселерді, ханакаларды, 

мешіттерді, т.б. қайырымдылық үйлерін салдырды. Әділдігі мен мейірімділігі 

арқасында ол бүкіл Түркістан өңірін гүлдендірді. Әлділер әлсіздерге 

қысымшылық жасамады, жастар жасы ұлғайғандарға сый-құрмет көрсетуден 

ауытқымады. Ерзен хан билік еткен тұстағы ұлт қауіпсіздігі мен гүлденуін 

ешкім түсінде де көрмеді”деп Алтын Орданың билеушілерінің бірі Ерзен ханға 

жоғары баға береді. 

Рашид ад Диннің «Джами ат- тауарих » еңбегі Шыңғыс ханның тарихы 

мен қызметін,сондайақ монғол ұлыстарының тарихын жан жақты 

сипаттайды.Бірақ бұл еңбекте Алтын Орданың тарихына шамалы ғана назар 

аударылып, оның дамуының негізгі кезеңдері көрсетілген,бірақ жаулап алынған 

монғол билігіндегі аумақтардың әкімшілік құрылысы мен оны ұйымдастыру 

мәселелері бойынша көптеген салыстырмалы материалдар берілген. Алтын 

Орда туралы орыс жылнамалық деректерінің де маңызы зор. Алтын Орданың 

бір бөлігі бола тұра,олар ішкі оқиғалар туралы,князьдардың 

сапарлары,қақтығыстар жөнінде тарихи - жағрапиялық сипаттағы ақпараттарды 

да жазып қалдырған.Орыс жылнамаларында сондайақ Батый ханның Алтын 

Орданың экономикалық қуатын арттырып, қалалық өмірдің жандануына 

ерекше көңіл бөлгенін айтылады. 
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Алтын Орда туралы жағрапиялық мәліметтер XIV ғасырға қатысты, ал 

мемлекеттің аумағын белгілеген алғашқы мәліметтер Плано Карпини мен 

Гильом Рубрукке тиесілі. 

Итальяндық Плано Карпини, францискандық монарх орденінің негізін 

қалаушы Рим папасы IV Иннокентийдің арнайы тапсырмасымен 1245 жылы 

сәуірде Лионнан Еділ бойындағы Батый ордасы Сарай Батуға аттанады.Гильом 

Рубрук -Минорит орденінің монахы, 1248жылы кресшілер мұсылмандарға 

қарсы жорықта жеңілген соң Людовик IX тапсырмасы бойынша моңғолдармен 

одақтасу .шін 1253 жылы мамырда Константинопольден Қырымға, одан 

Еділдегі Батый Ордасына келеді. [1.4] Осы ортағасырлық еуропалық 

саяхатшылар Плано Карпини мен Гильом Рубрук шығармаларында маңызды 

және құнды жағрапиялық, сондайақ саяси әкімшілік ақпараттар жинақталған. 

Алтын Орда тарихы мен дінінен мол ақпарат беретін түркі деректерінің 

қатарына Өтеміс қажының Шыңғыс наме еңбегін айтуға болады өкінішке орай 

бұл еңбек зерттеушілер назарынан әлі күнге дейін тыс қалып келе жатыр. 

Орта ғасырлық тарихшы Қадырғали Жалаиридiң 

“Шежiрелер жинағы” атты еңбегiндегі тарихи мәліметтерде Алтын Орданың 

қазақ хандығымен байланыстың бар екендігін дәлелдейтін құнды тарихи 

шығарма болып табылады. 

Алтын Орданың тарихының зерттеулеріне келер болсақ алғашқы ғылыми 

зерттеулер Ресей тарихи ғылымы аясында қалыптаса бастады. XIX ғасырда 

Ресейлік тарих ғылымы, ең алдымен Алтын Орданың қалаларының 

санын,олардың атауларын жазба және нумизматикалық деректер негізінде 

анықтауға қажетті нақты тарихи деректерді қарастырады. Бұл тақырып 

бойынша Х.М. Френ, В.В. Григорьев,Ф.К.Браун еңбектері белгілі болды. Алтын 

Орданың астанасы Сарай қаласында археологиялық қазба жұмыстарын XIX 

ғасырдың бірінші жартысында А.В. Терещенко жүргізді. Алтын Орда 

қалаларын зерттеушілер қатарына біз Г.А. Феодров- Давыдовты та қосамыз. Ол 

төменгі Еділ бойында ұзақ жылдар бойы археологиялық қазба жұмыстарын 

жүргізіп Алтын Орда тарихы мен мәдениеті туралы материалдар жинақтады. 

Алтын Орданың нақты археологиялық ескерткіштерін зерттеуге К.И 

Новоструевтің және С.М. Шпилевскийдің еңбектері де арналған. 

Белгілі шығыстанушы И.Н.Березин «Шығыс тарихшыларының 

кітапханасы» атты жинақ шығарып, оған Рашид ад - Дин, Мұхаммед Шайбани, 

Қадырғали Жалаири, Әбілғазы еңбектерінің орыс тіліндегі аудармасын 

енгізген. Ғалым Алтын Орда тарихымен айналысып, Жошы ұлысы хандарының 

жарлықтарын зерттеген. И.Березиннің «Внутренее устройство Улуса 

Джучиева» атты еңбегінде Алтын Орданың әлеуметтік жүйесі туралы бірең 

сараң мағұлматтар табуға болады. Автор еңбегінде көбінесе бірқатар 

мансаптардың тізімін берумен шектеледі. 

Ресей зерттеушілері бастапқы кезеңнен -ақ монғолдарды бөгденің жерін 

басып алушы басқыншы, варвар ретінде көрсетуді көздеді. Алтын Орданың 

саясатының жағын ғана көрсетуге тырысты. Мұндай пікірлер бастапқы кездегі 

орыстың белгілі тарихшылары В.Н. Татищев, М.М. Шербатов, П.И. Рычков 

еңбектерінде көрініс тапты. Бірақ орыс зерттеушілерінің келесі бір тобы татар - 
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монғол зардаптарының езгісін сипаттай отырып, Ресей мемлекеттілігінің 

қалыптасуына Алтын Орда сыртқы саясатының оң әсері болғанын мойындады. 

Бұл көзқарасты қалыптастырушы тарихшы М. Н. Карамзин болды. Оның пікірі 

М.Н. Погодин және тағы басқа зерттеушілер еңбектерінде көрініс тапты. 

Олардың пікірінше монғол- шапқыншылығынан кейінгі Алтын Орда билігі 

дәуірінде Русь жерінде князьдардың алауыздықтары, талас- тартыстары 

тоқтатылып ұлы князьдың билігі күшейді және мемлекеттіліктің негізі осы 

кезеңде жасалды деген тұжырымдамалық қорытынды жасайды. 

Белгілі ғалымдар Б. Греков пен А. Якубовскийдің Золотая Орда (Очерк. 

Истории Улуса Джучи в период сложении и рассвета вXIII-XIVвв ) ізденістері 

нәтижелі болды. Бұл еңбекте Орда тарихына қатысты материалдармен қатар 

рухани мәдениеттің негізі болып табылатын әдебиет пен тілге қатысты құнды 

мәліметтер бар. Кеңестік тарихнамада Б. Греков пен А. Якубовскийдің бірігіп 

жазған зерттеу еңбегі КСРО да 1937 жылы жарық көрді.Б ұл еңбекте авторлар 

Алтын Орданың қиратушылық саясатын көрсетсе екінші жағынан орыс 

жылнамалары мен шығыс деректері негізінде Алтын Орданың саясатына 

позитивті оң баға береді. Феодров- Давыдов Алтын Орданың саяси 

құрылымының тарихын арнайы зерттеген ғалым болып табылады. Феодров- 

Давыдовтың 1966жылы жазылған «Кочевники Восточный Европы под властью 

Золото Ординских ханов» деп аталатын әйгілі еңбегінде әрбір ел басқарып 

отырған хандарға олардың ұстанған саясатын ашып көрсете отырып баға 

береді. Автордың сондайақ 1973 жылы жазылған «Общественный строй 

Золотой Орды» еңбегі де маңызды болып саналады. 

1966жылы Мәскеуде жарық көрген С. Закировтың Дипломатические 

отношение Золотой Орды с Египетом.XIII-XIVвв еңбегі Алтын Орда мен Мысыр 

Мәмлүк мемлекеті арасындағы дипломатиялық байланыстарды ашуға бағытталған 

кеңес және әлем тарихнамасындағы алғашқы зерттеу болып табылады. [4.5] 

Орыс тарихшыларының ішінде В.П. Юдиннің Алтын Орда тарихына 

арнаған бірнеше еңбектері бар. «Центральная Азия в XIV-XVIII веках глазами 

востоковеда» атты еңбегінде Алтын Ордаға тоқталады. В.П, Юдиннің Алтын 

Орда туралы жазған еңбектері әлі күнге дейін маңызды болып табылады. 

Алтын Орда тарихын ден қойып зерттеген қызығушылықпен зерттеген 

орыс тарихшыларының бірі Р. Ю. Пачекаев болды. Оның «Право Золотой 

Орды», «Цари Ординские. Биография ханов и правителей Золоты Орды» 

еңбектерінде Алтын Орда билеушілерінің өмірбаяндық мәліметтері және 

Алтын Орданың рухани өмірінен аса бай құнды мәліметтер келтіріледі 

Алтын Орданың тарихына қатысты маңызды зерттеулердің бірі 

профессор Ф. Балоодтың Приволжские Помпей атты еңбегі 1919-1921 жылдар 

аралығында Алтын Орда мемлекетінің астанасы болған Сарай және тағы басқа 

ірі қалаларына жүргізілген археологиялық қазба жұмыстары нәтижесінде 

жинақталған материалдық деректер негізінде жинақталған .Алтын Орда 

тақырыбы саласындағы арнайы зерттеудің қатарында М.Г. Сафаргалиевтің 

1960 жылы жазылған Распад Золотой Орды атты еңбегі Жошы ұлысының яғни 

Алтын Орда мемлекетінің құрылуынан бастап, оның құлауына дейінгі саяси 

тарихын баяндайды. 
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Алтын Орданың тарихнамасы ХХғасырдың 90- жылдарында Ресей 

ғылымының перспективті бағыттарының біріне айналды. Жетекші 

зерттеушілердің бірі татар ғалымы М. Усманов ортағасырлық мемлекеттің 

тарихын зерттеуде бірқатар мәселелерді қойып белгіледі. Мұндай 

тарихнамалық мәселелелерге ол Алтын Орда тарихын фальсификациялауды, 

монополизациялауды және стереотиптерді таңуды жатқызды. 

Төңкеріске дейінгі тарихшы атаулының барлығы қазақтарды Алтын 

Орданың мұрагері деп таныды. Танымал ғалымымыз Шоқан Уәлиханов 

қазақтар өздерін Алтын Орда халқының ұрпағы деп санайтынын жазды. Дәл 

осы ғылыми консенсус Қазан төңкерісінен кейін де 20 жыл бойы сақталды. 

1940-жылдары қазақ жазушысы Қажым Жұмалиев Едіге пьесасын қойды. 

Сәбит Мұқанов 1942 жылы шыққан «XVIII — XIX ғғ. қазақ әдебиеті 

тарихының очерктері» кітабында: «Моңғолдың Шығыс пен Орта Азияны түгел 

билеген Шыңғыс ханы қайтыс болған соң, тұңғыш ұлы Еділ жағасында «Алтын 

Орда» мемлекетінің негізін қалады. Мемлекет 300 жыл бойы дәуірледі деп 

жазды. 1944 жылы Әлкей Марғұлан Едігенің өміріне арналған «Ертегідегі Едіге 

мен тарихтағы Едіге» ғылыми монографиясын жазып шықты.Өкінішке орай 

Әлкей Марғұланның бұл еңбегі бізге жетпеді. Кеңестік кезеңде 1944 жылдан 

бастап Алтын Орданы зерттеуге тыйым салынып, Алтын Орда атауының өзі 

жек көрінішті етілді. Қазақстанның ресми тарих ғылымында Алтын Орда 

«қазақтардың ата-бабаларының (қыпшақтар) жерін жаулап алған жат 

мемлекетке» айналды. 1950-жылдары кеңестер билігі «Алтын Орда» 

концептісіне түбегейлі жат таңбасын басып, «Қазақстанның ұлттық тарихынан» 

шығарып тастады. 1983 жылы белгілі жазушымыз Ілияс Есенберлин «Алтын 

Орда» трилогиясын көпшілік назарына ұсынса, жазушы осы шығармасында 

Алтын Орданы Қазақ хандығының атасы ретінде суреттеді. 

Тәуелсіздік алған 30 жыл ішінде Алтын Орда тақырыбында 4-ақ ғалым 

қорғапты .Қазіргі кезеңде бұл мемлекеттің тарихын отандық тарихшылар Әшірбек 

Момынов, Меруерт Әбусейітова, Радик Темірғалиев, Нәпіл Базылхан зерттеп, 

зерделеуде. Десек те, оның тарихи жазба деректерге негізделген кешенді, шынайы 

тарихы әлі де жазылмай келеді.Алтын Орда тарихының заманауи мемлекеттерге, 

үлгі болар тұстары жеткілікті. Сондықтан да оның тарихын қайта зерделеп, әлемге 

таныту қажет. Бұл алдағы күндердің еншісінде болмақ. 
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Аннотация: В статье рассказывается об истории возникновения села Сарга 

Бейнеуского района, о прошлом пути развития села, о знаменитых людях труда и 

поэтах из села Сарга, о состоянии и ходе развития села на сегодняшний день. 
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Abstract: the article tells about the history of the village of Sarga in Beineu 
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«Өткенді тану тарихты терең пайымдап, оған әділ баға беру үлкен 

парасаттылық пен жауапкершілікті талап етеді.», - деп Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаев айтқандай, болашақта жерімізді, өлкемізді, тілімізді, мәдениетіміз 

бен әдет – ғұрпымызды, айбарымызды білу – өзіміздің парызымыз. Кіндік қаны 

тамып, туып – өскен мекеніңді, табаның тиіп тұрған топырақты бәрінен артық 

көруге хақылысың. Туған жердің бір түйір тасы жаттың ат басындай 

алтынынан да қымбат емес пе?! 

Дуылғалы ата – бабаларымыз кең даласын, асқан тауын, сарқырап аққан 

көк өзенін қорғап, мақтан еткен, бізге мұраға қалдырған. «Елу жылда ел жаңа» 

деген халық даналығы жаңарған ел мен жасарған жердін перзенттері тудырған 

бүгінгі ерлік істеріне арнап айтылғандай. Бүгінгі дамудың түп негізгі өткен 

күнде екендігі әмбеге аян. Олай болса, мақаламды Елбасының мына сөздерімен 

бастағым келеді: «Жалпақ жұртыңды, алашыңды құрметтеу алдымен өзің 

тұрған өлкенің тарихын, адамдарын ардақтаудан басталады» [1]. 

Сарға – менің туып өскен ауылым. Сарға – Бейнеу селосынан 18 шақырмдай 

жерде орналасқан. Ауылымның Сарға аталу себебін анықтау мақсатында ауыл 

ақсақалдары және ауылымызды жылдар бойы басқарған азаматтарымен 

сөйлестім. Әрине, қазақ елінің атаулары халықтың сан ғасырлық тарихынан сыр 

шертетіндігі белгілі. Өз ауылымның Сарға атауы да жайдан – жай қойылмаса 

керек. Үлкендердің айтуы бойынша: ертеде Қарабұлақ жеріне көзі ашық, ескіше 

сауатты ноғай молдасы келіпті. Кейін көп ұзамай сол молда жігіт пен жас баласы 

бар Кенже руының жас келіні көңіл қосады. Күндердің күнінде Жиделібұлақта 

үлкен той болып, ауыл үлкендерінің сол тойға кеткен сәтін пайдаланып, Сырға 

мен ноғай молдасы елден қашып шықса керек. Бірақ арттан шыққан қуғыншылар 

оларды ұстап өлтіреді. Сол келіншектің баласымен бірге қаза тапқан жері екен 

деседі. Осыған байланысты бұл жер Сырға аталып кеткен. Кейін жергілікті 

тұрғындар Сырғаны Сарға деп атап кетсе керек, - десе енді бірі бұл атау кісі 
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есімімен байланысты екендігін айтады. Ауыл басқарған азаматтармен 

сөйлескенімде Сары деп аталатындығын және осы атаудың Сары деген кісі 

есіміне байланысты қойылғанын айтты. Әрине, бұлда негізсіз емес. Өйткені, ол 

кезде малшылар «Сарыға барамыз» немесе «Сарыдан келдік» деп айтады екен. 

Осыдан бұл жер Сарға атанып кеткен деседі. 

Алла тағалам осы бір мекенді жаратқанда бар бақыты мен бүкіл тірлігін 

сыйға тартқандай. Бірлігі жарасып, тірлігі қайнаған Сарға ауылы бүгінде 

бейнетінің арқасында зейнетін татып, бірлігінің арқасында тірілігне батып, 

жапырағы жайқалған қарағайдай қарашаңыраққа айналып отыр [2]. 

Осыдан дәл 46 жыл бұрын 1973 жылдың 26 қарашасында Жоғары Кеңес 

жарлығымен «Сам» савхозының орталығы Сарға ауылы Жанкелдин деген атпен 

осылайша іргесі қалана бастады. Күннен – күнге тұрғын үйлер салынып, адам 

қарасы арта түседі. Жаңа ауылдың жаңа түтінін түтетеміз деген қаншама 

шаңырақ шарқ ұрып осында көшіп келіп жатты. Үйі әлі салынбағандар қатынап 

қызмет қылды, уақытша дос – жаранын паналады, тіпті тас үйлер салынғанша 

палаткаларда 2-3 ай тұрғандарда болды. Бастапқы кезде совхозды басқару 

Тұрыш ауылынан жүргізілді. Жылмиған иен далаға ауыл тұрғызамыз деп алып 

– ұшып келгендердің көбі қиналса да жасымай күні – түні еңбек етіп, кеңсенің, 

мектептің алғашқы ғимараттары салынды. Дүкен есебінде вагон пайдаланылды. 

Ауыл түлетуге ең алғашқылар болып, Ғалымов Қуаныш, Шолтанов Есенбай, 

Есбергенов Қадір, Ауданбаев Тұмаш, Бөрин Кенжеғали, Сағындықов Жалғас, 

Қабдулова Зәуре, Сембіғалиев Дауылбай сияқты сол кездегі ауылымызға еңбегі 

сіңген азаматтары. Осындай елжанды азаматтардың ерен еңбегінің арқасында 

ауыл өзге елді мекендерден қалмай жарқырай түсті. Осылай құрылған ауыл 

атауы 2005 жылы облыстық мәслихаттың шешімімен Жанкелдин селосы 

«Сарға» ауылы деп өзгертілді. Ауыл облыс орталығынан 488 шақырым, №460 

темір жол бекетінің жанында орналасқан. Бүгінде ауылымыздың 255 жеке 

тұрғын үй бар. Тұрғындар саны – 1641. Отбасы саны – 397. Ауылымызда екі 

бірдей білім ордасы – Жанкелдин атындағы орта мектебі мен мектеп – 

интернат, ауылдық әкімдік ғимараты, мәдениет үйі, амбулаториялық пункт, 

балабақша, облыста ең алғаш болып тартылған көгілдір отын, құбырмен 

жеткізілген Амударияның суы, күншығысы темір жол, күнбатысы тақтайдай 

тас жол, жасыл желекке бөккен парк, тігін цехы, бірнеше дүкен бәрі – бәрі 

өткен күндерден қалған игілікті істер. 

