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КАРАГАНДА В МОЕЙ ЖИЗНИ (1955 - 2020) 

 

Тельгарин А.Н., профессор кафедры всемирной истории и 

международных отношений 

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова 

г. Караганда 

 

После окончания в 1955 году Введенской средней школы Кустанайской области я 

подал документы в Казахский педагогический институт им. Абая в г. Алма-Ате. В середине 

июня, по пути в столицу, я остановился в Караганде, чтобы встретиться со старшим братом. 

Он выбрал для поступления Карагандинский горный институт. После нескольких дней 

пребывания в угольной столице нашей республики - Караганде брат уговорил меня 

поступать в Карагандинский педагогический институт имени В.М. Молотова. Я согласился и 

отправил письмо-запрос в Казахский педагогический институт им. Абая, чтобы мои 

документы перевели в Карагандинский педагогический институт. Потянулись дни ожидания. 

Наступило 31 июля, а документов моих все не было, как не было и ответа на 

многочисленные телеграммы. Только 31 июля в 17:00 я получил документы и успел сдать в 

приемную комиссию Карагандинского пединститута. Я был 156-м претендентом на 25 мест 

на специальность «История».  

За полтора месяца жизни в Караганде я успел неплохо познакомиться с городом. Как 

выглядел город середины 1950-х я запомнил хорошо. В памяти осталась улица Кирова, 16 

(ныне это – Ерубаева, 16, там находится университет Болашак), где располагался 

Карагандинский пединститут; памятник И.В. Сталину (там сейчас монумент «Шахтерская 

слава»); Дворец культуры горняков. Дальше - пустырь на юг, горный техникум и конец 

города - на север. На востоке города - горный институт, на западе –небольшая Михайловка.  

Вступительные экзамены выдержал успешно и набрал 19 баллов вместе, также как и 

абитуриентка Майра Байзульдина. Семь абитуриентов набрали максимальные 20 баллов по 4 

предметам. Я надеялся, что дорога в студенты открыта, с учетом того, что набрать должны 

были группу в 25 человек. Однако к концу вступительных экзаменов выяснилось, что 

исторический факультет в г. Караганде закрывается, и 9 человек переводятся в Казахский 

государственный университет им. С.М. Кирова в г. Алма-Ате вместе со вторым курсом 

Карагандинского педагогического института  

30 августа 1955 года я прибыл в Алма-Ату в КазГУ им С.М. Кирова, а 1 сентября все 

студенты исторического факультета отправились на сельскохозяйственные  работы в 

Южный Казахстан, в совхоз Пахта-Арал на  хлопкоуборку. Так начались мои студенческие 

годы. 

Второй раз я посетил Караганду в январе 1960 года, здесь завершил дипломную 

работу на тему «Национальный комитет «Свободная Германия»: история и деятельность 

(1943-1949 гг.)». Запомнилось, что Караганда тогда была в глубоком снегу.  

Третий раз в Караганду я приехал уже в августе 1960 г. по направлению 

Министерства высшего и среднего специального образования Казахской ССР и был принят 

на работу в одну из школ Майкудука, а затем перенаправлен по заявке Кустанайского 

Облоно в Мендыгаринское педагогическое училище им И. Алтынсарина, где проработал два 

года. Затем поступил в аспирантуру КазГУ им С.М. Кирова с годичной научной стажировкой 

в Карловом (Пражском) университете Чехословакии. 

По направлению Минвуза Казахской ССР в сентябре 1966 г. я в четвертый раз 

приехал в Караганду и на протяжении уже 53 лет тружусь в Карагандинском 

государственном университете имени Е.А. Букетова (ныне – Карагандинском университете 

имени академика Е.А.Букетова), то есть большую часть своей жизни посвятил второму 

университету Центрального Казахстана, угольной столице Республики.  
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В Карагандинском педагогическом институте я начал работу старшим 

преподавателем кафедры всеобщей истории. Прошел все ступени вузовского работника: 

старший преподаватель – доцент – профессор. Трудился на административно-

педагогических должностях - заведующего кафедрой всеобщей истории (1969-1979 годы), 

проректора вечерне-заочного образования (1980-1987 годы), декана исторического 

факультета (1987-1994 годы), проректора по учебной работе (1990-1991 годы). 

С 1977 года – доцент, с 2004 года – профессор исторического факультета.  

В 1968-1971 годы исполнял обязанности секретаря партийной организации 

педагогического института, в 1971-1972 годы избирался секретарем партийного комитета 

Карагандинского государственного университета. В 1968-1991 годы возглавлял первичную 

организацию Всесоюзного общества «Знание». В эти же годы преподавал в высшей 

партийной школе Карагандинского областного комитета Казахстана (1972-1991 годы). 

В 1990-1994 годы на альтернативной основе из семи кандидатов избирался депутатом 

Карагандинского городского совета и городского маслихата, в 1994-2004 годы возглавлял 

Карагандинскую городскую избирательную комиссию. 

С 2004 годы – председатель Совета ветеранов Карагандинского университета им. 

академика Е.А. Букетова. 

Таковы основные вехи моей научно-преподавательской и общественно-партийной 

биографии. За эти годы многое произошло в моей жизни, которая была неразрывно связана с 

жизнью факультета, университета.  

За 53 года работы в КарПИ и КарГУ им. академика Е.А. Букетова, думаю, мне удалось 

немало сделать для родного факультета. Будучи заведующим кафедрой всеобщей истории в 

1969-1979 годы, я вывел ее по уровню остепенённости ППС в число трех кафедр КарГУ с 

самыми высокими показателями, что было отмечено в сентябре 1979 г. в приказе Минвуза 

Казахской ССР. На тот период остепенённость кафедры составляла 70%, что интересно, на 

тот момент единственным кандидатом наук на кафедре был я. Думаю, тогда был реальный 

шанс остепенённость кафедры довести до 90%, но мне не удалось это осуществить, 

поскольку я не был рекомендован на следующий срок заведования. Против моего назначения 

выступил бывший на тот момент проректором Н.Ф. Пивень, да и позиция ректора Е.А. 

Букетова была неясной.  

О том, какие изменения произошли в заочном образовании в университете в период 

моей работы в качестве проректора в 1980-1987 годы, я писал в статье, опубликованной в 

материалах конференции, посвященной 85-летию второго ректора КарГУ академика З.М. 

Мулдахметова. Прежде всего, изменилось отношение к безотрывному образованию как 

остаточному относительно очной формы обучения, в эти годы на вечерне-заочной форме 

обучения стали работать деканы и заведующие кафедрами. 

Из запомнившихся событий этого периода хочется рассказать о результатах 

государственных экзаменов по специальности «История» в 1983 году, когда из 152 

выпускников 17 человек получили оценку «неудовлетворительно». Председателем 

государственной экзаменационной комиссии был профессор К.Х. Рахматулин. Конечно, по 

тем временам это было «чрезвычайное происшествие». Однако руководством вуза в лице 

ректора, академика З.М. Мулдахметова и Министерства высшего образования Казахской 

ССР никаких для нас отрицательных тяжелых организационных выводов сделано не было. 

Возможно, свою роль сыграло то, что в том году университету было присвоено третье место 

во Всесоюзном социалистическом соревновании вузов СССР, и я даже был награжден 

Почетной грамотой Министерства высшего образования Казахской ССР. 

Однако конец 1983 года стал для меня не совсем радостным, поскольку 31 декабря 

1983 года я получил первый строгий выговор на коллегии Минвуза Казахской ССР. Это 

было связано с «чрезвычайным происшествием» на подготовительном отделении 

университета. Поскольку я на тот момент исполнял обязанности ректора всего два дня, 

министр Т.К. Катаев предложил объявить мне, а также декану подготовительного отделения, 
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двум деканам - биологического и химического факультетов -выговор. Однако заместитель 

министра К.Н. Нарибаев настоял на строгом выговоре - мне, и выговоре -  остальным. 

Следует отметить, что в то время К.Н Нарибаев курировал воспитательную работу. 

Вот так приятные и неприятные события в моей жизни шли рядом. Думаю, это было 

вполне естественно, так как в работе всегда бывают сложности и победы, удачи и 

поражения. 

 В бытность мною проректором мне удалось в 1987 году оптимизировать учебный 

процесс путем сокращения учебно-методического оборота. Это было сделано на основе моих 

докладов, с которыми я выступал на Ученом Совете университета.   

Еще одним таким решением Ученого Совета университета, принятым по моему 

докладу, касалось сокращения в учебном процессе дисциплины «гражданская оборона и 

медицинская подготовка». 

Следующим важным периодом в моей жизни стали годы, когда я работал деканом 

исторического факультета - 1987-1994. Они пришлись на сложнейший период конца 1980-х – 

начала 1990-х годов, вошедших в историю СССР как перестроечные и «лихие» 90-е. Тогда 

историю объявили виновницей чуть ли не всех бед. Историю стали преподносить как 

предмет, как науку, где достаточно поменять знаки: плюс на минус или наоборот.  

В эти тяжелейшие годы исторический факультет, особенно после событий 1986 года, 

удержался благодаря Кали Жуасовичу Жуасову и его единомышленникам на кафедрах. 

Следует отметить, что факультет всегда отличался вольнодумством, да и «диссидентство» 

ему было не чуждо. Припоминаю случай со студентом О. Баланецким и его однокурсниками, 

выпустившими газету-плакат, на которой была  изображена масса людей за колючей 

проволокой и сделана надпись: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит 

человек». Прошли многочисленные комсомольские собрания с заявлениями «исключить из 

комсомола и университета», к счастью, в итоге ограничились строгим выговором. 

Впоследствии, по окончании университета, О. Баланецкий стал одним из лучших учителей 

области, известным методистом.  

Еще одно имя, которое хотелось бы назвать, – это Э. Усманова. Сегодня ее имя как 

талантливого, высокопрофессионального археолога, ученого знают не только в Казахстане, 

но и далеко за пределами республики. А ведь она могла не закончить исторический 

факультет, так как в студенческие годы входила в подпольную организацию «Юный 

ленинец». Припоминаю нервные дискуссии на государственном экзамене по научному 

коммунизму. Почти отличный ответ, а член экзаменационной комиссии, доцент К.М. 

Бисенбаев как экзаменатор ответ Э. Усмановой оценивает на «неудовлетворительно», 

заявляя, что она не освоила основ марксизма, ленинизма. А в зачетной книжке студентки все 

отличные оценки. В ходе обсуждения были и явные угрозы экзаменатора: «я запишу особое 

мнение». Тогда это считалось невероятным «ЧП». Члены экзаменационной комиссии 

прекрасно понимали, что экзаменатор следует установке партийного комитета университета 

и пытается выполнить его волю. Результатом бурных обсуждений стало решение поставить 

Э. Усмановой оценку «четыре», которая стала первой и единственной в ее дипломе.  

С должности декана исторического факультета я был вынужден уйти 22 декабря 1994 

г., хотя срок избрания еще не завершился. Я последний из шести деканов, написавших 

письмо бывшему в то время ректором Ж.С. Акылбаеву о нарушениях в приеме студентов за 

последние 4 года (1991-1994 годы). Пост декана я также покинул последним из шести 

деканов. Один из деканов, профессор А.С. Темирбулатов, судился с ректором и 

восстановился в должности. Я тоже задумывался об иске, но профессор Д.А. Шаймуханов 

меня отговорил. Не могу забыть исчезновение приказа о моем назначении исполняющим 

обязанности заведующего кафедрой всеобщей истории тогда же, 22 декабря 1994 года. И как 

тут не вспомнить слова многолетнего ректора КарПИ С.Б. Баймурзина о том, что бумага 

всегда бывает сильнее человека. И мой запоздалый вывод: любой документ надо копировать 

и сохранять.  
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Среди многих видов работ, которые я выполнял за годы работы в университете, 

важное место занимала и общественная, партийная работа. 

Никогда не забуду отчетно-выборное собрание 5 ноября 1972 года, когда я отчитался 

за проделанную работу как впервые избранный секретарь партийного комитета КарГУ. Моя 

работа была признана удовлетворительной. А вот с избранием нового состава парткома 

вышло очередное «ЧП» в моей биографии. Это было связано с моим уходом из партийного 

комитета. В члены парткома областным комитетом партии была рекомендована кандидатура 

Л.Ф. Миллер. После выступлений коммунистов Т.И. Абжанова и М.Х. Хасенова, 

представлявших университет, завязалась дискуссия. Они выступили против того, что 

районные, городские, областные комитеты партии продвигают в состав партийного комитета 

университета кандидатуру Л.Ф. Миллер, человека со стороны. Члены парткома нашего 

университета настаивали на том, что партийное собрание вправе самостоятельно избрать в 

партийный комитет тех, кого они считают нужным рекомендовать в состав нового бюро. 

Попытки представителей вышестоящих партийных комитетов провести в состав нового 

бюро Л.Ф. Миллер застопорились. Партийным собранием шесть раз проводилось 

голосование. Во втором часу партийное собрание избрало наконец новый состав парткома 

КарГУ, в нем не было кандидатуры вышестоящих партийных комитетов и моей тоже. Я был 

рекомендован в члены Карагандинского городского комитета партии и был членом горкома 

партии в 1972-1977 годы.  

На второй день я, ректоры – бывший С.Б. Баймурзин и новый Е.А. Букетов 

неоднократно по отдельности приглашались в партийные комитеты города и области. 

Вопрос был закрыт лишь после того, как я заявил: «Я как член партии обращусь к партийной 

организации с просьбой собрать внеочередное партийное собрание в университете, если не 

прекратится давление на нас – будто мы организовали обструкцию кандидатуры 

вышестоящих партийных комитетов». Это возымело действие. 

Полагаю, именно тогда, в 1972 году, у партийных комитетов, особенно области, 

появился «первый зуб» на ректора КарГУ Е.А. Букетова.  

Очень сожалею, что тогда и я, можно сказать, попал под пресловутое соотношение: 

оба первых руководителя не могут представлять титульную национальность.  

К этому следует добавить парадокс августа 1987 г., когда вышло постановление ЦК 

КПСС «О работе Казахской Республиканской партийной организации по 

интернациональному и патриотическому воспитанию трудящихся», где констатировали 

«проявлением казахского национализма беспорядки в декабре прошлого года в Алма-Ате». Я 

был освобожден от должности проректора, то есть вновь стал жертвой «деказахизации».  

Не забыть первые выборы ректора в Казахстане в 1988 году. Тогда на должность 

ректора второго университета Казахской ССР с представлением официальных программ 

претендовали два проректора КарГУ по учебной и научной работе – профессора А.Б. 

Бигалиев и М.Ж. Журинов.  

Тогда в коллективе КарГУ ходила молва, что соперничают две программы: одна - 

представителя Севера-Запада А.Б. Бигалиева и другая -  представителя Юга М.Ж. Журинова. 

Впервые в Казахстане на конкурсной, состязательной основе ректором КарГУ был 

избран профессор А.Б. Бигалиев. Он стал третьим ректором Карагандинского 

государственного университета после академиков Е.А.Букетова и З.М.Мулдахметова.  

Профессор А.Б. Бигалиев возглавлял КарГУ с 1988-1991 годы, то есть самые сложные 

годы «перестройки», нелегкие в экономическом, политическом и социально-

психологическом отношениях.  

Особенно сложным оказался конец 1980-х годов и этими трудностями решили 

воспользоваться некоторые руководители отдельных структурных подразделений 

университета. Дело дошло до неоднократных анонимок в администрацию президента, не 

говоря о том, что письмами занимались городские и областные партийные инстанции. В 
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прессе, радио и телевидении появились тенденциозные статьи и передачи, что ректор А.Б. 

Бигалиев не управляет университетом и часто болеет, больше занят наукой в личном плане. 

В КарГУ почти безвыездно пребывал тогдашний руководитель кадрового управления 

Минвуза доцент К.С. Баишев (ранее несколько лет работал проректором КарГУ по научной 

работе) и это давало ему возможность интриговать в коллективе КарГУ, заниматься 

неблаговидными делами, шельмовать, методом постоянного давления и шантажа «давить» 

на ректора. 

В конце концов К.С. Баишеву удалось заполучить заявление ректора А.Б. Бигалиева о 

сложении им  с себя обязанности руководителя университета. Так закончился первый опыт 

легитимно избранного ректора в Казахстане в апреле 1991 года. Отличный прецедент 

выборов был отринут, далее ректоры вузов только назначались. Вторые выборы ректора 

КарГУ были объявлены 14 марта 2019 г. и 27 августа 2020 года был представлен седьмой 

ректор КарГУ имени академика Е.А. Букетова. 

Между тем, мне не забыть и обстановку в январе 1991 года, когда университет 

подвергся очень занимательной попытке объединить КарГУ и Центрально-казахстанское 

отделение АН Казахской ССР в Караганде в единую структуру, объединяющую образование 

и науку. Думаю, что это был план воспользоваться трудностями в КарГУ и болезнью А.Б. 

Бигалиева. Это происходило во время визита президента АН Казахской ССР академика У.М. 

Султангазина в Караганду и КарГУ. Как исполняющий обязанности ректора университета я 

был вынужден созвать экстренное совместное заседание членов Ученого совета и ректората. 

На нем предложенный своеобразный и обходной вариант объединения был отвергнут 

коллективом КарГУ, не допускавшим мысли утратить значение второго университета в 

республике.  

Я хорошо помню реакцию академика У.М. Султангазина после завершения заседания 

и его слова «А Вы, Алимжан Нуманович, не опасаетесь?». На это я ответил: «Коллектив 

КарГУ очень долго и трудно добивался открытия университета в Центральном Казахстане и 

я, как исполняющий обязанности ректора, не могу подвести большой коллектив. Считаю, что 

КарГУ должен оставаться классическим университетом». Думаю, тогдашние шаги 

президента АН Казахской ССР, академика У.М. Султанггазина внешне вписывались в 

попытки встать на путь определенного  реформирования управления наукой и образованием. 

Ведь история суверенизации Казахстана знает создание в составе Правительства Республики 

Казахстан Министерства науки – Академии наук Республики Казахстан, а позднее - 

Министерства науки и высшего образования. 

С точки зрения логики рыночных реформ это, возможно, был шаг в правильном 

направлении, так как вузы гораздо легче академических учреждений выживали в условиях 

рыночной стихии. Одновременно это могло подвигнуть к принятию, как в большинстве 

стран мира, модели интеграции науки и высшего образования. Академия наук позже 

выделилась в самостоятельную структуру, но осталась в подчинении Министерства 

образовании и науки. 

Конечно, все эти шаги несли на себе печать поиска оптимального варианта создания 

качественно новой среды, компромисса в желании соединения высшего образования, науки и 

производства. 

Возвращаясь к теме города Караганды, жителем которого я являюсь с 1966 года, 

хотелось бы немного рассказать о тех, кто в разные годы был его руководителем. Конечно, 

сразу возникает образ Н.О. Тулепова – председателя горисполкома в 1970-е годы, особенно в 

период строительства и открытия КарГУ в 1972 году. Как-то, посетив КарГУ в начале 

августа 1972 года, он заявил: «Я что, с биноклем должен читать на фронтоне здания 

надпись» и велел укрупнить название университета. С тех пор и по сегодняшний день 

фронтон учебного корпуса КарГУ по улице Гоголя, 38 выглядит очень выразительно. 

Из периода, когда руководители города стали именоваться акимами, отмечу Ш. А. 

Уразалинова. На мой взгляд, это был лучший глава города. Как аким, Ш.А. Уразалинов  
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начинал работу в 7 часов утра – его можно было увидеть то в Майкудуке, то на Юго-

Востоке, то в Михайловке или на Федоровке. При нем город занимал третье место после 

Алматы и Павлодара по ухоженности и чистоте.  

В 2020 году Караганде исполнилось 86 лет, мне 85 г., так что город и я - почти 

одногодки, более полувека росли и развивалась параллельно. 

Меня нередко посещает мысль: удалась ли жизнь? Думаю, что да, хотя понятно, она 

могла быть более плодотворной. Но то, что мною прожито и сделано, получили, считаю, 

объективную оценку.  

За 60 лет работы мой труд был отмечен многими наградами: Почетной грамотой ЦК 

КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Почетной грамотой ЦК Компартии 

Казахстана, Почетной грамотой Министерства высшего и среднего специального 

образования Казахской ССР, Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, Почетными грамотами областных и городских организаций, ректоров 

КарГУ им. академика Е.А. Букетова, а также многочисленными грамотами и дипломами, 

благодарственными письмами различных организаций и учреждений (свыше 40). Я являюсь 

заслуженным работником КарГУ имени академика Е.А Букетова, почетным работником 

МОН РК, обладателем знака И. Алтынсарина, награжден шестью медалями как труженик 

тыла и ветеран труда. 

Безусловно, все, о чем написано выше, не могло быть только результатом моей 

деятельности. Все годы жизни и деятельности мое реноме делила со мной моя семья в лице 

супруги Лины Тимофеевны, сына Руслана, коллеги в двух университетах страны. 

К сожалению, супруга Лина Тимофеевна рано ушла из жизни, но она оставила 

заметный след как второй секретарь горкома комсомола г. Анапы Краснодарского края, как 

старший преподаватель и проректор по воспитательной работе Кооперативного института 

Центросоюза СССР г. Караганды, секретарь партийного бюро названного института, завуч 

ряда школ г. Караганды, старший преподаватель Института повышения квалификации 

учителей Карагандинской области в последние годы ХХ века. 

Сын Руслан, кандидат юридических наук, многие годы работает заведующим 

юридическим отделом ряда банков Российской Федерации. Уже пятнадцать лет я прадед. 

Сегодня, как и 16 лет назад, я - председатель Совета ветеранов университета. Работа 

общественная, занимает много времени, ибо она связана не только с благоприятными 

событиями в университете. Бывает очень грустно и тяжело, когда уходят из жизни ветераны 

войны, труженики тыла, ветераны педагогического труда. 

С 2004 г. из жизни ушли 26 участников войны. 

В 2020 году мы проводили в последний путь последнего участника войны – 

полковника Н.В. Волдырева. 

Ушли из жизни 38 тружеников тыла, многие ветераны педагогического труда. 

Сегодня в университете 14 тружеников тыла, 482 ветерана труда. 

По-прежнему заметное место в моей жизни занимает спорт. Я стараюсь сохранять 

физическое здоровье, совершая длительные пешие прогулки летом и занимаясь зимой одним 

из своих любимых видов спорта – лыжами. Являюсь многократным чемпионом КазНУ им. 

аль-Фараби, КарГУ имени академика Е.А. Букетова в этом виде спорта. По-прежнему 

участвую в ежегодной спартакиаде на Кубок ректора «Бодрость и здоровье», которая 

проводится в университете. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ В МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ: 

СПЕЦИФИКА НОМАДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Сыздыкова Ж.С. 

д.и.н., профессор ИСАА МГУ им. М.Л. Ломоносова (Москва, РФ) 

 

Аннотация Статья посвящена одной из сложных и  актуальных тем, которая на 

протяжении долгого времени занимает внимание ряда специалистов из различных отраслей 

науки, прежде всего, исторической. Речь идет о проблеме политического устройства 

Монгольской империи, по которой продолжительное время идут научные изыскания и 

обсуждение на дискуссионных площадках. В исследованиях, касающихся истории 

Монгольской империи, как правило, значимой, то есть центральной фигурой является 

фигура самого основателя империи, то есть самого Чингисхана. Отмечается роль военно-

административной системы как основы политической составляющей Монгольского 

государства. Подчеркивается, что именно военная добыча служила тем средством, которое 

было направлено на устранение, время от времени возникающих социальных противоречий, 

а также удерживала от междоусобиц.   

Ключевые слова: Монгольская империя, Чингисхан, государство, власть, армия, 

курултай, улусы, налоги, наместники.  

 

Как известно, продолжительное время, практически вплоть до ХХ в. в научных 

исследованиях, в частности, в сфере гуманитарных наук, доминирующее положение занимал 

европоцентристский подход, когда характерные для западных государств закономерности, 

стадий и категорий зачастую автоматически переносились на остальные части мира, без 

учета местных условий, традиций, конкретного исторического времени и др. В итоге, это 

приводило к тому, что принижался вклад неевропейских цивилизаций в историю 

человечества, возникало множество мифов и легенд при изучении восточных обществ. Не 

стали исключением и кочевые империи. К слову Ф. Гегель, И. Кант, А. Тойнби приписывали 

абсолютный негатив кочевым империям, впрочем, как и вся Европа в целом. Среди тех, кто 

придерживался противоположной точки зрения были Н.И. Конрад, В. В. Бартольд, Б. Я. 

Владимирцов, А. Н. Кононов, Руди П. Линднер и др. Проблемам политического развития 

номадов и их империй посвящены работы Н. Н. Крадина, Л. С. Васильева, С.А. Васютина, Т. 

Д. Скрынниковой, Е. И. Кьгчанова, В. В. Трепавлова, Р. Храпачевского, Э. Кара-Давана, А. 

Ш. Кадырбаева, К. Ускенбая, А. М. Хазанова и др. 

В основу системы Монгольского государства было положено военно-

административное устройство. «… именно десятичная военная организация стала мощным 

оружием в руках степного правителя, которое усиливало и без того достаточную власть 

правителя империи» [1; 52].  

Во избежание внутренней войны в империи возникла необходимость   

рассредоточения потомков Чингисхана по нескольким политико-географическим зонам 

(Монголия, Китай, Средняя Азия, Персия, Восточная Европа) и возросшим доходами 

Чингизидов в связи с введением регулярных налогов. Право на царство признавалось 

исключительно за прямыми потомками Чингисхана: Джучи, Чагатай, Угедей, Тулуй, алтан 

уруга (золотой род). Прежде всего, отметим, что с географической точки зрения он делился 

на два отделения − восточное и западное. Граница между сферами их деятельности 

проходила по линии Джагатайского и Угэдэйского улусов, разделяя территорию империи 

пополам; Угэдэйский улус относился еще к восточному отделению, а Джагатайский − уже к 

западному. С 1250 г. западное отделение было переведено в г. Сарай и стало находиться в 

юрисдикции правителя Джучиева улуса как соправителя великого кагана. Это помогло 

лучше управлять государством таких огромных размеров [1;34]. 

Административно империя делилась на улусы, названные в честь прямых потомков 
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Чингисхана, которым они были отданы во владение захваченные территории. Владением 

старшего сына -Улус Джучи стала собственно Золотая Орда, в Улус Джагатая вошли  земли 

по обе стороны Памира и Тянь-Шаня, Средняя Азия и Восточный Туркестан, далее Улус 

Угэдэя  территория Семиречье, Алтай и Джунгария. Территория Монголии и Китая вошли в 

Улус Великого Кагана − «Юань». С течением времени и расширением самой Монгольской 

империи росли и улусы. Любопытен тот факт, что при делении улусов на части, определения 

его формы, зависело от устоявшихся местных традиций в Китае и Персии были провинции, 

например, а русские земли Кавказ, Восточная Монголия на княжества. Эти единицы 

подразделялись на округа во главе с городами, а те в свою очередь разбивались на более 

мелкие территориальные образования - районы. Структура устройства улусной 

администрации – практически зеркальное отражение имперской администрации, то есть при 

каждом правителе были визирь, диван, чиновничий и фискальный аппарат и т.д. 

Чтобы эффективно управлять государством и добиваться дальнейшего укрепления и 

развития единой монгольской державы требовалось разработка и принятие общих для всей 

огромной территории, закрепленных письменно правовых норм и законодательных 

уложений. Для реализации поставленной цели прежде всего стоило обратиться к уже 

существующему в тот период обычному праву и подвергнув его новым кодификациям и 

соответствующим изменениям с учетом новых условий, возможно было решение 

неотложной и сложной задачи.   

Свод законов и установлений санкцианированный лично самим Чингисханом вошел в 

историю под названием «Великая Яса», от монгольского «дзасак», что в переводе на русский 

означает «постановление», «закон». Существует предположение, что Яса была принята на 

общемонгольском курултае в 1206 г., потом пересматривалась в 1218 г. и окончательно 

утверждена в 1225 г. «Великая Яса» − основной закон Монгольской империи затрагивал в 

основном вопросы общегосударственного характера и служил для разрешения споров между 

представителями различных культурных традиций. «Великая Яса» изначально был создан как 

новая форма права, имперское законодательство, и включала в себя международное и 

государственно-административное право (принципы верховной власти и роль народовластия, 

устав государственной службы и принципы управления, воинский устав, охотничий устав, 

податной устав), уголовное, частное (семейное и наследственное), торговое и судебное право, а 

также постановления, содержащие специальные нормы бытового характера, степные обычаи [3; 

276]. Обычай записывать изречения было заимствовано у китайцев, которые в тюркских 

источниках называются «билик»-знание, в которых определяется порядок следствия и 

судопроизводства в монгольском суде. Достаточно четкое распределение функции 

административных и военных наместников произошло 1230 г. Административные чиновники 

подчинялись только имперскому или улусному секретариату. Военные – соответственно своему 

вышестоящему руководству. Судебная власть также была независима. «Яргучи» – судьи 

подчинялись лишь верховному прокурору – «Хранителю Ясы» [3; 276]. 

«Несмотря на то, что в непосредственном управлении кочевниками сохранялись 

некоторые потестарные (догосударственные) механизмы, сама имперская структура с ее 

подсистемами, иерархией, жесткой организацией для войны и сбора даней и налогов, вне 

всякого сомнения, была не «государственноподобной», а подлинно государственной. В 

целом Монгольская империя в середине XIII в. представляла собой довольно продвинутую 

форму ранней государственности, которую предлагается условно обозначить как кочевую 

суперимперию» [4; 86-98]. 

Обоснование верховной власти в идеологическом плане. Идея о небесном мандате 

Чингизхана на правление земной империей без границ стала официальной идеологией Йеке 

Монгол улуса. Род Чингисхана, согласно легенде, восходил к младшему сыну Алан-Гоа 

(которая забеременела от луча света,  проникшего через верхнее отверстие юрты), к 

Бодончару и отмечен печатью божественного происхождения. Немаловажную роль в 

институализации власти правителей кочевых обществ играли  выполняемые ими функции 
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священных посредников  между социумом и Тенгри (Небом), которые  обеспечивали 

благоприятствование со стороны потусторонних сил. Согласно религиозным представлениям 

номадов, хан олицетворял собой  центр социума и в силу своих божественных способностей 

мог обеспечить обществу процветание, то есть существовала вера в магические свойства 

сакрального правителя. Обоснование верховной власти в идеологическом плане у монголов 

было связано  с конкретной политической практикой и этому свидетельствуют данные о 

необходимости центральной власти, которые отразились в письменном источнике, как  

«Сокровенное сказание» и др. В. Вернадский  указывал, что в понимании монгольских 

лидеров империя выступала как «инструмент Бога для установления порядка на земле» [5; 

102].  

Еще ранее в древнемонгольской традиции, была подтверждена определяющая 

концепция власти, согласно ей верховная власть, безусловно, сосредоточена   в лице хана и 

носит наследственный характер. Власть хана была неограниченной, он выступал как 

верховный главнокомандующий и судья, единственный источник имперских законов, 

распорядитель большей части имперских ресурсов (военной добычи, даней, налогов, 

пошлин), имперских территорий и владений «Золотого рода». Все подданные хана были 

обязаны служить хану и подчиняться беспрекословно его воле.  

 Власть строилась сверху вниз, через доверие к правителю – «отцу империи», 

являющемуся основным способом легитимации. Социальные противоречия снимались 

освоением новых территорий и выталкиванием туда оппозиционных к власти социальных 

сил [6; 59]. Монголы использовали более жесткие формы подчинения кочевых народов 

(насильственные переселения, ликвидация элиты других номадных объединений, сеть 

«администраторов» над племенами), что обеспечивало беспрекословную лояльность 

кочевников власти великого хана. 

Курултай. Высшим непосредственным выражением власти «золотого рода» является 

Великий курултай  — собрание царевичей и знати. Наиболее важным вопросом по которому 

созывался курултай были выборы нового претендента на престол Монгольской империи, а 

также для принятия особо важных решений, к которым можно отнести вопросы, связанные с 

переустройством административного деления империи, принятие нового налогового 

законодательства, отправка войск в дальний поход и др. «Монгольская политика была 

действительно имперской… Железным обручем она соединила кочевые и оседлые народы в 

единую универсальную империю, которая охватывала целый континент» [7; 275]. Армия с 

наибольшими полномочиями правителя стала главным институтом интеграции номадов. 

Надплеменная власть сохранялась так как членство в «имперской конфедерации» 

обеспечивало племенам политическую независимость от соседей, а, с другой стороны, 

правитель кочевой державы  имел возможность гарантировать племенам определенную 

внутреннюю автономию. Согласно исследованиям Э. Хара-Давана, организация 

политической власти в монгольской империи носила сословный и строго иерархический 

характер [8; 56]. Существовал также механизм, который соединял «правительство» степной 

империи и племенных вождей, под названием «Джуншушен» − Великий императорский 

секретариат (прототипом правительства), благодаря ему развивалась гражданская 

бюрократия империи.  

Таким образом, созданная Чингисханом новая системы права отвечала запросам и 

потребностям всех слоев нового монгольского общества в целом, а с течением времени 

вносились изменения и дополнения с учетом реальной действительности. Монгольское 

государство в начале XIII в. создает систему власти, которая становится максимально 

эффективной для ведения кочевого образа жизни и захватнической войны, что позволяет 

образовать империю. По мнению Н.П. Савицкого  «ни одна историческая среда не может, 

пожалуй, дать такого подбора образцов военной годности и доблести, какие дает кочевой 

мир» [9; 466].  
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Как отмечает профессор университета Виконсин, член Британской академии А.М. 

Хазанов: «Внешние связи  с оседло-земледельческими обществами, к которым кочевое 

общество стремится по экономическим причинам,  одновременно больше всего могут 

способствовать росту и укреплению социальной дифференциации, при наличии 

соответствующих условий, превращают статусные различия в ранговые, сословные и даже 

классовые. Поэтому те,  кого условно можно назвать «кочевой элитой», «кочевой знатью» 

или «кочевой аристократией» стремятся к этим связям не только по экономическим, но и по 

социальным причинам» [10; 278]. 

Развитие империи, заложенное Чингизханом получил свое завершение при Хубилае, 

когла произошло формирование ключевых органов государственной власти. Верховный 

правитель хан, диван(госсовет), курултай (представительный орган) и чиновничий аппарат. 

С развитием системы представительных, законодательных и судебных органов власти 

ханская власть переходила от одного владыки к другому, от Чингисхана к его сыну Угэдэю, 

после его смерти — к Гуюку, далее к Мункэ и Хубилаю.  

В процессе расширения империи происходили заимствования у оседлых народов и 

они имели  различный характер, в том числе, новых способов управления. Одним из важных 

факторов эффективности государственного управления стало создание ямской системы [11; 

197]. Что в конечном итоге способствовало росту завоеванных земель, а в итоге и развитию 

экономики внутри страны, а также и расширению контактов между государствами. 
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М. ТЫНЫШБАЕВ ЖӘНЕ ШЕЖІРЕ ДЕРЕКТЕРІНДЕГІ ҚАЗАҚ 

МЕМЛЕКЕТШІЛІГІНІҢ ТАРИХЫ 

 

Алпысбес Мақсат Алпысбесұлы 

т.ғ.д., профессор, Тарих және қоғамдық ғылымдар академиясының академигі  

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ (Нұр-Сұлтан, Қазақстан) 

 

Қазақ шежірелері қазақ халқының ру-тайпалық құрылымындағы жеті ата жүйелері 

ретімен түзілетін белгілі аталар тарихы туралы баяндайды. Сол тұрғыда шежіре мазмұнында 

аталатын аталар тізбегі, беріде Алтын Орданың соңғы кезеңі, Қазақ хандығы 

жарияланғаннан кейінгі кезеңде жасаған тұлғалардың есімін атайды, ал әріде ескі кезеңге 

орай үзік айтса да, оның өзінде барлығын қамтыған емес. Қазақ хандығы кезеңіне дейінгі 

мезгілде болған тарихи генелогия мәліметтері өте аз, бірақ тарихи фольклордың өзге 

түрлерінде кездеседі. Қазақ одағы құрамына кірген басты руларды М. Тынышбайұлы 

бұрынғы тарихта болған түркі елдері тарихымен байланыстырады. Олардың біршамасы 

Алтын Орда кезеңінде болды десе, ежелгі тарихи кезеңдерге де байланыстырады. Бұл 

көзқарастың ең басты құндылығы түрік қауымдарының тарихи дәуірде сабақтастықпен 

дамығанын көрсетеді. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында тәуелсіз Қазақстанның 

ұлттық идеясын жүзеге асыру үшін қазақ халқының өткен қоғамдық және мемлекеттік даму 

тарихын саралап отыру қажет. Мысалы, 1990 жылдары еліміз ұлттық тәуелсіздікке алғаш қол 

жеткізгенде алдымен Мәшһүр Жүсіп, Шәкәрім, Мұхаметжан Тынышбайұлы мұра, 

еңбектерін іздедік, өйткені оның мазмұнында біздің ұлттық тарихи таным тұр.  

Қазақтың тарихшы тұлғалары халықтың тарихи жадысын сақтаған тұлғалар, ал 

ұжымдық тарихи жады – ол қазақ шежірелері. Қазақ шежіресінде қазақ халқының тегі мен 

әйгілі тұлғалары, елі мен жері, өткені мен бүгінгісін, көсемдерін, ақсақалдары мен 

абыздарын, хандары, батырлары, би-шешендері туралы және жер-су тарихын баяндайтын 

құнды төлтума деректеме. Тұран атымен белгілі Ұлы Дала кеңістігі дүние жүзі тарихында өз 

алдына өркениет құрған ұлан-ғайыр аймақ болғаны белгілі. Бұл жерде құнды мәдени 

мұралар көп сақталған. Мәдениет жәдігерлері адам мен қоғамның көзқарасы мен 

дүниетанымдық, аксиологиялық және идеологиялық сипаты туралы мол деректер қоғамның 

рухани және саяси-әлеуметтік дамуы мен қалыптасуы, мемлекет институты жайында кеңінен 

түсінік береді. Бірақ осының барлығын сипаттау үшін күрделі талдаулар жасауды қажет 

етеді. Қоғамдық ой түрлері, саяси идеология, мемлекеттік  институттардың   қалыптасуына 

үлкен әсер еткені белгілі.  

Өркениет және мемлекеттілік – екі түрлі маңызды ұғым, оның бірі даму тұрғысында 

мәдениетке қатысты болса, екіншісі саяси ойдың, басқару институттары мен әлеуметтік 

қарым-қатынастардың нәтижесі. Өркениеттің өзі ол белгілі дәрежеде мемлекеттің дамуының 

нәтижесі. Мемлекеттің өзі де өркениеттің жемісі.  Көшпелілер өркениетінің әлемдік 

тарихтағы мәдени дамуғадағы үлесін лайық бағаламау нәтижесінде, әлемдік мәдениеттің 

дамуы тек отырықшы өмір салтымен жүрді, тек қана егіншілік шаруашылығымен 

байланысты болды деген біржақты кертартпа тұжырым жасалғаны кезінде белгілі болды. 

Адамзат өзінің тарихи даму жолы белгілі өркениеттік шеңберден шығатыны, ел болып 

қалыптасуына көптеген факторлардың әсер ететіні тарихи шындық. Адамдар шаруашылық, 

тарихи-географиялық, мәдени-әлеуметтік, дүниетанымдық, діни наным-сенім, саяси-

идеологиялық, лингвистикалық ерекшеліктері бар қауымдардан құралды. Ерте дәуірден 

адамдар қоғамдасты, әлеуметтік жүйе жасады. Мемлекеттің өзі әлеуметтің негізін құрайтын 

отбасы институты мен билеуші әулеттердің орнатқан құқықтык тәртіптері, меншіктік 

қатынастар нәтижесі ретінде қалыптасты. Ру-тайпалық жүйелер аясында халықтың салт-

санасы, мәдени дәстүрлері дамыды. 
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Күрделі әлуеметтік-құқықтық қарым қатынастар дүниеге мемлекет институтын 

тудырды. Оның пайда болуының өзі мемлекет туралы ой, ел туралы идеяның жүзеге асу 

жолы тарихымен байланысты. Қарапайым саяси институт басында кәдімгі отбасы, шаңырақ 

тұрғаны белгілі. Отбасылық, әулеттік, рулық, қауымдық және жеке меншік қатынастардың 

күрделене түсуі, реттелуі, дүниетанымдық-идеологиялық көзқарастардың дамуы, себептері 

мен салдарларының байланысы ретінде қалыптасқан әдептік, құқықтық-мемлекеттік 

жүйелердің пайда болуына әсерін тигізген құбылыс. М.Тынышбайұлының «Қазақ халқының 

тарихына қатысты материалдар» атты жинағында қазақ халқы құраған ру-тайпалардың 

деректерін тарихи тұрғыда талдауға алып, соның негізінде түрік қауымы тарихын 

баяндайды, олардың елдік тарихы, әр түрлі мемлекеттер құрғаны туралы айтады, «қазақ 

халқының әрбір руының шежіресіи алдын-ала білмей, сондай-ақ оның қай кездерде 

кімдермен араласканын анықтагі алмай, қазақ халқының тарихи тағдырының жалпы бітімін 

елестету мүмкін емес» дейді. 

Қазақ халқындағы басты тайпалық атауларды ежелден бар қауымдар ретінде 

қарастырады, және олар байырғы елдердің өзегі болған деген идеяны алға тартады. Осыған 

қарағанда, қазақ шежірелерінің мәні мемлекеттілікті білдіретін жиынтықты білдіретіндей. 

Қазақ халқының рулық атауларының өзі ескі дәуірлерде болғаны туралы мысалдар келтіреді. 

Бірақ олар тарихи дәуірлерде әскери-саяси одақтардың құрамынан табылып отырған. Мұның 

себебін далалық кеңістікте болған жұртшылық әр заманда өзінің әлеуметтік құрылымдарын 

әскери тәртіппен ұйымдастырып отыруда қауымдардың санын және үлкенді кішілі көлемін 

ескеріп отыру үшін олардың ата-тектік және әулеттік қалпын баяндап отырған. Тарихи 

фолльклорда кездесіп отыратын, «он сан оймауыт», «тоғыз сан торғауыт», «отыз сан Рұм», 

«он сан ноғай», ал беріде, Абылай заманында «он сан Орта жүз» жеген ұғым болған, 

бұлардың барлығы нақты тарихи мәлімет ретінде қабылдау керек, себебі түрік 

халықтарының есептеу дәстүрінде «сан» мәні «жүз мың» дегенді білдіреді, «сансыз көп» 

дегеннің мәні «жүз мыңдаған» деген мағынаға келеді. «Түмен» мағынасы «он мың әскер» 

болған. Демек «он сан» дегені «бір миллион», «қырық сан дегені» «төрт миллион» деген 

мығаныларды қамтиды. Бұл анықтамалар сол заманда халықтың қанша болғанын көрсететін 

демографиялық көрсеткіші, және ол елдің, немесе мемлекеттің қаншалықты қуатты, әлді 

екенін білдіретін болған. 

Тарихи таным қазақ халқының ұлттық құндылықтары аясында, халық тәжірибесі мен 

білімінің сан ғасырлық дамуы барысында отбасылық дәстүрлердің бірі ретінде пайда болып, 

ойшылдардың еңбегінің нәтижесінде ғылыми білім түріне айналды. Ол адамның кәдімгі 

байқағыштық қасиеті арқасында, жер-су атауларының пайда болуы, мәдени дәстүрлердің 

сақталуы, дүниетанымдық көзқарастарының негізінде дамып, халықтың ұжымдық жадына 

хатталып, ұрпақтан-ұрпаққа жалғастығын тапты. Кез келген халық үшін тарихи білімнің 

алғашқы формалары мифологиялық туындылар, аңыз-әңгіме мен тарихи ертегілері түрінде 

дамығаны белгілі. Оның аясында халық санасындағы өзінің шығу тегі, тарихи елді мекендері 

мен ата-бабаларының қасиетті қоныс орындары, халық этнонимдері мен елді және жерді 

қорғаған қаһарман батырлары туралы айтылатын болған. 

Мемлекеттіліктің қайнар көздерін, дамуын, тарихи кезеңдердегі сабақтастығын 

тарихи  контексте жүйелі  тұрғыда  зерделеу қажет. Өткені қазақ тарихы кейде үзік-үзік даму 

процесі ретінде көрінетіні өтірік емес. Алайда шежірелік деректер осы тарихтың өзі 

сабқтастықтығын байқатады. Әрбір тарихшының атқаратын қызметі ұлттық сана 

қалыптастыру мен мемлекеттік идеологияға қызмет ету екені белгілі. Себебі әрбір мемлекет 

құқықтық тұрғыда өзінің бар болуын, жалғасуын, сабақтастығын, мәдени-өркениеттік 

ерекшеліктері тарих арқылы легитимациялау әрекетін жүзеге асырады, яғни оған тарихи 

айғақтар мен дәлелдер келтіріп заңдастырады. Ол айғақтар қатарында халықтың ата-

мекендері, тарихи мұра жәдігерлері, топоним – жер-су атаулары, оның мазмұнанды көптеген 

мағыналы деректер сақтаулы. Әлем елдері қатарында әрбір халық шекарасын белігілеп, өз 

туын тігіп, билік жүйесін орнатып, экономикасын гүлдендіріп отырған жоқ, көптеген этнос 
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әлі де өз мемлекеттлігіне қол жеткізе алмай, өзге елдердің құрамында жүр. Бұл мәселе кез 

келген халықтың елдесу, ынтымақтасу дәстүрлеріне қатысты. Қазақ халқының әулеттік 

құрылымдары, шежірелік дәстүрлері тұрғысында, ежелгі түркілердің тарихи танымынан 

бастау алатынын, қазақтың «Оғызнама», «Қорқыт ата», «Қозы-Көрпеш-Баян сұлу», 

«Ертөстік» сияқты аңыз дастандары көрсетеді. Олардың бәрі халық ортасында сан ғасырлар 

бойы айтылып келген, тарихи-мәдени құнды мұралардың санатына жататын, халықтық 

тарихи танымның бастапқы қайнарлары. Бұл эпикалық тарихи жырларда көне замандағы 

түркілердің әйгілі тұлғалары, дүниетанымы, күнделікті өмір тарихы, философиясы, діни 

наным-сенімі, жер-су аттарымен кісілердің есімдері, ру-тайпа құрылымдары, сыртқы, ішкі 

қатынастары туралы ақпарат сақтаған. 

Көшпелі өркениеттің әлемге алтын бұйымдарда көрініс тапқан аңдарды бейнелеу 

өнерін, мемориалдық кешендер мен сәулетшілік мәдениетін, жылқы шаруашылығы мен 

сауда керуен жолдарын, қалалары мен керуен сарайларын, ерлердің ерлік ісін дәріптейтін 

ауызекі көркем әдебиеті мен жыр дәстүрін, зәрдүштік ілімін, тәңіршілдік дүниетанымын, 

әскери соғыс өнерін, ел мен жерді қорғау дәстүрлерін, және тағы басқа рухани мұралары мен 

мәдени құндылықтарын ескерілмеді. Қазақстан тарихын дүниежүзілік адамзаттық даму 

тарихындағы орнын анықтауға мүмкіндік береді. Қазақ халқының тарихы Ұлы Дала – Тұран 

кеңістігінің тарихы мен түркі тарихының ажырамас бөлігі, көшпелі өркениет пен ислам 

әлемі елдерінің құрамдас бөлігі ретінде қабылданады. 

Түркілік кезеңдегі ерекше құнды еңбектердің бірі Махмұт Қашқаридің «Диуани луғат 

ат-түрік» болса, осы еңбекте қазақ халқына тән тарихи және тарихи-географиялық, тарихи-

топонимикалық және этнонимикалық танымының түрлері бастау алатыны бірден көзге 

түседі. Жүсіп Баласағунидің «Құтты білік»  еңбегі қоғамдық қатынастарды реттеуде, қаған 

билігінің табиғаты, ел билеудегі игілікті әрекеттері, түркілік үлгідегі мемлекеттілік құру 

идеясының биік шыны болғанымен, ол өнеге басқа да көптеген елдер мен қоғамдары үшін 

үлгі аларлық құнды ілім еді. Тарих әрқашан мемлекеттің идеологиялық негізі болған. Бағдад, 

Дамаскі сияқты шам-шаһарларда білім алып, ғылым үйреніп оны дамытқан түркі ойшалдары 

заманында көп болған. Олардың қатарында есімі ең даңқтысы әлемнің екінші ұстазы атанған 

Абу Насыр Әл-Фараби өзінің «Қайырлы қала тұрғындары» атты еңбегінде ізгілікті қоғам 

құру, жасампаз тұлғаны тәрбиелеу, әділ билеушіні қолдау, мемлекетті алға дамушы елге 

айналдырудың сырларын ашқан. Ол ойлардың дені кейін Еуропалық елдер үшін ағартушы 

бағытта дамуға жол сілтеді, діни қараңғылықтан шығып, өнер мен мәдениетті дамытуға ой 

салды, ғасырлар өткен соң іске асты.  

Махмұт Қашқари өмір сүрген кезеңге дейін де, түркілік тарихи білімнің ең дәстүрлі 

формалары түркілік бітіктастардағы жазба ескерткіштерінен көрініс табады. Ол мұралар 

тарихи білім қалыптастыратын ертедегі тарихи жады формалары болғаны белгілі. Ал оған 

дейінгі ізтас петроглифтер болса, ежелде Ұлы Дала кеңістігін мекен еткен көнелік кезең 

Тұран тұрғындарының қоршаған орта, табиғат аясында адам баласының байырғы өмірі мен 

тұрмыстық болмысы жайынан хабар беретін тілсіз тарихи деректемелер қатарына жатады. 

Қазақстан жерінен табылған петроглифтерде қазақ халқына тән символдар – кие тұтқан Күн 

мен Шаңырақ бейнесі, әртүрлі киелі аңдар мен құстар – бөрі, таутеке, ілбісін, әрі азық әрі 

көлік болған жылқылар мен түйелер, оларға жегетін арбалары, ойын-сауық құру, би билеу 

сценалары, әуен шығаратын музыкалық аспабтары – сырнай, сыбызғы, домбыра, қобыз, 

осылардың барлығы да тасқа қашалып бейнеленген. 

Қазақтың тарихи шежірелерінде ұлт болып қалыптасу жолындағы түркілердің ең 

ежелгі қауымдары оғыздар мен қыпшақтар, қияттар мен қоңыраттар, басмылдар, қарлұқ, 

қарахан, кимектер, тағы да басқа ескілікті қауымдарының арғы дәуірлік прототиптері де 

сақа, ғұн, түркі, мұғол, ноғайлы, өзбек-қазақ тарихи кезеңдерінің біте қайнасқан тарихи-

мәдени сабақтастығы көрініс табады. М. Тынышбайұлы «қазақтар жөнінде, оны әрқилы 

кездерде әртүрлі түркі-монғол тайпалары келіп қосылған негізгі тайпа деп ұғынып, тек 

«казақ» деген сөзді ғана іздестірді: бірақ сол орайда ешкім де қазіргі қазақ руларының 
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қайсысы бүрынғы «қазақтардың» үрім-бүтағы болып табылады деғен мәселені анықтау 

керектігін білмеді және ешкім айналысқан да жоқ» - дейді. Сондықтан ол өзінің еңбегінде 

үйсін, дулат, албан, суан, сарыүйсін, шапырашты, ошақты, ысты, сіргелі, жалайыр, қаңлы, 

шанышқылы, арғын, найман, қыпшақ, қоңырат, керей, уақ, байұлы адай, беріш, алтын, 

жаппас, есентемір, таз, байбакты, тана, маскар, алаша, қызылкүрт, шеркеш, ысық, әлімұлы 

әлім, шөмекей, кете, табын, тама, жағалбайлы, тілеу, кердері, керейіт, рамадан атты қаақтың 

белді ру-тайпаларының елдік тарихын талдап жазады.  

 Бұл төл деректемелер нағыз төлтума, өзіндік тарихи қалыптасқан тарихи білімнің 

қайнакөздері болғандықтан, оның орнын толтыратын ешбір сыртқы дереккөздер де жоқ. Бұл 

қазақ дәстүрлері ежелден бар екенін айқын көрсетеді. Тарихи танымның қалыптасуы қазақта 

батырлық жыр, тарихи дастандар арқылы  жүргені белгілі. халық туындыларының тарихи 

болып келуі, айтылатын кейіпкерлердің тек қана өмірде болған, әңгімелері шынайы өмірде 

орын алған оқиғалар болуы себебінен. Қияли әңгімелерді ғана жұмбақ дейтін болса, тарихи 

әңгімелерді ертегі дейтін болған. Оның мәні ерте уақыттарда орын алған оқиғалар 

болғандықтан. Түркілік мәдениет уақыт және кеңістікті бейнелеудегі өзіндік қалыптастырған 

түсініктер жүйесін тудырды.  

Мемлекеттілік пен елдік идеология тарихын зерттеп салыстыруға, талдап зерделеуге 

арналған көптеген ғылыми еңбеткре бар. Олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктерге ие 

– бірі  мемлекеттіліктің, өнердің  дамуы, мәдениеттің қалыптасуы тұрғысындағы 

археологиялық ізденістердің  негізінде, енді бірі әлеуметтік-мәдени даму жағынан зерттеулер 

жасаған болса, жалпы алғанда, бұл құбылыстар бір-бірімен байланыста болып келеді. Әрбір 

мемлекет болашаққа жол салуда өткен тарихтың тағлымын игеруі тиіс. Өйткені, кез келген 

мемлекеттің саяси картада болуының өзі ол тек қана тарихи дамудың белгілі бір нәтижесі 

мен жемісі болып табылады. Өздігінен бір сәтте пайда бола қалған ел жоқ, өйткені 

мемлекеттілікті жария етіп отырған ұлт елдігін құру жолында талай дәуірлер қиындықтары 

мен даму процестерінен өтеді. Қазақ өзінің тарихи дамуы барысында негізінен тұрандық 

кеңістік, далалық көшпенділік мәдениет, түркілік және исламдық өркениетің өзара 

ықпалдастығы нәтижесінде қалыптасқан құндылықтар жүйесін қамтыды. Қазақ 

мемлекеттілігі тарихы да осы негіздерден құралады.  

Саяси дәстүрлері арғыдағы сақалар, ғұндар, түркі оғыздар, түркештер, қарлұқ-

қарахан, қыпшақ-моғұл кезеңдерінде өзара сабақтастықпен дамыған негіздері мен 

бастауларынан қалыптасты. Сабақтастықтың негізгі ерекшелігі мен белгілерін айқындап алу 

үшін, олардың мемлекеттік идеологиясы мен елдік идеясының ұқсастықтарын салыстыру, 

тарихи-географиялық кеңістік пен уақыт тұрғысындағы байланыстарын, қалыптасқан 

мәдени-құндылықтар жүйесін тарихи контексте қарастыру  қажет.   

М. Тынышбайұлының 1923 жылғы «Сана» журналының бірінші санында шыққан 

«Түрік-монғол тарихы» атты мақаласында: «Енді бұрыңғы өткен-кеткенге құлақ салсақ, 

түрік-монғол жұрты ескі замандарда атақты дәурен сүріп, айтқандай-ақ болған екен. 

Баяғыдан қытай, монғол, түріктерді қаратып, кейін Европаны астан-кестен қылатын үнны 

(һүны) түріктен шыққан. Бұлғарды Дунайға бастап барған хандар да дулаттан шыққан. Бір 

кезде Россияны тыншытпай отырған қарақалпақ, қыпшақ түріктің бір бөлігі. Атақты 

Шыңғыс ханның елі һәм тұқымы осы күнде қазақ арасында отыр. Иранды қаратқан Әлеуке 

ханның (Һулагунің) әскері мен елі, көбінесе жалайырдан болған. Османлы (Стамбол) 

түріктері қаңлыдан шыққан. VI-шы ғасырда Монғолияда ұйғырдың өздері шығарған әліппесі 

болған. 1069-шы жылы Баласұғын деген шаһарда (осы күні Тоқмақ қаласының қасында) 

Юсуф деген ұйғыр тілінде «Құтадғу білік» (Құтты билік – М.А.) деген өлең кітап жазған. 

ХІІ-ХІІІ ғасырларда ұйғырлар тарих, философия әм өзге нәрселерді жазып шығарған. Қытай 

патшалары кітаптарын жөндеп жазуына ұйғырдан ғұлама шақыртып алады екен. Әмір 

Темірдің немересі атақты Ұлықбек өз заманында бірінші астроном болған, осы күні 

Самарқанның қаласында Ұлықбек обсерваториясының тамтығы бар. Міне, түрік-монғол 

жұрты қандай болғаны, осы бес-алты ауыз сөзден көрініп тұр» - дейді М.Тынышбайұлы. 



17 
 

XVII-XVIII ғасырларда Ұлық Ұлыс жерлеріне, үлесіне иелік мәселесін және оларды 

бақылауда ұстау, Жәнібек хан мен Керей ханды таққа отырғызу, Қазақ хандығының 

байрағын желбіретіп, арғы қазақ дәуірінің атағы мен даңқын жалғастыру, әйгілі Қасым хан, 

Хақназар хан, Тәуекел хандардың байырғы жұрттағы ноғай, қалмақ, қарақалпақ пен 

қырғыздардың  ынтымағы мен бірлігін сақтаудағы даңқты күрес жолы да  мемлекет 

идеологемасымен тікелей  байланысты болды десек қателеспейміз.  

«XVI ғасырдың соңында арғындар Қаратау тауларынан көрініп, Тәуекел мен Есім 

хандардың Ферғана, Самарқанд, Бұқара жорықтарына қатысады. 1620 жылдан қазақтар мен 

қалмақтардың арасында қантегіс соғыстар басталды. Тәуке ханның (17 ғасырдың соңы мен 

XVIII ғасырдың басы) әйгілі Жеті жарғысы кезінде қазақтардың жағдайы біршама жақсарған 

сияқты. Арғындар бұл кезде Қаатаудың теріскейін мекендеп, Сарысу мен Ұлытау арасында 

кезіп жүрді. 1723 жылы жоңғар шапқыншылығы кезінде арғындар (керей мен жалайыр) 

басқалардан көрі аз шығынға ұшырады, оларды Бетпакдаланың сусыз шөлейті аман сақтап 

қалды. Қазақтардың 1725-1726 жылдардағы айбынды шабуылдары кезінде арғындар 

алдыңғы лекте жүрді. 1726 жылы Левшиннің айтуынша қазақ хандары бір-бірімен қырын 

қабақ болып қалады. Даудың төркіні Болат хан өлгеннен кейін окың орнына үш жүздің бас 

ханы етіп жас Әбілмәмбетті сайлау болғанға ұқсайды. Оның ағасы Болаттың інісі шал 

Сәмеке мен бүкіл қазақ әскерінің бас сардары, Қіші жүздің ханы Әбілқайыр өздерінің көзге 

еленбей қалғанына өкпелеп, қазақтар Іле өзеніне ілігіп үлгерген жеңісті жорығының нағыз 

қызған тұсында майданды тастап, теріскей-батысқа орыс шекарасына қарай ат басын бұрып, 

сол шақта орыс бодаңдығын қабылдады. Тегеурінді шабуыл шорт үзіліп, қалған қазақтардың 

шегінбеске амалы қалмады. Орта жүздің көп белігі солтүстікке, Ұлы жүз Сырдарияға 

ығысып, жоңғарларға бағынуға мәжбүр болды. Алайда, олар күресуін тоқтатқан жоқ, 

қалмақтарды қытайлар жойып жібергенге дейін (1757 ж.) Абылай хан бас болып соғысумен 

жүрді. Осы шақтан 1758 жылдан бастап арғындар орыстар келген кезде мекендеп тұрған 

жерлеріне орныға бастады» деп жазады М.Тынышбайұлы. 

ХІХ ғасырда қазақ халқы ұлт азаттығы мен мемлекеттілігін сақтап қалу жолындағы 

күресін жалғастырды. Қазақ хандығының соңғы ханы Кенесары өз өмірін осы күреске 

толығымен арнады. Қазақ жерінің аззаттығы мен қазақ халқының бостандығы үшін күрес 

бүкіл ұлтты ұйыстырды. Ұлт-азаттық қозғалысқа белсенді қосылған батырлар, қолдау 

жасаған ел ауқаттылары, билер, байлар мен мырзалар болды. Саржан төре Абылай хан 

ұрпағы ретінде Қазақ хандығы мемлекетін қайта қалпына келтіруді мақсат тұтты. Жоламан 

Тіленшіұлы, Исатай, Махамбет батырлар, Ресейдің отаршылдық саясатына қарсы қарулы 

көтерілістері мен  «Зар-заман» дәуірінің ақын-жыршыларының азаттық жолындағы күрестері 

азаттық туы астында өткені мәлім. 

Қорыта айтқанда, ХХ ғасыр басында қазақ халқының ұлт үшін, мемлекет үшін күресі 

жаңа сатыға көтерілді. Қазақ оқығандары ұлт-азаттық күресті шоқпарласудан саяси тартыс 

жолына, халықтың мұң-мұқтажын қорғауды құқықтық арнаға бұра білді, ағартушылық, білім 

мен өнерді насихаттау арқылы халықтың ұлттық санасын оятуға бекінді. Бұл да 

мемлекетшілдік жолындағы күрестің бір саласына айналды. ХХ ғасырдағы қазақ халқының 

ұлттық идеологиясы сан ғасырлық тәжірибесін жинақтап, толыға түсті. Ұлт-азаттық 

қозғалыстың шоқтығы болған «Алаш Орда» үкіметінің Алаш идеясы ХХ ғасыр басындағы 

сабақтасқан бір көрінісі болды.  Сонымен бірге тарихи тұрғыда Алаш идеясы мен қозғалысы 

Ұлық Ұлыс мемлекетін құрушы Шыңғыс қаған мен Жошы ұлысы, Қазақ хандығының  

мемлекетшілдік дәстүрдің тарихи жадыдағы заңды жалғасы болып табылады. 
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ТУРАН И ЧИНГИСХАН НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА «TÜRK YURDU» 
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 С Ю. АКЧУРИНЫМ В 1912 г.) 
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к.и.н., доцент, Академия государственного управления 

при Президенте Республики Казахстан (Нур-Султан, Казахстан) 

 

В исторической персоналистике, как области исторического знания, – множество 

интересных аспектов. Но особенно значимы, полагаю, свидетельства живой, активной, 

полемической мысли. Именно поэтому выбрал на конференцию к 70-летию профессора Н.А. 

Бейсенбековой сюжет о том, как в журнале «Türk Yurdu» в 1911-1912 годах была 

представлена тематика, связанная с именем Чингисхана и понятием «Туран», и как эти 

инициативы воспринимались в академической среде.  

 

* * * * * 

Стамбульский журнал «Türk Yurdu», созданный выходцем из России Юсуфом 

Акчуриным (1876-1935), начал свой отсчет в ноябре 1911 года (в Турцию Ю. Акчурин 

приехал в 1908 году, после младотурецкой революции). 

В 1912 году, познакомившись с материалами журнала, петербургский востоковед-

тюрколог Александр Николаевич Самойлович (1880-1938) в письме известному тюрко-

мусульманскому общественному деятелю, редактору газеты «Терджиман» Исмаилу 

Гаспринскому (1851-1914) подверг журнал «Türk Yurdu» критике как не научный. На что И. 

Гаспринский, в ответном письме в ноябре 1912 года заметил, что предъявлять к этому 

изданию «научную марку неверно», так как оно преимущественно создано для 

«популяризации» и «пропаганды» тюркизма (письмо И. Гаспринского к А.Н. Самойловичу 

опубликовано в 2019 году Н.Е. Тихоновой в приложении к диссертации) [1; 202]. 

Исходное письмо А.Н. Самойловича (к И. Гаспринскому) в научном обороте 

отсутствует. Однако попытаемся, опираясь на источники, русские и турецкие, 

реконструировать его позицию, так как в 1912 году А.Н. Самойлович был академическим 

обозревателем османской прессы в петербургском востоковедном журнале «Мир ислама».  

Какие темы поднимал Ю. Акчурин в журнале «Türk Yurdu»? На что он в первую 

очередь решил обратить внимание турецкого общества? И, в связи с этим, – какие материалы 

могли привлечь критическое внимание А.Н. Самойловича? 

В высшей степени примечательно, что самым первым замыслом Ю. Акчурина стала 

серия статей, посвященная такой исторической личности как Чингисхан (данный цикл из 

«Türk Yurdu» был переиздан в Турции в 2018 году [7]). Понимая ограниченность своих 

исследовательских возможностей, Ю. Акчурин решил опереться на авторитеты. В частности, 

на французского писателя-ориенталиста Л. Кахуна («Введение в историю Азии. Тюрки и 

монголы», 1896 [2]) и, отчасти, на русского историка В.В. Бартольда («Образование империи 

Чингисхана», 1896 [3]).  
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Полагаем, именно серия статей Ю. Акчурина о Чингисхане и стала одной из причин 

критического взгляда А.Н. Самойловича на научную составляющую журнала «Türk Yurdu». 

Дело в том, что А.Н. Самойлович отнюдь не относил Л. Кахуна (1841-1900), «столь ныне 

популярного в Турции», к профессионалам-востоковедам (с его академической позиции, Л. 

Кахун – «неориенталист», «ошибочно причисленный» турецкими публицистами к 

европейским туркологам) [4; 273]. Вообще, для востоковедов произведение Л. Кахуна, на 

которое опирается Ю. Акчурин, – «скорее роман, нежели история» [5; 603]. 

Работа Ю. Акчурина о Чингисхане, действительно, компилятивна, но следует иметь в 

виду, что на общественное историческое сознание влияют далеко не только научные труды. 

Тем более, как отмечает турецкий историк М. Шахинлер, османских «имперских историков 

интересовала лишь история империи, и они проявляли полное безразличие к истории ранее 

существовавших тюркских государств» [6; 91]. А потому, осмысление истории тюркских 

народов, уходящей своими корнями в Центральную Азию, в известном смысле «было 

остановлено созданием Османской империи» [6; 92]. В контексте османской историографии, 

сосредоточенной на собственной региональной истории, обращение к личности Чингисхана 

было вызовом. Османские писатели столетиями смотрели на него однозначно как на врага, а 

Ю. Акчурин решил попытаться сформировать иной облик. В своих статьях он пошел против 

господствующей османской исторической традиции, можно сказать – один против всех. 

Итак, в декабре 1911 года в первом номере «Türk Yurdu» Ю. Акчурин начинает серию 

статей под названием «Чингисхан по материалам писателя Леона Кахуна и профессора 

Бартольда» (будет публиковаться в 11-ти номерах вплоть до апреля 1912 года). 

Отправным тезисом Ю. Акчурина стал, по сути, общеисторический тезис И. 

Гаспринского о «чужих очках», с которым тот еще в конце XIX века обращался к туркам. В 

понимании османской и тюркской истории, - указал Ю. Акчурин, - «мы сами… смотрим 

через очки, которые иностранцы надевают нам на глаза» («мы видим глазами других и 

понимаем мозгами других»). А имел он в виду европейские, персидские и арабские очки. Но 

если турки желают видеть историю «собственными турецкими глазами», то следует «разбить 

эти иностранные очки» и начать опираться на «наследие отцов» [7; 35-36].  

Именно на Чингисхана (и Тимура) турки-османы смотрели чужими глазами, 

воспринимая и воспроизводя негативную интерпретацию тюрко-монгольской истории.  

Ю. Акчурин отмечает, что в истории было четыре главных тюркских империи – 

хуннов, тюрков, тюрко-монголов и тимуридов. При том, «Монголо-Тюркская империя» 

стала крупнейшим в истории государством, объединившем монгольские, турецкие, татарские 

племена, а затем огромные пространства Азии вплоть до центральной Европы [7; 40].   

Вслед за Л. Кахуном Ю. Акчурин рассматривает монголов как ветвь тюркской 

общности, что позволяет предполагать тюркскую генеалогию Чингисхана [7; 42-43]. 

Достаточно подробно он пересказывает предания о происхождении, взрослении и 

возвышении Темучина, продвижении его к абсолютному единовластию над тюрко-

монгольскими племенами. В понимании Ю. Акчурина принятие имени Чингисхан означало 

преемственную связь с древними тюркскими правителями [7; 44-45].  

Наиболее важной проблемой он признает вопрос о причинах вторжения тюрко-

монголов в исламский мир. Для объяснения Ю. Акчурин привлекает логику Л. Кахуна и 

собственные рассуждения. 

С точки зрения Ю. Акчурина, поход Чингисхана на Запад – это проявление «вечной» 

борьбы Турана и Ирана. При том, реалии данной борьбы были таковы, что, несмотря на 

военное преимущество Турана и тюрков, в конечном счете побеждала более культурно 

развитая персидская цивилизация («калам победил меч») [7; 56]. Ярким примером такой 

трансформации Ю. Акчурин называет государство Хорезмшахов XII-XIII веков, которое 

возглавлялось правителями тюркского происхождения, но стало защитником Ирана против 

Турана. Поэтому он и трактует войну державы Чингисхана с государством Хорезмшахов как 

«этап ирано-туранского конфликта, продолжавшегося в течение многих веков» [7; 57-59].  
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Что касается конкретных причин похода на Запад, то Ю. Акчурин не сводит их к 

убийству купцов-агентов Чингисхана. Он ищет «более фундаментальные причины» и 

проводит параллель с вторжением тюрко-монголов в Китай. По утверждению Л. Кахуна, 

поход в Китай стал историческим ответом, возмездием за честь древних тюрков со времен 

Огуз-хана. При том Л. Кахун видел в Чингисхане, как и вообще в тюрко-монголах того 

времени, великую «объединительную идею» [7; 60-63]. Развивая подобное понимание, Ю. 

Акчурин интерпретирует поход Чингисхана в Центральную Азию и на Запад как стремление 

воплотить идею, идеал «великого ханства», тем более, что многие земли на Западе также 

были населены тюрками – вплоть до Дуная. А значит, все эти земли и племена должны 

подчиниться единому правителю [7; 62-63].  

Ю. Акчурин замечает, что нередко движение войск Чингисхана на Запад изображают 

как «своего рода миграцию диких племен». Но эта точка зрения неверна. И ссылается на В.В. 

Бартольда, высоко оценивавшего военный уровень организации похода Чингисхана, 

сравнивает кампанию 1219 года с кампанией Наполеона в 1805 году [7; 69-70]. Кроме того, 

Чингисхан восстановил Великий шелковый путь в Азии и обеспечил безопасность на этом 

пути [7; 71-72].  

Таким образом, Ю. Акчурин рассматривает владения Чингисхана как «самую большую 

империю мира», в которой имела место свобода вероисповедания (для подтверждения 

последнего обстоятельства он ссылается на свидетельства русских летописей об ордынских 

временах [7; 90-91]). Впоследствии, по мнению Л. Кахуна, «арабы отравили тюрков своим 

лицемерным Кораном, денационализировали и ослабили», что и «прервало» процесс 

создания тюркской империи [8; 175].  

Распад империи на ильханства показал, что Чингисхан не реализовал в полной мере 

свою «великую мечту» об объединении тюрко-азиатского мира [7; 78-79]. В любом случае 

Ю. Акчурин видит в Чингисхане историческую фигуру, которая преследует не личные, а 

высшие, общенациональные цели [7; 88-89]. Примечателен итоговый вывод Ю. Акчурина: 

да, империя, созданная Чингисханом распалась, но «тюрко-татаро-монгольская нация», 

которая создала эту систему, «не уменьшилась, а увеличилась с тех пор» [7; 92-93]. 

Аналогичную идею Ю. Акчурин высказал и при разборе книги Д. Валидова «История турок 

и татар». В частности, он возражал против критического взгляда на характер монгольской 

империи и старался доказать, что ее «распадение было только внешним, внутреннее же 

единство народов, составлявших ядро этой империи, сохранилось и поныне» [9; 641]. Все это 

означает, что Ю. Акчурин в 1912 году смотрел на перспективы тюркского мира позитивно. 

Собственно, поэтому он и обратился к эпохе Чингисхана. Тюркизму, стремящемуся 

концептуально обосновать перспективный охват многих тюркских народов, необходимо 

было историческое основание, нужен был пример, прецедент единства тюркского мира в 

истории. И при том, пример – вне османских и европейских ограничений. Ю. Акчурин 

закономерно обратился к фигуре Чингисхана – не османского, а тюрко-татаро-монгольского 

деятеля, ориентированного на объединение большого тюркского мира. В данной 

интерпретации присутствовал значительный элемент гипотетичности, протюркской 

идеализации, романтизации истории. Но это объяснимо, так как Ю. Акчурин писал не узкую 

научную статью, а стремился выявить общетюркский смысл в деятельности Чингисхана и, 

тем самым, оправдать, реабилитировать его в глазах турок, включить в контекст тюрко-

османской истории. 

Другим аспектом, нашедшим отражение на страницах журнала «Türk Yurdu» стала 

туранская тематика. В начале 1910-х годов Ю. Акчурин рассматривал Туран первую очередь 

в историко-эпическом аспекте – как мир противостоящий Ирану. Он даже пишет в 1913 году 

о «вечной ирано-туранской битве» [7; 56]. В этой нескончаемой борьбе туранцы были 

материальной, военной силой, сумевшей одолеть Иран. Однако в конечном счете победа, не 

без сожаления подчеркивает Ю. Акчурин, осталась за персидским миром. Иранская 

цивилизация культурно, духовно «поглотила» Туран: «последнее слово» оказалось у «пера 
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против меча» [7; 56-57]. Таким образом, Ю. Акчурин признавал роль не только северного 

степного Турана (на стороне которого были его исторические симпатии), но и персидской 

цивилизации. С ирано-туранским взаимодействием можно сопоставить то, как Ю. Акчурин 

понимал компоненты исламской культуры. В частности, он замечает, что хотя литературным 

языком исламской культуры был арабский, но весьма значительную часть деятелей данной 

культуры составили тюрки, а потому «именовать исламскую культуру арабской культурой 

неправильно» [9; 638].  

Примечательно, что журнал Ю. Акчурина оперативно откликнулся на появление в 1912 

году в Бухарском эмирате газеты под названием «Туран» (это название представилось «Türk 

Yurdu» «крайне хорошо подысканным» [9; 634]). Стремясь обозначить преобладающее 

население эмирата именно как тюркское, стамбульский журнал стал трактовать язык новой 

бухарской газеты как «узбекский», хотя это был «искусственный литературный язык» 

(турецкий), малопонятный сартам и собственно узбекам [9; 633].  

Как заметил внимательно читавший «Türk Yurdu» А.Н. Самойлович, журнал излагал 

«весьма сомнительные гипотезы о «туранизме» древних народов Малой Азии» [9; 633]. Для 

него – тюрколога и представителя академической науки – увлечение Ю. Акчурина 

туранизмом свидетельствовало о «необъективности», «тенденциозности редакции». Ему 

гораздо ближе позиция оренбургского журнала «Шура», который, как и «Türk Yurdu», любит 

турецкий мир, но его (оренбургского журнала) «любовь к правде выше любви к туречеству» 

[9; 633-634]. А.Н. Самойлович исходит из классической точки зрения, что древний Туран – 

страна, населенная иранцами, а потому «отождествление турок с туранцами и термин 

«туранская раса» – несостоятельны с научной точки зрения». Более того, для него 

упротребление слова «Туран» «некоторыми европейскими учеными», включая А. Вамбери, – 

есть упротебление «безграмотное» [9; 634]. Также «ненаучной» А.Н. Самойлович назвал 

опубликованную в переводе в «Türk Yurdu» лекцию венгерского историка А. Марки – 

«Туранцы в истории Азии» (лекцию, которая «льстит национальному самолюбию турок») [9; 

641].  

Ю. Акчурин не был «безграмотен» в области истории, но как активный турецкий 

публицист и преподаватель истории в Стамбуле, работающий на идею тюркизма 

(«всетурчизма» по А.Н. Самойловичу), он видел, желал видеть в историко-мифологическом 

туранском мире преимущественно тюркское, а не иранское содержание. Фактически журнал 

«Türk Yurdu» акцентировал дифференциацию человечества на две основные макрогруппы – 

туранскую и арийскую. 

Полагаем, что наряду с трактовкой Чингисхана (через воззрения Л. Кахуна), именно 

восприятие в «Türk Yurdu» древней и современной истории Турана, Средней и Малой Азии в 

однозначно тюрко-туранском ключе и стало основной причиной для недошедшего до нас 

письма А.Н. Самойловича к И. Гаспринскому (ноябрь 1912 года). Однако заочная полемика с 

Ю. Акчуриным скорректировать курс «Türk Yurdu» была не в состоянии: в первой половине 

1910-х годов наэлектризованная общественная атмосфера в Турции жила по своим 

собственным – неакадемическим – законам. Упреки в ненаучности, которые по отношению к 

туранизму шли в 1910-х годах от востоковедов, не могли кардинально повлиять на растущий 

в Стамбуле протуранский дискурс. 

Таким образом, в заочной полемике А.Н. Самойловича с Ю. Акчурой своя правда была 

у обеих сторон. А.Н. Самойлович смотрел из Петербурга на проблематику Турана и 

личность Чингисхана с академических, научно-обоснованных, объективных позиций, а Ю. 

Акчурин, находясь в Стамбуле, был открыто субъективен, всеми силами стремился к тому, 

чтобы внедрить тюркскую тему в общественную мысль Османской империи. 

Что касается последующего, то в 1929 году А.Н. Самойлович был избран 

действительным членом Академии наук СССР, стал директором Института востоковедения 

АН СССР (1934-1937), а Ю. Акчурин был назначен К. Ататюрком председателем Турецкого 

исторического общества (1932-1935). Академика А.Н. Самойловича репрессировали в 1938 
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году по обвинению в связях с японской разведкой и в пантюркизме [10]. Реабилитирован в 

1956 году. Ю. Акчурин скончался в 1935 году, а в 1940-1970-е годы его имя было в Турции 

забыто [11]. Только в 1980–1990-е и 2000-е годы труды Ю. Акчурина вернулись в 

общественно-научную жизнь Турции. В конечном счете, усилия и дела героев данной статьи, 

не пропали: Институт востоковедения, которым руководил А.Н. Самойлович, и сегодня 

существует в России, как существует сегодня в Турции и созданный Ю. Акчуриным журнал 

«Türk Yurdu». 
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ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Буллер Андреас 

Референт уполномоченного по вопросам демографии земли Баден-Вюртемберг при 

министерстве по социальным делам и интеграции (Штутгарт, Германия), Dr. Phil. 

 

Для современной исторической науки характерна одна примечательная деталь, на 

которую в своей работе «Neue Annalistik»  указал ученик Райнхарта Козеллека — Лучиан 

Хёльшер: более 90 % цитируемой современными историками литературы, пишет он в 2003 

году, вышло после 1980 года [1; 35]. С тех пор, я думаю, мало что изменилось. Историки 

цитируют преимущественно новейшую литературу, которая вышла в свет за последние 20 

лет. Это вовсе не означает, что приобретённые ранее исторической наукой знания 

отбрасываются ею легкомысленно в сторону. Нет. Эти знания, несомненно, используются и в 

актуальных исторических исследованиях. Но чем, однако, объяснить такую мощную 

ориентацию исторической науки на современные исследования? Причина подобной 

ориентации на современность лежит, пожалуй, в настоятельной необходимости постоянного 
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переписывания прошлого, которая довлеет над любым настоящим. Любое настоящее 

стремится найти свою собственную перспективу видения прошлого. Причину постоянного 

переписывания истории, таким образом, надо искать в одном лишь настоящем, а не в 

исследуемом им прошлом. Настоящее воссоздаёт для себя своё прошлое, причём воссоздаёт 

его как в стабильных, так и стремительно меняющихся условиях. При этом актуальное 

состояние общества — динамика  его развития, темпы и глубина происходящих в нём 

изменений — оказывает своё непосредственное влияние и на развитие исторической науки. 

Примеров тому существует множество. Здесь достаточно вспомнить о поворотных пунктах в 

развитии общества XX столетия — 1917 год или 1990-е годы, которые, без всякого 

сомнения, стали поворотными не только для общества, но и исторической науки.  

По мнению немецкого историка Й.Г. Дройзена настоящее в любой момент своего 

существования воспринимает себя как «ставшее таковым» (das Gewordensein). С позиции 

«ставшего таковым» бытия оно описывает своё собственное рождение и становление. При 

этом необходимо учитывать, что также  настоящее состояние принципиально является 

преходящим состоянием. Если бы оно не было таковым, то мы тогда не имели бы истории. 

Но тут возникает элементарный вопрос: в  состоянии ли историки в подобных, т.е. 

динамичных и постоянно меняющихся условиях адекватно познать и всесторонне описать 

прошлое? Надо признать, что ответы историков на этот вопрос сильно разнятся.   

Так, например, немецкие историки XIX столетия были уверены в том, что они близки 

цели полного описания, по меньшей мере, европейского прошлого, о чём свидетельствуют 

некоторые цитаты Л. ф. Ранке [1; 38-39]. Но с возникновением и развитием социальной и 

общественной истории (Sozial-und Gesellschaftsgeschichte [2; 15-31]), а также теории 

исторического познания эта уверенность, однако, стала постепенно исчезать. Историки стали 

сомневаться в возможности «тотальной истории» (histoire totale), т.е. такой истории, которая 

была бы в состоянии полностью охватить и всесторонне описать какое-либо прошлое, ибо 

они стали осознавать тот факт, что любая история не только ориентирована на своё 

настоящее, но и является прежде всего историей своего настоящего [1; 39]. По этой причине 

история является нам часто как «конгломерат разрозненных действительностей» [1; 40]. 

Представление об истории как «конгломерате действительностей» подкрепляется ещё и 

фактом существования в исторической науке самых различных исследовательских школ и 

направлений. Казалось, что историкам никогда не удастся объединить эти разрозненные 

действительности в одну действительность. Но одна дисциплина смогла это всё-таки 

сделать. Речь идёт об антропологии.  

Каким образом антропология стала исторической? 