1974 жылы тамыз айында ашылған ауылдық мектеп Бейнеу сегіз жылдық 

мектебі деп аталып, келесі жылы 1975 жылы Жанкелдин атына ауыстырылды. 

Кезінде мектеп білім беру тарапынан «Сенім мектебі» атауына ие болды. Бұл көп 

жылғы ұстаз еңбегі мен зейнетінің бағасы болса керек. Осындай ұйытқылы 

ұжымы қалыптасқан мектеп 1995 жылы 2001 жылы рейтинг бағалау бойынша 

«Жыл мектебі» байқауының жеңімпазы болып аталды. Бүгінде сол мектеп 

түлектері түрлі салада бақ сынап, жұлдыздары жарқырауда. Елді мекендегі білім 

ордасының бірі және бірегейі «Бейнеу мектеп - интернаты» мемлекеттік мекемесі. 

2005 жылдың тамызында 80 орындық жатақхана, 2006 жылдың 1 қыркүйегінде 

жаңа спортзал, 2009 жылы екі қабатты жаңа оқу корпусы салынып пайдалануға 

берілді. Қазіргі уақытта білім ордасында 115 бала білім алуда. 
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«Бүгінгі ел – ұрпаққа аманат», деген ұранмен жас сәбилерді дұрыс 

бағытқа салып, таным – түснігін кеңейтуге арналған Сарға балабақшасы жұмыс 

істеуде. Балабақша 2009 жылдың 9 желтоқсан күні ашылды. Қазргі таңда 

балабақшада 75 бөбек тәрбиленуде. 

Ауылдағы Сарға дәрігерлік амбулоториясында аурудың алдын алу және 

емдеу, сақтандыру бағытында медпункт жұмыс жасайды. 

Ауылымыздағы пошта бөлімшесінде арнайы зейнетақы, бюджеттік сала 

қызметкерлерінің жалақылары беріліп, әр түрлі төлемдер қабылданып отырады. 

Село бойынша телефон абоненттер саны 200 болса, мегалайн қызметін 

128 абонент пайдаланады. Ауылға 2011 жылы «Билайн» байланысы 

қондырылған болса, 2012 жылы «Актив» ұялы байланыс қондырғысы 

орнатылды. «OTAU TV» спутниктік антенасы барлық үйде қондырылған. 

Мәдениет үйі 1981 жылы типтік жобада салынған. 2008 жылы күрделі 

жөндеу жұмыстары жүргізілген. Мәдениет үйінде жоспарға сәйкес түрлі 

мәдени іс-шаралар өткізіліп тұрады. 2016 жылы жол картасы бағдарламасына 

сәйкес мәдениет үйі, кітапхана жаңа заман талабына сай жабдықталған. 

1998 жылы имандылық үйі салынды. Ауылдағы имандылық үйіне 2016 

жылы демеушілік көмек жөндеу жұмыстары жұргізілді. 

Әр түрлі кәсіпкерлік саласында 57 адам еңбек етеді. Ауылда кіші 

кәсіпкерліктің 27 нысаны орналасқан. Оның ішінде 9 азық-түлік және аралас 

дүкені, 1 шаштараз, 1 тігін цехы, 4 шайхана, 1 асхана, 1 тері илеу цехы, 1 көлік 

жуу, 1 жанар май құю, 3 газ құю станциясы, 2 автотұрақ, 1 авто жуу, 1 

автокөліктерге қызмет көрсету орталықтары бар. Бұл орталықтарда ауыл 

тұрғындарына сапалы қызмет көрсету жолға қойылған. 

Атқарылған игілікті істердің нәтижесінде ауылым 2002 жылы өткен 

«Халық саны 3000 адамға дейінгі елдімекендер» арасында «Үздік ауыл» атағын 

жеңіп алды. Бұл жеңіс біздің ауылымыз үшін үлкен жеңіс қана емес, берекелі 

бірілігінің, ұйымшыл тірлігінің куәсі болғандай еді [3]. 

Ауылымыз қырда орналасқандықтан жазы ыстық, қысы салқын, жауын-

шашын аз, желі күшті әрі ұзақ уақыт соғады, кейде қардың қалыңдығы 10 см ге 

жуық жауады. Қыста кенет күн жылынып, қар еріп, қатып көктайғақ болып, 

боран соғатын кездер де болады. Жеріміздің сұр, бозғылт қоңыр топырағында 

жусан, бұйырғын, сораң, адыраспан, т.б. шөптер өседі. Жануарлар дүниесінен 

бауырымен жорғалаушылар, тышқан, қоян, бөкен, қарақұйрық мекендейді. 

«Ел іші-өнер кеніші» демекші ендігі кезекте ауылымыздағы көпке таныс 

та емес, танымас та емес өнер адамдары туралы әңгімелемекпін. Таныс емес, 

танымас емес те емес дейтін себебім шығармалары баспа бетінде көп 

жарияланбаған және олар туралы пікір айтылмаған. Танымас та емес дейтінім-

өз ортасында ауылдастары ақын деп атап, «жыршы» деп қошеметтеген жандар 

еді. Олар- жыршы Әнебай, Қармыс, ақындар- Аманқос Мереев, Жалғас 

Сағындықов, Нұрмұханбет Боранбаев. 

Бүгінде ауылым нарықтық экономиканың сырын меңгерген тұрақты 

түрде зор қарқынмен дамып келеді. Бұған барлық саладағы жетістіктер куә. 

Оған дәлел күні кеше ғана өткен «Үздік ауыл-2017» байқауында үшінші 

дәрежелі орынды иеленіп, ауыл мерейін тағы бір асқақтатқандай болды. 
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Қорытындылай келе, менің ауылым ғажайып өлке дегім келеді. Мен- сенің 
бір тал ағашыңмын. Тамырымды сенде жайып, көктеп өсіп келемін. Сол себепті де 
әлемде саған жетер жер жоқ деп ойлаймын. Мен еңбегімен күн кешкен қарапайым 
да адал ауылдастарымды әркез мақтан тұтамын. Еңбек адамы-ерлік адамы,-демекші 
мен сіздермен мақтанамын! Менің ауылым мен үшін әлемдегі ең ғажайып, көркем 
де берекелі ауыл болып қала бермек. Өз елімнің ұлтжанды азаматшасы ретінде 
түпқазығымыз ауылдың болашағына өз үлесімді қосу менің басты арманымның, 
мақсаттарымның бірі. Менің болашақ таңдауым да осы мақсатқа байланысты 
болмақ. Жасай бер, жайнай бер, қасиетті Ауыл! 

Сөзімнің соңын Елбасы айтқан сөздермен аяқтағым келеді: «Жалпақ 
жұртыңды, алашыңды құрметтеу алдымен өзің тұрған өлкенің тарихын, 
табиғатын танудан, адамдарын ардақтаудан басталады». Шынымен, егер өз 
туып өскен жеріңнің тарихын өзің білмесең, басқа ол кімге керек?! Тарих деген 
алдағының кейінгіге өнегесі [4]. 
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Әлемдік бәсекеге түсу үшін Елбасы ұсынған жобалардың қай-қасысы да 

маңызды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан ешкімге ұқсамайтын дербес 
ұлт болғысы келеді. Ол үшін, алдымен, адамның санасы өзгеруі керек. 
Халықтың рухани байлығы артуы қажет. Біз, бірінші кезекте, саясаттан бұрын 
экономиканы қолға алып отырған елміз. Қазір экономикамыз жаңғырып, 
индустиралды-инновациялық жобаларды тетікке қосып, бәсекеге 
қабілеттілігімізді арттыру үстіндеміз. 
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Ендігі кезекте тарихымызды, мәдениетімізді жаңғыртып, ұмыт бола 
бастаған құндылықтарымызды әспеттеуге ұмтылсақ, бұл бізге тек қана жетістік 
береді. Бұл арқылы біз ұрпағымыздың санасын жаңғыртып, көзі ашық, көкірегі 
ояу жастарды қатарға қосамыз. Сондықтан, мұндай жобалардың халыққа берері де 
зор» деген болатын. Қазақстан Республикасы президенті Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы аясында «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жобасын жүзеге асыру мақсатында еліміздегі 
қасиетті нысандардың жалпы санын анықтау қажет болды. Ол тым көп болмауы 
тиіс және Қазақстанның туристік әлеуетін аша алатын зор резервтер мен 
мүмкіндіктерге ие тарихи - мәдени ландшафтың ескеру қажет болатын [1]. 

Осыған байланысты, «Қасиетті Қазақстан» ғылыми-зерттеу орталығында 
«Қазақстанның киелі жерлері географиясы» жобасын жүзеге асыру жөніндегі жұмыс 
тобы мен сараптамалық кеңес құрылып, жұмыстар атқарылды. Сарапшылар 
кеңесінің ғалымдары мен өлкетанушыларының пікірлері негізінде «Қазақстанның 
жалпыұлттық қасиетті орындары» жобасына республика бойынша 100 нысан 
енгізілді. Оның ішінде біздің Маңғыстау облысынан 15 киелі нысан енді. Олардың 
қатарында Шопан- ата, Шақпақ- ата, Масат -ата, Қараман- ата, Сұлтан үпі 
ортағасырлық жер асты мешіті және басқа көптеген орындарымыз бар. Біздің 
өлкемізде киелі орындар көп болғанымен олардың тарихын бірі білсе, бірі білмейді. 

Мен осы мақаламда рухани жаңғыру аясында 500 жергілікті маңызы бар 
қасиетті орынға енген Маңғыстаулық Есмәмбет қожа әулие киелі орны туралы 
айтпақшымын. Бұл тақырыптың өзектілігі сол бұл киелі орын өз зерттеушісін 
күтетін толығымен зерттеуді қажет ететін өлкеміздегі киелі орынның бірі екендігі. 
Есмәмбет әулие жерленген жер Маңғыстау облысы,Түпқараған ауданы, Ақшұқыр 
ауылына 12 км солтүстік бағытта орналасқан. Есмәмбет жерленген қорым әр түрлі 
және әр кезеңге жататын 100-ге жуық ескерткіштен тұрады. Ең ерте кезеңдік 
ескерткіштер сәулеттік композициялық мәнері бойынша XVIII ғасырдың соңына 
жатады. Олар негізінен сағанатам, қойтас, құлпытас және мешіт құрылысы. 
Мешіттің ескі екендігін, оның қабырға құрылысына қаланған әкті-құмтас тақта 
тастарының өңделмей-ақ жарып алынған тастармен сазды лай балшықтағы 
қаландысының өзі меңдейді. Ал кейінгі кезең ескерткіштері қасбет құрылысы және 
интерьеріндегі өсімдік өрнек элементтерімен сәнделген бірнеше сағанатамдардан 
тұрады. Болатын істерді болжап алдын ала айтатын, айтқаны айнымай келетін, иман 
сақтап, бойын таза ұстап, білімге бар жан-тәнімен берілген, құдай жолында 
құлшылық еткен, көріпкелі бар адамды қазақтар “әулие адам” деп атаған. Қысқартып 
айтқанда, Аллаға іс-әрекеті жаққан, Алла жолында жүрген, Алланың сүйікті құлы. 
Алла тағала ондай адамдарға ерекше шарапат дарытады, бөлекше білім, қабілет 
береді. Маңғыстаулық Есмәмбет әулиеде осындай жандардың бірі. Әулиенің өмір 
сүрген уақыты XIX ғасырдың екінші жартысы. Арғы тегі қожа тұқымынан шыққан 
Есмәмбет әулие өз заманының арабша оқыған аса білімдар адамы болса, сонымен 
бірге әулиелік, емшілік қасиеттері дарыған адам еді. Ол өмір бойы исламның ақ туын 
берік ұстанып бес уақыт намазын қаза қылмаған әулие жан. Есмәмбет әулиеге 
бармастан бұрын оған барар жолда жерленген Мұхаммед бабаға барып зираттау 
қажет. Осыдан кейін Есмәмбет батырдың қарулас жауынгер досы руы қараш 
Қарасейіт батырға барып зираттау қажет. Руы қараш Қарасейіт батыр Есмәмбет 
әулиенің адал досы, өмірінің соңына дейін исламның жолында жүрген батыр досы 
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достыққа адал болып өткен адам. Достыққа берік болған Есмәмбет атада өз кезегінде 
өзіне келер адамға алдымен осы батыр досы Қарасейітке баруды өсиеттеген. Бұл 
арада Есмәмбет қожа әулиенің тазалық пен достық, адамгершілік пен имандылықты 
жоғары бағалағанын байқаймыз. 

Новопетровск бекінісі салынар тұста елде Есмәмбай деген адам 
қарақшылықпен айналысып ел тыныштығын алса, бекіністі салушы орыс 
билеушісі осы Есмәмбайды ұстауға бұйрық береді. Бірақ Есмәмбайдың 
қарақшыларына осы үш дос тап болып оларды ұстауға ұмтылғанда олар қашып 
құтылады. Осы оқиғадан кейін Есмәмбет ата түс көріп түсінде жақын 
достарының бірінің өмірден өтетінін сезеді және осыны ертеңіне достарына 
айтады. Сол күні ертеңіне оқыста досы Қарасейіт қазаға ұшырайды. Түсті 
есінде берік ұстаған Беріш досы досын барынша қорғауға ұмтылғанымен намаз 
оқып жатқан Есмәмбет атаны орыстар намаз оқып жатқан кезде басын шауып 
алып дорбаға салып орыс билеушісіне апарып тапсырады. Дорбаны ашып 
қарағанда бас өзін мүлдем басқаша ұстап жымиып күліп, түрлі қылықтар 
көрсеткен кезде оны көрген орыс әкімшілігінің адамдары бастың тегін адамның 
басы еместігін, өздерінің қателескенін біліп бозарып қорқып кетеді. Естерін 
жиғаннан кейін басты денесінің қасына апарып жерлеуді бұйырады. Осылайша, 
Есмәмбет қожа өзінің әулие адам екенін сездірген. Ал Беріш досы дүниеден 
өткенше оның басында алғашқы шырақшысы болып, өлгеннен кейін өзін де 
досының қасына жерлеуді аманаттаған. Сондықтан Есмәмбет қожа атаның 
өзіне барғаннан кейін әулиенің жаназасын шығарып, кейін өмірден өткеннен 
кейін қасына жерленген Беріш досына бару керек. Есмәмбет қожа ерекше 
қасиетке ие жан болды. Оның басқалардан ерекшелігі сол – айтқаны дәл келетін 
көріпкел, сәуегей, сырқат адамдарды емдейтін ерекше қасиеті болған. 

Қазіргі уақытта Есмәмбет қорымы басына ел түнеп, қадір тұтып 
қастерлейтін киелі орын саналады. Сонымен, Қазақстанның киелі жерлерінің 
географиясы жобасы аясында өңірдің киелі орындарын тізімдеу жүзеге 
асырылды және осы жұмыстарды іске асыру барысында жалпы республика 
бойынша 500 жергілікті маңызы бар қасиетті орындар жобасы дайындалды. Бұл 
тізімге Маңғыстау облысы бойынша жергілікті маңызы бар 28 киелі орын 
енгізілді. Бұл қазақ халқының жадында өшпес құндылық болатын және ұлттық 
бірлік пен өркендеу нышаны ретінде танылатын, ерекше қастерлі табиғи және 
мәдени мұра ескерткіштері қатарынан, мен сөз еткен Есмәмбет қожа киелі 
орнының болуын заңды деп білемін. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымының ерекше 
маңыздылығын атап өтті. «Қазақстанның қасиетті жерлерінің мәдени 
географиялық белдеуі неше ғасыр өтсе де, бізді кез келген рухани жұтаңдықтан 
сақтап, аман алып шығатын символдық қалқанымыз, әрі ұлттық 
мақтанышымыздың қайнар бұлағы. Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты 
элеметтерінің бірі» - деген еді елбасымыз [2]. 
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Abstract: the article describes the life and work of the famous Mangystau 

Zhyrau Anebay Krymkululy, a propagandist of the noble heritage of our people, who 
became an example for a generation with his moral life. 
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Елбасының «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласында жастардың 

үлгі алуына, мүмкіндік беретін «100 жаңа есім» жобасы ұсынылған болатын. 
«Жаңа есім» жобасы өзінің батыры мен ақынын, жыршысын көрсеткісі келетін 
қалың жұртшылық тарапынан кең қолдау тауып, республикалық маңыздағы үздік 
тұлғалармен қатар, әрбір облыстың, әрбір ауданның, тіпті әрбір ауылдың үздік 
жүз тұлғасын тізімдеп шығу бастамасы жиі көтерілген болатын. Кезінде 
тарихымызда есімдері айтылмай қалған асылдарымыз қаншама?!. Сол бір өткен 
кездегі өкініштердің өтеуіндей, еліміз егемендік алған осынау кезеңде болмаса да, 
жақсыларымыздың көбінің аттарын ел есіне алуда. Сондай бір аты аталмай ел 
жадынан шығып ұмытылуға айналған асылдарымыздың бірі қырқынан шықпай 
жатып екі көзінен бірдей айырылып, суқараңғы өмір кешіп, тағдыр тәлкегіне 
ұшыраған марқұм Әнебай Қырымқұлұлы атам еді. 

Жырлары құлақтың құрышын қандырар сол бір аяулы атамды 
танымайтын көпшілікке таныстырып, танитындардың есіне салсам деймін. 

Сонымен Әнебай жыршы туралы айтар болсақ, жыршы өзінің туып өскен 
өңірі Маңғыстау жеріне кеңінен танымал болған. Ол Маңғыстаудың ойындағы 
Аманқызылит деген жерінде 1926 жылғы қараша айының басында руы 
Құдайберген Жары Досмағанбет ақсақалдың шаңырағында дүниеге келген. . 
Оның туған әкесі Қырымқұл Досмағанбеттің үлкен ұлы. Қырымқұлдың тұңғышы 
Сағындық жасқа жетпей қайтыс болып, одан кейінгі туған ұл балаға 
Қырымқұлдың кенже інісі Байқошқар қасиетті Құраннан деп Айналғылым деген 
ат қойыпты. Сол Айналғылым сәби қырық күнге жетпей бесікте жатып қатты 
ауырып, тек жылай беріпті. Баланы көрсететін дәрігер, не емші табылмай атасы 
Досмағанбет пен әжесі руы Олжашы қызы Ынта Құдай жолына садақа айтып, 
әулиелерден тілек тілегеннен басқа қолдарынан ештеңе келмеген. Баланың 
жылай-жылай екі көзі күп болып ісіп кетіпті. Ақыры бесікте жатқан жас сәбидің 
бір көзі ағып түсіп жаны тыныш тапқан. Бір басқа бір көз аз емес деп жұбанған ата 
аналарының қуанышы ұзаққа созылмапты. Көп уақыт өтпей-ақ Айналғылым 
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қайтадан ауырып тынши алмапты. Күні түні жылай-жылай баланың аман қалған 
екінші көзі де күп болып ісіп, ақыры ол да ағып түсіпті. Бірақ тағдырының 
тәлкегіне көнбеске не шара?! Тумай жатып тағдыр тәлкегіне ұшыраған жас сәби 
осылайша екі көзінен бірдей айырылыпты. Кейіннен бір құмалақшы: “Балаға ауыр 
ат қойыпсыңдар, атын ауыстырмасаңдар, енді өзіне қауіп болайын деп тұр екен”,- 
деген жорамал айтыпты. Содан қорыққан атасы балаға елеусіздеу естілетін 
Әнебай деген ат қойыпты, баланың есімін ауыстырыпты. 

Әнебай жырау аяғына мінгеннен бастап өзі қатарлы балалармен бірге ойнап, 
бірге жүруге дағдыланыпты. Тіпті, тайға мініп шауып та өзін қатарластарымен тең 
ұстауға тырысыпты. Қанына сіңген намысы мен жігері Әнебай жырауды өмір бойы 
ілгері сүйрелеген,бордай езілмеген, ездікпен күйремеген, тек ілгері, тек ілгері деп 
екпіндеген. Осы мінезі өзіне күш беріп, үнемі әзіл айтып күліп жүретін болған. Көзі 
көрмесе де екі інісінің балаларын баққан. Бесікте жатса әлдилеп тербетіп, тіпті екі-үш 
жастағы балаларды отқа да суға да түсірмей бағысып, малда жүрген келіндеріне 
көмектескен. Балалар асық ойнап жатса, асықтарын тексеріп, ішіндегі ірілерін іріктеп 
алып, қалайы қалбырға қорғасын ерітіп кішкене балдардың көмегеімен асықтарға 
құйып қолға толымды, атуға ыңғайлы сақалар жасап: “Мынаны қара, мынаны қара!”- 
деп балаларын шақырып жүрген. Қалай болса солай жүрмей, үнемі жинақы жүрген. 
Тағы бір қызығы, күннің мезгілін, оның ішінде сағаттың неше болғанын дәл білетін 
болған. Қашан көрсе, қайда жүрсе де үнемі күліп жүріп, өзгені де күлдіріп жүрген. 
Оның ерекше мінезі-жоғарыда айтқанымдай шойыннан шорт сынбас мінезінде, 
құрыштай берік темірдей төзімінде. Досмағанбет атасы мен Байқошқар ағасына 
еліктеген. Жасынан ақ өлең мен жырға құмар болаған. Құдай бір жағынан қысқан 
мен, екінші жағынан молынан береді дегендей, оның есте сақтау қабілеті ерекше 
болған. Тіпті, екі-үш рет оқығанда тұтас ұзық жырды сол бойда айтатын болған.Ол 
жас кезінен ақ үлкендерден естігенде ақ жаттап алатын болған. Өзі 17-18 жасына 
бастап жыр айта бастаған. Ел ішіндегі өнерлі адамдармен хабарласып, оларға не 
барып, не шақырып алып отырған. Әсіресе, айына бір рет Сәттіғұл ақынға барған. 
Оның жырларын жаттап, үйреніп келетін болған. Оны дәптерге жаздырып алған. 
Тіпті, Сағыз, Орынбор, Құлсары, Түркіменстанды аралаған. Соның бәрінде өзі 
жүрген. Қасына адам ертіп жүрмей ақ поезға өзі отырып кете берген. Ай, апта жүріп 
аман есен оратын болған. Сол сапарларының бәрінде жыр айтақан. Сапарынан 
оралғанда “сендерге базарлық”-деп аман келгеніне кішігірім той жасайтын болыпты. 
Келіндері мен балаларына, әсіресе Баласы Орпаға арнап өрік-мейіз, жеңіл-желпі 
базарлықтар әкелетін болған. Жалпы көңілі кең, жаны жұқа адам. Дауысы ерекше, 
сазы мұңға толы. Негізінен Алпамыс батыр, Ер Тарғын, Қобыланды батыр, Сәттіғұл 
жырларын, Досан батыр, Жамбыл Елбай өлеңдерін айтқан. 

Көбіне Сәттіғұл Жанғабұлұлының жырларын айтқан. Жас кезінде жырға 
құмар Әнебай жырау сол Сәттіғұл атасының үйінде жатып атақты ақынның көп 
жырларын атақты ақыннан көп жырларын үйреніпті. Көбіне Сәттіғұлдың балалары 
қайтқаннан кейін оларды жоқтап шығарған жоқтау жырларын ерекше тебіреніспен 
айтқан. “О, Зәуреш өзің үшін елден келдім!”-деп те өзегі өртенген. Құдды бір 
бозторғайдай шырылдайтын, ән-жырларын бар жан-тәнімен орындап, сай сүйегіңді 
сырқаратқан. Ол қалай болса солай айтпай, айтқан жырлары жүректен шығып 
жүректен жететіндей айтқан. Көп адам еріксіз көзіне жас алатын да кездері болған.  
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Темекі де шеккен, махорканы газетке орап тартып түтінін будақтатып, 

әңгіменің майын тамызып айтқан. Насыбай салатын шақшаны жездеп өте әдемі 

етіп өз қолымен жасайтын болған. Қолы шебер болған және өзі ерінбеген. Сол 

шақшаны ерінбей түрпі қағазбен ысқылап отыратын болған. Үйдегі пышақ, 

қырықтық біткенді егеп, қайрап қоятын болыпты.  

Туысқа да, жанында жүрген жандарғада бауырмал болған. Бұл сөздің 

айғағы өзінің ауырып жүргеніне қарамастан Шетпе кентінде тұратын 

бауырларын аралап жүрген сапарында 1984 жылы аязды ақпанның үшінші 

жұлдызында мәңгілік сапарға аттаныпты. Намазы Бейнеудегі өз шаңырағы, 

інісі Екібайдың үйінде шығарылып қоштасуға көп қатынасқан екен.  

Қорытындылай келе, Әнебай жырау туған жердің дарынды да, талантты 

иесі. Жыршы еңбектерін топтастыра отырып жыршының өзіндік даналығы мен 

даралығын айқындадық. Өз өмірін жыр өнеріне арнаған, жыршы еңбектері 

өшпек емес. Жыршы мұралары халқымызбен бірге жасай бермек. Сондықтан да 

Әнебай жыршының мұраларын зерттеп, оны жинап үнтаспаларын шығару, ел 

мұрасының алтын қорын одан сайын байыта түсетіні күмәнсіз. Өлкеміздің 

өнегелі талант иелерін ұрпаққа таныстыру мақсатында рухани құндылықтарды 

бағалай білетін зерттеуші ретінде бір тұлға болып қалыптасқым келеді.  

Өз жақсыларымызды өзіміз ұлықтай алсақ, ұтпасақ ұтылмасымыз анық [1].  
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Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» мақаласында жастардың үлгі 

алуына, заманауи Қазақстанның келбетін танытуға мүмкіндік беретін «100 жаңа 

есім» жобасы ұсынылған. Бұл жоба жайында Елбасы «Жастар өмірге шынайы 

көзбен қарап, өз тағдырларына өздері иелік ете алатын азаматтар болуы үшін 

оларға үлгі ұсынуымыз керек» деп ескерткен болатын. Осындай үлгі тұтар 

жандар біздің өлкемізде бұрынғы өткен дәуірлерде де,бүгіндеде өте көп. Бұл 

елбасының жас ұрпақты тәрбиелеуде көрегенді саясатының нәтижесі деп біле 

отырып мақаламда өлкемізден шыққан Елдің елдік, ағайынның туыстық, 

татулық қасиетін қалыптастырған, ділмәр ұйымдастырушы, қара қылды қақ 

жарған әділ де тура билігімен ел көңілінен шыға білген өлкеміздің мақтанышы 

болған Иса Тіленбайұлы туралы жазбақшымын. 

Иса Тіленбайұлы 1829 жылы Маңғыстау жеріндегі Үстірт жайлауы, 

Алаторпа ауылында Өтебайұлы (кей деректерде Жаманқара) Тіленбайдың 

шаңырағында дүниеге келеді. Артынан Орақ,Құлбарақ деген інілері ереді. Иса 

жергілікті мешіттердің бірінде оқып, сол кездегіше сауат ашқан. Иса 

Тіленбайұлы адамгершілік, әділ-қазылық қасиеттерін, халқының болашағына 

жаны ашығандық пен ұлтжандылықтың тамаша үлгілерін көрсеткен ерен ер. 

Иса өзгеден бұрын, өзіне қатты талап қоятын би болған. Оның бүкіл адами 

өлшемі билігіне сиып тұрды. 1843 жылы Қаңбақтының аузында әлім мен 

адайдың арасында болатын қақтығысқа қатысады.Бұдан кейінгі түрікпендермен 

,тағы басқа да ел арасында болған соғыс,қақтығыстарға қатардағы жауынгер 

ретінде қатысып отырады. Иса сол кездерден бастап әңгіме тыңдап,шешімді 

билік айтуға әуестенеді. Осылайша Ермембет,Қожық,Бәймембет Маяұлы 

сияқты Адайдың белгілі билері мойындайтын дәрежеге көтеріледі. 

1849жылдары Бегдаш айналмасында отырған түрікпендердің ауылынан 
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аруаналар жоғала береді де олардың Мәмбетсапа деген ру басы,атақты биі 

адайлар барымталап кетіп жүр деп кінә артады. Адай билері ақылдаса келіп, 

жас та болса Исаны Мәмбетсапамен айтысқа жұмсайды. Иса нақты 

дәлелдермен адай елін түрікпендер таққан кінәдан құтқарады. Осы жағдайдан 

кейін Исаның билік құру, әділ шешу, жеңіп шығу жөніндегі беделі өседі. 

Жаманқара Иса болыс болып тұрғанда , көрші ауылдан Табынай Кенжалы 

деген кісі келіп,аман-саулықтан кейін Исаға: «Жарлы-жақыбай ауыл едік, ұрыға 

мал алдырып келдік. Жоғалған малдың ізіне түсіп едім, сіздің ауылға алып 

келді, бірақ жігіттеріңнен сұрасақ “көрмедік,білмедік”депжолатпайды,көкке 

ұшқан ,жерге кірген жоқ,жоғымызды табуға және де ибалық етіп төрелік 

сұрағалы келіп отырмыз»деген көрінеді.Сонда Иса «Шырағым, егер расталса 

жоғыңды апарып бергіземін, сендер елдеріңе қайта беріңдер» деп жоқ іздеуші 

жігіттерді ауылына аттандарады. Иса жігіттерін жинап: «Егер алмағандарың 

рас болса,жылқыға барып жүген-құрық тимеген екі асау ат ұстап әкеліңдер» 

деп тапсырма беріпті. Жігіттер «мұны не қылайын деп отыр екен» -деп аң-таң 

қалып, айтқанын орындап, үйірден екі асау ат ұстап әкелген. Екі асауды алып 

келгеннен кейін Иса «Ал,шырақтарым,алмағандарың рас болса ,мына екі асау 

аттың астынан (бауырынан)біртіндеп өтіңдер»-деп жылқының басын 

байлатқан. Жүген-құрық тимеген асау аттың астынан өту оңай ма,жігіттер 

ұрлықтарын Мойындаған көрінеді.Сонда Иса жігіттерге малын алдырған 

Табынай Кенжеалыдан кешірім сұрап,жоғын апарып беруді бұйырыпты. Ел 

сонда «апырмай мынадай да тапқырлық болады екен-ау»-деп таң қалған 

көрінеді.[1,5] Бұл Иса болыстығымен қатар билікке шешімді,сөзге 

жүйрік,тапқыр,әділ адам болған көрсетеді.1860 жылы патша Ресей үкіметінің 

Маңғыстау қазақтары үшін «жаңа низам» саясаты қолданыла бастайды. 

Адайларға өзге елдердегілерден көп салық салынады және екі жылдың салығын 

бір төлеу міндеті қойылады. Бұл салықты төлеуге көпшілігінің мүмкіндігі 

болмаса , мүмкіндігі барлар да төлеуге ниет етпеді.Патша үкіметінің 

жарлығымен Маңғыстауда «Уақытша ережені» жүзеге асыру үшін жер-жерге 

отрядтар шығып, алым-салықты көбейтті, малды талауға түсіріп, елді 

ойрандады.Міне осы тұста Иса Тіленбайұлының өмірі, ерлік істері, әсіресе 

1869– 1872 жылдардағы Маңғыстау қазақтарының патша отаршылдарына 

қарсы көтерілісі кезінде жақсы көрінді. Ресей үкіметінің 1868 жылғы «Уақытша 

ережесін» әділетсіздік деп бағалап, халықты көтеріліске шығуға үндеді. Ол 

Досан Тәжіұлы, Шүрен Иманов, тағы басқаларымен бірге халық көтерілісін 

басқарды.Досан Тәжіұлы мен Иса Тіленбайұлы бастаған көтеріліс 1870 жылдың 

көктемінде, 22 наурызда бұрқ ете түскен болатын. Иса Тіленбаев пен Досан 

Тәжиев бастаған 400 сарбаз 1870 жылы 22 наурызда Үшауыз деген жерде 

Маңғыстау приставы подполковник Рукиннің жазалаушы жасағына ойсырата 

соққы беріп, 40 солдатын жойып жіберді. 1870 жылы сәуірде көтерілісшілер 

Александровск бекінісін қоршап алып, ондағы армян базарын талқандады. 

Саудагерлер мен өндіріс иелерін тұтқындап, Николаевская станциясын өртеді, 

армян слободкасы мен Қарағантүптегі шамшырақты қиратты. Кавказдан 

кжіберілген жазалаушы жасақпен Тіленбаев сарбаздары кескілескен шайқас 

жүргізе отырып, Хиуа хандығына өтіп кетті. [2,6] 1872 жылы Хиуа хандығы 
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Иса Тілембайұлын адайдың 70 биінің үстінен Қарайтын төбе билік қызметінен 

түсіріп тастайды.Бұл жағдайдан кейін Иса мен Досан өз жасақтарымен бөлініп, 

Досан қырға шығып кетеді де, Иса Хорезм бойында қалып қояды.1873жылы 

ауылдастарымен отырған Исаның жанына ақ есекке мінген ақсақал келіп 

тоқтайды.Ақсақал: «Иса жат жерде шығындалма,елге қайт»- дейді де ,елес 

болып көрінбей кетеді. Осы күннің ертеңіне Иса Маңғыстауға бет алады.[3,2] 

Иса Хиуадан оралған соң Фортқа барып оязбен, жазалаушы полктың басшысы 

Ломакинмен кездеседі.1874 жылы Қарағантүп болысына болыстық басқарушы 

(волостной управитель) болып тағайындалады. Иса 1874 жылы тағайындалған 

болыстық қызметі 1909 жылы өзі қайтыс болғанға дейін жалғасады. 

Иса Тіленбайұлының ақындық өнерін айғақтайтын «Күйкеннен 

аттанарда», «Хиуаға кетерде», «Досанды жоқтауы», «Оязға баруы», «Болыс 

болып жүргенде», «Исаның қара өлеңдері» деген туындылары сақталған деп 

көрсетеді . Оның көптеген жырлары жазылып қалмаған, ол кездегі көптеген 

суырыпсалма ақындар жырларын қағазға түсіруді ойламай, керек жерінде 

шығарып айтып жүре беретін болған. Маңғыстау халқын өзінің суырыпсалма 

жырлары арқылы ел бірлігін нығайтуға шақырады.Тіленбаев ерлігін Ақтан, 

Бала Ораз, Қашаған, Сәттіғұл ақындар жырлаған. 

Артымда жылап-сықтап елім қалды, 

Қансырап хан талапай жерім қалды, 

Жандарал асымды ішіп, басқа теуіп, 

Қайтейін, аяқасты көңіл қалды. 

Біз енді қайда барып паналармыз? 

Амалсыз бөтен жұртты сағалармыз. 

Кең Алла кеңшілігін берер ме екен – 

Біз бүгін боздап қалған қара нармыз, – деп күйінеді («Хиуаға кетерде»). [4,6] 

Жылқысы біздің елдің ақты-қылаң 

Кетпейді кетті жұрттан жаман ылаң. 

Бұл жұртқа титтейіңнен біте қайнап, 

Исадан, Досан, сенің көп пе күнәң? 

Қолымнан ұшты қыран қос қаршыға 

Еліңде мөрлі бидің жоқтығынан («Досанды жоқтауы»). 

Исадан, Досан, сенің көп пе күнәң? – деген жолдардан Исаның серіктес 

қаруласының ерлігін, мықтылығын, батылдығын мойындайтынын аңғаруға 

болады. Өйткені, «өсер елдің ұлдары бірін-бірі батыр деген». 

Исаның би ретінде ел арасындағы даудамайды шешудегі терең ой 

толғаулары мен үлкен тебіреністері көрініс берген. Ғұмыр бойы халқының 

дұшпандарымен алысып келіп, 85 жасында ақырет сауытын киініп, төсек 

тартып жатқан Сүйінғара бұны бізге былай жеткізген екен: 

Бар арман: қанат - құйрығым, 

«Көре алмай барам мен бүгін. — 

Исаның айтар билігін, 

Досанның жасар ерлігін»... 
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Қазақстанның жаңа заманғы келбетін қалыптастыруға ұмтылған  

тұлғалардан үлгі алған жастар да өзін жетістік жолында,елге еңбек сіңіру 

мақсатында жұмыстанатын болады. Елі үшін, жері үшін қандай да бір сауапты іс 

сіңіруге ұмтылады. Ал бар өмірлерін халқына арнаған Иса Тіленбайұлы сынды 

тұлғаларды жас ұрпақ әрдайым білуі қажет. Ойымызды түйіндей келе 

айтарымыз,батыр бабаларымыздың ерлік істері қай кезде де ұрпақ үшін үлгі-өнеге 

болуы керек. Егер біз бабаларымыздың асыл мұрасын сақтап,үлгі тұтсақ, олардың 

есімін ұмытпай ,қадірлесек бұл жастар үшін тәрбие бастауы болары анық. 
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Аңдатпа: Мақалада қазақ ұлтының тарихи,мәдени және рухани 

жадығатын жаңартуда зор еңбек сіңірген көрнекті рунолог ғалым Ғұбайдолла 

Айдаровтың ғылымға және қоғамға сіңірген еңбегі туралы баяндалады. 

Түйінді сөздер: Ғалым, түркі, руна, тіл,еңбек 

Аннотация: В статье рассказывается о заслугах в науке и обществе 

выдающегося ученого-рунолога Губайдуллы Айдарова,который внес большой вклад 

в обновление исторической, культурной и духовной памяти казахской нации. 

Ключевые слова: ученый, тюркский, руна, язык, труд 

Abstract: the article describes the achievements in science and society of the 

outstanding scientist-runologist Gubaidulla Aidarov,who made a great contribution to 

the renewal of the historical, cultural and spiritual memory of the Kazakh nation. 