В самом широком смысле слова «антропология» дефинируется как наука о человеке 

(с древнегреч. ἄνθρωπος — человек и λόγος — наука). Также история занимается изучением 

человека, а потому в какой-то степени тоже является антропологической наукой. Долгое 

время история и антропология практически не соприкасались друг с другом, ибо возвести 

мосты, с одной стороны, между биологическими, а, с другой стороны, историческими 

исследованиями было для обеих дисциплин не так просто [3; 2]. Антропология же долгое 

время воспринималась прежде всего как естественная наука. С возникновением 

философской антропологии человек, однако, перестал быть пассивным объектом, а стал 

рассматриваться как активный субъект. Философская антропология открыла реальную 

перспективу для сближения этих двух дисциплин. Историки почувствовали потребность в 

антропологических знаниях после Второй мировой войны, ибо они осознали тот факт, что 

без этих знаний они не в состоянии ни понять, ни объяснить причины совершённых 

нацистами преступлений. За первым вопросом: «Каким образом человек оказался способным 

на подобные преступления?», они были вынуждены поставить и второй: «Что есть человек?» 

Получить ответ на этот вопрос, не обращаясь к антропологии, было невозможно. 

Первые реальные попытки сближения антропологии и истории произошли, однако, не 

в Германии, а во Франции, где знаменитая школа Анналов уже подготовила благоприятную 
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почву для взаимодействия этих двух дисциплин. Параллельно в англосаксонском мире стала 

развиваться cultural anthropology. Однако консервативная  немецкая историческая наука, 

несмотря на тот факт, что истоки исторической антропологии как научной дисциплины 

лежат в трудах прежде всего немецких мыслителей — Иоганна Готфрида Гердера (1744-

1803), Иммануила Канта (1724-1804) и Вильгельма фон Гумбольдта (1767-1835) , отнеслась с 

большим скептицизмом к попыткам сближения антропологии и истории. Остановить этот 

процесс, однако, уже было невозможно. С некоторым опозданием он охватил и немецкую 

историческую науку. Существенную роль в этом процессе сыграли молодые историки и 

философы.  

В старом немецком философском словаре 1958 года, который случайно сохранился у 

меня дома, имеется статья о понятии «антропология», автором которой был тогда ещё 

малоизвестный 29-летний немецкий философ Юрген Хабермас. В этой статье Хабермас 

характеризует антропологию, с одной стороны, как биологическую, а с другой, как 

философскую дисциплину. Надо сказать, что ничего примечательно в этой характеристике 

антропологии не было. Подобный взгляд на неё был в то время общепризнанным и 

распространённым. Интересным моментом в определении Хабермаса была, однако, его 

попытка, подчеркнуть исторический характер человеческой натуры. Хабермас пишет: «Люди 

существуют в своеобразной ситуации перекрещения природной зависимости 

(Umweltbindung) и открытости мира (Weltoffenheit), которые присущи или животным, или 

ангелам. Человек, однако, находится между этими двумя мирами […] он имеет историю, а 

это означает, что он имеет перспективу стать тем, что он “есть“. И это тревожный факт для 

антропологии, которая исходит из неизменной “натуры“ человека. Если бы люди, как и 

животные, жили в унаследованном и неизменном мире, они не имели бы истории; с другой 

стороны, если бы люди жили в мире, близком миру ангелов, то и тогда они не имели бы 

истории. В обоих случаях речь идёт о неизменных структурах, т.н. каталоге 

антропологических констант» [4; 32]. Творя и созидая, человек смог избавить себя от 

«неизменных антропологических констант». Меняя окружающий мир, он одновременно стал 

меняться и сам. Его существенной - антропологической - чертой является его историчность 

(«Historizität des Menschen»), которая проявляет себя как в исторической необходимости 

(напр., в преемственности структур), так и в исторической свободе, т.е. в созидательной 

деятельности человека.  

Подчёркивая «исторический характер» человека, Хабермас таким образом 

историзирует его. Но он был, конечно, не первым, кто связал «природную зависимость» 

(«Umweltbindung») человека с «открытостью» его мира («Weltoffenheit»). Об этом писал 

также Маркс, который, однако, имел в виду не только природную, но и социальную 

зависимость человека. Маркс по праву заметил, что «люди сами делают свою историю». В то 

же время «они её делают не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами 

они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого» 

[5; 44].  

Этот, описанный Марксом в его фундаментальном труде «Капитал», конфликт между 

социально-экономическими структурами, которые человек создал в ходе своего 

исторического развития, и его человеческой сущностью является, по сути, 

антропологическим конфликтом. Ибо без соответствующего представления об 

антропологической сущности человека констатировать этот конфликт было бы невозможно. 

Для констатации того факта, что существующий «жизненный мир» недостоин того, чтобы 

называться человеческим, необходима была определённая антропологическая перспектива 

восприятия человека. И Маркс её, несомненно, имел.  

Понятие «жизненный мир» (нем. «Lebenswelt») употребляет в своей статье также 

Хабермас. Позже, что интересно, это понятие стало широко применяться историками 

повседневности. Но что есть «жизненный мир» человека? Человеческий мир — это 

пульсирующий мир, в котором постоянно происходят события, в котором протекают 
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долговременные процессы и действуют живые люди. Именно люди являются той «живой 

материей», которая образует долговременные структуры. Последние существуют не «сами 

по себе», а лишь, благодаря непрерывной ритмике повседневной жизни. Эти структуры 

можно сравнить с живым организмом, который существует, благодаря непрерывный 

ритмике дыхания. В каком-то смысле «повседневную историю» можно сравнить с ритмикой 

дыхания «живого организма». Однако и метафора «живого организма» не смогла примирить 

социальную и повседневную историю друг с другом, конфликт между которыми разгорелся 

в 1990-х годах в Германии с новой силой. При этом социальная история проявила себя в этом 

конфликте не с лучшей стороны, считает Споде, ибо её «королевская позиция» превратилась, 

по его мнению, в своего рода «бункер» [6; 51]. 

Именно «повседневная история» («Alltagsgeschichte»), а также родственные ей 

течения и направления, как, например, «ментальная история» («Mentalitätsgeschichte») или 

итальянская «микроистория» («microstoria»), а также американская «этнометодология» 

(«ethnomethodology») ускорили процесс сближения исторической науки с философской 

антропологией. Что интересно, в Германии ход этого процесса определяли прежде всего 

историки повседневности, которые возглавили первые исследовательские центры по 

исторической антропологии, как, например, умерший в 2019 году Альф Людтке (ум. в 2019 

году), или же возглавили редакции антропологических журналов, как, например, Ганс Медик 

. Этот процесс сближения повседневной истории и исторической антропологии нашёл своё 

отражение и в русскоязычной историографии . Но что, конкретно, принесла с собой 

антропология в историческую науку? И какое влияние история, со своей стороны, оказала на 

антропологию? 

Антропологическая перспектива взгляда на прошлое   

Антропология, как это по праву замечают специалисты, имеет дело прежде всего с 

телом человека. Но именно тело, надо признать, выпало из поля зрения как немецкого 

историзма (Historismus), так и марксизма, а также социальной истории (Sozialwissenschaft). И 

это несмотря на то, что центральным тезисом, например, марксистской историографии был 

тезис об «угнетённом человеке». Но зададим себе вопрос: каким образом это угнетение себя 

проявляло? А проявляло оно себя прежде всего на телесном уровне. На протяжении всей 

человеческой истории человек подвергался процессу бесконечной дисциплинизации, которая 

была нацелена на социальную «дрессировку» его тела. Процесс этот осуществлялся в самых 

различных социальных институтах: на фабриках, в казармах, школах, тюрьмах и больницах и 

т.д. Об этом очень хорошо пишет в своих трудах французский философ Мишель Фуко. Тело, 

таким образом, являлось основополагающим элементом организации отношений власти. 

Иногда оно, к сожалению, становилось и объектом пытки. В тех случаях, когда один человек 

стремился насильственно подчинить себе волю другого человека, он в качестве инструмента 

воздействия на него использовал его тело. Пытка есть (по)пытка сломить и подчинить 

суверенный разум путём насильственного воздействия на его тело, о чём я пишу в своей 

статье «Тело как объект (не)исторического исследования [7; 242-256]. Главная цель процесса 

дисциплинизации заключалась в том, чтобы установить социальный контроль над телом 

другого человека, который позже «должен был перейти в самоконтроль; вражда между 

определяющим духом и материальным телом должна была таким образом стать внутренним 

делом человека» [8; 409], пишет Дитмар Кампер.  

Надо сказать, что тело не только находилось в самом центре ключевых исторических 

событий, но оно часто являлось их непосредственной целью. Так, например, война 

преследовала цель телесного уничтожения врага, рабство — телесного подчинения другого, 

а массовое производство — создание единого управляемого и контролируемого 

«производящего тела». Кроме того, тело являлось важным элементом инсценировки 

прошлого во время  революционных праздников, парадов и массовых представлений, т.е. 

выполняло идеологическую и эстетическую функцию, о чём пишет российский 

исследователь Е.В. Барышева [9; 180-193]. 
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Тело, таким образом, было и остаётся важным элементом человеческой истории. 

Именно по этой причине повседневная история обратилась к его исследованию, начав 

изучать самые различные аспекты телесной жизни человека — рождение, детство, смерть, 

война, сексуальность, проституция, брак, болезни, отношение к животным, еда, одежда, 

жильё и т.д. Результаты её эмпирических исследований не могли не заинтересовать 

антропологию, которая до сего времени исходила из «абстрактного», а не «конкретного» 

человека [3, с. 6]. Именно исторические исследования продемонстрировали антропологии, 

что человеческое тело нигде и никогда не является нам в абстрактной форме, а оно везде и 

всегда принимает конкретные исторические формы. Более того, историческая наука 

убедительно доказала и показала, что тело является непосредственным «носителем 

человеческой истории и культуры» [10; 149].   

Но не только исследования человеческого тела ускорили рождение новой дисциплины 

— исторической антропологии. Этому содействовали также исследования духовного мира 

человека прошлого, который часто содержал в себе мифические образы, фантазии и 

суеверия. Последние, надо сказать, не вызывали интереса ни у политической, ни у 

социальной, ни у экономической истории. Но этими фантастическими образами и 

представлениями очень заинтересовались повседневная и ментальная история. Обе 

дисциплины пытались найти ответ на центральный вопрос — каким образом «нереальные» 

представления человека в состоянии были оказать вполне реальное влияние на его жизнь? 

Яркими примерами подобного влияния «нереального на реальное» были обряд мумификации 

мёртвых, преследования ведьм, процедуры изгнания «нечистой силы» и даже «идея 

коммунизма».  

Исторические актёры, как правило, не осознают того факта, что они действуют в 

рамках идейных шаблонов и мыслей своего времени. Для того, чтобы это осознать, человеку 

необходимо покинуть границы своей эпохи, взглянув на неё со стороны. Сделать этого он не 

в состоянии. А вот история повседневности и ментальная история сделать это вполне могут. 

Обе дисциплины в состоянии  исследовать структуру мышления людей прошлого, описав 

таким образом то «историческое априори» [11; 9], которое определяло их действия.  

История, несомненно, оказала своё влияние на антропологию, но и антропология не 

обошла своим влиянием историческую науку. Особенно сильно это влияние проявило себя  в 

области исторической эпистемологии. Одним из выдающихся открытий исторической  

антропологии была констатация того факта, что познавательный процесс в истории имеет 

как свою материальную, так и идеальную сторону, т.е. протекает практически на двойном 

уровне. Поясню это подробнее. 

Творя и созидая человек таким образом материализует свои идеи и мысли. Он создаёт 

произведения искусства, архитектурные сооружения, изобретает орудия труда, пишет книги, 

одним словом, «творит». С течением времени его творения, если они не были разрушены и 

уничтожены, оказываются в другой/чужой эпохе, где они принимают статус «следа 

прошлого». Попав в поле зрения исторического исследователя, следы эти переживают 

обратный процесс, который мы можем назвать процессом «де-материализации прошлого», 

ибо в этом процессе материальные остатки опять начинают принимать идеальную форму, 

т.е. форму идей и мыслей. В этом акте «де-материализации прошлого» мысли и идеи 

прошлого человека становятся мыслями человека настоящего, что дало повод английскому 

исследователю Р. Дж. Коллингвуду утверждать, что вся история является «историей мысли».  

Дройзен придерживался, однако, другого мнения. Он считал, что исторический 

исследователь имеет дело с продуктами человеческой деятельности, которые для него 

являются «выражениями» или «отчуждениями» человека («Äußerungen» или  

«Entäußerungen» des Menschen). Под человеческими продуктами Дройзен понимал всё, «что 

создала, сформировала или коснулась человеческая рука или человеческий дух» («was 

Menschengeist und Menschenhand gestaltet, geprägt, berührt hat») [12; 422]. Если мы последуем 

его идее, то тогда мы вынуждены будем признать, что результаты человеческой 
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деятельности представляют собой симбиоз материального и идеального, а потому неизбежно 

несут на себе «антропологическую печать».   

Описывая процесс познания прошлого, мы должны учитывать и тот момент, что в 

этом процессе прошлое реконструируется конкретными, преследующими свои цели и 

имеющими свои интересы, людьми. Прошлое, однако, не только реконструируется людьми, 

но и имитируется ими. Оно продолжает жить в наших культурных традициях, обрядах и 

ритуалах [10; 14-16], которые мы соблюдаем и сохраняем, следуя своим предкам. 

Специалисты в этом случае говорят о миметической (древнегреч. μίμησις — подобие, 

воспроизведение), т.е. подражающей  функции настоящего. Отсюда следует, что прошлое 

есть не только «знание» и «представление», но и «живое действие», в котором 

антропологическая сущность человека проявляет себя исторически. Именно в повседневной 

истории антропология и история нашли всё-таки путь друг к другу. 
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СЕКЦИЯЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР  -  ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕКЦИЯХ 

 

 

АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫ ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТАРИХ 

 

Абдикерова Б.Х., педагогика ғылымдарының магистрі, 

Қарағанды облысының оқу-әдістемелік орталығының директоры  

 

Тарихымыздың отандық тарихнамасының қалыптасуы мен дамуын шартты түрде екі 

кезеңге бөліп қарастыруды жөн көрдік. Әрине, бұл пікір-талас тудыратыны сөзсіз. Солай 

болғанмен де, біздің пікірімізше, ұлттық тарихты зерделеу барысында Қазақстанның Ресей 

құрамында – отарлық жағдай кезеңінде жазылған қазақ зиялыларының тарихи мұраларына 

ерекше көңіл аудару қажет. Екіншіден, Қазан төңкерісінен кейінгі (1917-1940 жж.) жылдар 

аралығында тарихтың зерттелуі қазақ зиялыларын да толғандырғаны дау тудырмайтыны 

анық.  

Мақаланың мақсаты отандық тарихтағы қазақ зиялыларының рөлін көрсету. Осы 

мақсатқа жету үшін мынандай міндеттерді шешу көзделді. Қазақ зиялыларының тарихи 

мұраларындағы мемлекет, жер, ұлт-азаттық күрес және тәуелсіздік мәселелеріне арналған 

еңбектерін талдау. Атақты тарихшы Т.Омарбеков өз еңбегінде [1] аталған мәселелерді 

методологиялық тұрғыдан өзекті екенін көрсеткен. Осы орайда тәуелсіз ел жағдайында 

ұлттық тарихымыздың тарихнамасының қалыптасуындағы қазақ зиялыларының еңбектеріне 

талдау жасау мүмкіндігі туды.  

Бүгінде ұлттық тарихнамадағы өзекті мәселелердің бірі – тарихи тұлғалар, 

мемлекеттің құрылуы, жер мәселесі ХХ ғасырдың басында Әлихан Бөкейхан, Мұхамеджан 

Тынышбайұлы, Мұстафа Шоқай т.б. қазақ зиялыларының тарихи мұраларында қазақ 

халқының тәуелсіздігі, жерінің азаттығы, азаматтық құқығының жоқ болуы туралы ой-

пікірлер, ұсыныстар, азаттыққа жету жолдары туралы терең тұжырымдамалар жасалған. 

Тарихшы-ғалым ретінде Әлихан Бөкейхан халқының 1916 жылғы қарулы 

көтерілісінің орасан зор маңызын түсінді. 1926 жылы ол орыстың тарихшысы, профессор 

А.В. Шестаковпен бірігіп, көтерілістің 10 жылғы мерейтойына арнап, «1916-1926» атты 

еңбек жазып шығарды. Еңбекте қазақ көтерілісінің Ресей империясының қоластындағы 

башқұрт, өзбек, қырғыз сияқты халықтардың да бас көтеруіне үлкен себеп болғандығына 

назар аударады, көтерілістің 1917 жылы патшаны тақтан құлатудағы елеулі рөлін айтады, ол 

қазақ көтерілісінің қаналушының қанаушыға қарсы «таптық» сипатта емес, отаршылдарға 

қарсы ұлт-азаттық бағытын көрсетеді. Қарусыз бейбіт халықты қырған, патша әскерінің 

қинаяттық іс-әрекеттерін сынайды. «Би һәм билік» атты мақаласында қазақтың заң мен билік 

мәселелері баяндалады. Қазақ халқының тәуелсіздікке қол жеткізуінің бір жолы, ол 

мемлекеттік Думаға қатысуы арқылы қазақ халқының құқығын қорғауға болады деп сенді. 

Ол орыстың география қоғамының Батыс-Сібір бөлімі мүшесі ретінде, қоғамының ғылыми 

мәжіліс-жиналыстарында қазақтың мәдениеті, тұрмыс салты, өнері жайында баяндамалар 

жасап, дәрістер оқыған. Сол арқылы өз ұлтының басқа ұлттармен қатар тәуелсіз өмір сүруге 

болатындығын дәлелдеуге ұмтылған. Ол орыстың ғалымы Г.Н. Потанинге қазақ халқының 

ән-күйін, ою-өрнегін, тұрмыстық құрал-сайманын жинасып Томск қаласында қазақтың 

өлкетану музейін ашуға көмектеседі. Оның әрбір іс-әрекеті Қазақстанның дербес 

мемлекеттігін қалпына келтіру мақсатына арналады.  Ол «Қазақстан тарихы» деген 

мақаласында «...Өзінің тарихын жоғалтқан жұрт, қайда тұрғандығын, не істеп, не 

қоятындығын білмейді, келешекте басына қандай күн туатынына көзі жетпейді. Бір халық 

өзінің тарихын білмесе, бір ел өзінің тарихын жоғалтса, оның артынан өзіде жоғалуға 

ыңғайлы болып тұрады. Дүниеде өзге жұрттар қатарында келе, қор болмайтын, тұқымым 

құрып қалмасын деген халық өзінің шежіресін иманы дәрежесінде ұғып білуге тиіс»... [2]. 

Осы пікір бүгінгі «Мәңгілік ел» болып қалу идеясының негізгі ұстанымы.  
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Отандық тарихнамада Ресей мемлекеттік думасына қатысқан қазақ зиялылары туралы 

зерттеулерді толықтыратын Әлихан Бөкейханның бүгінгі күні де жүз жыл бұрын жазылған 

«Сайлау» [3,123] деген бірнеше мақалаларындағы танымдық, тәрбиелік мәні бар ойларды 

айтады. Бұл мақаласының негізгі мазмұны Қазақ даласында үш жылда бір өтетін сайлаудың 

барысы жайлы Әлихан Бөкейхан оны былай түсіндіреді: «... сайлау сайын жұрт өрт 

шыққандай, жау шапқандай жанталасып әбігер болады... өстіп жұрт бүлінгендегісі не? 

Болыстық, билік, ауылнайлық, елбасылық... ары қарай қазақ сайлауын Европа сайлауымен 

салыстырып, болашақта білімді, оқыған, білетін адамдардың сайлауға қатысып, ел басқару 

ісіне араласқаны дұрыс» - деген пікір айтып, сайлаудың мағынасын түсіндіріп: «Болыс, би, 

ауылнай һәм елу басы болмақ ...» жұрт үшін қылатын қызметі, ақыл да, ұсталық та оқумен, 

істеумен жүре ұлғаяды. «Дүниядағы жер билігі күннен-күнге ақылды, ұста жұрт қолына 

ауып барады... Жұртқа ғаділ би пайдалы, көпке сүйенген, көп сөзін тыңдаған, билігін орнына 

салатын, арам жемейтін іс білетін халық үшін жаумен айтысатын болыс пайдалы... Бұған ең 

құрметті ақсақал, ғаділ, жұрт қамшыл, сатылмайтын жөн білетін жақсыны сайлау керек» [3, 

127]. Бұл мақаланың мазмұны бүгінгі ұлттық, Отандық тарихтың тарихнамасын зерттеп 

білуде үлкен мәні бар.  

Тарихнамадағы күрделі сұрақтардың бірі қазақ жеріне орыс шаруаларының 

қоныстануы және қазаққа 15 десятинадан жер бөліп беру мәселесі. Осыған байланысты 

Әлихан Бөкейханның «Көшпелі Һәм отырықшы норма» деп аталатын еңбегіндегі патша 

үкіметінің қоныстандыру саясатының мәні жазылған. Сонымен қатар, оның, егер қазақ 15 

десятинадан берілетін жерді алуға келіссе, қазақ жеріне келетін, қара шекпенділер саны өсе 

түседі, ал ол өз кезегінде қазақтың өз жерінде азшылыққа айналып, барлық құнарлы жерінен 

айырылатындығын түсіндіріп жазған. Осы мәселеге байланысты ол «Жауап хат» деген 

еңбегінде былай дейді... «сол 15 десятинадан жер алам десеңдер...» 1. Қазақтың бас 

адамдары! Әуелі сіздер адаспаңдар, ынтымақпен іс істеңдер. 2. Қазақтың байлары, 

күштілері! Жарлы – жақыбайлы нашарларды жермен теңгеріңіздер... 3. Алашқа аты шыққан 

адамдар! Көсемдіктеріңізден адаспай, түзу істеңдер! Сіздер адассаңыздар, аттарыңнан 

адасады. Арттарыңан ергендердің обал-сауабына сіздер қаласыздар» [4]. Оның осы ой-

пікірінде ел ішіндегі жақсы, беделді, ауқатты адамдарды ұлтының қамын ойласын, үлгі 

берсін деген үндеу бар. 

Әлихан Бөкейхан еңбектерінің тағы бір ерекшелігі, тарихи тұлғалардың еңбектері 

арқылы қазақ өміріндегі кешеуілдеп жатқан ұлттық проблемаларды көтереді. Мысалы, ол 

М.Дулатовтың еңбегіне байланысты жазған ой-пікірі: «Бізде мұнан бұрын роман жазылған 

емес. Мир Яқұб романы «Мир Яқұб романы «Бақытсыз Жамал» кішкентай ғана кітап. Мен 

мұны «Қазақ»-қа сын жазбақ болып қолға алған едім. Екі жұма отырдым. Бұл менің бұрын 

қылмаған ісім еді. Сонан ба, жоқ сын өнері менде жоқтықтан ба, оны оқушылар білер. 

Осы мақаласында Әлихан Бөкейхан қазақ даласында әдеби романдар жазудан артта 

қалғандығын, көркем шығармаларға сын-пікір жазатын мамандардың жоқтығына өкініш 

білдіреді. Оның ойынша М.Дулатұлы мен А.Байтұрсынұлы роман да, сын-пікір де жаза 

алатын оқымыстылар. Әттең, «Қазақ» газетіне мақала жазатын қазақ зиялыларының 

аздығынан, олар тек газетке мақала жазумен шектеліп тұрғандығына ренжиді. Әлихан 

Бөкейхан осы мақаласы арқылы алғашқы көркем әдеби шығармаларға сын жазатын ғалым 

ретінде көрінуі тарихнаманың жаңа бір өзекті мәселесін айқындайды. 

Көзінің тірісінде тарихи тұлғаға айналған Әлихан Бөкейхан әр халық өзінің ұлттық 

ерекшелігін, озық салт-дәстүрін заман талабына сәйкестендіріп, әлемдік дамудың прогресіне 

қосылғаны дұрыс деп тұжырымдады. Ол үшін әлемдік тарихи тұлғалардың өмір жолдары 

мен қызметтерінің озық үлгілерін, ашқан ғылыми жаңалықтарын оқып білу арқылы ғана 

әлемдік қауымдастықтан өз орнын алатынын болжады. Біздің пікірімізше, Әлихан 

Бөкейханның тарихи тұлғаларға арналған мақалаларының тарихнамалық маңызы да осында 

болды.  
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Отандық тарихнаманың қалыптасуындағы тарихи тұлға, зиялылар деген мәселелер 

Алаш зиялыларының еңбектерінен басталады. Осы тақырыпқа арнап еңбек жазғандардың 

бірі Мұстафа Шоқай.  Оның тарихи мұрасы «Яш түркістан» (1929-1939 жж.) журналында 

жарияланған еңбектері 1998 жылы жеке жинақ болып шықты. Осы жинақта 230-дан аса 

мақалалары басылған. Олар Қазақстан тарихнамасының қалыптасуына қосылған елеулі үлес 

болып саналады. Оның «Түркі елі» идеясы қазақ елінің тәуелсіздігі деген ұғыммен астарлас 

жатыр. Мұстафа Шоқайдың «Ұлттық зиялы» деген мақаласында тұжырымдамалық мәні бар 

үлкен мәселе айтылған. Ол: «... оқыған, тәрбие көрген адамның бәрін ұлттық зиялы қатарына 

қоса беруге болмайды. Ұлттық зиялылар қатарына тек өз халқының саяси, экономикалық 

және әлеуметтік дамуына қалтқысыз қызмет ете алатын адамдар ғана кіре алады. Оқыған  

жастар халықты ұлт деңгейіне көтеру үшін халық бұқарасын біріктіріп, олардың санасын 

біртұтас саяси-әлеуметтік санаға жеткізуде үлкен міндет атқаруы керек» дей келе,  Мұстафа 

Шоқай дүние жүзінде зиялыларсыз ұлтқа айналған саяси-әлеуметтік халық бұқарасының 

бірлігі ешқашан болған емес деп көрсетеді. Сонымен қатар автор өзінің мақаласында батыс 

тәрбиесін алған зиялылардың өз халқына өгей болуынан сақтандырады. Батыс тәрбиесі 

жастарымызды жан дүниесіне сінген шығыс зердесінен айырады деп қауіптенеді. «Батыс 

тәрбиесін алған жастар басқа жақтан жинаған білімдерін өз халқының өмірімен бірлестіре 

алмайды» дей келе, Шоқан Уалихановтың трагедиясы деп мына пікірді айтады. Шоқан 

туралы естелік жазған бір орыс жазушысы: «осы бір бұратана өкілі көз талдырар биікке 

көтерілгеннен кейін, кенет өз халқының тағдыры хақында үрейленіп, іркіліп қалуы, өз 

халқына жат адамға айналып қалудан қорыққаны оның өзін-өзі қорғау түйсігінің әсерінен 

болғанын көрсетеді», - деген еді [5]. Мұстафа Шоқай осыған байланысты батыс тәрбиесін 

алған Шоқанның өмір сабақтарын ұмытпаған дұрыс дейді. «Еліміздің болашақ иесі 

жастарымыздың көпшілігі ұлттық бағыттың бастауында бола алмай, Мәскеулік 

диктатураның зұлымдығын көріп, өсіп келеді. Соған қарамастан Түркістан жастарының 

басым көпшілігінің ұлттық рухы жоғары».  

Мұстафа Шоқайдың «Біздің жол» атты мақаласының негізгі ойы халқымыздың 

ұлттық тәуелсіздік жолындагы талаптарын және ұлт-азаттық қозғалыстың үнін бүкіл әлемге 

таратып, ұлт-азаттық қозғалыстың жақын арадағы және стратегиялык міндеттерін көрсетеді. 

Мақаланың тағы бір басты ойы тәуелсіздікті жоқтау болғандықтан, «құлдықтан құтылу үшін 

күресуден басқа жол жоқ» деген идеяны баса көрсеткен. Бүгінгі күні Отандық тарихнамада 

осы мәселеде терең зерттеуді қажет етеді. 

ХХ ғасырдың басында өмір сүрген қазақ зиялыларының ірі тарихи тұлғасы 

Мұхамеджан Тынышбаев отандық тарихты зерттеуде ұлттық ұстаным принціпін негізге 

алған. Оның рухани мұрасының ерекшелігі төл тарихымызды зерттеудегі шежірені 

тұжырымдама ретінде пайдалануы.  

Сонымен қатар ол қазақ ертеден халық ретінде қалыптасқандығын алғашқы болып 

жазған. М.Тынышбаев А.П. Чулошниковпен бірігіп жазған еңбегіне «қазақ» сөзінің 

мағынасын түсіндіруі оның тарихнамада осы мәселенің зерттелуінің бастаушысы болғанын 

көрсетеді. 

М.Тынышбаев еңбектерінде қазақтардың ұлт-азаттық көтерілісі туралы да 

баяндалады. Мысалы  қалмақтарға қарсы күрестің барысында Бұланты шайқасындағы, 

Белеуті өзендері жағалауларында Кіші Орда батырларының қол жеткізген жеңістері туралы 

айтылады . 

Жер - қазақ халқы үшін ерекше мәселе. Осыған орай М.Тынышбаев еңбектерінде 

патша үкіметінің қазақ жерін отарлау саясатының жабайы әдістері және оның экономикалық, 

саяси, рухани салдары деректерді жан-жақты талдау негізінде ашылған. Оның жер мәселесі 

туралы көзқарасы 1905 жылдың 19 қарашасында автономистердің 1 съезінде жасаған 

«Қырғыздар және азаттық қозғалысы» атты баяндамасында патша үкіметінің қоныстандыру 

саясатының қазақтарды қиын жағдайларға ұшыратқанын «жер үшін жанжалдар, төбелестер 

және кісі өлтірулер орын алып отырғанын, қазақтарды мал шаруашылығынан диханшылыққа 
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ауыспайды деп айыптайтынын, алайда олардың қарауына берілген жалаңаш далада және 

құмдарда адамдар тұрмақ, аңдар да өмір сүре алмайтынын» атап көрсеткен еді [5, 74]. 

Сонымен қатар жер мәселесінің қазақ халқы үшін стратегиялық маңыздылығын түсіне білген 

ол, егер жерді орыс шаруаларының пайдасына тартып ала берсе, ел арасында әлеуметтік 

қақтығыстың болатындығы заңды екендігін атап көрсетеді.  

Мұхамеджан Тынышбаев қазақ тарихнамасында отандық тарихты кезеңдеуді және 

қазақ қоғамындағы әлеуметтік құрылымды зерттеудің ғылыми объектісі ретінде көрсеткен 

алғашқы зерттеушілердің бірі. М.Тынышбаев еңбектерінің тарихнамалық маңыздылығының 

тағы бір жағы, тарихи тақырыптағы еңбектерге объективті пікір білдіруге талпынуында. 

Мысалы, Әбілғазы Баһадур шежіресі мен Шәкәрім Құдайбердіұлының шежіресін талдаумен 

қатар В.В. Вельяминов-Зернов пен А.П.Чулошниковтың еңбектеріне пікір жазған. 

Алаштың ардақты ұлы Ә.Ермеков: «Алаш партиясын құрудағы басты мақсат ол қазақ 

халқының болашақ тағдыры мен әлемнің озық мәдениетті елдерімен терезесі тең мемлекет 

құру болатын». 

Алашшылардың негізгі ұраны осы күнге дейін өзінің өзектілігін жоғалтпаған елдің 

береке-бірлігі болды. Алаш қозғалысының басты мақсаты – мемлекеттік басқару жүйесін 

құру, елдің даму жолын таңдауда ұлттық болмысқа ден қою, Ресейдің ішкі губернияларынан 

қазақ жеріне шаруаларды жаппай қоныстандыруды доғару, әлемдік озық тәжірибелерді 

негізге ала отырып қазақ қоғамын жаңғырту болды. 

Оның жарқын әрі бұлтартпас мысалы – тәуелсіздіктің қарсаңында Алаш идеясының 

қайтадан жаңа күшпен жаңғыруы. 

1917 жылғы 21-26 шілдеде Орынбор қаласында Бірінші жалпықазақ съезі өтті. Осы 

съезде Алаш партиясының бағдарламасы жарияланды. Ал оның негізгі ұстанымдары: 

Біріншіден – Ресей демократиялық федеративтік республика болуы керек. Оның 

құрамындағы әрбір мемлекет тәуелсіз түрде әрекет етеді. 

Екіншіден – Ресей республикасында тең құқықтық, тұлға, сөз, баспа, ұжымдар ерікті 

болады. 

Үшіншіден – дін мемлекеттен бөлінеді. Барлық діндер тең құқылы. 

Төртіншіден – билік пен сот әр халықтың ерекшеліктеріне сәйкес құрылуы қажет, би 

мен сот жергілікті халықтың тілін білуі шарт, т.б. 

Алаш қозғалысының, Алашорда жетекшілерінің аса ірі тарихи еңбегі қазақ жерін 

сақтап қалуымен байланысты. Осы күнгі Қазақстан Республикасы жерінің тұтастығы мен 

сақталып қалуында Алаш қайраткерлерінің орасан зор еңбегі бар. Олардың кеңес үкіметінің 

басшыларымен келіссөздері, әсіресе Ахмет Байтұрсынұлының осы бағыттағы қажырлы 

еңбегі кейін, Қазақ автономиялық советтік социалистік республикасын құру кезінде осы 

автономияның аумағын белгілеуде шешуші маңызға ие болған. 

Қорыта айтқанда ХХ ғасырдың басында өмір сүрген қазақ зиялыларының барлығы 

дерлік осы мақала тақырыбына сәйкес еңбектер жазып қалдырған. Сол еңбектерді жинақтап, 

талдап отандық тарихтың тарихнамасының қалыптасуына қосқан үлестерін жан-жақты 

зерттеп, объективті баға беру Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихшыларының 

алдында тұрған ғылыми міндеттердің бірі. 
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  «Адамзат үшін ХХІ ғасыр – жаңа технологиялар ғасыры болмақ,  

ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу,  

игеру және жетілдіру – бүгінгі жас ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз...  

Ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында» 

(Н. Ә. Назарбаев) 

 

Цифрлік сауаттылық - бұл адамның өмірдің барлық салаларында цифрлік 

технологияларды сенімді, тиімді, сыни және қауіпсіз қолдануға дайындығы және қабілеті. 

Цифрлік сауаттылық - ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздіктің негізі, ХХІ ғасырдың ең 

маңызды білімі. Цифрлік сауаттылықты қалыптастыруда оқырмандық, математикалық және 

жаратылыстану сауаттылығына тең дәрежеде назар аударылуы керек. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 

қаулысымен бекітілген «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес халықтың 

цифрлық сауаттылығы деңгейін 2022 жылға қарай 83% - ға дейін арттыру жөніндегі 

нысаналы индикатор көзделген. Бағдарлама негізінен бес бағытта жүргізіледі: 

Біріншісі –экономика салаларын цифрландыру. Бұл бағыт еңбек өнімділігін өсіру 

және капиталдандыруды арттыруды мақсат тұтып, серпінді технологияларды пайдалану 

арқылы экономиканың дәстүрлі салаларын түрлендіруді көздейді. 

Екіншісі – «Цифрлы мемлекетке көшу». Бұл бағыт мемлекеттік қызмет көрсету 

саласын жаңа сапаға көтеруді мақсат етеді; қағаз жүзіндегі жұмыстар электронды нұсқаға 

көшірілуімен ерекшеленбек. 

Үшіншісі – «Цифрлы Жібек жолын жүзеге асыру». Бұл бағыт мәліметтерді беру, 

сақтау және өңдеудің жоғары жылдамдығына қол жеткізуді міндет етіп қойған. 

Төртіншісі – «Адам капиталын дамыту». Бұл бағыт бойынша «білім  экономикасына» 

көшу үшін креативті қоғам құру қолға алынады. 

Бесіншісі – «Инновациялық экожүйені құру». Бұл бағытқа сәйкесбизнес, ғылыми орта 

және мемлекет арасында тұрақты байланыс орнатылып, технологиялық кәсіпкерлік пен  

инновацияны дамытуға қолайлы жағдай жасау мәселелері қамтылып отыр. 

Ақпараттандыру технологиясы дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы – жас 

ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты дамуына ықпал ету мұғалімнен 

шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді. Компьютер және ақпараттық 

технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі оқушының жаңаша ойлау қабілетін 

қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңдылықтарды табуға итеріп, 

нәтижесінде – өздерінің кәсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашады. Бүгінгі 

таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын 

және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайды. 

2019 жылы желтоқсанда Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекітілді. 

Бағдарламаның мақсаты Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге 
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қабілеттілігін арттыру және жалпыадамзаттық құндылықтар негізінде тұлғаны тәрбиелеу 

және оқыту. Осы мақсатқа жету үшін міндеттердің ішінде білім алушының зияткерлік, 

рухани-адамгершілік және физикалық дамуын қамтамасыз ету, білім беру ұйымдарын 

цифрлық инфрақұрылыммен және қазіргі заманғы материалдық-техникалық базамен 

жарақтандыру, ғылыми инфрақұрылымды жаңғырту және цифрландыру, ғылыми 

әзірлемелердің нәтижелілігін арттыру және әлемдік ғылыми кеңістікке интеграциялануын 

қамтамасыз ету сияқты мәселелер қарастырылған. 

Сабақта жаңа технология ретінде ақпараттық технологияны пайдалану сабақтың 

тиімділігі мен сапасын арттырып, білім берудің табысты болуына оң ықпал 

етеді.Ақпараттық-коммуникативтік технологияны барлық деңгейлерде жүйелі пайдалану 

арқылы оқушы сабақтарда алынған ақпаратқа талдау жасай білуге, ақпаратты дұрыс таңдау 

жауапкершілігін қалыптастыруға және өз бетінше жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Мектепте компьютерлік технологияны қолдану оқушы шығармашылығын арттыруда 

белсенді роль атқарады. Жеке оқушының компьютерде жұмысты салауатты орындауы, 

ақпарат көздерін ала білуі дара тұлғаның қалыптасуына әсер етеді. 

Компьютер оқушы үшін қоршаған әлемді танудың табиғи құралы болып табылады. 

Олай болса барлық сабақтарды компьютер арқылы жүргізу– оқу үрдісін белсендіруге, 

проблеманы шешуге және шешім қабылдай білуге, оқушының өзін-өзі бақылауына 

мүмкіндік туғызады әрі оқушы ерекшелігін ескере отырып оқытуды жүзеге асырады. 

Жалпы білім беру саласында АКТ қолдану оқушыға не береді? 

Оқушының: - шығармашылық шеберлігінің артуына жағдай туғызады; 

- оқуға деген қызығушылығын арттырады; 

 - уақытында тапсырмаларды орындай алады; 

 - ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға көмектеседі; 

- уақытты үнемдейді, қайталау мүмкіндігін кеңейтеді; 

-  орындаған жұмыстарының қателерін бірден көруге   мүмкіншілік тудырады. 

АКТ - ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз 

бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Сонымен қатар АКТ құралдарымен 

жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының оқуға, білім алуға деген ұмтылысының 

артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей алу жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу 

тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша реттей алу мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс 

нәтижесі үшін марапаттай алу қызметінен де байқалады. 

Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс істеу оқушыларды ұқыптылыққа, нақтылыққа, 

берілген тапсырмалардың нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге 

баулиды, сондай - ақ, АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында оқушылардың өзінің жеке 

іс - әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тәрбиелейді. 

Тарих сабақтарында ақпараттық технологияны енгізу арқылы сабақта оқушы 

белсенділігін арттыруға, дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға, сабақты шапшаң жүргізуге, 

өздік жұмыстың көлемін көбейтуге болады. Мұғалім АКТ қолдану арқылы әртүрлі 

сабақтарға презентациялар дайындап интерактивті тақта мүмкіндіктерін шебер қолдана білсе 

сабақтың тартымды әрі қызық өтетіні анық, әрі оқушы белсенділігін арттырады. Кез – келген 

пәндік әдістеме оқушыларға сол пәнді тереңдетіп игеруге, алған білімді практика жүзінде 

қолдануы мен проблемалық жағдайлардан шыға алуымен айқындалады. 

Жалпы тарих сабақтарында цифрлық білім беру ресурстарын қолдану өте тиімді. 

Сабақ барысында қолданылатын фотосуреттер, бейнематериалдар, кейбір архивтік 

құжаттарды ғаламтор енгізілген. Оқушылар сыни ойлау дағдыларын іске қоса отырып  

көзімен көріп, қолымен ұстауға мүмкіндік беретін ХХІ ғасырдың ақпапараттық-

технологияның мүмкіндігі зор. Әлемнің кез-келген мемлекетіне вертуальды саяхат жасап, ірі 

музейлерді аралап көре алады.  

Әрине осы жағдайда қауіпті де айтып өтуге болады. Арнайы мамандардың 

тексеруінен өтіп, көптің назарына ұсынылатын ақпарат өзінің шынайылығымен, ақпараттың 
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дұрыстығымен ерекшеленеді. Ал кейбір сайттар қандай ақпараттар болмасын, өздерінің 

желілеріне орналастырады. Тексерілмеген ақпараттың ішінде болашақ ұрпақ, оқушылардың 

сана-сезіміне, ұлттық дүниетанымына, көзқарасына кері әсер ететін ақпараттың жіберіліп 

жататыны түсінікті. Тарих пәні қоғамның барлық саласымен тікелей байланысатындықтан 

осындай тексерілмеген ақпараттардың үлкен қоғамдық қауіпі зор. 

Сол себепті тарих пәні мұғаліміне қойлатын талапта жоғары деп білемін. Себебі, 

дұрыс емес ақпаратты алып алдына келген оқушының пікірін өзгертіп, ертеңіне дұрыс жол 

сілтеу керек. Терең білім мен өзін тыңдата алатын мұғалім алдындағы баланы дұрыс жолға 

салады. 

Сабақта барысында ұсынылатын материалдар маманданған сайттар, Ұлттық 

кітапханалар, ресми бұқаралық ақпарат құралдары мен ресми мемлекеттік органдардың 

сайттарын қоладануды ұсынамын. 

Тарих сабағына дайындық кезінде сабақта қоладынылатын ресурстар алдын-ала 

дайындалып, ресуртардың ссылғалары призентацияға қойылады. Сабақта қолданылған 

мәнтіндерге, мақала мен тұлғалардың айтқан сөзіне міндетті түрде дереккөзі берілуі керек. 

Сол арқылы оқушылар тікелей өзін қызықтырған ақпаратты ұсынылған дереккөздің негізінде 

қосымша ізденіп, білім ала алады.  

Мысалы, 1916 жылғы Ұлт-азаттық көтерілісі туралы сабақта оқушылардың назарына 

1938 жылы Амангелді фильмінен үзінді беріледі. Осы 3 минуттық үзінді арқылы оқушылар 

Ресей империясының қазақ халқына деген көзқарасы, жергіліктің халықтың мүддесін 

қаншалықты ескергенін анықтап, көтерілістің себептерін сипаттайды. Одан әрі қарай қазақ 

ұлттық зиялы қауым өкілдерінің жезбалары ұсынылып, көтерілістің барысы мен тарихи 

маңызын сипаттайды.  

Сондай-ақ, Мұстафа Шоқай фильмінен үзінді көру арқылы ХХ ғасырдың басында 

қазақ жерінде құрылған Түркістан (Қоқан) автономиясы мен Алаш автономиясының бірікпеу 

себептерін анықтайды. Яғни, екі автономия жетекшілерінің бас қосуы кезінде болған 

әңгімені мұқият сабақтың оқу мақсатына сай ой түйін жасауға арналған әртүрлі деңгейдегі 

сұрақтар ұсынылады. 

Жоғары сынып оқушылар сабақ барысында көбінесе зерттеу жұмыстарымен 

айналысады. Бүгінгі күнде ақпараттық ортада бір мәселеге қатысты сан түрлі мәлімет 

кездеседі. Кей ақпараттар адамды жаңылдырады. Осыған байланысты оқушыларға зерттеу 

жұмысына бағыт-бағдар берілген кезде, кездейсоқ дәлелі жоқ ақпараттарға сенбеуге, 

келітірлеген кез-келген фактілер мен сандық көрсеткіштер ресми ақпараттардан нақтылану 

керек екені қатаң ескертіледі. Сондай-ақ оқушыларға да кез-келген апараттың дереккөзі болу 

керек екені, ол жұмыстың ішінде болу керек екендігі талап етіледі. Бұл біржағынан 

оқушыны сенімсіз ақпараттардан қорғаса, екінші жағынан академиялық адалдыққа үйретеді. 

Сонымен қатар, әрине болашақта өзінің жұмысын кез-келген шығарып қорғауға немесе 

жариялауға дайын екендігін білдіреді. 

Сабақты бекіту кезінде тарихи сайттарда көрсетілген тақырыптық инттелектуалдық 

ойындарды ойнату арқылы білімдерін шыңдаса, екінші жағынан бір-бірімен жарыса 

орындап, өткен білімді тез еске түсіруге жетелейді. Оқушылар осындай тапсырмаларды 

орындап біткен өзара өзара талқылау жасап, қандай сұрақтардан қателескендіктерін 

анықтып, кейде осындай қызу пікірталаста мұғалімніңде кірісіп кететін кезі болады. 

2019 жылдың соңынан бастап әлем бұрын соңды болмаған жағдайды бастан кешіруде. 

Осы жағдайға байланысты қоғамның барлық салалары ақпараттық коммуникативтік 

технологиялардың иглігін көрді. Бұрын onlin-да жасау мүмкін емес мәселелер, ендігі уақытта 

еш қиындықсыз цифрлық технолониялардың көмегімен жасалатын болды. 

Қазіргі уақытта білім алудың ілгері даму мүмкіндігі зор тәсілдерінің бірі – заманауи 

телекоммуникациялық технологияларды, атап айтқанда интернет желісін қамтамасыз ететін 

мүмкіндіктерді қолдана отырып, қашықтан оқыту.  
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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.  

Жалпы білім берудің қашықтықтан оқыту жүйесінде бүгінде бірнеше платфрма 

ұсынылауда. Осы платформалардың ішінде  Microsoft Teams ең тиімді деп білемін. Себебі, 

оқушыларды топқа бөлу, адам саны шексіз деңгейде жиындар өткізу, «записная книжка» 

арқылы бір құжатта бірнеше адамның жұмыс істеу мүмкіндігі, «Forms» қосымшасы арқылы 

бірнеше оқушыдан бір уақытта тест тапсырмаларын орындап, нәтижесін бірден алуға 

болады.  

Әрине, қашықтықтан оқытудың өзіндік артықшылығы болғанымен,  кемшілктеріде 

жетерлік. Сағаттап компьютердің алдында отыру адам денсаулығына зиян екені белгілі. 

Сондай-ақ оқушы өз-өзімен өз тапсырманы орындағанда, түсінбеген тақырыптары бойынша 

ешкімнен көмек ала алмауы, интернет желісінен дайын ақпаратты тауып, соны еш 

қиналмастан жаза салу баланың біліміне үлкен кесірін тигізуі мүмкін. 

Заманның ағымынан қалмай цифрлық технологияны пайдалану, оның игілігін көру 

бүгінгі қоғамның талабы. Қоғамның барлық саласы қашықтықтан жұмыс істеуге көшсе де, 

білім беру саласында onlin мен offline салмақтап пайдаланған дұрыс деп ойлаймын. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы № 827 қаулысы. 

2. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 

2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы 

3. Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған«Қазақстан 

тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы 
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«БІР БЕЛДЕУ, БІР ЖОЛ» ЖОБАСЫ: МАҚСАТЫ ЖӘНЕ ДАМУ 

БАҒЫТТАРЫНЫҢ КЕЙБІР ТҰСТАРЫ 

 

Абжанова А., «Халықаралық қатынастар» мамандығының 1-курс магистранты, 

Смагулова Г.М., т.ғ.к., бүкіләлем тарихы және халықаралық қатынастар  

кафедрасының доценті 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 

 

Қытай мемлекеті ұсынған «Бір белдеу, бір жол» бастамасы ХХІ ғасырдағы әлемдік 

деңгейдегі маңызды әрі таң қаларлық жобалардың қатарына жатады. 2013 ж. ҚХР Төрағасы 

Си Цзиньпин ұсынған бұл бастама екі үлкен жобалардан тұрады. Бірінші жоба – «Жібек 

жолының экономикалық белдеуі» деп аталады. Аталған бұл жобаны Қытай тарапы 

Қазақстанға келген сапарында Назарбаев Университетінде студенттер алдында дәріс оқу 

кезінде айтса, екіншісі – «Жібек жолының ХХI ғасырдағы теңіз жолы» бастамасын 

Индонезия еліне барған кезінде ұсынылған болатын. Аталған бағдарламаларға әлемнің 

көптеген елдері өз үндеулерін қосты. Екі бағдарламаның нәтижесінде пайда болған үлкен 

http://zkoipk.kz/2015k2/1235-conf.html
https://bilimdinews.kz/?p=115010
https://www.metod-kopilka.ru/
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жоба - «Бір белдеу, бір жол» бұл үшіншімыңжылдықтағы көлік-коммуникацияның өзара 

байланыстарының маңыздылығын көрсетеді. Сондықтан осы мақалада біз «Бір белдеу, бір 

жол» бастамасының тек қана негізгі мақсаты мен жоба шеңберіндегі көлік-коммуникация 

мәселесінің жекелеген қырларына ғана тоқталуды жөн көрдік. 

«Бір белдеу, бір жол» жобасының негізгі мақсаты – алпауыт Қытайдың стратегиялық 

мақсаттарының бір бағыты коммуникацияның түрлерін жандандыра отырып, 

ынтымақтастықты дамыту.  

Енді бірінші жобаға тоқталып кететін болсақ, оның атының өзі айтып тұрғандай біздің 

заманымызға дейін пайда болып, ұзақ ғасырлар бойы коммуникациялық қызметті 

қалыптастырған және бүгінгі күнге дейін жеткізген Ұлы Жібек жолының тарихымен 

үндеседі. 

«Жібек жолының экономикалық белдеуі» жобасы үш бағыттағы жолдардан тұрады - 

солтүстік жол (Қытай - Қазақстан - Ресей - Еуропа), орталық жол (Қытай - Қазақстан - 

Каспий теңізі - Түркия) және оңтүстік жол (Қытай - Қырғызстан - Өзбекстан - Түрікменстан 

- Иран - Пәкістан - Үнді мұхиты) [1]. Үшеуі де Қытай үшін маңызды. Бүгінгі күні олар «Бір 

белдеу, бір жол» бастамасының маңызды тармағы болып табылады. 

Қытай ұсынған «Жібек жолының ХХI ғасырдағы теңіз жолы» атты екінші бастамасы 

Қытайдың Фуцзянь провинциясынан басталып, Гуандун, Гуанси және Хайнань аралдарын, 

одан әрі Малакка бұғазы арқылы Малайзия және Индонезия елдеріне шығу, олар арқылы 

Оңтүстік Азияға қарай бұрылу, яғни Үндістан және Шри-Ланка арқылы Африкаға (Кения) 

қарай бет бұру, оның жолында Қызыл және Жерорта теңіздері арқылы солтүстікке – 

Еуропаға бұрылу, осында Венецияға тоқтап, теңіз жолдарын аяқтап, құрылық жолға түсуді 

мақсат еткен өте ауқымды жоба [2]. 

2014 ж. Қытайда «Жібек жолының экономикалық белдеуі және ХХI ғасырдағы Теңіз 

Жібек жолы құрылысы жөніндегі стратегиялық бағдарлама» қабылданды, ал 2015 ж. «Жібек 

жолының экономикалық белдеуі және Жібек жолының ХХI ғасырдағы Теңіз жолы бірлескен 

құрылыстарын алға бастыру жөніндегі іс-әрекеттер және перспективалары» деген құжатты 

көпшілікке таныстырды.  

2016 ж. ҚХР Ұлттық халық конгресінде 13-ші бесжылдық жоспары (2016-2020 жж.) 

қабылданды. Осы бесжылдыққа «ашықтық» принципі негіз болып алынды, яғни Қытай 

жаһандық басқаруға белсенді түрде қатысуы керек, көпжақты еркін сауда келіссөздерінің 

жүруіне және ірі халықаралық сауда каналын құру үшін инфрақұрылымдық байланысты 

ынталандыруы тиіс деп ұйғарған болатын. «Этот принцип также предполагает, что 

Инициатива «Один пояс, один путь» расширит сферу охвата политики открытости от 

прибрежных районов до внутренних, охватывающих сушу и море» деген пікірден Қытай 

саясатының шын мәнінде өршіл, ауқымды екенін түсінуге болады [3]. 

2017 ж. 17 қаңтарда Давоста өткен Бүкіләлемдік экономикалық форумда ҚХР 

Төрағасы СИ Цзиньпин өзінің бағдарлы сөзінде көпшілікті 2017 жыл 14-15 мамырда 

Пекинде өтетін «Бір белдеу, бір жол» атты Халықаралық ынтымақтастық форумына (BRF) 

қатысуға шақырды. Форумның мақсаты — халықаралық ынтымақтастықты тереңдету үшін 

өзара қарым-қатынастарды реттеу, жеткен жетістектерді қорытындылап, бұдан кейінгі іс-

шараларды жоспарлау, заманауи Жібек жолын жасауды жалғастыру тетігін өзара жан-жақты 

кеңесіп жүргізу арқылы құру, Жібек жолы бойы елдерінің әрекеттерінің жоспары мен 

стандарттарын бір жүйеге келтіру. 

2017 ж. 14-мамырда «Бір белдеу, бір жол» бастамасы шеңберіндегі халықаралық 

ынтымақтастық туралы жоғары деңгейдегі Форумның ашылу барысында ҚХР Төрағасы Си 

Цзиньпин өзінің сөйлеген сөзінде былай деді: «Строительство дорог создает процветание во 

всех сферах. Мы ускорили продвижение таких инфраструктурных проектов, как 

высокосоростная железная дорога «Джакарта - Бандунг» в Индонезии, железная дорога 

Китай - Лаос, железная дорога Аддис-Абеба (Эфиопия) – Джибути, железная дорога 

Будапешт (Венгрия) – Берг (Сербия). Были построены Гвадар и Пирей, в планах – 
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осуществление множества проектов по взаимосвязи инфраструктур. Сегодня формируется 

комплексная инфрастуктурная сеть, в авангарде которой Китайско-Пакистанский 

экономический коридор, экономический коридор Китай – Монголия – Россия, Новый 

Евразийский континентальный мост и другие экономические коридоры. Каркас сети 

составляют сухопутные, морскме и воздушние пути, а также информационные магистрали, 

опора этой сети – железные дороги, порты, трубопроводы и другие важные сооружения» [4, 

731]. Қытай басшысының бұл пікірінен ұсынған жобаның халықаралық деңгейдегі 

маңыздылығын байқайуға болады және Қытай тарапы тек қана бастама-жобаларды ұсынып 

қана қоймай, оларды алға қарай жылжытуда үлкен жұмыс жасап жатқандығы көрінеді. 

«Жібек жолы» іс жүзінде өзгермейтін тұрақты жол емес, керісінше ол тарихтың даму 

процесі барысында уақыт ізімен өзгеріп отырғандығын айтуға болады. Бір кездері көлік 

жолдары – аттармен жүрген соқпақтар, түйелердің керуен жолдары, асу жолдар тәрізді 

болса, бүгінде олардың орнын құрылықтағы автокөлік магистральдары, темір жолдар басты. 

Кемелер жүзген өзен-көлдер мен теңіз-мұхит су жолдары да маңызды коммуникацияның 

түріне айналды. Ал қазіргі жаһандану жағдайында күн сайын жетіліп, қарқынмен дамып келе 

жатқан техника мен технология, уақытты барынша үнемдейтін көлік-коммуникацияның 

түрлері мен бағыттары пайда болуда. Мысалы, айналмалы су жолдарының бағытын 

қысқартатын жолдар, тез қарқынмен жүретін көлік түрлері, әуә жолдары және басқалары. 

Заманауи коммуникацияны дамытуды қолға алған мемлекеттер өз бағдарламаларын жасауда. 

Солардың бірі Қазақстанның «Нұрлы жол» бағдарламасы. 

Қазақстан Президентінің 2014 ж. «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты 

Жолдауында « ... Қазір де қайнаған тіршілік күре жолдардың бойында. Жол – шын мәнінде 

өмірдің өзегі, бақуатты тірліктің қайнар көзі. Барлық аймақтар теміржолмен, тасжолмен, әуе 

жолымен өзара тығыз байланысуы керек», - деп баса айтқан болатын [5]. Сонымен бірге осы 

Жолдауда «Бірінші. Көліктік-логистикалық инфрақұрылымдарды дамыту. Ол 

макроөңірлерді хабтар қағидаты бойынша қалыптастыру аясында жүзеге асырылатын 

болады. Оның үстіне, инфрақұрылымдық қаңқа Астанамен және макроөңірлерді 

магистаралды автомобиль, теміржол және әуе жолдарымен шұғыла қағидаты бойынша өзара 

байланыстырады. Бірінші кезекте, негізгі автожолдар жобасын жүзеге асыру қажет. Бұлар 

Батыс Қытай – Батыс Еуропа; Астана – Алматы; Астана – Өскемен; Астана – Ақтөбе – 

Атырау; Алматы – Өскемен; Қарағанды – Жезқазған – Қызылорда; Атырау – Астрахань.  

Сондай-ақ, елдің шығысында логистикалық хаб және батысында теңіз 

инфрақұрылымын құруды жалғастыру қажет. Батыс бағытта Каспий порты арқылы 

экспорттық әлеуетті арттыруға Құрық портынан ауқымды паромдық өткелі және Боржақты – 

Ерсай теміржол желісі ықпал ететін болады. Үкіметке Қытайдың, Иранның, Ресей мен ЕО 

елдерінің «құрғақ» және теңіз порттарында терминалдық қуаттар салу немесе жалға алу 

мәселесін ойластыру» тапсырылған болатын [5]. 

Осы Жолдауға сәйкес Қазақстанда «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 2015-

2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы әзірленді. Мемлекеттік бағдарламаның 

негізгі бағыттарының ішінде көлік-коммуникация мәселесіне байланысты мыналарға көңіл 

бөлу керектігі көрсетілді: 

«Автомобиль жолдарын, теміржол секторын және логистика жүйесін әрі-қарай 

дамыту арқылы физикалық және «экономикалық қашықтықтарды» қысқартуды көздейтін 

көліктік-логистикалық инфрақұрылымды дамыту. 

2) «Ұлттық индустриялық мұнай технопаркі» АЭА және «Қорғас – Шығыс қақпасы» 

инфрақұрылымының құрылысын аяқтау, «Павлодар» АЭА, «Ақтау теңіз порты» АЭА, 

«Инновациялық технологиялар паркі» АЭА, «Астана – жаңа қала» АЭА 

инфрақұрылымдарының құрылысын аяқтау, сондай-ақ Алакөл, Кендерлі, Балхаш басымды 

курорттық аймақтарында туризм инфрақұрылымын құру бойынша индустриялық 

инфрақұрылымды және туристік инфрақұрылымды дамыту [6].  
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Бұдан шығатын тұжырым – көлік-коммуникация мәселесі әлемнің өркениетті 

елдеріндегідей Қазақстанның дамуы үшін басым бағыттардың бірі.  

2019 ж. сәуір айында Қытайда өткен «Бір жол, бір белдеу» екінші халықаралық 

ынтымақтастық форумының ашылу рәсіміне Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Н. Назабаев қатысып, сөз сөйледі: «... 2016 жылдан бастап «Нұрлы жол» 

бағдарламасын Жібек жолының Экономикалық белдеуімен ұштастыру жоспары табысты 

іске асырылуда. Еуропа мен Қытайды Ресей мен Қазақстан арқылы «Батыс Еуропа – Батыс 

Қытай» құрлықаралық жоғары деңгейлі автомагистраль байланыстырды. Біздің еліміз 

Қытайдың Ляньюньгань портында логистикалық терминал салды. «Қазақстан – 

Түрікменстан – Иран – Парсы шығанағы» бағытындағы теміржол іске қосылды. Қытайдан 

Оңтүстік Кавказға, Түркияға және одан әрі Еуропаға Қазақстанның Ақтау және Құрық 

порттары арқылы жөнелтілетін жүктердің көлемі артып келеді» [7].  

Қазақстан мен Қытай арасындағы ұзындығы 8445 шақырымды құрайтын көлік 

дәлізінің 2787 шақырымы Қазақстанның Ақтөбе, Түркістан, Қызылорда, Жамбыл және 

Алматы облыстарын басып өтеді әрі бүгінгі күні толықтай пайдалануға берілген. Ал Ресей 

тарапы 2233 шақырымдық жолды 2020 ж. бітірмек. Қытай еншісінде 3425 шақырым жол бар. 

Дәл осы жол теңіз тасымалына қарағанда жолды 3 есеге жуық қысқартады. Яғни, Қытайдан 

Еуропаға не кері бағытта тасымалданатын жүк дәл осы жол арқылы небәрі 14 күнде діттеген 

жеріне жетеді. Қытай мен Батыс арасындағы жүк тасымалды жүйелі жолға қойып, алыс-

берісін еселей түсудегі Қазақстанның тағы бір басымдығы – темір жол. Бұл бағытта да еліміз 

қытайлық тараппен нақты жұмыстар жүргізіп те жатыр. Мәселен, бірлесе қабылданған 

шаралардың нәтижесінде «Үрімші (Қытай) – Қазақстан – Ресей – Латвия – Роттердам 

(Нидерланды)», «Чанша (Қытай) – Қазақстан – Түркіменстан – Тегеран (Иран)», «Лодзь 

(Польша) – Ресей – Қазақстан – Чэнду (Қытай)» бағыттары бойынша жаңа контейнерлік 

пойыздары іске қосылды. Соның арқасында «Қытай – Еуропа – Қытай» бағыты бойынша 

Қазақстан арқылы контейнерлік тасымалдау көлемі 2015 ж. бастап жыл сайын екі есе 

қарқынмен өсе түсуде. Қытайдан Еуропаға қарай контейнерлік пойыз 2016 жылмен 

салыстырғанда 1,4 есеге артып отыр. Кері қарай бағдарда да транзиттік тасымал көлемі 1,6 

есеге артқаны белгілі. Демек, елімізге «Қытай – Еуропа – Қытай» бағыты бойынша 

контейнерлік тасымалдау көлемін 2020 ж. 2 миллионға дейін ұлғайтуға және транзиттік 

тасымалдан түсетін пайданы 5 миллиард АҚШ долларына жеткізуге мүмкіндік бар дегенді 

білдіреді [8]. Бұл «Жібек жолы» немесе «Бір белдеу, бір жол» бағдарламаларының 

шеңберіндегі Қазақстан-Қытай қатынастарының сапалық деңгейін көрсетеді. 

Си Цзиньпин осы форумда сөйлеген сөзінде Қазақстанның «Нұрлы жол» 

бағдарламасымен бірге, әлемнің басқа елдеріндегі жолмен байланысты бағдарламаларын 

атап өтті: «... строительство «Пояса и пути» предполагает не начало с чистого листа, а работу 

на основе сопряжения уже существующих стратегий и использования взаимодополняющих 

преимуществ. Мы осуществили сопряжение инициативы «Пояс и путь» с Евразийским 

экономическим союзом, выдвинутым Россией, с Генеральным планом по взаимосвязи и 

взаимному доступу, выдвинутым АСЕАН, с казахстанской программой «Светлый путь», с 

турецким проектом «Центральный коридор», с монгольской программой «Путь развития», с 

вьетнамским проектом «Два коридора, один круг», с великобританской стратегией Northern 

Powerhouse, с польским планом «Янтарьный путь» и так далее» [4; 730]. 

Қытай тарапы «Бір белдеу, бір жол» жобасы аясында әлем елдерімен ғылым, 

технология және инновация саласында ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі. Өйткені ХХІ ғ. 

заманауи технологиялар мен инновацияларды қажет ететін заман. Олар ғылымның жетістігі 

арқылы нәтиже береді. Бұл жерде ынтымақтастық халықаралық деңгейде жүруі тиіс. 

Бірлескен лабораторийлер мен технопарктер жасау, ол жерде ғылыми зерттеулер жүргізу 

арқылы алынған ноу-хау нәтижелермен өзара алмасу халықаралық байланыстарды нығайта 

түседі.  
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Қазақстан Қытаймен көрші болғандықтан, «Бір белдеу, бір жол» бастамасы 

аясындағы халықаралық ынтымақтастық біздің еліміз үшін де маңызды. Еліміздің сыртқы 

саясатында Қытай геосаяси және геоэкономикалық тұрғыдан стратегиялық әріптес. 

Сондықтан демографиялық әлеуеті күшті, экономикасы жақсы дамыған Қытайдың қандай 

жоспарлары барын талдап, сараптап отыру бүгінгі күні Қазақстан үшін өзекті мәселелердің 

бірі.   

Қорыта келе, бір кездегі Қытайдан бастау алған Ұлы Жібек жолы бүгінде де жалғасын 

табуда деп айтуға негіз бар. Ұлы Жібек жолының заманауи түрі XXI ғасырда да бүкіл 

адамзат баласының назарын «Бір жол, бір белдеу» атты жаңа жобамен өзіне аударуда. 

Кешегі Ұлы Жібек жолы да, «Бір жол, бір белдеу» атты бүгінгі жаңа жоба да Азия жерінде 

пайда болуымен де ерекшеленеді.   

«Бір белдеу, бір жол» жобасы тек қана көлік-коммуникациялық мәселелерден 

тұрмайды. Оның шеңберінде экономикалық, сауда, қаржы, мәдени ынтымақтастық 

бұрынғыдан да нығая түсетіні сөзсіз. Біз олар туралы алдағы мақалаларда қарастыратын 

боламыз. 
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капиталының сапасын көтеруге бағытталған білім беру саласындағы бес қадам 

жоспарланған. Елбасымыз тарихтың маңызы туралы «Өркениетті алға бастырар ғылым 

десек, соның бірден-бір саласы жас ұрпақты дәл тарихтай отаншылдыққа, ұлтжандылыққа, 

әділдікке тәрбиелей алмайды»-дейді. 

Отансүйгіш ұрпақ тәрбиелеу үшін Отан тарихын сапалы әрі тиімді оқыту қажет. 

Бүгінгі орта білім беру жүйесіндегі Отан тарихын оқытуды «өлкетану» пәні арқылы бекітетін 

болсақ, оқушының тарихи санасының қалыптасуы мен патриоттық сана-сезімі анағұрлым 

арта түсер еді. Себебі, «Өзгені тану үшін, алдымен өзіңді тани біл!» деген жалпыадамзаттық 

қағиданы басшылыққа ала отырып, Қазақстанның мектептерінде өлкетану пәнін енгізіп 

оқыту – Отан тарихын өлке тарихы арқылы тануға негіз қалар еді. Мектепте өлкетану 

жұмыстарын жүргізу, жинаған материалдарды тарих сабақтарында пайдалану өте маңызды. 

Сабақ барысында өлкетану материалдарына көп уақыт бөле алмайсың, сондықтан өлкетану 

бойынша жеке курстарда оқыту керек. 

Қазақстанның барлық өңірлерінің өлке тарихы жазылған дайын оқу әдебиетітерінің 

жоқ екенін ескере отырып, оқушылардың өзіндік ғылыми негізді ізденістері мен 

шығармашылығына негізделуі қажет. 

Туған жер тарихын білу арқылы мектепте мұражайлар ұйымдастыруға да болады. 

Отандық тарихтан білім беруде оқытудың ғылыми және әдістемелік деңгейін көтеруді талап 

етеді. Туған жері мен елінің, халқының өткен өмірі мен бүгінгі тіршілігін оқытып үйрету 

оқушыларды азаматттық пен ұлтжандылыққа, Отанға деген сүйіспеншілікке тәрбиелейді, 

жеке тұлғаның дамуына септігін тигізеді.  

Тұңғыш Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында «Туған жер» бағдарласы берілген тапсырмаларды орындау мақсатында 

«Өлкетану» курстарын құрастыруды алға қойып, 5-сыныпқа арналған бағдарлама және 

жұмыс дәптері дайындалды. Осыған орай өлкетану курсы бойынша 5-сыныпқа арналған 

бағдарлама және жұмыс дәптерін құрастырудыға өз тәжірибеммен бөлісемін.  

Элективті курс бағдарламасын және соған сәйкес жұмыс дәптерін дайындауға негіз 

болған 2018 жылы Алматы кітап баспасынан Н.Бейсенбекова, Л.Шотбакова, Г.Смагулова, 

Б.Абдикерова авторлығымен шығарылған Қарағанды облысының «Өлкетану» 5-7 сынып 

оқушыларына арналған оқулық. 

Өлкетану элективті курсының басты мақсаты: білім алушыларды шынайы патриотизм 

рухында тәрбиелеу, өлкетану туралы білімді терең меңгерту, дамыту. Ол өз өлкесіне, 

қаласына, ауылына, өз тарихына, мәдениетіне, салт-дәстүріне, сондай-ақ өз Отаны 

алдындағы адамгершілік борышына сүйіспеншілігінен, мақтанышы мен адалдығынан көрініс 

табады. Өлкетану материалдары негізінде оқушылардың рухани және азаматтық қасиеттерін 

тәрбиелеуді, қосымша білім алуын қамтамасыз етуді көздейді. Бесінші сыныпта өлкеңнің 

рухани құндылықтарын аңыздар, тарихи ескерткіштер, мәдениет және музыка арқылы 

танып-біледі. Өлкетану курсын зерделей отырып, оқушы өзің туған өлке жайлы аңыз, 

ертегілермен танысып, өзіндік зерттеу жұмысын жүргізе алад және  жоба құрып, өз 

бақылаулары жайлы күнделік жаза алады.  

5-сынып білім алушылар үшін элективті курс және жұмыс дәптер жасаудағы негізгі  

мақсат: туған өлке туралы аңыз-ертегілер, әңгімелер, тарихи құндылықтарды зерделей 

отырып, жасөспірімдердің бойында белсенді азаматтық ұстаным қалыптастыру және 

отансүйгіштік сезім тәрбиелеу. 

Аталған мақсаттарға сәйкес білім берудің келесі міндеттері шешілуі тиіс: 

1. Оқушылардың танымдық қызығушылықтарын тереңдету; 

2. Практикалық және интеллектуалдық дағды мен шеберлікті  қалыптастыру және 

дамыту; 

3. Жеке тұлғаның бойында ізденушілік-зерттеушілік қасиетін, экспедициялық 

жұмыс дағдыларын қалыптастыру; 
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4. Әр түрлі тәсілдермен оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытатын 

өлкетану жұмысындағы кешенділікті сақтау: жалпы оқу біліктілігі мен дағдысын, 

байқағыштықты, ойлауды, қиялдауды, ғылымдарға деген сүйіспеншілікті, білімдарлықты 

және мәдени деңгейін, әдеби туған өлкеге және Отанға деген сүйіспеншілік пен патриоттық 

сезімдерді тәрбиелеу.  

 Өлкетану курсы жергілікті жердің қыр-сырын ашып көрсету арқылы 

география, тарих, әдебиет, музыка пәндерді оқу білімімен логикалық түрде толықтырады. 

 «Өлкетану» курсына негізделіп жасалған 5-сынып оқушыларына арналған жұмыс 

дәптерінің басты тұжырымдамасы: 

1. Мектепте тарихи-өлкетану жұмысын жүргізу арқылы оқушыларды патриоттыққа, 

толеранттылыққа, руханилыққа тәрбиелеу 

2. Туған жер мұрасын және Отан тарихын меңгерген тарихи сананы қалыптастыру 

3. Оқушыны өзіндік іс-әрекет жасауға үйрету, оның интеллектісін дамыту 

«Өлкетану» элективті курсы 34 сағатқа арналған бағдарлама. Сол бағдарламаға сәйкес 

оқушыларға арналған жұмыс дәптері әзірленді. Жұмыс дәптерінің мазмұны мен құрылымы 

курсқа сәйкес жасалды. Жұмыс дәптері болғандықтан, ондағы тапсырмалар мен жұмыс 

түрлері әр түрлі болып келеді.  

Кестеде негізгі орта білім беру деңгейінің 5-сыныбы үшін «Өлкетану» пәнінің ұзақ 

мерзімді жоспары беріледі.  

 
р/с    Тақырыптар  Мақсаты  Сағат саны  

І бөлім.Қазақстан тарихы 

 1- бөлімше. Туған өлкенің аңыз-ертегілері 

1 Кіріспе. Біздің өлке-Сарыарқа 5.І.1.1- өлкетану курсының мақсат-міндеттерін, Сарыарқа 

төсінің ерекшелігін анықтау; 

1  

2 Туған өлкенің аңыздары 5.І.1.2 -туған өлке туралы, Алаша хан туралы аңыз-әңгімені 

білу; 

1  

3 Ертегілер мен аңыздардың тарихы  5.І.1.3 - аңыз-ертегілердің мән-мағынасын түсіну және талдау; 1  

4 ХIV-XV ғасырдағы аңыздар 5.І.1.4 -өткен ұрпақтың тарихи және мәдени мұрасын білу; 1  

5 Жер атаулары туралы аңыздар 5.І.1.5-туған өлкенің жер атауларын білу, мағынасын түсіну; 1  

6 Су атаулары туралы аңыздар 5.І.1.6-туған өлкенің су атауларын білу, мағынасын түсіну; 1  

7 Тылсымға толы Сарыарқа 5.І.1.7 өткен ұрпақтың тарихи және мәдени мұрасын сақтау 

мен толықтыруды ұғыну, қолдану; 

1  

8 Ұлы дала бояулары 5.І.1.8-аңыз-ертегілер бойынша суреттер коллажын жасай 

отырып, оның терең мағынасына баға беру; 

1  

 2-бөлімше. Біздің айналамыздағы тарихи ескерткіштер 

9 Туған өлкедегі ескерткіштер 5.І.2.1 -. тарихи ескерткіштер, археологиялық, архитектуралық 

ескерткіштер, ерте замандағы тұрақтардың, елді мекендердің, 

қалалардың, қорғандардың, қорымдардың сызба-нұсқаларын 

жасау, әдеби мұра көздерін анықтау; 

1  

 Ескерткіштер- ел тарихы 5.І.2.1 -туған өлкедегі ескерткіштерді білу, анықтау; 1  

 Сарыарқа өңірінің қорымдары 5.І.2.2 -ежелгі қорымдар туралы білу; 1  

 Тастағы тарихи таңбалар 5.І.2.3 -өлкедегі петроглифтер тарихын түсіну, маңызын 

анықтау; 

1  

 Тобықтыда Құнанбай бәрінің туы 

болыпты! 

5.І.2.4 -туған өлкенің тарихи – мәдени мұраларын білу; 1  

 Қоянды жәрмеңкесі 5.І.2.5 -туған өлкенің маңызды ескерткіштерінің пайда болу 

тарихын білу; 

1  

 VIII-XII ғасырлардағы кесенелер 5.І.2.6 -туған өлкедегі тарихи ескерткіштердің құндылығын 

түсін; 

1  

 XV-XIX ғасырлардағы кесенелер 5.І.2.3 туған өлкенің маңызды ескерткіштерінің  құндылығын 

түсіну, тарихын сипаттау; 

1  

 3-бөлімше. Өңірдің тарихи тұлғалары: билер, батырлар мен палуандар 

 Өңірдің атақты билері 5.І.3.1 -туған өлкенің тарихына кірген билерді білу, 

тұлғалардың туған өлке тарихына бекер кірмегендігін 

1  
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дәлелдей алу; 

 Қаз дауысты Қазыбек би және оның 

шешендік сөздері   

5.І.3.2 -Қазыбек би Келдібекұлы туралы мәліметтер жинақтау 

арқылы, тұлғасын зерттеу;  

1  

 Шешен сөздің білгірі 5.І.3.3 -Байдалы би және Жанқұтты Ботантайұлының шешендік 

өнерін оқып-білу; 

1  

 Елдікті қорғаған батырлар 5.І.3.4 -қазақ халқының ХVIII-ХІХ ғ.ғ өлкемізде өмір сүрген 

батырлар туралы мәлімет арқылы, олардың жасаған ерліктерін 

түсіну; 

1  

 Ұлы Отан соғысының батырлары 5.І.3.5 -М.Мамраев, Н.Әбдіров есімді Ұлы Отан соғысына 

қатысқан жерлестеріміздің батырлығы туралы оқып-білу,  

тұлғалардың туған өлке тарихына бекер кірмегендігін 

дәлелдей алу; 

1  

 Күш сынасқан палуандар 5.І.3.6 -өлкеден шыққан палуан, спортшылардың өмірбаяны 

туралы мәліметтер арқылы, сіңірген еңбектерін оқып-білу; 

1  

 Өңіріміздің ақын-жыраулары  5.І.3.7 -өлкеміздің рухани мәдениетіне үлес қосқан ақын-

жырауларымыз және олардың шығармашылығы туралы 

түсіну; 

1  

 Бұқар жырау және оның 

шығармалары 

5.І.3.8  -ХVIII ғасырда өмір сүрген атақты жырау, Абылай 

ханның кеңесшісі Б. Қалқаманұлының өмірі мен шығармалары 

туралы оқып-білу; 

1  

 4-бөлімше. Жәдігерлер сыр шертеді 

 Орталық Қазақстандағы қола 

дәуірінің жәдігерлері 

5.І.4.1  -тарихи жәдігердің не екендігін білу;   

 Сақ дәуірінің жәдігерлері  5.І.4.2  -тарихи мұраны жеткізудегі жәдігердің рөлін білу;   

 Өлкедегі мұражайлар 5.І.4.3  -нақты жәдігерлер нені білдіретінін түсіндіре білу;   

 Облыстық тарихи-өлкетану 

мұражайы 

5.І.4.4  -өлкенің мұражайын саяхаттау арқылы құнды 

жәдігерлердің рөлін білу; 

  

 Мектептегі мұражай   5.І.4.5 -мектептегі мұражай, оның құрылымы, тарихы туралы 

зерттеу;  

  

ІІ бөлім. Музыка 

 1-бөлімше. Туған өлке симфониясы 

 Арқа жерінің күйшілік өнері 5.ІІ.1.1  -туған өлкедегі музыкалық өнердің ерекшеліктері 

туралы түсіну; 

1  

 Арқаның әншілік өнері 5.ІІ.1.2  -әншілер мен композиторлардың  шығармаларымен  

танысу, әндерін қолдану;  

1  

 Менің туған өлкемнің 100 әні мен 

әуені 

5.ІІ.1.3 -менің туған өлкемнің 100 әні мен әуенін анықтау; 1  

 Ұлттық домбыра күні 5.ІІ.1.4  -домбыраның тарихын, Қазақстанның ұлы күйшілерін 

анықтау, «Audacity» бағдарламасын қолдану;   

1  

 Қорытынды сабақ 5.ІІ.1.5  -білім алушылардың  курс мазмұнын ұғыну деңгейін 

анықтау, қорытындылау 

1  

 

Осы бағдарламаға сәйкес оқушылардың өзіндік жұмысқа баулу үшін жұмыс дәптер 

құрастырылды. Жұмыс дәптердегі тапсырмаларды орындауға қойылатын талаптар 

1. Алдымен курстағы берілген мазмұнымен танысу  

2. Тапсырмалар әр түрлі деңгейде. Сондықтан мұғалімнің көмегімен орындау 

қажет. 

3. Берілген ұсынымдарды ескере отырып, тапсырмаларға нақты әрі қысқаша 

жауап жазған жөн. 

 Жұмыс дәптерінің жалпы сипаттамасы: оқушыға арналған алғы сөз, шартты белгілер 

және жалпы мазмұны, тапсырма түрлерінен құралады. Әр тақырыпқа екі немесе үш 

тапсырмадан келеді. Жұмыс дәптердегі орындалатын тапсырма түрлері төмендегідей: 

1. Мәтінмен жұмыс 

2. Суреттермен жұмыс 

3. Кесте, сызбалар (сәйкестендіру, Венн диаграммасы, т.б) 

4. Сандармен жұмыс 
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5. Сөзжұмбақ,логикалық тарихи есептер 

6. Эссе жазу 

7. Шығармашылық жұмыстар (АКТ мүмкіндіктерін пайдалану,шағын жобалар 

дайындау) 

8. Тест тапсырмалары 

Әр тапсырмаға жекелей тоқталатын болсақ, мысалы мәтінмен жұмыс түрлері 

бірнешеу. Бұл тапсырмада оқушы мәтінмен жұмыс жасай отыра, сұрақтарға жауап береді (1 

сурет). 

 

Бұл тапсырмада суретпен жұмыс және сұрақтар ұсынылады. Жұмыс дәптерде 

суретпен жұмыс түрлері бірнешеуі құрастырылды. (2 сурет) 
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Сәйкестендіру тапсырмасы оқушыларды білімдерін қолдану деңгейін дамытады (3 

сурет). Осындай тапсырмалар түрі жұмыс дәптерінде бірнешеуі кездеседі.  

 
Оқушылардың функционалды сауаттылықтарын арттыруға көмек болатын логикалық 

тапсырмаларда құрастырылды, соның ішінде тарихи есептермен жұмыс түрлері (4 сурет) 

Жалпы 

жұмыс дәптері мен бағдарламаның басты мақсаттарының бірі оқушыларды 

шығармашылыққа баулу. Осыған сәйкес бірнеше тапсырмалар жасалды (5 сурет) 
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Өлкетану жұмыстарын жүргізуде АКТ мүмкіндіктерін пайдалану үшін оқушыларға 

бірнеше тапсырма түрлері дайындалды. Мысалы:  

1. «Ескерткіштер – ел есінде» тақырыбында Power Point-пен жұмыс жасау  

2. Audacity бағдарламасымен Қарағанды туралы әндерді жазу, папури құрастыру. 

Бұл бағдарлама музыка әуендерімен жұмыс жасауға арналған.  

3. Өңіріміздегі мұражайларға виртуалды саяхат жасау 

Виртуалды саяхат жасау үшін оқушыларға арналған сілтемелер ұсынылады. Сол 

сілтемеге өтіп, мұражаймен танысып, алған әсерлері бойынша жұмыстар жасайды. Сілтеме 

түрлері:  

1. http://mystery-search.ru/kak-my-pobyvali-v-karlage/   

2. http.//museum karaganda.kz/kz/videoekskursiya 

3. https://wiedergeburt.asia/muzej-pamyati-zhertv-politicheskix-repressij-posyolka-

dolinka-muzej-karlaga/ 

4. https://www.youtube.com/channel/UC09xHFuYIb1eiFEb_mWldkA 

Жалпы жұмыс дәптер Қазақстан тарихы және музыка пәндерімен пәнаралық 

байланыста жасалған. Қарағанды облысының тарихы және музыкасына сәйкес 

құрастырылды.  

Қорыта келгенде өлкетану бойынша жасалған бағдарлама және жұмыс дәптерінен 

күтілетін нәтижелер:  

1. Оқу барысында оқушылардың бойында өз өлкесі: оның тарихи және мәдени 

дамуы, белгілі адамдары жайлы білім жүйесі қалыптасуы тиіс.  

2. 5-сынып оқушылары өлкетану жұмысының мазмұнына өлкенің тарихи өткені, 

археологиялық ескерткіштерін, мәдени ескерткіштерін, әр түрлі жанрдағы фольклорлық 

материалдарды, ұлттық ерекшелігі бар қолөнерді, өлкенің атын шығарған атақты 

тұлғалардың өмірі мен шығармашылығын зерттейді 

3. Жыл бойы жүргізілген жұмыстың нәтижесі мектептің өлкетану конференциясында 

қарастырылады, үздік жұмыстар марапатталады және аудандық, қалалық конференцияға 

ұсынылады. Яғни оқушыларды шығармашылыққа қызығушылығы артады. 
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2015 жылдың еліміздің тарихындағы, халқымыздың тағдырындағы алатын орны 

ерекше. Биыл Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл. Соңғы кезеңде әсіресе еліміз 

тәуелсіздік алғаннан бергі уақытта тарихымызға көпшіліктің қызығушылығы арта түскенін 

айта кету керек. Бұл түсінікті де. Кез келген ұлт, ел үшін өткенін білу, зерделеу басты шарт. 

Қазақ тарихында әр дәуірдің алатын өз орны бар. Сондай дәуірлердің бірі - қазақ 
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хандығының дәуірі.  

Мемлекет тарихындағы атаулы кезеңдерді атап өту игі дәстүрлерге айналуы тиіс. 

Мәңгілік Ел қазақ хандығының 550 жылдық мерейтойы өткенді таразылап, болашаққа бастар 

жол болу керек. Бұл бүгінгі қоғамдық ойдағы зиялы қауымның ортақ пікірі. Тарихта аты 

алтын әріптермен қашалып жазылған Жәнібек пен Керей құрған қазақ хандығы қаншама 

қилы заманды басынан кешірді. Бабалар ісін жалғастырушы бүгінгі ұрпақ тұғыры биік 

тәуелсіздікке қол жеткізді. Көп ұлтты бүгінгі қазақ елі өзге елдермен терезесі тең татулық 

дәстүрін сақтап келеді. Сондықтан еліміздің елдігін көрсететін айтулы даталарды ұлт болып 

ұлықтауымыз керек. Осы мақсатпен бұл мақалада қазақ ханы Қасымның елдің ішкі, сыртқы 

саясатын жүзеге асырудағы рөліне тоқталуды мақсат тұттық.    

Қазақ хандығының нығаюы, оның құрамында этникалық аумақтың бірігуі XVI 

ғасырдың басында Қасым ханның билік ету кезімен байланысты. Оның билігі тұсында Қазақ 

хандығының мемлекеттік аумағы барлық қазақ ру-тайпалары мекендеген этникалық 

шекаралармен толық дерлік сәйкес болатындай етіп кеңейтілді.  

Қазақ хандығының негізін салушылардың бірі Жәнібек ханның ұлы Қасым 1445 жыл 

шамасында туған. 1513 жылы күзде Шу өзені жағасында онымен Шағатай ұрпағы Саид хан 

арасында жүздесу болған кезде, олардың замандасы Мырза Хайдар Дулати: «Қасым ханның 

жасы алпыстан асып, жетпіске жақындаған еді...Қасым хан жасының ұлғаюына байланысты 

ханды қарсы ала алмайтынына кешірім өтініп, Жошы әулетінен тараған кейбіреулерінің 

жасы елу мен алпысты алқымдап қалған отыз-қырық сұлтанды, солардың ішінде Жаныш 

хан, Таныш хан, Мамаш хан, Жан Хайдар сұлтан, Қарыш сұлтан және тағы басқаларға тізе 

бүгіп құрметпен қарсы алсын деп бұйырды»,- деп жазды [1, 309 б].  

Қасым ханның Жаһан бегім есімді анасы Шайбани хан және оның бауыры Махмұд 

сұлтанның шешесінің туған сіңлісі болатын. Сондықтан Дешті-Қыпшақтағы саяси билік 

үшін бір-бірімен жан аямай шайқасқан Қасым хан мен Мұхаммед-Шайбани туған бөлелер 

болып келеді. 

Шайбани ханның қазақ билеушілерімен XV ғасырдың 80-жылдарындағы соғыстарын 

суреттеуге байланысты деректемелерде Қасым сұлтан Қыпшақтың «белгілі сұлтандары мен 

даңқты баһадүрлерінің» бірі және Бұрындық ханның атты әскерінің басшысы делінген. 

Жұрттың пікірі адамды билікке лайық деп тапса, көбінесе биліктің өзі қуып келетіні 

қашаннан белгілі. XVI ғасырдың басына қарай Қасым сұлтанның жеке билігі қатты күшейді. 

Қасым сұлтанның күшеюін оның, ағасы Әдік сұлтанның Шайбани хан 1503 жылы Ташкентті 

басып алғаннан кейін көп ұзамай қайтыс болуымен байланыстыратын Мырза Мұхамед 

Хайдар Жәнібек хан ұлы жағдайының нығаю себептері жайлы ешнәрсе айтпайды.  

Бұл деректерді біз Махмұд ибн Уәлидің дерегінен табамыз, ол Шайбани ханның 1504 

жылғы көктемнің басындағы Әндіжанға жорығын суреттей келіп, былай деп хабарлайды: 

«Бұл кезде Қасым хан маңғыттардан көмек алып, солардың қолдауымен бүкіл Қыпшақ 

даласында үстемдікті қаратып алды, сөйтіп оның Ташкент пен Түркістан шегіне 

шапқыншылық және шабуыл жасауына мүмкіндігі болды» [2, 178 б].  

«Уақыт қастерлі қасиетке айналдырған үлкенге бағыну дәстүрін ұстанған нағыз дала 

ұлы ретінде Қасым сұлтан әкесінің үлгісі бойынша бастапқыда барлық жағынан Бұрындық 

ханның айтқанынан шықпай, бас иіп жүрді», - деп жазды өзінің Тарих-и Рашиди еңбегінде 

Мұххаммед Хайдар Дулати [1, 309 б]. 

Қасым сұлтан хандықтағы билік пен инициатива іс жүзінде өз қолында екенін 

білгенімен, көреген саясатшы ретінде ол сақ болды, жағдай мәселенің шешілуін тездетуге 

мүмкіндік беретін жерде шыдамдылықпен аңысын аңдай білді. Мырза Мұхамед Хайдардың 

айтуынша: «Қасым хан хан тағына отырмай жатып-ақ оның үстемдігінің күштілігі 

соншалықты жоғары болғандықтан Бұрындық ханды ешкім ойына алмайтын. Алайда Қасым 

хан Бұрындық ханның жанында болуды қаламайтын. Өйткені оның жанында болатын болса, 

оны құрмет тұтуға тура келеді.  Егер құрмет көрсетпеген жағдайда ханға қарсы шыққандық 
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болар еді, ал оған бағынуды жаны қаламады. Сондықтан да ол Бұрындық ханнан аулақ 

жүруге тырысты» [1, 307 б]. 

Хандықтағы аса ықпалды екі адамның бақталастығы сайып келгенде құдіретті де 

жігерлі сұлтанның жеңіске жетіп, бар беделінен айрылған ханның қуылуымен аяқталды. 

1511 жылдың күзінде Бұрыңдық маңайындағы бір топ адаммен бірге Мауараннахрға кетті. 

Хандықта жоғарғы билік Жәнібек ұрпақтарына көшті, олардың ішінде бірінші болып оның 

ұлдарының ең дарындысы Қасым сұлтан хандық құрды. 

Бұрындық ханның Шайхым, Санжар-Жаһан, Жаһан-Бақты, Кімсін деге төрт ұлы және 

бірнеше қызы болған. Оның Дәдім ханым деген бір қызын
 
Жәнібек ханның немересі, 

болашақтағы қазақ ханы Шығай сұлтанға ұзатылған. Басқа үшеуі XV ғасырдың 90-

жылдарында Шайбани ұрпақтарына: біреуі - Мұхаммед Шайбани ханға, екіншісі- Шайбани 

ханның інісі Сұлтан Махмұдқа, үшіншісі Шайбани ханның ұлы Темір сұлтанға күйеуге 

берілген еді Михр Сұлтан ханым деген соңғысы Самарқандта тұрған және сақталып қалған 

вақфтық құжаттардан көрінгеніндей, ірі меншік иесі болған. Бодандары безген Бұрындық 

хан міне соған барған. Оның бұдан кейінгі тағдыры бізге белгісіз, сірә, ол жат жерде жүріп 

өлген болса керек [3, 248 б]. 

Қасым ханның жеңімпаз әскерінен үнемі жеңіліп қалып отырған және ең бастысы, 

қазақ әміршілерінің Мәуереннахрға басып кіру қаупінен қорыққан Мұхаммед-Шайбани хан 

қазақтар көшіп жүретін қоныстарына шекаралас иеліктерін күзету үшін жауынгерлік 

қосындар ұстауға мәжбүр болды. Ол әскери қосындар тіпті мемлекетке қатерлі қауіп төнген 

кезде де өздеріне сеніп тапсырылған аудандардан кетпейтін еді. Мәселен, Хорасанда болған 

кезінде Шайбани хан жаңа парсы мемлекетінің негізін қалаушы Исмаиил шахтың аттанысқа 

шыққаны туралы хабар алып, дереу Түркістанға, Ташкентке, Әндіжанға және басқа 

аймақтарға жаушылар жіберіп, облыстардың билеушілері мен сұлтандары өз қосындарымен 

бірге күш қосу үшін дереу Мервке келуді талап еткен. «Бұйрыққа сәйкес әрқайсысы өз 

икталарынан аттанып кетті,-деп жазады «Бахр әл-асрардың» авторы. «Бірақ бұған Көшім хан 

қосылған жоқ, ол қазақ Қасым ханның шабуыл жасау қаупін төңдіруі себепті Түркістанда 

қалып қойды» [3, 43 б]. 

Қасым ханның билік еткен соңғы жылдарындағы қазақ билеушілері мен 

шайбанилердің өзара қатынастары шиеленіскен  қалпында қала берді. Деректемелерге 

қарағанда, негізгі күрес Ташкент төңірегінде жүрген; бұл уәлаяттың билеушісі Сүйінші-

Қожа ханның қазақтармен бірнеше рет шайқасуына тура келген. Айта кетелік, ол ғана емес. 

Васифидің хабарлауынша, қазақтарға қарсы Көшім хан бастаған шайбани сұлтандарының 

бірлескен жорығы жасалған, ол сірә, 1516-1517 жылдың қысында болса керек [2, 196 б]. 

Сыр өңірі қалалары үшін Мұхаммед Шайбани хан мен оның мирасқорларына қарсы 

екі ғасырға созылған күресі қазақ хандары тарапынан да, Мауараннахр билеушілері 

тарапынан да зор табандылығымен және қаталдығымен ерекше болды.  

Қазақ хандарына бұл қалалар Шығыс Дешті Қыпшақта өз билігін нығайту үшін және 

ішкі талас-тартыстарға қарсы күресте тірек пункттер ретінде керек болды. Бұл қалалар Қазақ 

хандығының экономикалық күш-қуатын нығайту үшін сонымен қоса саяси басқару орталық 

ретінде керек болды. Қалалар әміршілердің егіншілерден, қолөнершілерден алатын салық 

түсімдері және керуендері осы сауда орталықтары арқылы Орта Азияға жүріп өтетін 

саудагерлерден алынатын баж салығы зор рөл атқарды. Осының бәрі қазақ билеушілерінің 

Сырдария қалалары үшін күресте табандылық көрсетуін түсіндіріп береді [2, 196 б]. 

Қасым хан далалық аудандарды, Оңтүстік Қазақстанның отырықшы-егіншілік 

ауданын қалаларымен қоса Қазақ хандығына берік біріктіру жолында күресті.  Мұхаммед 

Шайбани хан Қазақ хандығының күшеюіне жол бермеуге тырысты және XV ғасырдың 

аяғындағы сияқты, қазақ билеушілерінің сыр өңіріндегі билігінің орнығуына барынша 

кедергі жасап бақты. Сондай-ақ қазақтарға қарсы  жорықтар арқылы да қазақтардың 

Түркістан мен Мауараннахрға келуін тоқтатуға тырысты. Өз тарапынан қазақ хандары 
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Оңтүстік Қазақстан аумағына шығуға табандылықпен ұмтылды, қалалармен тұрақты сауда 

қатынастарын орнатуға тырысты. 

Қазақ сұлтандары жорықтар кезінде олжа түсіріп, тұтқындар алумен қанағаттанбай, 

жер алуға да ұмтылып отырады. XVI ғасырдың бірінші онжылдығының аяғына қарай 

Сырдария бойында Жәнібектің ұлы Жаныс сұлтан билік жүргізді. Жаныс сұлтанның ұлы 

Ахмет 1508 жылы Самарқанд пен Бұхараға шапқыншылық жасады.  

Рузбиханның мәліметтері бойынша, Жаныс сұлтанның бүкіл ұлысында 100 мың адам 

болған, олардан ұрысқа жарамды 30 мың жауынгер шыққан. Оған жауап ретінде 1509 жылы 

Мұхаммед-Шайбани Жаныс сұлтанның ұлысына шапқыншылық жасады. Қолға түсірілген 

олжаның мөлшері мен сан алуан болғаны-соның ішінде қазақтардың он мыңнан астам 

жылжымалы үйі (киіз үйлер), үй жабдықтары, мүлкі, салт мінетін аттар, сиыр, түйе, қой 

туралы Рузбихан келтірген мәліметтерге қарағанда, олардың саны «санауға сан жетпейтін 

қисапсыз көп» болып, оларды кейіннен бірнеше ай бойы тасуға тура келген, мұның өзі 

қазақтардың экономикалық күш-қуаты едәуір мықты болғанын да, оларды толассыз соғыстар 

көп шығынға ұшыратып отырғанын да аңғартады. 

Жаныс сұлтанды талқандағаннан кейін Шайбани Бұрындық ханның орналасқан 

жеріне қарай бет алды, бірақ қазақтар дала түкпіріне шегініп көшіп кетті. Шайбани хан 

қазақтардың Қасым сұлтанның қолына шоғырланған негізгі күштерімен соғысуға батылы 

жетпеді. 

Жәнібек ханның ұлы Қасым сұлтан сол кезге қарай қазақ сұлтандарының арасында ең 

күштісі болып, ол Бұрындық ханмен билікке таласып табысқа жетіп жүрген еді. 

Бұрындықтың тұсында Қасым сұлтанның ұлысы Жетісуда орналасты. Небәрі бір жыл өткен 

соң, Қасым сұлтан қазақ хандығының
 
көрнекті ханына айналады.  

Мұхаммед Хайдар қазақтардың бұл
 
билеушісінің күш-қуатын былай деп ерекше атап 

көрсеткен: «Қасым хан Дешті-Қыпшақты түгелдей өзіне қаратып алғаны соншалықты Жошы 

ханнан кейін бұл жұртта одан құдіретті хан болған жоқ. Мысалы әскерінің саны миллионнан 

асатын еді» [1, 306 б].  

1510 жылы Мұхаммед Шайбани хан Қасым хан басқаратын қазақ ұлысына қарсы 

жорыққа шықты. Өзбектердің басшысы Сығанақ төңірегіне дейін жетіп, өз ордасын Көк-

Қашанға орналастырды да, Темір сұлтан мен Убайдаллах сұлтан бастаған әскерін ілгері 

жіберді. Ұлытау маңындағы бір жерде өзбектер Қасым ханның ордасын шапты. Қазақ ханы 

негізгі күштерімен онда жоқ болатын. Алайда бірнеше күннен кейін өзбектерге Мойынсыз-

Хасанның бастауымен Қасым хан жіберген қазақ әскері шабуыл жасады. Қарсылық көрсете 

алмаған өзбектер қаша жөнелді. Қасым хан оларды өкшелей қуды. Қаруларын тастап, 

көптеген адамдарынан өлідей айрылған өзбектер Шайбани ханның ордасына жетті де, зәресі 

ұшқан ол шегініп кетті. «Талқандалып, тоз-тозы шыққан» олар қыстың аяғында 1510 жылы 

«әбден бейшаралық жағдайда» Самарқандқа қайтып оралды. 

1510 жылдың аяғында Мұхаммед Шайбани ханның қаза табуы және содан кейінгі 

өзбек-шайбани билеушілерінің Темір ұрпағы Бабырмен күресі қазақтардың тұрақты 

қарсыластарын Түркістаннан ығыстырып шығаруына жағдай жасады. Бұл Қасым ханның 

оңтүстік аудандарда өз билігінің нығайтып алуына мүмкіндік берді. 

Қасым хан өзінің Оңтүстік Қазақстанда билігін нығайту үшін пайдаланып қалуды 

қалт жіберген жоқ. Көп кешікпей Сыр өңірінің ең оңтүстіктегі қаласы Сайрам қазақ ханының 

қол астына көшті және Ташкентті қаратып алуға әрекет жасады. Бұл мынадай жағдайларда 

болған
 
еді. 1512 жылы Шайбани ханның немересі Убайдолла сұлтан Құл-Мелик маңындағы 

шайқаста Бабырды жеңіп шықты; Бабыр Кабулға қайтып барды сонан соң одан әскерімен 

Үндістанға аттанды, ол онда «Ұлы Моғол мемлекетінің негізін қалады. Бабырдың 

Сайрамдағы әкімі Қаттабек шайбанилер әскеріне қарсылық көрсетті, алайда қаланы ұстап 

тұруға күші жетпей, оны қазақ ханына бермекші болып шешті. 1513 жылдың көктемінде, 

Қасым хан Қараталда (Жетісуда) болған кезінде оған Сайрамның атақты қала тұрғындары 

барып, оған Қаттабектің атынан қалаға кіруге ұсынды. Ұсыныс қабыл алынды. Қасым хан 
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«Моғолстан шекарасындағы» өз ұлысынан ірге көтеріп, Талас алқабы арқылы Түркістанға 

асығыс аттанды Қаттабек Сайрамды Қасым ханға өз еркімен өткізіп берді Бұдан соң 

Қаттабек Қасым ханды Ташкент билеушісі Шайбани ұрпағы Сүйіншіге қарсы аттануға 

көндірді «Қасым хан деп жазады бұдан әрі Мырза Мұхамед Хайдар өзінін Тарих-и Рашиди 

еңбегінде, «Сансыз көп әскермен Ташкентке аттанды. Сүйінші хан Ташкент бекінісіне 

бекінді. Қасым хан Ташкент бекінісіне барьш, оның алдында бір түн тұрды. Сонан соң ол 

Ташкент төңірегін тонап, қолға түскеннің бәрін алып кетті. Одан әрі ол Сайрамның 

төңірегіне жақындап, мүлік пен мал санын есептеумен айналысты» [1, 307 б]. 

«Зубдат әл-асардың» Шайбани ұрпағына ниеттес авторы Қасым хан мен Сүйінші-

Қожа хан қактығысының басқа бір нұсқасын келтіреді. «Қасым хан, - деп жазады ол,-Дешті 

Қыпшақтың әміршісі болатын. Ол қазақтар мен маңғыттардан тұратын әскерімен Түркістан 

мен Ташкентке жорық жасап, бірнеше қорғансыз адамды тұтқынға алды. Қасым хан 

Ташкентке жақындап келгенде, Сүйінші-Қожа хан оған әскерімен қарсы шықты. Қиян-кескі 

шайқас болды; Қасым хан атынан құлап түсті, бірақ қызу шайқас үстінде қарсыластары 

ханды танымай, оның өмірін осы жағдай сақтап қалды. Нөкерлері оған дереу ат тауып берді; 

Қасым хан тізгінін Дешті Қыпшақ жағына бұрды» [3, 116 б]. 

Мұхаммед Хайдар Дулаттың айтуынша, моғолдар ханы Сұлтан Саид Қасым ханның 

Ташкентке аттанғанын естіп, онымен бірлесіп қимылдау үшін қалаға жетуге асыққан. 

Ферғана мен Ташкент уәлаяттарының арасындағы Кендірлік деген тау асуында Қасымның 

қайтып кеткені туралы хабар алған Саид хан Ташкентке жалғыз барудан бас тартып, кері 

қайтқан. Сол 1513 жылы күзге қарай ол Шу өзеніндегі Қасым ханға барып, қазақтар ханын 

Шайбани ұрпақтарына жаңа жорық жасау қажет екеніне көндірмекші болды. Бірақ Қасым 

сыпайы түрде бас тартты. 

Мұхаммед Хайдар Дулаттың Тарих-и Рашиди еңбегінде Қасым хан мен моғолдар 

ханы Сұлтан Саид арасындағы келіссөз ежгей-тежгейлі сипатталып былай жазылған: 

«Сұлтан Сайд өмірінің соңғы сәтіне шейін оның кішіпейілдігін ұмытқан емес. Әрқашан 

сырласа қалғанда хан оны еске алып «Алланың нұры жаусын оған» деп құрметпен еске 

алатын. Қасым хан асқан мәрт адам болған деп отыратын және оның қалай танысқанын баян 

ететін-ді» [1, 309 б]. 

1514 жылдың көктемінде Шағатай ұрпағы Саид хан Жетісудан шығып, шамамен 5000 

адам болатын қосынымен Қашғарияға басып кірді. Онда дулат әмірлерімен күресте жеңіп 

шығып, Шығыс Түркістанда орталығы Жаркент болған жергілікті авторлардың тарихи 

хроникаларында Моғол мемлекеті деп аталған жаңа мемлекеттің негізін қалады.  

Орта Азиядағы осылайша өзгерген саяси жағдай Қазақ хандығы жағдайына да әсерін 

тигізді. XVI ғасырдың екінші онжылдығында Қасым хан қазақтың кең-байтақ далалық 

жерінде өз үстемдігін нығайтып алды. Бұл кезде хандықтың шекарасы оңтүстігінде 

Сырдарияның оң жақ жағалауына дейін жетіп Түркістан қалаларының бір бөлігін қосып 

алды, оңтүстік-шығысында Жетісудың тау етектері мен жазықтарының едәуір бөлігін 

қамтыды, солтүстік-шығысында Ұлытау және Балқаш көлі өңірі арқылы өтіп, Қарқаралы 

тауларының сілемдеріне дейін, солтүстік-батысында Жайық өзені аңғарына дейін жетті [4, 

116 б].  

Қазақ хандығы сол кездегі халықаралық қатынастарға біртіндеп тартыла берді. Қазақ 

хандығымен дипломатиялық байланыстар жасауға ұмтылған мемлекеттердің бірі Ұлы князь 

III Василий (1505-1533) басқарған Мәскеу мемлекеті болды.  

Қасым хан билік еткен кезеңдегі Қазақ хандығының тарихқа
 
қазақтардың Батыс 

Европаға дербес этникалық қауым ретінде белгілі болуымен ерекше болды. Москвада 

бірнеше рет (1517 жылы және 1526жылы) болған австриялық дипломат Сигизмунд 

Герберштейн қазақтар туралы өз жазбаларын қалдырған [2, 312 б]. 

Үндістандағы Ұлы Моғол империясының негізін салған, Әмір-Темірдің шөбересі 

Захир ад-дин Бабыр өзінің «Бабырнама» атты тарих еңбегінде Қасым хан туралы: «Дешті-

Қыпшақта Қасым хан билік жүргізіп отыр. Жұрттың айтуына қарағанда қазақ хандары мен 
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сұлтандарының ішінде Қасым хандай құдіретті билеуші болған емес. Оның үш жүз мыңға 

жуық атты әскері бар», - деп жазды [5, 32 б].  

Қасым ханның Мамаш және Хақназар деген екі ұлы болғаны мәлім, екеуі де хан 

болған. Фольклор материалдарына қарағанда, бір қызы атақты ноғай мырзасы Шейх-

Мамайға күйеуге берілген. Оның екінші қызы Шайбани Убайдолла сұлтанға ұзатылған.  

Қасым ханның замандасы Мұхаммед Хайдардың деректеріне қарағанда, бұл билеуші 

хижра бойынша 924 жылы, яғни 1518 жылы қайтыс болған.  

Ал Тахир Мұхаммед өзінің «Раузат-ат Тарихирин» атты еңбегінде Қасым ханның 

қайтыс болған уақытын 1523 -1524 жылдар деп көрсеткен. 

Кейінгі авторлар әл-Ғаффаридің, Хасан бек Румлудың, Мунаджжим-ба-шының және 

басқаларының деректеріне қарағанда, Қасым хан хижра бойынша 930 жылы 1523-1524 

жылдары қайтыс болған [2, 312 б]. 

XVII ғасырдың басындағы автор Қадырғали бектің мәліметтері бойынша, Қасым хан 

Сарайшық қаласында қайтыс болған; «оның қабірі қазір де сонда» [6, 251 б]. 

 Алайда соңғы пайымдау түсінік беруді керек етеді. Жайық аңғарындағы Сарайшық 

қаласының Жошы ұрпақтары үшін шын мәнінде де екінші орталық ретінде маңызы болған 

және онда Жошы тегінен тараған хандар жерленген: Әбілғазының айтуынша, Алтын Орда 

хандары Жәнібек, Бердібек сонда хан тағына отырған; Алтын Орда хандары Меңгу-Темір, 

Тоқтағұл, Жәнібек сонда жерленген. Алайда 1580 жылдар шамасында бұл қаланы орыс-

казактары басып алып, жермен-жексен етіп қиратқан, тағылықпен өліктер де моладан 

шығарылып тасталған. Демек Қадырғали бек өз кітабын жазған кезде қаланың өзі де, Жошы 

ұрпақтарының бейіттері де болмаған. Ол кезде Ресейде тұрған Қадырғали бек бұл 

зұлымдықты білмеген немесе айтқысы келмеген. 

Қазақтардың халық аңызында «Қасым ханның қасқа жолы» ретінде белгілі заңдардың 

жасалуы Қасым ханның есімімен байланыстырылады. 1517-1521 жылдары Қасым хан Қазақ 

хандығының батысында белсенді саясат жүргізеді. Ноғайлардың бір бөлігі қазақ хандығына 

қосылып, батыстағы шекара Еділ өзеніне дейін жетеді. Орыс деректері бойынша Қасым хан 

1521 жылы қыста қайтыс болады.  

Қасым хан тұсында қазақ әскерінің саны 300 мың, халқының саны 1 миллионға 

жетеді. Шекара батыста - Еділге, оңтүстікте Ташкентке дейінгі жерлерді қамтыды.  

Сол замандағы қатарлас өмір сүрген замандастары  Бинаи, Ибн Рузбихан, Бабыр, 

Хондемир, Мұхаммед Хайдар Дулатилердің пікірлеріне қарағанда Қасым хан жүйрік атты 

жақсы көрген, әскери таланты зор, ержүрек, өзгелерді соңынан ерте білетін, моральдық 

қасиетті жоғары адам болған. 

Бірнеше ғасырлық қазақ хандығының тарихында қаншама хандар ел биледі. 

Солардың ішінде ұстанған ұстанымы, саясаты, реформаларының нәтижесінде соңынан үлкен 

із қалдырған тұлғалар бар. Олар Керей хан, Жәнібек хан, Бұрындық хан, Қасым хан, 

Хақназар хан, Тәуекел хан, Есім хан, Тәуке, Абылай, Кенесары хандар. Осы аталған 

тұлғаларды, жалпы қазақ хандығы дәуірін тұтастай қамтыған ғылыми зерттеулерді 

жетілдіру, дамыту бүгінгі күнгі басты мідеттердің бірі деп санаймыз.   

Қасым хан тұсында Қазақ хандығы саяси ықпалын күшейтіп, ірі және қуатты 

хандыққа айналды. Қазақ тарихында Қасым ханның есімі «Қазақ жерін жинақтаушы әрі 

біріктіруші» деген атпен мәңгілікке алтын әріппен жазылып қалды.  
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САНДЖАР АСФЕНДИЯРОВТЫҢ ТҮРКІСТАН АКСР-ДА АТҚАРҒАН 

ҚЫЗМЕТІ 

Аханов А. К., № 30 ЖББОМ тарих пәні мұғалімі, 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті тарих факультетінің  

2-ші курс магистранты,  

 

С.Д. Асфендиаров 20 ғасырдың бірінші жартысындағы Түркістан аймағы мен 

Қазақстан тарихындағы ірі қоғамдық және саяси қайраткерлердің бірі болғаны сөзсіз. Ол 

отаршылдық зорлық-зомбылық пен ұлттық езгіге қарсы күрестің, диктатура мен 

большевиктердің тоталитарлық режимінің орнауының қиын жылдарында саяси күрескер 

және бұқараның беделді жетекшісі ретінде ант берді. Өз жұмысын әскери дәрігер ретінде 

Термездегі алыс шекара гарнизонында бастаған С.Д.Асфендиаров өзін осы аймақтың езілген 

тұрғындарын аймақтық отарлық әкімшілік пен Бұхара әмірлігінің жергілікті феодалдарының 

зорлық-зомбылығынан босату үшін күреске дайындады.Сол уақытта алыс провинцияда 

жұмысын бастаған қызмет майданға жұмылдырылуына байланысты екі жылдан кейін үзіліп 

қалды. Бұл жағдай Санжар Сейітжапарұлының табиғатынан адамгершілік қасиетін одан әрі 

ашытып жіберді, ол бар болмысымен бауырластық империалистік соғысқа қарсы шықты. 

Оған деген ашулану мен ашулану әскери лагерлер тұтқында одан да күшейе түсті, онда ол 

бір жарым жыл болуға мәжбүр болды. 

С.Д. Асфендиаров саяси қайраткер ретінде Түркістанда, патша билігі құлатылып, 

аймақта Кеңес өкіметі орнағаннан кейін демократия үшін күрделі күрес барысында 

қалыптасты. Ол алғашқы мұсылман ұйымдары мен саяси партияларды құруға, оқу 

орындарын ашуға қатысты. Осы оқиғалардың барлығы одан көп еңбек етуін, тіпті 

медициналық қызметінен кетуін талап етті. Ол сауатты және интеллектуалды жағынан өте 

мықты басқа көптеген жергілікті тұрғындарға қарағанда партия мен үкіметтің кәсіби 

қызметкері болады.  

Түркістанда Кеңес өкіметі орнағаннан кейін бірінші рет Денсаулық сақтау халық 

комиссариаты құрылды. Өз жұмысының алғашқы екі жылында бұл органды Николай 

Баранкин, Константин Успенский, Сағдулла Турсунходжаев, Тұрар Рысқұлов, Иван Орлов 

басқарды. Олардың барлығы дәрігер болмағандарына қарамастан, қиын жағдайда олар 

әскери госпитальдар, ауруханалар, дәрігерлік амбулаториялар, қарапайым халыққа арналған 

фельдшерлік орталықтар желісін құруға, дәрігерлер мен фельдшерлердің беделін қалпына 

келтіруге, сондай-ақ Ташкентте Жоғары медициналық мектеп ашуға көп қаражат жұмсады. 

1919 жылы 18 қазанда С.Д. Асфендиаров: Бұл кезде аймақта аштық өршіп, жан-жағын 

әскери майдандар қоршап, азаматтық соғыс жалғасты. Түркістан өлкесінің денсаулық сақтау 

органдары Түркфронт бөліктерін медициналық кадрлармен қамтамасыз ету, қалалар мен 

ауылдардың тұрғындарына, әсіресе орталықтан өте шалғайда жатқан жартылай аштық 

далалық аймақтарға көмек ұйымдастыруда өткір мәселелерге тап болды. Жаңа Халық 

Комиссары өзінен бұрынғылардың жұмысын жалғастыруды жігерлі түрде қолға алды, 

аудандық әскери госпитальға, Пролетар ауруханасына жиі барды, оларды дәрігерлермен, 

дәрі-дәрмектермен және таңғыш материалдармен қамтамасыз ету мәселелерімен айналысты. 

Революциялық әскери кеңестің мүшелерімен С.Д. Асфендиаров Ақтөбе майданына 

сапар шегіп, қайтар жолда Қазалы, Перовск және Чимкент қалаларына шақырды. Жергілікті 

жерлерде ол проблемаларды барлық құралдармен және жедел шаралармен шешуге тырысты. 

Соғыс уақытын ескере отырып, қатаң шешімдер қабылдау қажет болды: ауыстыру және 

төтенше жағдай бөлмелерінің мас күйінде ғана жұмыс жасайтын бірнеше фельдшерін 
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трибуналға беру.«Орынбордағы кептелістің» жойылуы тағы да орталықпен байланыс 

орнатуға мүмкіндік берді. Көптеген келіссөздер мен күш-жігердің нәтижесінде Ресейден 

дәрі-дәрмектердің шағын партиясы алынды, егер олар экономикалық жағынан жұмсалса, бір 

жарым жылға жетер еді. С.Д. Асфендиаров дәрі-дәрмектерді тарата отырып, оларды тек 

мақсатына сай қолдануды талап етті.  

1920 жылдың көктемінде Сырдария облысының аудандарында 7 ұшу отряды жұмыс 

істеді, олар ауыл тұрғындарына медициналық көмек көрсетті.Адам үнемі жазатын 

болғандықтан, С.Д. Асфендиаров қағаздың бағасын жақсы білді және үнемдеуді және оны 

мақсатына сай жұмсауды үнемі талап етті. Ақшаны үнемдеу мәселелеріне қатысты 

Денсаулық сақтау халық комиссариатының 1920 жылғы 3 тамыздағы келесі бұйрығымен 

С.Д. Асфендиаров, менеджер А.Белов және хатшы М.Регилсон: «Қағаз бен жұмыс күшін 

үнемдеу үшін 1920 жылдың 15 тамызынан бастап рецептерде қысқаша жазыңыз».  

С.Д. Асфендиаров алғашқы жылдардан бастап саяси тұрақтылығымен және мінезінің 

беріктігімен ерекшеленді. Осыған қарамастан ішкі партиялық күрес оның мансабына да әсер 

етті. 1920 жылы 9 қаңтарда Түркі комиссиясы С.Д. Асфендиарова Денсаулық сақтау халық 

комиссары қызметінен. Бұл қадам партия-кеңес аппаратын жергілікті ұлттандыруды 

қолдаушы Халық Комиссарлары Кеңесіне дейінгі Т.Рысқұловтың шешуші наразылығымен 

кездесті. Ол С.Д. Асфендиаров нұсқауларға бағынбауға және Халық Комиссариаты 

басшылығына кіруге жол бермеуге, Түрккомиссияның елшісі К.З. Геллер. Бұл қарсыласу 

бірнеше аптаға созылды, оның барысында С.Д. Асфендиаров Денсаулық сақтау Халық 

Комиссариатының міндетімен бірге Түркістан АССР Халық Комиссарлары Кеңесі 

Төрағасының орынбасары қызметін атқарды. 

Ұйымдастыру жұмысы С.Д. Асфендиарова Түркістан Республикасының Денсаулық 

сақтау халық комиссары қызметінде 1920 жылдың 21 шілдесінен желтоқсанына дейін қысқа 

үзілістермен жалғасты. Зерттеуші А.А.Жүнісбаев атап өткендей, ол осы уақыт ішінде: 

облыстың денсаулық сақтау органдарының қызметін қайта құруға; 

орта және жоғарғы басшылықты күшейту үшін? жұмысқа қабілетті кадрларды тарту; 

денсаулық сақтау саласындағы мамандардың санын арттыру мақсатында 

медициналық оқу орындарына жұмылдыруға ең қабілетті жастарды; 

 ескі мекемелерді қалпына келтіру және жаңаларын ашу арқылы медициналық 

мекемелердің қызметтерін кеңейтуге үлес қосу; 

дәріханалар мен фармацевтикалық зертханалар желісін құру; 

профилактикалық және санитарлық-сауықтыру жұмыстарын жүргізу; 

үйлеріне оралуды және 1916 жылғы халық көтерілісінен кейін мұқтаж жандарға 

қажетті медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру және т.б.  

1920 жылы қазан айында С.Д. Денсаулық сақтау халық комиссары және 

ауылшаруашылық халық комиссарының орынбасары қызметтерін атқарған Асфендиаровқа 

да ТүркОАК төрағасының орынбасары міндеті жүктелді. Сол айда С.Д. Асфендиаров 

Бүкілресейлік қазақтар сиезіне қатысты. Осы уақытқа дейін ол облыстың дарынды және 

талантты басшыларының бірі болып саналды. Нәтижесінде олар оның жоғары білімін, кең 

эрудициясы мен ұшқыр энергиясын толық пайдалануға тырысты. Жақсы дайындықпен 

қатар, С.Д. Асфендиарова жоғары ұтқырлығымен ерекшеленді. 

1921 жылы маусымда С.Д. Асфендиаров Мәскеуде РКФСР Халық 

Комиссариатындағы Түркістан республикасының өкілетті өкілі болып тағайындалды. Бұл 

ұйымды И.В. Адамдарды лауазымы мен еңбегіне қарамастан қалай жеңіп шығуды білетін 

Сталин. Көп ұзамай РКФСР Халық Комиссариаты алқасына енгізілген Түркістанның жаңа 

өкілінің хабардарлығы мен сауаттылығына халық комиссары риза болды. 

Мәскеуде С.Д. Асфендиаров РСФСР Бүкілресейлік Орталық Атқару Комитетінің 

жерге орналастыру жөніндегі арнайы комиссиясының мүшесі болып жұмыс істеді. Комиссия 

мүшелеріне Кеңестердің съезіне материалдар дайындау жүктелді. С.Д. Асфендиаров,Түрік 

Республикасы Жер Халық Комиссариатында жұмыс тәжірибесі бар, РСФСР үкіметінің 
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болашақ қаулылары мен қаулыларының жобасына көптеген пайдалы дүниелер қосты. Көп 

ұзамай РКФСР Халық Комиссарлары Кеңесінің Төрағасы В.И. Ульянов РКП (б) Орталық 

Комитеті Түркбюро мүшелігіне кандидаттардың ішінде С.Д.Асфендиаровты ұсынды. 1921 

жылы желтоқсанда IX Бүкілресейлік Кеңестер съезінде Түркістан Автономиялық Кеңестік 

Социалистік Республикасы делегаттарының қатарында С.Д. Асфендиаров. Съезде 

Преснаркомнан Кеңес республикасының ішкі және сыртқы саясаты туралы есеп 

тыңдалды.1922 жылдың басында С.Д. Асфендиаровты Ташкентке партия тазарту үшін 

шақырды. 1922 жылы 30 қаңтарда С.Д. Асфендиаров Тәжікстан Компартиясы Орталық 

Комитетінің жауапты хатшысы Н.Тюракуловтың атына хат жазды. «Мен сенемін, - деп 

жазды ол, атап айтқанда, - мені Мәскеуге мәжбүрлі түрде жіберу оң нәтиже бермейді». 

Үкіметке С.Д. Асфендиаровты ауыстыру тапсырылды.  

1922 жылдың көктемінде С.Д. Асфендиаров Бүкілресейлік Орталық Атқару 

Комитетінің Түркі комиссиясының төрағасы М.П.Томскийдің Сырдария облысының 

бірқатар солтүстік аудандарына сапарында бірге жүрді. Олар Қазалы, Перовский, Түркістан 

және Чимкент аудандарында болып, сол жерде халықтың тұрмыс жағдайымен, егіншілік пен 

мал шаруашылығының жай-күйімен танысты. Болашақта С.Д. Асфендиаров  М.П. 

Томскиймен жиі кездесетін, әсіресе екеуі де Мәскеуде жұмыс істеген кезде.ТүркОАК 

Төралқасының мүшесі болып сайланған. 

Орталық Азияда ұлттық экономиканы қалпына келтіру барысында Түркістан, Бұхара 

және Хорезмнің әлеуетті мүмкіндіктерін біріктіру қажет болды. Түркістандағы бұл 

бастаманы М.С. Эпштейн, Сұлтанбек Ходжанов, Инамжан Хидиралиев, Санжар 

Асфендиаров, Бұхарда - Файзулла Ходжаев, Абдукадыр Мухитдинов, Кара Юлдаш Пулатов, 

Хорезмде - Сұлтанқары Жұманиязов, Тәжім Непесов, Карим Болтаев және басқалар. 1923 

жылы наурызда Ташкентте Орта Азия республикалары басшыларының конференциясы өтті, 

онда үйлестіру орталығы - Орта Азия экономикалық кеңесі (ОртаАзияЭКОСО) құрылды. 

Түркістанның басқа басшыларының қатарында С.Д. Асфендиаров конференцияның делегаты 

болды. Кейінірек ОртаАзияЭКОСО кездесулеріне қатыса отырып, ол аймақтағы бауырлас 

халықтар арасындағы экономикалық және саяси қатынастарды орнатуға үлкен үлес 

қосты.1923 жылы наурызда С.Д. Асфендиаров Түркістан Компартиясының VII съезіне 

қатысты. Делегаттар өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығын қалпына келтіру, сауда мен мәдени 

құрылысты құру және басқа да проблемаларды үлкен қызығушылықпен талқылады. 

Конгрессте С.Д. Асфендиаров ҚКП Орталық Комитетінің мүшелігіне сайланды. Съезд 

жұмысы аяқталғаннан кейін көп ұзамай Орталық Комитеттің алғашқы ұйымдастыру 

пленумында ол Орталық Комитеттің жауапты хатшысының орынбасары М.С. Эпштейн. Осы 

сәттен бастап оған одан да өршіл саяси міндеттер жүктелді. 

1923 жылы 31 наурызда Татарстан Компартиясы Орталық Комитетінің жауапты 

хатшысы М.С.Эпштейн РКП (б) ХІІ съезіне қатысу үшін Мәскеуге кетті. Съез аяқталғаннан 

кейін ол орталықта жұмыста қалды. Оның орнына ұсынылған Г.И. Мейсон ешқашан 

жұмысқа кіріскен емес. Мұндай жағдайда Орталық Комитет жұмысының барлық 

ауыртпалығы С.Д. Асфендиарова. Ол қатаң саясат пен әртүрлі шараларды қолдана отырып, 

жолдастарының жоғары бағасына ие болды. 

Санжар Асфендиаров Орталық комитетте жұмыс істеуден басқа көптеген басқа да 

міндеттерді атқаруы керек еді. Сонымен, ол бірнеше рет Түркі Республикасы Халық 

Комиссарлары Кеңесі Төрағасының орынбасары Н.А. Транскаспий Ферғана алқабына және 

облыстың басқа аймақтарына іссапарға барған Паскутский. Ол 1923 жылдың сәуір айының 

басында су шаруашылығы халық комиссариатының орынбасары қызметінен босатылмай, 

Түркістан республикасының денсаулық сақтау халық комиссариаты болып тағайындалды. 

Осы көптеген міндеттерді орындау үшін ерекше қабілет, үлкен күш, талант және 

кішіпейілділік қажет болды. Бірде Орта Азия мемлекеттік университетінің басшылары С.Д. 

Асфендиарова медицина факультетінде дәрістер оқиды. Осыған байланысты оған 



54 
 

қызығушылық танытқан студенттерге арналған баяндамаларына дайындалу үшін 

кітаптармен көп жұмыс жасау керек болды.  

Санжар Сейітжапаро-вич көптеген жоғары курс студенттерін және САГУ-дың соңғы 

түлектерін жеке-жеке білетін. Ол қазақ әйелі Аққағаз Досчанова мен татар әйелі Зульфия 

Умидованы жұмысқа орналастыру және ғылыми зерттеулерге қатысты. Олар жергілікті 

түркістандық қыздардың ішінен алғашқы САГУ түлектері болды. 

Алыс Хорезмнен Амудариядағы су тасқыны және мұздың жылжуы кезінде елді 

мекендер мен өңделген жерлердің едәуір бөлігін су басуы туралы жаңалықтар келді. 

ОртаАзияЭКОСО арқылы техникалық комиссия жіберу туралы шешім қабылданды, ол С.Д.-

ның ұсынысы бойынша. Асфендиаров, дәрігер И.Минкевич енгізілді. 

1924 жылы 13 наурызда Түркістан Компартиясы Орталық Комитетінің Атқару 

бюросы шешім қабылдады: «Коммунистік партияның Орталық Комитетінің жауапты 

хатшысы келгенге дейін жолдас Мээрсон Орталық Комитеттің хатшысынан кетсін. S. D. 

Асфендиарова »атты мақаласында жазылған. 1924 жылы 18 маусымда Компартия Орталық 

Комитетінің хатшылығында С.Д. Асфендиаров өзінің Семирчен аймағына сапары туралы 

есеп берді.1924 жылы 19 наурызда Түркістан АКСР Орталық Атқару Комитетінің 

Төралқасы, Түркістан Компартиясы Орталық Комитетінің ұсынысы бойынша С.Д. 

Асфендиаров Денсаулық сақтау халық комиссариаты алқасының мүшесі болды және 

денсаулық сақтау халық комиссары болып тағайындалды. Соңғы 5 жыл ішінде ол көптеген 

маңызды жұмыстарға қатысқанымен, іс жүзінде ол Денсаулық сақтау Халық 

Комиссариатының жұмысынан ешқашан ажырамады. 

1924 жылдың наурыз айының соңында С.Д. Асфендиаров бұрын болмаған Амудария 

аймағына кетті. Мұхаммед Рахымхан мен оның ұлы Асфендиардың шақыруы бойынша 

бірнеше рет әкімдердің нұсқауын орындау үшін Хиуаға сапар шеккен әкесінің әңгімелері 

есіне түсті. Жолда С.Д. Асфендиаров, оның есінде, өткенді қайта жаңғыртты. 12 жыл бұрын 

ол? академияның жас түлегі Термезге өзінің қызметтік борышын өтеуге кетті. Содан кейін 

пойыздар бұл қалаға бармады, нәтижесінде Жаңа Бұхарадан атпен қозғалуға тура келді. Онда 

ол ең алдымен ұлы Әмударияны өз көзімен көрді. Бұл сөздер С.Д. Асфендиаров ғалым әрі 

зерттеуші ретінде емес, саясаткер - Түркістан Компартиясы Орталық Комитетінің мүшесі, 

аймақтағы ұлттық-мемлекеттік демаркацияны ұйымдастырушылардың бірі ретінде жазды. 

Алайда, мұндай байсалды, ғылыми және практикалық негізделген ұсыныстар эмиссарлар 

үшін сенімді дәлел бола алмады И.В. Сталин. Сонымен қатар, С.Д. Асфендиаров пен 

С.Ходжанов болашаққа деген ұмтылыстары үшін бірнеше рет ұлтшыл деп танылды. 

Конгрессте С.Д. Асфендиаров РКП (б) Орталық Комитеті Орталық бюросы, Орталық 

Комитет және Түркістан Компартиясы Орталық бақылау комиссиясы өкілдерінің есептерін, 

жастар арасындағы жұмыс, аймақтағы партиялық және экономикалық құрылыс туралы 

ақпараттарды мұқият тыңдады. Оның назары ауыл мен ауылдағы мәселелерге, таптық 

стратификация процестеріне аударылды. Жаңа саясат жағдайындағы тауар қатынастары 

билер, манаптар, кулактар мен алыпсатарлар тұлғасында коммерциялық капиталды 

жандандыруға ықпал етті. Осыған орай, шаруа қожалықтарының, кедейлердің, 

мардикерлердің қанаушы күштердің зорлық-зомбылығынан әлеуметтік қорғалуын 

қамтамасыз ету қажет болды. Жер жөніндегі халық комиссариатында жұмыс істеп, жерге 

орналастыру жұмыстарын жүргізіп, шаруалардың жағдайын түбегейлі жақсартудың бірден-

бір жолы жер-су реформасы екенін жақсы білді. Бірақ ұлттық шекараны белгілеу қарсаңында 

жерге орналастыру міндетін алға қою мақсатсыз болды. 

Түркістан Компартиясының VIII съезінде С.Д. Асфендиаров тағы да Орталық 

Комитеттің мүшесі болып сайланды. 10 мамырда өткен Орталық Комитеттің алғашқы 

ұйымдастыру пленумында С.Д. Асфендиаров жауапты хатшының орынбасары болып 

сайланды. Съезден кейін көп ұзамай ол РКП (б) Орталық Комитетінің Орталық бюросына 

енгізілді. 
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1924 жылдың жазында РКП (б) Орталық Комитеті мен Мәскеу партия комитетінің 

хатшысы И.А.Зеленский Ташкентке келді. Онымен тығыз байланыста бола отырып, С.Д. 

Асфендиаров өзінің көп қырлы таланты мен қабілетіне, адамдарды ұйымдастыра және 

жұмылдыру қабілетіне сенімді болды. Көп ұзамай, И.А. Зеленский Ташкентте 7 жылға 

қалдырылды және ол И.В.Сталиннің өсиетін орындауға мәжбүр болды - бұл орталыққа 

жағымды бұйрықтар енгізу.  

Болашақ Өзбекстан республикасының орталығы Самарқанд қаласы болды, ол бір 

кездері Тимурдың қуатты империясының астанасы болды. Бұл Зарафшан алқабындағы үлкен 

қала Ферғана, Бұхара және Хорезмнің ортасында орналасқан, сондықтан ол болашақ 

республиканың өзегін құрауы мүмкін. Қазақ АКСР-іне астана табу оңай болған жоқ. 

Алдымен Орынбор астана ретінде белгіленді, содан кейін Қызыл-Орда, тіпті Шымкенттің 

сызбасы белгіленіп, соңында олар Верный (қазіргі Алматы) қаласына қоныстанды.Ұлттық-

мемлекеттік шекараны белгілеудің жобалық құжаттарында Ташкент Өзбек КСР-нің бөлігі 

ретінде анықталды. Ол 1930 жылдан бастап астанаға айналды. Сонымен бірге бұл достық 

пен бейбітшілік қаласы аймақтағы барлық халықтардың, оның ішінде өзбектердің, 

қазақтардың, тәжіктердің және басқа ұлттардың меншігі болды. 

1924 жылдың маусым айының басында С.Д. Асфендиаров профессор С.И. Слоним, 

көрнекті ғалым - рентгенолог. Ол Соломон Ильичті және оның ағалары - Мұса мен 

Михаилды білетін. Олар әйгілі дәрігерлер болды және Денсаулық сақтау халық 

комиссариатының жұмысын ұйымдастыруға және Түркістан өлкесіне медициналық кадрлар 

даярлауға көп күш жұмсады. Жақында С.И. бастаған облыстық физиотерапия және 

радиология институтының жұмысы туралы жиі айтылды. Профессор Слоним Мәскеу мен 

Ленинградта болған кезде салыстырмалы түрде аз мөлшерде (20 мың рубль) жаңа рентген 

аппаратын сатып алғанын айтты. Ол өз уақыты үшін ерекше және күшті болды. Оның күші 

институтта жұмыс істеген 15 емес, 200 миллиампер болатын. Оны орнату, сөзсіз, 

зерттеулерді тереңдетуге және науқастарды емдеу тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. 

С.Д. Асфендиаров С.И.Слонимнің бастамасын қолдап, жаңа рентген қондырғысы мен 14 

орынға арналған арнайы бөлім ашуға үй-жай салуға қаражат бөлуге көмектесті. 

Қазіргі мәселелермен айналысып, С.Д. Асфендиаровқа сонымен бірге аймақтық 

денсаулық сақтау жүйесіндегі делимитация мәселелерімен айналысу керек болды. Бұл 

жұмыста Г.И. Дембо, А.Д. Греков, М.И. Слоним және денсаулық сақтау халық 

комиссариатының басқа да көрнекті қызметкерлері, Орта Азия мемлекеттік университетінің 

медицина факультетінің қызметкерлері. 

1924 жылдың қыркүйегінде С.Д. Асфендиаров, А.Рахымбаевпен бірге, Д.И. Манжара, 

О. Я. Карклин, Бұхараға барды. Олар Бұхара КСР-нің құрылғанын жариялаған Кеңестердің 

V-Бүкіл Бұхарлық съезіне қатысты. Қазақ халқының құттықтау сөздерімен сөйлеген С.Д. 

Асфендиаров конгресс делегаттарын аймақта болып жатқан ұлттық-мемлекеттік 

демаркациямен және жаңа кеңестік республикаларда әртүрлі ұлт пен ұлыстардың бірігуімен 

құттықтады. Басқа қонақтардың қатарында ол Ф.Ходжаевтың БНСР үкіметінің қызметі 

туралы есебін, А.Рахымбаевтың құттықтау сөздерін, Д.И. Манжари, К.С. Атабаев, Хорезм 

КСР Орталық атқару комитетінің төрағасы Сұлтан Қара Жұманиязов кезедестірді. 

1924 жылы 15-16 қыркүйекте Ташкентте Түркістан Республикасы Кеңестерінің съезі 

өтті, онда ұлттық-мемлекеттік шекараны белгілеу жөніндегі дайындық комиссияларының 

жұмысы бекітілді. 1924 жылдың күзінде Мәскеуде Орта Азия республикалары өкілдерінің 

бір жарым айлық жұмысы аяқталды. Қыркүйек-қазан айларында олар Орталық Азиядағы 

ұлттық-мемлекеттік делимитация проблемаларын талқылай отырып, екі рет Саяси бюроның 

және РКП (б) Орталық Комитетінің пленумына қатысты. Сонымен бірге болашақ 

республикалардың жетекші кадрларын іріктеу жұмыстары жүргізілді С.Д. Асфендиаров 1924 

жылдың 23 қарашасына дейін Түркістан Автономиялық Кеңестік Социалистік 

Республикасының Денсаулық сақтау халық комиссариаты болып жұмыс істеді. 
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1924 жылы 24 қарашада Орта Азия экономикалық кеңесі президиумының мәжілісінде 

мемлекеттік аппаратты қайта құру және мемлекеттік меншікті бөлу туралы мәселе 

талқыланды. С.Д. Асфендиаров Өзбек КСР Денсаулық сақтау халық комиссары қызметіне 

үміткерлердің қатарында болды. Төраға жанындағы тарату комиссиясында? С.И. Шелехеса, 

сіз қазақ өлкесінен болдыңыз ба? С.Ходжанов пен С.Д. Асфендиаров. Осы уақытта 

Сұлтанбек Ходжанов РКП (б) Қырғыз (қазақ) облыстық комитетінің жауапты хатшысы 

қызметіне ұсынылды және ол С.Д. Асфендиаров бірге жұмыс істеуге, оған соңғысы келісім 

берді. Осылайша С.Д. Асфендиаров өміріндегі және партиялық-мемлекеттік қызметіндегі 

маңызды, жемісті кезең аяқталды. Алда бірдей қызықты да қызықты өмір, халықтың мүддесі 

үшін аянбай еңбек ету күтіп тұрды. 
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ТАРИХ САБАҒЫН ПӘНАРАЛЫҚ БАЙЛАНЫС ӘДІСІМЕН ОҚЫТУДЫҢ 

МАҢЫЗЫ 

 

Ахметова Г.А., магистр, Қарағанды қаласы 102 мектеп-гимназияның 

тарих және география пәні мұғалімі 

 

Жас ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беру – бүгінгі күннің өзекті мәселесі екенін 

қоғамның қазіргі даму кезеңінде болып жатқан әлеуметтік - саяси және жаңа технологиялық 

өзгерістер, тәрбие мен білім беру жүйелерінің ісін жаңа сатыға көтеру үшін білім саласында 

жаңа, тиімді әдіс - тәсілдерді қолданудың қажеттілігі дәлелдеп отыр. Жалпы білім беру 

жүйесіндегі және мектеп мұғалімінің алдында тұрған көлемді әрі жауапкершілігі мол 

міндеттердің бірі – оқушыға тиянақты білім беру болып табылады.  

Жалпы білім беретін мектептер алдына қазіргі қоғам қойып отырған күрделі 

міндеттерді сәтті шешу мұғалімге, оның мамандық шеберлігіне, білімділігіне, ой шеңбері 

мен мәдениетіне байланысты. Өйткені жалпы білім беретін мектеп бұл баршаға ортақ 

әлеуметтік институт. Сондықтан тарих пәні мұғалімдерінің профессионалдық білім деңгейі 

биік болмаса ұрпақтың да тарихи танымының өсе қоюы екі талай. Өз мамандығын шын 
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сүйетін, өзі оқытатын пәнін жақсы көретін мұғалім әрбір сабағын ерекше дайындықпен және 

үнемі ізденіс үстінде жүргізеді. Оқушылардың ынтасын арттыру, пәнге қызығушылығын 

дамыту, білімді берік те саналы жеткізу жолында жаңаша әдіс - тәсілдерді ізденіп қолданады. 

Пәнаралық байланыс - бұл біздің заманымыздың сипатты көріністерінің бірі, білімнің 

әлеуметтік және саяси интеграциясы.  

Ғылым мен техника дамыған қазіргі ХХІ ғасырда белгілі бір ғылымды жеке оқып- 

үйрену, зерттеу мүмкін емес екендігіне көз жеткізіп келеміз. Дамудың интеграциясы және 

жаһанданудың ықпалы қоғамның барлық салаларынан, соның ішінде білім беруден, 

ғылымнан да көрініс беруде. Соңғы уақыттарда елімізде оқытудың жаңа технологияларына 

ден қойылып, оқып-үйренудің дербестігіне, өз бетінше ізденістер жүргізуге жіті мән 

берілуде. Сонымен қатар кез- келген пәнді, ғылымды жеке дара емес өзге де ғылымдардың, 

пәндердің көмегімен, пәнаралық байланыста оқыту мен оқып- үйрену заман талаптарына 

сәйкес іске асырылуда. Осы орайда тарихтағы пән аралық жайлы айтып өтуді жөн көрдім. 

Пәнаралық байланыстар туралы пікірлер ертеректе туған. Оның төңірегінде көптеген пікір - 

таластар өрістеген. Нәтижесінде ғалымдардың көпшілігі оның қажеттілігін дәлелдеп берген. 

Кез-келген ғылымды терең әрі жан-жақты тану үшін оны өзіне жақын, яғни туыстас 

ғылымдармен байланыстыра отырып жүргізу ғылыми жетістіктерге әкеледі [1,б.46]. 

Тарих пәнін оқытуда тарих пен әдебиет; география, ағылшын тілі; мәдениеттану, т.б. 

пәндер арасындағы байланыстыра оқытудың маңызы зор деп есептеймін. Себебі, тарих 

адамзат қоғамының барлық жағы мен кезеңін қарастыратын ғылым болғандықтан тарихпен 

тек гуманитарлық қана емес жаратылыс пәндері де байланысты. Мысалы, орналасқан 

кеңістігі бойынша география, өлшем, қашықтығын математика пәндерімен 

байланыстырамыз. Пәнаралық байланысты жүзеге асыру үшін терең білім керек. Сондықтан 

біріншіден, түсіндірілетін ұғымның структуралық-мазмұндық мәнін анықтау; екіншіден, осы 

ұғымның қандай белгілері өткен немесе өтілетін пәндермен байланысты екенін анықтау 

керек. Пәнаралық байланыстармен қатар пәнішілік байланыстар да жүзеге асырылады. 

Пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру әдістері:  

1) өтілген фактіні оқытушының еске түсіруі;  

2) сұрақ-тапсырма беру;  

3) қорытушы таблица құрастыру;  

4) деректер негізінде оқушылардың мәлімдеме немесе баяндама әзірлеуі;  

5) басқа пәндер бойынша дәптерлеріне әртүрлі жазбаларды қолдану.  

Мемлекеттің күшеюі мен ұлттық гүлденуі дарындыларға, таланттыларға тәуелді екені 

белгілі. Ал дарындылар тәлім - тәрбиенің алдыңғы шегінде жүрген мұғалімдер алдынан 

шығатыны сөзсіз. Оқыту мен тәрбиелеу мақсатында жүргізілген жұмыстың тиімді 

көрсеткіштерінің бірі – оқушының белсенділік қабілеттері және пәнге деген 

қызығушылығын ояту, терең де мазмұнды білім беру, ой - өрісін, шығармашылық ізденісін 

дамытып, қазіргі нарық заманы бәсекесіне төтеп бере алатындай білікті тәрбиелі шәкірт, 

азамат тәрбиелеу [2, б. 84]. 

Қазіргі кездегі қоғамдағы өзгерістер білім беру жүйесіне де ықпал ететіні сөзсіз. 

Мұғалімге білімді біржақты формада емес, оқушылардың оқуын басқару, бағыт - бағдар 

көрсетіп, жол сілтеп, кеңес беріп отыру қызметін жүктейді. Түрлі тапсырмалар мен 

жаттығулар арқылы теориялық түрлі мәселелер, қағидалар меңгертілуі тиімді болып 

табылады. 

Сабақта оқушы қызығушылығын арттыру үшін ойын - сабақтарын жүргізу өте тиімді. 

Ойын жөнінде белгілі педагог В. А. Сухомлинский: «Ойынсыз ақыл - ойдың қалыпты дамуы 

жоқ және олай болуы мүмкін емес. Ойын дегеніміз – ұшқын, білуге құмарлық пен еліктеудің 

маздап жанар оты» деген болатын. Сондықтан да ойын түрлерін кіріктіре отырып өтілген 

сабақ оқушының пәнге деген қызығушылығын арттыра түседі. Яғни, мұғалім оқушымен 

сабақ барысында үздіксіз жұмыс істеуі керек. Сонымен бірге оқушының сабақ барысындағы 
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ролін арттыра түсу қажет. Сонда ғана оқушының дарындылық қабілеті шыңдала түседі [3, б. 

23]. 

Ойын баланың көңілін өсіріп, ойын сергітіп қана қоймай, сонымен қатар оның таным 

түсінігін арттырады. Балалар ойын арқылы бір бірімен тез тіл табысып, жақсы ұғысады, бір 

бірінен ептілікті, тапқырлықты үйренеді. 

Оқытып тәрбиелеудегі негізгі мақсат – оларды мектептегі оқуға, ұйымшылдыққа, 

еңбек етуге даярлау, олардың бойына адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру, ойлау, сөйлеу 

қабілетін дамыту. Сабақ үстінде жүргізілетін жұмыс түрлері, тақырыпқа сай алынған 

тәрбиелік мәні бар ойын түрлері оқушының ойлау белсенділігін қажет етеді. 

Әр сабақтарда «Жәрмеңке сабақ», пресс - конференция, «Сот сабағы», «Ертегі 

сабағы», «Сахналау сабағы», т. б. ойын түрлерін орнымен қолданып оны қызықты ету 

арқылы білімге ынта - ықыласын, пәнге сүйіспеншілігін қалыптастыруын көздейді. Ойын 

арқылы оқушы өз бетімен жұмыс істеуге, өздігінен қорытынды жасауға үйренеді. 

Оқу саяхаттары - оқушылардың тікелей бақылау және зерттеуіне арналып, өндіріс, 

мұражай, көрме, табиғат аясы жағдайларында жүргізілетіндіктен өз туған өлкесінің 

экологиялық жағдайларымен танысуына, тарихи деректер және аңыз әңгімелер 

материалдарын жинауға бағытталады. Мысалы, 7- сыныптарға «Тарихи ескеткіштерге 

виртуалды саяхат» жүргізілетін курс оқушыларға Қарағанды өлкесінің тарихи –

географиялық жағдайынан көп сыр шертеді. 9- сыныпта ХХ ғасыр басындағы Қазақстан 

«Алаш қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы» тақырыбында деректік материалдарды 

пайдаланып эссе шығармалар жазу арқылы ойын толық жеткізіп жазуға машықтанады. Пікір 

– сайыс сабақтар жастардың білімдерін жан – жақты жетілдіріп, мәдени деңгейлерін 

көтереді, басқа адамдарға түсіністікпен қарап, олардың пікірлерімен санасуға үйретеді, 

шешендік өнерге баулиды. 

Тарихи оқиға қай жерде, қалай болғанын анықтауда картамен жұмыстың маңызы зор. 

Кез келген тарихи оқиға белгілі бір кеңістікте жүзеге асатындықтан тарихи картасыз біз 

оқиға, көтерілістің қай облыстың қай жағында болғанын біле алмаймыз. Тарихи карталар 

географиялық негізде жасалады және тарихи оқиға немесе дәуірдің кішірейтілген, 

жинақталған бейнелі шартты көрінісін танытады. Ол көріністе нысанның кеңістікте 

орналасуы белгілі бір масштабқа түсіріледі. Карталармен жұмыс жасау барысында алған 

білімдерін жетілдіріп, мол тарихи мәліметтер жинауға болады.  

Тарих сабағын басқа ғылымдармен ұштастыра отырып оқыту білім мен біліктілікті 

сапалы түрде меңгеруді қамтамасыз ете алады. Сабақты география, әдебиет, ағылшын тілі, 

т.б. пәндермен байланыстыру оқушы білімін тереңдетеді.  
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«Жаһандану жағдайындағы тарихи сананың жаңғыруы» 

 

Қоғамда болып жатқан өткен және өмірдегі оқиғаларға дұрыс баға беру үшін оның 

дамыған тарихи санасы болуы керек. Ғалым-ғалымдар «тарихи сана» - әр адам, бүкіл ұрпақ 

тарихын ұғыну, өзінің шығу тегін, өлкесін, халқын, нәсілін, рухани тамырын, өткенін, 

патриоттық санасын ояту. 

Егер өткен туралы айтатын болсақ, онда біз тарихты құратын және жазатын ерекше 

тұлғалар болғанын көреміз. Бұл атақты Білге қаған, Тұран билеушісі Темір және оның 

ұрпақтары - Бабыр, Мұстафа Кемал Ататүрік және Уинстон Черчилль сияқты адамзат 

тарихында елеулі із қалдырған көрнекті тұлғалар. Бұл тізімге Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевты да қосуға болады. Тұңғыш Елбасының 

мақаласында айтылғандай, «бүгінгі қазақтардың ата-бабалары Еуразия құрлығындағы саяси 

және экономикалық тарихтың беталысын бірнеше рет түбегейлі өзгертті». Бүркіттің алғашқы 

қанаты бір аталы, Құлан кең далада ертіп тарпаңды ертіп жүрген баһадүр тарпаңды жортып, 

жерге тұяқ салып, адамзат тарихындағы ірі беталыстарға, Ұлы дала өркениетінің 

қалыптасуына жеткен. Шындығында, қоғамда тарихи сананы дұрыс қалыптастырусыз 

ұлттық сананы жаңғырту мүмкін емес. Өйткені ұлттық танымның өзегі-тарихи сана. Ал 

сананның тарихи – ақиқат қайнар көзі мен елдің байырғы халқының шынайы тарихын 

қалыптастыруға, бірақ руханияттың рөлі ауқымымен байланысты дәстүрлер мен әдет-

ғұрыптарды суарған. 

Сонымен бірге, бұрынғыдай тарихи сана өзінің даму процесінде шындықты жоғалта 

алмайтын, тектілікті бағаламайтын, біреудің жеген малын бағаламайтын, сананы 

нашарлататын, өзін басқалардан кем санайтын, т. б. жансыз этностың белгісі болады. кем 

емес және т. б. Шындығында, қоғамда тарихи сананы дұрыс қалыптастырусыз ұлттық 

сананы жаңғырту мүмкін емес. Өйткені ұлттық танымның өзегі-тарихи сана. Ал сананның 

тарихи – ақиқат қайнар көзі мен елдің байырғы халқының шынайы тарихын қалыптастыруға, 

бірақ руханияттың рөлі ауқымымен байланысты дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды суарған. 
Өткен замандарға көз жіберсек. 

Егер өткенге көз жүгіртсек, тарихи санасы анестезирленген этникалық топтың белгісі 

- ол даму барысында өзінің шынайы табиғатын жетілдіру қабілетін жоғалтқан және оның 

құндылығын бағалай алмайтындығы туралы ой.  Мұндай қасиеттер бар екен. 

Сонымен бірге, бұрынғыдай тарихи сана өзінің даму процесінде шындықты жоғалта 

алмайтын, тектілікті бағаламайтын, біреудің жеген малын бағаламайтын, сананы 

нашарлататын, өзін басқалардан кем санайтын. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашақ назарда: рухани жаңғыру» атты маңызды мақаласында ол былай деді: Одан 

құтылудың ең жақсы жолы - тамырларымыздың тарихынан тамыр тартқан рухани кодты 

сақтау және көптеген әдеттер мен стереотиптерді өзгерту.  Ол үшін біз ең алдымен рухани 

кодтың өзегі тарихи сана екенін ұмытпауымыз керек». Этностардың тарихи санасының 

жойылуының басты себебі - олардың ұлттық ерекшелігіне қайшы келетін әдіснамалық 

тәсілдерді өмір шындығы ретінде түсіндіру. Дәлірек айтсақ, тарихи объективті шындық 

империялық саясатқа бұрмаланды, нәтижесінде кішігірім халықтар өз тарихын ұмыта 

бастады, өткенін менсінбеді. 

Елбасының «Болашақ бағдарында: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласы 

жарияланғаннан бері ол қоғамда кең қолдау тауып, мемлекетіміздің кеңеюі жолындағы игі 

істердің бастамашысы болып табылады. Аз уақыт ішінде көптеген жұмыстар атқарылды. 

Шын мәнінде, рухани жаңару әр адамға әсер ететін мәселелер мен жеке дамуды 

ойластыруды қажет етеді. Егер мемлекетті құрайтын отбасы болса, бұл отбасының әрбір 

мүшесі қоғамда өз орнын алады. Сонымен бірге кез-келген адамның пікірі, адам табиғаты, 

патриотизм маңызды рөл атқарады. 
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Өйткені, адамның мәңгілік құндылықтары осы асыл қасиеттермен тікелей 

байланысты. Бұл сонымен қатар оның ұлттық рухының көрсеткіші. Ұлттық рух адамды 

шабыттандырады, патриотизмді қалыптастырады, игі істер мен жарқын істерге кіріседі. 

Елбасының рухани жаңғыру бағытындағы тапсырмалары орындалуда. Алда әлі көп 

жұмыс күтіп тұр. Рухани жаңғыру - бұл ұлттық құндылықтарды сақтай отырып, заманауи 

құндылықтарды ұрпақтан ұрпаққа беру, әдет-ғұрыптар мен дәстүрлерді насихаттау.  Ал 

сананы жаңғырту барлық салаларға байланысты. Әр азамат өз Отанының дамуына өзіндік 

үлес қосса, елдегі әлеуметтік мәселелер шешілер еді. 

Президенттің міндеті - Отанға және қазақ халқына бей-жай қарамайтын әрбір партия 

мүшесінің санасын көтеру екені ақиқат.  Бұл сұрақтар президенттің мақаласында көрсетілген 

әрбір тараудың негізінде жатыр.  Бұл сұрақтар әрқайсымызды толғандыруы керек. 

«Модернизация атауын тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерді сәтті 

модернизациялаудың маңызды шартына айналдыра білу керек. Егер жаңғыру елдің ұлттық 

және рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасады. Сонымен бірге рухани жаңғыру ұлттық 

сананың әртүрлі полюстерін біріктіре және үйлестіре алатындығымен маңызды », - деді 

ұлттың қуатты көшбасшысы. 

Әрине, Президент Ұлы Даланы түркі әлемінің киелі бесігі деп атайды. Шынында да, 

тағынан және аттарынан алтындатылған қатыгез қағандардың отаны Берелден бастау алатын 

айбынды Алтай ежелгі заманда бүкіл түркілердің отаны болған.  Батыстағы Сарайшық пен 

Сығанақ арасында мұңлы қобыз дүниеге келген қасиетті Қорқыт елді мекені бүгінде Түркия, 

Әзірбайжан, Түркіменстанда мемлекет құрған Оғыз әулетінің құтты бесігі.  Оңтүстіктегі 

шағын қала Түркістанды бүкіл түркі қауымы қастерлейді.  Ертегіден басталып, Едігемен 

жалғасатын Ұлытау жері - бір кездері Дешті Қыпшақ деп аталған Ұлы Даланың алтын 

ордасы.  Осы төрт қақпаның дәл алдында, Сарыарқаның қарама-қарсы жағында, Астананың 

төрт бұрышы ұшатын самұрғылары мен белгілі бір мәңгілік мұраттарымен тек қазақ 

халқының ғана емес, бүкіл түріктердің мақтанышы болып табылады.  Мұның бәрі ақын 

Мағжанға: «Көптеген түріктер мұрагер болғанда, қазақтарда қара шаңырақ болған емес пе?» 

- деп шабыттандырды.  - деген сөзінің орындалғандығын дәлелдейді. 

Бүгінде нұрлы Астана еліміздің түкпір-түкпірінен келген бағбандарды біріктіретін 

жастар қаласына, жастардың қаласына айналып отырғаны рас. Заманауи астананың 

тұрғындары мен қазақстандықтар архитектуралық келбеті үлкенге де, кішіге де сай келетін 

астанамен мақтанатыны сөзсіз. Алайда, Астана әлі де жас қала болғандықтан, оған көрік 

беретін әсем ғимараттармен қатар, жас ұрпақтың көңіл-күйін көтеретін, патриоттық сезімді 

тәрбиелейтін және рухты шабыттандыратын құрылымдар қажет.  Осы орайда Президент: «... 

ең алдымен« Ұлы Даланың ұлы есімдері »атты оқу-энциклопедиялық саябағын ашу керек, 

мұнда әйгілі тарихи тұлғаларымыз бен олардың жетістіктеріне арналған ескерткіштер ашық 

аспан астында орнатылатын болады» деді. Біз бұл саябақ Тұранның болашағын болашақ 

ұрпаққа ұсыну тұрғысынан баға жетпес білім беру құралына айналады, сол арқылы олардың 

әлемдік өркениетке үлкен үлес қосатынын және тарихты жасаған ұлы адамдармен 

сабақтастық болатынын түсіндіреді. Себебі біздің жастарымызға болашақ ұрпаққа 

шамшырақ болатын брендті адамдар қажет.  Бұл, бір жағынан, біздің бүкіл елімізді қасиетті 

орынға, түрік туын көтеретін рухқа айналдырады. Ежелгі тарих, батыр бабалар, шежірелі 

дастандар, қасиетті орындар болашақ ұрпаққа үнемі күш беріп тұратын қуатты қуат көзі. Біз 

мұны аңыз, көйлек дейміз, дәстүрдің жалғасы дейміз. «Ашина», «Эргенекон», «Алып Ер 

Тоңға», «Қорқыт» сияқты аңыздар жас ұрпақтың санасында кең таралып, олар қазіргі 

ұрпақпен үндесіп, түркі тарихын шайқалтады. Мысалы, Қорқыт - көп саяхаттаған ескі батыр.  

Алайда, оның ардақты есімін еске алғанда, Алтайдан Анатолияға таралған түркі халқының 

жүректері бірден қосылатыны белгілі болады. Сондықтан, Президенттің Ұлы Дала 

фольклорына назар аударуы көптеген мәселелерді шешудің тәсілі бола алады. Шынында да 

Ұлы Даланың қаһармандық тарихы эпикалық сананы, ғажайып дастандарды тудырды.  

Қараңғыда күннің түбіне жүгіретін Күлтегіннің ұранына айналған қасиетті көк қасқыр ескі 
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Сүйінбай әнінде қасқырдың туындай көтеріліп, Шалкиіз жырау мен Мөңке биде әуеде 

ойнайды, одан кемпірқосақ басталады. Осылайша, қасиетті ұғымдар ғасырлар бойы өмір 

сүріп, алыс елдерде дәріптелсе де, олар өзгеріссіз қалады. Міне, осы түркі кодында 

сабақтастықтың құпиясын сақтайтын ұлы дала - Ұлы Дала мен анда-санда жалғасып келе 

жатқан ұрпақ өмірі. Оның Ұлы Даланың этногенезіне назар аударуы тегін емес.  Бұл қасиетті 

жер мен жер шежіресінің қиылысы. Антрополог, академик Оразақ Смағұлов көпжылдық 

зерттеулердің негізінде Ұлы Дала қазақ халқының генетикалық өмірін төрт мың жыл бойы 

жалғастырды деген тұжырымға келеді. Оған қазақ шежіресі мен аңыздарында даланың мың 

жылдық рухани тарихы жатқаны дәлел. 

Ұлттық сана тарихи сана арқылы қалыптасады десек, ХХІ ғасырда өз бейнемізді 

сақтау, ұлттық кодты, ұлттық мәдениетті, тарихи жадыны жаңғырту - бұл еліміздің рухани 

өміріндегі жаңа белес. Сондықтан бұл бағдарламалық мақала тарихшыларға жаңа 

мүмкіндіктер мен ізденістердің кең спектрін ашады.  Қазіргі кезде біздің алдымызда тұрған 

ең маңызды міндет - мақалада көрсетілген бағыттар мен ұтымды ұсыныстарды, күрделі 

жобаларды тегіс жиындарға айналдырмай, жүйелі жұмыс жасау. Алдағы ауқымды жұмыста 

қарапайым риторикаға жүгінбеу, оны әр түрлі тайпалардың шежіресін таратып, барлық ұлы 

адамдарды «қазақтармен» мағынасыз байланыстыратындардың алыпсатарлық науқанына 

айналдырмау маңызды.  
Қазіргі кезде қабылданған барлық шараларда қазақтың ұлттық ерекшелігімен және 

тарихымен байланыс бар. Бұл сияқты. Өйткені, біз тарихи сабақтастық болған жағдайда ғана 

жетістікке жетеміз. Бұл Елбасының «Болашақ бағдарында: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласының ондаған және жеке салалардағы тарихи сабақтастығынан айқын көрінеді. 

Мысалы, «Білім салтанаты» атты төртінші бағыт білім беру мәселесіне байланысты 

мамандық алуға қатысты. «Егер біз технологиялық революцияның тенденциясын 

қарастыратын болсақ, онда келесі онжылдықта қазіргі кәсіптердің жартысы жоғалады. 

Экономиканың кәсіби табиғаты ешқашан мұндай тез өзгерген емес.  Біз ертең ескі болатын 

жаңа есіммен жаңа дәуірге қадам бастық.  Бұл жағдайда кәсібін оңай өзгерте алатын жоғары 

білімді адамдар ғана табысқа жетеді», - деді Президент. Елімізде кәсіпкерлікті дамытуға 

қолайлы жағдайлар жасалатыны анық. Автор кәсіпкерлікті жүргізуге, оны құқықтық 

қорғауға және қолдауға кері әсер ететін әкімшілік кедергілерді жоюды белгілейді. Сөзіміздің 

басында біз тек тарихи сабақтастық туралы ғана айтпаймыз. Себебі, қазақстандықтарға 

«бизнестің түбі - сәттілік» екенін бұрыннан ескерткен. ХХ ғасырдың басындағы Алаш 

көсемдерінің бірі Ахмет Байтұрсынов: «Басқалардан кем болмау үшін біз білімді, бай және 

мықты болуымыз керек. Білім алу үшін оқу керек, бай болу үшін мамандық керек.  Мықты 

болу үшін бірлік керек. Біз осы проблемалармен жұмыс істеуіміз керек ». Бүгінде Елбасының 

бастамасымен біз осы «қажеттіліктермен» айналысып жатырмыз деп сеніммен айтуға 

болады.  Барлық құқықтар сақталған. Мемлекеттің қалыптасуы мен дамуында ерекше 

құбылысы бар қоғамдық сананың тарихи формалары - тіл, мәдениет, тарих, дін, өнер, дәстүр, 

ғылым, білім, экономика, құқық, саясат т.б. өзінің рухани қалыптасуында мемлекеттің 

азаматы болу үшін қоғамдық сананың барлық түрлерін толық меңгеруі керек. Егер мұның 

бәрі жеке тұлғаның білімінде, әлеуметтік ортада болса, қоғам біртіндеп дамиды. Әлеуметтік 

ортада әділеттілік, адалдық, дәстүр, білім мен өнер қоғамның ұстанымына айналады. Әлихан 

Бөкейханов айтқандай «өздерін қасқырмен өлтіретін адамдардың білімі жоқ». 

Жаһандану міндетті түрде ұлттық мәдениетті, рухани құндылықтарды түгендеуге 

мәжбүр етеді (құнсыздану және прогресс), мысалы, болашақ өкілдері өз таңдауын жасады, 

олар Ертісті Батманға, Керқұлат Кендебайды ересектер біздің компьютерге, нарыққа жол 

тапқанға дейін «Өрмекші адаммен» алмастырды.  қоғам, болашақ өз тілегін жасады.  Демек, 

мақсат - рухани құндылықтарымызды сақтау, дамыту және жаһандық бәсекеде тарату. 

Қазіргі уақытта жаһандануға ерекше назар аударылуда. Гуманитарлық білім 

жаһанданудың оң және теріс жақтарын зерттейді және әдістемелік, когнитивті және 

аксиологиялық ойлауды қамтамасыз етеді. Жаһандану үдерісінің экономикалық, саяси, 
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әлеуметтік, ақпараттық және мәдени негіздері терең зерттелген. Мұндай қарқынды және 

жүйелі зерттеулер әсіресе ХХІ ғасырда кең таралғанын атап өткен жөн. 

Жаһандану, кейбір ғалымдардың пікірінше, бүкіл адамзат қоғамына бұрын-соңды 

болып көрмеген өзгерістер мен модернизация әкеліп, әлемдік ауқымда дамып келеді.  

Жаһанданудың негізгі типтік және сапалық көрсеткіштеріне трансұлттық сипаттағы 

экономикалық-экономикалық, сауда-қаржылық, мәдени, ақпараттық өзара әрекеттесудің, 

қаржы-экономикалық нарықтардың пайда болуы мен тауарлардың, капиталдың, жұмыс 

күшінің интернационалдануы, трансұлттық корпорациялардың пайда болуы жатады. 