Keywords: scholar, Turkic, rune, language, labor 

 

Көрнекті түрколог,филология ғылымының докторы,Қазақстанның 

ғылымға еңбек сіңірген қайраткері Ғұбайдолла Айдаров барша саналы 

ғұмырын байырғы жазба мұраларға арнап, өзіндік мектеп қалыптастырған 

тарихымызда ерекше орын алатын ұлт мақтанышы және дара тұлғамыз. 
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Ғұбайдолла Айдаровты кешегі қылышынан қан тамған қызыл кеңестің тұсында 

Орхон,Енесей,Талас ескерткіштері жазуларының құпиясын әйгілеп ,қазақтың 

тамыры қайда екендігін танытып берген ғұлама ғалымымыз Отандық 

түркологияның атасы деп зор мақтанышпен атаймыз. 

Ғұбайдолла Айдаров 1921 жылы Киелі Маңғыстау топырағында Емір 

Торты жерінде дүниеге келген. 30-жылдардағы түбекті жайлаған жұт пен 

ашаршылық кезінде Маңғыстаудың көптеген шаруалары Батыс 

Түрікменстанға, Красноводск маңына Жаңғақ ойына қоныс аударады.[1.2] Сол 

көп отбасылардың қатарында оның әкесіде бар болатын. Жаңа жерге келгеннен 

кейін әкесі ел ішінде тараған ауырудан көз жұмады. Әкеден сегіз жасында 

жетім қалған ол інісі Тортай екеуі нағашыларын паналап жетімдікті де 

жоқшылықты да көп көріп өседі. Жергілікті биліктің басшылары Нәдірбай 

Айтақов,Қайғысыз Атабаев,Сәду Оңғалбаев сынды қамқоршы азаматтардың 

назарына ілігіп мектепке оқуға қабылданады. [1.1] Мектепте жетінші класты 

бітіріп шыққан соң 1938 жылы Түрікменстанның Мары облысындағы 

педтехникумға оқуға түседі. Он жеті жасында оқуды бітіріп, бірден 

Түрікменстандағы Қарабұғазкөл ауданында мұғалімдік қызметке кіріседі. 1939 

жылы ол әскер қатарына алынып екі жылдық қызметін өтеп, елге қайтқалы 

тұрғанда соғыс басталады. Сұм соғыстың алғашқы күндерінен бастап, 1944 

жылдың мамыр айына шейін Закавказ,Солтүстік Кавказ және 4 -ші Украина 

майдандарындағы болған кескілескен шешуші жан алып, жан беріскен 

шайқастарға қатысқан ол бірнеше рет жараланып,әскери госпиталдарға жатып, 

ақыры әскерге жарамсыз болып қалғандықтан 1944жылы III топтағы соғыс 

мүгедегі анықтамамен елге оралады. Облыстық оқу бөлімі оны екі айлық 

бастауыш класс мұғалімдерін даярлайтын курсқа директор етіп 

жібереді.Осыдан кейін ол екі жылдай аудандық «Жұмысшы» газетінің 

редакторы қызметін атқарады. Осы газеттің редакторы болған жылдары 

Ғұбайдолла Айдаров түрікмен әдеби мұраларын қазақ оқырмандарына 

жеткізуді алдына мақсат етіп қойып ол Түрікмен жазушылары Ақмұрат 

Сарығұлыевтің «Зөхре» әңгімесін аударып, Шабеденнің «Гүл- бұлбұл» 

романының мазмұны туралы, «Шахсенем Ғаріп» дастаны және басқа да 

мақалаларын жазады.[1.1] Соғыс салған жарақат сыр берген соң Қазақстанға, 

Жамбыл облысына қоныс аударып Свердлов ауданына қарасты Қарақұм 

мектебіне директорлыққа тағайындалып бес жыл басшылық қызметте 

болады.1948жылы Шымкенттегі оқытушылар даярлайтын институты тәмамдап 

1952 жылы Абай атындағы Қаз Пи -ге сырттай тіл әдебиет факультетіне оқуға 

түсіп ойдағыдай аяқтайды. Осы кезден бастап ғылыммен айналысу үшін ҚазГу 

дың жанындағы аспирантураға түседі. Осында оқып жүрген кезінде 

моңғолтанушы ғалым, көне түркі жазуларының білгірі Церен Доржы 

Номинханов ұйымдастырған үйірмеге қатыса жүріп,Орхон Енесей тас жазуына 

қатты қызығады. Бұл қызығудың ақыры оны соған дейін жазып жүрген 

диссертациясының тақырыбынан ауысып, көне түркі ескеркіштерінің тілі 

жөнінде жаңадан ғылыми жұмыс жазуға жетелейді. Осылайша қазақтардың 

ішінде ең бірінші болып осы құпия жазудың қыр сырын ашуға бел буып соған 

40 жылдан астам уақытын сарп етеді. 1960 жылдың мамыр айында Ғұбайдолла 
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Айдаров Қазақ КСР Ғылым академиясы жанындағы Тіл және әдебиет 

институтының Біріккен ғылыми кеңесінде «VIII ғасырдағы Тоныкөк ескерткіші 

және оның қазіргі кездегі кейбір түркі тілдеріне қатысы» деген тақырыпта 

диссертация қорғайды. Осыдан кейін Академияның тіл білімі институтына 

жұмысқа орналасады. «VIII ғасырдағы Тоныкөк ескерткіші және оның қазіргі 

кездегі кейбір түркі тілдеріне қатысы» деген тақырыптағы диссертация 

жұмысы оны тек қазақстандық емес, бүкіл дүние жүзі ғалымдарының ортақ 

мақтанышына айналдырады . Бұл жағдай оның шығармашылық тынысын 

ашып, кәсіби зерттеуші ретінде республика өңіріне экспедициялар 

ұйымдастырып, туған өлкенің әр тарабынан тасқа бәдізделген ежелгі жазба 

деректер мен петроглифтерді іздеп тауып,ғылыми пайымдап, жариялау 

жұмыстарымен айналысуына жол ашады. Тоныкөк ескерткішінен соң Мойын 

Чор құлпытасының тілі, Білге Қаған құлпытасының тілі, Орхон өзені 

жағалауындағы түрік ескерткіштерінің ерекшелігін жан жақты тексеріп, 

ғылыми тұжырымдар жасады. Осы жылдары рунатанушының «Язык 

Орхонского памятника Бильге кагана» деп аталатын монографиясы, «Көне 

түркі жазуларынан мағұлматтар» деп аталатын жоғарғы оқу орны студенттері 

үшін көмекші құралы , Түрікмен университетінің профессоры М.Н. 

Хыдыровпен бірігіп түрікмен тілінде «Орхон- Енисей ядыгерликлериниң дили» 

оқулығы жарық көреді. Ғүбайдолла Айдаровтың есімін күллі ғылыми әлемге 

танытқан елеулі еңбегі Ғылым баспасынан жарық көрген 28 баспа табақ «Язык 

орхонских памятников древнетюркской письменности VIII века» деп аталатын 

монографиясы болды. Бұл еңбегінде ғалым ежелгі түркі руникалық 

ескерткіштерін зерттеумен шұғылданғандар туралы толық мәлімет беріп,бағзы 

жазба үлгілерімен таныстырып,оның графикалық өзгешеліктері мен 

қолданыстағы ерекшеліктеріне тоқталады.[1.1] Ол Күлтегін, Білге 

қаған,Тоникуқ, Күлі Чор, Мойын Чор ескерткіштерінің мәтіні мен 

транскрипциясын және аудармасын беріп ,дыбыстық заңдылығы мен 

лекцикалық құрамы,сөздік қоры мен сөйлем жүйесі, морфологиялық құрылысы 

мен синтаксистік орын тәртібі, сөз таптары мен грамматикалық формаларға 

бөліну ерекшелігін жеке жеке саралап ғылыми түсініктер мен өз ой 

тұжырымдарын пайымдайды. Ғалым ретінде ғылым қуған жастарға жетекшілік 

етіп ақыл кеңес беруден жалықпай қазақтың жас ғылымдарын дайындау ісіне 

де өз үлесін қосты. Ол қайда жүрседе түрікмен елімен, ғалымдарымен 

байланысын еш уақытта үзбеді. 1967жылы Түрікмен ССР-і жоғарғы оқу 

орындарының филология факультеттері үшін «Ежелгі түркі жазба 

ескерткіштерін зерттеп,оқып үйрену курсының програмасын» жасады. 

Ғылымның қия шыңына қанат қаққан Ғұбайдолла Айдаров көне түркі 

ұлысының серкелері жазып қалдырған балбал тастар бүккен ғажайып 

сырларды, ғасырлар қойнауында жатқан көне тарихымызды тірілтуді бүкіл 

ғұмырының мұраты санаған адам. Ғалым осынау қиын да, қызықты қат – қабат 

құпиясы көп істі талмастан зерттеді. Түркі тайпаларынан қалған таңбалы 

тастарды іздестіріп, Батыс Сібір мен Алтай өңіріне,Моңғол жеріне ғылыми 

экспедициялар ұйымдастырды. Уфа мен Қазанда,Ленинградтың бай 

кітапханаларында отырып, қазақтың түркітану ғылымына үлкен үлес қосты. 
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Көне түркі, қыпшақ тайпаларынан қалған жазба деректердің бірқатарын ғалым 

Ереван қаласындағы Мацанардаран кітапханасынан тауып, көшірмелерін 

Қазақстан ғылым академиясының алтын қорына алып келді. Байырғы армян 

әріптерінде түркі таңбаларының бедері барын да алғаш дәлелдеп берген ғалым 

болу мен қатар түркі тектес халықтардың тілін еркін меңгерген ғалым да 

болды.[1.1] 1966жылы Білге қаған,Мойын Чор ескерткіштері бойынша жеке 

жеке монографияларын жарияланса «Білге қаған ескерткіштерінің тілі» атты 

еңбегі 1966жылы орыс тілінде жарық көреді.Берлинде шығатын Ориенталишен 

литерацейтунг журналы өзінің 1968жылғы 7,8- сандарында осы еңбектің 

бөлімдерін жариялайды. Осы еңбек Ғұбайдолла Айдаровты тек Одақ көлемінде 

емес шетел оқымыстыларына кең танымал етуге ықпал етеді. Ғұбайдолла 

Айдаров 1974 жылдың маусым айында Әзербайжан университетінде «Орхон 

Енесей және Талас жазба ескерткіштерінің лексикасы» атты тақырып бойынша 

докторлық диссертациясын әзербайжан тілінде сәтті қорғап шығады. 

Әжірбайжанныі турколог ғалымдары М.Демирчи заде,Ф.Зейналов,М. 

Ширалиев қазақ ғалымының еңбегіне жоғары баға беріп, университеттің 

құрметті профессоры етіп сайлады.[1.1] 

1979жылы «Енесей Орхон және Талас көне түркі жазба ескерткіштері 

бойынша әдебиеттердің библиографиялық көрсеткіштері» атты еңбегі 

жарияланады. Бұл сол кездегі Кеңес Одағы бойынша көне түркі 

ескерткіштерінен жазылған тұңғыш әдебиеттер көрсеткіші болды.Ғұбайдолла 

Айдаров Ғылыми еңбектерін толықтырып 1986 жылы «Көне түркі жазба 

ескерткіштерінің тілі» , 1990жылы «Орхон ескерткіштерінің тексті», 1991жылы 

«Көне ұйғыр жазба ескерткіштерінің тілі» еңбектерін жазса 1994жылы орта 

мектептің жоғарғы кластарына арналған Орхон Енесей және көне ұйғыр 

ескерткіштерінің тілі пәніне арнап бағдарлама жазып шығады. Ғұбайдолла 

Айдаров Республика Ғылым академиясының Тіл білімі институтында 40 жылға 

тарта уақыт ішінде кіші, аға ғылыми қызметкер,кеңесші ғалым бола жүріп 25 

монография,250 -ден аса ғылыми, ғылыми - көпшілік еңбектер жарияласа бұл 

оның көне түркі ескерткіштерінің қазақ топырағындағы асқан білгірі екендігін 

айғақтайды. Ғұбайдолла Айдаров Орхон- Енесей,Талас ескерткіштерінде қазақ 

халқының еншісі бар екендігін алғаш жинақтап дәлелдеген ғалым болды және 

осы еңбектер Ғұбайдолла Айдаровты айтулы түркітанушы есебінде әлемге 

мәшһүр етті. Ғұбайдолла Айдаров еңбектеріне А.Н. Кононов,Э.В. 

Севортьян,А.Баскаков сияқты көрнекті ғалымдар жоғары баға берді. 

Ғұбайдолла Айдаров көне түркі жазуын бір кісідей меңгерген,бүкіл Орта Азия 

мен Қазақстанда бұл салада өнімді еңбек еткен ғалым болып қала береді.Ғылым 

саласындағы тыңдырған жұмысы әділ бағаланып, Қазақстан Республикасының 

президенті Нұрсұлтан Назарбаев1994 жылы Ғұбайдолла Айдаровқа өз қолымен 

Қазақстан Республикасы ғылымына еңбек сіңірген қайраткер құрметті атағын 

табыс етті. Ғұбайдолла Айдаров бір ғана туркология саласының көрнекті 

ғалымы емес түркі тектес халықтардың, оның ішінде қазақтардың түп атасы 

түркі тектес халықтардың, оның ішінде қазақтардың түп атасы туралы, рулар 

мен шежіресіндегі тарихи ақиқатты танып- білуде ойдағыдай еңбек еткен 
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зерделі зерттеуші болды.Ғалым жазып қалдырған Адай шежіресі атты қолжазба 

томдарынан талай ұрпақтың тарихы табылады. 

Ғұбайдолла Айдаров Кирилл мен Мефодий әліпбиі жоқ уақытта біздің 

атажұртымыздың көне түркі жазуын қолданғанын айдай әлемге танытуға мол 

үлес қосты. Халқының баба тарихын, оның жазба тілінің тереңде жатқан 

тамырына жан бітіріп, күллі түркі әлеміне танытып кеткен Ғұбайдолла Айдаров 

есімі тарихымыздың төрінен өз орын алары сөзсіз . 
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Аннотация:  Казахская степь-это черный Шанырак великого тюркского 

народа. Священная казахская земля-это место, где мы писали славную историю 

наших предков. На обширной казахской земле не было легенды, но все-таки это 

священный край, священный край. День открытых дверей в детском саду 

"Ажар" И страна, и земля - казахский. Близость земли не сближает судьбу и 

историю. Судьба земли - судьба страны. 

Annotation:  Тhe Kazakh steppe is the black shanyrak of the great Turkic 

country. The sacred Kazakh land is a place where the glorious history of our 

ancestors was recorded by the hooves of their horses. In the vast expanses of the 

Kazakh land, there are not many legends, and all this is a sacred land, a sacred land. 

The mainstay of our state is the Kazakh people .The country and the land are Kazakh. 

The proximity of the earth does not bring your fate and history closer together. The 

fate of the Earth is the fate of the country. 

 

Қазақстан – күллі түркі халықтарының қасиетті қара шаңырағы. Қазақстан 

географиялық жағынан Түркі әлемінің қақ ортасында орналасқан. Қазақ елінің 

кең-байтақ даласы көшпенді өмір салтының және сол салт негізінде қалыптасқан 

түркі өркениетінің төл бесігі. Бүгін түркі тектес елдердің көпшілігінде жоғалып 

бара жатқан ұлы бабаларымыздың құндылықтары әлі күнге дейін қазақ ортасында 

сабақты жалғасын тауып келеді. Ендеше, «Қазақ елі – түркі әлемінің орталығы» 

деген пікір тек қазақтың ұлттық болмысының күшеюіне ғана себеп болмайды, 

оған қоса өзімізбен бауырлас елдердің де рухани жаңғыруына септігін тигізбек. 

Басқаша айтқанда, тағдырдың өзі Қазақ еліне маңызды жауапкершілік жүктеп 

отыр. Қазақтардың өздерінің шежірелі тарихын зерделеп, оған ие болып, ұлттық 
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бірегейлік қалыптастыруы – түркі өркениетінің жиырма бірінші ғасырда жаңа 

белеске көтерілуінің алғышарты [1, 2]. 

Сондықтан Қазақ елінің түркі әлеміндегі орнына жан-жақты талдау 

жасалып, насихатталуы керек. Түркілердің атақонысы, шыққан жері, төркіні 

қай жер екендігі – ғалымдардың арасында осы уақытқа дейін талқыланып келе 

жатқан мәселе. Жалпы қабылданған түсінік түркілердің Алтай тауынан 

шыққандығы болса да, басқаша пікірлерді қолдайтын ғалымдар да аз емес. 

Кейбір ғалымдар түркілердің негізгі қонысы Еділ мен Жайықтың арасы десе, 

кейбіреулер Тәңір тау мен Арал теңізінің арасы деп айтады. Енді кейбіреулері 

Орал тауын көрсетсе, түркілердің атақонысы, қара шаңырағы қазіргі Моңғолия 

аумағы деген пікір де кеңінен тараған. Қазақтың қанына сіңген дүние өте көп. 

Бірақ, басынан небір кезең өткен ата-бабамыздан, заманның ызғары құнды 

дүниесін алысқа әкетті. Қазіргінің санасын шарламаса да, өткеннен жетіп, 

тарихтан өше қоймаған біраз мұрамыз бар. Бірақ, қазақ құнды мұра деп 

мұрағаттан лайықты орын бергенше шет елдің қанжығасына байланды. Осы 

күнге дейін Елбасының Қазақстан халқына жолдауында қазақтың дәстүрін, 

салт-санасын, мәдениетін, тілін, дінін сақтау жолында көп еңбек 

етілді. Қазақтардың және Еуразияның басқа да халықтарының тарихында 

Алтайдың алар орны ерекше. Осынау асқар таулар ғасырлар бойы Қазақстан 

жерінің тәжі ғана емес, күллі түркі әлемінің бесігі саналды. Дәл осы өңірде 

біздің дәуіріміздің І мыңжылдығының орта шенінде Түркі дүниесі пайда болып, 

Ұлы дала төсінде жаңа кезең басталды [2, 3]. 

Тарих пен география түркі мемлекеттері мен ұлы көшпенділер 

империялары сабақтастығының айрықша моделін қалыптастырды. Бұл 

мемлекеттер ұзақ уақыт бойы бірін-бірі алмастырып, орта ғасырдағы 

Қазақстанның экономикалық, саяси және мәдени өмірінде өзінің өшпес ізін 

қалдырды. Орасан зор кеңістікті игере білген түркілер ұлан-ғайыр далада 

көшпелі және отырықшы өркениеттің өзіндік өрнегін қалыптастырып, өнер мен 

ғылымның және әлемдік сауданың орталығына айналған ортағасырлық 

қалалардың гүлденуіне жол ашты. Мәселен, орта ғасырдағы Отырар қаласы 

әлемдік өркениеттің ұлы ойшылдарының бірі – Әбу Насыр Әл-Фарабиді 

дүниеге әкелсе, түркі халықтарының рухани көшбасшыларының бірі Қожа 

Ахмет Яссауи Түркістан қаласында өмір сүріп, ілім таратқан. 

Ежелгі түркілер туралы мәлімет тұңғыш рет б.з-дың 542 жылындағы 
қытай жылнамаларында кездеседі. Қытай жазбаларының айтуынша, түркілер 
ғұндардың ұрпақтары болып табылады.Ал көне аңызға сәйкес, түркілер 
қасқырдан тараған ұрпақ деп есептелініп, «Ашина» (қасқыр) әулеті атанған. 
Ашина тайпасы VI ғасырдың ортасына дейін жужандардың қол астында 
болады. VI ғасырдың ортасынан бастап билікті қолына алған Бумын 
түркілердің басын біріктіріп, Түрік қағандығын (552-745 жж өмір сүрген) 
құрады. Түрік мемлекетінің алғашқы билеушісі Бумын қаған болып 
есептелінеді, оның мұрагерлері, яғни балалары Қара Ыссық (Қараессе) пен 
Мұқан қағандар жужандарды талқандауды аяқтайды. Түркілер шығысында 
Тынық мұхиттан бастап, батысында қара теңізге дейінгі ұлан-ғайыр даланы қол 
астына қаратқан. Бүгінгі Қазақстан жері сол замандарда осы бір аса қуатты 



235 

Түрік мемлекетінің құрамында болған.Мемлекетті Ашина әулетінен тарайтын 
мұрагерлер басқарған. Билік, әдетте, балаларына, бірге туған ағайындарына 
немесе жақын туыстарына көшіп отырған. Түркілердің жоғарғы ел билеушісі 
«қаған» деген лауазымға ие болған. Түркілер, негізінен, көшпелі мал 
шаруашылығымен айналысқан. Олар үй жануарларының жаңа түрлерін 
шығаруға көп көңіл бөлген. Сонымен қатар елдің бір бөлігі жер өңдеумен, 
қолөнер кәсібімен, саудамен айналысқан. Қалалар, қоныстар салған. Басқа 
елдермен сауда және мәдени қарым-қатынас орнатқан. Ұлы Жібек жолының 
үлкен бөлігін қолдарында ұстап, иелік еткен. Түркілердің қара шаңырағы 
мәселесіне бүгінгі қазақ шежіре дәстүрінен жауап іздейтін болсақ, өте қызықты 
жайттарға куә боламыз. Қазақтарда көнеден келе жатқан «Түркімен – төр ағам, 
өзбек – өз ағам» деген мақал бар. Осы қанатты сөзді Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы 
шежіреге сүйене отырып талдағанда, бұл мақалға сай түрікмендер, тек қана 
қазіргі Түрікменстанның түрікмендері ғана емес, бұрынғы Османлы елінде 
тұрған барша түркі ру-тайпалары қазақтардан бес ата үлкен, ал өзбектер қазақ-
тардан үш ата үлкен деп жазады. Сонда қазақтар түркі ағайындардың ең 
кенжесі ретінде қара шаңыраққа ие боп қалған болады. Қазақ санасындағы бұл 
түсінік Мағжан Жұмабаевтың өлеңінде де өз көрінісін тапқан: 

Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа, 
Түріктен басқа от болып, жан туып па? 
Көп түрік енші алысып тарасқанда, 
Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па? 

Түркі мемлекеті тарихы тұрғысынан қарасақ, негізінен Түркі мемле-
кеттілігін Түрік қағанатынан бастаған жөн. Ғұндар үстемдігі дәуірінен кейін 
Қазақстан жерінде этникалық және шаруашылық құрылымы жағынан ұқсас, 
біртекті тайпа одақтары қалыптасады. Ғұн дәуіріндегі жаугершілік, ұлы жорықтар 
түрік-оғыз қауымының ынтымақтасуының алғышарты болды. Махмуд Қашқари 
«түрік елі жиырма тайпадан тұрады» деп жазады. Олардың бәрі «Тәңірі әзіз 
көрген Нұқ пайғамбардың ұлы Иафестен және Иафестің ұлы Түріктен тарайды». 

Ғұлама ғалым өз «Сөздігінде» түрік елінің мына тайпаларын атайды: «Рұм 
өлкесіне бәрінен жақын орналасқан тайпа, бешенек, одан қалса қыпшақ, оғыз, 
иемек, иабақу, содан татар, одан қырғыз тайпалары. Бұл тайпалардың барлығы 
Рұм өлкесі жанынан шығысқа қарай осы ретпен созылып жатыр» Ұлы даладағы 
құдіретті, сансыз көп түріктердің ішінде Шығыс өңірін қоныстанғандар аса 
белсенді еді.Түріктердің өмірі көшпелілікпен байланысты, ал түрік кезеңі 
дүниежүзілік тарихтың күрделі бөлігі.Жауынгер түріктердің арғы тегі аңыздарда 
«Көк бөрі» деп атылады. Ежелгі қытай деректерінде «түрік» деген атау тарихта VI 
ғасырдан бастап белгілі. «Түрік» сөзінің мағынасы дәл анық емес. Махмуд 
Қашқари: «Тәңірі оларды түрік» деп атады және оларды мемлекетке еге қылды. 
Тарихи деректерге қарағанда, түріктердің біртұтас мемлекет болуы, Түрік 
қағанатының құрылған уақыты 552 жыл деп есептеледі [3, 3]. 

Ескі қытай деректері бойынша түрік мемлекетінің билеушісі әулеті 
Ашина деген рудан шыққан. Түрік халықтарының тегі туралы аңызда: «ол әуелі 
ғұндардың бөлек бір бұтағы. Кейін көрші мемлекеттер оны талқандайды да, тек 
бір бала ғана аман қалады. Оның аяқ-қолын кесіп, айдалаға тастап кетеді.Кейін 
осы баланы қасқыр асырап, аман сақтайды.Өсе келе баланың тұқымы Ашина 
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(қасқыр текті) атанады»,-дейді. Түрік қағанатынан бастап, барлық билеушілер 
қағанаттың басында тұрған Көктүрік әулетінен сайланған. Жалпы, біздің түркі 
аталуымыз да осы әулеттің атымен байланысты. Хазар билеушілері де, 
Қарахандар билеушілері де осы Көктүрік руынан еді. Ал енді кейінгі заманда 
осы алып қағанатты қалпына келтірген Шыңғыс хан болды. Шыңғыстан кейін 
барлық хандар Шыңғыс ұрпағынан шығатын болды. Олар төре деп аталды. 
Төре сөзі мен түркі сөзінің арасында байланыс бар екендігі өздігінен көрініп 
тұр. Өйткені төрелер сол көне түркі мемлекеттілік дәстүрін жаңғыртқан болып 
тұр. Шыңғыс ханнан кейін түркі мемлекеттілігін жалғастырушы Жошының 
ұрпақтары, яғни Алтын Орда болды. Өйткені Шағатай мен Үгедей ұрпақтары 
парсы мемлекеттілік дәстүрінің ықпалында қалды, ал Төленің ұрпақтары 
Құбылайдан кейін Юань атымен қытай мемлекеттілігінің жалғасы болып кетті. 
Төленің басқа бір ұлы Құлағу Иран мемлекетінің бөлшегі болып саналады. Ал 
Алтын Орда ыдырай бастағанда және Ресей Алтын Орда мұрагерлері Үлкен 
Орда, Қазан, Астрахань, Көшім, Ноғай және Қырым хандықтарын жаулай 
бастағанда, бұл басқыншылыққа 1847 жылы соңғы ханы Кенесары өлгенге 
дейін төтеп берген Қазақ хандығы – Алтын Орданың тікелей мұрагері еді. Түркі 
мәдениеті тұрғысынан қазақтар солтүстікте Еділ мен Жайық, оңтүстікте 
Сырдария мен Әмудария жағалауларындағы қалаларда өмір сүргендіктен, 
далалықтар ретінде түркі мәдениетінің ең саф үлгісін сақтай білді. Сондықтан 
да қазақтардың әдет-ғұрпы, тілі мен әдебиеті, музыкасы, дүниетанымы, шежіре 
дәстүрі – нағыз көне түркі өркениетінің жалғасы. Бұлай болуындағы негізгі 
себептің бірі – ХХ ғасырға дейін қазақтардың Еуразияның ең соңғы көш-
пенділері ретінде өмір салтын жалғастыруы болса керек. Бір қызығы, амери-
калық ғалым Брюс Привратски бүгінгі Қазақстанның оңтүстігіндегі Ахмет 
Ясауи жатқан Яссы қаласының «Түркістан» аталуын өзбектер басым болған 
басқа Орталық Азия қалаларына қарағанда ол жерде түркі мәдениетінің нағыз 
өкілі қазақтардың басым болуымен байланыстырады. Осы орайда қазақтардың 
Шоқан жазып кеткендей, исламнан бұрынғы сенім-нанымдарын исламмен ұш-
тастыра білген түркілік исламының өкілдері екендігін айта кеткен жөн [4, 3]. 

Қорыта айтқанда, Қазақ елі – түркі әлемінің қара шаңырағы, яғни қасиетті 
шаңырағы. Қара шаңырақта отырған әулеттің белгілі жауапкершіліктері 
болатындай, қазақтардың да түркітектес бауырлары алдында жауапкершілігі 
бар екендігін ұмытпауымыз керек. Бұл жауапкершілік қазақ халқының өзінің 
ата мұрасы, тарихи жәдігерлері, тілі мен салт-дәстүріне ие болуды, оларды 
жаңа заман талабымен үйлестіруді керек етеді. Мықты елдің биік рухы 
болатынын ескерсек, елдігімізді жаңа ұрпаққа жеткізуіміз үшін ата-бабамыздың 
рухани мұрасына ие болып, оны жаңғырта түсуіміз керек. 
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ТОРҒАЙ ТӨРТКҮЛ ӨЛКЕСІ – ЕЖЕЛГІ АДАМЗАТТЫҢ АЛДЫҢҒЫ 

ҚАТАРЛЫ ӨРКЕНИЕТІН ЖАСАУШЫ ЖӘНЕ ОНЫ ДҮНИЕГЕ 

ТАРАТУШЫ ОРТАЛЫҚ 

 

Ысмағұл Айгүл Әмірханқызы 

Кейкі батыр атындағы №4 жалпы 

орта білім беретін мектебі 

Арқалық қаласы 

 

Аннотация. В статье говорится о том, что с момента появления человека 

в Тургайском крае в каменном, оловянном, железном периодах наиболее 

необходимые, полезные для использования в своей жизни виды были в 

изобилии на земле. 

Ключевые слова: археология, геология, биология, антропология, 

прототюрки. 

Annotation. The article says that since the appearance of man in the Turgay 

region in the stone, tin, and iron periods, the most necessary and useful species for 

use in their lives were in abundance on earth. 

Keyword: archeology, geology, biology, anthropology, prototurks. 

 

Тұран ежелгі цивилизация орталығы болса, Торғай осы цивилизацияның 

нақ алтын бесігі болған. 

Бұл өлке қашаннан түркі тектес халықтардың, соның ішінде қазақ 

халқының өскен, өркен жайған қасиетті өлкесі. 

Тұранның ерте дүние өркениетінің бесігі екендігін, күллі Еуразиялық 

континентте ең алғашқы цивилизация мен мәдениетті жасаушы түркі тектес 

халықтар екендігін соңғы жылдардағы ғылыми зерттеулер ашып отыр. 

Торғай төрткүл өлкесі деген ұғым - археология, геология, биология, 

антропология ғылымдарында қолданылатын терминдер: «Орал-Қазақстан 

регионы», «Орал-Қазақстан аймағы» сөз тіркестерімен бірдей, өйткені бәрінің 

де мағынасы сол бір аймақ – бір регион: батысы – Орал – Мұғалжар, шығысы – 

Сарыарқаға дейінгі, солтүстігі - Батыс Сібір ойпатының оңтүстігі, оңтүстігі – 

Арал теңізі мен Арал сырты құмы, Борсық құм, Қарақұммен шектелетін 

алқапта жер жаралғанда Тұран плитасының солтүстігінде бірге жаратылған 

Торғай ойпаты,Торғай қолаты, Торғай теңізі, Торғай бұғазы, Торғай үстірті – 

бірінің басын қосады. 

Ғалымдар осы аймақты жалпылама: 

- бірде Орал – Қазақстан (Торғай) регионы дейді; 

- бірде Оңтүстік Орал Солтүстік Қазақстан дейді; 

- бірде Торғай даласы дейді; 

- бірде Торғай бұғазы дейді; 

- бірде Торғай төрткүл өлкесі дейді. 

Бірақ та қалай атаса да бәрібір, осы өлке туралы сөз болатынын қай -

қайсысы да жақсы біледі. Дүние жүзіне ежелгі өркениетті таратқан адамдар нақ 

осы жерде дүниеге келген, өнген, өскен. Өмір үшін күрескен жолында 
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адамгершілікке тән мәдениеттерді өмірге келтірген, дамытқан. Адамзаттың 

ғылымға белгілі даму сатыларында осы жергілікті – автохтонды 

мәдениеттердің сабақтастығын үзбестен жалғастырып жоғары дәрежеге 

көтеріп, оны палеолиттен бастап, мезгіл – мезгіл дүниенің төрт бұрышына 

таратып отырған адамзат өркениеті, адамзат цивилизациясының алтын бесігі 

болған. Адамның дүниеге келгеннен соңғы, оның қоршаған ортада жанын 

сақтап қалуы үшін ғылыми тұрғыдан қарағанда ең басты үш зат үлкен маңызды 

рөл атқарған, олар: тас, қалайы және темір, соған қарап бұлардың өткен өмір 

сатылары да осылай үш кезеңге бөлініп, солардың аттарымен аталады.Торғай 

төрткүл өлкесінде осылардың үшеуінің де адамның пайда болған сәтінен бастап 

оларға өз өмірінде пайдалануға ең қажетті, пайдалы түрлері жер бетінде 

молынан болды. Бұл өңірдің адамдары солардың арқасында басқа өңірдегі 

өздері секілді туыстарынан: 

- өмірдегі апаттардан қоғаныстық қабілеттілігі жағынан; 

- өздеріне қажеттіліктерді қолға түсіру, табу, қамтамасыз ету жағынан; 

- неғұрлым жетілдірілген құрал – саймандарға ие болу жағынан; 

- аман – сау қалып тезірек өсіп, өніп, көбеюі жағынан; 

- жаңа жерлерге басқалармен салыстырғанда ертерек емін – еркін қанат  

             жайып, таралу жағынан көп ілгері суырылып, алға шықты. 

Осы өңірді мекендеген адамдардың тас, қола, темір дәуіріндегі жасаған 

мәдениеттерімен танысқанда көзге түсетін ең басты ерекшелік, оған тән 

қасиеттер: 

- палеолиттен бастап бүкіл эволюциялық даму процесіндегі бірізділігі, 

жергіліктілігі – автохондылығы, өте бай, толыққанды дамуы; 

- ондағы дәуірлер мен мәдениеттер арасындағы тығыз генетикалық 

байланыстың барлығы; 

- эволюциялық дамудағы сабақтастықтың үнемі үзіліссіз сақталып 

отыруы. 

Қазіргі ғалымдардың дені, кейінгі кезде белгілі бола бастаған жаңа 

деректер негізінде,Тұранды, оның солтүстігінде орналасқан Торғай төрткүл 

өлкесін мекендеген прототүріктер ежелгі өркениет – цивилизацияны жасап, 

бесігін тербетіп, оны осы өңірден батысқа, шығысқа, оңтүстікке таратып, өз 

іздерін қалдырған деген қорытындыға келіп отыр, Ежелгі Торғай төрткүл өлкесі 

тұрғындары Еуропаға Каспийдің шығысы, одан әрі оңтүстігі арқылы барған. 

Алғашқы адамдар осы аймақта көп өсіп, өніп, жан-жаққа осы өңірден тараған 

Торғай төрткүл өлкесінің Оңтүстік Орал өңірі – өз алдында үңгірлік бейнелеу 

өнері мен қасиетті орындар орталығы болғанын ғалымдар бір ауыздан дәлелдеп 

отыр. Торғай төрткүл өлкесінің Оңтүстік Орал шығысын – адамдар – 

палеолиттің (б.з.д. 40- 12 мың жыл) өзінде тұрақты қоныстанған (2, 114). 

Ежелгі Тұранда, Торғай төрткүл өлкесінде осы жоғарғы мәдениетті 

жасаушылар негізінен далалық өңірді мекендеген ру,тайпалар болды,олар 

далалық қорғандық мәдениетті жасады. Осы мәдениетті олар Еуропаның 

орманды өңірлерін айналып өтіп, Жерорта теңізі аймағына,Таяу және Орта 

шығысқа, Орта Азияға, Кавказ бойына және Инда ойпатына таратты. 
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Археологиялық деректер бойынша ежелгі түріктектестер жоғары 

палеолиттен бастап күллі Еуразия континентіне тарап, қоныстана бастады. 

Мұндай экономикалық қопарылыстың бұл өңірде болуының басты себебін 

ғалымдар Торғай төрткүл өлкесіндегі, аты әйгілі Оралдық яшмалық белдеуінің, 

Қазақстандық яшмокварциттің болуымен түсіндіреді. Сондықтан осы жерде, 

жоғары дәрежеде дамыған жапсарлы пластинкалық микролиттік құралдардың 

іскерлігі жасалды, алғаш рет садақ пен оның оғы дүниеге келді. Ондай садақ пен 

жебесі бар адамдар, басқалардан бұрын жабайы аңдарды қолға үйретіп,қолда 

ұстауға қолдары жетті деп есептейді(2, 115). Егіншілік кәсіп Торғай төрткүл 

аймағында сонау мезолитте янгель мәдениетінде туғаны белгілі, онда микролит 

пен қол орақ,астық сақтайтын ұра, кетпен – шот табылған болатын, соған қарап, 

ғалымдар ежелгі Тұранда, Торғай төрткүл өлкесіндегі Оңтүстік Оралдың шығыс 

беткейінде, сол кездің өзінде(мезолитте) егіншілік туған деген қорытындыға 

келген(2, 125). Арқайым – Сынтасты мәдениеті – жергілікті (автохтонды), бұл 

мәдениеттің негізі – Оралдан Ертіске дейінгі далалық ендіктегі аудандағы, 

палеолиттен бастап генетикалық байланыста, үзіліссіз сабақтас даму үстіндегі 

неғұрлым бай және әртүрлі мәдени ескерткіштері бар мәдениеттер бірлестіктері, 

жасаушылар – жергілікті прототүріктер (2. 256). 

Прототүріктердің металды ашуының бүкіл дүние жүзі адамзаты үшін, 

оның келешектегі дамуы үшін ешқандай теңдесі жоқ мәні зор еді.Олар 

қалайымен қосып мыстың қорытпасынан - қоланы алды,күні бүгінге дейін 

мықтылығына ештеңе тең келмейтін болатты ойлап тапты(2, 147). 

Металлургия мен металды өңдеудің туу бесігі мен даму орталығы қазақтың 

Сары-Арқасы, нақ осында түрік халқы далалық қорғандық (Ботай – Терсек, Арқайым 

– Сынтасты, Андронов, сақ, ғұн және түріктік) мәдениетті жасады. 

Қазақтың көрнекті археологы, тамаша ұлы А.Х.Марғұланның айтуы 

бойынша, неолит дәуірінің өзінде-ақ, еншісіне металлургия дәуірін ашып, жаңа 

жоғары мәдениет жасау жазылған, қашаннан осы ұлы даланы мекендеген, 

жергілікті тума ұлдарының этномәдени негізі қаланды деп есептейді. 