Сонымен бірге, жаһандану процесі идеологиялық қағидаларға, нарықтық 

экономикаға, демократиялық қоғамдық-саяси жүйеге, идеологиялық плюрализмге, адам 

құқығын қорғаудың конституциялық институционалдық механизмдеріне, қоғам дамуының 

қазіргі заманғы тенденцияларына сәйкес мемлекетаралық және мемлекет аралық саяси-

құқықтық институттарға негізделген. көрсеткіштер ретінде қарастырылады. ХХ ғасырдың 

басындағы қазақтар мен ХХІ ғасырдағы қазақтардың мінез-құлқы мен құндылықтарын 

таңдауында айырмашылық бар екені рас. Қазақ менталитетінде этникалық құндылықтармен 

қатар азаматтық құндылықтарда қалыптасады. Бұл - өмір талабы, ұлт әлеуметтенуінің 

нәтижесі.  Бұл ұзақ және қиын процесс. Мұны елемеуге болмайды. Бұл тенденция басқа 

ұлттардың менталитетінде бар. Қазақстанды өз Отаны санайтындардың саны жыл сайын 

артып келеді.  Алайда, жаһандану үдерісінде ұлттық бейнемізді сақтау үшін ұлттың 

менталитетіндегі қалыптасқан, тарихи тұрғыдан дәлелденген, адамгершілік, этикалық, 

моральдық-этикалық қасиеттерді қоғамдық дамудың рухани негізі ретінде қарастырудың 

маңызы зор.Жаһандану процесінде ұлт менталитеті мен тілдің байланысы да басым бағытқа 

айналады.  Жақында «үш тұғырлы тіл» туралы көп айтыла бастады.  Қоғамдық пікір әртүрлі 

болғанымен, көптілділік идеясы жүзеге асырылуда. Жоғары оқу орындарында студенттерді 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде оқыту дәстүрге айналған.  Біздің ойымызша, мұндағы 

басты мәселе - тіл мен ұлттық ойлаудың арақатынасы.  Өздеріңіз білетіндей, тілсіз ұлттық 

ойлау болмайды.Тіл арқылы ұлт өзінің ділін, өмірін, дүниетанымын білдіреді. Ұлттық тіл 

қаншалықты бай болса, әлем бейнесі соншалықты қоректік және әсерлі болады.  Жаһандану 

процесінде көптеген адамдар қазақ тілінің байлығына және оның әлемді бейнелеудегі рөліне 

күмән келтіреді.  Олар қазақ тілін аграрлық қоғамның, индустриалды қоғамның дамуының 

тілі емес деп, тіл саясатын сынайды. 

Елбасының көрегенді саясатына орай Қазақстан Республикасының әлеуметтік-

экономикалық дамуындағы басты басым бағыттарының бірі – қазақстандықтардың кемінде 

үш тілді меңгеруі. «Үш тұғырлы тіл» тілдік стратегиясын Тұңғыш Елбасы 2004 жылы жария 

еткен еді. Ал, 2008 жылы Елбасы Халыққа Жолдауында Қазақстанды әлем тұрғындары үш 

тілді қолданатын жоғары білімді ел ретінде тануы тиіс деп айырықша атып өткен еді. 

Осылайша, қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қарым-қатынас тілі және 

ағылшын тілі – жаһандыэкономикаға табысты интеграциялаудың тілі деп көрсетті. 

Қорытындылай келе, біздің халқымыздың мәні таудай биік, барлық өмірлік 

құндылықтармен сипатталмайды, көптеген ғасырлар бойы керемет және ерекше мәдениетке 

ие.Тіл - мәдениеттің құрылымдық элементі, мәдени жағдайлардың ең жоғарғы құндылығы.  

Қазір роман тілдерінің тобы, нақтырақ айтқанда ағылшын тілі жаһандық тілдер санатына 

дайын.Сонымен, біздің тұншықтыратын тіліміз - мәдени құндылықтарымыздың ажырамас 

бөлігі.  Сондықтан тілімізге қамқорлық жасау - мәдени мұраларымызды бағалаудың тағы бір 

әдісі. Өздеріңіз білетіндей, тіл - ұлттың соңғы қорғаны. Бұл бекіністі сақтау - әрбір 

қазақстандықтың қасиетті борышы. Біз сияқты жастардың басты мақсаты - өміршеңдікке ана 

тілінде сөйлеу арқылы жету. Сонымен, біртұтас ұлт, рухы биік ұлт ретінде болашаққа жол 

ашу. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКОВ ПО ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА 

 

Базарбаева Ж.К., учитель истории женской гимназии города Темиртау 

 

В настоящее время в условиях реформирования системы образования Республики 

Казахстан на первый план выходит проблема учебников обновленного содержания. 

Несмотря на дискуссии по поводу использования дополнительных ресурсов на уроках 

истории, учебник продолжает оставаться основным средством, для освоения новых знаний и 

умений учащимися. В Государственном образовательном стандарте и учебных программах 

по истории к уровню подготовки выпускников основной школы предъявляются, в частности, 

следующие требования: обучающиеся должны уметь объяснять и оценивать различные 

точки зрения на определенное историческое событие, явление, процесс [1, с.2]. 

Следовательно, учебник истории предназначен не только для передачи готовых знаний 

школьнику, но главное — он должен способствовать организации обучения для 

формирования умений самостоятельного мышления и принятия решений, критического 

отношения к получаемой информации, навыков самостоятельного рассмотрения событий, 

интерпретации источников. Таким образом, работа с учебником имеет существенное 

значение для качества обучения истории.  

Елбасы Н.А. Назарбаев В своей статье «Социальная модернизация Казахстана: 

Двадцать шагов к обществу всеобщего труда» подчеркивал: «Такая важная составляющая 

учебно-воспитательного процесса, как исторические знания, абсолютно не настроена на 

решение задач становления личности, гражданина и патриота. Реальность такова, что 

учащиеся считают предмет истории Казахстана «скучным», «не интересным», 

«запутанным»»[2].  Немаловажную роль в формировании такого взгляда сыграли и учебники 

по истории.  

Отставание от зарубежных стран в создании учебников по истории и отсутствие 

фундаментальных исследований казахстанскими учеными в области данной проблемы 

указывались в отечественных публикациях [3, с.88]. Это привело к тому, что  возможности 

учебника истории Казахстана учителями использовались недостаточно полно. Анализ 

практики педагогов показывает, что до внедрения обновленного содержания образования 

рекомендации по организации самостоятельной работы школьников с учебником на уроке и 

дома были  направлены в основном на реализацию его информационной функции. При 

работе с учебниками применялись чаще всего репродуктивные формы работы: ответить на 

вопросы, составить план параграфа, выписать термины, заполнить таблицы и решить тесты. 

Перенасыщенность содержания параграфов учебников датами, фактами, именами приводила 

к тому, что задача понимания и интерпретации истории заменялась зубрежкой информации 

[4, с.128]. Отсюда и низкий уровень мотивации к изучению Отечественной истории.  

В результате перехода на обновленное содержание образования произошло полное 

обновление учебников, учителя прошли необходимые курсы, освоили критериальное 

оценивание и приемы работы по претворению в практику концептов исторического 

образования. Педагоги освоили множество приемов с текстовой информацией, есть 

образовательные электронные платформы СМК, Bilimland, т.е учителя снабжены 

необходимым арсеналом инструментов, помогающих достичь целей урока. Но вместе с тем 

затруднения педагогов при работе с учебными пособиями продолжаются. Даже возникает 

вопрос: А нужен ли учебник вообще? 

Можно отметить следующие затруднения педагогов: 

- организация работы с учебником носит эпизодический и случайный характер, т.к. не 

вся информация в учебниках отвечает целям долгосрочного плана, представленного в ГОСО, 

и педагоги на уроках применяют другие ресурсы – скачивают материал с интернета, 

используют энциклопедии, справочники или даже учебники истории, «старого поколения»;  
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- нет готовых методик организации работы с  материалом учебника в соответствии с 

идеями конструктивистской теории; данная теория легла в основу современной системы 

обновленного содержания образования;  

- несмотря на актуальность темы практическое отсутствие отечественных 

исследований по данной проблеме. 

Немаловажную роль в эффективности преподавания истории играет и качество 

учебников нового поколения. Ни для кого не секрет, что они требуют тщательной доработки 

и дальнейшего усовершенствования. Первой проблемой несовершенства современных 

казахстанских учебников, на наш взгляд, является отсутствие общепринятого стандарта 

содержательного компонента в Программе. Программа по истории Казахстана для 5-9 

классов имеет практико-ориентированный характер, уделяется большое внимание умениям и 

навыкам, но содержание расплывчато и не конкретизировано. К примеру, в программе по 

истории Казахстана за 5 класс в базовом содержании предмета написано: «Царские курганы 

Шиликтинской долины. Берельский могильник. Бесшатырские курганы. Тасмолинская 

культура» [5, с.4].  К данной теме в долгосрочном плане приведены цели: 5.2.2.1 описывать 

археологические памятники; 5.1.2.2 объяснять особенности социальных групп; 5.2.1.2 

описывать мировоззрение древних племен [6, с.22]. Но в содержании Программы эти цели не 

раскрыты. Отсюда вытекает проблема разночтений в учебниках. Один автор трактует 

содержание Программы по-своему, вводит одни факты, другой вторые, и это, несомненно, 

влияет не только на содержание современных учебников по истории, но и качество 

преподавания. В Программе должны быть четко очерчены не только умения, но и базовые 

знания учащихся, должно быть конкретно расписано, что ученик должен знать: возможно 

даты, расположение курганов, находки, историю изучения, значение открытий, 

терминологию по данной теме и т.п. Концентрация основного внимания учащихся на 

умениях и навыках без достаточной теоретической подготовки не может обеспечить 

устойчивый интерес к истории. 

Вторая проблема современных учебников том, что они до сих пор направлены на 

учителя, а не на ученика. Возьмем, к примеру, учебник для 5 класс по Истории Казахстана. 

Полное несоответствие программе. Ни одна тема урока не соответствует названию 

параграфов в учебнике. Тема урока «Ботайская культура Исследовательский вопрос: 

Почему ботайцы считаются первыми людьми, приручившими лошадей». Тема параграфа 

«Энеолит на территории Казахстана» [7, с.38]. В содержании параграфа 80% информации об 

эпохе энеолита, самарской и древнеямной культуре и в конце параграфа небольшой отрывок 

посвящен ботайской культуре. Стиль изложения научно-справочный, академический, не 

отвечающий возрастным особенностям учащихся и не поднимающий мотивацию, а наоборот 

убивающий естественное желание учащихся изучать историю. Методический аппарат 

репродуктивный: «Дайте определение эпохе энеолита», «Охарактеризуйте…», 

«Расскажите…» и т.д. Авторами учебников также не учитывается то, что современное 

поколение детей, привыкшее к визуализации образов в социальных сетях инстаграмме, 

ватсаппе, в контакте и т.п. уже слабо воспринимают серьезную текстовую  информацию, 

представленную в учебниках. Любой ученик 5 класса будет со знанием дела рассуждать о 

достоинствах анимэ, или компьютерных игр, но не об эпохе энеолита. Отсюда вытекает 

проблема того, что в современных учебниках не учитывается психологическая основа 

освоения информации, и учебник будет использоваться учениками лишь по принуждению 

учителя, но не в соответствии с их желаниями познать чарующий мир истории.  

Наконец, третья проблема, связана с воспитательным потенциалом учебников. Одной 

из целей преподавания истории является формирование исторического сознания, т.е. 

исторического самосознания. Историческое самосознание есть способность человека 

посмотреть на себя со  стороны, отнестись к себе как к объекту истории, оценить все свои 

достоинства и недостатки. Развитие исторического самосознания – сложный и длительный 

процесс, в котором происходит постоянное соотнесение собственной шкалы ценностей и 
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соответствующая корректировка Я-концепции. Так вот в учебниках, на наш взгляд, не 

уделяется внимание нравственной, воспитательной функции истории. Если в советское 

время ценности и идеалы были ясны, то по содержанию современных учебников сложно 

определить какие же ценности являются главными на сегодняшний момент для 

современного гражданина Республики Казахстан. Перечисляются исторические личности, их 

вклад в науку, в историю, учащиеся должны оценить значимость их деятельности. Но нигде 

не говорится о нравственной оценке деятелей истории. Хотя нравственность, мораль должны 

являться ведущим ориентиром для воспитания подрастающего поколения.  Характеристика  

личностей чаще всего имеет одиозный характер, либо идеальные люди, не имеющие никаких 

недостатков, либо «злодеи», пытавшиеся уничтожить казахский народ. Такая трактовка 

личностей создает у учащихся неполное представление об исторических деятелях, как о 

легендарных, монументальных  и далеких персонах, которые в реальной жизни не могут 

существовать, поэтому и  не могут служить примером для подражания.  

Из вышеназванных проблем вытекают и противоречия в деятельности учителей:  

- изменение подходов в образовании и несовершенство учебников истории 

обновленного содержания: учебники обновленного содержания продолжают выполнять 

информативную функцию, в то время как они должны быть полифункциональными и 

направленными на психическое и личностное развитие ученика, мотивировать к изучению 

предмета; 

- необходимость использования приемов самостоятельной работы учащихся с 

учебником и низким уровнем развития таковых у современных школьников;  

- потребность учителей в определенных методических знаниях для организации 

специальной учебной деятельности школьников с текстами учебника и недостаток 

соответствующих методических и дидактических материалов. 

Решение данных противоречий требует комплексного подхода. Во-первых, это 

пересмотр содержательного компонента Программ по истории, с целью конкретизации 

фактологического материала. Во-вторых, это выпуск качественных учебников истории, 

вызывающих не скуку,  а живой интерес к предмету. В-третьих, изменение подходов к 

воспитательной функции учебников. В-четвертых, создание методико-дидактических 

пособий по использованию учебников на уроках истории, возможно, что недостатки 

учебников будут компенсированы методикой. В-пятых, проведение фундаментальных 

исследований по проблемам учебников и дальнейшего их совершенствования. Решая эти 

задачи, мы сможем восполнить проблемы преподавания истории Казахстана в целом, что в 

свою очередь будет отвечать требованиям модернизации современной системы 

исторического образования 
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Бейсенбекова Н.А., т.ғ.к., доцент, «Тұлғатану» ғылыми-зерттеу  
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Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 

Абай ер жетіп ел ісіне араласқан дәуір рушылдық идеологияның өршіген кезі. ХІХ ғ. 

ІІ жартысында Қазақстанға капиталистік қарым-қатынас еніп, жаңа дәуірдің алғашқы 

элементтері қалыптаса бастаған. Осындай жаңалыққа қарамастан қазақ қоғамында 

рушылдық идеологиясы басым болды. Рушылдық идея әр рудың мүддесін қорғайтын болды. 

Отаршыл патша үкіметі рулық идеолгияны өз мүдделеріне пайдаланды. Осындай екі 

капиталистік және феодалдық дәуірдің қиылысында өмір сүрген жеке дара тұлғалар болды. 

Солардың бірі – Абай. Абайдың шығармаларында дәуірдің объективтік бейнесі қоғамдық 

қарым-қатынас, қазақ тұрмысы сол дәуірдің дерегі ретінде бейнеленді. Бірақ-та Абайдың 

халық мүддесі үшін жүргізген ағартушылық іс-әрекеті рушылдық болып бағаланды. 

Мысалы, тобықты руының ақыны Қуанышбай Абайды рушылдық мүдденің күрескері 

ретінде танытатын мынандай өлеңі бар: 

«Абайдың әр білімі елден асты 

Әр жерде сіздің елмен қарсыласты 

Имансыз ит болмасаң өзің куә 

Талай тантық найманның көңілін басты. 

Абайдан құтыларлық ебің бар ма, 

Сендердің көмек болар көбің бар ма? 

Балқыбек бақанаста съезд болса, 

Аттанған айып бермей күнің бар ма?» [1, 7]. Бұл өлең жолдарынан Абайды әділетті 

жақтаушы емес рулық тартыстың көрінісін көруге болады. Өйткені ХІХ ғ. ІІ жартысында 

қазақ даласында патша үкіметінің ел басқару жүйесінің тереңдеп енген кезі болатын. Жер 

жерлерде болыстыққа сайлаулар өткізілген.  

Абай Құнанбаев шығармаларынан сол дәуірдің тарихын көруге болады. Мысалы 

оның: 

«Болыс болдың мінекей бар малыңды шығындап. 

Түйеде қоң, атта жал, 

Қалмады елге тығындап... 

Шашты малын, берді бәрін 

Боларында жұртына...» [2, 62-94] осы шығармасынан билікке жету үшін пәре берудің, 

жүзге бөлінудің, руға бөлінудің зиянды жақтарын көрсетеді. Абайдың өмір сүрген тарихи 

кезеңі халықтың саяси сауатсыздығын ұлт мүддесін ойламай, рудың мүддесін ойлағандығын 

өз мүддесіне пайдаланған патша үкіметінің саясатынан көруге болады. Өйткені өзінің 

мемлекеттігінен айырылған халықтың жағдайын Абай былай суреттейді 

«... Ашулансам ызалана алмаймын, күлсем қуана алмаймын, сөйлегенім өз сөзім емес, 

күлгенім өз күлкім емес бәріде әлде кімдікі» [2,142 бет] 
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ХІХ ғ. соңы ХХ ғ. басында қазақ даласында таршылдық жүйенің күшейген кезінде 

ақын Абай халқының болашағы үшін сырты бүтін іші түтін болып қиналады, және халқын 

адалдыққа, оқу-білімге үгіттейді. Ол жөнінде ол былай деп жазады: 

«Жамандар қыла алмай жүр адал еңбек, 

Ұрлық, қулық қылдың деп қағар көлбек 

Арамдықтан жамандық көрмей қалмас, 

Мың күн сынбас, бір күні сынар шөлмек» [3] деген өлең жолдары арқылы Абай 

ұрлық, барымтаның болашағы жоқ екендігін сақтандырады. 

 Отаршылдық жүйе арқылы қазақ даласына ауру болып тараған рушылдық, біреуге 

жала жабу, пәре беру арқылы болыс болу, біреудің жерін тартып алу, орыс чиновниктеріне 

жағымпаздану, қазақ халқына төнген қауіпті Абай өз шығармаларынжа жан-жақт ысынай 

отырып, ақылдының, білімдінің сөзін тыңдауға шақырады. Бірақ қазақ ортасында Абайды 

түсіне қоятындай озық ойлы адамдардың аз болуы, сол тарихи кезеңді Абайша айтқанда 

«жартасқа барып, күнде айқай салғанымен, одан жаңғырықтан басқа ештеңе шықпай, баяғы 

жартас бір жартас болып қала берді».  Абай өмір сүрген кездегі қазақ даласындағы тарих  

Абайдың саналы өмірі Ресей отаршылдық үкіметінің қазақ халқының саяси жағынан 

сауатсыз ретінде ұстап ел басқаруда енгізген 1867-68 реформаларының дәуірінде өтті. Абай 

оны «жаңа низам» деп атаған. Осы кезеңде Абай қазақ даласындағы болыстық сайлаудың ел 

арасында алауыздық туғызып, жікке бөліну әрекеттерінің барлығын көрді. Сол кезеңді ол 

былай деп жазады:  

 «Болды да партия, ел іші жарылды 

 Әуремін мен тия  

 Дауың мен шарыңды» осы өлең жолдары сол замандағы қазақ қоғамындағы 

әлеуметтік жаңа құбылыстың пайда болуы, оған қарсы Абайдың күресуі жайлы ақпарат 

береді. Болыс болу таласы бүкіл қазақ баласына тегіс жұқты. Байлары малын, абыройын 

сатып, партия партия болып жіктеліп қазақтың мінез-құлқы, пиғылы өзгерді.  

 Сырдария облысының генерал губернаторы Н.И. Гродеков 1889 жылы Ташкентте 

шыққан «Сырдария облысының қырғыздары мен қара қырғыздары» деген кітабында: «1867 

жылдың заңы қазақ руларын ыдыратып, әлсірету мақсатымен көшпенді халықты болыс-

болысқа, ауыл-ауылға бөлуді өте қажет деп қарады. Өйткені көптеген қазақ руларын 

тұтастырып, бір ру басына билету саяси жағынан барынша зиянды нәрсе деп табылды. Осы 

мақсат негізінде 1867 жылы болыстар құрылып, оларды мүмкіндігінше әртүрлі руларды 

мидай араластырып жіберу көзделді. Көшпенділерге бір болыстан екінші болысқа ауыса 

беруге ерік берілуі қазақтардың рулық негізін әлсіретуді көздеп отырған үкімет мақсатының 

іске асуына толық мүмкіндік берді» [1, 38]. 

Қазақ даласындағы болыс сайлауы орыс әкімдері мен сайлаушыларға пара беру 

жағдайында өтіп, кейіннен шыққан шығынның бәрі қара халықтан өндірілетін болды. Болыс 

сайлауына түсетіндер негізінен «оқыған қазақтар» болды. Абай осы қазақ оқығандарының 

қызметке, шенге құмарлығын және елдің ішіндегі «партияшылдықты» айыптап, сынады. Ел 

басқарып отырғандарға былай деп өлең жазды: 

«Единица – жақсысы 

Ерген елі бейне нөл. 

Единаца нөлсіз-ақ, 

Өз басымдық болар сөз. 

Единица кеткенде, 

Не болады өңкей нөл? 

Берекеңді қашырма,  

Ел тыныш болса, жақсы-сол» [4].  

Абайдың өз заманындағы тарихи үрдістерді шығармаларына арқау еткендігі туралы 

Міржақып Дулатов «Қазақ» газетінде жарияланағн «Абай», «Дауқұмар» мақаласында келелі 

мәселені көтере білді. абай мұрасы сол заман бейнесін суреткерлікпен, шеберлікпен 
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сомдаған шындығы уақыт айнасы. Яғни, автор Абай мұрасын халықтың тарихи жадының 

көрінісі деп түсінеді. «...қазақ басқа жұртпен үзенгі қағысып, тең халық болып жасай алмауы 

тарихы, әдебиеті жоқтықтан. Тарихы, әдебиеті жоқ халықтың дүниеден өмір сүруі, ұлттығын 

сақтап, ілгері басуы қиын. Әдебиеті, тарихы жоқ халықтар басқаларға сіңісіп, жұтылып жоқ 

болады», [5] деп жазғанда Ресей отаршыларының алдымен халықтың тарихи жадының 

сақталуынан, оянуынан зәре құты қалмайтын саясатын меңзеп отыр. Яғни, М. Дулатовтың 

халықтың тарихы, әдебиеті оның тарихи жадын сақтап, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасатын 

дәстүрге айналуы, өзекті болуы Абайдай ұлы ақын мұрасының халықтың тарихын, жадын 

жаңғыртып, даму жолына қаншалықты шешуші мән берген пікірін көруге болады. 

Абайдың саналы өмірінде қазақ даласына көптеген революционерлер, демократ, 

жазушы-ақындар жер аударылған. Солардың бірі 1880 жылы Семейге жер аударылып келген 

Михайлэс және қазақ даласына этнографиялық материалдар жинауға келген Гросс деген 

адаммен дос болған. Бұлар Абайдың үйінде болып, Абайдың дарынды адам екенін білген. 

Сондықтан олар болыстыққа таласудан басқа өмірде оқу, білім бар екені туралы 

әңгімелескен. Олармен араласудың нәтежиесінде Абай орыстың атақты ақындары Пушкин, 

Лермантов, Толстой, Некрасов және т.б. шығармаларын оқып, аударумен айналысады. Яғни, 

Абай өмір сүрген дәуірде қазақ даласына орыс халқының демократ-ақындарының озық ой-

пікірлерінің тараған кезі болып табылады. Әлихан Бөкейханның айтуынша Абай Спенсер, 

Льюис, Дрепер деген европаның терең адамдарының кітаптарын оқыған. Абай өмір сүрген 

заманда өзінің негізгі ақыл ойын, білімін жастарға беруге ұмтылған. Өйткені ХІХ соңы ХХ ғ 

басы отаршылдық жүйенің бөліп алда биле бер саясатының нәтежиесінде қазақ даласындағы 

жағымсыз әлеуметтік-саяси жағдайлар қазақ жастарының сана-сезімін уландырғандығын 

көрген Абай жастарға қалай өмір сүру керек, дүниеден қандай ғалымдар өткен, олар нені 

үйретті деген тақырыптарда әңгіме өткізген. Абай және тарих деп аталатын дәуір ол қазақ 

халқының жерге құқығынан түгелдей айырылып, салт-дәстүрінің бұзылған кезеңі болды. 

Осындай тарихи жағдайда Абай қазақ жастарын оқуға, білімге шақырады.  

Жас кезінде оқып, білім алудың маңыздылығын түсіндіріп ол былай дейді: 

«Жасымда ғылым бар деп ескермін, 

Пайдасын көре тұра тексермедім 

Ер жеткен соң түспеді уысыма 

Қолымды мезгілінен кеш сермедім». Осылай қазақ халқына баланы оқытуды 

міндеттейді. Өрениетке болыс болып, шен шекпен арқылы емес тек білім арқылы ғана 

жетуге болатындығын түсіндіріп оны өлеңмен жазады: 

« Адамның бір қызы бала деген,  

Баланы оқытуды жек көрмедім. 

Баламды медресеге біл деп бердім, 

Қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім» [6].  

Абай өз заманындағы отаршылдық биліктің салдарынан Ұлы Дала еліндегі болып 

жатқан өзгерістерді өз басынан өткерді. Онын сол кездегі еуропалык саяхатшылардың 

аузынан «Дала Цицероны» деген атақ алған әкесімен бірге ел жақсылары мен патша 

әкімшілігіне сөзін бірдей өткізе білді. Аса ақылды, көреген әке баулыған Абай ру мен ру, 

ескі үрдіс пен жаңа үрдіс, рулық-тайпалық психология мен самодержавиелік отаршылдык 

бетпе-бет шарпысқан тартыс пен таластың ортасында жүріп, есесі кетіп жатқан елінің жоғын 

жоқтауға бар күшін салған. Бірақ оның айналасында сауатсыз халық көп болып,  оған 

қызғанышпен, отаршыл ұлықтар сенімсіздікпен қарады. Сондықтан ол билікті тастап, 

акындық жолды таңдап алып, өмірінің соңына дейін қазақ тарихында жазба әдебиетінің 

негізін салып, онда бұрын-сонды жазылмаған такырыптарды көтерді.  

Ұлы ақынды заман туғызды. Ол өз дәуірінің қоғамдық қарым-қатынастарын нақтылы 

жағдайлармен байланыстырып, өз шығармаларын жазған. Абай халықтың түбегейлі 

мүддесін, арман-тілектерін терең ұғынып, көркемдік қуаттылықпен айтып жеткізген. Ойшыл 

ақын ретінде ХІХ ғасырдың аяғы ХХ ғасырдың басындағы өмір құбылыстарын терең түсініп, 
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өз өлеңдерінде толғау ретінде айтып жеькізген. Оның барлық өлеңдерінде адам тағдыры, 

заман ағымы, халықтың болашақ тағдыры философиялық тұрғыдан кең сипатталған. 

Абайдың поэзиясында өзі өмір сүрген тұтас бір тарихи дәуірді жан-жақты толық бейнелеп 

береді. Сондықтан да оның творчествасы жарты ғасырды қамтитын тарихи дәуірді ғана 

танытып қоймайды, мол замандағы қоғамдық өмір салтының ой-сана, ұғым түсініктердің, 

халықтың тағдырын, ұлттық мінез-құлқын тарихи тұрғыдан алып қоғам көшінің жеткен 

жерін ғана емес, өткен жолын да танытып, болашағын болжайды.  

Абай шығармаларында қоғам өміріндегі адамгершілік, моральдық, әділдік, бірлік, 

достық, еңбексүйгіштік, талаптық, адалдық солармен қатар озбырлыққа, жауыздыққа, 

екіжүзділікке төзбеушілік секілді сан түрлі мінез-құлық мәселелері сипатталады. Абай 

поэзиясы бүгінгі замандағы өмір шындығын танып білуге үлкен мүмкіндік береді. Олай 

болса, Абай творчествасын өз дәуірінің шеңберінде ғана қалатын тарихи маңызы бар 

құбылыс деп қарауға болмайды. Керісінше, уақыт озған сайын қоғамдық ой-санаға, рухани 

жаңғыруға мол әсер ететін, үнемі дамып отыратын рухани қазына. 

Абай өмір сүрген дәуір орыс сауда капиталының күшейген дәуірі және Патша 

үкіметінің қазақ еліне отаршылдық миссионерлік саясатының  күшейген заманы. Осы саясат 

бұрынғы ел билеу үшін болған таластардың, ру тастыртарын күшейтіп, жаман жолға 

бастады. қазақ елінде өзара талас, өзара дұшпандық, қастық күшейді. Төрелік, болыстық 

үшін партия болып таласу басталды. Сонымен қатар қазақ еліне орыс миссионерлері көптеп 

келіп, қазақты орыстандыру, орыс дініе кіргізуүшін қызмет жасайтын мектептер ашылды. 

Осыны көре білген Абай өз өлеңдерінде елдің мұңын, қайғысын жазды.  

«Қайғы шығар ілімнен 

Ыза шығар білімнен. 

Қайғы мен ыза қысқан соң 

Зар шығады тілімнен». Яғни, қазақ елінің қайғысы мен бақытсыздығын орыс 

отаршылдығынан көрді. Абай  - қазақ ояну дәуірінің бастаушысы, ойлаушыларының ең 

біріншісі десе де болады. Бұл туралы Абай былай дейді: 

«Ерте ояндым, ойландым, жете алмадым 

Етек басты көп көрдім елден бірақ».  

Сонымен бірге Абай ақыл, қайрат, жүректі бірге ұстаған адам екендігін мына өлең 

жолдары дәлелдейді. 

«Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, 

Сонда толық боласың елден бөлек». 

Абайда ақыл мен жүрек бірігіп, бір түйінді жұмбақ жасаған. 

Жүрек тербеп оятар баста миды, - дей келе өзінің жұмбақ жан деп көрсетіп, былай 

дейді: 

Жүрегімнің түбіне терең бойла, 

Мен бір жұмбақ адаммын оны да ойла. Олай болса Абайды жақсы тану үшін терең 

білімді адам болуы керек. Абайдың кім екндігін, қандай ақын болғандығын білу үшін 

Абайдың шығармаларын талдау керек. 

«Ішім толған у мен өрт, сыртым дүрдей. 

Екі күймек бір жанға әділет пе, 

Қаны қара, бір жанмын, жаны жара... 

Мен ішпеген у бар ма...»  деген өлең жолдары оның жан дүниесін түсінуге үйретсе, 

келесі бір өлең жолдары: 

Ауырмай тәнім,  

Ауырды жаным. 

Қайғыртты қысты басымды. 

Тарылды көкірек, 

Қысылды жүрек, 
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Ағызды сығып жасымды» - деп Абайдың өз заманынан асып туған ерекше жан 

екендігін қараңғылыққа тұншығып, қиянатқа, кемдікке ашуланғандығын көрсетеді. Абайдың 

бұндай өлеңдер жазуы, өз басының бақытсыздығы емес, елінің бақытсыздығы. Оны 

қайғыртқан дал тұрмысы, ел намысы, қазақтың құл болып күн көруі оны былай деп 

толғандырды: 

Іште қайғы дерт кесіп, 

Көкіректі өрт қысып, 

Айтуға көңілім тебіренді» - дей келе, Абай Патша үкіметінің қазақ еліне көрсеткен 

саясатын ашып жазды. 

«Орыс съезд қылдырса, 

Болыс елін қармайды. 

Қу старшын, аш билер 

Өз жүрегін жалғайды. 

Орыссыз жерде топ болса, 

Шақырған кісі бармайды. 

Болды да партия 

Ел іші жарылды. 

Әуремін мен тия, 

Дауың мен шарыңды... [1, 130-133]» 

Тарихтың қойнауына кеткен Абай заманының кертартпа қылықтарының зардаптарын 

көрмеу үшін  надандықтан құтылып, оқу-білімге, ерінбей еңбек етуге, жақсы адам болуға 

ұмтылу Абай мұрасына адалдықты көрсетеді. Абай айтқандай, халқымыз үшін бес нәрседен 

қашық болып, бес нәрсеге асық болып – өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 

дұшпандықтан қашып, талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлауымыз керек. Өйткені 

Абай сөзі өткен заманның айнасы болса, сол айнаға қарап біз жақсылыққа жаны құштар, 

рухы жоғары, толықь адам болуымыз қажет. 

Сондықтан да қорыта айтқанда, Абай қазақ тарихындағы отаршылдықтың 

зардаптарын алғашқы болып көре білген, одан құтылудың жолдарын нақты көрсеткен тұлға 

ретінде Абай бізге үлгі.  
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Бүгінгі күнде Қазақстанның тарих ғылымының алдында, бұрын қалыптасқан идеялық- 

теориялық, методологиялық негіздердің өзгеруіне орай, тарихи зерттеулердің мазмұнын 

жаңарту міндеті тұр. Тарихшылар отандық тарихтың көптеген мәселелерін қайта қарап, 

жаңаша түсіндіруге ұмтылуда. Аталған міндеттің нәтижелі түрде іске асуы, әр түрлі 

деректерді кең түрде пайдалану жұмыстарына да тікелей тәуелді. Қазіргі заман талабына сай 

тарих ғылымының өрістеуі, тарихшылар мен тарих ғылымдарымен айналысатын мамандар 

алдында тұрған ерекше міндет болып табылмақ. Ендеше тарихты түсіндіруде қазіргі сандық, 

цифрлық технологиялардың, АКТ-нің маңызы зор. Атап айтқанда, ежелгі дәуірден – ХХ 

ғасырға дейінгі  дәуірлерде деректердің үлкен қоры қалыптасты. Солардың ішінде сандық 

мәліметтер ерекше орын алады. Бұл деректер аса үлкен көлемділігімен сипатталғандықтан, 

оларды бірден зерттеу жұмыстарына пайдалану мүмкін емес. Сонымен бірге сандық 

мәліметтердің қаншалықты объективті ақпарат бере алатындығын анықтау маңызды. Осыған 

байланысты, олардың өзін ең алдымен жүйелеу, өңдеу, талдау қажеттіліктері туындайды. 

Аталған қажеттіліктер, өз кезегінде сандық мәліметтерді тарихи зерттеу жұмыстарына 

пайдаланудың әдіс-тәсілдерін терең тану және үнемі жан-жақты жетілдіріп отыруды талап 

етеді. 

Digital Kazakhstan жобасы аясында Қазақ қоғамы 2020 жылға қарай сандық 

ақпараттандырумен толық қамтамасыз етілуі тиіс. Бұл жоба аясында елімізде үшінші 

өндірістік төңкеріс жасаулы тиіс. Нақтырақ айтар болсақ, «зерттеу және дамыту» арқылы 

елімізде автоматизация, рототтық технология, жасанды интеллект, Big Data және өзге де 

технологиялық үдерістер қамтылмақ. Қазақстан тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бері 

жоспарлы экономикадан нарыққа бағыт алуды үйренді. Маңызды саяси және экономикалық 

шешімдер арқылы еліміз саяси тұрақсыздықтан, азаматтық әрі қаржы дағдарысынан аман 

өтті. Ендігі негізгі бағыттардың бірі сандық технологияны дамытып, қоғамға қажет 

ақпаратты қолжетімді ету болып саналады [1]. 

Тарих сабақтарында немесе тарихты зерттеуде - сандық мәліметтермен жұмыс 

жасағанда сандық талдау әдістерін қолданудың маңызы зор. Сандық көрсеткіштерге талдау 

жасамай тұрып, оларды сол қалпында зерттеу жұмысына пайдалану, қате түсініктерге жол 

беруі мүмкін. Ал, сандық әдістер деректерді неғұрлым кең түрде қамтып, жүйелеу және 

өңдеу негізінде, олардың ақпараттық деңгейін барынша жоғарылатады. Бастапқы мәліметтер 

бере алмайтын ақпаратты сандық талдау нәтижелері арқылы ғана алуға болады. Осы әдістер 

кеңестік және шет ел тарихшыларының тарапынан қолдау тапты. Сондықтан «елің қалай 

болса, бөркің солай болсын» дегендей бізде бұл үрдістен қалыс қалмауымыз керек. Бүгінде 

шет елдерде тарихи зерттеулерде сандық әдістерін қолдану және тарихи информатика 

мәселелерімен  арнайы айналысатын ғылыми-зерттеу орталықтары бар. Отандық тарих 

ғылымы үшін де аталмыш бағытты дамыту маңызды әрі өзекті. Қазақстан тарихының әр 

түрлі мәселелері бойынша сандық мәліметтер базасын жасау, олардың ақпараттылығын 

анықтау, сандық әдістердің тиімділігін көрсету, талдау нәтижелеріне түсініктеме беру 

жолдарын іздестіру сияқты жұмыстарды кеңейту, ғылым деңгейін одан әрі сөзсіз 

жоғарылатады. Сондай-ақ ақпараттық шынайылығының мүмкіндігін кеңейтеді. 

Қазіргі уақытта ғылыми зерттеулерге деген қызығушылық күннен-күнге артуда. 

Демек, зерттеушілерге де өз кезегінде методологиялық және әдістемелік білімдерін заман 

талабына сай жетілдіріп отыруға тура келеді. Немесе ғылыми жұмыстардың сапасын 

жоғарылату мақсатында соңғы ақпараттық технологияны пайдалану авторларға өз 

мүмкіндіктерін толыққанды ашуларына септігін тигізеді [3]. 

Студенттерге білім бере отырып кез-келген тақырыпта реферат, тарихи эссе, 

баяндама, шағын жобалар беру арқылы олардың тарих ғылымына деген қызығушылықтарын 

арттыруды көздеймін.Кез-келген шығармашылық тапсырмалардың мақсаты – ғылыми, оның 

ішінде тарихи зерттеулердің методологиялық және теориялық аспектілерін талдау; 

мәселелердің мәнін, ғылыми зерттеу процесі ерекшеліктері мен логикасын ашу; 

зерттеулердің әдістемелік мазмұны мен оны жүзеге асырудың кезеңдерін көрсету. Ғылыми 
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білімді қалыптастыру, ғылыми жұмыстарды дербес жүргізе білу – алға қойылған ғылыми 

мақсатты іске асырудың басты кепілі. Яғни оқу-ғылыми процесс барысында түрлі жазба 

жұмыстарды орындай білуде ғылыми және практикалық әдістерді жетілдірудің маңызы зор. 

Шығармашылық ойлаудан соңғы ғылыми еңбекке дейінгі әрбір зерттеуге тән әдістемелік 

тәсілдер бар. Сонымен ғылыми шығармашылықтың методологиясы мен әдістері деген не? 

Методология – ғылыми танымға жетудің жолы. Мысалы, тарих дүниежүзіндегі ең көне 

ғылым. Оның дамуы тек тарих білімінің көбеюін ғана емес, сонымен бірге оның 

сапасындағы өзгерістерді де байқатады. Тарихтың методологиясы туралы алғашқы түсінік 

ежелгі гректерде пайда болды. Тарихи баяндардан мифология біртіндеп ығыса бастайды. 

Қазіргі зерттеушілердің пайымдауынша, өткеннің рационалды құрылысын тарих беретіні 

сонау Геродоттан бастау алады. 

Ғылыми зерттеу дегеніміз болашаққа зер салу секілді іздену жолдары, ғылыми 

объективті көзқарас. Фактілерді түсіндірілуі немесе практикалық қолданылуы қиын деп 

ысырып тастауға болмайды. Себебі ғылымдағы жаңалық зерттеушінің өзіне де байқалмайды. 

Жаңа ғылыми фактілер, тіпті жаңалықтар маңызы толық ашылмағандықтан ұзақ уақыт бойы 

ғылым қорында жатып қалуы немесе практикада қолданылмауы мүмкін. Идеяны толық 

шешілуіне дейін жеткізу ғылыми зерттеуді жоспарлы жүргізуде ғана іске асады. Ғылымға 

кездейсоқ ашылулар да тән. Бірақ жоспарлы әрі жақсы жабдықталған ғылыми ізденістер 

табиғаттағы объективті заңдылықтарды тереңірек ашуға және тануға ықпал етеді. Ары қарай 

алғашқы ойды мақсатты әрі жүйелі өңдеу жалғаса береді, өзгерістер, қосымшалар, 

нақтылықтар енгізіледі де зерттеудің сұлбасы дами береді. Ғылыми зерттеу нәтижесі 

түсінікке, заңға және теорияға айналатын нақты мақсаттылық таным. Оған тән кейбір 

ерекшеліктер бар: бұл міндетті мақсатты процесс, оған жету жолындағы нақты шешілмек 

міндеттер; бұл жаңа, шығармашылыққа, белгісізді ашуға, айрықша идеяларды іске асыруға 

әрі қарастырылмақ мәселелерді жаңаша қарауға бағытталған процесс; ол жүйелілігімен 

сипатталады: яғни зерттеу процесі әрі оның нәтижесі тәртіпке, жүйеге келтіріледі; оған 

дәлелділік, жинақтаулар мен тұжырымдарды жүйелі негіздеу тән [2 ]. 

 Ғылыми-теориялық зерттеулердің нысаны жеке, нақты жағдай емес, оның зерттеу 

нысаны ұқсас құбылыстар мен жағдайлардың толық тобы, олардың жиынтығы.Ғылыми-

теориялық зерттеулердің мақсаты жекелеген құбылыстардың қатарынан жалпыны табу, 

ондай құбылыстардың пайда болуын, қызмет етуін, даму заңдылықтарын ашу, демек ондай 

құбылыстардың мәніне терең үңілу. Ғылыми-теориялық зерттеулердің басты құралдарына 

мыналарды жатқызуға болады: жан-жақты негізделген және бір жүйеге келтірілген ғылыми 

әдістердің жиынтығы; өзара бір-бірімен байланысты және ғылым тілін қалыптастыратын 

түсініктердің, нақты терминдердің жиынтығы. Ғылыми зерттеулердің нәтижелері ғылыми 

еңбектерге (мақала, монография, оқулық, диссертация, т.б.) айналып, жан-жақты 

бағаланғаннан кейін практикада жүзеге асады, практикалық таным процесінде ескеріледі 

және қорытынды түрде жетекші документтерге кіргізіледі. Cонымен адамдардың барлық 

саладағы қызметтері (ғылыми, практикалық, т.б.) бірқатар факторлар қатарымен 

анықталады. Оның нәтижесі кім (субъект) немесе кімге (объект) бағытталған және бұл 

процесс қалай жүзеге асады, қандай тәсілдер пайдаланылады. Демек, бұл әдістің (метод) 

мәселелері. Әдіс (метод, грекше – таным тәсілі) – кең мағынасында – «бір нәрсеге жол салу», 

субъектінің кез келген түрде қызмет ету тәсілі. «Методология» түсінігінің екі мағынасы бар: 

белгілі бір қызмет (ғылым, саясат, өнер, т.б.) саласында қолданылатын тәсілдер жүйесі; сол 

жүйе туралы ілім, әдістің жалпы теориясы, теорияның жүзеге асуы. Таным мен практиканың 

тарихы, оның қазіргі жағдайы кез келген әдіс пен принциптер жүйесінің теориялық және 

практикалық мәселелерді шешуге нәтижелі көмектеспейтінін көрсетті. Сондықтан зерттеу 

нәтижелері ғана емес, оған жеткізетін жол да шынайы болуы тиіс. Әдістің (метод) басты 

қызметіне таным процесінің ішкі ұйымы мен оны реттеу немесе қайсібір нысанды 

практикада жүзеге асыру жатады. Сондықтан әдіс (қайсібір түрлерінде) белгілі бір ереже, 

тәсіл, таным нормалары және оны іске асырудың жиынтығына тіреледі. Демек белгілі бір 
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нәтижеге жетуге бағытталған талап, принцип, т.б-дың жүйесі. Ол ізденісті реттейді, күш пен 

уақытты үнемдейді әрі мақсатқа жетудің қысқа жолын көрсетеді. Шынайы әдіс компас 

секілді, таным субъектісі және іс-әрекет үшін жол салады, қателіктерден сақтандырады. 

Философ Ф. Бэкон әдісті қараңғыда жол сілтейтін шамшырақпен салыстыра отырып, 

танымның құралы – индукция методы деп есептеді. Яғни, ол ғылымнан эмпирикалық талдау, 

бақылау және экспериментті қалады. Соның негізінде себеп пен заңды тануға болады деді. 

Эмпирикалық деңгейдегі алғашқы бақылауға теориялық талдаудың жүйелі-құрылымдық 

әдістемесі де жатады (білім дамуының белгілі бір деңгейі, ғылыми фактілерді жинақтау, 

зерттеу нысаны туралы түсініктердің жиналуы, т.б.) [1]. 

 Қоғамдық процестегі сабақтастықты аша отырып, тарих өткенді тану арқылы 

бүгінгіні түсінеді әрі белгілі бір сипатта келешекті болжайды. Жадынан айырылған адамның 

қоғамда жұмыс істеп, өмір сүре алмайтыны секілді өз тарихынан алыс қалған қоғам да алға 

жылжып, дами алмайды. Тарих қалай жазылуы керек, өткеніміз туралы ой толғаушының да, 

айтушының да еркіндігі қаншалықты әрі оның шынайылығы қай дәрежеде – бұл сұрақтар 

әрқашан тарихи шығармалардың авторларын да, олардың оқырмандарын да қызықтыратыны 

күмәнсыз. Демек, бұл сұрақ күн тәртібінен ешқашан түспек емес. Негізінде тарихи білім 

немесе тарихилық (историзм) Еуропада ХҮІІ ғасырда Галилей мен Декарттан басталды да ал 

ғылыми тарих білімі ХҮІІІ – ХХ ғасырларда қалыптасты әрі ол қазірге дейін де өзектілігін 

жойған жоқ. Қазіргі ғылыми тарих білімі ХҮІІІ ғасырда, яғни Ағарту дәуірінде бекіді және 

тарихи факт объективті және құнды, тарихи түсінік сол ХҮІІІ ғасырдан басталады деген 

«көзқарас» бүгінгі күндері де өз жалғасын табуда. Қазіргі заман немесе модерн дегеніміз 

адамның өзін-өзі теңестіретін тарихи кеңістік, ал постмодерн мета әңгімеге (метанарратив), 

яғни тарихшылар ұсынатын тұтас тарихи білімге сенбестігімен ерекшеленеді. Тарих 

теориясына ғылыми принциптер негізінде орындалып, ұғынылған тқтас тарихи процесс 

жатады. Біріншіден, тарихи процесс теориясына қарағанда мета әңгіме ұғымы кеңірек. Кез 

келген тарихи теория бұл мета әңгіме, бірақ кез келген мета әңгіме теория емес. Екіншіден, 

қарапайым тарихи түсінік теориямен күрделі қарым-қатынасқа түседі: әрбір кәсіби тарихшы 

немесе философ – теория жасаушы – өз заманының адамы, яғни заманына тән қарапайым 

тарихи түсініктен алыс кетпейді. Тағы бір жағы ғылыми білім кем дегенде мектеп оқулығы 

болса да көпшіліктің тарихи санасына ықпал етеді. Демек, кез келген тарихи зерттеудің 

(оның ішінде өзіңдікі де) теориялық негізін ұғыну үшін тарихи метаәңгіменің 

эпистемологиялық сараптамасын жүргізуді үйрену керек. Дерекнамалық негізде 

метаәңгіменің дағдарысынан шығудың қайсібір тәсілдерін меңгере отырып, бұл әдістің 

салыстырмалы-тарихи зерттеулердегі мүмкіндіктерін ұсыну қажет. Алексис де Токвиль 

(Франция) салыстыру адам ой қабілетінің қажетті компоненті дейді. Сонымен бірге кез 

келген гуманитарлық және жаратылыстану танымдық жүйенің де методологиялық ұйытқысы 

– салыстыру (компаратитвті талдау) екенін айта кету қажет. Қазіргі күні зерттеу 

бағдарламаларында статистикалық әдіс те танымал. Нәтижелі зерттеу стратегиясына 

статистикалық талдау мен нақты оқиғаны зерттеудің әдістерін бірдей қолдана білу тән. 

Ғылыми жұмыс барысы автордан қалыптасқан тәсілдерді қажет ететін бірнеше базалық 

кезеңдерден тұрады. Автор жұмысының компьютер тілімен айтқанда алгоритміне тоқталсақ 

ол мынадай болашақ кітаптың «сұлбасы», бөлімдер атауы, сюжеті жасалады  ақпарат, 

фактілік материалдар жинау жинақталған материалдарды оған дейін жасалған сызба 

бойынша өңдеу мәтінді автордың және баспаның қойған мақсатына сәйкес безендіру Міне, 

осы әртүрлі кезеңдерді бір процеске біріктіретін құрал – компьютер [4]. 

 Сондықтан жаңа ақпараттық технологияны ғылыми жұмыстарға және күнделікті 

сабақ беруге пайдалану өте маңызды болып табылады. Көпфункционалды мәтін процессор – 

Word-ты, оған қосымша иллюстрацияларға арнаулы Adobe PageMaker немесе QuarkXPress 

бағдарламаларын, сонымен бірге жарияланған мақалалар мен кітаптарды пайдалану үшін 

сканер қолданылады. Сонымен қатар қазіргі күнгі ғылыми-зерттеу және білімде ақпараттық 

технологияны пайдаланудағы басты мақсат − болашақ оқытушылар мен зерттеушілердің 
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жалпы ақпараттық білімі мен ақпараттық мәдениетін тереңдету, автоматтандырылған 

талдаулар мен ғылыми мәліметтерді жүйелеуге бағытталған әдістер мен құралдарды 

меңгерту, дәстүрлі («журналдық») және электрондық ғылыми жарияланымдар мен 

тұсаукесерлерді дайындауға үйрету, Internet ғылыми-білім қорларын күнделікті кәсіби 

қызметтеріне пайдалана білу, т.б. Интерактивті тақта (Interactive whiteboard) – компьютер 

мен проекторы бар үлкен сенсорлы экран. Компьютердің жұмыс үстелінен проектор көмегі 

арқылы интерактивті тақтада бейнелер көрсетіледі. Бұл жағдайда тақта экран секілді 

қабылданады. Проекциялау арқылы тақтадағы бейнелермен жұмыс істеуге болады, 

өзгерістер енгізіп, белгілерді көрсетуге мүмкіндік бар. Барлық өзгерістер компьютерге 

файлдарға жазылады, яғни олар сақталады әрі кейін редакцияланып, алып жүруге де 

жарайды [5]. Демек, электронды тақта ақпарат енгізудің құрылымы рөлін атқарады. Тақтаны 

арнайы стилус, сонымен қатар саусақты тигізу арқылы басқаруға болады. Тақта мен 

компьютердің жұмысы екі жақты да, ал интерактивті тақта үшін саусақ немесе қаламсап 

(стилус, қаламсап) компьютерлік mouse болады. Қазіргі күні интерактивті тақта сабақты 

компьютерлік қолдау үшін мектептерде, тренинг-орталықтарда, келіссөз бөлмелерінде 

пайдаланылады. Интерактивті тақтамен жұмыста проектор документ-камералармен де 

ауыстырыла береді. Оқытудың белсенді түрлері – білім, білік және тәсіл, т.б. меңгере 

отырып, өндіріс орындары мен ұйымдарда маңызды шешімдерді қабылдай білуге үйретуде 

кейс-әдістің (case study) де рөлі ерекше. Теориялық білім мен тәжірибені ұштастыруда кейс-

әдісті пайдалану оқытудың сапасын да көтереді. Жағдайды топтарда талдай білу командалық 

жұмыс стилін қалыптастырады. Сонымен бірге кейс-талдау әдісі мәселені талдау әрі оған 

диагностика қою, өз позициясын анық та сенімді жеткізу, пікірталастарға қатыса білу, 

ақпаратты қабылдап, оған баға беру секілді кәсібилік біліктіліктерді жетілдіреді. Кей 

жағдайда бұл әдіс жеке адамның қалыптасуына үлкен ықпал етеді. Әрі адамның өзіне-өзі 

сенімділігін арттырып, артық қорқынышты немесе тым өзімшілдікті жоюға көмектеседі [3]. 

Тарих ғылым және пән ретінде білімнің аса маңызды саласына жатады.     Өйткені ол 

бүкіл адамзаттың тарихын, жүріп өткен жолын, жинаған тәжірибесін баяндайды. Тарихты 

білу әрбір адамға қажет әрі пайдалы. Сонда ғана адам өзі өмір сүріп отырған қоғамдағы 

орнын, істейтін қызметін дұрыс анықтайды, келешегін де болжай алады. Белгілі 

ойшылдардың, ғұлама ғалымдардың тарихтың маңызы туралы айтпағандары кемде-кем. 

Әбу-Насыр әл-Фараби: «тарихты білмей –өткенді, қазіргі жағдайды білу, келешекті болжау 

қиын» - десе, Н.М. Карамзин: «Тарих – әрбір ұлттың ең басты кітабы» дейді. Ендеше сандық 

технологияларды гуманитарлық ғылымдар, соның ішінде тарих ғылымы қызметіне енгізсек, 

тиімді және олардың қызмет көрсету деңгейі  жоғарылайтыны сөзсіз. 
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Инновация– педагогикалық қызметтің мүлдем ерекше түрі. Адамдардың бәрі белгісіз 

жаңалықтан қорқады,олар кез келген өзгерістерге теріс қарайды. Жалпы санада бар, әдеттегі 

өмір салтын қозғайтын стереотиптер ауыр құбылыстарға әкеп соғады, оқытудың барлық 

түрлерінің жаңаруына кедергі келтіреді. Адамдардың заманауи білім беруде инновацияны 

қабылдауға ниеттенбеу себебі жайлылық, қауіпсіздік, өзін-өзі бекіту өмірлік қажеттіліктеріне 

тосқауыл қою болып табылады. Инновациялық мінез-құлық бейімдеуді көздемейді, ол өз 

даралығын қалыптастыруды, өзін-өзі дамытуды білдіреді. Педагог инновациялық білім – 

үйлесімді тұлғаны тәрбиелеу тәсілі екенін түсінуі тиіс. Ол үшін «дайын үлгілер» сәйкес 

келмейді, үнемі өзінің зияткерлік деңгейін көтеру маңызды. «Комплекстерден», 

психологиялық кедергілерден құтылған педагог инновациялық өзгерістердің толыққанды 

қатысушысы болуға дайын. Қазіргі білім беру мекемелерінің міндеттерінің бірі 

педагогикалық үдерістің барлық қатысушыларының әлеуетін ашу, олардың шығармашылық 

қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік беру болып табылады. Бұл міндеттерді білім беру 

үдерістерінің вариативтілігін жүзеге асырмай шешу мүмкін емес,осыған байланысты терең 

ғылыми және практикалық ұғынуды талап ететін білім беру мекемелерінің әртүрлі 

инновациялық түрлері мен типтері пайда болды.  

Жаңа енгізілімдер немесе инновациялар адамның кез келген кәсіби қызметіне тән және 

әрине сондықтан, зерттеу, талдау және енгізу пәніне айналады. Инновациялар өздері 

туындамайды, олар жекелеген педагогтар мен тұтас ұжымдардың ғылыми ізденістерінің, 

озық педагогикалық тәжірибесінің нәтижесі болып табылады. Бұл процесстің стихиялық 

болуы мүмкін емес, ол басқаруды қажет етеді.  

С. И. Ожеговтың сөздігі келесі жаңа анықтамны береді: жаңа – алғаш құрылған немесе 

жасалған, пайда болған немесе жақында пайда болған, бұрынғы, жаңадан ашылған, жақын 

өткен немесе қазіргі уақытқа қатысты, жеткілікті таныс емес, белгісіз. Терминді түсіндіруде 

прогрессивтілік туралы, жаңаның тиімділігі туралы ештеңе айтылмаған.  

Педагогикалық үдеріске қолданылатын инновация оқыту мен тәрбиенің жаңа 

мақсаттарын, мазмұнын, әдістері және нысандарына жаңалық енгізуді 

білдіреді.Педагогикалық инновация – олардың тиімділігін арттыру мақсатында 

педагогикалық қызметтегі жаңашылдық, оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны мен 

технологиясындағы өзгерістер болып табылады. Осылайша, инновациялық процесс-жаңа 

мазмұн қалыптастыру мен дамытуда және жаңа нәрсені ұйымдастыруда жасалады. Тұтастай 

алғанда, инновациялық процесс деп жаңалықтарды құру (туу, әзірлеу), игеру, пайдалану 

және тарату бойынша кешенді қызмет түсіндіріледі.Білім берудегі инновациялық 

технологиялар оқытуды реттеуге, оны қажетті арнаға бағыттауға мүмкіндік береді.  

Мектепке дейінгі жас-әр адамның жарқын, қайталанбас өмірі. Дәл осы кезеңде 

әлеуметтену процесі, баланың болмыстың жетекші салаларымен: адамдар әлемімен, 

табиғатпен, пәндік әлеммен байланысының қалыптасуы басталады. Мәдениетке, жалпы адам 

құндылықтарына баулу жүреді. Мектепке дейінгі балалық шақ - баланың жеке басының 

бастапқы қалыптасуының, өзіндік сана-сезімінің негіздері мен даралығының уақыты.  

Мектеп жасына дейінгі балалардың қоршаған ортамен өзара қарым-қатынасы 

барысында әлеуметтену мәселесі қазіргі кезеңде аса өзекті болып отыр. Жеке тұлғаның 

негізгі құрылымдары өмірдің алғашқы жылдарында қаланады,бұл өз кезегінде отбасы мен 

мектепке дейінгі мекемелерге балалардың қажетті жеке қасиеттерін тәрбиелеуге ерекше 

жауапкершілік жүктейді. 

Мектепке дейінгі білім беруге қойылатын заманауи талаптар жағдайында мектепке 

дейінгі білім берудің мемлекеттік білім беру стандартында қамтылған инновациялық 

технологиялар мектепке дейінгі білім беру мекемелерінің қызметін сапалы өзгертудің 

тиімділігінің шарты болып табылады. МДҰ – ның тәрбие жұмысындағы инновациялық 
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технологиялар өзіндік мақсаттылығы немесе формальдылығы болып табылмайды, олардың 

мақсаты бала тұлғасының қалыптасуына ықпал ету болып табылады. Бұл қалыптасу 

ересектерге баланың әлеуметтік әлемге бейімделуі оның жеке тұлғасын қалыптастырудағы 

жетекші құрамдастардың бірі болып табылатын және әрқашан әлеуметтік әлемге 

бейімделуіне себепкер болған ересектердің қатарына қосу мәселесін дұрыс және дәйекті 

түрде шешуді талап етеді. Мектепке дейінгі баланың әлеуметтенуі бірінші кезекте бала үнемі 

айналатын әлеуметтік ортада дұрыс бағдарлануын тәрбиелеуді көздейді. Инновациялық 

технологиялық үдерісті кәсіби құра отырып, мектепке дейінгі білім беру мекемесінің 

педагогикалық ұжымы баланың өз жеке басының және басқа адамдардың даралығын 

сезінуге үйренетін жағдайларды моделдейді, қоғамның мәдени дәстүрлеріне сәйкес әлемге 

деген қарым-қатынасты қалыптастырады.  

Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасында баланың тұлғасын сәтті оң әлеуметтендіру 

үшін ең орынды жас болып табылады. Педагогика бұл жаста бала өзінің өкілі болып 

табылатын қоғамның құндылықтарын, әлеуметтік рөлін, ережелері мен нормаларын саналы, 

еркін меңгере алады, сондықтан әлеуметтену процесі баланың дамуының осы кезеңінде аса 

маңызды болып табылады [1, 6 б.].  

Отандық отбасы институтынабелгілі қайғылы теріс құбылыстар, мысалы, ұрпақтың 

алшақтығы, баланың ішкі әлеміне салғырт қарауы, балалар ортасындағы адамгершілік мінез-

құлық нормаларының тапшылығы баланың алғашқы жылдарынан бастап оның әлеуметтенуі 

проблемасын өте өзекті және маңыздылығы бойынша бірінші дәрежелі етіп жасайды. Бүгінгі 

күні мектепке дейінгі педагогика саласының мамандарының пікірлері бойынша, өкінішке 

орай, мектепке дейінгі білім беру жүйесінде баланың жеке басын әлеуметтендіруге, оның 

рухани-адамгершілік тәрбиесіне бағытталған технологиялар тапшылығы айқын көрінеді. 

Сонымен қатар, инновациялық жобалардың интеграциясыныңбілім беру кеңістігіне 

балаларды қоғамдық өмірге қосуға, олардың мәдени мінез-құлық ережелері мен нормаларын, 

этикетті меңгеруіне ықпал етеді. 

«Әлеуметтендіру» ұғымы мектепке дейінгі педагогикада бұрыннан пайда болған жоқ – 

әлі күнге дейін үйреншікті «мектепке дейінгі баланың әлеуметтік тәрбиесі»деген сөз әлі 

күнге дейін үйреншікті болып қабылданады.Ұғымның мәнін анықтай отырып, Н.Ф. 

Голованова қазіргі мектепке дейінгі педагогикада әлеуметтену деп «тұлғаның қалыптасу 

процесін және оның қоғам талаптарын біртіндеп меңгеруін, оның қоғаммен қарым-

қатынасын реттейтін сана мен мінез-құлықтың әлеуметтік маңызды сипаттамаларын алуды» 

түсінуді ұсынады [2, 12 б.]. Өз кезегінде Г.М. Андреева «әлеуметтендіру – бұл екі жақты 

процесс, бір жағынан, әлеуметтік ортаға, әлеуметтік байланыс жүйесіне кіру арқылы 

индивидтің әлеуметтік тәжірибені игеруі, екінші жағынан (зерттеулерде жиі мұқият 

талданатын), әлеуметтік байланыс жүйесін белсенді түрде қалпына келтіру процесі, 

қоршаған ортаға белсенді қосу»деп есептейді [3, 23-24 б.].  

Мектепке дейінгі білім беру кеңістігінің шағын ауданында орналасқан әлеуметтік 

серіктестермен тұрақты желілік өзара іс-қимылды ұйымдастырусыз позитивті 

әлеуметтендіру мүмкін емес. Сонымен, «Менің сүйікті қалам» атты инновациялық жобаны 

ұсынуға болады, оның аясында мектепке дейінгі балалар кітапхана, театр, мұражай, сурет 

галереясы және көне ескерткіштердің әлеуметіндегі рөлмен танысады. Бұл танысу 

инновациялық технологиялардың органикалық бөлігі болып табылатын рөлдік ойындар 

процесінде тереңдейді және дамиды. 

 Мектеп жасына дейінгі баланың ең танымал қызмет түрі ойын болып табылады – бұл 

қоршаған өмірінен алынған әсерлерді өзгертудің өзіндік тәсілі. Баланың ойлау және қиял 

ерекшеліктері ойында айқын,сондай-ақ оның белсенділігі, қарым-қатынас қажеттілігі мен 

эмоционалдығы көрінеді. Ойынның әлеуметтік маңыздылығы келесіден тұрады – өз 

құрдастарымен қарым-қатынас барысында балада өзара іс-қимыл дағдылары қалыптасады. 

Бала өз пікірін басқа балалардың пікірімен байланыстыруды және келісуді үйренеді, 
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ережелерге бағынуды, сондай-ақ өз мінез-құлқын белгіленген рөлге сәйкес реттеуді, өз 

жолдастарына көмек көрсетуді үйренеді [4, 9 б.].  

Рөлдік мінез-құлық тетігін меңгеру баланың әлеуметтік қатынастарға табысты 

тартылуын қалыптастырады, өйткені бұл бүкіл өмір бойы ол үшін кез келген жаңа позицияға 

немесе жағдайға бейімделуге мүмкіндік береді. Баланы әлеуметтік орта жағдайына 

бейімдеудің бұл процесі әлеуметтік бейімделу деп аталады. Баланың әлеуметтенуі туралы 

айтатын болсақ, осы үдерісте маңызды рөл атқаратын микросоциум туралы айту керек. Және 

микросоциумдағы сәбиді әлеуметтендірудің басты институты отбасы болып табылады, 

өйткені ол өмірдің алғашқы жылдарында эмоционалдық әлемді, тұлғаның өзіндік санасын 

және адамгершілік ұстанымдарын қалыптастыруда шешуші мәнге ие және мектепке дейінгі 

жастағы осы үдерістің жетекші факторы болып табылады. Ерте жастағы бала ерекше түрде 

жататын құрдастарының тобы да баланы әлеуметтендірудің маңызды факторы болып 

табылады. М. И. Лисина өз құрдастарымен қарым-қатынастың ерекше ерекшелігі олардың 

әсіресе жарқын эмоционалдық қанығуы, қарым-қатынастың қатаң ережелері мен 

нормаларының болмауы, жауап берер алдында бастамашыл пікірлердің басым болуы, 

функционалдық әртүрлілік болып табылатынын атап өтті. Өз құрдастарымен қарым-

қатынасынан айырылған бала коммуникативтік қалыптасудан айырылады[5, 121 б.]. 

Құрдастарымен қарым-қатынас пәндік орта түсінігімен де тығыз байланысты. Пәндік 

орта сонымен қатар бұл ретте міндетті бірлескен жұмысты таңдамай, балаларды өз бетімен 

немесе құрдастарымен бірге әрекет ету мүмкіндігімен қамтамасыз етуі тиіс. Педагог-

тәрбиеші балалардың араласуын талап ететін даулы жағдайларда іс-қимылдарына қосылады 

немесе қажет болған жағдайда өзінің құрдастары тобына кіруге көмектеседі, ол қарым-

қатынасқа айқын ұмтылуды білдіреді, бірақ қажетті жүріс-тұрыс тәсілдеріне ие емес. 

Инновациялық технологиялар ұғымына орала отырып, мектепке дейінгі білім беру жүйесінде 

қолданылатын мынадай технологияларды атап өткен жөн: проблемалық оқыту 

технологиялары, баламалы технологиялар, дамыта оқыту технологиялары, компьютерлік 

технологиялар және ойын технологиялары. "Ойын педагогикалық технологиялары" ұғымына 

әртүрлі педагогикалық ойындар түрінде педагогикалық үдерісті ұйымдастыру және өткізу 

тәсілдері мен әдістерінің кең ауқымды тобы кіреді. Ойындардан айырмашылығы 

педагогикалық ойындарда маңызды белгі бар-оқытудың нақты қойылған мақсаты және оған 

сәйкес келетін педагогикалық нәтижеге негізделуі мүмкін, айқын түрде бөлініп, танымдық 

бағыттылығымен сипатталады [6, 52 б.].  

Балаларды білімді меңгерудің белсенді процесіне ынталандыратын ойын түріндегі 

ойын мотивациясы өте маңызды. Оқу процесіндегі ойын технологиясының орны мен рөлі, 

ойын және оқу элементтерінің үйлесімі педагогтың педагогикалық ойындардың 

функциялары мен жіктелуін түсінуіне, оның кәсіби әл-ауқатына байланысты. Балалар 

ойындарының мазмұны кезең-кезеңімен дамиды: пәндік қызмет, адамдар арасындағы қарым-

қатынас, қоғамдық тәртіп ережелерін орындау. Инновациялылығы күмән келтірмейтін ойын 

технологиялары қиялды қалыптастырады және оған бір заттардың қасиеттерін басқаларына 

аударуға мүмкіндік береді. Өз сезімдерінде бағдарлану пайда болады және оларды мәдени 

білдіру дағдылары қалыптасады, бұл балаға ұжымдық қызметке және қарым-қатынасқа 

қосылуға, социумға кіруге мүмкіндік береді.  

Ойын – бұл баланың мінез-құлқының формалары модельденетін әлеуметтік қатынастар 

мектебі және тәрбиешінің міндеті-балалардың ойында қажетті әлеуметтік дағдыларды 

меңгеруіне дұрыс және шебер көмек көрсету. Мектепке дейінгі баланың санасында қарым-

қатынас дағдыларын қалыптастыру және бекіту қаншалықты табысты болуына ересек 

адамның басқа адамдарымен қарым-қатынас сапасы байланысты. Қазіргі заманғы мектепке 

дейінгі педагогикада проблемалық оқыту деп педагогтың басшылығымен проблемалық 

жағдайлар жасауды және мектепке дейінгі білім беру ұйымдары тәрбиеленушілерінің оларды 

шешу бойынша белсенді дербес қызметін болжайтын оқыту сабақтарын ұйымдастыру 

түсініледі, соның нәтижесінде кәсіптік білімді, дағдыларды, іскерлікті шығармашылық 
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меңгеру және ойлау қабілетін дамыту жүреді. Дамытушылық оқытудың маңызды белгісі-ол 

жақын даму аймағын құруы, психикалық жаңа пайда болудың ішкі процестерін тудыруы, 

итермелеуі, қозғалысқа әкелуі. Соңғы уақытта мектепке дейінгі мекемеге балалардың түсуі 

кезінде сөйлеудің жалпы дамымау үрдісі жиі байқалады. Балалар өз ойларын грамматикалық 

және фонетикалық түрде дұрыс баяндауға, қоршаған өмірдің оқиғалары туралы айтуға 

қиналады. Балалардың сөздік қоры аз, олар сөйлемдегі сөздерді байланыстыра алмайды, 

олардың көпшілігі зейіннің, есте сақтаудың бұзылуынан, логикалық ойлаудың жетілмеуінен 

зардап шегеді. Сондықтан баланың дамуынан біршама озық болатын мұндай оқыту тиімді, 

бірақ оның мүмкіндіктерінен аспайды. Жалпы қабылданған тәсілдер мен қағидаттармен 

қатар тиімділігі айқын бірегей, шығармашылық инновациялық әдістемелерді, 

технологияларды пайдалану негізделген. Осындай әдістемелердің бірі – мнемотехника, 

мектепке дейінгі балаларды байланыстырып сөйлеуді үйретудегі тиімді түзету құралы. 

Мнемоника немесе мнемотехника – қосымша байланыстардың пайда болуымен есте 

сақтауды жеңілдететін және есте сақтау көлемін ұлғайтатын түрлі тәсілдердің жүйесі. 

Мектепке дейінгі жастағы балаларға мнемотехника тәсілдерін қолдану аса маңызды, өйткені 

сыртқы құралдардың әсерінен ойлап шешетін тапсырмалар ауызшаға қарағанда көрнекі 

материал арқылы жақсы меңгеріледі. Дамыта оқытуда балаларға тілдерін дамытуға 

бағытталған, олардың белсенді сөздіктерін байытатын, сөз жасау дағдыларын бекітетін, 

заттарды сипаттайтын, мәтіндер құрауға жәрдем беретін көрнекі үлгілер қолданылады. 

Сипаттау мәтіндерін құрауда мнемотехника тәсілдерін, мнемотаблицаны немесе заттарды 

сипаттау үшін сызба-жоспар тәсілдерін қолдану мнеможұмбақтарды құрауға жәрдем етеді. 

Бұл жұмбақтарды шешу барысында белгілері бойынша нысандарды анықтайды. Кіші 

топтарда алғашқы кезде педагог әрбір берілген суреттерді жан-жақты түсіндіреді. Ал келесі 

кезеңде ересек топтарда суретке қарап,онда не жасырылып тұрғанын өз бетінше тауып, 

түсіндіруді ұсынылады.Мектеп жасына дейінгі балалардың өз өмірлік тәжірибесіне жақын 

құбылыстарын, фактілерін, оқиғаларын, заттарын есте сақтау керек. 

Мнемотаблицаларды еркін қызметте және сабақта қолдану балаларға көрнекі 

ақпаратты неғұрлым тиімді өңдеуге және қабылдауға, белгіленген оқу міндеттеріне сәйкес 

осы ақпаратты қайта құруға, сақтауға және жаңғыртуға мүмкіндік береді. Алайда, 

байланыстыра сөйлеуді дамыту мақсатында тек қана жасанды құралдарды пайдалану 

жеткіліксіз, өйткені есте сақтаудың басты тірегі логикалық тұрғыдан ақталған, есте 

сақтаудың басты тірегі логикалық тұрғыдан ақталған, ойлы байланыстар болып табылады, ол 

есте қаларлық материал арасында да, жақсы белгілі бір нәрсе арасында да 

орнатылған.Мұндай әдістеменің ерекшелігі заттардың бейнесін емес, жанама есте сақтау 

үшін белгілер мен таңбаларды қолдану болып табылады. Бұл балаларға сөздерді іздеуді және 

кейіннен есте сақтауды жеңілдетеді. Таңбалар сөйлеу материалымен тығыз байланысқан, 

мысалы, жабайы жануарларды белгілеу үшін – шыршаны, ал үй жануарларын белгілеу үшін 

– үйді көрсетеді. Дидактикалық материал мнемотаблицалар болып табылады, бұл белгілі бір 

ақпарат салынған сызбалар. Мнемотаблицалармен жұмыс істеу әдіснамасын меңгеру оқу 

уақытын айтарлықтай қысқартады және сонымен бірге негізгі психикалық процестерді – 

зейін, есте сақтау, бейнелі ойлау, қолдың ұсақ моторикасын дамыту, ақпаратты қайта 

кодтауға, яғни абстрактілі таңбаларды, осы бейнелерге өзгертуге бағытталған міндеттерді 

шешеді. Мұндай инновациялық технологияны пайдалану балалардың мазмұнын, сипаттама 

және баяндау мәтіндерінің құрылымын, олардың байланыстылығын меңгеру процесін 

жеңілдетеді. 

Мнемотехника құрылымы: 

- Мнемоквадраттар-бір заттың немесе әрекеттің таңбалық немесе бейнелі бейнесі (өлең 

жолы, ертегінің алғашқы жолдары және т.б.); 

- Мнеможолдар -бір сюжеттік сызықпен байланысты заттардың, әрекеттердің 

бірізділігі. 

- Мнемокестелер -бұл белгілі бір ақпарат салынған сызба. 
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Балабақшада мнемотехниканы қалай қолдануға болады? Балабақшада мнемотехника, 

есте сақтаудың нәтижелі әдісі ретінде, әдетте қарапайым мысалдарда меңгеріледі. Алдымен 

балаларды мнемоквадратпен таныстырады-бір сөзді, сөз тіркесін, оның сипаттамасын немесе 

қарапайым сөйлемді білдіретін түсінікті бейнелер. Содан кейін тәрбиеші сабақты 

қиындатады, мнеможолдар – бұл 2-3 сөйлемде шағын әңгіме жасай алатын 4-5 бірнеше 

сурет. Ақырында, ең күрделі құрылым – мнемокестелер. Олар негізгі буындардың бейнелері, 

оның ішінде кестелік бейнелер болып табылады, олар бойынша тұтас әңгімені, тіпті өлең 

жолдарын да есте сақтауға болады. Алдымен кестелерді тәрбиешілер, ата-аналар құрайды, 

содан кейін осы процеске баланы да қосуға болады, осылайша мнемотехника жадының 

дамуына ғана емес, баланың қиялына, бейнелерді елестетуге де әсер етеді. Мнемотехниканы 

есте сақтаудың негізгі тәсілдері ассоциацияларға, логикалық ойлауға, байқампаздыққа 

негізделген.  

Мнемотехникамен кіші жастан бастап айналысуға болады, бірақ балаларда негізгі 

сөздік қоры жинақталған кезде оны 4-5 жастан бастап сабақтарға енгізу тиімді. 

Мнемокестені қайда қолдануға болады?  

- Көркем әдебиетті қайта жазу; 

- Өлең оқу; 

- Сөздік қорын байыту; 

- Әңгіме құрастыруға үйрету; 

- Жұмбақтарды жасыру мен шешу; 

- Табиғат әлемімен танысу және т. б. 

МДҰ-дағы мнемотехниканың мысалы ретінде жуыну, қол жуу, киіну, үстелді 

жабдықтау үдерістерінің кезектілігі бейнеленген кестелер болуы мүмкін. 

Мектепке дейінгі кіші және орта жастағы балалар үшін түрлі - түсті мнемокестелер 

беру қажет, өйткені балалардың жадында жеке бейнелер тез қалады: түлкі - қызыл, тышқан - 

сұр, шырша-жасыл. 

Үлкен жастағы балалар үшін сызбаны таңбалық бейнелердің жарықтығына назар 

аудармау үшін бір түспен салған жөн. 

Мнемокестелер және кесте-модель түріндегі дидактикалық материалдар балаларға 

байланыс сөздерін меңгеруіне байланысты сөйлеуді жеңілдетеді, әңгімелерді (ертегілер, 

өлеңдер) анық, байланыстыра және дәйекті етеді. 

Қорытындылай келе, белгілі философ Френсис Бэконның "жаңа құралдарды кім 

қолданбайды, жаңа қайғы күте берсін» деген сөзіне мән берсек, бұл даналық сөз қазіргі 

заманғы білім берудегі жаңашылдықтар сәннің бір түрі ретінде пайда болды деп емес, 

өмірдің өзі тұжырымдаған қажеттілік екенін дәлелдеуі мүмкін. 
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АЗИЯ ЕЛДЕРІНДЕГІ МОДЕРНИЗАЦИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ 

ТӘЖІРИБЕСІНЕН (ЖАПОНИЯ ЖӘНЕ ҚЫТАЙ ЕЛДЕРІНІҢ МЫСАЛЫНДА) 

 

Белгібаев Т.У., «Халықаралық қатынастар» мамандығының 2-курс магистранты,  

Ғылыми жетекшісі: Смагулова Г.М., т.ғ.к., бүкіләлем тарихы және халықаралық 

қатынастар кафедрасының доценті 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

Қарағанды қ. 

 

Модернизация процестерінің мәселелері кез келген мемлекеттін даму жолыңда 

манызды орын алады. Сбебі мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік, саяси және мәдени 

салаларының дамуы модернизация процестерімен өте тығыз байланысты. Сонымен қатар 

дамыған мемлекеттерде модернизация процестері қалай өткенін зерттеуге қажет. Бұл 

мемлекеттер қалай дамыды, олар қандай тарихи процестерден өтті, белгілі бір жағдайларда 

қаңдай шешімдер қабылдады және бұл шешімдер қаңдай нәтижеге әкелді? Осы сұрақтардың 

барлығын зерттеп талдауға және меңгеруге қажет. Нәтижесінде бұл тәжіребиелер кез келген 

мемлекеттің модернизация процестерін дұрыс ұйымдастыру үшін өте маңызды болып 

табылады. 

ХХ ғасырда модернизация мен дамудың өзара байланысты проблемалары ондаған 

мемлекеттер үшін орталық мәселе болған және болып қала берген. Сондықтан осы 

мақаланың мақсаты Азия елдеріндегі модернизациялық процестердің тәжірибесін қарастыру 

болып табылады.  

Азия елдерінің арасында модернизациялық процестерді алғашқылардың бірі болып 

белсенді түрде жүргізуді бастаған Жапония мен Қытай елдері. Бұл екі мемлекет 

модернизация жолына ХІХ ғ. бастап түсті. ХХ ғ. екінші жартысынан бастап Оңтүстік-

Шығыс Азияның бір топ елдерінде, 1970-1980 жж. бастап Парсы шығанағындағы Араб 

мемлекеттерінде модернизациялық процестер басталды. Аталған елдер мен аймақтардағы 

модернизациялық процестердің нәтижелерін жақсы деп айтуға болады. Оған дәлел Жапония 

мен Қытайдың алпауыт елдерінде қатарында болуы, Оңтүстік-Шығыс Азияның Сингапур, 

Гонконг, Тайвань және Оңтүстік Кореяның «азия жолбарыстары» деген атауға иеленуін 

айтса да жеткілікті. Олардың соңынан ерген елдердегі моденизацияның оң нәтижелері 

әлемнің дамушы елдеріне үлгі. Енді аталған елдердегі модернизациялық процестердің 

тәжірибесін қарастырып көрейік. 

Жапонияда модернизациялық процестер «Мэйдзи исин» деген атқа ие болған 

өзгерістер арқылы енгізілді. Ең алдымен елдің бытыраңқылығы жойылды. Былайша 

айтқанда ел ішінде саяси, әлеуметтік-экономикалық, мәдени салаларда түбегейлі өзгерістер 

басталды. Бұл жапондық модернизацияның бірінші кезеңі деп айтуға болады. Ал түбегейлі 

екінші өзгеріс кезеңі ол Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін басталып, нәтижелері 

«жапондық ғажайыптар» деген атаумен әлемдік тарихқа енді.  

Әрине, қандайда бір болмасын бастамалардың басында тұлғалар тұратыны белгілі. 

Жапонияның ХІХ ғ. модернизациялануына ықпал етушілердің қатарында Томами Ивакуара, 

Юкути (Юкучи) Фукудзава, Тосимити Окубо тәрізді қайраткерлер тұрды [1]. Олардың 

мемлекеттік құрылыс туралы идеялары Мэйдзи дәуірінде жаңа Жапонияның қалыптасуына 

үлкен ықпалын тигізді, Батыстық өркениетке Жапонияның бейімделуі және өркениетті ұлт 

болуы үшін екі нәрсе керек деп түсінді: дамыған ғылым және өз күшіне сенетін рухани 

құндылық. Экономикалық тәуелсіздікке қол жеткізгенде ғана өзіне деген сенімділік 

болатындығына көз жеткізді, ал ол өз кезегінде экономиканың өсуі мен ұлттың тәуелсіздігіне 

әсер етеді.  

Жапонияның өнеркәсібінің капиталистік жолмен дамуына да ұлт лидерлері мүдделі 

болды. Бірақ ірі фабрикалық өнеркәсіп орындарын құру үшін капиталға феодалдық кезеңде 
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қалыптасып, (Мицуи т.б.) несиелік және сауда-өсімқорлық операцияларымен айналысуды 

қалаған ірі бай көпестік үйлер иелік етті. Осы кезеңде Жапонияны индустриаландыру үшін 

мемлекеттің араласуы маңызды рөл атқарды. Үкіметтің халықтан салық жинауы барысында 

түскен ірі көлемдегі қаражат (негізінен шаруалардан жиналған) өнеркәсіп орындарын салуға 

жұмсалды.  

Жапон үкіметінің экономикалық саясаты оның әскери-стратегиялық жоспарымен - 

заманға сай армия мен әскери теңіз флотын құруға ұмтылысымен тығыз байланысты болды. 

Үкімет әскери зауыттар мен арсеналдар, ірі кеме жасайтын верфтер мен темір өңдеу 

зауыттарын құруға кірісті. Басқа салаларда үлгілі өнеркәсіп орындары пайда болды: қағаз, 

жібек орау, күкірт, цемент т.б. зауыттары. 

1880-жж. «үлгілі өнеркәсіп орындарының» көпшілігі арзан бағамен жеке 

кәсіпкерлерге сатылды. Үкімет кәсіпкерлік қызметке кіріскен бұрынғы князьдар мен 

самурайларға жеңілдіктер берді. Ауыл шаруашылығы шикізат өнімдерін өңдейтін көптеген 

мануфактуралар және жеңіл фабрикалық кәсіпорындарды помещиктер құрды. Жапон 

помещиктері бір жағынан капиталистік кәсіпкерлікпен айналысты. 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін басталған Жапониядағы модернизациялық 

процестердің екінші өзгеріс кезеңі - ол американдық әскери генерал Дуглас Макартур 

жүргізген реформалардан басталды. Барлық модернизациялық реформаларды американдық 

экономистер мен тәжірибелі мамандар жүргізді. Жапонияның жергілікті жерлеріндегі 

реформаларға генерал Д. Макартур өзі жетекшілік етті: 

- ақша реформасы; 

- еңбек қатынастарының реформасы (1947-1949); 

- экономикадағы демонополизация (1947-1949); 

- әскери өнеркәсіптерге конверсия; 

- бюджеттік реформа (1949-1950); 

- валюталық курсты тұрақтандыру; 

- салық реформасы (1919-1950); 

- аграрлық реформа (1947-1949) т.с.с. 

Бюджет, несие және валюталық салаларындағы реформалар Джозеф Додждың қатаң 

басқаруымен сәуір 1949 - шілде 1952 жж. аралығында жүргізілді. Тарихта ол «Шоковая 

терапия Доджа» немесе «Додж бағыты» деген атауға ие болды [2; 52-63]. 

Жапония елі дамуының басым бағыттарын нақты айқындап анықтады: 

- Бірінші кезекте металлургия, кеме жасау және мұнай-химия саласын дамытуды 

қолға алды. Нәтижесінде аз уақыттың ішінде металлургия саласынан дүние жүзі бойынша 

алдыңғы қатарлы мемлекеттер қатарына қосылды (100 млн.тоннаға дейін металл қорыта 

алатын болды); 200-300 мың тонналық танкерлер жасаумен әлем бойынша бойынша 1-ші 

орынға көтерілді;  

- Екінші орынға тұрмыста қолданатын электротехникалық бұйымдар жасау және 

автомобиль құрастыру басым бағытқа айналды; 

- Үшінші ұстаным сан емес – сапа болды. Нәтижесінде, мысалы, жапондық 

машиналар Toyota, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Lexus, Datsun, Subaru, Suzuki, Infiniti, Honda 

және Isuzu дүние жүзін таң қалдырды. «Жапондық сапа» өте жоғары деңгейде екендігі ХХІ ғ. 

танымал. 

Қытайдағы модернизация процестері Жапония тәрізд ХІХ ғ. басталды. Қытай 

зерттеуші Ли Хунтудың пікірінше қытайлық модернизация төрт кезеңнен тұрады: 

«І кезең.  1840-1910 жж. модернизациялық процестердің басталуы; 

ІІ кезең. 1911-1949 жж.аралығы – феодалдық жүйедегі өзгерістер, буржуазиялық 

революция кезеңі; 

ІІІ кезең. 1949-1976 жж. капитализмнен социалистік модернизацияға өту кезеңі; 
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IV кезең 1976 ж. бастап бүгінгі күнге дейін – Мао Цзе Дун қайтыс болғаннан кейін 

басталған реформалар кезеңі», - деп қарастырады [3]. Оның пікірін қазақстандық зерттеуші 

М.Б. Асыл толықтай қолдайды [4; 3-7].  

Қытайдағы модернизациялық процестердің қарқынды әрі нәтижелі жүру кезеңі 1978 

жылғы желтоқсан айында ҚХР Орталық Комитетінің 11-ші шақырылымының 3-ші 

пленумында жарияланған «реформалар және ашықтық» дәуірдің басталғанын хабарлаған 

уақыттан басталады. Оның басында Қытайдың ұлы реформаторы Дэн Сяопин тұрды. Ол 

социалистік модернизацияның басты мақсаты – қарқынды экономикалық өсім, ғылыми-

техникалық потенициалды көтеру арқылы экономиканың тиімділігін арттыру және сапалы 

жаңарту, осы жаңартудың ғылыми және тәжірибелік формалары мен әдістері арқылы 

жетістіктер мен кемшіліктерді зерделеу, әрбір сатыда қалыптасқан кедергілерді еңсерудің 

жолдарын қарастыру деп түсіндірді.  

Қытай коммунистік партиясының ХІІ съезінде (қыркүйек 1982 ж.) Дэн Сяопин  

«қытaйлық epeкшeлiгi бap coциaлизмдi» құрудың жаңа идеялық-теориялық формуласымен 

таныстырды. 1984 ж. «Бір ел – екі жүйе» тұжырымдамасын жасады, яғни Сянганды 

(Тайвань, 1997 ж.) және Аомэнді (Гонконг, 1999 ж.) қайтару жоспарын құрды; қытaйлық 

дaму cтpaтeгияcының үш қaдaмын aйқындaды: бipiншi қaдaм – хaлықтың қapны тoқ, киiмi 

бүтiн бoлaтындaй дeңгeйгe қoл жeткiзу; eкiншici – ХХ ғacыpдың coңындa ІЖӨ төpт eceгe 

өcipу; үшiншici – жaңa ғacыpдың 30-50 жылы iшiндe opтaшa дaмығaн eлдepдiң дeңгeйiнe қoл 

жeткiзу; 1984 ж. қaзaн aйынaн бacтaп қытaйлық экoнoмикaлық модернизацияның eкiншi 

кeзeңi – қaлaлapдaғы экoнoмикaлық жүйeлepдi peфopмaлaу бacтaлды. Төpт ipi қaлa -

Шэньчжэнь, Чжухaй, Сямынь, Шaньтoу – apнaйы экoнoмикaлық aймaқтap бoлып 

жapиялaнып, төмeнгi caлық peжимiндeгi epкiн нapыққa көштi. Ал 1988 ж. бастап 

«coциaлиcтiк нapықтық экoнoмикa» жaғдaйындa мeмлeкeт экoнoмикaны мaкpoэкoнoмикaлық 

құpaлдap apқылы бacқapып, әкiмшiлiк ықпaл eтудi бapыншa тeжeп, coның apқacындa, 

Қытaйдың бipтұтac ұлттық нapығының құpылуынa ықпaл eттi. Қазақстандық саясаткер С. 

Құттықадам сөзімен айтқанда «отар болған Қытайды дамыған Қытай жасаған Дэн Сяопин 

болды» [5; 11-16]. 

Дэн Сяопин бастаған реформалардың жалғасын Цзян Цзэминь, Ху Цзиньтао және  

Си Цзиньпин сәтті түрде жалғастыруда.  

2013 жылдың 17 наурызында Си Цзиньпин жаңа шақырылған Халық өкілдерінің 

бүкілқытайлық жиналысының бірінші отырысында халықты «Қытай арманы» деген ұғыммен 

таныстырды: күшті және бай мемлекет (гоцзя фуцян), ұлттық өрлеу (миньцзу чжэнсин)  және 

халық бақыты (жэньминь суньфу). «Баяндамасында» «қытай арманын» жүзеге асырудағы  

басты-басты алғышарттарды да атап көрсетті. Яғни жаңа төрағаның пайымдауынша, «қытай 

арманын» жүзеге асыруда мынадай бес алғышарт орындалу керек: 

Бірінші алғышарт, миллиард елі, міндетті түрде «Қытай жолымен» жүруі керек. Ал 

«қытай жолы» дегеніміз – «қытайлық ерекшелікке ие социализм» жолы. «Бұл жолдың 

қалыптасуы біздің еліміз үшін оңайға соққан жоқ, яғни қытай жолы – соңғы 30 жылдан 

бермен қарайғы реформалаудың ұлы тәжірибесі барысында, ҚХР құрылғаннан бергі 60 

жылдан астам уақыт ішіндегі тынымсыз ізденіс барысында, соңғы 170 жылдан бергі қытай 

халқының даму тарихын қорытындылау арқылы, сондай-ақ қытай халқының 5000 жылдық 

өркениетінің ұрпақтан-ұрпаққа жалғасуы нәтижесінде қалыптасты. Демек бұл жолдың 

тарихы ұзын, іргетасы мығым. Қытай ұлты ерекше жасампаз халық. Соның арқасында біз 

ұлы қытай өркениетін жарата алдық. Сондай-ақ біз алдағы уақытта да Қытайдың өз 

жағдайына үйлесетін даму жолын бойлап жасампаздықпен алға ілгерілей береміз. Ол үшін 

бүкіл елдегі әр ұлт халқы «қытайлық ерекшелікке ие социализмнің» теориясына деген, 

жолына деген, жүйесіне деген сенімін бекемдеп, қытай жолына табанды болулары керек» . 

Екінші алғышарт, Қытай рухын барынша сәулелендіру керек. Ал «қытай рухы» 

дегеніміз – отаншылдықты өзек еткен ұлттық рухты, сонымен бірге реформа мен 

жасампаздықты өзек еткен дәуір рухын меңзейді. Отаншылдық – ежелден бермен қарай 
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қытай халқына қажыр мен береке сыйлап келген рухани күш. Ал реформа мен жасампаздық 

болса, бетбұрыстар мен ашықтық саясат кезінде қытай елін замана көшінен қалмауға 

шабыттандырып отырған рухани қуат».  

Үшінші алғышарт, мықты негіз болу керек. «Негіз» деп отырғаны – «қытай 

арманын» жүзеге асыруда  «қытайлық ерекшелікке социализм» жүйесін негіз ету әрі оған 

бекем кепілдік ретінде қарау дегенді білдіреді. Қытай басшысының пайымдауынша 

«қытайша ерекшелікке социализм» жүйесінің ұлы істерді тындыруда дем беретін мынадай 

үш үлкен құдіреті бар екен, олар: күш-қуатты шоғырландыру, күш-қуатты ширату, күш-

қуатты дамыту. 

Төртінші  алғышарт, дайындық болу керек. «Дайындық» дегені – «қытай арманын» 

жүзеге асыру барысы әрқашан сәтті бола бермейді, керек кезінде бәсекелестіктер мен 

қиындықтарға дайын болу дегенді білдіреді. «Қытайлық ерекшелікке ие социализмді» 

дамыту барысында жүзеге асырылатын «қытай арманы» міндетті түрде жаңа тарихи 

ерекшелікке ие зор бәсекелестікке дайын болуы керек. «Ол үшін біз міндетті түрде жүйелі 

жоспар жасап, танымды орнықтырып, жан-жақты дайындалып, кез-келген бәсекелестік пен 

қиындыққа сақадай-сай болуымыз керек» , - дейді Си Цзиньпин. 

Бесінші алғышарт, Қытайдағы барлық күштер жаппай жұмылу керек. Өйткені 

«қытай арманы» – ұлттың арманы әрі барлық қытай азаматының арманы. Олай болса бұл 

арманды жүзеге асыру үшін тізе қоса, білек түйістіре еңбек етіп, бір ниет, бір тілекпен алға 

ұмтылған жерде ғана ұлы арманды жүзеге асырудың мүмкіндігі арта түспек. Егер елдегі әр 

бір адам тек жеке өз басының ғана арманын жүзеге асыру үшін ұмтылғанның өзінде, ұлттың 

ұлы арманына қаншалықты кеңістік ашып берген болар еді?! «Олай болса, біздің ұлы еліміз 

бен бүгінгідей ұлы дәуірде өмір сүріп отырған әр ұлт халқы бақытты болашақты, арманның 

ақиқатқа айналғанын бірге көру үшін, отанымызбен, дәуірімізбен бірге есейіп, бірге гүлдену 

үшін бірге еңбек етуіміз керек. Бізде арман да бар, оны жүзеге асыратын дәрмен де бар, 

шарт-жағдай да пысып-жетіліп тұр. Сондықтан еліміздегі әр ұлт халқы осынау тарихи 

борышты әсте естен шығармай, жүректі жүрекке, білекті білекке жалғап алға ұмтылатын 

болсақ, 1 миллиард 400 миллион адамның парасаты мен күш-қуаты алмайтын қамал жоқ деп 

ойлаймын», – дейді ҚХР басшысы.  

Бүгінгі Қытайдағы модернизациялық процестер Си Цзиньпин ұсынған «Қытайдың 

«жасыл» даму моделі», «Бір белдеу, бір бағыт» жобаларын және «Сау Қытай – 2030» 

бағдарламасын дамыту арқылы жүргізілуде. 

Қорыта келе, біз қарастырған Азияның екі мемлекеті – Жапония және Қытайдағы 

модернизациялық процестер ХІХ ғ.басталып, бүгінгі күні оң нәтижелермен дамуда. Аталған 

елдердегі модернизациялық процестер оның даму барысына үнемі қажетті «ашықтық», 

«жоғары деңгейдегі тәртіп», «еңбекті құрметтеу», «жауапкершілік мәдениеті» тәрізді негізгі 

принциптерді басшылыққа ала отырып жүргізілуде. Сол себепті осындай модернизацияның 

тәжірибесі басқа елдерге де үлгі.  
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БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІНДЕГІ ҚҰЗЫРЕТТІЛІК ТҰҒЫРДЫҢ НЕГІЗІ  

 

Бейсенбекова Г.Б., п.ғ.к., доцент 

 Оразбекова Т.К., магистрант  

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 

Қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер, Қазақстанның әлемдік 

қауымдастыққа интеграциялануға ұмтылысы еліміздің білім беру жүйесіне өзіндік әсерін 

тигізуде. Соған орай, білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен 

мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып 

табылады.  

 Педагогика ғылымындағы құзырет, құзыреттілік ұғымдары адамның жеке және қоғам 

талаптарын қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті білім дайындығына 

әлеуметтік сұраныс дегенді білдіреді  

Жалпы педагогикалық әдебиеттерде «құзыреттілік» аясында білім алушылардың 

мынандай негізде әрекеттің күрделі түрлерін жасай алу қабілеті түсіндіріледі: 

- нәтижесі – білімдер болып табылатын танымдық іс-әрекет тәжірибесі; 

- нәтижесі іскерліктер түрінде болатын іс-әрекет тәсілдерін іске асыру тәжірибесі; 

- нәтижесі проблемалық жағдайда шешім қабылдай алу іскерлігі болып табылатын 

шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі. 

Нақтырақ келгенде, құзыреттілік – сәйкес құзыретке ие болу негізінде іс-әрекетті 

жүзеге асыру қабілеті арқылы байқалатын тұлғалық қасиет. Құзырлылық – адам 

болмысының сапалық белгісі[1]. Әр адамның сапалылық белгісі мен қоғамның әл ауқаты 

қалыптасады.  

Құзыреттілік тұғыр – білім берудің мақсатын айқындаудың, білім беру мазмұнын 

іріктеудің, білім беру үдерісін ұйымдастырудың және нәтижелерін бағалаудың жалпы 

қағидаларының жиынтығы.  

Құзыреттілік тұғырдың категориялық базасы білім беру үдерісінің мақсатқа 

бағытталғандығы идеясымен тығыз байланысты десек, онда  құзырлар іскерліктері мен 

дағдыларының жоғары деңгейін береді, ал білім беру мазмұны оның төрт компонентті 

(білімдер, іскерліктер, шығармашылық іс-әрекет тәжірибесі, құндылықтық қатынас 

тәжірибесі) үлгісі арқылы анықталады. 

Құзыреттілік тұрғыр ішінде екі негізгі ұғым бөлінеді: құзыр және құзыреттілік. Оның 

біріншісі белгілі бір заттар мен процестерге қатысты көрінетін тұлғаның өзара байланысқан, 

шарттасқан қасиеттерінің жиынтығы болса,  оның екіншісі адамның белгілі бір іс-әрекетке 

оның тұлғалық қатынасын көрсететін тиісті құзырларға ие болуының сәйкестігі.  

Құзыреттілік тұғырдың негізгі мақсаты – білім беру сапасын қамтамасыз ету. Осы 

бағыттағы зерттеулерді қорытындылай келе И.А. Зимняя құзыреттілік тұғыр дамуының үш 

кезеңін бөліп көрсетті [2]: 

Бірінші кезең (1960-1970 жж.) ғылыми айналымға «құзыр» терминінің енгізілуімен, 

құзыр және құзыреттілік терминдерінің ара-жігін ажыратудың алғышарттарының 

жасалуымен сипатталады. 

Екінші кезең (1970-1990 жж.) құзыр/құзыреттілік категорияларын басқару мен 

менеджмент теориясы мен практикасында қолданылуымен сипатталады. Кеңестік және 

шетелдік зерттеушілер іс-әрекеттің әртүрлі түрлері үшін түрлі құзыреттіліктер мен 
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құзырларды бөліп көрсетті. Мысалы Дж.Равен қазіргі қоғамда сұранысқа ие 37 

құзыреттіліктерді көрсетті. 

Үшінші кезең (1900-2001 жж.) құзыр/құзыреттілік категориясының білім беру 

саласында қолданылуымен сипатталады. ЮНЕСКО материалдарында білім берудің 

болжанатын нәтижесі ретінде көрсетілетін құзырлар көрсетілді. 1996 жылы Еуропа кеңесі 

«кілттік құзырлар» түсінігін енгізді. 

Батыс Еуропадағы зерттеулерді талдау көрсеткендей, олардың біртекті анықтамасы 

жоқ екенін көрсетеді. Мәселен, Германияда оларға кілттік біліктіліктерді, Данияда базалық 

дағдыларды, Ұлыбританияда кілттік дағдыларды жатқызады. Ұсынылып отырған 

құрылымдарды талдау және бұл конструктілердің саны аталған елдердің бірінде 

құзыреттіліктерге – кең жалпы білімдік, саяси және метамәдени білімділікті, екіншілерінде – 

жалпыланған әрекеттердің кең спектрін орындау саласындағы қабілеттіліктерді, ал 

үшіншісінде – қызметкерлердің әлеуметтік-кәсіби қасиеттерін жатқызады. Осылайша, білім 

берудің барлық жаңа интегративті бірліктерін үш топқа топтауға болады: құзыреттіліктер, 

құзырлар, оқу-танымдық және әлеуметтік-кәсіби қасиеттер. 

Ресейлік ғалым Б.Г.Ананьевтің, В.Н. Мясищевтің, Н.В.Кузьминаның, А.К. Маркованың 

тұлғалық даму және кәсіби даярлық жөніндегі теориялық қағидаларын негізге ала отырып 

кілттік құзырларды топтайды. Осы тұрғыда ол кілттік құзыреттіліктердің үш тобын бөліп 

көрсетеді [3]: 

1) тұлға ретінде, өмір сүру әрекеті субъектісі ретінде адамның өзіне қатысты 

құзыреттіліктер; 

2) басқа адамдармен өзара қатынас жасауға байланысты құзыреттіліктер; 

3) адамның іс-әрекетіне қатысты құзыреттіліктер. 

Педагог-ғалым А.Г. Бермус педагогика ғылымындағы құзыреттілік тұғырдың маңызды 

элементтерінің жалпылама образын жасады. Оның пікірінше құзыреттілік тұғыр туралы 

қазіргі түсініктердің генетикалық праобразы дамыта және тұлғалық-бағдарланған оқытудың 

тұжырымдамалары контексінде берілген жалпы және тұлғалық даму идеялары болып 

табылады. 

Жалпы түрде құзыреттіліктерді жалпыланған білімдердің тұтас әрі жүйеленген 

жиынтығы ретінде анықтауға болады. Кеңінен қолданылатын құзыреттіліктер кілттік деп 

аталады. Олар қазіргі ғылыми білімнің негіздерін, болмыстың көптеген заттары мен 

құбылыстарының принциптері мен заңдылықтарын қамтиды. Э.Ф. Зеердің пікірінше, оларды 

негізінде базалық құзыреттіліктер деп атаған жөн[4]. 

Базалық құзыреттіліктерге жалпылаудың кең деңгейімен ерекшеленетін әмбебап 

білімдердің кешенін жатқызамыз. Бұл кіріктірмелі білімдер ғылымның, техника мен 

қоғамның өмір сүруінің жалпығылыми және жалпыкәсіби категорияларын, түсініктерін, 

заңдарын, принциптері мен заңдылықтарын қамтиды. 

Базалық құзыреттіліктерге мыналар жатады (Э.Ф. Зеер бойынша): 

 жалпығылыми – түсініктер, табиғаттың, қоғам мен адам іс-әрекетінің негізгі заңдары; 

 экономика мен ұйымдық көңіл-күйдің әлеуметтік-экономикалық негіздері; 

 азаматтық-құқықтық; 

 ақпараттық-коммуникативтік; 

 политехникалық – техника мен технологиялардың жаратыстану-ғылыми негіздері, 

аутоматтандырылған өндірістердің, бақылау жүйелерінің және оларды басқарудың жұмыс 

істеу принциптері; 

 жалпы кәсіби – мамандықтар топтарына тиісті. 

Сонымен, бұдан шығатын ой тұлға психологиясының тұжырымдық негіздерін 

анықтау қажеттігі туындап отыр. 

Психологияда тұлға көпөлшемділігімен, иерархиялылығымен сипатталатын ашық 

динамикалық жүйе ретінде қарастырылады. Онда Б.Ф. Ломов үш функционалдық жүйені 

бөліп көрсетеді. 
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Оның біріншісі – құрамында қабылдау, ес, ойлау, қиялдау сияқты танымдық 

процестерді қамтитын когнитивтік; 

Екіншісі – эмоционалдық-еріктік процестерді қамтитын және субъектінің іс-әрекетін 

өзіндік реттеуге, өзін-өзі бақылауға қабілетін қамтамасыз ететін регулятивтік (реттеушілік);  

Үшіншісі – басқа адамдармен қарым-қатынаста және өзара әрекетте іске асатын 

коммуникативтік.  

Тұлғаның кіріктірмелі сипатының бірі – оның қабілеттері. Қабілет дегеніміз – іс-

әрекетті орындаудың жетістікті болуын анықтайтын дара-психологиялық ерекшеліктер.  

Құзырлық – білім беру үрдісінде немесе жинақталған практикалық тәжірибе 

нәтижесінде қалыптасқан белгілі бір өмірлік жағдаяттарда және кәсіби іс-әрекет пен белгілі 

бір өмірлік жағдаяттардағы тиімді мінез-құлықтың мүмкіндіктер кешені болып табылады.  

Құзырлылықтың нәтижесі-жүйесі келесі категориялармен сипатталады: 

- қабілеттіліктер; 

- дайындықтар; 

- даралық қасиеттер; 

- білімдердің үйлесімі. 

Құзыреттілік тұрғыдан қараудағы басты айырмашылық – білім алушы өзінің 

мүмкіндіктері мен «қолынан келмейтінді» рефлексті бағалауды көздейтіндігінде, оның өзінің 

құзыреттілігі мен құзыретті емес шектеулерін түсінуі.  

Құзыреттілік тұрғыдан білім беруді басқарудың нәтижесінде білім алушының 

даралық позициясы мен оның өз іс-әрекет пәніне деген қарым-қатынасы құрылады. Мұндай 

тұрғыдан қараудың негізгі идеясы мынада: білім берудің басты нәтижесі – бұл жекелеген 

білім, іскерлік пен дағдылар емес, ол адамның әртүрлі әлеуметтік-маңызды жағдаяттарда 

тиімді және өнімді әрекетке қабілеті мен дайындығы. 

Сонымен, жоғарыдағыларды қорыта келе, білім беру жүйесінде жеке тұлғаның дамуы, 

бәрінен бұрын, білім беру және тәрбие үдерісінің негізі болып саналатын әмбебап оқу іс-

әрекеттерін қалыптастыру арқылы қамтамасыз етіледі.  Құзыреттілік тұғырдың бұрыннан 

қалыптасып қалған тұғырлардың (мәденитану, ғылыми-білімдік, дидактикоцентристік, 

функционалдық-коммуникативтік) жетілдірілген түрі ретінде қарастырылады. Басқаша 

айтқанда, құзыреттілік тұғырының әлі де болса педагогика теориясында өзіндік 

тұжырымдалуы біржақты аяқталмағанын, дегенмен де, оның өзіндік сүйеніші бар (бұрыннан 

қалыптасқан теориялар) екендігін ескереміз.  
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Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 

«Тарихнама» деген атау ең алдымен тарих ғылымының қалыптасуы мен дамуын, 

ондағы өзекті мәселелерді қарастырады. Тарихнама әр халықтың тарихи ойлау жүйесін, 

қабілетін анықтауға көмектеседі. Оның бірнеше бағыттары бар, солардың бірі тұлғатану 

бағыты [1; 11]. 

Қазақстан тәуелсіз ел болғаннан бастап, ұлттық сана сезіміміздің нығая түсуі үшін 

ұлттық туған тарихқа деген құштарлық процесін жағымды аса қажет құбылыс деп бағалау 

керек. Шынайы ғылыми тарихты кәсіби тарихшылардың жазуы басты міндет. Ал басқа 

мамандық иелерінің тарихтағы ізденістері тарихшылардың еңбектеріне сүйемелдеуші. 

 Кеңес Одағының ыдырап, посткеңестік кеңістікте тәуелсіз мемлекеттердің пайда 

болуы тарих ғылымының алдына тарихи зерттеулердің методологиялық мәселелерін қойды. 

Еліміздің тәуелсіздік алуымен Отан тарихындағы тұлғатану бағыты да жаңаша көзқарас 

тұрғысынан зерттеле бастады. Солардың бірі тарихымыздағы тұлғалар туралы еңбек жазу. 

Елімізде тұлғатану ғылымының іргесі жаңадан қаланып, өркендеп келеді. Бүгінде осы 

бағытта қоғамдық ғылымдар саласында іргелі зерттеулер шықты. Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында 

« ...Көпшіліктің санасында тарихи үдерістер, негізінен, тұлғаландыру сипатына ие болатыны 

белгілі ...» [2] деп тарихи тұлғатанудың басты міндетіне айқындық берді.  

Отандық тарихнамадағы тұлғатану ХХ ғ. басындағы ұлттық зиялылардың 

еңбектерінен көріне бастады. Ә. Бөкейхановтың «Барлыбекті ұмытпасқа» және оның орыс 

демократиялық интелигенциялары туралы жазған бірнеше мақалалары [3] А. 

Байтұрсыновтың «Абай қазақтың бас ақыны» деген мақалалары, С. Торайғыровтың 

«Таныстыру» поэмасы тұлғатануға қатысты тарихи еңбек жазудың алғашқы бастамалары 

деуге болады [4; 221-226]. Кеңестік-большевиктік идеология күшейген кезде тұлғатану 

«Садвакасов-садвокасовщина, Рыскулов-рыскуловщина, Ходжанов-ходжановщина» деген 

зерттеудің үлгісімен жазылды [5]. Бұл еңбектерде ұлт зиялылары қазан төңкерісі мен азамат 

соғысы жылдарында ұлтшылдық бағытта контрреволюциялық рөл атқарды деп 

зерттеушілерге тұжырыдамалық бағыт берілді. Сонымен қатар ХХ ғ. 30-жылдары Алаш, 

Алашорда және жалпы қазақ зиялылары туралы жазуға тыйым салынды.  

Көрнекті мемлекет, қоғам қайраткерлерінің өмірі мен қоғамның дамуындағы олардың 

нақты ойлары мен істері артына қалдырған мұрасының тарихи маңыздылығына байланысты 

тарихи тұлғалар бүгінде зерттеудің объектісіне айналды. Себебі, саяси эллита атына шын 

мәнінде лайық болғандықтан олар өмірден өтсе де, тарих үшін есімдері өлмейді. Тұлғалар 

жайлы еңбек жазған кезде олар өмір сүрген заманның олардың ой-санасына тигізген 

ықпалын ескермей жазуға болмайды. М. Шоқайдың әдіснамалық ұстанымы кеңестік 

дәуірдегі тарих жазудың үлгісін көрсетуі, біздің еңбекке бағыт береді «Тарих жазудың екі 

жолы бар. Бірінші жолы: зерттеуші өмірде болып өткен оқиғаларды көңіл қойып 

жинастырады, мәліметтерден өзін бейтарап ұстай отырып, талдау жүргізеді. Екінші жолы: 

зерттеуші көздеген мақсаттарын күні бұрын белгілеп алады да, соған жету үшін оқиғалар 

құрастырады, мұндай тарихшылар өзін бейтарап ұстаудың орнына оқиғаларға партиялық 

тұрғыда талдау жасайды» [6; 202-203]. Бұл туралы Елбасы Н. Назарбаев өзінің «Тарих 

толқынында» атты еңбегінде «... Ғасыр басында мемлекет мүддесін ойлаған ұлы қазақтардың 

жеке басының тағдыры да қасіретті болды. Алайда, ұлттық жігер мен толысқан зерде сабағы 

ұмыт болған жоқ ...» – деп жазады [7; 175]. 

Кеңестік тарихнамадағы жеке тұлғалардың тарихтағы орнын айқындауда таптық 

көзқарас басым болды осы көзқарасты М. Шоқай былайша сынайды: «Большевиктер жалпы 

ғылымда бейтараптықты мойындамайды. Ғылым олар үшін таптық күрестің баламасы» [6; 

203] деген пікірінің мәні зор.  

ХХ ғ. 80-ші жж. ортасына дейін тарихнаманың тұлғатану бағытында кеңестік билікке 

қызмет еткен зиялылар мен алаш ұлттық элитасын бір-біріне қарсы қойды. Бүгінде 



88 
 

тұлғатануды зерттеудің ұлттық методологиялық ұстанымы негізінде қоғамдық-саяси 

қайшылықтарды көрсету үшін тұлғалардың сол заманның қоғамдық-саяси идеясына сай 

қызметі тарихилық және объективтілік ғылыми талдаудың нысаны болғанда ғана шынайы 

еңбек жазылады деп санаймыз.  

Тарихымызда халқымыздың азаттығы үшін белсенді күрескен, алайда тарихи 

деректердің әлі де болса қол жетімсіздігінен аймықтық қайраткерлік деңгейінде тарихи 

тұлғалар бар. Солардың бірі – Нығмет Нұрмақов. Қоғамның өзгеруімен бірге тарихи 

танымның ұстанымдары және тарихи тұлғаларға деген көзқарастар да өзгерді. Тәуелсіз 

тарихи сананы қалыптастыруға бағытталған тарихнамалық еңбектерде тұлғаны топтың, 

таптың мүддесі үшін емес, ұлттың мүддесі үшін күрескен тұлға ретінде көрсету үрдісі 

қалыптасып келеді. Тарихи тұлғаның рөлін уақыт қана айқындайды. Отандық тұлғатану 

туралы академик М.  Қозыбаевтың «біз тарихтағы тұлғаларға өте мұқият қарағанымыз абзал. 

Көзі тірісінде мақтамай, көзі тайған соң даттамай, тарихи тұлғаларды бір түсті бояумен 

мәнерлемей, азаматтығын айтып, кемшілігін көрсетіп, болашаққа тағлым боларлықтай саяси 

портретін жасауымыз керек» деген тұжырымы Н. Нұрмақов сияқты тұлғаны зерттеудегі 

негізгі ұстаным болды [8; 4].  

 Кезінде Қазақстан тарихнамасы саласы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының кең 

көлемде жүргізілуі үшін КСРО Ғылым академиясының Тарих бөлімінің бастамасы негізінде 

ҚазКСР Ғылым Академиясының Президиумы 1978 ж. қыркүйектегі «Қазақстанның 

тарихнамасы» бөлімін құру туралы қаулы қабылдады. Ғылым академиясында «Кеңестік 

Қазақстанның тарихнамасы мәселелері» деген арнайы зерттеу бөлімін академик М.Қ. 

Қозыбаев басқарған кезде «ақтаңдақтар» мен «жабық тұстар», үш революция және 

Қазақстандағы азамат соғысы тұсындағы саяси ағымдар мен партиялардың рөлі, кеңестік 

қазақ зиялыларының қалыптасу мен дамуы объективті тұрғыдан жазылуға бағыт алды. 

Бірақта бұл бағыттағы шынайы тарих тек тәуелсіздік алғанна бастап жазыла бастады. 

 Осы тұрғыдан алғанда кеңестік заманда өмір сүріп  қазақ елі үшін қызмет жасаған 

тұлғалар оның ішінде Нығмет Нұрмақов туралы жазылған еңбектер мен тарихнамалық 

зерттеулерді  шартты түрде 2 кезеңге бөліп қарауға болады.  

1. 1960-1980 жж.; 

2. 1990-бүгінге дейін. 

Бірінші кезеде жазылған еңбектердің негізгі мазмұны Н. Нұрмақовты «большевик», 

«марксист», «кедейлерді жақтаушы», «күн көсемді қадірлеуші» ретінде көрсетеу басым.. 

Нығмет Нұрмақовтың замандасы болған кейбір авторлардың тарихи романдарындағы 

тұлғаның өмірі мен қызметі туралы оның сыртқы келбеті, мінез құлқын бейнелеумен қатар, 

алғашқы архив құжаттарының негізінде жазылған еңбектер де шыға бастауымен 

сипатталады.  

Екінші кезеңнің ерекшелігі жаңа методологиялық тұрғыдан оның тұлғалық қасиетін 

көрсетумен қатар оның атқарған жұмыстарын жазу барысында «алғашқы, бірінші» деген 

теңеулерді қолдана отырып, тарихи деректерге сәйкес келмейтін пікірлердің айтылуында. 

Сонымен қатар осы кезеңде ол туралы естеліктердің көптеп шығуы осы мәселенің Отандық 

тарихтағы оның белгілі орны бар екендігіне, халықтың қызығушылығының ерекше 

болғандығын көрсетеді. Солай бола тұрса да, екінші кезеңде – бүгінгі тарихнамада 

Нығметтануда – оның тұлғалық ерекшелігі туралы теорияға негізделген кешенді зерттеудің 

әлі де жоқтығы айқындалды.  

Енді біз сол шартты түрдегі бөлген шарты түрдегі Нығыметтанудың бірінші кезеңінде 

шыққан еңбектерді талдап көрейік. ХХ ғ. 60-шы жылдарында Н. Нұрмақовтың өмірбаяны 

мен қызмет жолдарын сипаттап, казақ тілінде алғашқы еңбек жазған ҚазМУ-дың 

оқытушысы А. Лекеров. Оның А. Артюхина, С. Көлбаевпен бірлесіп жазған 

мақалаларынының негізгі мақсаты «халық жауы» болып сананалып атылып кеткен, кейіннен 

толық ақталған Н. Нұрмақовтың Қазақстанның көрнекті қоғам қайраткері, әрі өкімет 

басшысы ретіндегі лайықты орнын советтік идеология тұрғысынан көрсетіп авторлар Н. 
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Нұрмақовты «лениндік типтегі большевик, сауатты марксист, тапшыл» деп тұжырымдама 

жасаған. Бұндай ой пікірдің айтылуы сол заман талабын,а сәйкес дұрыс енді. Солай болсада 

бұл авторлар Нығыметтанудың негізін салушылардың алғашқы қарлығаштары ретінде 

тарихта лайықты орынға ие [9]. 

Сәбит Мұқановтың «Өмір мектебі» атты тарихи романында ХХ ғ. 20-шы 

жылдарындағы қазақ зиялыларының Сәкен Сейфуллин, Нығмет Нұрмақов, Смағұл 

Сәдуақасовтардың қызыметі жайлы: «...Өткен күні Обкомның бірінші бюросы өткізіліпті. 

Орынбор губкомынан Қазақстан обкомы бөлініпті, оның ендігі аты – Каз. Крайком болатын 

көрінеді, бірінші секратары – Ненайшвили. Ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі - Сұлтанбек 

Қожанов. Бюрода соның ғана ұсынысы өтіпті де отырыпты... Сәкен Совнаркомның 

председательдігінен түсіріліп, орнына Нығмет Нұрмақов бопты. ... Нұрмақовтың кім екенін 

бірінші рет Сәкен сол кезде жазып жүрген «Тар жол, тайғақ кешуден» оқығам. Оның 

сипаттауынша, Нұрмақов қазақтан алғаш шыққан революционердің бірі. Семейдің 

учительдік семинариясын 1917 ж. бітірген Нығымет Нұрмақов сол жылдан бастап 

революциялық істерге араласады да, Семейде Совдепті құрысушылардың бірі болады. 

Колчак үкіметі құрылғанда Нығымет абақтыға алынып, әлдекімнің кепілдігіне босанады. 

Содан Қарқаралы даласында жасырынып жүрген шағында Совет үкіметі келіп, оның 

қызметіне белсене араласа бастайды. 1919 жылдың күзінде Коммунист партиясына мүше 

болады. Сәкеннің сипаттауынша, революционерлігінің үстіне Нығмет онымен жандай дос. 

Нығымет Орынборға 1923 жылдың күзінде Заң комиссары болып келді. Мен онымен 

Сәкенге еріп барып, пәтерінде таныстым: ортадан төменірек, талдырмаш бойлы, аққұба өңді, 

бұйра шашты, көркемше кескінді, ол алғаш көргенде тұйық мінезді, аз сөйлейтін, қалжыңға 

шорқақ адам сияқтанғанымен жақындаса келе, мейлінше кішіпейіл, жалған сөзі жоқ, сөзінде 

тұрақты, ісінде тыңғылықты, шыншыл, адал коммунист екендігін байқатты; осындай 

адамның Совнаркомға председатель болуы, менімше жаман емес сияқты ...», - деп жазғаны 

Нығметтанудағы алғашқы еңбектерінің бірінің қатарына қосуға болады [10; 99-100] онымен 

қатар жаңа экономикалық саясат жылдарындағы Қазақстандағы саяси, экономикалық, 

әлеуметтік жағдайларды көркем тілмен баяндайды. Әсіресе Голощекин билік басына 

келгеннен кейінгі қазақ көркем әдебиетінің қудалануына байланысты қазақ зиялыларының 

пікірлерін айтады. «...Е. Ярославскийдің: «Қазақ коммунистерінің арасындағы ұлтшылдық 

идеологияның элементі С. Сәдуақасовтан басқаларда да барға ұқсайды», - деген сөзін қазақ 

коммунистері ауыр алып, оның атына «біз ұлтшылдықта жоқпыз, адал коммунистерміз»,- 

деген арыз жазды. Тарихи документтерде «Он төрттің хаты» аталып кеткен бұл арызға қол 

қоюшылардың қатарында Абдолла Асылбеков, Сәкен Сейфуллин, Жанайдар Садуақасов, 

Нығмет Нұрмақов және басқалары болған. Арызды конференция қанағаттанарлық деп 

тапты» [10; 17-18].  

Сонымен қатар жазушы осы еңбегінде Нығмет Нұрмақовты көзімен көріп, 

кездескендегі сәттерді суреттеп жазуы бұл еңбектің қазақ тарихнамасында өзіндік орны бар 

екенін көрсетеді. Автор өз еңбегінде 1933 ж. Мәскеуде қайтыс болған ірі қоғам қайраткері С. 

Сәдуақасовтың қазасына қатысқан санаулы қазақ қайраткерлерінің қатарында Нығмет 

Нұрмақовтың да болғандығымен қатар 1932 ж. аштық тұсындағы ақиқат жағдайды айту үшін 

оның Мәскеудегі қазақ басшыларымен қалай кездескендігі туралы жазылған [10; 261].  

1970-1980-жж. тарихшы ғалымдар архив деректерінің негізінде еңбектер жаза 

бастады. Солардың қатарында А. Сармурзин, Н. Жағыпаров болды. Олар Нығмет 

Нұрмақовтың қызметінің және оның өмірінің бұрын белгісіз тұстары жайлы жаңа деректік 

материалдарды ғылыми айналысқа енгізді. Соның негізінде ой тұжырымдарды деректермен 

негіздеудің нәтижесінде тұлғаны танытудың жаңа сатысы басталды деуге болады [11]. 

С. Бодықұлы өз еңбегінде Нығмет Нұрмақов жайлы былай дейді: «...Омбы Нығметтің 

таптық санасын оятып, озық ойлы көзқарасын қалыптастыруда шешуші ықпал жасады. 

Осында оқуда жүрген кезінде, ол жұмысшы табының өмірімен танысты, революциялық 

пікірдегі оқушы жастардың ықпалымен жас Нығметтің жүрегінде еңбекші халықты 
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езушілерге – патша самодержавиесі мен жергілікті қанаушыларға деген өшпенділік сезімі 

пайда болды. Осы кездің өзінде ол халық бостандығы мен бақытқа жету жолдары жайында 

ойлана бастады. Сөйтіп, 1915 жылы мұғалімдер семинариясын бітіріп, Қарқаралы қаласына 

мұғалімдікке жіберілгендікке дейін-ақ Нұрмақов революциялық жолға бетбұрыс жасаған 

болатын. ... Партия органдарының мүлткісіз орындайтын ...Нығмет Нұрмақов – партия 

тәрбиелеген, партия баулып өсірген, мыңдаған табанды күрескерлердің бірі еді». Автор 

Нығмет Нұрмақовты совет үкіметі орнағанға дейін-ақ революционер болған тұлға ретінде 

және нағыз коммунист болды деген пікірді толықтырады [12]. 

Н. Нұрмақовтың Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарындағы революциялық 

жұмыстарға араласуы жайлы жазушы, журналист Сапарғали Ләмбеков Қарқаралы аудандық 

«Коммунизм таңы» газетіндегі мақаласында былай деп жазған: «Нығмет түрмеден босаған 

соң шетел және ішкі контрреволюция күштерінің қалдықтарын түбірімен жою мақсатын 

көздеп, қала ішіндегі орыс-қазақ кедейлері мен жұмысшылардан отряд құрады. Оны өзі 

басқарады. Желтоқсан айының ішінде Егіндібұлақ поселкесінің тоғайына келіп бекінген 

Дутов армиясының 300 адамнан құралған жасағын Нығмет 100 адам шамасы отрядымен 

қоршап алып, жойып жібереді. Бұл осы өңірдегі революцияға қарсы күштердің соңғы 

қалдықтарының бірі еді» [13]. 

С. Ләмбекұлының «Арыстар» деп аталатын романында Н. Нұрмақовтың өмірі туралы 

XIX-XX ғғ. тоғысындағы Қазақстанның саяси-әлеуметтік дамуындағы аласапыран кезеңді 

әдеби тілмен жеткізе отырып, Н. Нұрмақовтың тарихи тұлғалық өмір жолын көркем тілмен 

баяндаған. Бұл еңбек көптеген тарихи фактілерге авторлық талдау беру арқылы тарихи 

оқиғаны нақты баяндауыменен де құнды болып саналады [13]. 

С. Ләмбекұлы аталған романнан басқа «Автономия тойында» атты мақаласында 

Нығмет Нұрмақовтың Қарқаралы үйездік әскери комиссариатының саяси жетекшілігіне 

жіберген Мұхаметқали Тәтімовпен кездескені және екеуінің арасындағы осы аймақта 

ақарылатын жұмыстар туралы әңгімені жазады. Кеңес үкіметінің мекемелерді 

жергіліктендіруге, қазақ кадрларын тәрбиелеуге көңіл бөле бастағандығы және 

Қарқаралыдағы бұрынғы реальное училищені педагогикалық техникумға айналдыру туралы 

жұмыстар жайлы баяндалады. Сонымен қатар В.И. Лениннің алдында баяндама жасап, 

автономия жөніндегі декретті дайындауға ат салысқан Әлімхан Ермековтің болғандығын да 

айта келе, автор Н. Нұрмақовтың «Әлімхан өте зерек, бес тілде еркін сөйлейтін, терең білімді 

жігіт», - деген пікірін келтіреді. Қорыта айтқанда, бұл мақала Қарқаралы өңіріндегі Н. 

Нұрмақов және оның қасындағылардың есімімен байланысты оқиғаларға шолу 

жасалғандықтан танымдық-ақпараттық мәні бар мақала деп санаймыз [13]. 

Отандық тарихнамада 1960-1980 жж. Ұлы қазан төңкерісі ХХ ғ. басты оқиғасы болып 

табылады деген тезисті дәлелдеуге ереше көңіл бөлінді. Қазақстандағы Кеңес өкіметі үшін 

күреске белсенді қатысушылар Ресей жұмысшы табы мен В.И. Ленин жетекшілік еткен 

большевиктік партияның бастауымен жеңіске жетті деген пікірді тұжырымдаған. Яғни, бұл 

зерттеулер (1991 ж. дейін) – дәстүрлі маркстік – лениндік әдіснамаға тән тұғырнамалық және 

теориялық ұстанымдарға негізделіп жазылған. 

1960-1980 жж. аралығында жазылған тарихнамалық мәні бар еңбектерде Н. 

Нұрмақовтың саяси элита ретіндегі атқарған қызметтерін мақтанышпен жазу байқалады. 

Сонымен қатар бұл еңбектердің Отандық тарихтағы оның тұлғалық қасиетін, алатын орнын 

ерекше көрсетуге ұмтылып және нығметтану ғылымын қалыптастыруда танымдық, 

тәжірибелік рөл атқарғаны даусыз. Алайда, бұл еңбектерде кемшіліктер де бар: олардың 

барлығы негізінен Н. Нұрмақовтың қызмет атқаруындағы хронологиялық кезеңдерді 

нақтыламаған; архивтік деректердің қолжетімсіздігінен, бұған басты себептің бірі Кеңес 

үкіметі жылдарында Қазақстанда архивтердегі құжаттық қорларын әлсін-әлсін «тазалау» мен 

аса құпиялық бақылауға алынып отырды. 1940-1970 жж. жоспарлы тазалау барысында архив 

қоймаларының партиялық қорларынан, «тарихи құндылығы жоқ» деген сылтаумен, 

Қазақстан халқының 1920-1950 жж. ауыр жағдайына куәлік ететін құжаттар алып 
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тасталынды және отқа өртелінді. Олармен бірге партия комитеттері мен үкіметтік 

құрылымдар ұйымдарының жұмысындағы қателіктер мен кемшіліктер туралы мәліметтер 

(немесе сыни пікірлер) бар құжаттар да жойылды. Мемлекеттік архив қоймаларының 

қорларына қатысты да осындай шаралар жүзеге асырылды. Мәселен, 1941 ж. шілде-тамыз 

айларында ҚазКСР-і Орталық мемлекеттік архивінде жүргізілген арнайы тексеруден кейін, 

республика Халық Коммисарлары Кеңесінің қорынан (№ 30 қор), 1920-1929 жж. 172 

архивтік іс жойылу үшін алынды. Осылайша 1944 ж. тамызында 1929-1935 жж. 610 архив 

істері, 1945 ж. шілде-желтоқсанында 1929-1936 жж. қатысты 2310 архивтік іс өртелді [14; 

56].  

Осындай жағдайда зерттеушілердің еңбектеріндегі Нығмет Нұрмақовты «тұңғыш 

прокурор», «тұңғыш Әділет халық комиссары» болды деген қорытындылар жасалуы 

заңдылық. Сондай-ақ, саяси әрі шаруашылық науқандарға қатысуы мен рөлі турасында 

нақтыланбаған ақпараттар береді. Олардың бұндай еңбек жазуына Н. Нұрмақовтың атқарған 

саяси, мемлекеттік қызметінің дәрежесі мүмкіндік бермегені байқалады. Сондықтан олар өз 

еңбектерінде оны партия мен кеңес өкіметінің «тура жолынан» ауытқымай, коммунистік 

идеяға адал тұлға ретінде сипаттаған. 

Отандық тарихнамада тарихи тұлғатану бағытында Нығмет Нұрмақов жайлы 

жазылған еңбектердің біршама болуына қарамастан, кешенді ғылыми зерттеулердің әлі де 

болса жеткіліксіз екендігі айқындалды. Бүгінге дейінгі зерттеулер көбіне шағын мақалалар 

деңгейінде жарияланып келген. Нығмет Нұрмақов жайлы тарихи шындықты деректер 

негізінде боямасыз зерттеу күн тәртібінде тұр. Сонымен бірге нұрмақовтануда объективті 

ой-пікірлерді, ғылыми тұжырымдарды жүйелеудің қажеттілігі де туындады. Бүгінге дейін 

архивтік деректер де өз мәнінде ғылыми айналысқа түспеген.  

Отандық тарих ғылымында тұлғатану бағытындағы методологиялық мәселелері де 

кешенді қарастырылмағандықтан, Н. Нұрмақовты тарихи тұлға ретінде өмірбаяны, қоғамдық 

саяси қызметі және шығармашылық мұрасын талдау мен бағалауда әлі де болса субъективтік 

пікірлер көптеп кездеседі. 

«Ұлы даланың ұлы есімдері» бағытында атқарылатын кешенді жұмыстардың 

ғылымилығын арттыруда тарихи тұлғатанудың маңыздылығы үлкен.  
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Период 50-60-х годов ХХ века очень интересен тем, что   был всплеск интереса к 

уюту, к тому, что позже стали называть мещанством. После войны люди были полны 

оптимизма, и выше всего ценили семейные ценности. Люди стремились преобразить свой 

быт милыми, приятными глазу вещами, предметами.  

В середине 1950-х годов шикарно и современно обставленной считалась комната, в 

центре которой стоял круглый  или овальный полированный стол, покрытый бархатной или 

шелковой китайской вышитой скатертью и окруженный мягкими темными стульями, часто 

зачехленными. Неподалеку располагался буфет, обычно темный, с небольшим количеством 

стекол. Хозяйки вышивали салфетки, чтобы постелить их в буфете. Там находились 

стеклянные фужеры, стопки, вазочки. Свое место занимали фарфоровые статуэтки: 

животные, герои народных сказок, фигурки детей, балерины, изделия из кости и дерева, 

которые обычно дарились на юбилеи. Среди этих сувениров наиболее распространенными 

были знаменитые фигурки  слоников. В своей статье искусствовед С.М. Темерин пишет: 

«Большим спросом у населения пользуются фарфоровые и фаянсовые статуэтки. Красивая 

статуэтка не только украшает домашнюю обстановку, но нередко вносит в дом любимые 

образы, воспроизводит героев народных сказок. Много талантливых скульпторов работает 

над жанровыми статуэтками, изображая людей разных национальностей и профессий в 

процессе труда, учебы, в часы досуга и т.д. Значительное место среди керамической 

скульптуры занимает анималистическая тема. К сожалению, выпуск декоративной 

скульптуры очень ограничен, в продажу ее поступает мало…» [1, с.208].  

На стенах комнат висели коврики: гобеленовые и плюшевые с разными сюжетами. 

Самыми распространенными были коврики с оленями, пьющими воду из речки. 

В главной комнате под таким ковром с оленями мог стоять диван или диван- 

оттоманка. В спальнях же под этими ковриками стояли железные никелированные кровати с 

круглыми блестящими набалдашниками, с горой подушек, накрытых кружевными 

накидками. На кроватях мягкие перины, заправленные, как по линеечке, покрывалами 

ручной работы, с кружевами. Над кроватями репродукции картин - "Три богатыря", "Мишки 

в лесу" и др. Позже железные кровати заменялись уже деревянными, часто фанерованными 

красным деревом. Бельевой комод также накрыт кружевной салфеткой.  

Обязательным в доме было трюмо, на котором на салфеточке - флакончики с духами, 

шкатулки с пуговицами. Ну и, конечно, массивный шифоньер с зеркалом на одной дверце 

внутри. У многих хозяек была ножная швейная машинка «Зингер» на кованом резном 

столике, тоже с салфеточкой. Обычным делом раньше было развешивать на стенах 

фотографии родных и близких. Причем в одной большой рамке могло быть собрано очень 
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большое количество маленьких фотокарточек, расположенных без определенного порядка. 

Пожелтевшие от времени снимки были свидетельством связи между родственниками, 

членами семьи, поколениями.  

Важным атрибутом в домах тех лет были настенные часы с боем или с кукушкой и 

непременный фикус. Распространенным предметом интерьера городской квартиры был 

абажур.  

В эпоху хрущевских реформ, впервые появившимся, символическим атрибутом 

домашнего быта стал журнальный столик. Интерьер квартиры становился более 

современным, проявлялись черты минимализма. Улучшалось качество мебели, менялся ее 

внешний облик. Впервые появились всевозможные тумбочки, стеллажи, позднее стенки. 

Почетное место на книжных полках и стеллажах стали занимать книги. До 1960-ых книги 

нельзя было нигде купить, берегли старые, довоенные. Зато после заставляли стеллажи 

большим количеством   литературы.  

В 1960-х годах кровати стали вытесняться складными диванами, письменные столы - 

секретерами, а буфеты - плоскими сервантами. Абажур стал объектом критики - символом 

мещанства. Ему на смену пришли торшеры и люстры-тарелки. Среди предметов интерьера 

также можно назвать лакированную мебель, скатерти с бахромой, портьеры на дверях, 

диваны-оттоманки, большие настенные часы. События, происходившие в стране, 

причудливо отражались в дизайне вещей. Так, например, настольные часы оформлялись в 

виде полусферы, вокруг которой описывал дугу спутник. 

Новыми предметами быта горожан в 1950-х и самом начале 1960-х годах стали 

холодильники и газовые плиты. Холодильник для советских граждан до Великой 

Отечественной войны долгое время оставался роскошью. После войны сразу несколько 

заводов были ориентированы на то, чтобы выпускать бытовое охлаждающее оборудование. 

К выпуску первого настоящего холодильника приступил 30 апреля 1950 года флагман 

советского автопрома - завод имени Сталина (ЗИС). Дизайн и конструкцию позаимствовали 

за океаном. По моде того времени что авто, что холодильники формы имели округлые, 

обтекаемые и украшались хромированными полосками. А на дверце, прямо как на капоте, в 

центре красовалась надпись «ЗИС-Москва». Что касается истории еще одного вида бытовых 

приборов - газовых плит, которые появились в домах горожан в 1960-м году, то кокчетавские 

хозяйки давали им очень высокую оценку. Ни на одной плите, кроме газовой, нельзя было 

приготовить так быстро обед, к тому же посуда оставалась чистой. Баллон стоил тогда три 

рубля, а хватало его на 4-5 месяцев. В снабжении газом помогал Омский совнархоз.  

Самым серьезным новшеством интерьера квартиры стал в тот период телевизор. О 

необходимости строительства телевизионной станции в Кокчетаве горожане говорили еще в 

1961 году. Так, в газете «Кокчетавская правда» от 4 марта 1961 года была опубликована 

статья «Чтобы светились экраны телевизоров», автором которой был В.Кцоев - заведующий 

кабинетом русского языка и литературы института усовершенствования учителей. В ней 

говорилось: «…В городе Кокчетаве и в районах немало любителей телевидения, которые не 

считаясь ни с какими материальными затратами, расходуют немало времени и энергии, 

пытаясь на свой страх и риск уцепиться за какую-нибудь телевизионную станции. И не 

всегда безуспешно. Отдельные из них, живущие в Кзыл-Тусском, Ленинградском, 

Чкаловском районах и даже в городе Кокчетаве уже смотрят передачи, передаваемые 

Омским телевизионным центром.  

Но это не выход из положения. Город Кокчетав и область могут и должны иметь в 

ближайшем будущем свою телевизионную станцию или хотя бы телерелейную установку. 

Таков наказ многочисленных избирателей - телелюбителей новому составу депутатов 

Кокчетавского областного  и городского Советов депутатов трудящихся. И желательно, 

чтобы этот наказ был бы выполнен уже в 1961 году» [2, с.3] Однако строительство 

телевизионной  станции для 75-тысячного областного центра началось лишь в 1964 году.  
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О том, с каким трудом и перебоями шло строительство ретранслятора уже через год в 

своей статье «Голубые экраны должны засветиться» в номере «Степного маяка» за 3 февраля 

1965 года написал начальник областного управления связи Б.Кисляков. В ней он пишет о 

том, что в первый год плохо были проведены организационные работы, всего было освоено 

37 процентов выделенных средств. Сроки монтажа затягивались, дорогостоящая импортная 

телевизионная аппаратура к концу года оказалась не смонтированной [3, с.2]. Плохо шла 

подготовка площадки и само строительство здания для станции. Строительство дороги к 

ретранслятору вначале пошло хорошо, но потом застопорилось из-за того, что верх дороги 

был спланирован неправильно. Тяжело груженые автомашины не могут подняться в гору. С 

большим трудом был найден силовой высоковольтный кабель. На 1965 год для окончания 

строительства было отпущено 360 тысяч рублей. С самого начала года первостепенной 

задачей стало обеспечение строгого выполнения графика. Люди ждали и надеялись, что уже 

в этом году в их квартирах засветятся голубые экраны телевизоров. 

Но голубые экраны засветились в домах и квартирах многих кокчетавцев лишь в 

октябре 1967 года, когда Кокчетавская телестудия впервые вышла в эфир. С появлением 

телевидения в городе, его жители получили возможность по вторникам, четвергам и 

субботам смотреть программы областного телевидения. В далеком 1967 году кокчетавцы 

прибрели 3234 телевизионных ящика. Популярной маркой телевизоров был черно-ламповый 

«Изумруд УНТ-47», выпускавшийся на Новосибирском заводе «Электросила», а также 

телевизоры марки «Рубин», «Рекорд» Московского Телевизионного Завода (МТЗ). Покупали 

кокчетавцы и телевизоры предыдущих поколений марок «Знамя», «Старт», «Темп-3», 

«Заря», «Аэлита», «Рассвет». В 1969 году кокчетавский магазин «Мелодия» предлагал 

горожанам телевизоры марок «Балтика», «Аврора», «Зорька», «Лотос», «Снежок», 

«Беларусь» и «Волхов».   Поначалу местное телевидение выдавало новости. Среди первых 

дикторов местного телевидения были Казима Умралина и Вера Дворникова. Сотрудники 

телестудии учились делать также специальные передачи. В гости в студию приходили 

разные люди, в основном руководители. Рассказывали о жизни города, его актуальных 

проблемах и переменах в местной авиации, на железной дороге, в медицине. Особым 

интересом пользовалась такая рубрика как «Фитиль», где критиковались недостатки. Были 

специальные детские рубрики. Ежедневная телетрансляция неизменно заканчивалась 

вечерним показом художественного фильма. В 1968 году после обустройства радиорелейки 

появилась возможность транслировать программы Центрального телевидения СССР. Объем 

выхода московских передач составил более 3 часов.  

Особенно широкое развитие в конце 1950-х - начале 1960-х годов получило 

радиовещание. Областное радиовещание было организовано в конце 1954 года. В 1957 году 

количество радиоточек в городе достигло около шести тысяч. Радиолюбители были 

характерной приметой того времени.  В 1961 году в Кокшетау радиолюбителями был создан 

радиоклуб, как центр учебы и пропаганды достижений отечественной радиотехники. При 

клубе действовали курсы радиотелеграфистов - операторов, радиомастеров, киномехаников. 

Здесь же была открыта консультационно - ремонтная мастерская.  

В те далекие годы очень популярно было иметь в интерьере дома различную 

радиоаппаратуру: приемники, транзисторы, проигрыватели, радиолы, магнитолы. 

Абонентский громкоговоритель в быту называют репродуктором или просто - радио. 

Данный радиоаппарат выпущен на Новосибирском заводе низковольтной аппаратуры в 1953 

году. В музей поступил в 2006 году от жительницы города Молотковой Марии Семеновны.  

Сетевая ламповая настольная радиола «Минск -55» была запущена в серийное 

производство на Минском радиозаводе имени Молотова в 1955 году. Приемник с 

универсальным электропроигрывающим устройством мощностью 135 Вт.  Вес радиолы 45 

кг. Футляр радиолы - деревянный полированный ящик,  отделанный под ценные породы 

древесины.  
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В эпоху послевоенного дефицита главным требованием к вещам были долговечность, 

прочность и надежность вещи. С огромным трудом приобретаемая вещь должна была 

служить долго. Если валенки изнашивались, то сначала неоднократно подшивались, а затем 

сами шли на заплатки и подшивки, вязаные вещи неоднократно распускались, 

перевязывались или реставрировались, одежда из плотных двусторонних тканей 

перелицовывалась или перекраивалась, пуговицы также неоднократно перешивались с 

одного костюма на другой. Детские вещи изнашивались до дыр, переходя от одного 

поколения к другому. Вещь, не изношенная материально, не могла быть ликвидирована. 

Бывало, что за всю взрослую жизнь в 50-60 лет человек изнашивал три-четыре платья и 

столько же пальто.  

В начале 1950-х годов советские люди должны были быть одеты просто и скромно. 

Газеты того времени писали: «Для чего девушке или женщине нужна юбка, стесняющая ее 

шаг, путающая ее ноги? Возможно ли в такой юбке выполнять фабричные, полевые или даже 

домашние работы? Чем может быть занята голова у девушки или у женщины, которая 

выбирает себе одежду, заведомо неудобную и вредную для себя? Только лишь стремлением 

показать себя в таком виде, который бы привлекал внимание! Кого! Ловеласа, лоботряса, 

пошлеца». Поэтому летом носили ситцевые платья в цветочек или мелкий горошек и платок 

на голове. Зимой - серое пальтишко, невзрачный шерстяной костюм. Крепдешин и 

крепжоржет считались дорогими и модными тканями, их было не достать. Брюки на 

женщинах не приветствовались. Их разрешалось носить только на производстве и занятиях 

спортом. 

В 1950-60-е годы советские женщины массово участвовали в производстве, работа из 

героизма превратилась в повседневную практику и прочно вошла в систему их ценностей. 

Женщины не просто трудились, но и могли достичь успеха в политике, в науке и в других 

сферах общественной жизни. В советских женских журналах «Работница» и «Советская 

женщина» образ горожанки, работающей женщины, представлялся в соответствии с новой ее 

ролью - ролью потребительницы - женщины, умеющей подбирать одежду и правильно ее 

комбинировать. Как же отражалась роль потребительницы на ее внешнем виде? В те годы 

женщин в журналах изображали с макияжем, иногда довольно ярким, накрашенными губами 

и ногтями, выщипанными бровями, хорошей стрижкой, например «бабетты» или «каре» в 

1960-е годы, и украшениями - браслетами, кольцами, сережками. 

Если в 1950-х годах пока шло восстановление народного хозяйства после военной 

разрухи, народ жил еще бедно, то  в конце этого десятилетия уже стали появляться стиляги. 

В 1960-х годах началась оттепель, народ стал побогаче. Женщины обулись в туфли со 

шпильками, болоньевые плащи, мужчины -  в нейлоновые рубашки и кримпленовые 

костюмы.  

Болоньевые плащи  в Советском Союзе вошли в моду еще в начале 1960-х годов. 

Итальянский город Болонья дал миру не только собак породы болонка, но и одноименную 

ткань болонью. Первая партия темно-синих плащей была закуплена в Болонье в 1962  году. 

Они мгновенно стали в СССР самым желанным (и потому страшно дефицитным) видом 

одежды. Обладатель болоньевого плаща считался человеком со связями и достатком. Целое 

десятилетие болонья доминировала среди ценностей советской моды. 

Болоньевый плащ в гардеробах кокчетавцев в конце 1960-х годов тоже был не менее 

популярной вещью. Об этом красноречиво свидетельствовали неоднократные сводки 

криминальной хроники на страницах местной печати, в которых рассказывалось, по меньшей 

мере, о двух женщинах-воровках, специализировавшихся на кражах именно болоньевых 

плащей из квартир и рабочих мест горожан.  

Кримпленовые платья и костюмы были еще одним чудом. На ощупь — шершавые, с 

выбитым рельефным узором. Узоры - самые разные: завитки, рубчики, розочки. Цвета - 

нереальные: от бледно-розового до ярко-салатового. Кримпленовые платья не нужно было 

гладить, достаточно выстирать, аккуратно развесить - и можно снова надевать.  



96 
 

В 1964-м году в СССР получают распространение нейлоновые рубашки. В отличие от 

устаревшего хлопка, крепкий и модный нейлон казался абсолютным материалом, пределом 

совершенства. Рубашки из нейлона не мялись, не желтели, легко стирались, их не надо было 

кипятить (достаточно просто постирать, даже в холодной воде) и, вообще, казались вечными. 

В общем, сносу им не было. Сначала их надевали только «на выход». А потом стали носить 

ежедневно. Самыми шикарными считалась белые нейлоновые рубашки. Типичный портрет 

модного молодого человека 1960-х – темные брюки-дудочки, белая нейлоновая рубашка и 

зализанные к верху волосы.  

В кокчетавских печатных изданиях изредка выходили материалы на тему 

современной моды в одежде. Так, например, о тенденциях и направлениях моды на 1968 год 

рассказывается в большой статье московской журналистки Е.Хоревой «Мода и время», 

приведенной в номере газеты «Степной маяк» за 17 января 1967 года. В ней говорится о том, 

что «…модными тканями будут  гладкие, плотные и более легкие, типа букле, с выработкой 

под трикотаж или похожие на домотканые. Легкий крепдешин и плотный, блестящий 

ацетатный шелк. Как всегда в моде будут русские ситцы, сатины, и, конечно, лен. Но главное 

требование моды - цвет ткани. Девушкам и молодым женщинам предлагаются контрастные 

сочетания цветов, особенно все оттенки голубовато-зеленого, бирюзового. Женщинам 

постарше - более смягченные тона и оттенки, но тоже в светлой гамме [4, с.4].  

В том, как одевались наши горожане в 1960-х годах немалую роль играла 

Кокчетавская фабрика индивидуального пошива, находившаяся по адресу ул.Товарищеская, 

52. Она периодически проводила показы модных новинок одежды в Доме культуры 

механического завода. На показах вниманию кокчетавцев предлагались до 60 моделей 

одновременно. Это были костюмы, куртки, женские пальто из ткани «джерси», сарафаны, 

платья и другие вещи. Эти показы свидетельствовали о хорошем мастерстве кокчетавских 

модельеров, закройщиков и портных.  

«До войны домов культуры в городе не было. На танцы ходили в городской сад, в 

бывшую церковь, с которой еще в первые годы советской власти были сняты купола и 

колокола. Главной достопримечательностью городского парка была танцплощадка. По 

воспоминаниям жительницы Гречанниковой К.Н.: «На танцплощадке играл духовой оркестр. 

Позднее саксофонист, аккордеонист и еще кто-то. Любимое место, особенно молодежи. 

Здесь учились танцевать вальсы, танго, фокстрот, польку…» [5, с.4]. 

В рассматриваемый период на территории городского парка имени Куйбышева 

действовал первый летний кинотеатр, построенный еще в 1910 году по инициативе и на 

личные средства механика чугунолитейного завода К.И.Захарова. Судя по архивным 

материалам, опубликованным в статье «Великая империя кино» начальника отдела 

информации и использования документов госархива Акмолинской области О.Полеткиной в 

газете «Степной маяк» от 19 августа 2010 года: «… это было строение, размером 21 на 12 

аршин, зрительные ряды которого были оборудованы скамейками разной высоты, 

позволявшими размещать до 250 зрителей. Просмотр киносеансов в вечернее время был 

настоящим испытанием для кинозрителей, потому что этому занятию мешали тучи комаров, 

от которых приходилось отмахиваться ветками» [6, с.4].  

Ежегодно в мае месяце по традиции происходило торжественное открытие летнего 

сезона городского сада имени В.В.Куйбышева. Об этом, например, сообщалось в заметке 

«Открытие городского сада» в номере «Кокчетавской правды» от 23 мая 1961 года: «В 

минувшую субботу (20 мая) нарядно одетые жители областного центра заполнили зеленые 

аллеи городского сада имени В.В.Куйбышева. Открытие сада было многолюдным. Играл 

оркестр. На танцевальной площадке кружились в вальсе пары. С успехом выступали 

коллективы художественной самодеятельности города. Открыло летний сезон областное 

концертно-эстрадное бюро. В саду выстроена новая эстрада. Здесь с концертом выступили 

петропавловские артисты. Ряд из них был тепло встречен зрителями. Распахнул свои двери 

летний кинотеатр. Горожане посмотрели кинокартину «Крепость на колесах» [7, с4]. 
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Таким образом, к концу 1960-х годов, за 25 лет после окончания Великой 

Отечественной войны, в жизни Кокчетава произошли большие социальные, экономические и 

культурные преобразования. Значительную роль в этом сыграл статус города как областного 

центра и  центра казахстанской целины.  
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Ключевыми факторами, определяющими двухсторонние отношения двух стран 

Казахстана и России, являются все еще остающаяся взаимозависимость хозяйственных 

связей, общность историко-культурных традиций. В свое время благодаря внедрению НЭП 

(новой экономической политики) в марте 1921 г. на Х съезде РКП(б), означавшему переход 

от продразверстки и продналогу и, способствовавшему развитию различных форм 

кооперации, их кредитованию со стороны государства, начиная от простых снабженческо-

сбытовых форм потребительской кооперации (прототип наших сфер обслуживания) был 

осуществлен переход крестьян к производящим формам коллективного труда, а через него и 

к единоличным формам хозяйствования. Кооперация, разумно сочетая интересы общества с 

личными интересами крестьянства, способствовала улучшению материального 

благосостояния трудящихся в целом. Развитию кооперативного движения способствовало и 

построение железных дорог. Исследователь Аминов Т. в своей статье о Турксибе отмечает: 

«Основной целью постройки дороги является обеспечение снабжения Средней Азии 

дешевым хлебом из ближайших регионов (Сибирь, Казахстан и Киргизия) и, на основе этого, 

форсирование развития хлопководства, удовлетворение советским хлопковым волокном 

текстильной промышленности» [1, с.69]. Этому же способствовало и построение 

железнодорожной магистрали Петрокок, техническое обеспечение которой возлагалось на 

инженерно-технический персонал Омской железной дороги. Вот что, по этому поводу, 

пишет исследователь К. О. Бекишев в своей статье «Петропавловск-Кокшетауская железная 

дорога - (Петрокок)»: «В тяжелые голодные 20-е годы более миллиона пудов хлеба было 

переброшено по ней к Сибирской магистрали для отправки хлеба в голодающее Поволжье. 

Петрокок стал основной магистралью по перевозке товаров техники и людей, как в мирное 

время, так и в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)» [2, с.22-25]. К 

сожалению, разрушение сельскохозяйственной и основы других форм кооперации к концу 

20-х годов ХХ века и замена их насильственной коллективизацией разрушило всю 

кооперативную систему. 
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Такая противоречивость кооперативной политики Советской власти заключалась в 

различиях идеологических и экономических аспектов. 

Тем не менее, кооперативное движение сыграло прогрессивную роль для своего 

времени. Ускорило восстановление разрушенного войной и неурожаем 1921-1922 гг. 

народного хозяйства и выход страны из кризиса.  

 Эти магистрали дружбы способствовали индустриальному развитию отсталых 

регионов Сибири и северных областей Казахстана, формированию национальных 

инженерно-технических кадров и интеллигенции. В наши дни особенно актуальным 

становится возрождение кооперативных форм сельского хозяйства, которое немыслимо без 

осуществления индустриально – инновационной программы развития. Речь идет о развитии 

передовых технологий, которые немыслимы  без взаимопомощи двух стран. На этот счет у 

нас созданы все условия на основе двухстороннего договора.    

В рамках ЕврАзЭс заключен трехсторонний таможенный союз в г. Минске (27 

ноября, 2009 г.) реализуются идентификация тарифных ставок  трех стран: России, 

Белоруссии и Казахстана. Тем самым подготавливается законодательная база для создания 

единого экономического пространства в 2012 году. 

Все это дает импульс для дальнейшего развития товарно-денежных отношений и 

экономики в посткризисном этапе развития наших стран. 

В свое время кооперативные объединения помогали сплотить крестьян для 

выполнения общих хозяйственных задач, освободить от посредников, ростовщиков, 

спекулянтов, но кочевой и полукочевой образ жизни, родовая и религиозная зависимость 

населения от баев затрудняли внедрение кооперации среди скотоводов. Сначала была 

испробована форма организации факторий. Но она не дала положительных результатов. 

Затем распространенной формой сельскохозяйственной кооперативной ячейки стало 

скотоводческое кредитное товарищество, в задачи которого входило: кредитная 

деятельность на посреднических началах, сбыт продукции скотоводческого хозяйства и 

кочевых промыслов, снабжение населения орудиями производства и потребительскими 

товарами. К осени 1927г. более 11% казахского населения края были пайщиками кредитных 

товариществ. Популярной формой приобщения тружеников сел и аулов к кооперации стали 

«крестьянские общества взаимопомощи» (КОВ). Возникли они осенью 1921 г., когда 

особенно трудно было беднякам в связи с жесточайшей засухой. С 1923 по 1925 г. 

количество сельских КОВ увеличилось в 4 раза и составило 186, кроме того, в аулах 

действовали 29 обществ [3, с.392]. 

Давая оценку работе «Крестьянского общества взаимопомощи» можно привести 

материалы Заседания Президиума КирЦИКа от 22 октября 1928 г. Так, товарищ Лихтин В.В. 

(КирНКсобез), выступая с докладом «О работе Комитетов взаимопомощи КССР и их 

перевыборах» отметил: «Что реорганизация Кресткомов сравнительно запоздала, и мы всего 

только с марта месяца приступили к реорганизации кресткомов и к переводу их на новое 

положение, изданное 25 сентября 1924 г. Реорганизация кресткомов совпала с втягиванием 

казнаселения в профессиональную работу. В прошлом наблюдался очень незначительный 

процент участия самого казнаселения в обществах взаимопомощи. В настоящий момент 

имеется больше 44% по отношению к общему числу русских. Производство обществ 

взаимопомощи заключается главным образом в различного рода мелких доходных 

предприятий, как мельниц, маслобоек и т.д. Всего в КССР арендуются Комитетами 

взаимопомощи 130 разного рода предприятий и имеются сведения по Кустанайской 

губернии, в которой делается попытка Губкомом взаимопомощи снять 4 соляных озера… 

Обществам взаимопомощи не рекомендуется брать на себя чрезвычайно большие 

обязанности в плане заарендования крупных доходных предприятий».[4, с.172]. 

В распоряжении Комитетов взаимопомощи были сельхозорудия, крупорушки, 

маслобойки, что позволяло им оказывать помощь маломощным крестьянским хозяйствам. 

Кроме того, ими производились общественные посевы, они помогали сельским школам, 
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избам-читальням. В отчете Сибревкома за январь-июнь 1921 г. говорится: «Бедняцким и 

маломощным середняцким хозяйствам были выделены семенная ссуда. Прокатные пункты 

помогли крестьянам вспахать 11552 десятины земли и засеять 4500 десятин» [5, с.173]. 

Итоги арендной работы Омского Губсовнархоза выглядели следующим образом. За период с 

сентября 1921 по май 1922 гг. говорилось: «Путем сдачи в эксплуатацию части предприятий 

государство добилось, с одной стороны, развития производительных сил и тем самым 

(получения арендной платы - улучшило) достигло увеличения товаропродукта в стране, а, с 

другой стороны, путем получения арендной платы – улучшило доходную часть своего 

бюджета и смогло улучшить управление и снабжение оставшихся госпредприятий, (что 

объясняется недостатком материальных ресурсов). Далее. Всего по 1-е мая было 

предназначено к сдаче в аренду по г. Омску и его уездам 65 предприятий по отдельным 

отраслям промышленности, эти предприятия распределялись следующим образом: 

Кожевенная промышленность – 19 предприятий -28%; текстильная  промышленность 

– 5 предприятий - 8%; химическая промышленность – 11 предприятий - 17%; 

кирпичеделательная промышленность – 11 предприятий – 17 %; деревообделочная 

промышленность – 6 предприятий -  ½ %; электрическая промышленность – 1 предприятий - 

½ %; пищевкусовая промышленность – 12 предприятий – 20 %. 

С сентября по 1-е мая было сдано всего 22 предприятия, что составляет 34% всего 

числа предназначенного к сдаче предприятий. 

При чем сдача по отдельным отраслям шла неравномерно, так из нижеследующих 

цифр мы видим, что по кожевенной промышленности сдано 8 предпр. – 36,3%; 

пищевкусовой промышленности –8 предприятий – 36,3 %; текстильной промышленности – 2 

предприятия – 9,1%; деревообделочной промышленности – 2 предприятия - 9,1%; кирпичной  

промышленности – 1предприятие – 4,6 %; электрической промышленности – 1 предприятие 

– 4,6%. Итого 22 предприятий – 100%. Наибольший процент падает на кожевенную (36%) и 

пищевкусовую (36%) промышленности, работающих на местном сырье [6, с.39-40]. В силу 

того, что оборудованные и мощные предприятия расположены в г. Омске, а таковые по 

плану сдаче в аренду не подлежат, то естественно, что наибольшее количество сданных 

предприятий падает на уезды – так по уездам сдано 12 предприятий, при чем на Тарский уезд 

падает 58,3% - из сданных в уезде предприятий [7, с.247].  

Сдача в аренду предприятий продолжается, этой работой занята Арендная Комиссия 

Губсовнархоза. Но отмечаются и объективные трудности. 

В протоколе №7 Совещания председателей торгово-заготовительных и 

кооперативных организаций при Уисполкоме от 2/XΙΙ.1925 г. в повестку дня ставят вопрос о 

фиктивном возвышении цен на хлеб, что, безусловно, идет в разрез с интересами 

государственных заготовителей. В постановлении говорится: «…Цены на хлеб на рынке 

Акмолинска установить 60 коп. за пуд, свыше этой цены возвышение не допустить»[8, 

с.249]. 

Но это были трудности роста, и они преодолевались. Обращаясь к крестьянству, 

талантливый советский экономист А.В.Чаянов писал: «Для тебя к светлому счастью 

трудовой жизни нет иного пути кооперативного. Знай, что этот  путь – единственный путь! 

Сбиться с него – значит погибнуть»[9, с.109]. 

Выход из сложившейся ситуации, был найден именно в объединении усилий в 

производственной кооперации. Таким образом, развитие кооперации и в уездах Омской 

области, и, в сопредельных с ней уездах Северного Казахстана способствовало улучшению 

благосостояния населения этих регионов, ставших впоследствии одними из основных 

арсеналов обеспечения фронта в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) 

продовольствием и одеждой. 

В 1926-27 гг. росла сеть кооперативов в Сибири. Потребительская охватывала 72% 

всех крестьянских хозяйств и 70% розничного товарооборота. В 1927 г. в Омском округе 

было объединено 1719 хозяйств»[10, с.192]. 
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Самой распространенной формой колхозов была сельхозартель, на долю которой 

приходилось 47.2% кооперативных хозяйств. Удельный вес коммун сокращался. 

Опыт колхозно-кооперативного строительства убеждал крестьян в преимуществах 

крупного социалистического производства, указывал им выход из нужды и кулацкой кабалы. 

Эта перестройка сельского хозяйства вызывалась экономической и политической 

необходимостью. 

Именно особенности регионов Сибири и Северного Казахстана создавали тогда 

благоприятные условия для развития кооперативного движения. При отсутствии крупной 

промышленности, но при богатых сырьевых ресурсах, преимущественно животноводческого 

происхождения, развитых кустарных промыслах, кооперация способствовала в этих 

регионах накоплению средств для создания крупной промышленности, оказала 

существенную помощь индустриальным новостройкам и коллективным хозяйствам в 

деревне, рассасывала безработицу и ликвидировала товарный дефицит, что особенно 

созвучно с современностью, когда основной идеей является экономическая интеграция 

наших стран на основе создания единого экономического пространства и свободной 

торговли, создание сферы услуг, рабочих мест, инфраструктуры между нашими регионами и 

странами в целом. Возрождение этих связей является обоюдовыгодным. 

Наглядным примером этому служат взаимоотношения сопредельных регионов 

Омской области с северными областями Казахстана в постсоветский период. 

Объем внешнеторгового оборота Северного Казахстана с Омской областью составлял 

20 процентов – на 40 млн. долларов США в год. 

Наиболее тесные отношения развивались между энергетиками двух областей. 

Петропавловское предприятие «Аксесс-Энерго» получало от Омских ЗАО «Эксперт-Трейд» 

и ОАО «Омский завод техноизоляционных изделий» минеральные изделия, транспортные 

масла, приборы контроля и металлопрокат. В августе 2003 года ТОО «Аксесс-Энерго» 

заключило договор с ОАО «Омскэнерго» на поставку электроэнергии в Омскую область. 

Высокого уровня достигло сотрудничество в социальной и духовной сферах двух соседних 

регионов. 

 В содружестве советских республик вряд ли были еще два таких народа – русский и 

казахский, которые бы несли в себе такой заряд интернационализма. И руководство Омской 

области всеми силами пытается сохранить такое положение. Потому внимательно относятся 

к нуждам казахской диаспоры – третьей по численности в Омской области. Так, в области 

действует совет старейшин, казахские школы, мечети. В Омске открыт памятник Шокану 

Валиханову, который учился в Омском кадетском корпусе (1853-1857 гг.). 

В целом, на Казахстан приходится 65 процентов внешнего товарооборота одной 

Омской области. У области  с Казахстаном общие схемы транспортного сообщения, общая 

водная артерия – Иртыш, общие экологические проблемы.  

Омская область является крупным потребителем Экибастузского угля, что является 

выгодным для казахстанской стороны. 

Но и Казахстан является потребителем нефтепродуктов лучшего в России НПЗ, 

изделий омского машиностроения, омских предприятий нефтехимического комплекса, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, которые пользуются хорошим спросом у 

казахстанцев.  

План направлен на поступательное развитие стратегического партнерства и 

союзничества, включает в себя сорок конкретных мероприятий, охватывающих все сферы 

взаимного сотрудничества, включая межрегиональное, приграничное сотрудничество. В 

целом Президенты пяти Республик СНГ обсудили вопросы преодоления мирового 

финансового кризиса, меры по совершенствованию международной и региональной 

безопасности, обменялись мнениями по актуальным вопросам регионального 

сотрудничества в рамках таких объединений, как ОДКБ, ЕврАЗЭС, ШОС, СНГ, ОБСЕ.   
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Все это, несомненно, укрепляет взаимоотношение между двумя странами, 

подкреплением которым является товарооборот между РФ и РК, уровень которого только за 

10 месяцев 2008 года увеличился на 24 процента и превысил 17 миллиардов долларов [11, 

с.4]. 

 Все это свидетельствует о жизнестойкости и преемственности наших дружественных 

связей во многом определяющих стратегию будущего двух стран. 

Таким образом, остается только пожелать удачное продолжение и приумножение этих 

добрых традиций в будущем между нашими приграничными регионами и странами в целом. 