Қазір ғалымдар «Торғайдың ұлы даласы» деп атап жүрген Торғай төрткүл 

өлкесінің: 

- оңтүстік-шығысындағы -Ұлытау бөктерлеріндегі Жезқазған өңірінде, Кеңгір, 

Ұлы-Жыланшық,Сары-Торғай, Қара-Торғай, Торғай, Қабырға өзендері бойларында; 

- солтүстік-шығысындағы – Көкшетау Сарыарқаға ұласып жатқан Торғай 

үстіртінің шығысын тілімдей аққан Есіл, Обаған, Тобыл өзендері бойларында; 

- солтүстік – батысындағы - Торғай үстіртінің батыс жағының Оңтүстік 

Оралмен астасқан тұсындағы Үй, Ор, Тобыл, Ақ Жайық өзендері бойларында; 

- оңтүстік-батысындағы - Торғай ойпатының батысындағы Мұғалжар 

тауларымен астасқан тұстарын айшықтап ағып жатқан Өлкейік, Нұра, Шаған 

өзендері бойларында ; 

- оңтүстігіндегі – Арал теңізі, Арал маңы Борсық құмы, Қарақұм, 

Сырдарияның Аралға құятын сағасында,сол ежелгі заманда палеолит дәуірінде, 

ата-бабалары өмірге келген, қашаннан сол өңірде отырықшы өмірмен сол 

кездердің өзінде адамзаттың озық мәдениеттерін жасаған, оны оңтүстік, батыс, 

шығысқа таратқан Тұранның Торғайлық ұлдары – прототүріктер де бар 
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болатын.Оларға қола дәуірінде де, ежелгі дүниенің дүние жүзіндегі ең озық 

мәдениеті саналып отырған Сынтасты – Арқайым мәдениетінің алтын бесігін 

тербетіп, оны да дүние жүзіне тарату еншісі бұйырған. Әрине бұл мәдениеттің 

түп негізін ғалымдар металлургияның орталығы Сарыарқа деп әділ айтады, 

Арқайым-Сынтасты соның арқасында дүниеге келген туындылар. Далалық 

түріктер өздерінің шумерлік, Арқайым – Сынтасты, сақтық мәдениеттерін 

соңғы орта ғасырда, ислам дәнә келгенге дейін сақтады. Бұл түрік тектілердің, 

қазақ жеріндегі, оның ішінде қасиетті Торғай топырағындағы ежелгі ата – 

бабаларымыздың ешқайдан келген жоқ, осы мәдениеттің әр кезде иесі – осы 

жердікілігін – ғылыми тілде автохтондылығын білдіреді және де дүние жүзіне 

таратушы екендігін білдіреді. Дегенмен, Торғай төрткүл өлкесінің нақ 

жүрегінде тұрған: «қалалар елі» мәдениетінің де түркі тектес ұрпақтар үшін, 

жалпы адамзаттың келешектегі өркендеуі үшін жасаған еңбектері ұшан теңіз, 

қазіргі ұрпақтарының мерейі тасып, заңды мақтануға тұрарлық. Бұл 

мәдениеттің жасаушы – иелері осы жердің тұрғылықты адамдары екендігін 

ғалымдар ғылыми негізде толығынан дәлелдеген (1, 164 б). 
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Аннотация: В своей статье «Исторический процесс внедрения латинского 

алфавита на территории Казахстана с начала ХХ века до наших дней» я хотела 

показать о письменных изменениях в истории алфавита казахского народа и о 

преимуществах  принятия   латинского алфавита. Переход на латиницу не только 

повысит конкурентоспособность страны на мировой арене, но и ускорит процесс 

перехода на трехъязычие. Кроме того, я думаю, что использование латинского 

алфавита позволит повысить статус казахского языка. 
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Abstract: In my article "the Historical process of introducing the Latin alphabet 

on the territory of Kazakhstan from the beginning of the twentieth century to the 

present day", I wanted to show about the written changes in the history of the 

alphabet of the Kazakh people and the advantages of adopting the Latin alphabet. The 

transition to the Latin alphabet will not only increase the country's competitiveness 

on the world stage, but also accelerate the transition to trilingualism. In addition, I 

think that using the Latin alphabet will improve the status of the Kazakh language. 

Keywords: Latin alphabet, arena, trilingualism 

 

Үндіеуропалық отбасының тілдерінің бірі - латын тілі (Lingua Latina). Ол 

атауын латын тайпасынан алған, олар Орталық  Италияның шағын облысы - 

Лациумды қоныстанған. Алғашында латын тілі көптеген жақын текті 

италиялық тілдердің бірі ғана болды. Ежелгі Рим мемлекетінің кеңеюіне қарай 

латын тілі біртіндеп қазіргі Италияның бүкіл аумағына тарады. Латын тілі 

Еуропаның айтарлықтай аумағында, сондай-ақ Солтүстік Африкада және 

Азияның бір бөлігінде мемлекеттік тілге айналды. Латын тілі Рим 

империясының ресми тілі болды. Жаңа заман басталғанға дейін бұл тіл 

еуропалық ғылымның, мәдениет пен қоғамдық өмірдің негізгі жазба тілдерінің 

бірі болды. 20 ғасырдың ортасына дейін латын тілі католик мәдениетінде де 

қолданылды. Екі мыңнан астам жылдық әдебиет латын тілінде жазылған. 

Латын тілі жалпы адамзаттық мәдениеттің маңызды тілдерінің бірі болып 

табылады. Қазіргі Италия, Франция, Румыния және Еуропаның кейбір 

елдерінде қазіргі уақытта латын тілінің ұрпақтары болып табылатын тілдерде 

сөйлейді. Бұл тілдер үнді-еуропалық отбасының романдық тобын құрайды. 

Грецияның Римді бағындыруымен (б.з.д II ғасыр) латын және грек тілдері 

мен мәдениеттері өзара байытылады. Латын тілі грек сөздерінің едәуір санын, 

сондай-ақ негізін дәрігер Гиппократ қалаған грек медициналық 

терминологиясын алды. Даму процесінде грек медициналық терминдерінің 

кейбіреулері латинизацияланды, мысалы: cranium - бас сүйек, arteria - артерия, 

therapia - емдеу, сонымен бірге кейбіреулері грек аяқтарын сақтап қалды, 

мысалы diabetes - диабет, dyspnoe - тыныс алу. 

Латын және ежелгі грек тілдері қазіргі тілдерде жаңа медициналық және 

ветеринарлық терминдерді жасанды түрде жасау үшін негізгі халықаралық 

көздер болып қала береді. Аурулардың атаулары, олардың белгілері, 

анатомиялық номенклатура, дәрілік препараттардың атаулары және т.б. - бұл 

латын және грек тілдеріндегі барлық сөздер. 

Бір жарым мың жылдан астам уақыт бойы латын тілі Еуропа үшін 

мәдениет пен ғылымның, атап айтқанда медицинаның тілі болды. Еуропада 

орта ғасырлар тарихының мыңжылдық кезеңінде латын тілінде кең ауқымды 

әдебиет құрылды. Мұнда көптеген тарихи хроникалар, романдар, поэмалар, 

ғылыми, философиялық және діни трактаттар бар. Сонымен қатар, латын 

тілінің және жергілікті диалектілердің араласуынан роман тілдері атауымен 

белгілі дербес ұлттық тілдер қалыптасты. 
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Қайта өрлеу дәуірі (Ренессанс) келесі ұрпақтар үшін көптеген әдеби 

шығармалар, монументалды мүсін ескерткіштерін ашты. Бұл кезеңде барлық 

еуропалық тілдерге латын лексикасының ықпалы көп болды, ол негізінен 

қоғамның зияткерлік өміріне, оның мәдениетіне, ғылымына, медицинасына 

қатысты болды. Дәл осы дәуірде латын тіліндегі халықаралық медициналық 

терминологияның негіздері қаланады. 

Медициналық және ветеринарлық бiлiм беру латынша негiздерiн 

меңгермей мүмкiн емес. Латын тілін үйренудің орта буын маманын даярлауда 

маңызы зор, өйткені ол латын-грек тектес терминдерді саналы түрде меңгеруге 

және түсінуге көмектеседі. 

Ежелгі заманнан бері латын жазуы белгілі: 

Invia est in medicina via sine lingua Latina - Латын тілінсіз медицинада 

өтпейтін жол. 

Бұл пікір біздің заманымызда да әділ. [1, 12] 

Латын әліпбиі әртүрлі тілдік топтардың көптеген басқа тілдері жазуының 

негізі болып табылады. Этрус әліпбиінен бастау алатын латын әліпбиі б.з.д VII 

ғасырда қалыптасқан. Заманауи латын әліпбиінде 26 әріп бар. 

Бастапқыда латын әліпбиі тек 21 әріпті қамтыған: A B C D E F Z H I K L 

M N O P Q R S T V X 

Содан кейін ұзақ уақыт бойы латын әліпбиі мынадай өзгерістерге 

ұшырады: 

• 312 жылы оның Z әрпі алынып тасталды және латын әліпбиі 20 әріпке 

дейін қысқарды; 

• Б.з.д 1 ғасырда грек тілінен алынған сөздерді жазу үшін Y және Z әріптері 

қосылды. Нәтижесінде A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z. 

Орта ғасырларда латын әліпбиі соңғы модификацияларға ұшырады: 

• 11 ғасырда әліпбиге W әрпі қосылды; 

16 ғасырда J және U әріптері енгізілді және өзінің заманауи формасын алды. 

Алайда, латын әліпбиі туралы көбінесе латын әліпбиі 25 әріптерден тұрады 

деп есептейді, Бұл көбінесе неміс және ағылшын тектерін жазу кезінде 

қолданылатын W әрпінің латын әліпбиінің құрамына кірмейтіндігімен байланысты. 

2.1 Кеңес өкіметі үкіметінің латын әліпбиін енгізудің алғашқы әрекеттері 

1920- 40 жж. 

Қоғамдық сана жаңғырту қағидаттарын әзірлеуді ғана емес, сондай-ақ 

ұлы дәстүр күшін жоғалтпай уақыттың сын-қатерлеріне жауап беруге 

мүмкіндік беретін нақты жобаларды да талап етеді. 

Мен алдағы жылдары іске қосуға болатын бірнеше нақты жобаны көріп 

отырмын. 

Біріншіден, қазақ тілін латын әліпбиіне кезең-кезеңімен көшіру үшін 

жұмысты бастау қажет. Біз бұл мәселеге өте ұқыпты әрі әдепті қарадық. Бұл 

жерде сабырлы кезең қажет. Біз бұған Тәуелсіздік жылдары бойы сақтықпен 

дайындалдық.Қазақ тілі графикасының тарихы тамыры терең.  

VI-VII ғасырларда, ерте орта ғасырларда Еуразия аумағында ежелгі түркі 

руникалық хаты пайда болып, қолданыста болды, ол ғылымда орхон-енисей 

хаты ретінде белгілі. 
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VI-VII ғасырларда адамзаттың әріп жазуының ежелгі түрлерінің бірі - 

ежелгі түркі жазуы пайда болды. V ғасырдан XV ғасырға дейін түркі тілі 

Еуразияның басым бөлігінде ұлтаралық қарым-қатынас тілі болды. Мысалы, 

Алтын Ордада ресми құжаттар мен халықаралық хат алмасу негізінен түркі 

тілінде жүргізілді.   Х ғасырдан бастап XX ғасырға дейін 900 жылға жуық 

уақыт бойы Қазақстан аумағында араб графикасы қолданылды. Руналық 

жазудан кету, араб тілі мен араб графикасының таралуы ислам дінін 

қабылдағаннан кейін басталды. 

1929 жылы 7 тамызда КСРО ОСК Президиумы мен КСРО ОСК "Бірыңғай 

түркі әліпбиі" жаңа латын әліпбиін енгізу туралы қаулы қабылдады. Әлемде 4 

млрд 200 млн адам латын әліпбиін қолданады, бұл жер шары халқының 60% -

ын құрайды. Латын әліпбиі роман тілдері үшін жазу ретінде пайда болды, 

тарихи тұрғыдан көптеген еуропалық тілдердің әліпбиінің негізі болып 

табылады. Қазіргі дәуірде латын әліпбиін кейбір жақын шет елдер де 

қабылдаған. Егер КСРО аумағындағы ХХ ғасырдың 1920-1930 жылдарындағы 

"графикалық" революциялар тарихына жүгінсек, онда ол әліпбидің өзгеруі 

саяси себептерден туындағанын көрсетеді. Латын әліпбиі интернационалдық 

әліпби ретінде қабылданды, оны "революция әліпбиі" деп атады, саяси 

бейтарап болып табылды, жоспарда ол еңбекшілерді діннен аластатуға және 

халықты жаппай атеизациялауға көмектесуі тиіс еді. Бүкіл әлемнің 

жұмысшыларымен сөйлесу үшін латын әліпбиінде дүниежүзілік тіл құру 

ұсынылды. Саясаттың тәжірибеден алшақтығына, латын әліпбиі бар жазу 

машиналарының шектеулі санына, телеграф желісінің тек кириллицаны ғана 

қолдануына байланысты латын әліпбиі көп ұзамай "буржуазиялық" құбылыс 

ретінде қарастырыла бастады. 

Еліміздің тарихында латын графикасын пайдалану кезеңі (1929-1940 жж.) 

болғаны белгілі. 1931 жылы Қазақ КСР Нарком-сары жанындағы Әдістемелік 

бюро латын графикасында "Алаулар сөздігі", барлық пәндер бойынша 800 сөз-

терминдері бар сөздікті шығарды. 1935 жылы Мемлекеттік терминологиялық 

комиссияның 4 бюллетені жарыққа шықты, онда 17 ғылыми мақаланың  

7-8-і терминология мәселелеріне, қалғандары - орфография мен әліпби 

мәселелеріне арналды. Әрбір бюллетеньде Мемтерминком бекіткен 

терминдердің тізімі қамтылған. Халықаралық терминдермен жұмыс істеу 

қағидаттары негізге алынды. Қоса берілген атаулармен көрсетілген 

халықаралық терминдерді қысқартылған түрде (абсолют, натурал, сентрал және 

т.б.) қолдану ұсынылды, атаулы және атаулы-атаулы нысанда көрсетілген 

халықаралық терминдерді машинизациялау - macilandiruv, электрлеу - 

elektrirlendriruv және т.б. түрінде қабылдау ұсынылды. Танымал кітап - 

popularkitap, абсолюттік ақиқат - abscolutcama және т.б. халықаралық 

терминдерді қысқартылған түрде қабылдау.Қазақ терминологиясын жеке 

ғылым саласына бөлудегі бастама қазақ тілінің өз ресурстарын пайдаланғаны 

үшін, қазақ тілінің фонетикалық заңдарына сәйкес шетел сөздерін қабылдағаны 

үшін терминдермен жұмыс істеуді мақұлдаған А.Байтұрсыновқа тиесілі. 
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Қазан айына дейін қазақ тілінің сөздік қорын толықтырған түрлі 
этимологиядағы орыс лексикасы қазақ тілінің ерекшеліктеріне (жәрменке, 
пошта, үстел, кәмпит және т.б.) сәйкес қабылданды. 30-шы жылдардың екінші 
жартысына дейін лексикалық қарыз алу қазақ тілінде фонетикалық өзгерістерге 
ұшырады, кириллица негізіндегі орыс графикасы қабылданғанша, шет тілді 
сөздердің ауызша және жазбаша жұмыс істеуіне түбегейлі өзгерістер енгізді. 
"Қазақ тілінің қабырғалары құлай бастады", - деді А.Қайдаров. Қазанға дейінгі 
төңкеріс терминдері "бір тілдің екі қазанында пісіріле бастады". Егер 
фонетикалық эксперимент жүргізетін болсақ, онда интернационалдық 
терминдерді жазуға сәйкес ана (қазақ) тіліне бейім болатын сыналушылардың 
90% -ы айта алмайды. Тіпті орыс тілін басқа халықтардан жақсы меңгерген 
қазақтардың тілінде де фонетикалық интерференция анық байқалады. 

Ал Мекемтас Мырзахметұлы қазақтардың артикуляциялық базасы, оның 
анықтауынша, халықты "орыстандыру" нәтижесінде "сөйлеу станогы" өзгерді деп 
есептейді. Енді латын әліпбиіне көшіп, біздің "сөйлеу станогымыз" қайтадан 
қазақшаға айналады, бұл өзіне теңдігі жоқ ұлттық игілік болмақ. Шын мәнінде, 
қанша қазақстандықтар, қазақтар білім алып, кириллица негізінде қазақ тілін 
білуін жетілдірді. Сондықтан олардың басым көпшілігі үшін орфоэпиялық, 
орфографиялық қиындықтар туғызбайтын сияқты. Бұл көбінесе артикуляциялық 
аппараты "в", "ч", "ц" әріптерін беретін дыбыстарды айтуға бейімделген орыс тілді 
азаматтарға қатысты. Ал сол қарыз алуларды латын әліпбиі негізінде игеру оңай 
шаруа болмайды. Қазақ тілінің терминологиялық лексикасында орыс тілі арқылы 
енгізілген және құрамында грек-латын элементтері бар қарыз алу бар. Олар 
медициналық терминологияда басым, онда өзге тілдегі сөздерді қазақ 
терминдерімен ауыстыру үрдісі бар. Алынған терминологиялық бірліктерде қазақ 
тілінің латын әліпбиінде -asia, -fikasia, -izasia нұсқаларында мүмкін болатын "ц" -
дан тұратын элементтер жиі кездеседі. Мысалы, рус, агглютинация - қаз. 
agglutinasia, орыс оссификациясы - kaz.ossifikasia, орыс. "ц" -ті 's "-қа ауыстыру 
орыс медицинасы - қаз.medisina, орыс циститі - қаз терминдерінде де байқалады. 
sistit, орысша цитология - қаз. sitologia және т.б. 

Латын аффиксі - әл (al-) қазақ тілінің терминдерінде сақталу үрдісі бар, 
"жұмсақ" нұсқада да, қатты нұсқада да кездеседі. латералдар; орысша базальды, 
қаз. базальды және т.б. Латынша: lateraldy, bazaldy, т.б. Латын әліпбиіне көшу 
қаралған аффикстің жұмсақ айтылуына орын бермейтін осындай терминдердің 
орфографиясын біріздендіруге мүмкіндік береді. Қазір "ментальды арфметика" 
деген өзекті термин қазақ тілінде кириллицада "қатты" жазу нұсқасы бар, латын 
әліпбиінде "mentaldy arifmetika" түрінде мүмкін. 

Латын әліпбиіндегі дәрілік препараттар атауларының орфографиясы 
туралы ой туғызады. Дәрі-дәрмек атауларында дәрі-дәрмектер туралы қандай 
да бір арнайы ақпарат беретін жиілік терминоэлементтері бар екені белгілі. 
Дәрі-дәрмектің барлық атауын латын әліпбиіне жазу - оң дерек, бірақ жиілік 
терминдерінің орфографиясы жеңілдетіліп, латын немесе оған бағдарланған 
ағылшын тілінің жазылуынан өзгеше болады деп болжанып отыр (латын 
терминологиясынан сабақ беретін осы мақаланың авторы осылай ойлайды). 
"Фенилаланин" препаратында phenyl (фенил) терминементі бар, ол ағылшын 
нұсқасында да phenylalanine деген жазуды сақтайды. Қазақ мәтініндегі латын 
әліпбиінде: fenilalanin. 
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Қазақ тілінің алынған терминологиялық лексикасын латын әліпбиіне 

бейімдеу арнайы қарауды, мемлекеттік тілді латын әліпбиіне көшіру жөніндегі 

барлық жұмыстар сияқты белгілі бір әдістемелік тәсілдерді талап етеді. Ресей 

ғылым академиясының Тіл білімі институтының директоры В.Виноградовтың 

пікірінше, "барлық жаратылыстану тілдері үшін ауызекі сөз, ал жазу - тілдің 

көрнекті" киімі ", бірақ, сөзсіз," тұлға "бойынша, яғни осы тілдің тілдік және 

грамматикалық құрылысының нақты ерекшеліктерін ескере отырып тігілген" [2, 3]. 