Президенты наших стран постоянно поддерживают интеграционные процессы не 

только в регионе, но и на всем евразийском пространстве, о чем свидетельствует 

таможенный союз между тремя государствами, который действует с 1 января текущего года, 

а также председательство РК в ОБСЕ, поддержанное Российской Федерацией. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гаркуша К.Г., к.п.н. 

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова 

 

Важнейшими социально-политическими предпосылками поликультурного 

воспитания в Казахстане являются провозглашенные Конституцией [1] общественное 

согласие и политическая стабильность, экономическое развитие, казахстанский патриотизм, 

демократизация общественной жизни.  

В русле модернизационных процессов, происходящих в современном обществе, 

формирование системы поликультурного воспитания студентов, обеспечивающей 

социализацию молодежи, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 
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толерантности и других социально значимых качеств, является неотъемлемой частью 

стратегии развития образовательной [2], культурной [3], молодежной политики [4] в 

Республике Казахстан и определяется необходимостью сохранить исторически 

сформировавшуюся в нашей стране модель межэтнического и межконфессионального 

согласия и культурного многообразия.  

Поликультурное воспитание понимается как воспитание, построенное на идеях 

подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и 

поликультурной среды с целью формирования умений общаться и сотрудничать с людьми 

разных национальностей, рас, вероисповеданий, понимания своеобразия других культур, 

толерантного отношения к ним. 

Как показывает научно-теоретический анализ, поликультурное воспитания стало 

предметом специального исследования ученых – представителей различных областей знания 

– педагогики, истории, культурологи, философии и др. Так различные аспекты работы по 

поликультурному воспитанию студентов находим в трудах Б.Ж. Абдрашевой, С.К. 

Абильдиной, Р. Башарулы, Н.А. Бейсенбековой, Г.К. Бельгибаевой, Ж.Е. Ермухамедовой, 

З.Б. Кабылбековой, А.А. Калыбековой, Ш.М. Мухтаровой, Ш.М. Туребаевой и др. 

Поликультурное воспитание выступает одним из приоритетных направлений 

воспитательного процесса в Карагандинском университете имени академика Е.А. Букетова и 

представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность индивидуальных и 

коллективных субъектов – профессорско-преподавательского состава, подразделений 

университета, студенческих сообществ – по формированию у молодежи поликультурного 

сознания, выработки системы ценностей и точек зрения, способствующих культурному 

обогащению, подготовки к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды с 

целью формирования умений общаться и сотрудничать с людьми разных национальностей, 

рас, вероисповеданий, понимания своеобразия других культур, толерантного отношения к 

ним. 

Основанием для организации работы по поликультурному воспитанию студентов в 

Карагандинском университете им. Е.А. Букетова стали следующие нормативные документы: 

Конституция Республики Казахстан [1], Конституционный закон Республики Казахстан «О 

государственной независимости Республики Казахстан» [5], Закон Республики Казахстан 

«Об образовании» [2], Закон Республики Казахстан «О культуре» [3], Закон Республики 

Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан [4], Закон 

Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан» [6], Концепция, Доктрина 

национального единства [7], Стратегия «Казахстан 2050: новый политический курс 

состоявшегося государства» [9], Послания Главы государства народу Казахстана [8], а также 

локальные программные документы, разработанные в университете. 

Целевые ориентиры поликультурного воспитания студентов в Карагандинском 

университет им. Е.А. Букетова неотделимы от общих стратегического вектора модернизации 

казахстанского образования, в числе приоритетных выдвигающего задачи: создания 

необходимых условий для формирования, развития и профессионального становления 

личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей, достижений науки и 

практики; воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей Родине – 

Республике Казахстан, почитания народных традиций; приобщения к достижениям 

отечественной и мировой культуры; изучения истории, обычаев и традиций казахского и 

других народов республики [2]. 

Целью поликультурного воспитания студентов в Карагандинском университете им.  

Е.А. Букетова является создание условий для формирования на основе национальных и 

общечеловеческих ценностей личности: способной жить в условиях многонациональной и 

поликультурной среды; владеющей навыками поликультурной коммуникации с людьми 

разных национальностей, рас, вероисповеданий, понимания своеобразия других культур, 

толерантного отношения к ним; подготовленной к продуктивной интеллектуальной, 
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организаторской, производственной деятельности в открытом поликультурном и 

полилингвальном мире. 

Достижение указанных целевых ориентаций поликультурного воспитания в 

университете реализуется путем решения комплекса задач, направленных на формирование 

у студентов:  

 патриотизма, гражданственности, осознания общности судьбы, единства и 

глубинной связи каждого гражданина со своей родиной – Республикой Казахстан; 

 основ поликультурного сознания, уважения к культурным и духовным традициям 

многонационального народа Казахстана; 

 восприятия единства многонационального народа Казахстана как общего 

достояния, главного достижения и символа независимого Казахстана, гарантии и основы 

успешного социально-экономического и общественно-политического развития; 

 идеала культурного многообразия мира, основанного, с одной стороны, на 

укреплении культурной самобытности, с другой – на расширении контактов и сближении 

культур. 

Говорить о поликультурном воспитании студентов университета творческих – это 

значит вести речь о целенаправленной работе по созданию педагогических условий для 

формирования поликультурных знаний, навыков, компетенций в различных видах учебной и 

внеучебной деятельности. 

Одной из эффективных форм работы Карагандинского университета им. Е.А. 

Букетова по поликультурному воспитанию студентов является работа по вовлечению 

студенческой молодежи в разнообразную культурно-досуговую деятельность – участие в 

творческих объединениях Дворца студентов, клубах по интересам, художественных 

коллективах, кружках художественной самодеятельности, в организации культурно-

досуговых мероприятий. 

Работа по поликультурному воспитанию студентов в университете базируется на 

следующих принципах: 

 гуманизма, обеспечивающего развитие личности в условиях образовательной 

среды, носящей светский и поликультурный характер, где высшими ценностями являются 

человек, его жизнь, права и свободы; 

 равенства прав и свобод студентов в проявлении поликультурных различий, 

приобщении к ценностям многонациональной отечественной и мировой культуры, 

обеспечение их доступности с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

студентов; 

 приоритетности патриотического воспитания, ориентирующего на формирование 

личности молодого гражданина страны, любящего Родину, уважающего историю 

становления независимости Республики Казахстан, государственные символы, 

государственный язык, почитающего традиции многонационального народа; 

 свободы развития творческого потенциала личности на основе достижений 

национальных культур; 

 обеспечения единства обучения и поликультурного воспитания студентов в 

учебной и внеучебной деятельности; 

 демократизации образовательной среды, обеспечивающей систему 

взаимоотношений между всеми участниками учебно-воспитательного процесса, основанной 

на расширении прав и полномочий студентов в управлении студенческой жизнью; 

 самостоятельности и активности студентов в организации своей жизни, 

разнообразии учебной и внеучебной деятельности, реализации государственной молодежной 

политики Республики Казахстан; 

 добровольности участия в различных видах внеучебной деятельности, 

предусматривающий свободу выбора вида деятельности, участия в  общественной и 

культурной жизни университета в соответствии со своими интересами и  способностями; 
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 обеспечение возможности личности интеграции в мировое культурное 

пространство посредством овладения навыками поликультурной и полилингвальной 

коммуникации. 

В содержательном плане работа по поликультурному воспитанию студентов в 

Карагандинском университете им. Е.А. Букетова осуществляется по следующим 

направлениям: 

– формирование казахстанской идентичности, гражданственности и 

патриотизма; 

– формирование этнокультурной толерантности; 

– формирование навыков поликультурного диалога в условиях международной 

интеграции. 

Рассмотрим данные направления поликультурного воспитания, их содержание и 

организационные формы реализации в досуговой деятельности. 

Формирование казахстанской идентичности, гражданственности и патриотизма. 

Данное направление работы по поликультурному воспитанию студентов решает следующие 

задачи: 

 формирования у студентов социально значимых патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, осознания себя как гражданина Республики Казахстан, воспитания в 

духе уважения основному закону – Конституции Республики Казахстан, суверенитету и 

Независимости как главному историческому достоянию; 

 формирования уважения к истории страны, ее государственным символам, 

государственному языку; 

 осознания каждым молодым гражданином своей ответственности перед страной, 

народом и будущими поколениями, своего единства и глубинной связи с Родиной – 

Республикой Казахстан. 

Организационными формами реализации данного направления в досуговой 

деятельности являются: 

 торжественные собрания студенческого и трудового коллектива, посвященные 

государственным и национальному праздникам;  

 тематические кураторские часы, круглые столы по гражданско-патриотической 

проблематике;  

 студенческие патриотические акции «Менің Қазақстаным!»; 

 диалоговые площадки, научные конференции, интеллектуальные игры, дебатные 

турниры; 

 конкурсы и олимпиады на знание Конституции Республики Казахстан, истории 

Казахстана, государственного языка; 

 творческие конкурсы – патриотической песни, «Қыз сыны», «Жігіт сұлтаны» и 

пр.; 

 фольклорные праздники и театрализованные представления, посвященные Дню 

Конституции Республики Казахстан, Дню Независимости, Дню Первого Президента 

Республики Казахстан, празднику Наурыз-мейрамы, Дню государственных символов 

Республики Казахстан, Дню Столицы; 

 создание и функционирование студенческих творческих коллективов, 

пропагандирующих художественную культуру Казахстана – фольклорных ансамблей, 

ансамблей народного танца, театрально-драматических студий, кружков народного пения, 

клуба акынов – поэтов-импровизаторов и др. 

 создание и функционирование спортивных секций по национальным видам 

спорта; 

 проведение спортивных состязаний по национальным видам спорта. 
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Формирование этнокультурной толерантности. Данное направление работы по 

поликультурному воспитанию студентов решает следующие задачи: 

 формирования у студентов представлений об этнокультурной самобытности 

многообразии культурных традиций многонационального народа Казахстана; 

 формирования у молодежи позитивного образа будущего Казахстана и 

перспектив национального единства; 

 формирование навыков межэтнического и межкультурного диалога как основы 

гражданской общности. 

В университете сложились следующие организационные формы реализации данного 

направления поликультурного воспитания студентов в досуговой деятельности: 

 тематические кураторские часы, круглые столы по этнокультурной проблематике;  

 студенческие конкурсы, праздники и фестивали национальных культур, 

посвященные празднику Единства народа Казахстана, Дню языков народа Казахстана; 

 научные конференции, интеллектуальные игры, дебатные турниры; 

 включение в репертуар студенческих творческих коллективов художественных 

произведений многонациональной культуры Казахстана – поэтических, вокальных, 

инструментальных, танцевальных, драматических. 

Формирование навыков поликультурного диалога в условиях международной 

интеграции. Данное направление работы по поликультурному воспитанию студентов в 

ориентировано на решение следующих задач: 

 формирования у студентов идеала культурного многообразия мира; 

 содействия повышению конкурентоспособности студенческой молодежи через 

овладение навыками поликультурного и полилингвального общения; 

 формирования у молодежи позитивного образа будущего Казахстана и 

перспектив национального единства; 

 формирование навыков межэтнического и межкультурного диалога как основы 

гражданской общности. 

Организационными формами реализации данного направления в досуговой 

деятельности являются следующие: 

 тематические кураторские часы, круглые столы по проблемам полиязычия, 

международного культурного диалога;  

 студенческие форумы, конкурсы, праздники и фестивали, посвященные 

Международному Дню студентов; 

 научные конференции, интеллектуальные игры, дебатные турниры; 

 конкурсы на знание иностранных языков; 

 включение в репертуар студенческих творческих коллективов произведений 

мировой художественной культуры – поэтических, вокальных, инструментальных, 

танцевальных, драматических; 

 участие в международных интеллектуальных проектах, творческих конкурсах, 

спортивных состязаниях с целью международного обмена, популяризации казахстанской 

культуры, достижений молодежи Казахстана. 

Таким образом, поликультурное воспитание студенческой молодежи в 

Карагандинском университете им. Е.А. Букетова, выступая составной частью общего 

воспитательного процесса вуза, находит свою реализацию в различных видах учебной и 

внеучебной деятельности, и, в целом, ориентировано на формирование профессионально 

значимых качеств и компетенций; на формирование казахстанской идентичности, 

гражданственности и патриотизма; этнокультурной толерантности, осознания единства и 

многообразия этносов и культуры Казахстана как одного из главных достижений 

Независимости; готовности жить и трудиться в поликультурной среде, вести 

поликультурный диалог в условиях международной интеграции. 
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АЙША БИБІ КЕСЕНЕСІ – МӘДЕНИ  МҰРА ЕСКЕРТКІШТЕРДІҢ  БІРІ  

 

Ермеков Д.К., тарих факультетінің 3 курс студенті  

Ғылыми жетекшісі: Муратова М.Б., г.ғ.м., аға оқытушы 

«Тұлғатану» ғылыми-зерттеу орталығының кіші ғылыми қызметкері 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 

Қарағанды қ. 

 

«Ұрпақтарына ұқтырар мәңгі ұлы әйел. 

Әйелдің әнін қорғауға әр кез даярмын, 

Мәніне қара қайсыбір жырдың, қай әннің. 

Айшаға күмбез орнатқан ел ғой, туғызған - 

Бейнесін асыл Қыз Жібек пенен Баянның. 

Күмбезге қарап тумайды қалай шалқыма, 
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Ерлік пе, әлде елімнің үлгі салты ма?.. 

Айтайын алғыс атынан бүкіл әйелдің 

Әйелге тозбас ескерткіш қойған халқыма!» 

Күляш Ахметова 

 

Халықтың тарихи естелігі – ғасырлар бойы мәдени мұраға салынатын, барлық адамзат 

өркениетінің мәдени топтарын, халықтың, ұлттың, этностың өзін сақтап қалудың  негізі 

болып қалу факторы болып табылады. Мәдени мұра өркениетті қоғамның ең маңызды себебі 

болып табылады, ол өзіндік рухани – өнегелілік пен материалдық құндылықтардан тұрып, ол 

бір ұрпақтан келесі ұрпаққа жай өтіп ғана қоймай, оларды жоғалтып алмас үшін, ұлттық, 

мемлекеттік масштабтағы үлкен күш пен құралдарды салуды талап етеді. «Мәдени мұра» 

мемлекеттік бағдарламасы келесі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: тарих және 

археология ескерткіштерін жүйелендіру, сақтау және қалпына келтіру. 

Қазақстанның тарихи – мәдени мұрасы мен ұлттық бірлік нышаны ретінде қоғамдық 

өмірде ерекше маңызға ие киелі орындар бар. Олар – халық арасында ерекше құрметке ие 

мәдени мұра ескерткіштері. Атап айтсақ, зайырлы және діни сәулет өнері нысандары, табиғи 

ландшафт ескерткіштері, сонымен қатар, маңызды тарихи оқиғалармен тығыз байланысқан 

тарихи құндылыққа айналған нысандар бар. Барлығын тізіп шығу мүмкін емес шығар, сірә. 

Себебі, елімізде тұратын әр ұлыс үшін, тіпті, әр адам үшін аса құнды, ерекше ілтипатпенен 

қабылданатын нысандар мен орындар баршылық. Сол ескерткіштердің бірі – Айша Бибі 

мазары. 

Сонау орта ғасырларда елі мен жерін жау найзасынан қорғаған Қарахан есімді батыр 

өмір сүрген екен. Талай алыпты тағынан түсіріп, қарсыласының алдында тайсалмаған 

Қарахан батыр қас жауының қызына ғашық болады. Көп ұзамай қыз әкесінің бұл некеге 

қарсы болатынын білген соң сүйгенін алып қашуға бел буады. Екі жастың қол ұстасып 

қашып кеткенін білген әкесі сарбаздарына оларды өлтіруді бұйырады. Қуған нөкерлерден 

қашамыз деп ғашықтар ұзақ жол жүреді. Арада біраз уақыт өткен соң тоқтаусыз шапқылай 

беруден шаршаған ару Асу атты өзеннің жағасында аялдауды ұсынады. Хан жарлығын 

бұлжытпай орындауды жөн көрген сарбаздар Қарахан мен Айша бибіні көре салысымен 

қыздың сәукелесіне жылан салып қояды. Бақыттың құшағында жүрген ғашықтар мұны 

байқамай қалады. Жылы суға рахаттанып түсіп шығып, Айша бибі киіне бастайды. 

Ақырында сәукелесін кие берген кезде жылан шағып алады. Осы сәтте ғашығының қолында 

мерт болып бара жатқанын көрген Қарахан алай – дүлей күйге түсіп, мына өмірден баз 

кешеді. «Бұл жалғанда бірге болу бұйырмаса да, о дүниеде жұбымыз жазылмасын» деп 

сүйгенін жақын маңдағы молдаға алып барады. Жас жігіттің Мәжнүндей қайысқанын көрген 

молда ғашықтарға батасын беріп, некесін қияды. Бейкүнә екі жастың отбасылық бақыты 

небары бірнеше минутқа созылады. Даналардың «Шын ғашықтар қосылмайды» деген сөзі 

бекер айтылмаса керек. Ешбір жауының алдында иілмеген батыр тағдырдың алдында бас 

иіп, Айша бибі қайтыс болған жерге мазар тұрғызады. Қарахан батыр сүйгенінің жанында 

болу үшін Айша бибінің қасынан өзіне де мазар салдырады. Өмірінің соңына дейін ақ киім 

киіп, Айша бибі мазарында түнейді. Жаратқанға жалбарынып, кешірім сұрайды. Осы 

адалдығы үшін халық оны есінде сақтаған. Ал бұл жер «Әулие ата» деп аталып кеткен. Айша 

бибі кесенесі ХІІ ғасырда Жамбыл облысы Жамбыл ауданында Тараз қаласынан 18 

шақырым жерде тұрғызылды. Қазір мемлекеттік дәрежедегі архитектуралық ескерткіш. 

Кесенені өңдеу үшін Қазақстанның ертеректегі андрон, сақ тайпаларының геометриялық, 

зооморфты мотиві бар ою – өрнектері пайдаланылған. Төрт бұрышында батпан тіреуіші бар. 

Оның қалай салынғандығы жайлы тарихта нақты деректер жоқ. Алайда, халқымызда Айша 

бибінің сүйген жігітіне деген махаббатын баяндайтын аңыз бар. Ол аңыздың 28 нұсқасы 

сақталған. Жоғарыда сол аңыздың 1 нұсқасы келтірілген. Алғаш Айша бибі кесенесін 1893 

жылы орыс археологы Василий Бартольд зерттеген. 2002 жылы кесене мен оның 

айналасындағы саябақты ретке келтіру жұмыстарын жүргізу үшін Нишан Рамето сайланған. 
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Айша бибі (ХІ – ХІІ ғғ.) Қараханидтер әулетінің негізін қалаушы Қараханның 

қалыңдығы, қазіргі Тараз қаласының жанындағы, сонау скифтер заманынан бастап ақ 

қазақтың қол өнеріне енген, содан бері қолданылып келе жатқан ою өрнек, әшекей 

түрлерінің бәрін қамтитын күрделі архитектуралық әсем ескерткіштің иесі. 

Қыздың ары, мақтанышы, елінің көркі санайтын, қыз қадірін білетін жер бетінде 

қанша ұлт болса, соның ең бірегейі, текті жұрт – қазақ халқы. Себебі, қазақ үшін ең әуелі, 

анасы – ардақты, апасы – арайлы, әпкесі – қамқоршысы, қарындасы – қандасы. Қызын 

қашанда ардақтап, қырық үйден тыйым салып тәрбие берген қазақтың қыздарынан да талай 

ел аналары шыққаны хақ. Ерлігі ерен Тұмар ана, ел басына күн туғанда етікпенен су кешкен 

Әлия мен Мәншүк, елі үшін жанын қиған Ләззаттар – тарихта қалған арулар. Ал бар 

болмысы наз, әдептен жаралған, талай батырдың жүрегіне «жара» салған Қыз Жібек, Баян 

сұлу сынды арулар, Зере, Ұлжан, Айғаным, Әйгерім сынды аналар – тектілік бейнелері.  

Міне, осындай бәсі биік тұрған арулардың бірі – Айша бибі. 

Аңызға сүйенер болсақ, Айша бибі – Қараханидтер әулетінің негізін қалаушы 

Қараханның қалыңдығы, ХІ – ХІІ ғасырда өмір сүрген ару. Нақты тарихи деректер 

болмағандықтан, біз Айша бибінің әкесі кім екенін анықтай алмай келеміз. Ел аузындағы 

аңызға сүйенсек, Айша бибінің әкесінің аты – Айғожа, ал кейде хас аруды халық сиыр 

малының атасы Зеңгі бабаның қызы дейді. Киелі Түркістан жерінде танысып, табысқан 

ғашықтар хикаясы да қызықты. Бір-бірімен сөз байласқан ғашықтар үйленуге бел буады. 

Уәделі уақыт таяғанда еліне жау шапқан Қарахан батыр Айша бибіні алып кетуге келе алмай 

қалады. Осындай қиын сәтте жерін жаудан қорғап, жанталасқан батырдың жағдайын білу 

үшін жанына қырық қызды ертіп, Айша бибі батырдың туған жеріне аттанған екен. 

Шаһардың шаңырағы алыстан көрінген кезде, Айша ару өзен суына шомылып алуды 

қалайды. Тағдырдың жазғаны болса керек, асау Аса өзеніне шомылған аруды улы жылан 

шағып алады. Мұны естіген Қарахан батыр жан ұшырып келген кезде Айша бибі хал үстінде 

жатқан екен. Өлім мен өмір арасында арпалысқан аруды ардақтаған Қарахан батыр екеуінің 

некесін қиғызған. Хан мен қайтыс болып кеткен қыздың некеге тұруы – бұған дейін де, 

бұдан кейін де тарихта кездеспеген жайт екен. Міне, аңыз осылай дейді [1]. 

Айша – бибінің кім екені жөнінде атадан балаға қалған аңыз болмаса, тарихи деректер 

жоқ. Ал аңыз оны төрт түліктің бірі – сиыр малының атасы деп есептелінетін атақты Зеңгі 

бабаның қызы еді дейді. Сол аңыздың айтуынша, Айша – бибі Түркістанда жас батыр 

Қараханмен кездесіп, бірін – бірі ұнатқан екі жас бас қосып, өмірлік серік болуға 

уағдаласады. Жаугершілік заман болса керек, тұс – тұстан анталаған жаумен арпалысып, 

елін, жерін қорғаумен жүргенде Қараханның уәделі мерзімде Айша – бибіге баруға 

мүмкіндігі болмайды. Арада біраз уақыт өтіп кетеді. Ақыры шыдамы таусылған Айша – бибі 

Қараханның мекені Тараз қаласына өзі іздеп бармақ болып, қасына күтушісі Баба – әже – 

қатынды ертіп, жолға шығады. Бірнеше күн жол жүріп, Таразға жетеді. Қаланың төбесі 

көрінгеннен кейін Айша – бибі күтушісімен өзеннің жағасына тоқтап, сол арада біраз дем 

алуға тоқтайды. Күтушісі ас жабдығына кіріседі. Ас әзірленгенше дем ала тұрмақ болған 

Айша – бибі арнайы өзіне төселген төсенішке келіп жатады. Сүйіктісінің ауылының төбесін 

көріп көңілі жайланған қыз маужырап ұйықтап кетеді. Осы ұйқыдан оны даланың улы 

жыланы шағып оятады. Денесін у жайлап, тынысы тарылып бара жатқан Айша – бибі дереу 

Қараханға хабар бергізеді. Қарахан тәуіптері мен молдасын алып жеткенде ару қыз екі 

дүниенің арасында жатыр екен. Қарахан қызды қолына алып, сол арада Айшамен некесін 

қидырып, құлағына: «Айша, сен енді бибі болдың!» деп үш рет айқайлапты. Қайғырып, қан 

жұтқан Қарахан сүйген жарының денесін жерлеп, басына әсем күмбез орнатады. Жауын 

шайып, жел мүжіп, уақыт өз белгісін салғанымен бір – бірін шынайы сүйген ғашықтардың 

махаббатының өшпес белгісіндей болып, сол күмбез әлі тұр Тараз қаласының іргесінде [2, 

123 б.]. 

Қазіргі Жамбыл облысында, Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан бұл 

кесене ХІ – ХІІ ғасырларда салынған. Зерттеушілердің айтуынша, Қазақстандағы басқа 
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мемориалдық – дәстүрлік ескерткіштер ішінде оған тең келетіні жоқ. Сырты керамикалық 

плиталармен қапталған ескерткіштің өзі әртүрлі кірпіштерден қаланған. ХІХ ғасырдағы 

суреттеріне қарасақ, осыдан 8 ғасыр бұрын салынған ескерткіштің тек батыс жақ қабырғасы 

ғана бүтін қалған екен. Қалған жағы қираған. 

Кесене құрылысын 1897 жылы В.А. Каллаур, 1938 – 39 жылдары А.Н. Бернштам 

бастаған КСРО ҒА Қазақ филиалының тарих және материалдық мәдениет экспедициясы, 

1953 жылы Қазақстан ғылым академиясының экспедициясы зерттеген. Кейін бұл кесене 

бірнеше рет қалпына келтіріліп, қазіргі күнге жетті. соңғы рет «Қазақ жобалау – қалпына 

келтіру»  институты Айша бибі кесенесін қалпына келтіру жұмысының жобасын жасап, 

Тараздағы шеберхана ескерткішті қалпына келтірді. Қайта қалпына келтіру жұмыстары 2001 

– 2004 жылдар аралығында жүргізілді. Түркістанның шеберлері кесенені көтеру үшін үш 

жыл бойы көне белгімен плиталар жасауға тырысты. 

Айша бибі кесененің ерекшелігі – сыртының әртүрлі плиталармен қапталуы. Оны тек 

Бұхарадағы Исмаил Самани мазарымен ғана салыстыруға келеді деседі. Кесене бай және 

әртүрлі геометриялық фигуралармен апталған. Қабырғасы шаршыланып біткен, күйдірілген 

кірпішпен тұрғызылған, ауданы 7,6х7,6 м, бұрыштары бағана – тіреулер арқылы көтерілген. 

Кесене ортасында құлпытас (3х1,4 м) орнатылған. Батыс жақ қабырға мен бағаналар оюлы 

ұсақ плиткалармен қапталған. Қабырғаның ортасында сүйір аркалы текше жасалған. Текше 

беттерінің қабырғаға ұласар тұсы шағын бағаналармен сәнделген. 

Кесененің бас жағында араб әрпімен жазу жазылған белдеу жүргізіліпті. Олардың 

біріндегі «күз, бұлттар, дөңгеленген дүние...» деген сөз жазылған. Қабырғалар мен бағаналар 

беріктігін арттыру үшін қабырғаның ішкі жағына арша ағашынан арқалық қойылған. Арша 

ғасырлар бойы тозбай тұра беретін ағаш болғандықтан, әлі күнге дейін сақталып қалған. 

Батыс жақ қабырға мен бағаналар оюлы ұсақ плиткалармен қапталған. Қабырғаның 

ортасында сүйір аркалы текше жасалған. Текше беттерінің қабырғаға ұласар тұсы шағын 

бағаналармен сәнделген. Бұл бағаналардың жоғары жағы көгеріс өрнекпен әшекейленген 

мығым блок болып келеді. Бұрыштағы бағаналар көгеріс өрнекті жұқа кірпішпен өрілген 

белдеу арқылы әсемделген. Айша бибі кесенесінің іргетасынан бастап есептегенде 3, 4 

биіктікте бағаналарға араб әрпінде жазуы бар белдеу жүргізілген. Солардың бірінде «күз, 

бұлттар, дөңгеленген дүние...» деген сөздер жазылған. Кесене қабырғалары (қалыңдығы 80 

см) үш бөліктен: күйдірілген кірпіштен қаланған ішкі жағынан, оймыш әшекейлі 

плиталармен қапталған сыртқы жағынан, сонымен бірге саз балшықпен және жарамсыз 

плиткалардың сынықтарымен толтырылған қабырға ортасындағы кеңістіктен тұрады. 

Қабырғалар мен бағаналар беріктігін арттыру үшін қабырғаның ішкі жағына арша ағашынан 

арқалық қойылған. Кесене қабырғаларының сыртқы беті артқы жағындағы сыналарымен 

бекітілген оймыш ұсақ плиталар арқылы безендірілген. Ұсақ плиталардың шырмауық 

өрнегіне 60 түрлі әшекей қолданылған. Қашаумен үңгіп жасалған бұл оюлар бір – бірімен 

қиюласып, кесененің мақсатына лайық сәулеттік сипат, композициялық шешім тапқан. 

Кесене құрылысынан Темір дәуіріндегі сәулет өнерінде үлкен орын алған порталды-тақталы 

дәстүр айқын аңғарылады. Айша бибі – шамамен 11 – 12 ғасырларда өмір сүрген ару қыз. 

Айша бибі еліне сапарлап келген Қараханмен жүздесіп, бір – бірін ұнатады. Алайда 

тұтқиылдан елін жау шапқанын естіген Қарахан дереу еліне аттанады. Уәделі кезде хабар 

болмаған соң, алаңдаған Айша бибі «Күйеу жігіт еліне барып, бір хабарын білейін, аман 

болса алдыңызға келіп ақ батаңызды алып қосылармыз», деп әкесінен рұқсат сұрайды. Бірақ 

қыз әкесі келісімін бермейді. Үш рет өтініп, меселі қайтқан Айша бибі 40 қыз жолдас ертіп, 

Қараханның еліне өз бетімен аттанады. Ел шетіне таяғанда демалмақшы болып су бойына 

тоқтап жуынады. Сол кезде сәукеленің ішінде жасырынып қалған улы жылан Айшаны 

басынан шағып өлтіреді. Қыздардың хабарын естіп Қарахан да жетеді. Бірақ Айша тілге 

келмейді. Ең болмаса о дүниеде қосылайық деп Қарахан осы жерде Айшамен некесін 

қидырады. Келін болып босаға аттамаса да уәдеге берік Айшаның соңғы демі өз қолында 

шыққанына әрі риза, әрі құса болған Қарахан Айша бибі қабірінің үстіне күмбез 
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тұрғыздырады. Айша бибі хикаясын зерттеген тараздық журналшы Б. Әбілдаев «Айша бибі» 

деген пьеса жазды. Айша бибі кесенесі республикалық маңызы бар тарих және мәдениет 

ескерткіштерінің тізіміне енгізіліп, мемлекет қорғауына алынып, ЮНЕСКО-ның 

Бүкіләлемдік мәдени мұра тізіміне енгізілген [3, 345 б.]. 

Жан – жақтан жау анталаған заманда елін, жерін қорғаумен жүрген Қараханның 

айтқан уағында Айша бибіге баруға мүмкіндігі болмайды. Араға айлар түседі, жылдар 

жылжиды. Ақыры шыдамы таусылған Айша бибі Қараханның мекені – Тараз жеріне өзі 

іздеп бармақ болып, қасына күтушісі Баба әжені (кей жазбаларда Бабаджа хатун) ертіп, 

жолға шығады. Сүйгенінің ауылын алыстан көріп, енді сәл уақыттан кейін онымен 

кездесетінін ойлап, ұйықтап кетеді. Сол кезде улы жылан Айша бибіні шағып алады. Бүкіл 

тәнін у жайлап, тынысы тарылып бара жатқан Айша бибі дереу сүйгені Қараханға ат 

шаптырады. Қарахан емші – тәуіптерін алып жеткенде ару қыз ісініп, талықсып жатыр екен. 

Қарахан молдаға екеуінің некесін қиғызады. Содан кейін ол жаны үзіліп бара жатқан 

Айшаның құлағына: «Айша сен енді бибі болдың!», – деп үш рет айқайлапты. Ғашығынан 

айырылып, қайғыдан қан жұтқан Қарахан сүйген жарының денесін арулап жерлеп, басына 

әсем күмбез орнатады. 

Тағы бір аңызда Айша бибіні Зеңгі бабаның қызы дейді. Жаугершілік заманда Айша 

Түркістанда батырлығымен аты тараған Қараханға қатты ғашық болады. Екі жас некелесуге 

уәделеседі. Бірақ, жан – жақтан ентелеген жаумен арпалысқан батыр келісілген күні 

сүйіктісіне келе алмай қалады екен. Күте – күте шаршаған ару жігітінің мекені Тараз 

қаласына күтушісі Баба әже қатынды ертіп, жолға шығады. Қалаға таяй бере, суға шомылып, 

дем баспақ болған сұлуды жылан шағып алады. Денесіне у тарап, хал үстінде жатқан Айша 

бибі Қараханға хабар бергізеді. Ал Қарахан жеткенде, қыздың жағдайы тым ауыр еді. Молда 

әкелдіріп, некелерін қидырғанда Қарахан сүйіктісінің құлағына, « Айша, сен енді бибі 

болдың!» деп үш рет айқайлапты. Осыдан соң жас ару бақилық болып кете барады. Десек те, 

тарихта Қарахан мен Айша бибінің некелескені туралы бірде бір дерек жоқ. Қайғыдан құса 

болған Қарахан Айшаның басына күмбез орнатады. Айша бибі шамамен ХІ – ХІІ ғасырда 

өмір сүрген. Әкесінің есімі – Айқожа болды делінеді. Айшаның еліне келген Қараханмен 

жолығып, бұлардың арасында махаббат оты тұтанады. Жау жан-жақтан анталаған заманда 

елін қорғауға кеткен Қарахан келемін деген уақытта келе алмай қалады. Күтуден талып, 

құрбыларын ертіп, Қарахан еліне аттанбаққа шыққан Айшаға әкесі батасын бермей қояды. 

Онда да алған бетінен қайтпаған бибі сапарға аттанып кетеді. Ел шетіне таянғанда суға түсіп, 

шаршауын баспақ болған қыздың сәукелесіне жылан кріп, ақыры сұлуды ажал құштырады. 

Қарахан сүйіктісімен «бұл дүниеде бірге болмасақ та, о дүниеде бір болайық» деген оймен 

некелерін қидырады. Ол өл – өлгенше сүйгеніне адал болып өтеді. Айша бибі моласының 

басына үлкен күмбез салдырған екен делінеді [4]. 

Айша бибі ескерткішін Мұхаммед тұрғызды деп батыл айтуға негіз болатын бір жайт 

бар. Қазақстанның сәулетші зерттеушілері В. Қадырбаевтың, Н. Бәсеновтың және 

басқалардың мәліметтеріне қарағанда күмбездің маңдайшасына мазарды тұрғызған 

Мұхаммед хан деген сөздер мұндаға дейін сақталған екен. Айша бибі кесенесі ата – 

бабаларымыздың құрылыс сәулет, әшекей, математикалық есеп, материалтану т.б. салаларды 

жүздеген жылдар бұрын – ақ әлемдік деңгейде игергендігінің, сонымен бірге адамдар 

арасында ізгілік, имандылық, танымдық өрелерінің жоғары болғандығының белгісі болса 

керек. Біздің уақытымызға кесене бұзылған күйі жеткендігін айтып өттік. 

Кесененің тек батыс қабырғасының біраз бөлігі мен сонымен жоспарлас екі 

қабырғаның аздаған қалдықтары сақталған болатын. Сондықтан ежелгі шеберлердің өнерін 

қайта тірілту, болашақ үшін қалпына келтіру көкейтесті мәселеге айналды. Кесененің 

шынайы бейнесін жасау ғалымдардан, сәулетшілерден үлкен білім мен кәсібилікті талап етті. 

Ұзақ пікірталастан соң кесенені бұзылған қалпында сақтамай, қайта қалпына келтіру керек 

деген шешім қабылданады. Бірақ, кесененің салынуы туралы жазба деректер жоқ болатын. 
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Оның күмбезі қандай пішінде болғаны белгісіз еді. Көптеген зерттеушілердің еңбектерінде 

оның пішіні болжам түрінде айтылды. 

Ғалымдар мен мамандар Қазақстан мен Өзбекстандағы тарихи жәдігерлер мен сәулет 

өнерінің туындыларын терең зерттей келе Айша бибі кесенесінің күмбезі конус тәрізді 

болған деген ортақ пікірге келді. Бұл сәулетші, қалпына келтіруші Ә.Итеновтің 1981 жылы 

ұсынған жобасы болатын. Оған дейінгі 

1979 – 1980 жж. кесенені қайта қалпына келтіру жайлы жобалар мамандар тарапынан 

мақұлданбады. Ә. Итеновтың жобасын 1981 ж. сәулет өнерінің докторы М.С.Булатов, сәулет 

өнері ғылыми зерттеу институтының сектор бастығы О. Х. Халпахчьян, тарих 

ғылымдарының докторы В.Л.Воронина, өнертану докторы Л.Маньковская бірауыздан 

қолдайды. 1981 жылы Қазақ ССР Мәдениет министрлігінің тарих және мәдениет 

ескерткіштерін қорғау ғылыми әдістемелік Кеңесінде Өзбекәлі Жәнібековтің жетекшілігімен 

жобалар сараланып қаралып, мамандар тарапынан соңғысы мақұлданады. 

«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында Айша бибі кесенесіне «Қазқайта жаңарту» 

ұжымының шеберлері қалпына келтіру жұмыстарын жүргізді. Кесене күмбезін көтеру үшін 

ішкі бөліктегі кірпіштер алынып, қайта қаланды. Жаңа қабырғалардың үстінен конус тәрізді 

күмбез өрілді. 

Бүгінде Айша бибі кесенесі бір шаранаға зар болып жүргендердің тәу етіп келетін 

қасиетті жеріне айналған. Әрине, тілектің қабыл болуы бір Алланың қолында екені рас. 

Әулиелі жердің топырағын басып, кесенеге ізгі ниетпен келгендердің тілегі қабыл болып 

жататындығы да таңғалдырады. Жаңадан шаңырақ көтерген жастар ескерткіш басына келіп 

тағзым етіп жатады. 

 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1 Молдатай С. Айша бибі анамыз. Астана Ақшамы газеті 21 Ақпан, 2013  

2 Жолдасбек М. Елтұтқа. Ел тарихының әйгiлi тұлғалары. – Астана, 2001. – 353 б. 

3 Аяган Б. Қазақстан ұлттық энциклопедиясы. Т. 1. –  Алматы, 2005. – 560 б. 

4 Байжанов І. Шымкент шаһары // https://abai.kz/post/2095. 

 

 

ОРАЗМАҒАНБЕТ ТҰРМАҒАНБЕТҰЛЫ – ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРІ  

 

Есенбаев А.Д., тарих факультетінің 3 курс студенті  

Ғылыми жетекшісі: Муратова М.Б., г.ғ.м., аға оқытушы 

«Тұлғатану» ғылыми-зерттеу орталығының кіші ғылыми қызметкері 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 

Қарағанды қ. 

 

Тұлға – табиғат, қоғам және өзін – өзі белсенді меңгеретін және бағыттандырылған 

түрде түрлендіретін адам, автор тұлғаға Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы  тоқталады. О 

Тұрмағанбетұлының өмір  жолы қазақ мемлекеттілігін гүлденуіне бар ғұмырын арнаған. 

Қазіргі қоғам жастарына  Оразмағанбет ағамыз сияқты нар тұлғаны үлгі ете аламыз. Жастар 

деп – кез келген қоғамның болашағы мен қозғаушы күшін айтамыз. Мемлекеттің тұрақты 

дамуының негізі – бәсекеге қабілетті жастар буыны.  

Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы өз заманының сондай тау тұлғаларының бірі – 

Маңғыстаудан шыққан тұңғыш геолог – ғалым, Орта Азияға белгілі дін қайраткері, Алаш 

қозғалысының мүшесі, емші – шипагер,  ахун. 

Ахун – XVIII ғасырдың екінші жартысынан бастап қазақ даласында қолданылған діни 

лауазым. Орта Азияны билеген Бұхар хандығының тұсында ислам ғұламаларының ең 
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жоғарғы лауазымы болды. Қазіргі кезде Ахун деген діни лауазымның орнына наиб мүфти 

лауазымы еңгізілген. 

Алғашқы діни сауатын әкесі  Тұрмағамбет ахунның мектебінде ашқан ол білімін Көне 

Үргеніште, кейін Хиуа, Бұқарадағы медреселерде жалғастырады. Діни ілімдерде біршама 

ілгерілеген Оразмағамбет 1897 – 1900 ж.ж. Бомбей қаласында инженер – геолог мамандығын 

тәмамдайды. Сонан соң тағы үш жыл қысқа мерзімдік оқулармен Түркия, Иран, Алмания 

елдерінде білімін жетілдіреді. Ұзақ жылдар діни ілім мен жаратылыстану ғылымынан қатар 

сусындаған Оразмағамбет орыс, түрік, ағылшын,  парсы, араб, үнді тілдерін жетік меңгерген 

дарынды кісі еді.  

Елге оралып, ағартушылықпен айналысқан жас маман өзі туған Қызылсу ауылында 

асарлатып мектеп-медресе салдырады. Ішінде дәрісханалар мен кітапхана бөлмелері 

орналасқан мектеп біраз жылға дейін жұмыс істеп тұрған. Уфа мұсылмандар 

декларациясының 1926 жылы берген құжатынан Түпқараған болысындағы ауылдарға 

имамдыққа тағайындалғаны белгілі  [1, 25 б.]. 

Ресей ғалымдары М.В.Баярунас, И.Н.Лупповпен бірге Маңғыстауда Қарабұғаз 

аймағында басталған геологиялық – зерттеу жұмыстарына қатысқан Оразмағамбет 

Маңғыстаудың қай жерінде қандай кеніштер бар екені туралы карта жасаған.    

Заманынан оза туған ғұлама әрі дін қайраткері жайында зерттеген ғалымдардың бірі, 

өлкетанушы Отыншы Көшбайұлы былай дейді: «Сауатын алғаш әкесінің қолынан ашқан 

Оразмағамбет Көне Үргеніш, Хиуа, Бұқара қалаларында оқыған. Шерғазы медресесінен 

дәріс алып, Зәкірат ишаннан дін, Мәткәрім ахуннан геология негіздерін үйренеді. Жоғарыда 

аталған шаһарларда ұзақ жыл білім алып, ғылым түрлерін, өзге тілдерді меңгереді. Іздене 

жүріп жол құрылысы,  ауа райы,  өсімдік дүниесі, шығыс медицинасы, халық емшілігі 

туралы ғылымдарға айрықша ден қояды... Елге келген соң Түпқараған болысы және Адай 

уезіне бас имам бола жүріп, ірі діни қайраткер деңгейіне көтерілген Оразмағамбет кейін 

тағдыр талқысымен Иран еліне қоныс аударған тұста небір сыннан сүрінбей өтіп, 

басқаларды өзін мойындауға мәжбүр етеді... М.В.Баярунастың шәкірті, көрнекті ғалым 

Н.П.Луппов: «1928 жылы (24 жасар студентпін) мен Михаил Викеньевич Баярунастың 

геологиялық отрядында прораб қызметін атқардым. Біз Маңғышлақта жұмыс істедік. Форт –  

Александровскіден (қазіргі Форт –  Шевченко) біздің отряд ат және түйемен Қаратауға қарай 

жылжиды. Қаратаудан Қызылсуға барып аялдауды ұйғардық. Жанымызға орта жастағы, орта 

бойлы, толықша, сақал – мұрты жоқ кісі келді. Ол өте әңгімешіл және орыс тілін тәп –  тәуір 

білетін болып шықты. Бұл ғалымдар келді дегенді, біліп бізді қонаққа шақыра келген 

Оразмағамбет Тұрмағамбетов екен. О.Тұрмағамбетов өзі ашқан жаңалықтарды баяндап, 

М.В.Баярунасқа кен бар-ау деген тұстарды көрсетеді. Оларды картаға түсіреді. Кезекті бір 

сапарға шығар алдында Оразмағамбет Баярунасқа семіз ат сыйлады. Ал, 1929 жылы келгенде 

Баярунас оған радио қабылдағыш сыйлады. 1930 жылы екі дос Маңғыстаудың Қаңға - баба 

жерінде кездесті. Оразмағамбет Баярунас арқылы «Правда» газетін алдырып оқитын», - деп 

жазады» [2]. 

Кеңес үкіметі орнаған жылдары Оразмағамбет әрі дін адамы, әрі X. Досмұхамбетов, Б. 

Қаратаев, Т. Әлниязовпен тығыз байланысы бар Алаш қозғалысының белсенді мүшесі 

болғандықтан «халық жауы» ретінде қудаланады. Отбасымен және ауылдастарымен 

Түркіменстан арқылы Иранға көш аударған Оразмағамбет жолда бірнеше рет тұтқындалып, 

көптеген қиындықтарға тап болады. Иранға орналасқаннан кейін жергілікті халық ол кісінің 

діни сауатын мойындап, мешітке имам сайлайды. Жергілікті билікке шаһар маңынан мұнай 

көзін тапқаны және оны өндіруге көмектесе алатыны жайында жазған хатынан хабардар 

болған Кеңес үкіметінің тыңшылары оны қалайда қолға түсірудің амалын жасайды. Ол кезде 

дос мемлекет саналатын Иран еліне Бакуден шығатын мұнайды сатуды жоспарлаған Кеңес 

үкіметі үшін ғалым – геологтың іскерлігі мен белсенділігі ұнамайды. Арнайы жіберілген 

жендеттер О.Тұрмағанбетұлын 1937 жылы тамыз айында тұтқындап, Ашхабад қаласындағы 

түрмеге қамайды. Бір жылға созылған тергеу нәтижесінде «халық жауы» деген ұйғарыммен 
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мал –  мүлкін тәркілеп, өзін ату жазасына бұйырады. Дегенмен, кейбір деректер бойынша 

Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы 1942 жылы 61 жасында қайтыс болған. Демек, сол кезде 

сауатты инженерлердің тапшылығына байланысты «жабық мекемелерде» жұмыс істеу үшін 

қамалған болуы ықтимал. 

 Ауылдастары мен көз көргендер арасында О.Тұрмағамбетұлының шипагерлігі 

жайында әңгімелер көп тараған. Ахунның соңында қалған тұяғы, Иранда тұратын Ебжан аға 

да әкесі жайында айтқан естелігінде оның емші ретінде біліктілігін баса айтады: «Жұрт 

Оразмағамбетті үлкен молда дейді. Ел жақтан келгендер белгілі орыс ғалымдарымен бірге 

жұмыс жасаған геолог дейді. Ал маған айттырса ол кісінің емшілік қасиеті де мол болды-ау 

деймін. Өйткені әлгі парсы дәрігері көзінің тірісінде «Оразмағамбет білігі көп дәрігер ғой. 

Талай ауруға соның жазып берген рецептісінен дәрі жасап беріп, сауабына қалдым. Маған 

рахметін айтушы еді. Қайдан білсін, нағыз емшісінің кім екенін» дейтін [3]. 

Қорытындылай келе, қазақтан шыққан тұңғыш геолог – ғалымның Иран жеріндегі 

құзіретті орынға жазған хатынан – ақ қаншалықты терең білімге ие болғанын байқауға 

болады. 

«Жақсының аты, ғалымның хаты қалады» демекші, Оразмағамбет ғұламаның 

Қызыласу тауының әр – әр жеріне тыққан мол кітапханасы ел аузында аңызға айналған. 

 Қазірге дейін 120 – ға жуық кітабы табылып, соның 50 шақтысы сақталған.  

Ерте жасынан білімге құштарланып, жиған – терген ілімін халқының игілігіне 

жаратуға асық болған асыл азаматтың өлімі жылаусыз, құны сұраусыз кетті десек те,  

іздеушісі жоқ емес. Бүгінде Отыншы Көшбайұлы, Тәжіназар Шадықұлы, Әбілқайыр Спанов 

сынды ғалымдар ғұламаның қиындық пен өнегеге толы өмір жолын, діни-саяси 

қайраткерлігін зерттеп, келер ұрпаққа насихаттап жүр.  
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ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ ТАҒЫЛЫМЫ 

 

Жағыпар Ә.Б., тарихшы зертеуші, г.ғ.м. 

Жағыпар Г.А., ғылыми қызметкер, п.ғ.м. 

Тарих факультетінің түлектері 

 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің тарих факультеті 

ұйымдастырып отырған ғалым, талай шәкіртін тарих қойнауына сүңгітіп тәлім берген 

ұлағатты ұстаз Нұрсахан Ахметқызы Бейсенбекованың мерейлі 70 жасқа толуына орай, 

отбасымызбен тәлімін көріп, тәрбиесін алғандықтан осы мақаланы жазып отырмыз. 

Арқа төрінде орналасқан қасиеті қара шаңыраққа 2006 жылы арманымызды арқалап, 

бап пен бақты қатар жарыстырып ұлттық біріңғай тестілеуді аман-есен өткеріп, жоғары оқу 

орнына түсуге ойланбастан Тарих факультетін таңдап, бет бұрдық. Арман мен қиял жетелеп 

академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, тарих факультетінің 

студенті атандық. «Студент» сөзіне әркім өз қалауынша заманасына қарай мағына берген. 

Осы «студент» сөзіне біздің зерттеу тақырыбымыздағы ЕСЕП партиясының негізін салған 

Бүркіт Ысқақұлы: «... студент – латын сөзі, ол орысша упорный, ал қазақша айтқанда қайсар 

деген мағынаны береді. Демек, студент қайсарлықпен оқуы керек, қайсарлықпен ізденуі 

керек, қайсарлықпен еңбек етуі керек. Өйткені студенттің қолында ешқандай билік те, 
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байлық та жоқ. Оның үстіне ол әркімге бағынышты, әркімге тәуелді. Өз қолындағы байлығы 

мен билігін оған ешкім де, тіпті туған әке-шешең де босқа бөліп бермейді. Сондықтан да 

студент білімді де, байлықты да, билікті де өз еңбегімен, өз күшімен бір сөзбен айтқанда, 

қайсарлықпен алуы керек», – деп анықтама береді. Ал біздің осы ойға қосарымыз, жас 

толқынның қоғамдық ой-пікірі, саяси көзқарасы көбінесе оның студент кезінде қалыптасып, 

өсіп дамиды. 

Әр кезеңнің тарихта алатын орны бар. Біздің студент кезіміз еліміз қарыштап дамып, 

әлемге танылған, қазақ халқының рухани өмірінде мәдени жаңа үрдістер кеңінен өріс алып, 

халыққа білім беру, ғылым мен мәдениет өз дамуының кең жолына шыққан, ел ордамыз – 

Астана алып құрылысы қызған уақытқа дәл келіп жатты және Елбасы Н. Назарбаевтың 

бастамасымен іске қосылған «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы өз жетістігін бере 

бастаған уақыт еді. 

Біздің түскен «Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау» мамандығымыз Тарих 

факультеті, Археология, этнология және Отан тарихы кафедрасына қарайды екен. Басында 

мамандығымызды өзіміз түсінбей жүрдік, өйткені бұл мамандыққа дайындау факультет 

тархында екінші жыл ғана болған. Факультетке түскен студенттерді декан Ляззат 

Қасымқызы Шотбақова және ұстаздар қауымы кеңейтілген дәрісханада жылы қабылдады. Не 

істерімізді білмей абдырап жүрген бірінші курс студенттеріне осы жылы шырайлы жақсы 

қабылдау бізге сенімділік әкелді. Біздің тобымыз «МДОП-14 (музейное дело и охрана 

памятников)» деп аталып, куратор – Жамбыл Әзмұханұлы Жұмабеков тағайындалды. 

Мақтанышпен айта аламыз кураторымыздың тұңғыш тобы болдық. Таныса келе 7 студент 

қазақ тобына, 1 студент орыс бөліміне түскен екен. Олар: Айдар Орынбасарұлы Утебеков, 

Ерлан Қайратұлы Жалмағанбетов, Сұлтан Бейбітұлы Иксанов, Қымбат Құсайынқызы 

Смағұлова, Анаргүл Айтенқызы Накупова, Ботагөз Мұрат, Әділет Бауыржанұлы Жағыпар 

(оқыған кезде – А.Б. Макеев) қазақ бөлімі, Абай Сыздықов – орыс тобы. 

Әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар, мамандықтардың атасы – ұстаздық. Түркі 

әлемінің ұстазы Әбу Насыр әл-Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек. 

Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы, ол келешекте адам өміріне опат әкелeді», – 

деп тұжырым жасайды. Ұстаз ең алдымен алдындағы шәкіртіне тәрбиені бойына сіңіре 

отырып, өз Отаны мен халқына адал әрі қалтықсыз қызмет етудің үздік үлгісін көрсететінін 

біз көріп, біліп есейе бастадық. Өзінің біліктілігі мен талапшылдығына қоса, 

қарапайымдылығымен және әділдігімен әріптестерінің арасында зор абырой мен беделге ие 

болған Нұрсахан Ахметқызы Бейсенбекова, Сағындық Ұбайұлы Жауымбаев, Ляззат 

Қасымқызы Шотбақова, Мырзағали Хасенұлы Хасен, Саулебай Қауланбайұлы Төлкеев 

(марқұм – авт.), Қанат Садуақасұлы Өскембаев, Минара Сапарқызы Амрина, Нұртас 

Бірлікұлы Смағұлов, Арна Назымқызы Мұқанова, Бибігүл Аралбайқызы Досова, Лора 

Төлеутайқызы Тілегенова, Ермек Көпбайұлы Адамбеков, Аманбек Сердхан, Жарас 

Маханұлы Кенжеғали, Толқынай Қуандыққызы Сақабай және т.б. ұстаздарымыз «ақпа 

құлақтарымызға ағызбай, құйма құлақтарымызға құйып айтқан» сөздері мен лекцияларын 

ерекше сезіммен еске аламыз. 

Оқу барысындағы 2007 жылғы Жаңаарқа этнографиялық практикасына біздерге 

жетекшілік жасаған этнограф ұстаздарға – Мәулен Советұлы Жакин, Темірғали Тілеубекұлы 

Аршабеков, Жамбыл Әзмұханұлы Жұмабеков теория мен практиканы ұштастыруға көмек 

қолдарын аямаған жандарға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Практиканың өзіндік 

қызықтарын бастан кешіріп, өмірімізге азық алып қайтқанымызды сол кезде жақсы ұғына 

қойғанымыз шамалы. 

Бірінші курсты бітіргеннен кейінгі Кент археологиялық практикасы біздерге көне 

тарихтың қиындығы мен қызығын түсіндірген археолог ұстаздарға –Сағындық Ұбайұлы 

Жауымбаев пен Валерий Валентинович Евдокимов, бір жыл бойы теория жүзінде оқыған 

лекцияларын, іс жүзінде қолдануды көрсетіп, тарихымыздың тереңінен ақпарат берген 

еңбектері университеттегі білімнің ең бір биік шыңы тәрізді еді. 
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Қарағанды қаласында орналасқан М. Жұмабаев атындағы № 39 мектеп-гимназиясында 

мемлекеттік педогогикалық практикамыздың жетекшісі Нұрсахан Ахметқызы Бейсенбекова 

өзінің ұстаздық біліктілігін бізге жайлап, аналық ақылымен талап қоя отырып және 

қаталдықта танытып, түсіндіруден жалықпаған ұстазымызды ризашылық ниетпен бүгінде 

өзімізге идеал тұтамыз. 

Студенттік шақтың ең қызығы жатақханада тұрып, қызық думанды бастан кешіріп 

ыстық-суығын бірге көріп өмір өтіп кетіпті. Факультеттің қоғамдық жұмыстары мен 

спорттық жарыстарына белсене қатыстық, өйткені біздің тобымыздың кураторы Жамбыл 

Әзмұқанұлы деканның тәрбие жөніндегі орынбасары болды. Сол уақытта оқыған 

студенттердің талантылығымен, бүгін арамызда жоқ досымыз Айдардың 

ұйымдастырушылық қабілеті арқасында, кураторымызбен ұстаздарымыздың қолдауымен 

қазақ халқының жаңа жылы, күн мен түн теңелетін Әз-Наурыз мейрамын, қазақ халқының 15 

сәуір – Қозы Көрпеш Баян сұлу ғашықтар күнін асарлатып-думандатып тойлатып жүріп, 

факультет қабырғасында басталған махаббат сезімдер от болып өмірлік жарларымызбен 

табыстырды. 

Тарих фаультетінің ұстаздар қауымының тәлімін өткерген біздер үшін 4 жыл көзді 

ашып-жұмғанша өте шығып, маман ретінде әр салада жұмыс бабымен жаңа өмір бастадық. 

Кешегі студент бүгінде әр саланың маманы болып қызметттер атқаруда. 

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Жүкей елді мекенінде туған Айдар 2010 жылы 

«Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау» бакалавры академиялық атағын алды. Оқуын 

бітіргеннен кейін ашылуға дайындық барысындағы «Долинка саяси-қуғын сүргін музейінің» 

бас қор сақтаушысы, Теміртау қаласындағы «Тұңғыш Президенттің тарихи-мәдени 

орталығында» ғылыми қызметкері, Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің ғылыми 

қызметкері қызметтерін абыроймен атқарып, облысымыздың мәдениетіне өзінің өлшеусіз 

еңбегін сіңірді. Үйленіп үйлі-баранды болып қызық өмірі басталмай жатып өмірден ерте 24 

жасында үзілді... 

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Изенді елді мекенінде туған Ерлан 2010 жылы 

«Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау» бакалавры атанып, өз туған жерінде Изенді 

ауылындағы орта мектептің тарих пәнінің ұстазы болып қызмет атқарды. Қазіргі уақытта 

Қарағанды облысының Шахтинск қаласының прокуратурасы прокуроры лауазымында 

жұмыс атқаруда. 

Қарағанды оюлысы, Қарқаралы ауданында туған Сұлтан 2010 жылы «Мұражай ісі және 

ескерткіштерді қорғау» мамандығын алды. Содан туған факультетінде 2013 жылы – 

гуманитарлық ғылымдар магистрі академиялық атағын қорғады. Диссертация тақырыбы 

бакалавр мен магистратурада өз туған жері Қарқаралының музейі, Қарқаралы бекінісі 

турасында болды. Осы тақырып аясында қалам сермеп, тың ойларымен конференцияларда 

бөлісіп, ғылыми ортада жаста болса танылып келе жатқан жас ғалым. Тарих факультетінде, 

Қазақстан тарихы және ҚХА кафедрасында оқытушы болды. Қазіргі уақытта Қарқаралы 

ауданында мектепте тарих пәнінің мұғалімі. Тарих факультетінде алған білімдерін жетілдіріп 

ұлттық тарихымызды ауылдың дарынды жастарына ерінбей жалықпай дарытуда. 

Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Арқалық елді мекенінде туған Қымбат 2010 

жылы «Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау» бакалавры атанып, Қарағанды облыстық 

тарихи-өлкетану музейінің ғылыми қызметкері. Өлке тарихына қалам сермеп, 

конференцияларда өз ойын ғылыми ортаға салып жүреді. 

Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Соналы елді мекенінде туған Анаргүл 2010 жылы 

«Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау» бакалавры атанғаннан кейін, Нұра ауданының 

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бас маманы мемлекеттік қызметте болды. Қазіргі 

таңда Алматы қаласындағы Ы. Дүкенұлы атындағы музыкалық халық аспаптары музейі 

ғылыми қызметкері болып қызмет атқаруда. Факультеттен алған білімін музей саласында 

жұмсап, теория мен практиканы ұштастырып қызмет атқаруда. 
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Моңғолия елінде туып, елімізге келген қаракөз қарындасымыз Ботагөз 2010 жылы 

«Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау» мамандық иесі атанып, Теміртау қаласындағы 

«Тұңғыш Президенттің тарихи-мәдени орталығында» бас қор сақтаушысы болып қызмет 

атқарады. Факультет берген білімді Елбасының істеген істері мен тәуелсіздік жолындағы 

ерлік істерін жинақтап, көрсетіп, насихаттап жүр. 

Абай – Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Үштөбе елді мекенінде туған. 2010 

жылы «Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау» бакалавры академиялық атағын алды. 

Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің ғылыми қызметкері қызметінде жүріп, жеке 

кәсіпкерлікпен айналысып кетті. 

Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы, Шөптікөл елді мекенінде туған Әділет 2010 

жылы «Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау» мамандығы өнер саласындағы бакалавры 

атанды. Түлеп ұшқан факультеттен 2013 жылы – «археология және этнология» мамандығы 

бойынша магистрлық диссертациясын қорғап, гуманитарлық ғылымдар магистрі 

академиялық атағын алды. Қарағанды облыстық тарихи-өлкетану музейінде ғылыми 

қызметкері. Қарағанды мемлекеттік медицина университетінде оқытушы және мектепте 

мұғалімде болды. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы ІІМ Б. Бейсенов атындағы 

Қарағанды академиясының Ғылыми зерттеу институтының ғылыми қызметкері. Жан жары – 

Гүлден (оқығанда – Г.А. Бургакова) тарих факультетін «Тарих білім беру» мамандығын 2011 

жылы қызыл дипломмен бітірген. Биыл туған факультеттен «Тарих» мамандығы бойынша 

педогогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін иеленді. Облысымыздың 

мәдениетіне өлшеусіз үлес қосып жатқан Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейінің 

ғылыми қызметкері. Факультетте қоғамдық жұмыстарға белсене қатыса жүріп, 

шығармашылығын да шыңдап түрік кезеңі, орхон-енесей жазуы, Абылай хан замандарынан 

мақалар жаза жүріп, ұстаздары мен жетекшілерінің  берген білімдері мен сенімдерін ақтап әр 

түрлі конференция мен студенттердің ғылыми жобаларының алғыс хаттары мен жеңімпазы 

атанған. Тарихшы маманы бола тұра, бейнелеу өнері саласында мақалары баспа бетін көріп, 

жемісті еңбек етуде. Біздің отбасы тарихшылардан құралғандықтан бірлесе отырып, 

авторрлық ұжымда зерттеп жүрген ЕСЕП партиясы тақырыбы аясында «Махмет Темірұлы 

қайраткерлігі мен шығармашылығы» ғылыми-көпшілік басылым биыл жарыққа шығардық. 

Тарих факультетінің ұстаздар қауымынан тек қана білім алмай, өмірлік 

тәжірбиелерінде меңгердік. Оған мысал, 30-40 жылдан астам уақыт бірге болып келе жатқан 

Сағындық Ұбайұлы мен Нұрсахан Ахметқызы, кейінгі буын өкілдерінен Нұртас 

Бірлікұлымен отасқан Минара Сапарқыздарын көріп-өсіп өз болашақ жарымызды 

таңдауымызға үлкен әсерін тигізді. Өйткені, шығармашылық ойлау мен тарихи 

пайымдауымыз, өмірге көзқарасымыз бір жерден шығып жататындығы болатын. Бізде сол 

тарихи сабақтастықты үзбей жалғастырдық Әділет Бауыржанұлы мен Гүлден 

Аманкелдіқызы болып қол ұстасып, үлкен өмірге қадам басып, екі баланы тәрбиелеп келеміз. 

«Ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға», – деген Хакім Абай, тарих 

факультетінің ұлағатты ұстаздар қауымының еңбегін еліміз ешқашан ұмытпайды, сол 

ұстаздарымыздың жарқын дидары біздің жадымызда өмірлік тағылымдары, білімге 

құштарлықты оятулары әрдайым сақталады. 

 

 

ОСАКАРОВ КЕНТІ ОРНАЛАСҚАН ЖЕРДІҢ ТӨЛ АТАУЫ МӘСЕЛЕСІ 

 

Жакин М.С., т.ғ.к., археология, этнология және Отан тарихы кафедрасының доценті, 

«Этномәдени және тарихи-антропологиялық зерттеулер Орталығының»  

аға ғылыми қызметкері 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 
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Осакаров ауданының орталығы Осакаров кентінің төл атауына қатысты мәселелер 

2001 жылдан бері талқыланып келеді [1: 1 б.]. Осы кент орналасқан жер мұрағаттың бір 

құжатында: «Бүйректал» [2: 63-89 п.] - деп, екіншісінде: «Шеткі бұлақ» [3: 82 п.] – деп, 

белгіленген.  

Алдыңғы құжаттағы кестеде [2: 63-89 п.] «Шеткі бұлақ» деген жерде 1906 жылы телім 

ашылып, 1910 жылы «Раздольное» деген селение құрылғаны жазылған. Ал, «Осокаровка» 

селениесіне арналған телім 1908 ж. «Бүйректал» деген жерде дайындалған екен. Экспедиция 

кезінде көзіміз жеткені, «Бүйректал» қазіргі Осакаров кентінен солтүстікке қарай 12-15 шм 

жерде ағып өтетін өзен бойы. 2007 жылы жариялаған, осы мәселеге арналған мақалада [4: 28-

36 б.] әртүрлі пікірлерді талдап, өз ұсыныстарымызды дәлелдеген едік.  

Сол мақаланың соңында: «ой-түрткі болар деректерді қорыта келсек, шыныменен, 

крестьяндар селение құруға жер бөлініп, рұқсат берілген құжаттарын қолдарына алған соң, 

артынан, ол жер ұнамай немесе тұрақтауға еш жағдай болмай, алдыңғы жазылған атаумен, 

мысалы: «Бюрук тал» немесе «Бирюк тал» деген қағазды алып, шығысқа қарай өз бетімен 

жайлы жер іздеп, жылжый келіп, қазіргі «Осакаров» елді мекені орналасқан жерге келуі 

мүмкін. Бір құжатта «Осакаров» «Бюрюк тал» - деп, екіншісінде – «Шеткі бұлақ» деп 

аталғандығы да осыдан болуы  және соңғысы осы «Осакаров» жеріне тікелей қатысты атау 

болуы мүмкін» - деген болжам жасаған едік [4: 35-36 б.].  

Және осыған байланысты: «... сан түрлі болжамға жетелеп кететін дәйектемелердің 

ішінен ең қисынға келетін түйінді шешім ретінде: Осакаров ауданына – «Сарыбел» деген 

атауды; аудан орталығына – «Нияз» деген атауды; Осакаровтың ішіндегі немесе 

маңайындағы шағын объектіге «Бүйректал» немесе «Шеткі бұлақ» деген атауды - беру 

мәселесін қолға алуды ұсынамыз.  

Себебі: бірінші атаудың кең мағынадағы саяси мәні бар.  

«Сарыбел» – Арғын баласының басын қосып, бәр мәселесін шешетін жайлау. Бұл 

макротопоним статусына ие болып, бүкіл ауданға берілгені өте орынды.  

Ал «Нияз» – Арғынның белді елінің бірі, Осакаров аумағында жаз жайлауы болған 

Сайдалы Алтайдан шығып, мемлекеттік дәрежедегі тұлғаға айналған адам.  

Макротопоним - бүкіл ауданның атын белгілеп, жердің сипатымен берілсе 

(«Сарыбел»), енді сол елді ұйыстырып, ұйтқы болып отыратын орталыққа, заманында 

осындай міндетін мінсіз атқарып, хандардың өзіне төрелік айтқан Нияздың аты лайық деп 

ойлаймын. Бұл – антропотопоним.  

 

Ал «Бүйрек тал» немесе «Шеткі бұлақ» атауы микротопоним ретінде шағын аумақты 

объектіге (аудан басындағы селолық округ, шаруашылық ұжым, мәдени ошақтарының 

біріне) қойылғаны жөн» - деп, қорытынды ұсыныс жасалды. 

Осыдан кейін, 2015 жылғы мұрағаттық ізденіс жұмыстары нәтижесінде қызықты тың 

құжаттар анықталды. Бұл құжаттардың бірінде Осакаров кенті «Шеткі бұлақта» құрылғаны 
анықталады. Онда: «Переселенческий участок «Куянды-булак» (Четке булак) находится в 8 верстах от 
существующаго уже участка «Батпак» и расположен по обеим сторонам дороги ведущей из Акмолов на 

Спасский завод» - деп жазады [5: 1 п.]. Қазіргі Осакаровка кенті шындығында «Батпақ» деген 

елді мекеннен құжатта көрсетілгендей қашықтықта орналасқаны  белгілі. Және де ол жерде 
басқа да: «Қоянды бұлақ», «Орта бұлақ» деген атаулар бар екені анықталып отыр. Әрі қарай 
осы телім ашылатын жерде жүргізілген іздестіру мен кейбір сипаттамалары берілген: 

«На участке кроме двух незначительных ручьев расположенных в двух логах «Урта-булак» и «Четке-
булак», тянущихся почти параллельно друг другу с SO на NE на разстоянии 3 верст один от другого 
никаких других водоемов и водохранилищ на участке не имеется. 

Ручьи эти питаются водой незначительных ключей, расположенных на косогору гор – «Куянды» и 
сопки «Четке-тюбе». 

Вода из этих ключей вытекает из пласта известняковой породы, причем она пресная хорошаго 
качества. 
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Мои изыскания по бурении колодцев были произведены в логу «Урта-булак» по левой стороне дороги, 
ведущей из Акмолов на Спасский завод. 

Изыскания производились поздней осенью в октябре месяце; весь участок покрыт был снегом, 
который от солнечной жары сильно таял, образуя в логах большие потоки, которые по моему мнению 
очень повлияли на сильный приток воды в заложенных мною скважинах.  

Вода во всех скважинах появилась в изобилии причем пресная, заключающая 120 частей соли.  
Вследствие независящих от меня обстоятельств изыскания на участке не были закончены, а потому 

имея в виду все выше указанныя причины, а в добавок неблагоприятное позднее осеннее время для бурения 
колодцев, положительнаго заключения на счет обезпечения в водном отношении предполагая количества 
дуги на участке дать не могу. 

Гидротехник инженер-строит.. …Ф. Мехержимский.» [5: 1,1 қп.]. 
 

Келесі екінші құжатта осы «Шеткі бұлақ» телімінің сұлбалық картасы келтірілген [6: 7 п. 

(Қараңыз: №1 сурет)] :   

Бұл сұлбалық картадағы келтірілген мәліметтер алдыңғы құжаттағы жазбамен дәл 

келеді. Ақмоладан өтетін жол, екі бұлақтың ағынымен қалыптасқан жылғаның бойындағы 

жыра. Бірақ, бір түсініксі-зі екінші құжаттың титулында екі түрлі дата: 1906 және 1908 ж., 

беттер: 7 жә-не 25 п. көр-сетілген. Және ең бастысы ондағы мәтін басқа телімге (Қоржынкөл 

болысының Анатольевск учаскесіне) арналған. Бұл жерде істі кейінгі кезде реставрациядан 

өткізгендер қателесіп, бір құжаттың картасын, екінші бір телімнің ісіне желімдеп жіберген 

болу керек. Оны анықтау келешектегі зерттеудің үлесінде. Ал, бұл екі құжаттан алатын ең 

басты мәлімет – Осакаровка кенті орналасқан жердің негізгі («Шеткі бұлақ»), қосымша 

(«Қоянды бұлақ», «Орта бұлақ», «Қоянды төбе, «Шеткі төбе») атаулары және оның нақты 

сипаты мәтінмен де, сұлбалық картамен де анықталып тұрғандығында. 

1 сурет. Ақмола уезі Шеткі бұлақ (Шаншарбай) теліміндегі бұрғы ұңғымасының 

орналасу сұлбасы  
 

 

 

Ал, үшінші құжатта алдыңғы екі зерттеуді 

қашан, кімдер,  қалай жүргізгендігі және ең бастысы 

елді мекенді «орналастыруға болады» - деген шешімді 

ұсынған. Алдыңғы құжаттағы даталардың да қателігін 

анықтайтын мәлімет келтірген. Сонымен бірге осы 

Осакаров кенті орналасқан жердегі ең басты тұщы су 

көздерінің сапасы, сипаты және орналасқан жерлері 

тәптіштеп көрсетілген. Сондықтан толық күйінде 

келтіреміз [7: 9-11 п.]: 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            1 сурет. Ақмола уезі Шеткі бұлақ (Шаншарбай) теліміндегі 

                                                                    бұрғы ұңғымасының орналасу сұлбасы 

 
Изыскания на участке Четке-булак в 1908 году 
Июня 10 дня 1908 года, я прибылъ на участокъ Четке-булакъ, для производства 

гидротехническихъ изысканий. На урочище томъ изыскания были производимы уже и раньше, в 1906 
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году, гидротехникомъ Лыщинскимъ и в 1907 году гидротехникомъ Мехержимскимъ. Гидротехникъ 
Лыщинский производилъ изыскания вдоль лога Четке-булакъ, ... эти дали отрицательные результаты, и 
в отчете семъ гидротехникъ Лыщинский указал на невозможность этого места для обеспечения 
грунтовыми водами. 

Гидротехникъ Мехержимский производилъ изыскания на восточномъ берегу лога Ченчербай-
карасу, скважины которыя были такъ заложеныя хотя и дали обильное количество воды, но 
гидротехникъ Мехержимский, не решился дать окончательное заключение, въ виду того, что изыскания 
свои производилъ позднею осенью порою и после продолжительныхъ дождей. 

Согласуясь съ выше изложеннымъ после осмотра участка, я решилъ произвести изыскания въ 
томъ же месте, где производилъ ихъ гидротехникъ Мехержимский, но такъ какъ по мо(ему) мнению 
изыскания въ 1907 году, были ведены слишкомъ близко лога, и колодцевъ строитъ там невозможно, 
опасаясь затопления ихъ весенними водами, то и при томъ изследованная площадь небольшая, то 
необходимо было обследовать более обширное пространство и продлить площадь земли. 

Для этого были заложены скважины №1,2,3. Скважина №1 дала воду хорошую, и хотя не оченъ 
большимъ притокомъ, потому что объясняется качествомъ почвы плотнымъ суглинк(омъ), но съ 
хорошимъ напоромъ. Скв. №2 дала воду съ большимъ содержаниемъ хлористыхъ солей - 210 частей на 
100000 в., хотя по вкусу пресную. Скважина №3 и 4 глубиною 12 и 15 сухия в плотной глине в ….. 
Скважина №5 для определения пространства занимаемаго водами, содержащими примесь хлористыхъ 
солей, (съ той же целью впоследствии была заложена и скважина №10). 

Затемъ были заложены скважины №6, 7 и 8. Скв. №8 дала воду совершенно хорошую, в слое 
гальки, очень тяжелымъ для прохождения бур. Скв. №7 дала воду годную, но съ большимъ обильнымъ 
содержаниемъ хлористыхъ солей, чемъ скв. №8, для выяснения причины заложена скв. №10, изследование 
которой можно предполагать, что вода хлористыя и небольшое количество серно-кислыхъ солей 
подземнымъ путемъ соединяется съ водою хорошею, найденною в скв. №1 и соединяясъ въ одно русло 
протекает по направлению к потоку воды найден… скв 8-ой, немного ухудшает ей качество, что 
обнаруживается въ воде скв. №7 и в меньшемъ степени в скв.12 водоносный открытый в скв. №1 по 
видимому питается главнымъ образомъ изъ гр…ы томарчиковъ расположенныхъ на востоке отъ этой 
скважины. Хотя притокъ въ скв. №1 неособенно великий, но имея в виду большой напоръ и что весенния 
воды изъ томаровъ, питающихъ когда производились изыскания въ …. Проникнувъ еще до глубины на 
которой найдены вода, я решил, что на скв №1 можно построит колодец. 

Скважина №6 заложенный в близи лога, дала воду съ небольшимъ содержаниемъ сернокислыхъ 
хлористыхъ солей и 50 частей на 100000 воды, но вода взятая для пробы изъ этой скважины по 
истечении несколькихъ дней издавала запахъ сероводорода. 

Скв. №11 была заложена по просьбе крестьян которые приехали поселиться на участокъ Четке-
булакъ, но сообразивъ въ этомъ месте, в ввиду близкого расположения можно построить только 
несколько усадебъ; найдя воды на глубине 8 саж. прекращено дальнейшая изыскания въ этомъ месте. 

Скв. №16 и 15 заложены для определения качества грунта почвъ. 
В границахъ участка Четке-булакъ, естественно водоемовъ почти не существуетъ, небольшия 

только плесы в логу Четке-булакъ описанномъ гидротехникомъ Мехержимскимъ, и логу Черченбай 
Кара-су (Урта-булакъ), которые питаются водою изъ ключей находящихся вне южной грани участка, въ 
Куяндинскихъ сопках; тамъ тоже имеются плесы хотя небольшие, но довольно глубокие, незамерзающие 
зимою, что доказываетъ присутствие в этомъ плесу небольшихъ рыбъ, рода рыбы не успел определить, 
такъ какъ единственную сеть (принадлежащую одному изъ рабочихъ) опущенную въ воду истребели черви 
называемыя моими рабочими «бармаши». 

На плесе этомъ стоялъ киргизский аулъ въ продолжений несколькихъ недель, состоящей 7 юртъ; 
съ 150 лошадьми, около 20 коровъ, 15 верблюдовъ и 200 овец, ба.. около 200 штукъ. Плесь этотъ 
находится въ растоянии около трехъ - 4 верстъ места проектируемаго подъ усадьбы, и 21/2 и 2… отъ 
южной грани участка. 

Разсматривая результаты изыскания нахожу, что на участке Четке-булакъ можно поселить 
проектируемое количество душевыхъ долей съ условиемъ если будетъ построено не менее 3 колодца, а 
самые удобныя места для колодцевъ те на которыхъ находятся скв. №1, 7, 12. 
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Буровые работы были сопряжено  съ большми трудностями, особенно при скважине №6,7 и 9, где 
приходилось бурить въ глинистомъ сланце, который не поддавался ни ложке, ни змеевику, а долото 
отскакивало отъ него, очень мало разрыхливъ…. Затем в скв. 6,7,8,14 въ крупной гальке. 

Наконецъ постоянные дожди тоже мешали работе, такъ что иногда несколько часовъ въ денъ и в 
2-хъ случаяхъ половина дня пропадала даромъ. 

Ориентировочнымъ пунктомъ для скважинъ служить куча камней сложенная въ небольшой ямке, 
при объездномъ пути черезъ Ченчербай-карасу на дороге изъ гор.Акмолинска, въ пос. Санниковский 
(Ботагару) место это на моем плане обозначается треугольникомъ. 

Скважины пресноводныя обозначены номерами, скважины с плохою водою окопаны квадратомъ и 
при нихъ №, а сухия окопаны кругами». 

Тұрғындар үшін ең маңызды су көздерінің сипаты аудандағы қазіргі кездегі су көздері 

мен оның сипатымен қаншалықты сәйкесетіні немесе олардың осынша уақытта қалай 

өзгергені және құжатта көрсетілген тұщы су көздері қазір де қолданылып отыр ма? – деген 

сияқты сұрақтар алдыңғы зерттеулердің үлесінде. Бұл жерде олардың анықталу тарихы 

баяндалып отыр.  

Осы құжаттан бұл жердегі тағы бір: «Шаншарбай қарасуы» деген атау анықталып 

отыр. Бұл атау құжатта көрсетілген, осы жерде малымен бірнеше апта қоныстап тұрған қазақ 

ауылы тұрғындарының бабаларының аты немесе ауыл ақсақалының аты болуы да мүмкін. 

Өкінішке орай үшінші құжаттың не басында, не аяғында гидротехниктің аты-жөні 

келтірілмеген. Және де оның жасаған жобасы (картасы) бұл құжатта тіркелмеген. 

Қорыта келсек, Осакаров кентінің орналасқан жерінің ең нақты сипаттамалары алғаш 

ұсынылып отыр. Мұнда анықталып отырған: «Шеткі бұлақ», «Қоянды бұлақ», «Орта бұлақ», 

«Қоянды төбе, «Шеткі төбе», «Шаншарбай қарасуы» атаулары елді мекеннің қазіргі кездегі 

жердің төл тарихымен байланысы жоқ, отарлау мен тәркілеудің, тоталитарлық әділетсіз 

қоғамның сарқыншағы ретінде сақталып келе жатқан атауларын ауыстыруға қолданылуы 

керек. 
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аға ғылыми қызметкері. 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 

Топонимдерді зерттеуде географиялық негіздің бірінші тұратынын Б.Н. Бияров: «Г. 

Шурхардтың «зат - алғашқы, сөз – соңғы» деген пікірін бізді қоршаған дүние (болмыс), оны 

география деп атаса да болады, алғашқы, бар - нәрсе, ал сөз (атау) - соңғы деп түсіну қажет. 

Ендеше географиялық нысан болмаса, онда оның аты да болмас еді деген қорытынды 

шығады. Лексиколог-ғалым, доктор А.Б. Джонсонның тастың шын, бар нәрсе екенін аяғымен 

теуіп көрсету арқылы дәлелдегені мәлім» - деген қызықты пікірлерді келтіре отырып 

дәлелдейді [1: 47 б.]. 

Мақалада топонимдерінің табиғи-географиялық негізі қарастылатын Осакаров ауданы 

Қарағанды облысының солтүстігіндегі әкімшілік бөлік. Жер аумағы аумағы 12,6 мың шаршы 

километрге тең. Аудан орталығы Осакаровка кентінде орналасқан.  

Жергілікті халық осы өңірді ежелден Сарыарқа, Арқа даласы деп атаған. Сарыарқа — 

Қазақстанның ірі физикалық-географиялық және табиғи-тарихи аймақтың бірі. Сарыарқа – 

халықтық атау.  

Осы атау жөнінде журналист-зооинженер С. Көшімбаев өзінің «Сарыарқа» атты 

еңбегінде: «Қазақстан даласы дәнге де, малға да, кенге де бай - дархан дала. Ерекше дала. 

Сол ерекше даламыздың жон-жотасы - Сарыарқа. Неге болсын ат қойып, айдар таға білген 

халқымыздың жер-су атаулары өз алдына бір жыр-шежіре, ғылым, ономастика ғылымы... 

Қазіргі әдеби тіліміздің қорын шамамен 100 мың деп жобалайтын болсақ, ал 

ономастикалық атаулардың жалпы саны, ғалымдардың зерт-теуінше, одан әлдеқайда көп, үш 

миллионға жетіп жығылатын көрінеді. Бұл атаулардың бәрі - халық тарихы, қоғам өмірімен 

біте қайнасып, ғасырларға ұласып, ұрпақтан-ұрпаққа көшіп отыратын мәдени мұра, өшпес 

шежіре, халықтың шынар ойы мен ұшқыр қиялының көрінісі деген тұжырымға қол 

қойғандайсың. Оның үстіне мұнда халықтың дүниетанымы, қоғамдық құрылыс көрінісі, 

басқа елдермен жасаған мәдени қарым-қатынастары мен тарихи құбылыстардың қат-қабат 

бедері, мәдениеті, тіл тарихы сипаттары байқалатыны да шындық. Осы тұжырымдарға тағы 

қосар болсақ: табиғатпен тамырлас, етене өскен халқымыздың табиғи орта бояуын, үнін, 

мысалы, селт еткен жапырақ сыбдыры, мөлдіреген бұлақ сылдырын сол күйінде қабылдау, 

оны өзінің логикалық ой ұшқырлығымен байыта жаңғыртып қайта шығару, табиғаттағы 

әрбір жанды-жансыз заттарға - өзен-көл, тау-тас, аң-құстарға дәл сипаттама бере білу ұрпақ 

үшін үлкен мектеп, сарқылмас қазына. Жер-су аттарын ғана алып қарасақ ... Алатау, Арқа, 

Алтай, Атырау, Ертіс, Сырдария, Ақ Жайық деген сияқты басқа да көптеген атаулардың, 

Мұхтар Омарханұлының сөзімен айтқанда «атан-түйе тарта алмас таудай тарихы» бар. 

Халық тұспалдауында Сарыарқа сөзінің де мәні тереңде жатыр. Ол - халқымыздың 

жүрек жарды сағыныш, айрықша жаратылған әлди махаббаты. Мұндайда ақынға кезек 

бермеске ерік жоқ... 

 

Саржайлауым менің, 

Жан жайлауым менің, 

Ән жайлауым менің,  

Беу-беу, Сарыарқа! 

Аққу аңсап қонған, Ақ маңдай көлдер, 

Сал самалы саумалдай болған, 

Мақпалдай белдер. 

Бал бұлағы көсіліп аққан Сарыарқа, 

Арғымағы көсіліп шапқан ... 

 

Міне, ақын Н.Айтов Сарыарқаны осылай жырға қосады» - дейді [2: 5,6 б.] 
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Арқа өңірінен шыққан ақындардың шығармашылығында да Сарыарқа тақырыбы 

ерекше орын алады. Төрехан Майбас жинап құрастырған ақындар антологиясында 12 

автордың: Сәбит Адамия-ұлы, Ермағамбет Асубайұлы, Қами Ахметов, Сәрінжіп 

Әзбергенұлы, Зәру Әлиев, Сейпілқазы Әпитекұлы, Рысқұл Жақанұлы, Майасар Жапақұлы, 

Сейдіғалы Қамиақпарұлы, Түсетай Қоржынбайұлы, Ақыжан Мұқашұлы, Қасен 

Нарымбекұлы өлеңдері «Сарыарқа»-ны жырлауға арналған [3: 17-19, 29-30, 32, 61-65, 66-69, 

77-78, 142-143, 150-151, 199-200, 238-242, 270-271, 297-298 б.). 

Олардың ішінде Сарыарқаның табиғи түр-сипаты мен оны жайлаған адам үшін қадір-

қасиетінің қандай болғанын түсіну үшін ел ішінде ең кең тараған Сәрінжіптің «Сарыарқа» 

атты толғауының мәні зор. Бұл толғау XIX ғ. «зар-заманы» мен ХХ ғ. басындағы 

«аласапыран», «зоболаңның» салдарынан Арқа өңірін жайлаған елдің Арқадан Шу өңіріне 

ауғанда жерімен қоштасуы ретінде шығарылған. Бұл толғаудың тереңінде тек қия алмаған 

сентименталдық сағыныш  сезімі ғана емес, сонымен бірге «басына күн туғызып, етігімен су 

кешкізген» қиянат пен зорлықтың салдарынан туған, іште түйін боп қатқан, көкіректі 

кернеген қайғы-мұң мен шер, айтылған нала жатыр.  

Сарыарқаға Қарағанды, Астана облыстарының жері толықтай, Торғай, Семей, 

Павлодар облысының біраз жері кіреді. Қарағанды облысының аумағы, негізінен, 

Сарыарқаның орта бөлігінде орналасқан. Ал Осакаров ауданы облыстың солтүстік аумағын 

алып жатыр. Сарыарқа атауы «жер бетіндегі өсімдіктері күйгендіктен сарғайып жататын кең 

де үлкен жон, жалпақ үстірт, сансыз адырлы қырқа» ұғымын білдіреді [4]. 

Осакаров ауданы Сарыарқаның орталық аумағының дала белдемінен орын алған. 

Жері ұсақ шоқылы, төбелі, белесті, аласа таулы, қырлы келеді. Көпшілік бөлігін төбелі 

жазық алып жатыр. Орталық бөлігінде теңіз деңгейінен 700-850 м биіктікте орналасқан аласа 

Нияз тауы орналасқан. [Қараңыз: ДЭМ, 1 сурет]. Бұл Осакаров ауданындағы ең ұзын төбелі 

тау жотасы. Ғалымдардың пікірінше 

 

 
1 cурет. Нияз тауы 

 

«Нияз» сөзінің төркіні иран тілінен шыққан. Тікелей аудармасы «Қайырымды, 

адамгершілікті тау» (добродетельная гора). Ғаламтордағы сөздіктерде де осы мәнде: «Нияз 

переводится с иранского языка как подарок, дар; а в переводе с персидского - милость» [5], 

«Нияз – милосердие» [6] - деген анықтамалар берілген. Нияз тауының ені 10-15 км, 

оңтүстіктен солтүстікке қарай 80-90 км созылып жатыр. Оңтүстіктен солтүстікке созылып 

жатқан ені 2-4 км жоталар біртіндеп аласарып барып Ақмола облысы аумағына өтіп, 

Ерейментау тауымен қосылып кетеді. Нияз тауының сипаттамасы ең алғаш 1900 жылы 

берілген. Онда өсімдіктері жөнінде: «По камням стелется можжевельник и барбарис, по 

склонам – мелкие кустарники черного шиповника и караганы, а в логах – кусты ив. В сырых 

логах и широких долинах встречаются редкие березовые и осиновые лески. По склонам 

растет богородская трава, мелкие злаки, заячья капуста» [7: 29 б.] 
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2 сурет: Нияз тауының батысы 

 

Нияз тауы Сарыарқадағы Өлеңті, Шідерті, Нұра, Есіл атты төрт басты өзендердің 

суайрығы болып келеді. Оңтүстік батысына қарай жер бедері тегіс болып келеді және теңіз 

деңгейінен 300-400 м. биіктікте. [Қараңыз: ДЭМ, 2 сурет]. 

Тек кей аласа төбелер ғана 500-600 м. жетеді. Ауданның шығысында жер бедері 

қиылысып, көптеген төбелер мен қыраттар арасында қалың шөпті-бұталы шалғын мен 

аққайыңды тоғайлар өскен терең аңғарлар мен ойпатты жазықтар бар [Қараңыз: ДЭМ, 3 

сурет]. 

 
3 сурет: Нияз тауының шығысы 

 

Аюлы тауы Нияз тауының батысында, Осакаровка кентінің солтүстік-шығысында 35 

км жерде орналасқан. Ең биік жері 796 м. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 13 км-ге созылып 

жатыр, ені 5 км. Есіл, Қарғалы, Шортанды өзендерінің салалары осы таудан басталады [8] 

[Қараңыз: ДЭМ, 4 сурет].  

 
4 сурет: Аюлы тауы, Қарғалы өзенінің арнасы. 
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Есілдің бастауы Нияз тауларының бөктерлерінен ағып жатқан бұлақтардан бастау 

алады. Оған далалық экспедиция кезінде көзімізді анық жеткіздік [ДЭМ]. Молодежный 

кентінен Осакаров кентіне шығатын тасжолдың Нияз тауындағы асудан (перевал) өткеннен 

кейін жолды қиып өтетін терең жарлы өзен арнасы, шілде айында құрғап қалғанымен, анық 

байқалады. Оған су таудан аққан қар суы мен сол төңіректегі бұлақтардан құйылып, арнаның  

бойындағы жер асты көздерінен шығып, ағынды молайта түсетінін [Қараңыз: ДЭМ, 5 сурет]. 

сол төңіректегі Крещеновка, Приишим ауылдарының тұрғындары айтып берді. Крещеновка 

тұрғыны, егерь, Сигарев Василий Михайлович: «ауылдың солтүстігінен, Жақсы Нияз 

тауының бөктерінен бастау алатын, ауыл жанынан ағып өтіп, Есілдің арнасына құятын 

Қарабұлаққа Астанадан келген зерттеушілердің «Данный родник – исток реки Есиль» - деген 

жазуы бар қаңылтырды бұлақ басына орнатып кеткенін [Қараңыз: ДЭМ, 6 сурет], оның қате 

екенін айтады [Қараңыз: 9:330 б. (ДЭМ,№40 информант)] 

 
 

5 сурет:  Есіл өзені. Крещеновка селосы тұсындағы көпірден батыс бағыттағы арнасы. 

 

Шындығында, Қарабұлақ ағысы Крещеновка ауылы 

тұсына шығыстан, Нияз тауының  бөктерлерінен бастау алып, 

ағып келетін Есіл арнасына құяды. Қарабұлақ Есілге құятын ірі 

бұлақтардың бірі ғана [Қараңыз: ДЭМ, 7 сурет]. Ал Аюлы 

тауынан ағып шығатын бастаулар Есілге 30-40 шықырымнан 

кейін ғана қосылады. Аюлы етегінен бастау алып, оңтүстік-

шығысқа қарай аққан бұлақ, өзендер Есілге барып құяды, оның 

саласы болады. 

 

 

    6 сурет: Қарабұлақ басы. Жазу тақтасы. 

        
 
7 сурет: Қарабұлақ бастауы және арнасы. Жақсы Нияз тауының баурайы. 
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Аюлы тауының карбонатты қара топырағында бетеге, селеу өседі. Аңғарларында 

көктерек, қайың шоқ тоғайлары кездеседі, тау ішінде бұлақ көп [8]. [Қараңыз: ДЭМ, 8 сурет]. 

 

 
8 сурет: Аюлы тауы. Шығыстан көрінісі. 

 

Құстас төбесі Құндызды төбесінің солтүстік-шығысы, Николаевка селосының 

оңтүстік-шығысында орналасқан. Ең биік нүктесі 833 м.    

Осакаров ауданы климаты қатаң континентті. Себебі оның аумағы континент ішіндегі 

қатаң контитентальды және құрғақ климатымен ерекшеленетін аймақта орналасқан. 

Контитенттік климатқа «тәуліктік және жылдық температурасында үлкен ауытқушылық бар, 

жауын шашын аз түсетін, ауа райы құрғақ, жазы ыстық, қысы суық климат» жатады [10: 70 

б.]. Қазақстан аумағын осы қатаң континентті климат алып жатыр.  

Сонымен бірге Осакаров ауданының негізгі бөлігін жазық дала алып жатыр. «Дала 

климаты – жыл маусымдары айқын байқалатын континентті климат. Қысы қатаң, күшті жел 

соғады. Қаңтардың орташа температурасы - 20 ̊С. Қар жамылғысы жұқа. Жазы ыстық. 

Шілденің орташа температурасы – 22-24 ̊С. Жылдық жауын-шашын 250-450 мм. Ылғалдану 

коэфиценті 1-ден аз [10: 68 б.].  

Ал нақты Осакаров ауданындағы ауа-райын бақылау тарихына қатысты: «Самые 

первые наблюдения над погодой в районе были начаты в селе Окольное в 1912 году 

крестьянином Еремеем Бойченко. Он ежемесячно посылал отчеты в Семипалатинское 

переселенческое управление и в Екатеринбургскую обсерваторию. В 1912 году впервые в 

Осакаровке велись замеры выпавших осадков. Регулярные наблюдения за климатом и 

агроклиматическими условиями района осуществляются с 1934 года» - дейді мұрағат 

құжаттарына сілтеме жасаған зерттеушілер [11: 15 б.]. 

«Ауаның жылдық орташа температурасы - +14 ̊ , қаңтар айында – 19,1 ̊, шілде айында 

- +20,6 ̊. Ауаның абсолютті температурасының жылдық ауытқу амплитудасы - 85 ̊ жетеді. 

Мұндай климатқа тән негізгі сипат: боранды және желді ұзақ (бес айға созылатын) қатаң 

қыс, қысқа көктем және күз, жиі соғатын желді және аңызақты құрғақ жаз. Қары аз қыс. Қар 

қараша айында түседі. Түскен қардың қалыңдығы биік болмағандықтан төмен температура 

мен боранның салдарынан топырақ 2 метрге дейінгі тереңдікке тоң болып қатады. Көктемгі 

соңғы аяздар май айында, алғашқы күзгі аяздар қыркүйекте, сирек жағдайда тамызда болады. 

Жоғары температурасымен ерекшеленетін жаз айларындағы булану, жауатын жауын 

мөлшерінен асып кетеді. Ол ауылшаруашылық өсімдіктерінің өсуі мен дамуына кері әсерін 

тигізеді. Жылдық орташа жылдамдығы секундына 4-5 м құрайтын жел үздіксіз соғып тұрады 

десе де болады. Оңтүстік-шығыстан және оңтүстік-батыстан соғатын жел басым. 

Ауа температурасы ауытқуының үлкен амплитудасы осы климатқа тән ерекшелік. 

Өткен ғасырдың ортасында жыл бойындағы атмостфералық жауын-шашын 306 мм 

шамасын құрады. Жауын-шашынның көлемі облыстың шығыстағы таулы аудандарынан ғана 

төмендеу болды. Қар жамылғысы да онша болған жоқ (солтүстікгінде 20 см және 

оңтүстігінде 10 см.). Ойпаттар мен еңістерді қыраттардан жел ұшырған қар тосқындары алып 

жатты. Бірақ, осыған қарамай аудан тың жерлерді игеру аймағына кірді және егіншілік 

дамуының жоғарғы деңгейімен ерекшеленді» [11: 15-16 б.]. 

Бұл жерде Осакаров ауданының атауы ретінде осы аймақты «қазақтар «аса қарлы» 

деп атаған екен» - деген ұсыныстың негізсіз екендігіне көз жеткізуге болады. Бұл сөз 

ұйқастығына елігкен қиялдан туған болжам.    
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Аудан аумағы арқылы республикалық мәндегі «Қ.И. Сәтпаев атындағы канал» (Ертіс-

Қарағанды) су артериясы ағып өтеді. Осы қаналдың 4 суқоймасымен бірге ең басты Есіл 

суқоймасы бар. 

Осакаров ауданы аумағынан бірнеше кішігірім өзендер бастау алады. Барлығы 8 өзен. 
Жергілікті өзендер жүйесі арасында суайрығы болатын Нияз тауларынан Ертіске қарай 

(Павлодар облысы аумағына) Есіл, Шідерті, Өлеңті, Қарғалы, Ошағанды (түйежапырақты, 

иттікенді жер), Сабырқожа, Құндызды, Шоқай, Өлеңті (қияқ шөпті шалғын, қалың шөпті 

жер) Тұзды және т.б. ағады. Осакаров ауданындағы ең белгілісі – Есіл. [Қараңыз: ДЭМ, 9 

сурет]. Өзен бастауын Нияз тауының солтүстік-батыс баурайынан, теңіз деңгейінен 450 метр 

биіктіктен алады. Өзен арнасының ұзындығы бойынша Қазақстанда Ертіс (1698 км) пен 

Сырдариядан (1682 км) кейін Есіл (1400 км) үшінші орын алады. 

 

 

 
 

9 сурет: Есіл өзені. Пионер ауылы тұсы, көпірдің үстінен көрінісі. 

 

Есіл мен Қарғалы өзендері бассейнінде, Бұйра деп аталатын төбенің баурайында 

Литвин мектеп-интернаты оқушыларына арналған жазғы сауықтыру лагері орналасқан. 

Шідерті өзені Қарағанды қ. солтүстігінен бастау алып, Ертіс бойындағы жазықтағы 

Жалаулы көліне құяды. [Қараңыз: ДЭМ, 10 сурет].  

 

 
 

10 сурет: Шідерті өзені. Степной ауылы тұсындағы көрінісі. 

 

Өлеңті өзені [Қараңыз: ДЭМ, 11 сурет] Ерейментау тауынан 550 м биіктіктен бастау 

алып, Ертіс бойындағы жазықтағы Әулиекөл көліне құяды.  

Ошағанды өзені солтүстіктен, солтүстік-батыстан оңтүстікке, оңтүстік-шығысқа қарай 

жалпы бағыт алады. Ол кварцитті Бетағаш қыратынан түсетін екі сайынан басталады.  

Үлкен Құндызды өзені Есіл өз. мен Нұра өз. құйылыстарының арасындағы суайрығы 

болатын Қоянды тауының оңтүстік-батыс баурайынан бастау алады. 
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11 сурет: Өлеңті өзені. Жансары ауылы тұсындағы көпірден солтүстіктегі көрінісі. 

 

Орта ағыстағы арнаның үлкен бөлігін Бетағаш пен Құстас тауларының  ыдырау 

өнімдері қиыршық тас салымдар мен кварцит малтатастар алып жатыр. Осы тұстан 

Сабырқожа өзені үздіксіз ағынмен ағып жатыр. Үлкен Құндызды өзеніне оң жағынан 

Кеңсуат өзенінің саласы келіп құяды [11: 17-18 б.].   

Осы ауданды ең алғаш сипаттаған белгілі гидрогеолог А.А. Козырев: «По обе стороны 

реки Улькен-Кундызды тянутся степи, местами с хорошим ковыльным покровом. На правом 

берегу имеются казахские пашни. Русло реки извилистое. По руслу ряд соединяющихся 

между собой плесов. Вода чистая, прозрачная, пресная. Дно местами каменистое, местами 

илистое. Берега крутые: правый более возвышенный, левый – местами ясно выраженными 

террассами. На север от реки, верстах в пяти, лежить озеро Талдыколь. Дно озера илистое, 

топкое. Озеро почти сплошь заросло камышом. На север от озера возвышаются сопки 

Койтас, сложенные коричневыми кварцитами» - дейді [12]. 

«Аудан көлдері ауылшаруашылығында маңызды рөл атқарады. Олар: Ағаштыкөл, 

Ащыкөл, Батпақкөл, Жаманкөл, Қаракөл, Қарасу, Қызылсор, Маржанкөл, Талдыкөл, Таскөл, 

Тотайкөл, Тоқсымақ, Шөптікөл, Шұңқыркөл, Шыбындыкөл. 

 

 
12 сурет: Шідерті мен Бала Шідерті өзендері арнасының құйылысындағы 

№8 су қоймасы. 

 

Балық аулау азын-аулақ Тоқсымақ көлінде, Есіл, Құндызды, Шідерті өзендерінде 

жүргізіледі. [Қараңыз: ДЭМ, 12 сурет]. 

№8 су қоймасындағы аралда атақты Байдалы бидің кесенесі бар. [Қараңыз: ДЭМ, 13 

сурет]. 

Аудандағы су айдындарында мөңке балық (карась), 

қарабалық (линь), шортан (щука), сазан, тұқы (карп) т.б. бар. 

Аудан көлемінде балық шаруашылығымен айналысатын, 

табиғатты пайдаланатындарға бекітілген мынадай су қоймалары 

бар: №7 с/т (460 га), №8 с/т (3020 га), №9 с/т (740 га), №10 с/т 

(1590 га), №11 с/т (2000 га), №29 с/қ (1020 га), Есіл с/қ (400 га), 

Крестовка т-да (15 га), Красный кут т-да (80 га), Вольский ө/ш 

(51 га), Новый Кронштадт т-да (80 га), Восход т-да (70 га),  

 
13 сурет: Байдалы би кесенесі. 

                                                                                     №8 су қоймасындағы арал. 
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Тельман с. 2 бөлімшесіндгі т-да (45 га), Батпақ т-да (15 га), Русско-Ивановская т-да 

(10 га), Шағрай т-да (20 га), Уызбай т-да (30 га), Тоқсымақ көлінде (514 га), Қаракөлде (806 

га), Жаманкөлде (170 га), Шыбынды (300 га), Маржанкөлде (225 га), Агаштыкөлде (270 га), 

Талдыкөлде (180 га), Безымянный т-да (6 га),  Шідерті өз. жайылмасында (10 га). 

Осакаров ауданының фаунасы далалық аудандаға тән жануарлар дүниесімен 

ерекшеленеді. Ірілерінен елік, қасқыр, түлкі, борсық, қарсақ, қоян, ондатр, байбақ суыр, дала 

шіңкілдегі мекендейді. Ұсақтарынан – саршұнақтар, тышқандар, дала күзені. Оларды 

жергілікті аңшылар аулағанмен ауданда оған есеп жүргізілмейді.  

Осы өңірде көптеген құстар: дуадақ, үкі, жапалақ, бүркіт, дала бүркіті, қарақұс, дала 

ақсары ителгісі, тұйғын-қаршыға, қырғи, тырна, безгелдек, барылдауық, күйкентай, ақсары, 

қасқалдақ, бөдене, сұр шіл, шәукілдек, кішкене тауықтар, қарға, ұзақ, орман кептері, көкек, 

дала бозторғайы, қаратамақ торғай, үйрек, қаз, көксары, ақбас құмай мекендейді. 

Жартылай шөл аймақ әлемі бауырымен жорғалаушы класс өкілдеріне де бай: сұр 

геккон, дала ешкемері, тақыр батпаты, ұшқыр кесіртке, дала сұр жыланы және т.б. 

Аудан аумағында Ақдің зоологиялық қорығы бар. [Қараңыз: ДЭМ, 14 сурет]. 

 

 
14 сурет: Ерейментаудағы «Ақдің» қорығы. 

 

Онда құстың 80 түрі, сүтқоректілердің 33 түрі тіркелген.  

Таулардың табиғи жағдайлары әртүрліліктің көп болуымен ерекшеленеді. Сондықтан 

да оның фаунасы да бай болады. Аудан аумағындағы Ерейментау осындай тау. 

 

 
 

15 сурет: Ерейментау. Бұйратау мемлекеттік ұлттық табиғи серуентоғайы. 

 

Оның ең қорғалатын бөлігі 2001 ж. негізінен Ақдің орманшаруашылығы аумағында 

ұйымдастырылған мемлекеттік ұлттық табиғи серуентоғай «Бұйратау». [Қараңыз: ДЭМ, 15 

сурет]. Мұнда бетегелі және боз-бетегелі алуан шөпті дала, тау бөктерлеріндегі аққайыңды 

қисықтоғай көзге шалынады. Сансыз байбақ суырлар, тайпақбасты, тоқалтісті сұр 
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тышқандардың басқаларға ұқсамайтын, ұсақ тастардан қаланған, нәжіс пен зәрмен 

біріктірілген ерекше ғимараттарын көруге болады. Одан аты әйгілі, медицинаға ресми түрде 

дәрі ретінде енгізілген, мумиені алады. Тау баурайларында жайылып жүрген арқарларды, 

аңғарлы тоғайда ірі сібір еліктерін кездестіруге болады. Шілікті тал нуы мен биік шөптің 

ішінде Европада Еділден батысқа қарай құрып кеткен аң – дала шіңкілдегінің соқпағы мен 

құғақ шөп қоры бар. Көктемге қарай огарьлардың (қазтектес үйрек), құз жартастарында 

ұясын салатын тау шыңдарының үстінен, көмейден шығатын әуенді қиқуларымен некелік 

қалқып ұшулары назар аудартады. Бүркітті мен Күншалған шыңдарында қырандардың ең 

күштісі – бүркіттің ұясын көруге болады. Күзге қарай астық жиналғаннан кейін, сабағынан 

түсіп қалған бидай дәндерімен қоректену үшін қаптап ұшып шығатын құрлар тобы 

саяхатшыларды таң қалдырады. Батыс Европада бұл құс жойылудың алдында тұр» [11:  20-

21 б.].  

«Аудан аумағының негізгі топырақ қыртысын сілтілігі, карбонаттығы және топырақ 

профилінің сыйымдылығы деңгейімен ерекшеленетін күңгірт-қызғылт (темно-каштановый) 

топырақ құрайды. Жер жыртуға лайықты топырақтар төмендегідей: 

1. Оңтүстіктік сәлсілтілі, азқарашірікті қаратопырақ агроөндірістік сипаты 

бойынша 2 және 3 топқа жатқызылады. Бұл жерлер ауданның жерпайдалануының солтүстік 

бөлігінде орналасқан. 

2. Күңгірт-қызғылт сілтілі топырақ, 2 және 3 агроөндірістік топқа жатқызылады. 

Бұл жерлер ауданның жерпайдалануының солтүстік бөлігінде орналасқан. 

3. Күңгірт-қызғылт карбонатты топырақ 2 агроөндірістік топқа жатқызылады. 

4. Күңгірт-қызғылт карбонатты топырақ 15% сілтілімен кешенде 3 агроөндірістік 

топқа жатқызылады. Барлық поселоктердің аумағында әртүрлі ауданды алабымен 

орналасқан.  

5. Күңгірт-қызғылт сілтілі топырақ 15-25% сілтілімен кешенде 3 агроөндірістік 

топқа жатқызылады. Күңгірт-қызғылт топырақ құрамында қарашірік 2,5-4,5%, 

қаратопырақта - 4-6% болады. 

Жайылым келесі топырақтарда орын алған: 

1. Шалғынды-батпақты топырақты, бар аумақтағы жыралар мен жайылымдарда 

орналасқан. 

2. Шалғынды уыт пен сортаңдар. 

3. Шалғынды сортаңдар. 

Агрономиялық көзқарас тұрғысынан алғанда ауданның жержыртуға лайықты 

топырақтары ондағы қарашірік пен азоттың қоры болуы арқасында едәуір құнарлылық 

әлеуетке ие. Олар астықтық және мал азығы дақылдарын өсіруге толығымен жарамды» [11:  

17 б.].  

Жоғарыда келтірілген ауданның табиғи-географиялық ерекшеліктеріне қатысты 

мәліметтер топонимдердің өн бойында өз орынын алады. Мысалы: 

жердің бедерін айшықтайтын атаулар – ақбиік, ақжар, аралтөбе, арықтысай, 

бұйрат, жалпақтөбе, жарықты, жуантөбе, құстас, тастыадыр, тегістас  т.б. 

жерді құрайтын органикалық емес және органикалық заттардың түсін 

айшықтайтын атаулар - ақшоқы, қызылсор, сарыжал, қызылшілік, қоңырадыр т.б.  

жер бетіндегі географиялық объектілердің түрлерін айшықтайтын атаулар  - 

айнабұлақ, қарасу, сарыөзен, талдыкөл, тқртқұдық, бұйратау, қарауылтөбе, қарашілік т.б. 

жерде бетінде өсетін өсімдіктер түрлерін айшықтайтын атаулар -  ағаштыкөл, 

қарағайлы, қарағансай, қарақоға, құрайлы, ошағанды, т.б. 

жер бетін мекендейтін аң-құс, жан-жануар, жәндіктердің түрлерін 
айшықтайтын атаулар – аюлы, бүркітті, жыланды, құндызды, қарғалы, қоянды, қойтас, 

құстас, семізбұғы сұңқар, түлкілі, т.б. 

жерді мекендеген ру, тайпа, халықтарды анықтайтын атаулар - қанжығалы, қожа, 

нияз, ноғайөлген, омар, сабырқожа, шалабайжартас, әліке жыра сайы,  ақсақсары т.б. 
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Қорыта келгенде, тононимдерді зерттеуде табиғи-географиялық негіз ең алдымен 

ескерілу қажет.  
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ АЛТЫН ТҰҒЫРЫ  

 

Жалелов А.А., М. Жұмабаев атындағы № 39 гимназия директоры 

Бейсенбекова Н.А., т.ғ.к., доцент,  

«Тұлғатану» ғылыми-зерттеу орталығының директоры 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 

Ұлы Дала елінің тарихи құндылықтарын, рухани байлығын сәбиіндей мәпелеп, 

тәрбиелей білетін халық өз тарихына, әдебиетіне енжар қарай алмайды. Ғасырлар бойы 

жасалған тарихи құндылықтарды оқып біліп, бүгінгі тарихымызбен сабақтастығын көрсету 

«Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасының мақсаты болып саналады.  

Үндінің азаттық үшін күрескен тұлғасы Махатма Ганди: «Мен әлемдегі барлық 

мәдениеттердің үйіме кедергісіз енуін қалаймын, десек те мені сүріндіргенін қаламаймын» 

деген екен. Ұлы Жібек жолы мен Ұлы далаға ұлы ілім де келген. Күллі мұсылман әлемін 

тамсандырған Александрия кітап қоймасындай Ұлы дала елінде Отырар кітапханасы болған. 

Тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің міндеті – ата-бабаларымыздан қалған рухани 

мұраларымызды еліміздің іргетасы, идеологиялық факторлары ретінде қазіргі заманға сай 

одан әрі дамытып, жас ұрпақтың санасына сіңіру, оны әлемдік мәдениеттің жаңашыл 

үрдістерімен үнемі толықтырып, жаңарту.  

Сондықтан да мынадай алтын тұғырды білу керек:  

552-745 жылдар Түрік қағанаты өмір сүрді. Алғашқы көсемдері Бумын, Істеми, 

Күлтегін тәрізді қағандар. Олар өздерінің қаһармандық істерін, мемлекет құрудағы зор 

жетістіктерін мәңгі тасқа арнайы ойып жазған. Бұл - бірліктің, ынтымақтастықтың символы 

болған киелі орын, Мәңгілік Ел орнатамыз деген елдің тұтастығының белгісі. Күлтегін 
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жырында түрік мемлекетінің тәуелсіздік актісі - «Мәңгілік Ел» идеясы саяси манифест 

түрінде халыққа арналған «Мәңгі Ел» орнату жолындағы түрік тарихының шежіресі. 

Бүгінгі ұрпақ тәрбиесінде «Күлтегін» жырларындағы мынандай өлең жолдарына 

назар аударып, талдағаны дұрыс: 

Қаның судай ақты, 

Сүйегің тау боп жатты... 

Тізеліні бүктірдік, 

Бастыны еңкейттік... 

Осы қанатты сөзге айналған өлең жолдарында, ерлік пен ездік, соғыс пен бейбітшілік, 

құлдық пен тәуелсіздік туралы айтылуының мәнін түсіне білу өте маңызды. Сондықтан да 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының тарихи маңыздылығын түсіну үшін Енисей өзенінің 

маңынан табылған тасқа жазылған дастандар (құлпы тастар) тарихын білген жөн.  

Түркі халқын ауызбірлікке, сыртқы жауға қарсы ұйымдасқан күреске, ата-баба жолын 

берік ұстауға шақырған дастанда ерекше көңіл аударған мынадай мәселелер болған: Түркі 

халқы ата-баба дәстүрін берік ұстаған кездерінде ешкімге тәуелсіз, жақсы өмір сүргенін 

жырлай келіп, осы жолдан тайып, дұшпанға алданған сәттерінде:  

«Бек ұлдары – құл  болды,  

Пәк қыздары – күң  болды» - дейді.  

Тасқа жазылған «Күлтегін», «Тоныкөк»  жырларында бүгінгі ел билігінде отырған 

азаматтар сабақ алатын уағыз, өсиет, нақыл сөздер бар: 

«...Түнде ұйықтамадым, 

Күндіз отырмадым. 

Қызыл қанымды төктім, 

Қара терімді ағыздым. 

Күш-қуатымды аямадым...».  

Өз елі, жері үшін түркі қағандары жеңістің оңай келмегендігін тек ақыл-кеңеспен, 

ерлік істерімен келгендігін жазып қалдырғаны бүгінгі мемлекеттің қауіпсіздігін сақтауда 

мықты ұстаным бола алатындығын мына өлең жолдарынан көруге болады: 

«...Бүкіл түркі халқына 

Қарулы жау келтірмедім, 

Атты әскер жолатпадым. 

...Кедей халықты бай қылдым, 

Тату елге жақсылық қылдым. 

Төрт бұрыштағы халықты 

Бәрін бейбіт қылдым. 

...Еліміз қайта ел болды, 

Халқымыз қайта халық болды...» [1]. 

Қорыта айтқанда, қазақ халқының сонау VI-VIII ғасырларда басталған түп тамыры 

Түркі қағанатының қоғамдық-әлеуметтік өміріндегі ел басқару үрдісін, әдет-ғұрпын,  

Әл-Фарабидің «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» атты кітабында 

қоғамдық, әлеуметтік, этикалық мәселелерді талдайды. Мұндағы «қала» деп отырғаны – 

мемлекет. Қала әкімдеріне қажетті адамгершілік қасиеттер, әрбір адамның бақытқа жетуі 

үшін бүкіл қоғам болып, бірігіп тіршілік ету керектігін жазады. Жақсы әкім – әділ, инабатты, 

мейірімді, жан-жақты білімді, жақсылыққа жаны құмар, жамандықтан жиіркенетін, батыл, 

жомарт, өнер мен әдебиетті сүйетін адам болуы тиіс деп мемлекет басқаратын адамға биік 

талаптар қояды. Сонымен қатар ол өз еңбектерінде қоғамда адамдардың емін–еркін, азат 

өмір сүретін, қоғам мүшелерінің бәрі тең, бірін-бірі құрметтейтін бақытты қоғам болуын 

жазады. Оның пікірінше, бүкілхалықтық бақытқа жетудің бірден-бір жолы – ғылымды, 

білімді игеру.  

Әл-Фараби қаланың басшылары мен билеушілерінің түрлерін көрсеткен: 
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 Әділетті заңдар болса, онда мемлекетті басқарудың ісін жетілдіруге мүмкіндік 

болады;  

 Заңға лайық билеуші, ал оның басқаруы заңды басқару деп аталады; 

 Басшылар - заң бойынша қойылуы керек;  

 Ел басқарушы әкімдер өздерінің жұмысында алдымен халық үшін игі істерді 

көп жасаса, қала-мемлекеттің өркендеуіне жол ашылады;  

 Нағыз әкім ол — бірінші басшы: дана, көреген, өз ісінің әділдігіне халықты 

қалтқысыз сендіруші, соғысты жүргізе алатын қабілеті және ел қорғаудағы сыртқы саясатта 

кемшілігі болмауы керек;  

 Мұның бәрін өз бойында ұштастыратын адам болса, оларды жұрт жақсы 

басшылар және қадірлі адамдар деп атайды, ал олардың басқаруы ең қадірлі адамдардың 

басқармасы деп аталады. 

Ұлы гуманист соғыстарға, ел-жұртты тонауға, тақ пен тәж үшін болған қан төгістерге, 

әділетсіздікке қарсы болып, адамның еңбекке, білімге, бейбіт өмірге деген құқығын 

қорғаған.  

Ғұлама ғалым Әбу Насыр әл-Фараби: 

«Кімде-кім хикмат (философия, даналық) білімін оқып үйренуге кіріспек болса, ол ең 

алдымен жас болуы, ниеті дұрыс, әдепті, қайырымды адам болуы керек. Ондай кісі 

адамдарға мейірімді, таза, адал болуы, азғын қылықтардан: күнә, қиянат, зұлымдық пен 

аярлықтан таза болуы тиіс. Білім жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойламауы 

қажет. Хикмат білімін оқып үйренуге кіріспек болған адам білімді де, ғалымдарды да құрмет 

тұтатын кісі болуы шарт».  

Сонымен Ұлы Дала елі — әлемдік ғылымға маңызды үлес қосқан, басқа елдің 

тарихында да ерекше рөл атқарған есімі әлемге танымал тұлғаларды тудырған ұлылардың 

мекені. Оның шығармаларын бүгінгі күнгі өмірмен сабақтастыра оқып, тану арқылы 

жастардың санасына ұлтжандылықты, отансүйгіштікті, туған жерді құрметтеу, адалдық 

деген адами қасиеттерге тәрбиелеуге негіз бола алады. Өйткені ол «тәрбиесіз берген білім, 

адамзаттық қас жауы» деген өсиетін қалдырған. 

Ұлы Дала елінің білімді «құт» деп таныған тұлғасы Жүсіп Хас хажиб Баласағұн 

болған. Ол ХІ ғасырдың аса көрнекті ақыны, есімі күллі шығыс елдеріне танымал болған 

данышпан-ойшылы. 

Оның  «Құтты білік» дастанында мемлекетті қалай басқару керек, оның ішкі және 

сыртқы тәртібін сақтап отыру үшін қандай заң-ережелер қажет, елді басқаратын патша мен 

сарай қызметкерлері, қоғам мүшелері арасындағы өзара қатынас қалай болу керек деген 

сұрақтарға  жауаппен қатар, мемлекетті басқару әдістерін, адамгершілік принціптерін, 

қоғамдық-саяси мәні бар түрлі ережелер мен заңдарды, әдет-ғұрыптар нормасын табуға 

болады.  

Бұл дастан – түркі халықтарының орта ғасырлық қоғамдық-саяси өмірінен, тарихынан 

ғылымы мен әдебиетінен, мол деректер беретін шығарма және  сол кезде  елдегі Ата заң 

Конституция қызметін атқарған.  

«Құтты білік» дастанының басты идеясы төрт принципке негізделген:  

1. Мемлекетті дұрыс басқару үшін қара қылды нақ жаратындай әділ заңның болуы;  

2. Бақ-даулет, яғни елге құт қонсын деген тілек;  

3. Ақыл-парасат;  

4. Қанағат-ынсап . 

«Құтты білік» дегенде айтылатын «білік» - «білім», «билік ету», «басқару», ал 

«құтадғу» - «құт», «бақыт», «мәртебелі» деген мағынаны білдіреді.  

Жүсіп Баласағұн ел басқарған әкімдерді жаман қылықтардан сақтандырады: 

«... Бек халықты тек білікпен сендірер, 

Барлығын да ақылына жеңдірер. 

Бек дегенің білікпенен берік тұр, 
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Білік кетсе, бек қалады – желік құр... 

Халыққа жақ, көңілі тоқ, көзі тоқ, 

Ойы – терең, тілі – майда, сөзі – шоқ... 

Егер бегі қиянатшыл сұм болса, 

Халқы сорлап, күн көре алмас құл да онша. 

Зұлым күшпен бек ұзаққа бармайды, 

Күш – зорлыққа халық шыдап қалмайды. 

Елді дана келсе ұзақ билегің, 

Заңды ұстап бұрсын елге бүйрегін! 

Қара ішсе – малы желге ұшады, 

Ішкіш бектің тозар елі құсалы!» 

Алайда ел басқарған адам қанша зерек, қанша іскер болса да күллі мемлекетті, барша 

істі жалғыз өзі ойдағыдай басқара алмайды. Мемлекеттің күш-қуатын нығайтып, ұлыстар 

мен кенттерді гүлдендіре түсу үшін әкімшілік нығайып, ел дәулеті еселеп артуы үшін 

патшаға істің көзін білетін адал, білімді көмекшілер керектігін көрсетеді.  

«Ұлы уәзір (хажип)адал болсын, ақ болсын, 

Дінге берік, ақиқатқа жол болсын!.. 

Тегі асыл боп, ізгі жаны ашылсын, 

Күн мен айын елін ойлап батырсын... 

«Он нәрсе бар хажиптыққа керекті, 

Ақыл, ажар, тіл, бой, білік, зеректік. 

Жіті жанар, сақ құлақ һәм кең пейіл, 

Құлық-қылық осыларға тең келер» 

Заңды Хажип бұлтартпаса басынан, 

Ел алдынан құт қақпасы ашылар» [2]. 

Бас уәзір (хажип) – әмірші-қағанға ақыл қосатын кеңесші, ол мемлекет заңдары мен 

сол елдің әдет-ғұрпының дұрыс орындалуын қадағалап отырады. Сондай-ақ ұлы уәзір – 

қазына ісін басқарушы адамға, сарайда қызмет ететін хат көшірушілер мен қолөнершілерге 

патша атынан әмір береді, елшілерді қабылдап шығарып салып отырады, ресми түрдегі 

салтанатты жиындардың заңға сәйкес өтуін қадағалайды, әрі кедейлер мен жетім-

жесірлердің арызын тыңдап, оны ел басқарушысына жеткізіп отырады деп жазған. 

Сонымен қатар ол өз дастанында мемлекет басқарудағы елшілер туралы да айтады: 

«Елші ерекше, барлық елдің сарасы, 

Артық біткен білім, ақыл-санасы. 

Құдайдың ең асыл құлы – елшілер, 

Ізгілерде ақылды, ұлы – елшілер! 

Талай ізгі істі солар тындырар, 

Ақылымен жауыздықты сындырар. 

Жасқау керек қиялымен жасынды, 

Тілге шешен, болу керек ақылды... 

Елші ердің төрт құбыласы тең болсын, 

Елде – кісі, сыртта бүтін ел болсын!» – деп елші болатын адамға осындай жан-жақты 

әрі жоғары талаптар қойған. 

«Құтты білік» дастанында ғалым адамдармен қалай сөйлесіп, қалай ақыл-кеңес алу 

керектігі айтылады. 

«Тағы бір топ ғалымдар мен даналар, 

Ілім беріп, халық жолын саралар. 

Құрмет қылып қадірле сөз, түйгенін, 

Көп пе, аз ба білімдерін үйренгін. 

Солар жарар-жарамасты парықтар, 

Пәк турашыл жолды тұтып, анықтар. 
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Олардан сен үйрен, тырыс, білім біл, 

Жақсылықты жаса, таратып тіліңді. 

Хақихат, дін зердеге сап жаттары, 

Білімдері-шын шариғат шарттары. 

Ғалым, дана болмағанда жаһанда, 

Жерде игілік өнбес еді қашанда. 

Білімдері шырақ болды халыққа, 

Түн жолы да адастырмас, жарықта...» [3]. 

 «Мәңгілік Ел» идеясының өміршеңдігі қазақ мемлекетінің рухани, экономикалық 

дамуының нәтижесінде ғана болады. Экономикалық, рухани жағынан жақсы дамыған, әділ 

заңы болған ел ғана мәңгі өлмейтін ел болатындығын өз заманында  Жүсіп Баласағұни былай 

деп көрсеткен: 

«…Біл, әділ заң – басқарудың тұғыры, 

Бегі әділ ме?! Берік елдің жұлыны! 

Бек елінде тура заңды ұстаса, 

Бар тілекке жетер қолы қысқасы… 

Тағы бір топ ғалымдар мен даналар, 

Ілім беріп, халық жолын саралар. 

Қатты сүйіп, қадірлесе сөз, түйгенін, 

Көп пе, аз ба білімдерін үйренген…» 

«Құтты біліктің» негізгі мақсаты жер бетінде әділетті басқару мен мықты бір 

мемлекет жүйесін қалыптастыру болған.  

«Құтты білік» дастанында «елдің (халықтың) әкімдерге» қоятын және «әкімдердің 

елге» қоятын талаптары көрсетіледі. «Әкім, халықтың сенде үш түрлі ақысы бар: сен ақысын 

төле. Бұл ақының бірі: ақшаның нарқын көтеру, ақша құрамындағы алтын мен күмістің 

үлесін арттыру әрі оның төмендеп кетпеуін қадағалап отыру. Тағы бірі: ел үшін сенімді, 

берік және әділ заңдар шығар, мұны ел сенен күтеді. Үшіншісі: жолдарды қарақшылардан, 

адам өлтірушілерден тыныш етіп, сақтай біл». Ақынның осы ұстанымының бүгінгі мемлекет 

басқарудағы өзектілігі өте жоғары.  

Сонымен ол бірге, «әкімдер елге» мынадай үш талап қоюға құқығы бар деп есептеген: 

«Елдің көсемі, халықтың өзіңе қойған үш талабын орындағаныңнан кейін, өзің де халықтан 

төмендегі үш нәрсені талап етуге құқықты боласың: бірі – сен қандай жарлық шығарсаң да 

жұрттың бәрі оны сөзсіз тез орындауы керек. Екіншісі – мемлекет салықтарын өз уақытында 

жомарттықпен мемлекет қазынасына тапсырып тұрсын. Үшіншісі – бүкіл халық досыңа – 

дос, дұшпаныңа – дұшпан болу керек». Мемлекет пен халықтың арасындағы тікелей 

байланыстың маңыздылығын көрсетуі де бүгінде өміршең ұстаным бола алады. Бұндай 

талаптар мемлекеттің күшеюіне, заңды құрметтеуге ықпал етеді. 

Бұл ұстанымдар ХХІ ғасырда да өзекті болғандықтан, қазіргі билік басында 

отырғандардың алдында «Құран» кітабындай жату керек. 

Сонымен қатар оның шығармасында жақсы мінез-құлық, әдептілік, кішіпейілділік ең 

алдымен адамның тәлім-тәрбиесіне байланысты да құнды пікір айтылған. Жас нәресте өмірге 

келісімен-ақ оны тиісінше тәрбиелей бастау – әке-шешенің қасиетті борышы. Жастарды өр 

көкірек, тәкаппар, қуыс кеуде болудан көбірек сақтандырып, кішіпейілділік – үлкенге де, 

кішіге де бірдей жарасатын қымбат қасиет деп ескертеді: 

«... Кісілік қымбат емес, кішілік қымбат. 

Ұлық болсаң, кішік бол». – деп әдептіліктің сан түрін жазып, солардың ішіндегі ең 

бастысы – тіл әдептілігі деген қорытынды жасайды. 

«Тіл қадірлі етер, ерге бақ қонар, 

Қор қылар тіл, кететұғын бас болар... 

Қалар мұра – сөз, кісіден кісіге. 

Сөзді мұра тұтсаң пайда ісіңе...». 
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Сонымен қатар ақын білімді де өте жоғары бағалаған.  

«... Ақыл – шырақ, қара түнді ашатын, 

Білім – жарық, нұрын саған шашатын... 

Білім –байлық, азаймас һәм жоғалмас, 

Еш қарақшы, ұрыға да тоналмас! 

Ақыл, білім бейне кісен кісіге, 

Кісенді ашып бармас қылмас ісіне»,– деп ғалымдарды мадақтап, олардың орны 

әрқашан да төрде болуы керек дейді. Ал жоғары қызметке ие болып жүрген білімсіз, 

қараңғы, надан жандардың төрден алған орнының өзі босаға секілденіп қалатындығы айта 

келе: 

«Наданаға төрден орын тисе, қор етеді, 

Данышпанға босағадан орын тисе, төр етеді», – дейді.  

Сонымен Жүсіп Баласағұн қоғамдық әлеуметтік көзқарасында үлкен прогрессивтік 

маңызы бар ағартушылық, моральдық, этикалық принциптерді жырлап, оларды әлеуметтік 

мәселе ретінде көрсете білген тарихи тұлға. Оның «Құтты білік» дастанының әдеби, ғылыми, 

рухани маңыздылығы бүгінде өз тарихи құндылығын жойған жоқ. Оның жақсы мінез-құлық, 

тәлім-тәрбие, әдептілік жайлы айтқан қанатты сөздері біздің санамыздың рухани 

жаңғыруының берік тұғыры болып қала беремек. 

Ұлы Дала елінің даналығы – рухани жаңғырудың алтын тұғырының бірі - Ахмет 

Яссауидың «Даналық кітабы» (Диуани хикмат). 

Ахмет Яссауи Сайрам қаласында туған. Ол түркі тілдес халықтардың аса көрнекті 

ақыны, есімі ислам әлеміне танымал болған ойшыл қайраткер. 

Ол әділдік жолына түсу, ақиқатты іздеп табу, адамның рухани өмірінің таза болуы 

сияқты құбылыстарды ислам дінінің шарттары арқылы түсіндіруге әрекет жасады. Соның 

өзінде, ақын әлеуметтік қайшылықтар мен теңсіздіктерді сынап, халық мүддесін ескергісі 

келмеген тәкаппар жандарды әшкерелеп отырады. Халықты ізгі қасиеттерге, адамгершілікке 

үндейді: 

«... Әділетсіз залым патша болғаны-ай, 

Ордасына өңшең қудың толғаны-ай. 

Бірін-бірі жиналысып, қолпаштап, 

Су төгілмес жүр ғой бәрі жорғадай...». 

Ғұлама ғалымдар мен жағымпаз жандар туралы былай дейді: 

«... Білгірі заман ақыр залым болды, 

Жағымпаз жан алғыштар ғалым болды, 

Сойқанды елге ашық айта алмаудан 

Ішіме менің дертті жалын толды... ». 

Сонымен қатар ақын өмірде ақиқаттан артық қасиет жоқ деген қорытынды жасайды.  

«... Қожа Ахмет, басыңды елге ие біл, 

Ақиқатты ары таза сүйе біл. 

Дүниеқорлар кетсін бықсып өзімен 

Халық қана дүниеге ие бұл. 

Арыңды сақта, болсаңда малға кедей...» [4], яғни, ол адам бойындағы ізгі қасиеттерді 

мадақтап, оларды әділ, мейірімді, сабырлы, жомарт, кішіпейіл болуға шақырады. Оның 

жырлары бүкіл түркі тілдес халықтарға ортақ мұра, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, рухани 

қазына ретінде өмір сүріп келеді. Оның дәлелі бүгінгі киелі Түркістандағы Қожа Ахмет 

Яссауи кесенесі - адам баласының рухани тұрғыдан жаңаруына күш беретін қасиетті орын, 

киелі жер. 
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ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ – ШАГ В БУДУЩЕЕ 
 

Жаксимбетова Б.А., Рожкова Н.В. 

КГУ «СОШ№ 52 имени академика Е.А. Букетова 

 

В Послании Президента народу «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический 

курс состоявшегося государства» сказано, что нужно провести модернизацию казахского 

языка, который «должен стать консолидатором народа Казахстана». «Казахский язык - это 

наш духовный стержень. Наша задача - развивать его, активно используя во всех сферах. Мы 

должны оставить в наследство нашим потомкам современный язык, в котором к опыту 

многих поколений наших предков был бы гармонично добавлен и наш заметный след... Наш 

суверенитет, наша независимость наконец-то обретут то, что скрепляет нацию, цементирует 

ее, - это родной язык. Это главный бриллиант в короне суверенности нашего государства», - 

сказано в Послании. 

Говоря о необходимости перехода казахской письменности на латинскую графику, 

Лидер нации отмечает, что процесс перевода казахского языка на латиницу должен быть 

хорошо подготовленным и взвешенным. Он создаст условия для нашей интеграции в мир, 

лучшего изучения английского языка и языка Интернета. 

Общественность Казахстана поддержала эту идею Президента, и в последнее время на 

страницах печати стали появляться статьи о различных способах перехода на латиницу. Если 

вспомнить предысторию вопроса, то еще в начале 90-х годов прошлого столетия с 

обретением Казахстаном независимости, данная идея дискутировалась в СМИ. В 1992 году в 

Турции состоялся конгресс тюркских народов бывшего СССР. Одним из основных вопросов 

повестки дня был вопрос о переходе письменности тюркоязычных народов на латинскую 

графику. Члены делегаций тогда с энтузиазмом восприняли эту идею. 

На латиницу успели перейти наши соседи - азербайджанцы, туркмены, узбеки. 

Казахстанцы не тратили попусту время, за эти годы наше суверенное государство окрепло, в 

результате социального и рыночного реформирования произошел этап становления 

общественно-политического имиджа страны как стабильной и быстро развивающейся. 

Политико-экономические преобразования всегда оказывают влияние на общество, 

требуя от него адекватного ответа на реалии нового исторического этапа. Социально-

экономические изменения, происходящие в обществе, пробудили самосознание народа. 

Возросла востребованность казахского языка как государственного как внутри страны, так и 

за его пределами. Казахи, живущие за рубежом, при общении со своими сородичами на 

родном языке все больше используют современные информационные сети, основанные на 

латинице. Стремление молодых людей владеть иностранными языками, компьютеризация 

общества, использование Интернета, влияние западной культуры через телевидение, кино, 

стремление к европейскому качеству (евростандарты) - все это неуклонно и последовательно 

продвигает наше общество в «объятия латиницы». 

 Одним из языков индоевропейской семьи является латинский язык (LinguaLatina). Он 

получил название от племени латинов, которые заселяли небольшую область Центральной 

Италии – Лациум. Первоначально латинский язык был лишь одним из многих 

близкородственных италийских языков. По мере расширения древнеримского государства 

латинский язык постепенно распространился на всю территорию современной Италии. 

Латинский  язык стал государственным языком на значительной территории Европы, а также 
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в Северной Африке и в части Азии. Латинский язык был официальным языком Римской 

империи. До начала Нового времени этот язык был одним из основных письменных языков 

заподноевропейской науки, культуры и общественной жизни. До середины 20-го века 

латинский язык использовался и при католической культуры. Более чем двухтысячелетняя 

литература писалась на латыни. Латинский язык является одним из важнейших языков 

общечеловеческой культуры. В современных Италии, Франции, Румынии и некоторых 

других странах Европы в настоящее время говорят на языках, являющихся потомками 

латинского языка. Эти языки составляют романскую группу индоевропейской семьи [1,с. 

257]. 

Латинский алфавит является основой письменности множества других языков из 

разных языковых групп. 

Латинский алфавит, берущий свое начало, по некоторым источникам, от этрусского 

алфавита, сформировался примерно в VII веке до н.э. 

Современный латинский алфавит включает 26 букв. Первоначально латинский 

алфавит включал только 21 букву: A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X 

В мире 4 млрд 200 млн человек используют латинский алфавит, что составляет 60% 

населения земного шара. Латиница появилась  как письменность для романских языков, 

исторически является основой алфавита многих европейских языков. В нынешнюю эпоху 

латинский алфавит принят и некоторыми странами ближнего зарубежья. 

В переходе на латинскую письменность есть глубокая логика, заявил президент 

Казахстана Н.Назарбаев в своей статье под названием «Болашакка бағдар:рухани жанғыру» 

(«Курс на будущее: духовное возрождение»). 

«Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, также с 

особенностями процессов в обучении и науке 21-го века. Со школьной скамьи наши дети 

изучают английский язык и учат латинские буквы, поэтому для молодого поколения не 

должно возникнуть никаких трудностей и преград. До конца 2017 года с помощью ученых и 

обсуждения в обществе необходимо принять новый стандарт графики алфавита», - пишет 

Назарбаев в своей статье. 

Он отмечает, что за долгую историю существования казахский алфавит переводился 

на ту или иную письменность исключительно из политических соображений, но никак не в 

интересах народа[1,с. 259]. 

Казахская письменность берет свое начало с древнетюркской письменности, алфавит 

которой существовал еще VII веке до н.э. то есть раньше, чем классический греческий 

алфавит, латиница и кириллица.Ареал распространения древнетюркских рунических 

надписей в Казахстане довольно широк – это долины р.Талас, Или, Сырдарья, Иртыш, 

Жайык. Наиболее известные памятники древнетюркской письменности это Кошоцамдайские 

памятники – стелы в честьБильге-кагана и его брата Кюльтегина, воздвигнутые в 732-735 

годах, а также стела советника первых каганов второго Восточнотюркского каганата (689-

744г.г.) Тоньюкока(646-731г.г.), созданный примерно в 716году еще при его жизни[2]. Все 

крупные тексты орхонской группы довольно однообразны по структуре. Они содержат 

рассказ о жизни и подвигах их героев, излагаемый на фоне общей истории Тюркского 

государства и сопровождаемый различного рода декларациями. В надписях приводится 

очень богатый материал для изучения истории, идеологии и культуры древнетюркских 

племен и народностей, их языка и литературных приемов. Памятники древнетюркской 

письменности – исключительно ценный источник по языку, истории, этногенезу, географии, 

письменной культуре. Они являются свидетелями высокого уровня языковой культуры и 

государственности далеких предков казахского народа. 

Арабская письменность начала использоваться на территории Казахстана для записи 

тюркских текстов с X века при Караханидах. Арабский алфавит — содержит 29 букв и один 

знак – «верхняя хамза», который употребляется в начале слова для обозначения «мягких» 

гласных во всем слове. Начертания на основе арабицы персидского стиля. Направление 
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письма справа налево. Долгое времяарабица оставалась консонантной, то есть обозначающей 

только согласные звуки. 

В 1924 г. арабский алфавит был реформирован с целью правильной передачи гласных 

с учетом казахской фонетики. Данный проект был разработан Ахметом Байтурсыновым, и 

был назван на казахском «Төтежазу» – ясное письмо (также называют на казахском 

«Жаңаемле» - новая орфография) [3]. Но в 1929 году заменен латиницей Яналиф. В 

настоящее время төтежазу применяется казахами, живущими в Китае, Афганистане, Иране, 

Пакистане и других странах Ближнего Востока, использующих арабскую графику. 

Яналиф (новый тюркский алфавит) – проект перевода всех тюркских языков на 

единообразный алфавит на основе латиницы, предложенный в конце 1920-х годов в рамках 

общесоюзного проекта латинизации. Был официально введен в 1928 году в тюркоязычных 

республиках и автономных республиках СССР взамен алфавитов на основе арабского [4, 

с.60]. 

Алфавит насчитывал 33 знака, из них 9 для гласных. Апостроф применялся для 

обозначения гортанной смычки (аналог арабской буквы хамза) и иногда считался отдельной 

буквой. Для иностранных имен иногда использовались дополнительные буквы. Строчный 

вариант буквы B, во избежание путаницы с буквой Ь ь, выглядел как ʙ, а заглавная форма 

буквы Y –  как кириллическая У.Заглавная буква Ә в ряде шрифтов выглядит как 

кириллическая Э. Наиболее ранним примером записи тюркского языка латинским алфавитом 

представляет собой CodexCumanicus (Куманский кодекс), записанный на кыпчакском языке. 

Данная письменность была распространена только среди малочисленных католиков Золотой 

орды и вскоре после е е исчезновения была забыта, поскольку католицизм не получил среди 

тюрков распространения [4, с.61] 

В ноябре 1940 г. ЦК КазССР был принят закон «О переводе казахской письменности 

на новый алфавит на основе русской графики» [5, с. 3].Казахский кириллический алфавит, 

разработанный С. А. Аманжоловым, содержит 42 буквы: 33 буквы русского алфавита и 9 

специфических букв казахского языка Ә, Ғ, Қ, Ң, Ө, Ұ (До 1957 вместо буквы Ұ применялась 

Ӯӯ), Ү, Һ, І. Вначале казахские буквы размещались после букв русского алфавита, затем 

были перенесены на места после русских букв, сходных по звучанию. 

Буквы В, Е (с 1957), Ф, Х, Һ, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь, Э в исконно казахских словах не 

употребляются. Буквы Е, Ц, Ч, Щ, Ъ, Ь, Э, используются только в заимствованных из 

русского или через русский язык словах, которые пишутся в соответствии с правилами 

русской орфографии. Буква Х в разговорном языке произносится как Қ. Буква Һ 

используется только в арабо-персидских заимствованиях и зачастую произносится как 

глухая Х. Буква Э всегда произносится как буква Е. 

Глава государства напомнил, что в 2012 году в стратегии «Казахстан – 2050» он заявил о 

том, что к 2025 году республика должна перейти на латиницу.«Это означает, что с этого времени 

мы должны использовать латиницу во всех сферах жизнедеятельности государства. С 2025 

года деловая документация, периодическаяпечать, учебники, -все должно выходить уже на 

латинском алфавите. Это время уже подходит, и мы должны незамедлительно приступить к 

этой работе. Правительство должно подготовить график перехода на латиницу»-написал 

президент в статье в газете «Егемен Казахстан». 

В переходе на латинский алфавит есть своя логика, считает Президент. По его 

мнению, это связано с особенностями внедрения современных технология и коммуникаций,  

научных и  образовательных процессов в XXI веке [5,с. 3]. 

Переход на латиницу – это не замена одной буквы другой, это весьма сложный 

процесс, цель которого – создание условий для развития казахского языка и высоких 

технологий. 

Это один из важных элементов программы модернизации общественного сознания, 

основа прогресса, передовых знаний, цифрового общения. Работники образования и науки 

переход на латиницу рассматривают как часть образовательного процесса.Глава государства 
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не раз отмечал, что переход на латинскую графику будет идти последовательно и системно. 

Составлен план поэтапного введения латинизированного алфавита с 2020 года. Создана 

Национальная комиссия, на ее особом контроле находятся вопросы апробации, подготовки 

преподавательского корпуса, создания нормативной правовой базы. На основе 

Национальной комиссии созданы 4 группы: первая – орфографическая (для разработки 

правил орфографии и орфоэпии казахского алфавита на латинской графике), вторая – 

методическая (для разработки методики обучения и постепенного внедрения латиницы в 

образовательную систему), третья – терминологическая (для систематизации 

терминологического фонда казахского языка на основе латинской графики), четвертая – 

экспертно-техническая (для адаптирования латинской графики к IT-технологиям). К работе в 

группах привлечены специалисты соответствующих отраслей знаний. 

Испокон веков объединяющие этнос ценности – язык, религия, традиции, менталитет, 

культура, история. Любой язык – это культурный код, который формирует философию 

жизни человека, его систему ценностей, стиль поведения, образ мышления. Главной 

политической ценностью является государство, а главной культурной – язык. Язык – 

необходимое условие существования нации, об этом говорил ещ е в XVIII веке немецкий 

философ Готфрид Гердер. 

Каждый национальный язык уникален. По своему лексическому составу и способам 

выражения казахский язык достаточно богат. Дар красноречия присущ казахам исстари, у 

народа всегда почиталось и сегодня ценится мастерское, искусное владение словом. 

Казахский язык является не только хранителем всего богатства древней культуры, но 

и ядром современной казахстанской языковой полиэтнической среды. С первых лет 

независимости в стране проводится гармоничная языковая политика, учитывающая интересы 

всего народа Казахстана, которая обеспечивает соблюдение языковых прав всех этносов 

страны, свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. 

Реализация языковой политики должна основываться на чувстве патриотизма и ни в 

коем случае не на нетерпимости и негативных эмоциях. Терпимость и лояльность являются 

позитивным моментом, способным подкреплять консолидирующую основу общества. Для 

успешной реализации целей этноязыковой политики нужна очень кропотливая, многолетняя 

работа. Потребуется время, смена поколений. Есть оптимизм и уверенность, что достигнем 

задач языкового строительства, и наступит время, когда желание и умение разговаривать на 

казахском языке станут естественными для каждого гражданина Казахстана. «Елужылда – ел 

жана» (За пятьдесят лет и народ новый), гласит казахская народная мудрость. 
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ҚАРҚАРАЛЫ ӨҢІРІНІҢ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЕСКЕРТКІШТЕРІ 

 

Жауымбаев С.У., т.ғ.к., профессор 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

Қарағанды қ., Қазақстан 

 

Мақала Қарқаралы өңіріндегі археологиялық ескерткіштердің зерттелу тарихына 

арналған. Соның ішінде ежелгі тас және қола дәуірлеріндегі бүгінгі күнге дейін сақталған 

ескерткіштердің зерттелу деңгейін көрсететін еңбектерге ғылыми шолу жасалады. Көне 

дәуірлерден бастап тарихи-мәдени үдерістер үздіксіз жүріп отырғандығын аймақтағы 

жүргізілген археологиялық зерттеу нәтижелерінің негізінде жарық көрген еңбектердің 

маңыздылығы баяндалады. 

Түйін сөздер: Орталық Қазақстан, Қарқаралы, археологиялық зерттеулер, көне дәуір, 

палеолит, неолит, қола дәуірі. 

Кіріспе 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Қазақстаннның әр аймағындағы 

археологиялық ескерткіштерді зерттеу үшін кешенді ғылыми қазбалар жүргізілуде. Сонымен 

қатар Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» деген мақаласында ежелгі металл 

өндірудің тарихи маңыздылығы ерекше көрсетілген. Осы тұрғыдан алғанда мақаланың 

тақырыбы өзекті болып саналады. Өйткені ерте заманнан бастап, Қазақстанның Орталық, 

Солтүстік және Шығыс аймақтарында тау-кен өндірісі шоғырланған. Осы аймақтарда 

арнайы пештерде қола, мыс, мырыш, темір тағы басқалары қорытылған. 

Ұлы дала елін мекендеген біздің ата-бабаларымыз, өзіндік дала өркениеті 

технологиясы негізінде неғұрлым берік металдар өндіру ісін білген. Қарқаралы өңіріндегі 

археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған металл қорытатын пештер мен 

қоладан жасалған әшекей бұйымдары, ежелгі дәуірдің тұрмыстық заттары мен қару-

жарақтары соны дәлелдейді. Сондықтан да осы мәселеге көптеген археолог ғалымдар арнайы 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізіп, еңбектерін жазды.  

Орталық Қазақстан, оның ішінде Қарқаралы өңірі түсті және қара металлдарға бай 

өлке, қола дәуірінен бастап мыс, қалайы металлдарын балқытқан орталықтардың бірі. Бұл 

өңірді адам баласы палеолит дәуірінен бастап мекендеген. Ал, қола, ежелгі темір 

дәуірлерінде халықтың тығыз орналасқан орталықтарының бірі болды, оған дәлел бізге дейін 

бұзылмай келіп жеткен жүздеген археологиялық ескерткіштер.  

Негізгі бөлім  

Қарқаралы өңіріндегі археологиялық ескерткіштерді ғылыми түрде зерттеуді шартты 

түрде бірнеше кезеңге бөлуге болады.  

Бірінші кезең 1946 -1960 ж.ж.  

Екінші кезең 1960-1980 ж.ж. соңы 

Үшінші кезең 1991 жылдан бүгінге дейін 

Қазақстандағы археологиялық ескерткіштерді зерттеуге қызығушылық Патшалық 

Ресей кезеңінен бастау алатыны ол тарихи шындық. Әсіресе орыс шығыс зерттеушілерінің 

осы аймаққа қызығушылығы үлкен болды. Солардың бірі В.В. Радловтың «Сибирские 

древности» деген еңбегінде Қарқаралы өңірінің кен орындары туралы айтылады. Әсіресе 

оларды қызықтырған Қарқаралыдағы бүгінге дейін сақталған будда храмы Қызыл кеніш 

сарайы болды. Бұл жайлы алғашқы мәліметтерді А.Левшин, Г.Броневский, Н.Коншин, 

В.Никитин, А.Чулошников және тағы басқалары өз еңбектерінде жазған. 1825 жылы генерал 

С.БроневскийСарайдың жанында алғашқы археологиялық қазба жұмыстары барысында 

бағалы тастардан жасалған заттар тапқан. Сонымен қатар бұл өңірдегі археологиялық 

ескерткіштердің көптігіне қызыққан шығыстанушы Н.Коншин де өзінің «Павлодардан 

Қарқаралыға дейін» атты мақаласында: «Сарайдың қираған жерлерінде ақ балшықтан 
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жоғарғы жағы кеңейтіліп жасалған құмыралар табылды және олардың ішінен бидай дәні 

әрдайым кездеседі»[1;127-153], – деп жазады. 

Қазақ даласының тарихын, этнографиясын, архелологиясын ғылыми тұрғыдан зерттеу 

1946 жылы ҚазақССР Ғылым академиясының ашылуымен байланысты. Соның ішінде 

Орталық Қазақстанның Қарқаралы өңірінің археологиялық ескерткіштері туралы орыс 

шығыстанушылардың рухани мұрасын жақсы білген, Әлкей Хақанұлы Марғұлан осы 

ғылыми жұмыстың бастауында тұрды. Ә.Марғұлан бастаған Орталық Қазақстан 

археологиялық экспедициясы қола дәуірінің Қарқаралы қаласы маңындағы Қарқаралы, 

Суықбұлақ қоныстарын қазып, ол қоныстардың б.ғ.д. ХІІ – Х ғасырларға жатады деп 

тұжырымдаған [2; 215-225]. 

Ә. Марғұлан Қарқаралы өңіріндегі қола дәуіріне жататын Қарқаралы қонысының 

маңына ғылыми-экспедициялық барлау жүргізіп, бірнеше қоныстардың бар екендігін 

анықтап, 1955 жылы олардың жобасын сызып, қағаз бетіне түсірген. Соның нәтижесінде осы 

қоныстарға 1962 жылы қазба жұмыстарын жүргізу барысында, үш үйдің орны зерттелді. Сол 

қоныстардың бірі осы жылы Суықбұлақ қонысыда қазылып зерттелді. Әлкей Марғұланның 

пікірінше, бұл қоныс Қарқаралы қаласынан 2-2,5 км. жерде Суықбұлақ өзенінің бойында 

орналасқан. Қоныстың үйлері өзеннің бойына ұзыннан орналасып, бір шеті тау беткейіне 

дейін созылып жатыр. Орман шаруашылығының тоғайдың шетін өрттен сақтау үшін 

жыртатындығынан қоныстың мәдени қабаттары бүлінген. Ә.Марғұлан бүлінбеген екі үйдің 

орнына ғана қазба жұмыстраын жүргізгендігін жазады. Қазба жұмыстарының нәтижесінде 

үйлердің арасынан металл балқытқан пештің қалдығы табылған. Оның көлемі 1,30х1,25 м, 

тереңдігі 18-20 см. Пештің қабырғалары іш жағынан таспен қаланған, іші ағаш көмірдің 

күліне толы. Пештің жан-жағында, қоныстың мәдени қабаттарында темір рудасының, оның 

балқыған шлактарының қалдықтары, тастан жасалған еңбек құралдары жиі кездесетіндігін 

өзінің «Древняя культура Центрального Казахстана» еңбегінде жазады [3, 245]. Қоныстан 

шыққан қыш ыдыстарының өрнектеріне, үйлердің конструкциясына қарап, Ә.Марғұлан 

Суықбұлақ қонысын қола дәуірінің өзі зерттеген және оны Беғазы – Дәндібай мәдениеті деп 

атаған кезеңге жататындығын айтады.Сонымен қатар академик Ә.Марғұлан ХХ ғасырдың 

60-жылдарында өлкетанушы Л.Ф.Семеновпен бірге қайтадан Суықбұлақ, Қарқаралы 1-2 

қоныстарын, Еңбексүйгіш, Нарбас молаларын да зерттеген. 

1946-1960 жж. арасындағы Қарқаралы өңірінің ескерткіштерінің тас дәуірі әлі толық 

зерттелмеген. Соған байланысты бұл дәуірге арналған археологиялық ғылыми еңбектер де 

аз.  

Қарқаралы өңірінің археологиялық ескерткіштері жоспарлы түрде 1980 жылдардан 

бастап Қарағанды Мемлекеттік университетінің ғалымдарының басшылығымен зерттеле 

бастады. 

ХХ ғасырдың 80-жылдарынан бастап Е.Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің 

археолог ғалымдары қазба жұмыстарын жүргізді. 

Экспедиция жетекшісі профессор В.В. Евдокимов болды. Соның құрамында болған 

жас археолог А.Ю.Чиндин Домалақ тас, Акимбек тұрақтарындағы мезолит және энеолит 

дәуірлерінің ескерткіштеріне қазба жұмыстарын жүргізді. Экспедиция жұмысы барысында 

неолит дәуірінің Нұркен ауылынан солтүстікке қарай 6 км. Жарлы өзенінің бойында жатқан 

Жарлы және Иманқұм тұрағын қазған. Жарлы тұрағынан көптеген шақпақ тастардан еңбек 

құралдары, ішінде садақтың жебелері және қырғыштар табылған. Иманқұм тұрағынан 20-дан 

астам шақпақ тас құралдар табылды, оның ішінде дөңгелек тәріздес нуклеус, тас балта, 

қырғыштар, т.б. еңбек құралдары шықты. Сонымен қатар археологтар Аштас ауылының 

солтүстік-шығысында орналасқан Ақбай-Қызылбай тұрағын қазып, одан оннан астам шақпақ 

тастан жасалған еңбек құралын тапқан. Осы ғалымдардың келесі қазған нысаны – Қасым 

Аманжолов ауылының солтүстік-шығысындағы Ақжайлау жеріндегі Қасым тұрағы. Бұл 

тұрақтан да оннан астам шақпақ тас еңбек құралдары шықты. Ол бұдан басқа Кент ауылынан 
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шығысқа қарай 1 км. жерде орналасқан Кент тұрағында археологиялық қазба жұмыстарын 

жүргізді. Зерттеу нәтижесінде шақпақ тастан жасалған еңбек құралдары табылды [4;153].  

Жалпы Қарқаралы өңірінің шақпақ тастан жасалған еңбек құралдары палеолит 

дәуірінің мустье кезеңінен бастау алып, неолит, энеолит дәуірлерінің ескерткіштерімен 

аяқталады.  

ХХ ғасырдың 80 жылдарында жақсы зерттелген қола дәуірінің алғашқы кезеңіне 

жататын ескерткіштің бірі – Нұртай зираты, ол Қарқаралы ауданының Талды елді мекенінің 

солтүстік батысқа қарай 5 км. қашықтықта орналасқан. Осы аймақтан 22 қорғанның 

орындары табылып, олардың16-сына қазба жұмыстары жүргізілген. 

Қорғандардың диаметрі 10 – 16 м, биіктігі 0,3 – 0,7 м., жан-жағын үлкен қалақ 

тастармен қоршаған. Адамдарды бүктетілтіп тас жәшіктердің ішіне жерлеген, бас жағынан 1-

3 қыш ыдыстар кездеседі, одан басқа қола пышақтар, садақтың ұштары, біз, қоладан 

жасалған әшекей бұйымдардан браслеттер, алқалар, моншақтар, сүйектен жасалған 

заттардан ұршықтың бастары, тістен жасалған моншақтар, асықтар табылған.  

Қарқаралы өңіріндегі қола дәуірінің тағы бір ескерткіші Сатан зираты, ол Қарқаралы 

ауданындағы Қасым Аманжолов ауылының солтүстік батысында орналасқан. Ескерткіш 

Талды өзенінің жағасында ұзынынан тізіле орналасқан, жалпы саны 16. Қазба жұмысы 6 

қорғанға ғана жүргізілді, қорғандардың диаметрі 8 – 13 м., биіктіктері 0,6 – 1,15 м., жан-жағы 

қалақ тастармен қоршалған. Қазба жұмысы кезінде қорғанның астынан көлемі 3,8х 3,9х2,0 

м., тереңдігі 1 – 1,37 м. жерлеу алаңдары анықталған. 

Жерлеу алаңының ішіндегі адамның қасында қыш ыдыстармен, қола әшекей 

бұйымдармен қатар ағаштан жасалған арбаның қалдығы шықты. Арбаның тертесімен 

қосқандағы ұзындығы 270-300 см., қалқанының көлемі 120х90 см.; арбаның жерден биіктігі 

50-55 см. Бұл Қазақстан территориясында сирек кездесетін заттай дерек, ғалымдардың 

болжауынша б.ғ.д. XVII-XVI ғасырларға жатады.  

Археологтардың болжауынша бұл өңірде қола дәуірінің орта кезеңіне дейін жататын 

ескерткіштер: Нүркен, Қопа, Қопа-1, Алтынөзек, Еңбексүйгіш, Бозінген.  

Қорғандардың көбі ерте заманда тоналған, дегенмен қоладан жасалған аттың 

тағалары, қола моншақтар, сүйек садақтың оқтарының ұштары, көптеген қыш ыдыстар 

шықты. 

Қарағанды университетінің археологиялық экспедициясының ғылыми-зерттеу 

жұмысынң барысында Қарқаралы ауданының Н. Әбдіров ауылынан солтүстікке қарай 4 км. 

жердегі қола дәуірінің Қопа деп аталатын зиратының орнына В. Евдокимов қазба 

жұмыстарын жүргізді. Қазба жұмысының барысында тас жәшіктердің ішіне адамдар 

бүктетіле жерленгендігі, адам сүйегінің қасында қыш ыдыстармен қатар қоладан жасалған 

әшекей бұйымдар: білезік, сақиналар, сүйектен жасалған моншақтар, жебелер, т.б. заттар 

кездеседі. 

Қарқаралы ауданының Кент ауылының шетінде, Байшұра өзенінің жағасында 

Еңбексүйгіш деген жердің атымен аталатын зират бар. Бір ерекшелігі осы жерде үш дәуірдің 

- қола дәуірінің, ежелгі темір ғасырының және орта ғасырлық қорғандар мен ескерткіштері 

бірге кездеседі. Олардың көлемі 5 гектар жерді қамтиды. Осы жерде қола дәуірінің 8 

қорғанына қазба жұмыстарын жүргізілген. Қазба жұмысының нәтижесінде қорғанның 

сыртын көлемі 2,25-4,75-1,5х3,8 м тігінен қойылған тас плиталармен қоршағандығы 

анықталды. Ортасында тас жәшік, ішінде бүктетіле жерленген адамның мүрдесі жатыр. 

Оның бас жағында сырты геометриялық өрнек салынған қыш ыдыстар, қоладан, сүйектен 

және тастан жасалған еңбек құралдары, әшекей бұйымдар.  

ХХ ғасырдың 80-жылдары Қарағанды мемлекеттік университеті археологтарының 

қазба жұмыстарының барысында Қараағаш, Донғал, Дермен, Қоштан, Қопа, Әкімбек, 

Донғал, Домалақтас қоныстары қазылды [5; 76]. 

Қарқаралы өңіріндегі белгілі Қызылкент шатқалында Беғазы-Дәндібай мәдениетіне 

жататын 12 ескерткіш бар. Солардың ішінде жүйелі түрде зерттеліп келе жатқан Кент 
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қонысы. Оның көлемі 30 га. жерді алып жатыр. Осы алаңда 100-ден астам үйдің орны 

кездеседі. Ғалымдардың болжауынша Кент қонысының өзінде 1500 адам тұрған. 

Негізгі кәсібі мал шаруашылығы мен егіншілік, сонымен қатар сүйектен, тастан еңбек 

құралдарын, әшекей бұйымдар жасайтын шеберханалардың орындары кездеседі. 

Кент қонысының ішіндегі үйлердің арасында, өзенге жақын жерлерде үлкен тас 

қоршаулар кездеседі, осындай қоршаулар саны үшеу, біріншісінің көлемі 60 х 48 м., 

екіншісінікі – 58 х 20 м, үшіншісінің тастары әр жерлерінде ғана сақталған. Қазіргі сақталған 

биіктігі 0,5-0,9 м, ал кезінде қандай биіктікте болғандығы белгісіз, себебі бұл ескерткіштің 

тастарын жергілікті тұрғындар құрылысқа тасып алып кеткен. 

Қазба жұмысының барысында табылған сүйектерді зерттеу нәтижесінде 48,8% қой-

ешкінің үлесіне тиеді, 26,5% сүйек сиырдың, ал 21,2% жылқының сүйектеріне тиесілі. Егін 

шаруашылығының болғандығын дәлелдейтін еңбек құралдарынан қола орақтың, пышақтың 

және тастан жасалған түрендердің ұштары, диірмендер, келі-келсаптар, үккіштер, т.б. еңбек 

құралдары болғандығы дәлелденді. 

ХХ ғасыр 80-жылдарының аяғынан бастап Ә. Марғұлан атындағы археология 

институтының А. Бейсенов басқарған «Сарыарқа» деп аталатын археологиялық 

экспедициясы Қарқаралы өңіріндегі ежелгі темір дәуірінің ескерткіштерін кешенді зерттеді. 

Солардың ішінде Нүркен-2 қорғаны. Ол Нүркен ауылынан оңтүстікке қарай 10 км. жерде, 

Қарқаралы-Бейбітшілік автожолының бойында жатыр. Ең үлкен қорғанның диаметрі 41 м, 

биіктігі 4,3 м. Қорғанның тастан, балшықтан тұрғызылған үйіндісінің астында көлемі 2 х 2,2 

м. жерлеу камерасы шықты. Жерлеу камерасына кіретін 15 м. дәліз-домыс бар, ені 0,7-1 м., 

көлемі 0,9-1 м., үлкен қалақ тастардың тігінен қойылған тізбегінен жасалған. Жерлеу 

алаңынан шамамен 40-50 жастарда екі адамның сүйегі табылған. Қорғаннан аттың үстінде, 

басында шошақ бөркі бар сақ жауынгері бейнеленген қоладан жасалған белдіктің тоғасы 

табылған [6; 173-199]. 

2000 жылдан бастап археолог А. Бейсеновтың басшылығымен ежелгі темір дәуірінің 

қоныстары кешенді зерттеле бастады. Соның нәтижесінде Қарқаралы өңірінде 30-дан астам 

ежелгі темір дәуірінің қоныстары бар екені анықталды. Солардың бірі 10 мың кв. м. алаңды 

алып жатқан Сарыбұйрат қонысы. Қоныс шағын үйлерден және оны қоршаған шаруашылық 

алаңдарынан тұрады. Үйлердің қабырғалары биіктігі 0,5-1 м., тастардан қаланған [7; 16-20]. 

Сонымен қатар ғалымдар өздерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын Керегетас және 

Едрей қоныстарында жүргізді. Соның бірі, Едрей қонысының 170 кв. м. ауданы және 

Керегетас қонысының 256 кв. м. көлемдегі мәдени қабаттарын қазба жұмыстарын жүргізді. 

Соның нәтижесінде қоныстардан негізінен қыш ыдыстардың сынықтары, жер жыртатын тас 

соқаның ұштары, диірмен, дән үккіштер, тас балғалар табылды.  

Ғылыми жұмыстың келесі бір сатысы сақ заманының 7 үлкен қорғаны Талды-2 

қорымының қазылуы болады. Қорғанның диаметрлері 30-35 м., биіктігі 2-3,5 м., 7 қорғанның 

алтауы жерлеу орындары, ал жетінші қорған, сол ортаның ас беріп, діни-ғұрыптық рәсім 

өткізетін орны болған деп болжайды. Осы зерттеу жұмыстары барысында №5 қорғанда 30-35 

жастағы ер адамның және 50-55 жас шамасында ер адам мен әйел жерленгені анықталды. 

Осы  қорғаннан екі жүзге жуық ірі алтын әшекейлер, жиырма екі мыңнан астам ұсақ алтын 

әшекей бұйымдар табылды. Аң стилімен құйып жасалған бұйымдар кісе белдіктерге, 

портупей қайыстарға, киімдерге тігіліп жапсырылған, ал мыңдаған ұсақ түйіршік алтындар 

шалбардың балақтарымен камзолдың өңірлеріне тігінен жапсырылған. 

Қарқаралы өңірінде ұзақ уақыттан бері кешенді археологиялық зерттеу жұмыстары 

Қарағанды қаласынан оңтүстік-шығысқа қарай 280 км. қашықта Қарқаралы мемлекеттік 

ұлттық табиғи паркінің аумағында орналасқан Алат металлургтер қонысында жүріп жатыр. 