Еліміздегі тіл саясатының басты мақсаттарының бірі Қазақстан 

азаматтарының мемлекеттік тілді меңгеруіне жағдай жасау болып табылады. Ел 

тәуелсіздігінің кепілі - мемлекеттік тілді еркін дамыту. Мақсатқа жету жолында 

латын графикасын қабылдау уақытылы және маңызды, терең перспективаға ие 

қадам болып табылады. Латын әліпбиі ресми түрде 1929 жылдан 1940 жылға 

дейін қолданылды, содан кейін кирилл әліпбиімен ауыстырылды. 1940 жылы 13 

қарашада "Қазақ жазуын латын әліпбиінен орыс графикасы негізінде жаңа 

әліпбиге көшіру туралы" Заң қабылданды. Осылайша, қазақ тілі әліпбиінің 

өзгеру тарихы негізінен нақты саяси себептермен анықталды [3, 25]. 
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Аннотация: В статья заключается в поощрении, защите и обеспечении 

полного и равного осуществления всеми инвалидами всех прав человека и 

основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства. К 

инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 

интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при 

взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и 

эффективному участию в жизни общества на равне с другими. 
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Аnnotation: The article is to promote, protect and ensure the full and equal 

enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with 

disabilities, and to promote respect for their inherent dignity. Persons with disabilities 

are persons with persistent physical, mental, intellectual or sensory impairments that, 

when interacting with various barriers, may interfere with their full and effective 

participation in society on an equal basis with others. 

  

Қазақстан Республикасының әлеуметтік саясаты қазіргі кезде экономикалық 

қиын жағдайларға байланысы халықтың аз  бөлігінің ғана қызығушылықтарын 

қанағаттандырады. Сондықтан әлеуметтік қорғауды теңдестірудің қажеті жоқ. 

Әлеуметтік қорғауды қазіргі кезде халықтың көптеген бөлігі қажет етеді және де ол 

халықтың көп бөлігіне қатысты нақты жүзеге асады немесе әлеуметтік қорғау 

қоғамның аз қорғалған «әлсіз» бөліктеріне ұсынылады. Қазақстандағы әлеуметтік 

саясаттың, әлеуметтік қызметтің және әлеуметтік қорғаудың ең басты 

объектілерінің бірі болып мүгедектік мәселесі саналады. Жалпы  елімізде 700 мың 

мүмкіндігі шектеулі жан тұрады [1, 65]. 

Мүгедектік және мүгедектер мәселесінің тиімді шешілуі «мүгедек» және 

«мүгедектік» ұғымдарына көзқарастар бірлігінің қалыптасуын талап етеді. 

Әрбір елдегі  еңбекке  қабілетсіз  азаматтар мемлекеттің қорғау 

субъектісін  құрайды,  ал әлеуметтік саясатты өз қызметінің басты бұрышына 

қоятын мемлекеттер тән. Мемлекеттің мүгедектерге қатысты негізгі міндетіне 

оларды материалды қолдау (зейнетақы, жәрдемақы, жеңілдіктер т.б.) жатады. 

Алайда еңбекке жарамсыз азаматтар тек материалдық қолдауды ғана қажет 

етпейді. Оларға физикалық, психологиялық, ұйымдық және тағы басқа 

көмектерді көрсету де маңызды рөл атқарады. Бүгінге дейін Қазақстанда 

мүгедектерге әлеуметтік көмек көбінесе интернат үйлерінде көрсетілді. 

Еңбекке жарамсыз азаматтарға көрсетілетін медико-әлеуметтік көмектің 

мұндай қалыптасқан дәстүрлі түрінің жағымды жақтарымен қатар теріс 

жақтары да бар (бірсарынды өмір салты, ересек мүгедек үшін өмір стереотипін 

өзгерту қажеттілігі және т.б.) Осындай жағдайлар интернат үйлерін мүгедектер 

үшін аз тартымды етеді, сондықтан олар интернат үйіне көшуге асықпайды. Ал 

үйреншікті үй жағдайында көп уақытқа қалу мүмкіндігі әлеуметтік қорғау 

мекемесінің жүйесіндегі әлеуметтік жұмысшы қызметінің пайда болуымен 

туындады. Дәл осы нақты тұлғалар еңбекке жарамсыз азаматтар әрдайым қажет 

ететін әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсетеді. Мүгедектерге әлеуметтік көмек 

дамуының бастапқы кезеңдерінде үйде қызмет көрсетуге көп көңіл бөлінді. 

Осы жағдайлармен байланысты әлеуметтік жұмысшының мамандандырылған 

сипаттамасы жасалды, оның лауазымдық  міндеттері  анықталды.  Сонымен 

бірге нақты  әлеуметтік  көмекті  интернат үйінде тұратын мүгедектерде қажет 

етеді. Соңғы уақытқа дейін бұл мекемелердегі медико – әлеуметтік көмекті 

ұйымдастыру тікелей медицина жұмысшыларына жүктелді, олар медициналық 

қызмет көрсету ұйымына зиян келтіретін, интернат үйлерінде мүгедектердің 

әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-психологиялық және әлеуметтік-жағдайлық 

бейімделуі бойынша қызметтер атқарады. Көрсетілген жағдайларға байланысты 

интернат үйлеріндегі әлеуметтік қызметкерлердің қызмет аясын бейнелеу және 
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соның негізінде осы сала қызметкерлерін Қазақстан Республикасы еңбек және 

әлеуметтік қорғау министрлігінің стационарлы мекемелеріне енгізудің мақсатқа 

сәйкестілігін көрсету қажеттілігі туындады. 

Стационарлы мекемелерде тұрмайтын еңбекке қабілетсіз азаматтарға 

әлеуметтік көмек көрсетудің қазіргі даму кезеңінде әлеуметтік 

жұмысшылардың қызметі әлеуметтік-тұрмыстық қызмет көрсетуге негізделеді. 

Соның арасында олардың қызметтері анағұрлым кең әлеуметтік 

қызметкерлердің арнайы білім беру институттарын құру өлшемі бойынша 

еңбекке қабілетсіз азаматтар едәуір мамандандырылған және түрліше 

әлеуметтік көмек пен қолдау алуына мүмкіндігі жоғары. Мүгедектігі бар адам 

қоғам өмірінің барлық салаларын қатысуға теңдей құқық алады. Тең құқық 

әлеуметтік қызмет жүйелерімен қамтамасыз етілуі  тиіс.  Ал әлеуметтік қызмет 

жүйелері шектелген мүмкіндіктерді теңестіреді және олар физикалық, 

психологиялық, сенсорлы, мәдени, заңдылықты және тағы басқа кедергілерге 

негізделген. Мұндай кедергілер мүгедектігі бар адамға, қоғамның басқа 

мүшелері сияқты негіздерде, қоғамда өз орнын табуға мүмкіндік бермейді. 

Мүгедектік – бұл соншалықты медициналық мәселе емес, ең алдымен-теңсіз 

мүмкіндіктер мәселесі. Мүгедектік мәселесі социология және әлеуметтік 

ғылымда басты зерттелу және талқылану тақырыбы болып табылады. 

«Мүгедек» – Қазақстан Республикасы «Мүгедектердің әлеуметтік 

қорғалғандығы туралы» заңында айтылғандай – сырқат, жарақат, зақымдану 

салдарынан пайда болған,  өмір  сүру шектелуіне әкеліп соқтырған, оны 

әлеуметтік қорғау қажеттілігін туындататын, ағза қызметінің күшті бұзылуынан 

денсаулығы бұзылған адам [2, 4]. 

Өмір сүру шектеулігі – бұл адамның өзіне өзі қызмет көрсету, өзіндік 

қозғалу, бағдарлау, басқалармен қатынасу, өз әрекетін бақылау, білім алу және 

еңбек қызметімен айналысу қабілеттілігімен мүмкіндігін жартылай  немесе 

толық жоғалтуы. Соқыр, саңырау, мылқау, қозғалу координациясы бұзылған, 

жартылай немесе толық сал болған адамдар адамның қалыпты физикалық 

жағдайынан күшті ауытқуымен айқындау нәтижесінде  мүгедек  болып 

танылады. Сонымен қатар мүгедек болып кәдімгі адамнан сыртқы келбетімен  

айырмасы жоқ, бірақ сау адам істейтін әртүрлі салада еңбек етуге мүмкіндік 

бермейтін сырқаты бар адамдар да танылады. Мысалы, жүрек ауруымен 

ауыратын адам ауыр физикалық жұмысты орындай алмайды, бірақ ми қызметі 

жақсы жұмыс істейді. Өркениетті қоғамның қалыптасуы жолында мүгедектік 

ұғымы айрықша өзгереді: экономикалық дамуы және тарихи – ұлттық 

дәстүрлеріне байланысты әрбір мемлекеттің заңдылықтары мен ұғымдарында 

әртүрлі болуы жалғасып келеді. Мүгедек – қосымша әлеуметтік назарды қажет 

ететін азамат. Егер мүгедекті барлық көзқарастан қарастырсақ, онда оның 

басым жағы – «мүгедектігі» бар адамға әлеуметтік көмек көрсету қажеттілігі. 

Мүгедектер және мүгедектік мәселесінің практикалық жағын қарастыру 

негізінде, берілген анықтама азаматтық-құқықтық қатынастарда қабылданған 

түсінік болып табылатынын еске алу қажет. «Мүгедек» термині заңдылықты 

актілерде бекітілген оның заңдық анықтамасы берілген және оның басқа мен 

ауыстыру құқықтық көзқарасынан алғанда сыпайылыққа жатпайды. 
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Барлық мүгедектер әртүрлі негіздер бойынша бірнеше топқа бөлінеді. 

Жасы бойынша – мүгедек бала, ересек мүгедектер. Мүгедектіктің пайда болуы 

бойынша: – бала кезінен мүгедек, соғыс мүгедегі, еңбек мүгедегі, жалпы 

сырқаттар мүгедегі.   Еңбекке   қабілеттілігі   деңгейі  бойынша – еңбекке 

жарамды және жарамды емес мүгедектер, І топ мүгедектері (еңбекке 

жарамсыз), ІІ топ мүгедектері (уақытша еңбекке жарамсыз немесе шектелген 

сфераларда еңбекке жарамды), ІІІ топ мүгедектері (сақтандырылған еңбек 

жағдайларында еңбекке жарамсыз). Сырқат сипаты бойынша – қозғала алатын, 

аз қозғалатын және қозғала алмайтын топтағы мүгедектер. 

Қазақстан Республикасында мүгедектікті өмір сүру шектеулігіне сәйкес 

үш топқа бөледі. 

І топ мүгедектігі  ағза  қызметінің  және өмір сүру шектеулігінің ең 

жоғарғы дәрежесі анықталған тұлғаларға беріледі. 

ІІ топ мүгедектігі ағза қызметінің және өмір сүру шектеулігінің орташа 

дәрежесі анықталғанда беріледі. 

ІІІ топ мүгедектігі жеңіл шектеулер анықталғанда беріледі [3, 8]. 

Топтардың сандық анықтамаларының әлеуметтік рөлі мүгедектерді 

қорғау өлшемінің әртүрлі қажеттілік деңгейінде тұрады. Топтардың 

анықтамасына сәйкес мүгедектерге жеңілдіктер бекітіледі және заңды 

белгіленеді. Жеңілдіктер зейнетақының әртүрлі көлемімен, мүгедектіктің ауыр 

тобындағы мүгедектерге жоғары мөлшердегі жәрдемақымен, компенсациямен, 

дәрімен қамсыздандырумен және т.б. көрсетіледі. Реформалық кезеңге дейін 

«еңбекке қабілетті» және «еңбекке қабілетсіз» деген түрлерге де бөлінген. 

Мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік тегін көмектің көлемін, түрін 

және оның қаржылану көзін анықтау үшін өмір сүру шектеулігінің көріну 

дәрежесінен қатар мүгедектікке әкелуші себептер де маңызды орын алады. 

Мүгедектік себептері жағдайдың тууына негізгі жауапкершілікпен кім 

көтеретінін көрсетеді, алайда мұны заңгерлік жауапкершілік деп атауға 

болмайды. Әлеуметтік қорғау органдары мүгедектіктің тобын ғана емес, 

сонымен қатар оның себептерін де тіркейді. Мемлекеттік қайнар көздерден 

қаржыландыру көлемін есептеу үшін көп жағдайда негіз болатын 

статистикалық формаларда мүгедектер саны туралы ақпараттар мүгедектік 

себептері тұрғысынан келтіріледі. 

Ережеге сәйкес барлық мүгедектер келесі түрлерге бөлінеді: 

- еңбектік міндеттерді орындау барысында мүгедектік алған, еңбек 

зақымы және кәсіби ауру мүгедектері; 

- туылғанда және 18 жасқа дейін мүгедектік алған бала кезінен болған мүгедек; 

- әскери қызмет және әскери міндеттерді орындау кезінде мүгедектік 

алған әскери қызмет мүгедегі; 

- жалпы аурудан немесе жарақаттан мүгедек болған, жалпы ауру 

мүгедектері [4, 78]. 

Кейбір жағдайларда Қазақстан Республикасы заңдылығымен басқа да 

себептер бекітілуі мүмкін. Жалпы аурулар негізінде туған мүгедектік еңбектік 

қызмет немесе жұмыстан, оқудан кеткен кезде әртүрлі аурулар мен 

зақымдардың негізінде туған, бірақ кәсіби ауруға, өндірістегі зақымға, Қарулы 
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Күштерде өткізілген кезеңдегі ауруларға тікелей тәуелділікте тұрмаған кезде 

туған мүгедектік кезінде белгіленеді. Осындай жағдайда мүгедектік кезінде 

жауапкершіліктің көп бөлігі ересек жастағы, өз өмірінің жағдайын өз бетінше 

анықтайтын, өз денсаулығын күтетін және сәйкес әрекет пен өмір көрінісін 

таңдайтын, азаматтың өзінде болады. Бұл мемлекет немесе қоғам тарапынан ең 

төменгі көлемде тегін әлеуметтік көмек, әлеуметтік төлемдер, әлеуметтік 

жеңілдіктер алуға мүмкіндік береді. Бала кезінде пайда болған мүгедектік ауру 

немесе зақымдану әсерінен бала кезінде,18 жасқа дейін пайда болған кезде 

белгіленеді. Бала кезінде пайда болған мүгедектік көрсетілген жастан 

жоғарыларға да белгіленуі мүмкін, сонымен қатар бала кезінде немесе туылған 

кезде әртүрлі себептермен пайда болған еңбекке қабілеттілігін жоғалту 

белгілері бар мүгедектерге белгіленеді. Психологиялық құбылыс мүгедектің 

тұлғалық – психологиялық бейімделуі ретінде, сонымен қатар қоғамның 

мүгедектік мәселесін эмоционалды  –  психологиялық қабылдауы ретінде де 

бейнеленеді. Мүгедектер мен зейнеткерлер халықтың аз ынталанған тобына 

жатады және қоғамның аз қорғалған, әлеуметтік   әлсіз   бөлігі   болып  

табылады. Бұл, ең алдымен, мүгедектікке әкелген, аурумен шақырылған, 

олардың физикалық жағдайының кемшіліктеріне байланысты. Одан басқа, бұл 

топтардың әлеуметтік  қорғалағандығы,  көп мөлшерде, олардың қоғамға 

қарым-қатынасын қалыптастыратын және олармен байланысты қиындататын 

психологиялық фактордың бар болуымен байланысты. Психологиялық 

мәселелер мүгедектердің сыртқы әлемнен алшақтауы кезінде пайда болады. 

Мүгедектер әлемі өз алдына бейнелі. Бұл жердің өз белгілері, өз бағалауы, өз 

заңдары бар. Мүгедекке көмектесу – бұл ең алдымен оның әлемін, назар аудару 

және жүрек қарым-қатынастарын қажет ететін адам әлемін түсіну және 

қабылдау. 

Мүгедек адамның кәсіби өзін-өзі анықтауындағы қиындықтар өз күшіне 

сенімсіздік және жасқаншақтықпен шақырылса, олардың кәсіби мағыналылығы 

тұрғысынан өз ерекшеліктерін дұрыс бағалау мен саналауға көмек көрсету 

ерекше мағына алады. Дұрыс нәтиже болып мүгедек адамда өзінің жеке кәсіби 

жолын сапалы және өз бетімен жоспарлау қабілетін, сонымен қатар оның 

жүзеге асу жолдарын анықтау қабілетін қалыптастыру саналады. Әлеуметтік 

жұмысшы әртүрлі рөлдерде шыға  отырып  (яғни кеңесші, қызығушылықтарды 

қорғаушы, көмекші және т.б.) туындаған мәселелерді шешуге, қабілетсіз 

туысқанына дұрыс қарым-қатынасты қалыптастыру және толығымен, 

отбасының ішкі қарым-қатынасын бір қалыпқа келтіруге көмек бере алады. 

Отбасымен жеке жұмыс жүргізумен  қатар,  топтық  жиналыстар өткізе отырып, 

көмек бере алады. Осындай, мемлекет тарапынан жүргізіліп отырған 

шаралардың бірі Қазақстан Республикасы мүгедектерін реабилитациялаудың 

(оңалту) 2010-2020 жылдарға арналған Бағдарламасы. Бұл бағдарлама ҚР 

Үкімет жарлығымен 2009 жылы 29 желтоқсанда 1758-ші нөмірде қабылданды. 

Бағдарламаның негізгі мақсаты – мүгедектерді оңалту жүйесін жасау, 

олардың қоғаммен жан-жақты араласуы үшін мүмкіндіктер жасау, тәуелсіз өмір 

салты үшін жағдайды қамтамасыз ету, мүгедектік деңгейін төмендету. 
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Бағдарлама міндеттері: 
- мүгедектік төмендеуін қамтамасыз ететін жағдай тудыру: 
- мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасын өңдеу және жүзеге 

асыруды қамтамасыз ету, онымен қоса оларды медициналық, әлеуметтік және 
кәсіби оңалту бойынша кепілдендірілген оңалту және басқа да техникалық 
құралдар және қызметтермен қамтамасыз ету; 

- мүгедектердің кешенді оңалту дамуы, тордың дамуы және оңалту 
мекемелердің материалды-техникалық негізін бекіту бойынша тәжірибелік іс-
шараларды ұйымдастыру; 

- денсаулық сақтау, білім беру, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, 
денешынықтыру және спорт  жүйелерінде  мүгедектер  үшін  іс-шаралар мен 
қызметтер қатары мен көлемін кеңейту; 

- мүгедектерді оңалту сұрақтары бойынша білім беру, денсаулық сақтау, 
еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, денешынықтыру және спорт жүйелерін 
ұйымдастыру жұмысының түрі мен әдісін дамыту. 

- мүгедектерге өз шығармашылық потенциялын қолдануға, әнмен, 
әдебиетпен, театрмен және басқа да өнер түрлерімен айналысуға мүмкіндіктер 
беру мақсатымен оларды кәсіби дайындау іс-шараларын жүзеге асыру [5,120]. 

Сонымен, мүмкіншілігі шектеулі адамдармен әлеуметтік жұмыс, оларды 
қайта қалпына келтірудегі мемлекеттің рөлі өз мақсатында физикалық және ең 
бастысы, әлеуметтік және психологиялық игіліктерді қамтиды. 

Әлеуметтік-экономикалық мәселелер микро әлеуметтік ортамен (отбасы, 
еңбек тобы, тұрғын үйі, жұмыс орны және т.б.) және макро әлеуметтік ортамен 
(ақпараттық орта, әлеуметтік топтар, еңбек нарығы және т.б.) байланысты 
сұрақтарды қамтиды. Мүгедек адам бар отбасымен жұмысты ұйымдастыру 
кезінде мемлекеттің әлеуметтік бөлімдері берілген отбасының әлеуметтік тобын 
анықтауы керек, оның құрылымын белгілеуі қажет (толық, толық емес). 
Көрсетілген факторлар мағынасы белгілі, олармен отбасымен жұмыстың 
әдістемесі байланысты, олардан отбасы қажеттіліктерінің әртүрлі сипаты көрінеді. 

Соңғы жағдайдағы мемлекеттің рөлі тек әлеуметтік қызмет көрсету 
орталығының көмегін қажет ететіндердің  санын  анықтау  ғана емес, сонымен 
қатар мүгедектің  және оның отбасының материалдық жағдайына сүйене отырып, 
мүгедекті белгілі мекемеге орналастыру немесе тіркеу еселігін анықтау.  Бұл 
жағдайлармен тек мемлекеттің әлеуметтік қызметі ғана емес, сонымен қатар оның 
беделдігі де анықталады. Сонымен барлық зерттелген мүгедектердің әлеуметтік 
қорғауды ең көп қажет етуі, негізінен, қазіргі кезде, әлеуметтік-тұрмыстық 
мәселелер төңірегінде тұр. Мүгедектік халықтың әлеуметтік игіліксіздігінің 
маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады, әлеуметтік көргенділікті, 
экономикалық ауқаттылықты, қоғамның өнегелі толық мәнділігін  шектейді,  
мүгедек-адам  және қоғам арасындағы өзара байланыстың бұзылуын сипаттайды. 
Мүгедектер мәселесі тек олардың жеке қызығушылықтарын ғана емес, қандай да 
бір деңгейде олардың отбасыларына да қатысты екенін, халық және басқа 
әлеуметтік факторлардың өмір деңгейіне тәуелді екенін ескере отырып, олардың 
шешімі тар хабарлы емес, жалпыұлттық жазықтықта жатыр және көп жағдайда 
мемлекеттің әлеуметтік саясатының келбетін  анықтайды   деп   белгілеуге   
болады. Әлеуметтік қамсыздандыру мемлекеттік институттардың тәжірибелік 
қызметінің және мүгедектер мен мүгедектікке қатынасындағы мемлекеттік саясат 
қалыптасуының мазмұнын анықтайды. 
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Аннотация: В нем представлены не только доктринальные положения, 

раскрывающие содержание преступлений против собственности, но и 
специально отобранные, нормативно-правовые акты и руководящие 
разъяснения высшей судебной инстанции Республики Казахстан, 
обеспечивающие единообразное применение судами норм уголовного закона 
об ответственности за преступления рассматриваемой категории. 

Аnnotation: It presents not only doctrinal provisions that reveal the content of 
crimes against property, but also specially selected regulatory legal acts and guiding 
explanations of the highest court of the Republic of Kazakhstan, ensuring the uniform 
application by courts of the norms of criminal law on responsibility for crimes of this 
category. 
 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасындағы ең көп тараған 
қылмыстардың бірі – меншікке қарсы қылмыстар болып табылады. Сондықтан 
бұл қылмыстармен күресу, оның алдын алу мемлекеттің ғана емес, сонымен 
қатар бүкіл қоғамның міндеті болып табылады. 

Қазіргі кезеңде елімізде құқықтық саясатты жүзеге асырудың жаңа 
тұжырымдамасы қабылданған болатын. Осыған дейін Қазақстан Республикасы 
Президентінің № 949 2002 жылғы 20 қыркүйекте 2002 және 2010 жылдар аралығына 
арналған Құқықтық саясат тұжырымдамасы жұмыс істеп келгендігі белгілі.  
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“2002 жылы қабылданған Қазақстан Республикасының Құқықтық саясат 
тұжырымдамасы елдің 2020 жылға дейінгі кезеңге арналған құқықтық жүйесі 
дамуының негізгі бағыттарын айқындады. Өткен жылдары мемлекеттік және 
қоғамдық институттардың қарыштап дамуына ықпал ететін, Қазақстанның 
орнықты әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ететін бірқатар аса 
маңызды заңнамалық актілер қабылданды. Тұжырымдаманы іске асырудың 
басты қорытындылары ұлттық заңнаманың негізгі салаларының 
(конституциялық, әкімшілік, азаматтық, банктік, салық, қаржы, кеден, 
экологиялық, қылмыстық, қылмыстық-іс жүргізу, қылмыстық-атқарушылық 
заңнама) айтарлықтай жаңаруы болды”. 

Құқықтық саясат ішінде қылмыстылықпен күресу саясатының маңызы 
зор, өйткені ол құқық бұзушылықтардың, әсіресе меншікке қарсы 
қылмыстылығымен күресу қызметімен тікелей байланысты. Қылмыстық 
саясатты жүзеге асыру барысында меншікке қарсы қылмыстылығымен күресуді 
тиімді ұйымдастыру, оның ішіндегі бұзылған мүліктік құқықты қамтамасыз ету 
мәселелері қазіргі Қазақстанның ең маңызды деген стратегиялық бағытын 
құрайды. Өйткені, меншік бүгінгі таңдағы әлеуметтік дамуды анықтайтын 
негізгі фактор болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Конституциясында мемлекеттік меншік пен 
жеке меншіктің тең құқықтылығы және теңдей қорғалатындығы бекітілген. 
Қазақстан Республикасының Конституциясының 6-бабында «Қазақстан 
Республикасында мемлекеттiк меншiк пен жеке меншiк танылады және бiрдей 
қорғалады». Конституцияның 26 бабында көрсетілгендей, Қазақстан 
Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке 
меншікте ұстай алады делінген [1, 2]. 

Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес, «соттың шешімінсіз 
ешкімді де өз мүлкінен  айыруға  болмайды.  Меншік субъектiлерi мен 
объектiлерi, меншiк иелерiнiң өз құқықтарын жүзеге асыру көлемi мен шектерi, 
оларды қорғау кепiлдiктерi заңмен белгiленедi» деп көрсетiлген, яғни ата 
заңымызда азаматтардан және мемлекеттiк меншiгi қылмыстық қол 
сұғушылықтан заңмен қорғалатыны анықталған [1,8]. 

Конституцияда бекітілген осы нормаларға сай Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексі меншік түрлерінің теңдей қылмыстық-
құқықтық қорғауға алынатындығын және барлық меншік түрлеріне қол 
сұғушылық үшін теңдей қылмыстық жауапкершілікті белгілейді. 

Сот тәжірбиесінің материалдары көрсеткендей, меншікке қарсы 
қылмыстар Қазақстан Республикасында тіркелетін қылмыстардың басым 
көпшілігін құрайды. Пайдакүнемдік қылмыстылық көбейген қазіргі жағдайда 
меншіктің құқықтық қорғалуы ерекше мағынаға ие болып отыр. Меншікке 
қарсы шағын қылмыстар көп таралған, олар жиі жасалады және көптеген 
тұлғалардың мүдделеріне шек қояды. Сонымен қатар , сирек жасалғанымен де, 
адамдардың жеке басына ғана емес, сондай-ақ денсаулығына, дербес 
құқықтылығына, қоғамдық қауіпсіздікке қастандық келтіретін ең қауіпті 
қылмыстар қоғамға ең зиянын келтіреді [2, 18]. 

Меншікке қарсы қылмыстар» тек Қазақстанда ғана емес сондай-ақ бүкіл 
әлемде өте жақсы дамыған қылмыстар болып табылады. Әсіресе біздің ХХІ 
ғасырда, ақпарат, технология және адамның ой-санасы дамыған кезінде бұл 
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қылмыстардың орындау тәсілдерінің көптеген қулық түрлері пайда бола 
бастады. Соған қоса әлемдік дағдарыстың барлық капиталистік елдердің 
экономикалық және әлеуметтік жағдайының құлдырауы қылмыскерлерге одан 
да қатты себеп туғызып отыр. Меншiкке қарсы қылмыстар, оның iшiнде тонау 
қылмысы, оны өзiне ұқсас басқа қылмыстардан ажыратып дәрежелеу құқық 
қорғау қызметкерлерiнiң басты мiндетi болып саналады. 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің Ерекше бөліміндегі 
қылмыстарға теориялық талдау берілген. Ерекше бөлім қылмыстың нақты 
құрамына қолданатын қылмыстық-құқықтық ұғымдармен, Жалпы бөлімнің 
санаттарымен тығыз байланысты қылмыстардың тізімін  ұсынады.  Меншікке  
қарсы  қылмыстар–адамның құқықтары мен бостандықтары жүйесінде 
меншікке құқықтың алатын орны ерекше, себебі ол адамның жеке басының 
сәттілігін сипаттайтын көрсеткіш. Бұл құқықтар экономикалық қатынастарды 
реттейді, сондықтан да олардың атқаратын міндеті көп. Меншікті қылмыстық 
қол сұғушылықтан қорғау Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 
негізгі міндеттерінің бірі болып табылады. Меншікке қарсы қылмыстарды 
кейде мүліктік қылмыстар деп те атайды. Қылмыстың объектісін дұрыс 
анықтаудың маңызы зор. Меншікке қарсы жасалған әрбір ұрлық және басқа да 
қылмыс қоғамға қауіпті, себебі ол көрсетілген қатынастарды бұзады. 
Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінің «Меншікке қарсы қылмыстар» 
тарауында бекітілген баптардың диспозицияларының мазмұны бұл 
қарастырылып отырған қылмыстардың тікелей объектісі бөтеннің меншігі 
екендігін көрсетеді. Меншікке қарсы жасалған кейбір қылмыстарда құрамының 
объективтік жағының міндетті түрдегі элементі қылмыс жасаудың тәсілі болып 
табылады. Қылмыстарды дұрыс саралау үшін қылмыс ұғымы, қылмыс объектісі 
мен көздеп отырған заты анықталады. Меншікке қарсы қылмыстың субъектісі 
заңда белгіленген жасқа жеткен, есі дұрыс адам бола алады. Осы тақырыпты 
игеруде қылмыстың берілген құрамының бір-біріне жақын қылмыстармен 
ұқсастығын табуға мүмкіндік беретін белгілерін аша білуге, табылған белгілер 
бойынша оны жақын құрамдардан дұрыс ажырата былу керек. Қылмыстық 
құқықтың Ерекше бөлімінің «меншікке карсы қылмыстар» тарауын толық 
жеткілікті түрде игеруге мүмкіндік береді [2, 12]. 

Қазіргі кезде, тепсе темір үзетін тұлғалардың жұмыс істемей ұрлыққа 
баруына не себеп болды деген сұраққа жұмыссыздық десеңіз, қазіргі уақытта 
қаншама кіші және орта деңгейдегі кәсіпкерлердің жұмыс орнымен қамтамасыз 
етуі мемлекетімізде өте көп, жергілікті әкімшілік жағынан «жол картасы» тағы 
басқа да шаралар арқылы жеке тұлғаларды жұмысқа баулау жыл сайын 
жүргізіліп отырса, сонда осы тұлғалардың осындай жолға түсу себебі неде 
деген сұраққа ең алдымен адамның ізгі қасиетінде екендігіне ой тастайсың. 

Егер адамның ізгі қасиеті сақталып, жоғалмаса орта оған әсер ете 
алмайтыны анық, оған өзі ұмтылып, талпынса ғана оның бойындағы ізгі қасиет 
оянып нәтиже берері сөзсіз. Дұрыс тәрбиеленген адам қарапайым еліктегеннен 
саналы тәртіпке көшеді, мақсатты әрекетпен айналысуға, сыртқы жағдайлар 
мен шарттарға белсенді әсер етуге, оларды дұрыс бағалап, нақты әрекет 
жасауға және оларға тәуелді болмауға мүмкіндік алады. 
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Ұрлық жасап олжаға батамын деп жүріп, қолға түсіп, сотталған 
қылмыскерлердің «Ұрлық түбі – қорлық» деген халық даналығының 
ақиқаттығына ой тастап, ақыл тоқтатар деген ойдамын. 

Пайдакүнемдік мақсат деп мүлікті заңсыз қайтарымсыз алуға мүдделі 
болуды айтады. Пайдакүнемдіктің өзі пайданы, олжаны білдіреді. Дальдің 
сөздігінде пайдакүнемдікке: «тегін табысқа, олжаға құмарлық; ақшаға, 
байлыққа ашкөздік, тойымсыздық, алыпсатарлыққа үйірлік; пайда, олжа, түсім» 
деген анықтама берілген. 

Заң әдебиеттерінде пайдакүнемдік міндетті түрде мүліктік пайданы 
келтіруі тиіс емес деген пайымдаулар кездеседі. Пайдакүнемдік мақсат 
жымқырып отырған тұлғаға пайда әкелуі тиіс. Мұндай пайда мүліктік те, басқа 
да мүддеде болуы мүмкін. Осының негізінде бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға 
түсірудің міндетті белгілерінен «пайдакүнемдікті» шегеріп тастау туралы 
ұсыныстар енгізіледі. Алайда бүгінде мұндай пайымдаулар қажетсіз болып 
қалды. Олар заңға сәйкес емес. ҚР ҚК-тің алтыншы тарауының 189 бабында 
аталған ескертпесінде бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіруді – бұл бөтен 
мүлікті пайдакүнемдік мақсатпен заңсыз қайтарымсыз алып қою және 
айналдыру деп анық айтылған. 

Мүлікті өз пайдасына немесе өзгенің пайдасына алу және айналдыру  –  
белгілері өзара тығыз байланысты және бір-бірін толықтырып отырады. 
«Мүлікті алу» және «айналдыру» түсініктерінің ұғым ретінде бір-бірінен 
мазмұны жағынан айырмашылықтары бар. Олар кінәлінің қалыптасқан 
әлеуметтік байланысты – меншік қатынастарын бұза отырып, басқа тұлғаның 
мүліктік аясынан материал-дық құндылықтарды заңсыз алатынын және бөтен 
мүлік иелігін бұзып немесе иелігіндегі мүлікті өз меншігіне айналдыру. 
Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігі мен дербестігін алғаннан кейін, 
нақты осындай құқықтық жүйе құрыла бастады. Қазақстан Республикасының 
бірнеше жыл дербес өмір сүру кезінде халық өмірінің көптеген жақтарын 
жақсартуға бағытталған заңдар мен басқа да нормативтік-құқықтық актілер 
орасан зор мөлшерде қабылданды. Осы мезгіл ішінде заң шығару процесі үлкен 
жылдамдықпен жүрді. 

Заң адамның өмірін және денсаулығын, оның бостандығын, ар-намысы 
мен абыройын оның табиғи құқықтарына қол сұғушыдан қорғауға міндетті. 
Сондық-тан, барлық адамдар оларды қорғайтын құқықтарды білуге  міндетті. 
Заңдарды мұқият зерттеу бізге Қазақстанда қандай мемлекет құрылып жатқанын, 
азаматтар қандай құқықтар мен бостандықтар бар екендігін, сондай-ақ егер де 
олардың құқықтар мен бостандықтарын лауазымды тұлғалармен, басқа 
азаматтармен бұзылған жағдайда олардың заңды мүдделерін кімдер қорғайды. 

Бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру заты ретінде бөтен мүлік 
ұрланған мүліктің өзге адамға тиесілі екендігін білдіреді. Ол ұрлаушы үшін 
бөтен болып табылады. Ұрлаушының ол мүлікті иеленуге шамаланған да, 
нақты да меншік құқығы немесе заңды иелену құқығы жоқ. Басқаша айтқанда, 
бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру заты болу үшін мүлік қастандық 
жасаған сәтте ұрлаушыдан басқа тұлғаның меншігінде немесе заңды иелігінде 
болуы тиіс. Әрекет жасалған сәтте ұрлық жасап отырған тұлғаның меншігінде 
немесе заңды иелігінде болған мүлік бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру 
заты болуы мүмкін емес. Оның үстіне, аталған тұлға ұрланған мүлікке меншік 
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құқығы жоқ екендігін ескеріп немесе заңды иелену құқығы негізінде өзінікі 
еместігін біле тұра әрекет жасайды [4, 8]. 

Соңғы белгісі – мүліктік меншігіне материалдық зиян келтіру. Мүліктің 
өтеусіз алынып отыруының өзі иеленушіге немесе басқа тұлғаға (мысалы, 
мүліктің иеленушісіне) мүліктік зиян келтіріліп отырғанын білдіреді [5, 1]. 

Қылмыстық-құқықтық ғылымда бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру 
кезінде «қылмыскер алған мүліктің құны», яғни нақты (оң) зиян материалдық 
зиян болып табылады деген пікір басым болып отыр. Бөтеннің мүлкін заңсыз 
айналымға түсіру кезіндегі зиянның мазмұнына аңғарылмай қалған пайда 
кірмейді. Оның себебі, бөтеннің мүлкін заңсыз айналымға түсіру кезінде мүлік 
иеленушінің немесе заңды иеленушінің қолма-қол қорларынан алынатынында. 
Иеленуші өзінің қолма-қол мүлкінің белгілі-бір үлесінен (сомасынан) 
айырылады, ал ұрлаушы сондай сомаға бөтен мүлікті заңсыз иеленеді. 

Жалпы қылмыстық кодекстің нормалары халықаралық стандарттарға сай 
болса да біздің елдің негізгі проблемалардың бірі ол біздің  
құқықбұзушылықпен айналысатын адамдардың дайын еместігі болып 
табылады. Біріншіден қылмыстардың жасалу жолдары олармен күресу 
жолдарынан қарағанда өте жақсы  қарқынды дамуда. Екіншіден, елдің 
нормалары қандай жақсы жазылған болса да оларға қатаңдықтың 
жетіспеушілігі анық көрінеді, сол үшін қылмыскерлерге келтірілетін жазасы 
қатаң болса басқа адамдарға өте керемет сабақ болады. Үшіншіден әрқашанда 
елдің халқымен заңдарды және оларды бұзғаны үшін келтірілетін жазасын 
мектеп кезінен түсіндірсе, сол кезден бастап біздің елімізде жаңа тәрбиелі 
ұрпақ әртүрлі қылмыстарды тоқтата алады. Бірақ оны жүзеге асыру үшін 
қазірден бастап ол өзгерістерді енгізіп, өте көп жұмыс жасау керек. 
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