Қоныс Кент тауы мен Байшора өзеннің арасында орналасқан, үйлері бір шақырым жерге 

дейін созылып жатты. Сырт қарағанда диаметрі 10 м. асатын қатар-қатар орналасқан 

үйлердің орындары үш топқа бөлінген, әрбір топтағы үйлердің арасы 150-200 м. Соңғы он 

жыл ішінде осы топтың Алат-2 және Алат-3 тобындағы үйлердің орындары қазылды. 
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Алғашқы қазба жұмысы 1991 жылы басталды. Ал 2004 жылдан бастап, С. Жауымбаев және 

В.Евдокимовтің басшылығымен кешенді қазба жұмысы бүгінге дейін жүргізіліп келеді [8; 

34-39]. 

Қазба жұмысының нәтижесінде Алат қонысы негізінен металлургтер мекендеген деп 

тұжырым жасалды. Мәдени қабаттың қалыңдығы 1-1,2 м. және екі мәдени қабаттан тұрады, 

төменгі мәдени қабатында мысты қорытқан пештердің орындары, мыс рудалар, қоладан, 

сүйектен жасалған еңбек құралдары шығуда, ал жоғарғы мәдени қабаттан темірді балқытқан 

күрделі пештер, рудалар, қола заттар  табылуда, бір айта кететін мәселе екі мәдени қабаттан 

да шығып жатқан қыш ыдыстардың сынықтары б.ғ.д. ХІІІ-ІХ ғасырларға жатады, яғни 

Беғазы-Дәндібай кезеңіне сәйкес келеді.  

Қоныстың шығыс шетінде өндірістік металлургиялық алаң орналасқан. 

Стратиграфиялық жағынан екі құрылыс қабаты бөлінген. Төменгі алаң қола құю өндірісіне 

арналған (мәдени қабаты жер бетінен 0,5-1м деңгейде), жоғарғы шамамен темір және 

жартылай қола өндіруге арналған (мәдени қабаты 0,4-0,45 м деңгейге дейін).  

Қазба жұмысының барысында тұрғын үйдің орнынан №1 қола балқыту пеші табылды. 

Пеш қабырғаларының  қалыңдығы 2 см болатын қызыл түсті саз балшықпен сыланған, 

түбінің қалыңдығы 2-3 см. Жоғары мәдени қабаттан осындай мысты қалайымен қосып 

балқытқан 5-пештің орны табылды.  

2016 жылы археологиялық қазба жұмысының барысында Алат қонысынан темір 

балқыту пешінің қабырғалары анықталды, оның жанында темір кені, темір шлактар және 

керамикалық шүмектер табылды. Археологиялық жұмыстарға тікелей қатысқан жапондық 

археолог ғалым, профессор Я.Муракамидың тұжырымдамасы бойынша пеш эллипсоидтық 

пішінге ие, пештің диаметрі шамамен 30 - 40 см, ал тереңдігі шамамен 30 см. Пеш 

қабырғалары үшбұрышты және тастармен қапталған. Пештің шыға берісінде жерден 

жасалған эллипсоидтік өндірістік шұңқыры бар. Пеште, сондай-ақ өндірістік шұңқырдан, 

темірдің кішкентай кесектері, шлактар, кендер, жануарлардың сүйектері табылды. Сонымен 

қатар, пештің жанында кен сынықтары мен шлактар табылды. 

Пеш темір балқыту үшін арнайы жасалған. Пештен шыққан шлактарды және оның 

айналасында жатқан рудаларды Жапонияның Осака қаласындағы арнайы талдауға жіберілді. 

Оның нәтижесі төмендегідей:  

1. Алат қонысының пештерінен табылған темір мен шлак кесектері балқытылған шлак 

емес, тазартылған (қайта өңделген) болып табылады. Яғни, бұл пеш басқа пеште 

балқытылған темір кесектерін өңдеу үшін қолданылды. 2. Шлактарда темір құралдарының 

фрагменттері табылды. 3. Шлактардың ішінде сульфиттер ((Mn*Fe) S) анықталған, оның 

құрамында мысты тазарту кезінде екінші рет қолданылған темір бар екені анықталған. 

Осылайша, табылған заттардың құрамын талдау нәтижесінде, осы балқыту пешінде материал 

ретінде пайдаланылатын темірдің кішкентай фрагменттері мыс өндіруге арналған қоспа 

болып табылғандығы анық болды. Кеннен мысты балқыту үшін темірді қосып, қорытқан. 

Бұл жағдайда мыс дайындау процесі айтарлықтай жеңілдетіледі. Темір фрагменттері өндіріс 

үшін қосалқы элемент болып табылады [9;14-32].  

Осылайша, Алат тұрағындағы пеш темір рудасы мен темір фрагменттерін балқытуға 

қызмет етті. Осы тұрғыдан алғанда Алаттағы металлургиялық пештің маңызы үлкен. Өйткені 

әлемдік археология ғылымында осындай технологиялық жолмен мыс қорыту процесіне темір 

рудасын қосудың мысалы Израильде Тимп Вэлли тұрақтарынан табылғандығы тіркелген. 

Тимп Вэллиде де мыс қарулардың құрамында темір фрагменттері көп мөлшерде табылған. 

Сондықтан Алат қонысындағы ежелгі тұрғындар бұдан 2000 жыл бұрын Таяу Шығыста – 

Израильде пайда болған металл өндіру технологиясы сияқты технологияны жақсы білген деп 

қорытынды жасауға болады. Осыған орай Алат тұрағындағы археологиялық қазба кезінде 

табылған металлургиялық пешті Орталық Азиядағы темір өндірісі технологиясының 

тарихын түсіну үшін өте маңызды деп айтуға болады.  
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Сонымен қатар Алат қонысындағы пештің маңынан табылған жануарлар сүйектеріне 

Жапониядағы Эхиме университетінің зертханасында радиоуглеродтық анализ жасалған. 

Талдаудың нәтижесінде Алат қонысының жасы б.з.д. ХІІІ ғ. жатады деген қортындыға 

келдік. 

Қорытынды 

Қорыта келгенде, Қарағанды облысының Қарқаралы ауданының археологиялық 

ескерткіштерін зерттеу барысында аймақта жүзден аса ескерткіш бар екені анықталды. Бұл 

өлкеде адам баласы ежелгі заманнан -  палеолит, мезолит, неолит дәуірінде мекендеген. 

Ежелгі тұрғындар қола дәуірінде осы аймақтың жер бетінде молынан кездесетін мыс кенінің 

тотыққан түрін және қалайы т.б. металлдарды балқытқан арнайы қоныстары анықталды. 

Оның себебі, Кентөбе, Ойлысай сияқты тотыққан темір кендерінің жақын болуы б.ғ.д. ХІІІ-

ІХ ғасырлардың өзінде ежелгі адамдар темірді балқытуды білген,оның дәлелі Алат, 

Сарыбұлақ, Қарқаралы т.б. қоныстардағы пештердің орындары.  
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ПОНЯТИЕ «ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ» И КОНЦЕПЦИЯ ЕГО РАЗВИТИЯ 

В КАЗАХСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 

Зуева Л.И.,  к.и.н., доцент 

 

Само понятие «историческое сознание» зародилось в Германии в XIX веке и нашло 

свое отражение в трудах В.Дильтея и Ганса -Георга Гадамера. Начиная с 70-х гг. ХХ века 

концепция «историческое сознание» начинает рассматриваться немецкими учеными в 

контексте исторической науки и исторического образования.  В 1995 г.  Институтом истории 

им. Ч.Валиханова была разработана Концепция становления исторического сознания в РК. С 

2004 начала реализовываться госпрограмма «Культурное наследие», которая осуществлялась 

вплоть до 2011г., а в   Стратегия «Казахстан -2050» от 14 декабря 2012г. также поднимается 

вопрос о национальной идентичности и формировании исторического сознания. Затем была 

разработана в 2013г. специальная программа под названием «Народ в потоке истории» (по 

инициативе Н.А.Назарбаева, и после выступления госсекретаря РК М.Тажина),   

2 октября 2013г.  вышла статья Назарбаева Н.А. «Воплощение мечты Аблая» о 

необходимости переосмысления истории, следующим этапом стала идея Патриотического 
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акта «Мәңгілік Ел» [1] и Послание Первого Президента «Нурлы жол- путь в будущее» 17 

января 2014г.   

В настоящее время специально созданный еще в 2002 г. Центр при университете в 

Британской Колумбии проводит комплексные исследования взаимосвязи таких направлений 

как- историческое образование, историография, коллективная память, историческое сознание 

и т.д.  

В РК Институт истории государства проводит работу по созданию новой Концепции 

формирования исторического сознания на постсоветском пространстве в современных 

условиях. В 2015 г. он провел даже международную конференция посвященную этой 

проблеме. Кроме того, следует учесть, государственную программу «Рухани жаңғыру» [2], 

и статью «Семь граней Великой степи» (21.11.2018). 

Современное развитие цивилизации привело к возрастанию роли научно-

технического прогресса в обеспечении конкурентоспособности государств. Возникло 

понятие об «интеллектуальном капитале» как ведущем факторе устойчивого развития 

организации и страны в целом. Однако нельзя забывать и о том, что массовое использование 

наукоёмких технологий, новых материалов и оборудования также изменяет требования к 

персоналу, специалистам в разных сферах жизни общества. 

В настоящее время основным источником богатства нации становятся не финансовый 

капитал, труд или природные ресурсы, а знания. Собственно знания человека, получаемые в 

течение всей его жизни, формируют его интеллектуальный капитал. Следовательно, в 

современном обществе именно интеллектуальный капитал становится основой богатства 

нации. 

Интеллектуальный капитал воплощен в запасе и потоке знаний, творческих   

способностей, опыте решения инновационных проблем, культуре и мотивации умственного 

труда, используемых производительно и повышающих доходы человека, общества, страны. 

Индивидуальный интеллектуальный капитал неотделим от личности специалиста, 

инноватора, и воплощается в объектах оптимально используемой интеллектуальной 

собственности и авторских прав. 
Концепция становления исторического сознания в 1995 года определила стратегию 

развития исторического образования днако до сих пор ведутся дискуссии, а единой 

Концепции, учитывающей все изменения, произошедшие в стране и, несмотря на наличие 

специализированных научных институтов, так и не удалось разработать [4-7]. От этого 

страдает школьное историческое образование, так как нет четко определенных ориентиров, 

какие знания по истории мира и отечественной истории нужны для гармонично развитой, 

креативно мыслящей и конкурентоспособной личности в услои науки в Республике 

Казахстан на 15-20 лет [3]. Ведь другой обновленной Концепции до сих пор нет! Между тем, 

разработка Концепции – это задача академической науки! Все основные положения 

Концепции должны были быть осуществлены до 2010 или 2015 гг., овиях проведения 

многочисленных и непрерывных реформ. Концепция была представлена тремя важными 

составляющими частями. 

1 часть - основные приоритеты исторических знаний. В современных условиях -это  

комплексные исследования по историческому образованию в РК, проблеме коллективной 

памяти казахстанцев,  по истории формирования исторического сознания за рубежом и в 

нашей стране, проблеме национальной идентичности и единства, взаимосвязи всемирной и 

отечественной истории, научной периодизации истории Казахстана, нового понятийного 

аппарата, т.к.  даже само понятие «историческое сознание» трактуется по-разному. 

2 часть - проблемы исторической науки. При этом надо учитывать, что за годы 

независимости это не только тема государственности казахов, но и другие актуальные темы 

современности, т.к. за  сравнительно небольшой период возникли целые направления в 

исторических исследованиях, нужны комплексные фундаментальные исследования по 

целому ряду тем, не только по истории Казахстана, но и мира. 
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3 часть - перспективы исторического образования и просвещения.  Если мы 

провозгласили необходимость постоянного совершенствования знаний на протяжении всей 

жизни, мы не можем остановить начавшийся процесс. Необходимо продолжить то, что было 

обозначено в прежней Концепции и добавить, например, разумные возможности 

цифровизации, дистанционного обучения и использования ИКТ. Рассмотрим основное 

содержание прежней Концепции с учетом современных реалий. 

Первый раздел был посвящен характеристике современного состояния исторических 

знаний в 1995 г. Тезисно это выглядело следующим образом. 

Основные приоритеты исторических знаний: 

-идея принадлежности к евразийской культуре, 

-развитие на территории Казахстана оседлой и кочевой цивилизаций, 

-развитие городской культуры как части оседлой и кочевой цивилизаций, 

-восприятие казахской культурой ценностей исламской цивилизации, 

Изучение феномена номадной (кочевой) цивилизации,  

-полиэтничности,  

-многоконфессиональности,  

-непрерывности истории Казахстана,  

-преемственности культур,  

-автохтонности казахов для территории страны, 

Проблемы исторической науки: 

История Казахстана изучалась как часть истории СССР, а не мировой истории, в ней 

присутствовали догмы, схематизация, упрощения и натяжки. Помните это положение? Но 

что изменилось за долгие годы существования Первой Концепции? Поскольку сама 

всемирная история изучается в школе в крайне урезанном варианте, найдите, где во 

всемирной истории есть упоминание о кочевой цивилизации?  Истории Казахстана там нет, 

так как считается что есть специальная самостоятельная история Казахстана как школьная 

дисциплина. 

Для изучения истории характерно было моноцентристское мировоззрение, 

ориентированное на европейскую цивилизацию. Но ведь и сегодня, мало что изменилось, 

ориентация на европейскую цивилизацию так и осталась, несмотря на востоковедческий 

подход декларируемый, но ничем не подкрепленный. Посмотрите обновленные программы, 

где в истории Древнего мира изучаются две  восточные страны -Индия и Китай! А в 7 классе 

добавляются   Япония и Османская империя. 

Наследие Востока оценивалось как архаичное, традиционное, патриархальное. 

Недооценивалась роль кочевых цивилизаций.  Наследие Востока упоминается, но глубоко не 

изучается и не используется в полной мере, даже в старших классах. А ведь научные труды 

Аль Фараби, Ю. Баласагунского, Коркыта, целой плеяды замечательных жырау имеют не 

только обучающий характер, но и воспитывающий. Ни в рамках школьной дисциплины 

«казахская литература», ни на уроках истории не оказалось достаточного времени, чтобы 

понять глубину и важность их идей, и размышлений о жизни народа. И как мы хотим 

сохранить духовные традиции?! 

Проблемы исторической науки: 

Идеологизация, линейность одномерного эволюционализма, классовый подход, резкое 

противопоставление «белого» и «черного». Основные источники по истории Казахстана в 

основном переводные, с русского языка, работы зарубежных авторов запрещены.  

Сейчас, наоборот, большее внимание уделяется именно зарубежным авторам, а не 

богатому наследию казахского народа, что безусловно мешает определить его место и вклад 

в развитие общечеловеческой цивилизации.  

Отсутствие признанной периодизации истории Казахстана. Старый понятийный 

аппарат. Многие вопросы не получили должного освещения: история присоединения 

Казахстана к России, развитие Казахстана в составе СССР, переселение, депортация 
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народов, история духовной культуры, история казахской диаспоры. Необходимость 

переосмысления древней, средневековой, новой и новейшей истории Казахстана, различия 

между историей страны и историей этноса. 

Эти проблемы остались до сих пор актуальными и продолжают разрабатываться 

отечественными историками.  

Перспективы исторического образования и просвещения: 

обновление исторического образования, написание школьных учебников,  

улучшение системы подготовки профессиональных историков,  

развитие послевузовского образования, издание источников по отечественной 

истории,  

создание телепередач, выпуск книг, посвященных историческим личностям и т.д. Это 

все делается, и этот динамичный процесс нельзя останавливать. Эта часть Концепции 

требует лишь более четкого обоснования, в чем проявляется обновление исторического 

образования в условиях глобализации, что можно и нужно заимствовать, а что сохранить как 

особенное, уникальное в системе обучения и воспитания. Как сохранить непрерывность 

образования на всех уровнях и избежать дискретности в системе исторического обучения, 

которая имеется сейчас, так как программы составлены без учета возрастных особенностей 

школьников и логики изучения предметов «История мира» и «История Казахстана». 

Историческое сознание формируется: 

Семьей - здесь тоже необходимо внести определенные коррективы. Большинство 

семей в Казахстане самоустранились от этой работы, в доме нет портретов предков, 

фотоальбомов, родители вечно заняты работой или ее поисками, не беседуют с детьми, не 

рассказывают им о семейных традициях.  Даже чтение на ночь любимых сказок и пение 

колыбельных – большая редкость! Каждый член семьи имеет гаджеты и все время находится 

в некоем виртуальном мире. «Страшно далеки дети от своих родителей»! Членам семьи даже 

не нужно разговаривать, все молча смотрят ролики, ищут информацию, делают селфи! 

Чтобы собраться за обеденным столом, звонят друг другу из соседних комнат! Да и общение 

обходится небольшим перечнем знаков и смайликов! «Ок» - означает все мыслимые и 

немыслимые эмоциональные переживания собеседников! 

Школой - по мере возможности работа ведется, но не систематически, и, конечно, без 

учета развития личности учеников! Учителям некогда из-за увеличившейся нагрузки по 

проверке письменных школьных заданий, выполненных такими почерками, что их нужно 

расшифровывать, а самим ученикам -  в связи с трудностями перехода на дистанционный 

формат обучения. Что касается новых требований по оформлению краткосрочного 

планирования, то, хотя в разработках указано: воспитательная задача темы, но в рефлексии 

учителя эту графу довольно часто оставляют пустой! Они не фиксируют, что получилось на 

уроке лучше всего и где может быть резерв для большей эффективности обучения. 

Средствами массовой информации (СМИ) -  газеты и журналы, которые  в советское 

время  выписывали все члены семьи, малыши - «Колобок» и «Мурзилка», пионеры- журнал 

«Пионер», комсомольцы газету «Комсомольская правда», папы- «Известия», «Труд», 

«Правда», «Человек и закон», «Знание-сила», « За рулем»,  мамы – «Работница», «Здоровье», 

«Огонек», а  сейчас  не выписывают из экономии средств  и не читают газеты и журналы в 

бумажном формате, пользуясь исключительно электронными изданиями. Мы все чаще 

говорим о клиповом мышлении наших детей, им не нужно самим думать, учить стихи или 

таблицу умножения, они с трудом понимают и передают содержание текста, не в состоянии 

выделить главное, отделить правду от лжи. Кроме того, Интернет-сайты содержат очень 

много разноречивой информации, в которой трудно разобраться и подростку, и взрослому! 

Литературой – литература, которая всегда была воспитательницей душ, перестает 

играть эту важнейшую роль в жизни общества.  Потому, что цифровой формат (когда ты 

настроение передаешь смайликами и другими знаками, не словами, выражениями, 

умозаключениями) практически отучает от чтения, от запоминания стиля автора, от выбора 
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качеств и поведения, сродни героям выдающихся произведений, в том числе на 

историческую тему. Кто о них знает в современных условиях?! Кто выбирает себе 

историческую личность, которой стремится подражать? Вряд ли вы найдете больше 2-3 

учеников в классе. 

Искусством – такая работа проводится, но эпизодически, часто без достаточного 

информационного обеспечения. Виртуальные музеи и картинные галереи, спектакли, 

концерты и аудиокниги не всегда доступны всем детям по объективным причинам 

(финансовые трудности, отсутствие компьютера, Интернета). 

Архивами – работа в архивах носит сугубо индивидуальный, а не массовый характер, 

и потом не так много архивных изданий, сборников, доступных широкой публике из-за их 

небольшого тиража. 

Культурно-просветительной работой (музеи, краеведение, туризм) – эта деятельность 

пока еще на этапе становления и недостаточно развита!  Краеведение стало школьной 

дисциплиной и помогает формировать интерес к истории родного края. Но, в условиях 

карантина, и она пришла в упадок. 

Таким образом, можно утверждать, что нам есть над чем работать и что мы можем и 

должны улучшить. 

Универсализация исторического сознания и поиски культурно-исторической 

идентичности составили, на наш взгляд, суть историографической ситуации современного 

научного сообщества. Глобальное есть антипод национально-территориальному, точно так 

же идеи глобализации противоречат идее национальной идентичности, о которой так часто 

говорят в последнее время в Казахстане. Тогда как быть с обычаями и традициями народа, 

накопленными за тысячелетия развития «Рухани жаңғыру»?! Как быть со стремлением 

сохранить национальную идентичность? Не является ли этот интерес к национальной 

идентификации временным, искусственно подогреваемым в связи с какими-либо частными 

интересами? Не является ли стремление сохранить национальное своеобразие 

эгоистическим, заведомо обреченным на провал, сопротивлением естественному процессу 

глобализации? Как быть с национальным кодом «Мәңгілік Ел»? 

Наметившаяся тенденция к стиранию политических и экономических границ на 

основе построения  единого экономического пространства и системы коллективной 

безопасности делает вопрос о необходимости национальной идентификации не таким 

очевидным, чем в те времена, когда различие на «друзей» и «врагов» и инстинктивная 

согласованность совместных действий в общественном труде этнической группы были в 

прямом смысле «вопросом жизни и смерти». 

 В случае положительного ответа на вопрос о том, почему вообще необходимо 

сохранять национальную идентичность, потребуется определиться с механизмами, которые 

эффективно выполняют функцию хранения национальной памяти и воспроизводства 

национальной идентичности, с ролью, которую, в связи с этим, приобретает история. «Ф. 

Артог не был первым, кто заметил, что связь исторической науки с прочностью чувства 

национальной целостности, важностью национальной идентификации, сохранением 

национальной уникальности не так уж необходима. Сначала М. Хальбвакс увидел в истории 

лишь одну из форм коллективной памяти, а затем П. Нора и вовсе обнаружил в них 

непримиримый антагонизм. Кроме того, сама постановка вопроса о необходимости 

сохранения памяти нации косвенно указывала на то, что механизмы её сохранения, 

институты памяти перестали выполнять свою функцию» [8]. 

«Вхождение в глобальную цивилизацию предполагает, что разнообразие нужно 

сохранять, но при условии понимания его не как содержания, а как формы. Исторический вес 

имеет главным образом сам «факт» разнообразия, и в меньшей степени то конкретное 

«историческое содержание, которое придала ему каждая эпоха». ЮНЕСКО через систему 

договоров и хартий учла (по крайней мере, частично) эту позицию. Во многом именно 

поэтому стала разрабатываться Международная Конвенция о культурном разнообразии» [8]. 
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Но мы должны четко понимать, что подобное формальное отношение к исторической 

памяти и исторической традиции неизбежно приведет к потере уникальности, своеобразия 

национальной культуры, утрате нравственно-духовных черт молодого поколения. 

На рубеже XX и XXI вв. в мировой исторической науке происходит определенная 

переориентация в мышлении и практике историков.  XX век, с его гуманитарными 

катастрофами двух мировых войн, тоталитарными режимами, уничтожением окружающей 

среды, показал противоречивость прогресса, усилил сомнения в смысле жизни, а 

следовательно, и в смысле истории. Познавательные возможности исторической науки стали 

проблематичными. А ведь еще в 70-е годы XX в. казалось, что историческая наука достигла 

пика научности: изменила свои методы, цели и структуры, обогатилась 

междисциплинарными связями, обратилась к исследованию материальной культуры, 

цивилизаций и менталитета, расширила источниковую базу за счет неписаных свидетельств - 

археологических находок, образных представлений, устных традиций.  
«Современный аспект исторического познания предполагает применение 

синтетического подхода как одного из инновационных методов углубленного и системного 

анализа исторического процесса. В данной концепции историческое сознание аккумулирует 

в себе происходящие изменения в единстве пространства и времени во всех сферах развития 

общества. Материальные и духовные факторы рассматриваются во взаимодействии и 

взаимовлиянии, что способствует рассмотрению исторического процесса в единой целостной 

форме» [9]. 

Противоречивый, драматический этап в жизни всех государств на постсоветском 

пространстве привел к переосмыслению прошлого, попыткам переписывания истории. Все 

чаще и чаще звучит критика в отношении манипулирования и деформации исторического 

сознания. Представление об историчности бытия общества стало доминирующим в сознании 

наших современников. Соответственно и изучение исторического сознания стало иметь 

самое непосредственное отношение к осознанию современного состояния общества, 

понимания причин кризисных явлений и поиску путей их преодоления.  

Не менее важны для понимания исторического сознания такие его глубинные 

основания как историческая память и историческая традиция. Историческую память следует 

понимать как форму социальной памяти, которая представляет собой систему 

приобретенного исторического опыта. Выражая опыт прошлого, память организуется в 

целую систему, позволяющую передать необходимые сведения наиболее действенным 

способом. Историческая память выступает в виде сложного духовного феномена, который 

позволяет обществу поступательно развиваться, формировать свою идентичность и 

обеспечивать преемственность, связь времен и поколений. Она выступает фундаментальным 

свойством человеческого общества. 

Историческое сознание можно понять лишь исходя из традиции нашего времени. 

Историческое сознание, исходя из современного опыта, продвигается дальше в прошлое, 

анализирует и настоящее, строит прогнозы на будущее. В итоге оно влияет и на саму 

традицию, так как само сознание оказывается частью ее.  

История как процесс познания прошлого, включает отбор и сохранение исторического 

опыта. Способность людей хранить и осмысливать собственный опыт и опыт 

предшествующих поколений одно из важнейших качеств человека, отличающее его от 

животных. Строя осмысленные идеальные образы собственного прошлого, он формирует и 

личное самосознание и самоопределение, утверждает свое место среди других людей. 
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ЕЛБАСЫ Н.Ә. НАЗАРБАЕВТЫҢ «БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: РУХАНИ 

ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАЛЫҚ МАҚАЛАСЫНЫҢ ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ 

ЖАҢҒЫРТУДАҒЫ РӨЛІ 

 

Изтулеуова С.Д., 

Қарағанды қаласы № 16 ЖББОМ директоры 

 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

2017 жылғы 12 сәуірдегі жариялаған «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында бүгінгі қоғамымыздың жаһандық бәсекеге қалай төтеп 

беретініміздің бүге-шігесіне дейін талданып айтылады. 

Халықтың тарихи жадысындағы сан-салалы сұрақтарға нақты жауап бере отырып 

Елбасы: «Әжептәуір жаңғырған қоғамның өзінің тарихи тамыры тереңінен бастау алатын 

рухани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты – сол ұлттық кодыңды 

сақтай білу» [1, 1б.], – деп ХХІ ғасырдаға ұлттық сана мен ұлттық бірегейлікті қалыптастыру 

үшін алдымен ұлттық кодымыздан, руханятымыздан ажырамауымыз керек екенін жеткізді. 

Елбасы мақаласын мемлекетіміздің жаһандану көшін ілгерілетудегі маңызды құжат 

әрі рухани өсіп-өркендеуіміздің бағдарламасы деп қабылдауға толық негіз бар. Елбасы 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдардарламалық мақаласы жарық көрген 2017 

жылғы Қазақстан халқына Жолдауында Қазақстанның Үшінші жаңғыруы басталғанын 

жариялағаны баршаға аян. Жолдауда Елбасы саяси және экономикалық жаңғыруларды 

нақты айқындап берген болатын. Жаңа Жолдауында Елбасы елдің идеологиялық бағытын 

анықтап, рухани кеңістігіндегі бағдарын айқындап алды. Елбасының «Ұлттық жаңғыру деген 

ұғымның өзі ұлттық сананың кемелденуін білдіреді. Оның екі қыры бар. Біріншіден, ұлттық 
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сана-сезімнің көкжиегін кеңейту. Екіншіден, ұлттық болмыстың өзегін сақтай отырып, оның 

бірқатар сипаттарын өзгерту» деп жазуында үлкен мән жатыр. 

Қазақстан халқының қоғамдық санасына зор серпіліс әкелген әйгілі бағдарламалық 

мақаласында Елбасы: «Еліміз жаңа тарихи кезеңге аяқ басты. Мен жыл басындағы халыққа 

Жолдауымда Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жарияладым. Осылайша, біз 

қайта түлеудің айрықша маңызды екі процесі - саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды 

қолға алдық. Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол - әлемдегі ең дамыған 30 елдің 

қатарына қосылу. Аталған екі жаңғыру процесінің де нақты мақсат-міндеттері, 

басымдықтары мен оған жеткізетін жолдары бар. Мен көздеген жұмыстарымыздың бәрі дер 

уақытында және барынша тиімді жүзеге асарына сенімдімін. Бірақ, ойлағанымыз орындалу 

үшін мұның өзі жеткіліксіз. Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни 

одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды 

толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне айналады. Рухани жаңғыру тек бүгін басталатын 

жұмыс емес. Біз Тәуелсіздік кезеңінде бұл бағытта бірнеше ауқымды іс атқардық. 2004 жылы 

«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени ескерткіштер 

мен нысандарды жаңғырттық. 2013 жылы «Халық - тарих толқынында» бағдарламасы 

арқылы әлемнің ең белді архивтерінен төл тарихымызға қатысты құжаттарды жүйелі түрде 

жинап, зерттедік. Енді осының бәрінен де ауқымды және іргелі жұмыстарды бастағалы 

отырмыз. Мен еліміз мықты, әрі жауапкершілігі жоғары Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа 

қалай қадам басатынымыз және бұқаралық сананы қалай өзгертетініміз туралы 

көзқарастарымды ортаға салуды жөн көрдім [1, 1 б.], - дей келе елімізді рухани жаңғыртудың 

бірегей бағдарламасын ұсынды. Бұл халқымызға рухани жол көрсететін нақты бағдар 

екеніне күмән жоқ. Елбасы атап көрсеткендей, XX ғасыр халқымыз үшін қасіретке толы 

дәуір болды. Бұл ақиқат. Мысалы, ашаршылық кезеңінде қазақ халқының жартысынан 

астамын жоғалтып алдық. Бұл, бүкіл адамзат тарихындағы ең ауқымды қасіреттің бірі және 

сол кездегі коммунистік әміршіл-әкімшіл биліктің бүкіл адамзатқа қарсы жантүршігерлік 

қылмысы. Дегенмен, Елбасы айтқандай, тарих тек ақтаңдақтардан тұрмайды. XX ғасырда 

Қазақстан бірқатар жетістіктерге де қол жеткізді, олардың ішінде индустрияландыру және 

әлеуметтік инфрақұрылымның негізі қалыптасты. Алайда, осы жерде біз бәріміз, сол 

кезеңдегі жаңғырудың қазақ ұлтының жаңғыруы болмағанын айқын түсінуіміз керек. Нағыз 

ұлттық жаңғыру тек Қазақстан тәуелсіздікке қол жеткізгенде ғана, Елбасының ұзақ мерзімді 

стратегиясының негізінде басталды деп дүдәмалсыз айтуға болады. Әлемдегі әрбір ұлттың 

әлеуеті – бұл тарихтың сабақтарынан үлгі алуы мен тәжірибе жинақтаудағы қабілетіне 

тікелей байланысты. Мысалы, Қытай XV ғасырда бүкіл әлемдегі ішкі жалпы өнімнің 

жартысына ие болды. Бірақ, басқа әлемнен оқшауланып, «аспан астындағы» империямыз деп 

тоқмейілсіген қытайлар индустриялық жағынан әлемдегі дамыған мемлекеттерден кенже 

қалып, Батыс елдері тарапынан басқыншылыққа ұшырады. Ал XIX-XX ғасырларда азамат 

соғысының тауқыметін бастан кешірді. Тарихтың сабақтарын ескерген Қытай қазір 

экономикада, жаңа технологияларды енгізіп пайдалануда едәуір ілгерілеуге қол 

жеткізді.Сондықтан, Елбасы халқымызға өз дүниетанымын түбегейлі өзгерту жөнінде нақты 

кеңес беріп отыр.  

Қоғамдық сананы жаңғыртуға бағытталып отырған бұл идеяның ұсынылуы уақыт 

талабы мен ел дамуының тарихи кезеңіне сай, маңызы зор шешім болып отыр. Бұл идеяның 

үшінші жаңғырудың өзегіне айналуы, елімізге мүлдем жаңаша сипат, тың серпін әкелері 

анық. Біз саяси жаңғыру мен экономикалық реформаларды жүзеге асыруды қолға алып, 

бүгінгі күнге нақты нәтижелермен жетіп отырмыз [2, 3 б.].  

Елбасының ұлттық жаңғыру бастауында «Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз бен 

музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда, ұлттық рухымыз бойымызда 

мәңгі қалуға тиіс», деген ойының түпкі сыры осында деп білемін. Елбасы бұл қағиданы бір 

ауыз сөзбен тұжырымдап, жаңғырудың ең басты шарты ретінде Ұлттық (рухани) кодты 

сақтай білу қажеттігін халқымыздың жадына салып отыр. 



153 
 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев бұл мақсатты толық орындау үшін «Санамыз ісімізден озып 

жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс», – деп нақты міндет қойып, рухани 

жаңғырудағы ұлттық сананың рөліне баса назар аударып, бірнеше міндеттерді айқындап 

берді. Оның ең негізгісі ұлттың терең тарихынан бастау алатын рухани ұстынды сақтап қалу. 

Тарихтың белестерінен сүрінбей өткен құндылықтарымыз бен озық дәстүрімізді табысты 

жаңғырудың алғышартына айналдыра білу. Бұл ретте, Елбасы «Жаңғыру жолында 

бабалардан мирас болып, қанымызға сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкілдеп жатқан ізгі 

қасиеттерімізді қайта түлетуіміз керек», − екенін атап көрсетті және рухани жаңғырудағы 

ұлттық сана-сезім көкжиегін кеңейтуде екі нәрсенің басын нақты ашып беріп отыр. Оның 

бірі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғырудың болмайды. Екіншісі – 

алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту. 

Мұндағы басты идея – болашақпен өткенді үйлесімді сабақтастыра білу. Озығын алып, 

тозығын тастау. Рухани жаңғыру бағдарламасының басты идеялық локомотиві – тарихқа 

деген көзқарасты түзету мен ұлттық бірегейлікті сақтап, ұлттық сана-сезімнің көкжиегін 

кеңейту жайлы болып отыр. Елбасының «Бізге тарих туралы өздерінің субъективті 

пайымдарын тықпалауға ешкімнің қақысы жоқ», − деуі шешімді пікір [3, 4 б.].  

Адамзат тарихына үңілсек, әлемдегі озық өркениеттер ұлттық сипаттан бастау 

алғандығын білеміз. Үшінші жаңғыруда біз әлемге еліміздің жаңаша бет-бейнесін 

танытуымыз қажет. Мұнда ең алдымен сапа керек. Біз өткен дәуірден қалған таптаурын 

қағидаларды өзгертіп, орын далмайтын «елес идеологиялардан» бойды аулақ ұстап, жаңа 

прагматикалық сипаттағы деңгейге қол жеткізуіміз қажет. Әлемдегі түрлі революциялар 

ешқашан оңтайлы нәтижеге әкелген емес. Қазақстанның тәуелсіздік кезеңіндегі жаңғыруы 

байыпты қалыпта, уақыт талабын ескере отырып, кезең-кезеңімен жүзеге асуда. 

Эволюциялық жолмен жаңғыру қазақстандық даму жолының негізгі кілті екендігін ұғынып, 

әрбір қазақстандық азаматтың басты бағдарына айналуы тиіс. Рухани жаңғыруда қойылып 

отырған маңызды мәселенің бірі − «сананың ашықтығы». Жаһандану үрдісіндегі басты талап 

− әлемдік тілдерді меңгеруге ұмтылу. Бұл біздің ғаламдық үрдіске толыққанды 

араласуымызға жол ашады. Әлемдік озық тәжірибе мен жетістіктерге қол жеткізуімізге 

мүмкіндік туғы затыны анық.  

Елбасы еліміздің Рухан жаңғыру жолындағы таяу жылдары атқарылуы тиіс негізгі 

міндеттерді де нақты анықтап берген болатын. Соның бірі – латын әліпбиіне көшу. Бұл орай 

да, қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдайтын 

боламыз. Білім беру жүйесінде дүние жүзінде баламасы жоқ бағдарлама іске асырылатын 

болады. Әлемдегі ең жақсы әр түрлі тілдердегі 100 оқулық қазақ тіліне аударылып жатыр. 

Бұл халқымыздың білімін әлемдік кеңістікке, ғаламдық деңгейге алып шығуға тың серпін 

беретіні сөзсіз. Бүгінде біріміздің алдымызға рухани жаңғыруды жүзеге асыруда, әлемде 

ешкімге ұқсамайтын дербес ұлт болуымыз үшін «Жаһандағы заманауи қазақстандық 

мәдениет» жобасын іске асыру міндеті қойылып отыр. Мәдениетіміздің озық үлгілері 

әлемдік деңгейде кеңінен танылып, дүниежүзіндегі бәсекеге қабілеттілігі халықаралық 

деңгейге сай болуы қажет. Мәдениетті жасайтын халық болғандықтан, осы идеяның аясында 

замандастарымыздың жетістіктерін көрсетуге бағытталған «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 

жобасы қолға алынды және бұл идея елімізде сәтті жүзеге асырылып жатыр. Бұл тәуелсіздік 

жылдарындағы жетістіктерге қол жеткізуге мол үлес қосқан тұлғаларымызды елге танытуды 

көздейтін жоба. Елбасы ұсынып отырған рухани жаңғырудың негізгі сипаты өткен мен 

болашақты үйлестіре жүзеге асыру болғандықтан, біз мұны екі арнада іске асыруымыз 

қажет. Оның бірі − ғаламдық жетістіктерді өзімізге әкелу арқылы жаһандық дамуда өз 

үлесімізді алу. Екіншісі – өткен тарихымызбен дәстүрлерімізден асыл құндылықтарымызды 

қайта жаңғыртып, ұлттық бірегейлігімізді сақтап қалу. Осы орайда, Елбасы «Туған жер» 

бағдарламасын қолға алуды ұсынды. Елбасы ұсынған рухани жаңғыру бағдарламасы оны 

дәйекті түрде жүзеге асыру тұрғысынан жан-жақты талқылау мен зерделеуді қажет ететін 

маңызды құжат болып табылады. Бұл жерде, немқұрайлылық пен дүмбілездік орын алмауы 
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тиіс. Өйткені, бұл мәселе біздің ұлтымыздың болашағы мен рухани әлеуетіне тікелей 

қатысты [4, 1 б.].  

Түптеп келгенде − прогресс пен дамудың алмағайып кезеңінде Қазақстанның 

экономикалық және технологиялық жаңғыруының идеологиялық негізі – халқымыздың 

ұлттық тәрбиесі мен ұлттық құндылықтарынан бастау алады. Табысты түрде іске асырылған 

Рухани жаңғыру мемлекеттік бағдарламасының қол жеткен жетістіктері арқылы Қазақстан 

халқы өркениетті әлемнің ажырамас бөлігіне айналды. Бұл – біздің тарихи таңдауымыз. 
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ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНДЕГІ «МӘҢГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ 

 

Изтулеуова С. Д., №53 жалпы білім беретін орта мектеп-лицейінің директоры 

 

Тарихта мемлекет пен қоғам көшбасшылары мемлекеттің ішкі және саяси жағдайы 

тұрақты болып, рухани және материалдық жетістіктерге жеткен халықты ортақ мақсатқа 

бастайтын жалпыұлттық идеялар тауып отырған. Қазақстан халқы үшін осындай ұлттық 

идеяны 2014 жылы 17 қаңтарда Ұлт лидері, Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жолдауы - 

2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында» жариялады. 

Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев бұл Жолдауда қазақ ұлтын биік мақсаттар мен армандарға 

жетелейтін күш - «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы болатынын былай деп жеткізді: «Мәңгілік Ел 

- ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман - әлем елдерімен 

терезесі тең қатынас құрып, әлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет 

атану еді. Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық. Біз 

үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея бар. 

Ол - Мәңгілік Ел идеясы. Тақырыптың өзектілігі осымен айқындалады. 

Ұлы даланың «Мәңгілік Ел» тұжырымдамасының қазақ халқының тарихында 

заманына қарай өз идеологтары болды. Қазақ даласындағы «Мәңгілік Ел» тұжырымдамасы 

ғасырдан ғасырға жалғасып жатты. Ғұлама ойшыл, сазгер, қобыз жасаушы Қорқыт 

бабамыздың өлімге қарсы тұрып, мәңгі өмірге ұмтылуы, тек Қорқыттың ғана емес, сол 

замандағы билеушілердің елдің мәңгі өмір сүруін қалағандығын білдіреді. М.Әуезов 

Қорқыттың мәңгілік өмір туралы толғаныстарының негізгі философиялық түйінін аша келіп, 

оның болашақ ұрпақ үшін дүниетанымдық маңызы зор, мәңгілік мұра екенін жазған. Қорқыт 

атаның мәңгі өмірді іздегені бақилық болғысы келмегендік емес, халқының жер бетінде ізі 

қалып, жойылып кетпеуі деп түсіну керек.  

Қорқыт VIII ғасырда Сыр бойында бұрынғы Жанкент қаласы маңында өмір сүрген 

батыр, атақты ақын, асқан күйші. Сонымен бірге ол туралы көптеген аңыздар сақталған. Ел 

аузындағы аңыздарда Қорқыт ата мәңгі өлмейтін өмір іздеуші, мәңгілік өмір үшін қайтпас 

күрескер сипатында айтылады. Бірақ ол өмірінің соңында өлмейтін нәрсе жоқ екен деген 

пікірге келеді. Енді Қорқыт ата мәңгілік өмірді қобыз сарынынан іздейді екен. Ұлы күйшіге 

өзі іздеген мәңгілік өмір оның өнерінде сияқты көрінеді. Ол күйлерін толласыз тартып, 

дүниеден өтеді. Өзі өлгенмен артында күйлері, ұлaғатты сөздері қалады. 
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Қорқыт данышпан қария, ақылшы батагөй, асқан ақын, болашақты болжап сөйлеген 

сәуегөй кісі болған. Қорқыттың іздегені адам баласының өлмей, уайымсыз еркін жасауы 

екен. Қорқыт фәлсафасы бойынша, өлім оның көзіне зұлымдықтың басы болып көрінеді. 

Онымен күресуді Қорқыт өзіне бірінші міндет етіп қояды. 

Өліммен күресу, адам баласына өлмейтін өмір іздеу жолында Қорқыт халықтың 

қорғаушысы, халық бұқарасына жан-тәнімен болысатын, оған дем беруді өзіне мұра еткен 

кемеңгер бейнесінде суреттеледі. Өліммен күресу сюжеті әсіресе қазақ пен Алтай елінің 

аңызында өте жарқын сарынмен айтылады. Бұл сюжет ежелгі Шумер елінің эпосы 

«Гильгамеш» жырында да келісті түрде суреттелген. Қазақ халқының өлімге қарсы идеясы 

бір ғана Қорқыт аңызымен байланысты.  

Қорқыттың өлімге қарсы болған идеясы қазақтың бірнеше жазуларында суреттеліп 

отырады. Ол әсіресе «Қорқыт пен ажал» деген халық аңызын суреттейтін поэмада толық 

айтылған. Мұнда тізбенктеліп айтылатын аңыз сөзі былай деп басталады: 

Қорқыт қашып ажалдан, 

Аңыратты қобызыны. 

Қобызында көп арман 

Тоқсан толғау әдемі үн. 

Жел маясын желдіртіп 

Ілгері басып келеді 

Күй сарыны сел тасқын 

Күңірентіп келеді. 

Тасы құлап жартастың 

Жаңғыртты даланы 

Құйын боп та ұйытқыды, 

Ну орманды шулатып, 

Дауыл боп та жүйткиді. 

Көл-өзенді тулатып, 

Қас қаққанша кенеттен 

Баурап бәрін биледі, 

Боздағандай беубеулеп, 

Жас төгеді күй легі,- деп жырлайды [1]. 

Қорқыт – Әл-Фарабидің жерлес атасы, оның тарихи заманындағы ұстазы. Қазақ 

аңыздарында Қорқыт қазақтың күй атасы, қазаққа ән, күй, музыка үйретуші. Халық 

музыкасында Қорқыттан қалған мұраның ең тамашасы «Қорқыт күйі», «Қорқыт сарыны», 

«Қорқыт толғауы». «Тәңірі биі». Бұларға музыка мен философия қосылып ұласады. Қорқыт 

сарынында күйші өзінің ата-бабасын еске түсіреді, өткен замандағы ерлік дәуірді асқақтата 

толғайды, келешекке, ізгілікке үндейді. Көп ғасырлар ішінде Қорқыттың сазы әдемі аңызға 

айналып, ол қазақтың халық ән-күйіне, оның жырына негіз болған, кейбіреулері өзінің 

тарихи формасын жоғалтпай, сол өз қалпында сақталып келген.  

Сонымен Қорқыт дәстүрін берік ұстап, оны қадірлеген, әсіресе, қобызбен күй, сарын 

тартатын бақсы, жыраулар, не Қорқыт жолын қуған атақты күйшілер. Қазақ аңыздары 

бойынша Қорқыт қазақ жырауларының атасы, олардың пірі болып айтылады: 

Жыраудың үлкен пірі Қорқыт ата, 

Бата алған тамам бақсы асқан ата. 

Таң қалып жұрттың бәрі тұрады екен, 

Қобыз алып Қорқыт ата күй тартқанда. 

Осы қалыпта өзге әфсана бойынша, Қорқыт ең алғаш қобызды шығарған атақты 

күйші, барлық ән-күйдің атасы, қазақ күйшілерін бірінші рет қобызға үйреткен ұстазы. 

Аңызда қазақ музыкасының түбі осы Қорқыттан басталады. Бұл әңгімені бірінші рет қағаз 

бетіне түсірген Шоқан Уәлиханов [2]. 
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Орта ғасырларда әлемнің екінші ұстазы атанған әл-Фарабидің іргелі еңбектерінде 

ежелгі түркілердің «Мәңгілік Ел» идеясы тарихи-саяси және теориялық тұрғыдан негізделіп, 

бұл идеяның ортағасырларда өміршең болуына себепші болды. Әл-Фараби өз еңбектерде 

дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары туралы заманнан озық тұрған пікірлер, 

пайымдаулар айтады. Әл-Фарабидің еңбектері күні бүгінге дейін өз мән-маңызын жоғалтқан 

жоқ. Оның мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси 

көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды болып табылады. Әл-Фарабидің 

айтуы бойынша адамның жер бетіндегі жойылып кетпеуінің бірден бір себебі оның 

парасаттылығында. Адам өзін-өзі жетілдіру үшін үнемі оқу керек, іздену керек. Оқу - 

білімнің адам өмірінде де, қоғам өмірінде де мәнінің жоғары екендігін түсінді. 

Ғалым «Мәңгі Ел» теориясының негізгі ережелерін «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары туралы», «Азаматтық саясат», «Мемлекет билеушісінің нақыл 

сөздері» деп аталатын еңбектерінде баяндайды. Әл-Фараби «Тәнді емдеуші – дәрігер, ал 

жанды емдеуші – әмірші деп аталатын мемлекеттік қайраткер», – деп тұжырым жасайды [3]. 

«Мемлекет билеушінің мемлекетті басқару өнері арқылы, әмірші, ел билеу өнері 

арқылы бұл өнерді қай жерде және кімге қолдану немесе қолданбау керектігін анықтайды. 

Сондықтан әмірші мен мемлекет қайраткерінің өнері, қаланы басқару өнерінің және ел билеу 

өнерінің көздеген мақсатына жету үшін іске қосылып, пайдаланылады», – деген анықтама 

береді [4]. 

Орта ғасырлар кезеңінде мұсылмандық шығыста асқан білімді ғұламалардың негізгі 

басты қызметі мемлекеттік билікті қорғау және патша тағына тірек болу еді. Тақ тірегіне 

айналған шыққан тегі түркілік Әл-Фараби ресми ислам идеологиясын қуаттап және 

таратушы болды. 

Әл-Фараби азаматтық ғылымның қалыптасып дамуына өлшеусіз үлес қосты. 

«Мемлекет билеушінің нақыл сөздері» шығармасында ортағасырдағы гуманитарлық білім 

туралы жеткілікті түсінік бере отырып, адамды тәрбиелеу мен мемлекеттік өмірді құрудың 

тиімді жолдарын көрсетеді. Әл-Фараби мемлекет пен қоғамның кемелденуі туралы 

әлеуметтік-саяси теориясында қоғамдық-саяси мәселе бойынша кең түрде зерттеу 

жұмыстарын жазып, билік басындағыларға халықты қалай дұрыс басқаруға болатынын жол 

сілтеп көрсетіп береді [5]. 

Әл-Фарабидің тұжырымдауынша «Ізгі қала бес түрлі адамдардан құралады: ең 

құрметті адамдардан, шешендерден, өлшеушілерден, жауынгерлерден және байлардан. Ең 

құрметті адамдар санатына даналар, пайымдағыш адамдар, маңызды істерде беделді болатын 

адамдар жатады. Олардан кейін діни қызметкерлер мен шешендер, атап айтқанда, дін 

уағызшылары, сөз шеберлері, ақындар, музыканттар, хатшылар және солар сияқтылар да 

солардың тобына жатады. Өлшеушілер дегеніміз – есепшілер, геометрлер, дәрігерлер, 

астрологтар және басқа сондайлар. Жауынгерлер дегеніміз – жасақшылар, сақшылар және 

соларға ұқсастар солардың тобына жатады. Байлар дегеніміз – қалада байлық табатындар: 

егіншілер, мал өсірушілер, саудагерлер және басқа сондайлар», – деп ізгі қаланың 

тұрғындарын бес әлеуметтік категорияға бөліп көрсетіп, олардың әр тобы туралы түсінік 

беріп отырады [6]. 

Әл-Фараби заманында түркі жұртының қала-мемлекеттері басым болған. Сондықтан 

әл-Фарабидің «қала» түсінігін «мемлекет» түсінігімен сәйкес қарастыруы орынды. Ол қала-

мемлекеттің қоғамдық өмірінің толық мінездемесін бере отырып, ізгі қалалардың 

жетілдірілген әлеуметтік құрылымының анықтамасын берді.  

Әл-Фараби ел басқарушы әкімдер өздерінің жұмысында алдымен халық үшін игі 

істерді көп жасаса, қала-мемлекеттің өркендеуіне жол ашылады деген тұжырымға келеді. 

Халыққа қажетті әділетте заңдар болса, онда мемлекетті басқарудың ісін шыңына жеткізе 

жетілдіруге мүмкіндік береді, – деп есептеді. Бұл жерде ғалым идеалды мемлекет пен 

адамның кемелденуі туралы адамгершілік теорияны басшылыққа алып, барлық азаматтар 

ұстану тиіс мемлекет басқарудың тиімді механизмдерін көрсетіп береді [7]. 
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«Адамның әуелден тоқымашы немесе хатшы болып тумайтыны сияқты, 

қайрырымдылық пен жаман қылықтылық та адамға әуел бастан жаратылсыныан 

дарымайды», - деп ғалым адам баласының мінезі өсе келе қалыптасатынын айтып кетті. 

Ортағасырлар заманында ғұмыр кешіп, әлемнің екінші ұстазы атанған ғалым әл-

Фарабидің мемлекет, ел басқару жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық саяси 

көзқарастары бүгінгі қоғам үшін де айрықша маңызды. Әл-Фарабидің еңбектерінің ауқымы 

сол заманның материалдық жағдайы мен қоғамдық-саяси құрылысына байланысты болса да 

өзінің өміршеңдігімен және қоғам талабына жауап беру қабілетімен көне түркілердің 

«Мәңгілік Ел» идеясына ғылыми-теориялық және тарихи сана тұрғысынан негіздеме бере 

отырып – тарихи сабақтастық арқылы бүгінгі күнде Тәуелсіз Қазақстанның ұлттық идеясы – 

«Мәңгілік Ел» идеясымен ұштасып жатыр.  
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ЖАСТАРДЫҢ РУХАНИ ТӘРБИЕСІНДЕГІ ЯССАУИ МҰРАЛАРЫНЫҢ 

МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ  

 

Изтулеуова С.Д., №53 ЖББОМЛ тарих пәнінің мұғалімі 

Шонанова Л.Ж., №53 ЖББОМЛ тарих пәнінің мұғалімі 

 

 Қожа Ахмет Яссауи-ақын,ойшыл,ұстаз,бүкіл түркі жұртына имандылық нұрын 

шашқан діни қайраткер, ағартушы, жаңа сопылық ағымның ғұламасы, пірі.Түркі даласының 

төл перзенті,ұлы бабамыз Қожа Ахмет Иассауи қазақ халқының байырғы мәдениетінің 

тарихында айрықша орны бар ерекше тұлға. 

Яссауи – өз заманының түлегі, өз дәуірінің бел баласы. Оның айқындамасы, тәлім-

тәрбиесі, ортасы ислам діні болып, діни-философиялық дүниетанымы ислам аясындағы 

сопылық идеялар негізінде қалыптасты. Сондықтан білімсіздік құрсауын бұзып шығар 

жақсылыққа, гуманистік қоғаммен белгіленген жарқын болашаққа жеткізер жолды 

мұсылманшылықтан іздеуі, оның идеяларымен байланыстыруы орта ғасырларға тән 

заңдылық екенін, сондай-ақ, осы кездері Шығыстық Қайта өрлеу идеяларымен суфизмде 

жалғастық табуын оның прогресшілдігімен анықтады. Иассауи үшін де ағартушылық 

миссияның мазмұнын белгілеген Алла сөзін, Хақ жолын дәріптеу үлкен парыз ретінде 

танылды. Ол өзінің өмірден түйгенін, оқып-тоқығанын туған жеріне жеткізіп, Хақ жолына 

бастар бағыт-нышандарын көрсетіп, насихат жүргізуді өмірлік міндет, халқына қызмет деп 

білді. Бірақ Иассауидің бұл талпынысы түркі тайпалары тарапынан немқұрайлықпен 

қабылданған сияқты, өйткені ислам діні жел,боранды байтақ далаға күшейтіп отырғызылған 

тамырсыз бәйтеректей солып, белгілі бір топ мүддесіне қызмет еткен дін ретінде шеттеліп, 

бұқара халық ішінде сіңістік таба алмаған халде болды. Тіпті, Иассауи миссиясы ислам 

дінінің бір ағымы болған сопылықты уағыздамақ түгілі, ислам дінінің әліпбиін жөнді 
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танымас орта ішінде тығырыққа тірелді. Бұл жаңа мазмұнды оқу, жаңа сипаттағы уағыз, үгіт-

насихат жүргізудегі ерекше тәсіл қажеттігін көрсетті. 

Ұстазы Юсуф Хамадани – имам ағзам жолын берік ұстанған ғұлама болатын. Діндар 

ғұлама Құранға жүйрік болумен қатар жан шуағын ешкімнен аямайтын, жетім-жесірлерге 

қарайласатын, шәкірт тәрбиелейтін өте білімді әрі мейірімді жан еді. Өле-өлгенше 

тақуалықты пір тұтқандықтан, тұратын үйінде киіз төсеніш, екі жастық, құман, ыдыс-аяқ 

қана көзге түсетін деседі. Юсуф Хамадани сияқты ары таза, жаны пәк адамнан тәлім-тәрбие 

алған Қожа Ахмет ұзтазының бүкіл жақсы қасиетін бойына сіңіре білген. Иран, Қорасан, 

Мауараннахр өлкелерін аралап, халықты мұсылмандыққа уағыздаған сапарында Қожа Ахмет 

ұстазымен бірге жүріп, одан көп өнеге алған. Бұған қоса, Арыстан баба атты түркі шейхінің 

де сүйікті шәкірті болғаны мәлім. 

Көзін ашқаннан діндар отбасында өскені бар, тақуа ұстаздан білім үйренгені бар әрі 

өзі өмір сүрген заманның ықпалы бар Ахмет те жастайынан өз өмірін ізгілік пен 

мейірімділікке, адамгершілік пен тақуалыққа арнағанды жөн көреді. Сол себепті ол халыққа 

рухани-ағарту жұмысын жүргізу керектігін ерте түсінген. 

Тарихқа қарасақ, орта ғасыр Ислам өркениеті мен мәдениетінің ықпалы күшейген 

кезең екенін көреміз. Сопылық ағым да осы кезде (хижра жыл санауы бойынша VII-VIII ғғ.) 

кең қанат жая бастады. Сол себепті осындай аса жауапты кезеңде өмір сүргендіктен, Ахмет 

Яссауи өз шығармаларында адамгершілік пен имандылықты ту етті. Бүкіл күш-қайратын 

ізгілік жолына арнап, Ахмет Йүгүнеки, Сүлеймен Бақырғани, Сығанақи, Дулати секілді тек 

қана ақиқатты жырлады. Бүкіл түркі жұртын татулыққа, тазалыққа үндеді. Ислам дінінің 

өлмейтін-өшпейтін құндылықтарын дәріптеді. Қолына қалам алып, даналық сөздерін жаза 

бастады. 

XII ғасырдағы түркі тілінде жазылған «Диуани хикмет» («Даналық кітабы») – оғыз-

қыпшақ тілінде жазылған әдеби төл туынды, Замана шындығы, өз өмірінің бет-бейнесі, 

ғұмырлы тәжірибесі, Алланың ақ жолын табу мен тану үшін не істеу керек деген ой – кітапта 

көтерілген негізгі тақырып болып табылады. 

Хикметтің түпнұсқасы сақталмаған. Бізге жеткені XV – XVI ғасырлардағы 

көшірмелері Стамбулда, Қоқанда, Ташкентте, Мәскеуде, Алматыда ғана сақтаулы. 

Ахмет Иассауи аталмыш жинағында әр мұсылманның бойында Аллаға деген зор 

сүйіспеншілік, Мұхаммед Пайғамбарға(с.а.у.)деген ыстық махаббат болу керектігін сүйсіне 

жырлады. Мұсылмандарды көркем мінезді болуға шақырды. Өмірдің жалғандығы, ақыреттің 

негізгі өмір екендігін түсіндіретін, бұл дүниеде жасалған әрбір іске ақыреттік сауал 

болатыны секілді Құранмен үндесетін ақиқаттарды тілге тиек етті. Сол арқылы түркі 

халықтарының ақиқатқа көзін ашып, Аллаға деген құрметін арттыра түсті, Исламға деген 

танымын кеңейтті. Сондай-ақ, сопылық жолдың да негіздерін дұрыс түсіндірді. Шариғат, 

тариқат, ақиқат, мағрифат ұғымдарының маңыздылығына тоқталды. Сопылықты адамның 

өз-өзін кемелдендіруі, нәпсі құмарлығынан тазартып тәрбиелеуі, бойдағы ізгі қасиеттерін 

ұштауы, Исламды толық ұстанатын, таза тақуалық жолға бет бұру деп түсіндіруге болады. 

Яссауи өз хикметтерінде тасаууыф ілімі туралы кең мәлімет беріп, оны шын мәніндегі 

ілім ретінде жоғары бағалады. «Менің асыл хикметімді жаны ауырмасқа айтпағым, баға 

жетпес інжуімді құнын білмеске сатпағын»деген сөзі осыған дәлел. Түркі тілдес халықтар 

арасына ислам діні осы сопылық жолмен кең таралды. 

Алайда, ойшыл бұл жолға дайындықсыз, білімсіз келетіндерді ащы сынады. Шынайы, 

таза тасаууыф ілімінен хабарсыз, жалған сөйлеп, өз мүдделерін жүзеге асыратын дүмше 

сопыларды «надан», «түк білмейтін»,  «жалған сүюші», «жалған сопы» деп айыптады. 

Сондай келеңсіздікке ұрынбас үшін алдымен шариғат ілімін жетік меңгеру керек деген ой 

қозғады. 

«Диуани хикметтегі»: Бес жасымда шариғатқа белім будым, Дін жолында ораза ұстап, 

әдет қылдым», - деген сөздері оның өз ұстанымына қаншалықты адалдықпен қарағанын 

айқындайды. Яғни, өзі шариғат ілімін, атап айтқанда, Құран аяттары мен хадистерге қанық 
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болуға, Ислам дінінің заңдарын білуге бес жасынан бастап ден қойғандығын білдірген. Ал, 

тариқат – ақиқатқа жетелейтін жолдардың біріне түсуді білдіреді. Ол әркімнің өз еркіндігі-

дүние деп қаралған. Ақиқат сол жолда жан кештілікпен жатпай-тұрмай ізденген адамның 

дүние сырын там-тұмдап тани бастауы, ал мағрифат абсолютті шындықты толықтай 

түсінуді, Хақпен дидарласуды білдіреді. 

Яссауи пікірінше, алғашқы үшеуі тиянақсыз болса, ақиқатқа жету мумкін емес. Ол 

үшін арнайы ұстаз, пір керектігін алға тартады. Сол себепті бір сөзінде «Тариқатқа 

шариғатсыз кіргендердің, шайтан келіп, имандарын алар екен» деп ащы айтқаны да мәлім.  

Ахмет Яссауидің Исламдық моралді дәріптеген даналық сөздерінің Дешті-

Қыпшақтың бай өлкесіне, Еділ бойында, Азияда кең таралуына тілінің түсініктілігі мен 

қарапайым бейнелеулерге бай болып келуі өз ықпалын тигізді. Өз дәуірінде Иассауидің кең 

насихатының арқасында түркі танымында кездесетін Шаман, Зорастра, Манихей, Будда, 

Христиан діндерінде негізделген күрделі, кейде бір-біріне қайшы келетін ұғымдар 

ысырылып, Алла және пайғамбарлар, қасиетті кәлам Құран жайлы қалыпты ұстыны бар 

жүйелі ілім ислам келді. 

Ахмет Яссауи адам бойында кездесетін даңққұмарлық, мақтансүйгіштік, күншілдік, 

екіжүзділік, сатқындық, надандық, кекшілдік, алдау сияқты жаман әдеттердің болатынына 

қынжылыс білдіреді. Ұят, ынсап, әділдік, кішіпейілдік, қарапайымдылық, адалдық, тақуалық 

секілді ізгі қасиеттердің төмендетіп кеткеніне күйінеді. Саналы болуға, терең ойлануға, 

өмірдің ақиқатын түсінуге шақырады. Сол үшін әдептілік пен тектілікті дәріптеуді, туған ел 

мен жерге деген сүйіспеншілікті өз шығармашылығының мұраты етеді. 

Яссауи мұраларының мәні ешқашан жойылмақ емес. Ол бүгінгі өмір үшін де аса 

маңызды. Әсіресе, жастарды имандылық пен ізгілікке , отансүйгіштікке, адалдық пен 

тазалыққа, төзілімділікке шақыруда оның берері мол. 

Қазіргі уақытта қоғамның әрбір мүшесінің елге жанашыр азамат болып қалыптасуы , 

адами құндылықтарды құрметтеуі, өзге дін өкілдеріне төзімділікпен қарауы қаншалықты 

маңызды болса, біз сол идеялардың кешегі Яссауи бабаларымыздың мұраларынан бастау 

алатынына қазір анық көз жеткізіп отырмыз. Сол үшін исламның тарихын, жүріп өткен 

жолын, ата-бабаларымыздың ислам мәдениеті мен өркениетіне қосқан үлесін тану – парыз. 

Осы орайда, Елбасы Н.Ә. Назарбаев айтқан «Біз тегіміз – түрік, дініміз – Ислам екенін 

ұмытпауымыз керек» деген ұстанымды жетекшілікке ала отырып, қанымызға сіңісті Ислам 

дінін, соның ішінде ханафи-матуриди мәзһабын, тариқатта бүкіл түркі жұртының мұсылман 

дінін қабылдауында үлкен рөл ойнаған Яссауи жолын, оның діни ағартушылық 

көзқарастарын концептуалды түрде дамыту қажет. Сонда ғана биік дамуға бет алған әлемдік 

өркениетке өз үлесімізді қоса алмақпыз. 

 

 Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Кенжетай Д. Қожа Ахмет Яссауи дүниетанымы. - Алматы, 2008. 

2. Ислам. Энциклопедиалық анықтамалық. – Алматы, 2010. 

 

ҚАЗАҚТЫҢ ТҰҢҒЫШ МАТЕМАТИГІ 

 

Искакова Г.М., №58 ЖББОМ директорының ғылыми-әдістемелік жұмысы жөніндегі 

орынбасары 

 

Алаш зиялылары қоғамдық-саяси күрестермен ғана шұғылданып қоймай ұлттың 

ақыл-ойын жаңа сапаға көтеруге өлшеусіз үлес қосты, ол үшін жас ұрпақтың санасына білім 

дәнін септі, мектептер ашты, түрлі ғылым саласында оқулылықтар жазды. Ә.Бөкейханов 

астрономия мен жағрафия, М. Жұмабаев педагогика, Х. Досмұхамедов анатомия мен 

зоология, Ж. Аймауытов психология мен дидактика, А. Байтұрсынов, Е. Омаров, Н. 
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Төреқұлов тіл білімі, М. Әуезов әдебиет саласына қалам тербесе, М. Дулатов, С. Қожанов, Ә. 

Ермеков математикаға ден қойған. 

Әлімхан Ермековтің математика саласы бойынша республикадан басқа жерлерде де 

еңбегі жоғары бағаланып, 1935 жылдың 5 қарашасында СССР ЦИК жанындағы Жоғарғы 

техникалық білім беру комитетінің Жоғарғы аттестациялық комиссиясы оған профессор 

атағын беруге және де ғылым докторы дәрежесін қорғауға ұсынды. Осылайша Ә. Ермеков – 

қазақтың тұңғыш профессор-математигі. 

Жалпы, Ә.Ермековтің есімі өткен ғасырдың 90-шы жылдарына дейін көпшілікке 

белгілі болмады, істеген жарқын істері жабулы мұрағат қойнауында қала берді. Оның аты 

Қазақ Кеңес энциклопедиясына кірмеді, тарихшылар ол туралы үнсіздік білдірді. Тек 

математиктер ғана Қазақстандағы математика білімі мен ғылымы тарихын қарастырғанда 

Ермековтің тегін оқта-текте ауызға алып, оның математика саласындағы еңбектеріне 

тоқталатын. Шындығында, Ермековтің ғылыми-ағартушылық қызметі ХХ ғасырдың 20 

жылдарында басталып, өмірінің соңғы жылдарына дейінгі аралықты қамтиды. Сол жылдары 

ол Республикадағы орта және жоғары оқу орындарының ашылуына, жастардың өнер-білім 

алуларына ұйытқы болды. Математика пәнінен сабақ беріп, сол курс бойынша мәлімет 

беретін қазақ тіліндегі тұңғыш ғылыми еңбектер жазды [1, 214 б.]. 

Қазақстандағы тұңғыш техникалық жоғары оқу орны Кен-металлургия институты 

ашылғаннан кейін, Ә. Ермеков маман ретінде институтқа шақырылады. 1935-1937 жылдары 

осы институттың профессоры, әрі математика және теориялық механика кафедрасының 

меңгерушісі міндетіне қоса, жалпы техникалық факультеттің деканы болды [1,215 б.].  

1935 жылы әуел баста екі кітап болып жоспарланған «Ұлы математика курсы» атты 

кітабының 1-бөлімі «Қазақстан» баспасында жарық көрді. Редакторы Құдайберген Жұбанов. 

Бұл жоғары математика курсынан мәлімет беретін қазақ тіліндегі тұңғыш ғылыми еңбек 

болатын. 10 мың дана, 180 бет және 80 сызбадан тұрады. 1936 жылы 26 беттік «Математика 

басылымдарындағы ғылыми терминдер», ал 1937 жылы «Детерминаттар теориясының 

негіздері» атты еңбектері математика тарихына өшпес мұра қалдырды [2, 200 б.]. Ә. 

Ермековтың 100 жылға толу құрметіне Қарағанды жоғарғы оқу орындарының ректорлар 

кеңесінің шешімімен, Қазақстан Республикасы  білім министрі Ш. Шаяхметовтің 

қолдауымен, 1992 жылы ҚарМТУ жоғары математика кафедрасының доценті Нұрсағат 

Әділбеков «Ұлы математика курсын» латын әрпінен қазақшалап қайта баспадан өткізді (2-

бөлімі әлі күнге дейін табылмай отыр).  

Қазақстан Республикасының Жазушылар одағының мүшесі, профеессор Ә. Әзиев пен 

ҚарМТУ доценті Н.Әділбековтің 1992 ж. қайтадан баспаға берілген «Ұлы математика 

курсы» оқулығына, кіріспе орнына жазған мынадай пікір сөздері бар: «Қазақ топырағынада 

алғаш ана тілімізде дүниеге келген бұл ғажап оқулық, әрине, еш уақытта өзінің тарихи 

маңызын жоймайтын, ірі оқиға болып табылады. «Координат методы», «Функциялық 

байланыс және оны көрсету тәсілдері», «Сызықтық функция», «Екінші реттік қисықтар», 

«Кеңістіктегі координат методы», «Жазықтық», «Түзу сызық» деп аталатын үлкен-үлкен 

сегіз тараудан және «Детерминант теориясының элементтері» деген қосымша бөлімнен 

тұратын кітап қазіргі кездің өзінде де, көмекші оөулық болуға әбден жарайды. Кітаптың бас 

жағындағы «Автордан» және «Сөз басы» деген кіріспеде де, Ә.Ермековтың байсалды ой-

пікірлері, теориялық тұжырымдары мен шешімдері жарқыраған күмәстей сайрап жатыр» [1, 

218 б.]. 

Бұл еңбектің тілдік, терминологиясы жағынан да өзіндік ерекшелігі бар. Тіпті 

оқулықтың атының өзінен қазіргідей жоғары математика деп атамай ұлы математика деп 

алуының өзі соны меңзейді. Сонымен қатар, оқулықта қазіргі қолданыста жүрген мынадай 

математика терминдері қолданылады: қосынды, қосу, нүкте, теңдеу, шаршы, шеңбер, 

үшбұрыш, теріс бұрыш, түзу, жазықтық, алым, бөлім, жатық сызық, сабақ, кесінді, 

тұйықтаушы вектор (замыкающий вектор), теріс бұрыш (отрицательный угол), тұрақты шама 

(постоянная величина) т.б. 
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Ғалым Ә. Ермеков 1948 жылы «Халық мұғаліміне» жариялаған «Емле мен 

терминологияның кейбір мәселелері» деген мақаласында қолданысқа енгізген бұл терминдер 

турасында «Қазақтың байырғы тілінен: нүктелер, іргелес бұрыштар, сыбайлас бұрыштар, тең 

бүйірлі үшбұрыштар, түзудің берілген кесіндісі, ортақ төбелі бұрыштар, үшбұрыштың 

қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы тәуелділік, шеңбер, қоюшы, түйіндесу, аудан, 

дөңгелек, түзулер, бұрыштар, амалдар т.б... Осындай терминдердің жиындысы математика 

ғылымының бір саласы - геометрияның терминологиясы болды, ондай терминдерді советтік 

қазақ мектептерінде қазақ балаларын оқытқанда қазақ тілінде қолданып, оқушыларға 

ғылымнан нақты білімдер беріп жүрміз деп әбден айта аламыз және осылай деуге 

тәжірибеміз, ақыл-ой еңбегіміздің, зерттеу, қарастыру істеріміздің нәтижелері толық 

көрсетіп отыр» [3, 7 б.], - деп тұжырымдайды. Бұл тұста ғалымның терминологиялық қорды 

қазақ тілі негізінде жасап, ұлттық ғылым тілін қалыптастыруды мақсат еткенін көреміз. 

Қазақстанның сол уақыттағы жоғары оқу орындарына ранлаған бұл оқулық белгілі 

сталиндік репрессияның дәл қарсаңында жарық көргендіктен, оның өмірі ұзаққа бармады. 

Себебі авторы жазықсыз тұтқынға алынғаннан кейін кітапқа да біржола тыйым салынды. 

«Қазақстан» баспасынан 3500 дана болып шыққан оқулықтың жалғыз данасы архив түбінен 

әзер табылды. Сыртында «Профессор Ермек ұлы Әлімхан», «Ұлы математика курсы, І 

бөлім» деген жазулары бар, бүгін де Қарағанды қаласының облыстық мұражайында 

сақтаулы.  

Ш. Біләлов 1995 жылы осы оқулық жайында: «Тағы бір ерекшелік, кітаптағы жоғары 

математика элементтері аса түсіндіріледі. Жаңа ұғым, ережелерді талдағанда, автор өз 

тәжірибесінен жинақтаған тәсілдерді молынан қолданады. Бұл кітап халқымыздың мәдени, 

рухани, қорына қосылған қазыналы еңбек болып табылады. Сондықтан да, жас ұрпақ қайта 

танып, біліп жатса, оның тағылымдық қасиеті зор болмақ» [4, 121 б.],- деп бағалайды. 

Ә. Ермековтың ізбасары, академик О. Жәутіков «Қазақстанда математика ғылымының 

дамуы» атты мақаласында кейінгі жалдардағы математика ғаламының дамуы мен 

жетістіктеріне терең талдау жасай келіп, Қазақ КСР Ғылым академиясының математика-

механика институтында жүргізілген зерттеулер, бүкіл дүниежізілік  математика ғылымының 

дамуына елеулі ықпалын тигізгенін айтып, Ә. Ермековке ерекше тоқталады [5, 10 б.]. 

Өз жұртына қызмет жасаған, еңбегі сіңген адамдарды қадірлеу - елдіктің белгісі. 

Ендеше егеменді ел, тәуелсіз мемлекет болған дәуірімізде елімізге қаны мен жанын аямаған 

Әлімхан Әбеуұлы Ермеков сияқты ерлерімізді еске алайық, есте сақтайық, қастерлейік, 

білейік. 
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ОТАН ТАРИХЫ – ТАРИХИ САНАНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТІРЕГІ 

 

Калиева Д.М., тарих магистрі, 

«№25 ЖББОМ» КММ тарих пәні мұғалімі 

 

Елдің мемлекеттік егемендігі және осыған байланысты жаңа әлеуметтік саяси жағдай 

қоғамдық және өзіндік санаға әсер етті. Тұмшаланған шекараның ашылуы және жаңа 
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ақпараттар легі әлемге, оның халқы мен тарихына деген көзқарастарды өзгертті. Қазақстан 

тарихын КСРО-ның біртұтас тарихының бір бөлшегі ретінде емес, әлемдік тарих, Еуразия, 

көшпелі өркениет, түркі халықтары,Орталық Азия елдері дамуының контексінде қарастыру 

қажеттілігі туындады. 

1995 жылдың маусымында Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы 

Мемлекеттік саясат жөніндегі Ұлттық кеңес, жаңа «Қазақстан Республикасындағы тарихи 

сананы қалыптастыру тұжырымдамасын» қабылдады. Осы тұжырымдамада тарихты 

оқытудың өзекті мәселелері – тарихи ой – сананың басымдылықтары, тарих ғылымының 

кейбір мәселелері мен тарих ілімінің перспективалары қарастырылды [1]. 

Елдің дамуы, тарихы мен тағдырына байланысты Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев 

«Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына жолдауында: «Біз ұлттық тарихи сананы  қалыптастыру жұмысын 

жалғастыруымыз керек» - деген болатын [2]. 

Сонымен бірге,Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласында өзі қорытынды сөзінде айтқандай, «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласының жалғасы ретінде оның жаңа қырларын айқындап тарихи сананы жаңғыртудың 

жолдарын көрсетеді. Ғылымның бүгінгі жетістігі тұрғысынан қарай отырып, ұлтымыздың 

арғы тарихын талдап меңгеруге шақырады. «Мәдени мұра», «Халық – тарих толқынында», 

«Рухани жаңғыру» бағдарламалары басталғалы жастарды ұмытылып бара жатқан төл 

халқымыздың әлемді таң қалдырған рухани және материалдық мәдениетіміздің үлгілері 

қызықтыруда. Осының бәрі жастарға эстетикалық және патриоттық тәрбие берудің құралы 

болып отыр.  

Тарихшылардың келешектегі негізгі көңіл бөліп ой сарабына салатын мәселелер тайға 

таңба басқандай нақтылы көрсетілген, яғни, шынында да, терең зерделеп, оны саналы түрде 

ой елегінен өткізу қажет. Тіпті ірі жобалар құрып сол арқылы жұмысты бастауды нұсқаған. 

Ол жобалар тақырыптары да мақалада толық көрсетілген: «архив -2025» , «Ұлы даланың ұлы 

есімдері» және тағы басқалары. Әрбір жобаға берілген түсініктемелер тарихи сананы 

қалыптастыру мен қайта жаңғыртулардың ғылыми әдістемелік нұсқауы болып табылады. 

Оған мысалдар «Архив - 2025» жобасы бойынша жеті жылдық жоспар жасау, «Ұлы даланың 

ұлы өркениеттері» атты жалпыұлттық тарихи реконструкциялар клубын құру, «Дала 

фольклорының антологиясын» жасау, тіпті ол дүниелердің қолжетімді болуы үшін 

мүмкіндігінше цифрлық форматқа көшіру керек екендігін де ұмытпаған [3]. 

Тарих ғылымы - ұлттың, елдің тәуелсіздігінің және тарихи сананы қалыптастырудың 

тірегі. Өйткені Отан тарихы - оның әлемдік қауымдастықтағы орнын айқындайтын ең негізгі 

фактор болып саналады. Тарихсыз қоғам, халық, мемлекет болмайтыны белгілі. Бірақ сол 

тарихтың ғылымға негізделіп, шынайы, түбегейлі жан-жақты зерттелмеуі тарихи сананың 

ұлттық рухтың әлсіреуіне әкелетініне, әсіресе өткен жиырмасыншы ғасырдың ұрпақтары 

талай рет көз жеткізді. Ендеше отандық тарих ғылымының алдында тұрған өзекті мәселе - 

сол ғылымның теориялық және методологиялық ұстанымдарына сүйене отырып, іргелі 

зерттеулер жүргізу арқылы болашақ зиялы ұрпақты тәрбиелеу. 

Ұлт Көшбасшысы Н.Ә. Назарбаев сөйлеген сөзінде, оннан астам 

жарияланған еңбектерінде Тәуелсіз Қазақстанның өмір шындығына сай жаңа тарихын 

жазуға және сол арқылы халқымыздың жаңа тарихи санасын қалыптастыру ісіне басты назар 

аударуды. Ол өткен тарихын білмеген, өзінің ұлттық қасиеттерінен айырылған халық 

қасіретке ұшырайтындығы туралы, өзінің жақсысы мен жайсаңын сыйламайтын адам 

басқаларға құрмет бола алмайтындығы жөнінде терең тұжырымдар жасады. [4] 

Төл тарихымызды танып-білудің үш құрамдас бөліктен құралатын кешенді бағыты 

төмендегідей: 

Бірінші бағыт - Қазақстан тарихының әртүрлі деңгейдегі оқу орындарындағы оқыту 

әрежесін үнемі жетілдіріп отыру. 
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Екінші бағыт - Отандық тарихты әр түрлі технологиялық  және техникалық 

мүмкіндіктерді пайдалана отырып, кең насихатталуы. 

Үшінші бағыт - Қазақстан тарихының тереңдей зерттелуі. 

Қазақстан тарихы пәнінің тарихи сананы қалыптастырудағы негізгі бағыттары: 

1. Оқушылардың  жеке дамуын бақылау, оның еркін дамып, қабілеттерінің ашылуына 

тиімді жағдай жасау. 

2. Оқушылардың Отан тарихына деген ынтасы, қабілетін зерттеу, бағдар беру. 

3. Ұлттық санасын қалыптастыра отырып, өз ойын еркін жеткізуге мүмкіндік жасау. 

4.Өзіндік ғылыми ізденістеріне бағыт беру. 

5. Білім беру, жан-жақты дамыту, тәрбиелеудің біртұтастығын қалыптастыру. 

Осы негізгі бағыттардың ішіндегі - өзіндік ғылыми ізденістеріне бағыт беру 

жұмыстарына тоқталып өтсем. Мектеп оқушыларының тарихқа  деген қызығушылығын оята 

отырып, дарынды оқушылармен жеке жұмыс жүргізу - мектептегі  әдістемелік жұмыстың 

бірі бөлшегі болып табылады. Дарынды балалармен жұмыс жүргізу кезінде тарихи ғылыми 

зерттеу әдістері арқылы  тарихи оқиғаларды оқушылар зерттеп, анықтайды. Өзіндік ғылыми 

ізденістерге бағыт алып, өз тұжырымын айтады. Ұсыныс жасап, мәселелерді  өз қабілетімен 

шешеді. Тарихи оқиғаларды зерттеу барысында тарихи деректермен жұмыстар атқарылады. 

Тарихи деректермен жұмыс жүргізу зерттеудің негізгі бағыттарының бірі болып 

табылады. Белгілі бір тарихи зерттеу жұмысы барысында әсіресе жазба деректерде 

кездесетін осы мәселелерге назар аудару қажет деп ойлаймын. 

- Көп ақпараттар легімен келетін деректердің тарихи ақиқатын табу; 

- Қазақстан тарихына  байланысты жаңа деректер топтамасын жүйелеу; 

- Деректердегі сандық көрсеткіштердің тарихын ақиқатын анықтау;  

Еліміздің басынан өткізген жекелеген үрдістеріне байыпты талдау жасап, оны келер 

ұрпаққа жеткізу өте маңызды. Сондықтан Қазақстан тарихының өзекті мәселелерін анықтап, 

оған сипаттама жасау – ұлттық тарихи сананы жаңғыртудың бірден-бір жолы болып 

табылады. 

Бүгінгі күні Қазақстан тарих ғылымының мәселелері: 

1. Ұлттық тұлға тарихын зерттеуді жалғастыру;  

2. Ұлттық тарихтың қазіргі өзекті мәселелерін саралау; 

3. Ұлттық мұраларды  қайта жаңғырту. 

1.Ұлттық мүддеге қызмет етудің ұлы үлгілерін шын мәнінде көрсетіп берген тарихи 

тұлғалардың, мемлекет басқарушылардың тарихын, солардың өз еңбектерін талдап оқыту 

арқылы берілуі қажет. 

Және де керісінше, танымал емес тарихи тұлғалардың тарихи өмірі мен еңбектерін 

зерттеп, оны жарыққа шығарып, ғаламтор желісіндегі танымал емес тарихи тұлғалардың 

топтамасын реттеп, орналастыру қажет. Өлкетану курсына танымал емес тарихи тұлғалар 

енгізілуі керек. «Ұлы даланың ұлы есімдері», «Туған жер бағдарламасын», «Архив -2025» 

бағдарламаларында  жүзеге асыру. 

2.Ұлттық тарихтың қазіргі өзекті мәселелерін саралай отырып, ұлттық тарихтың 

өзекті мәселелеріне арналған таңдау курсы енгізілу қажет. «Архив -2025» -  Өз тарихына 

деген мақтаныш сезімін ұялатып, отаншылдық тәрбие беру мектеп қабырғасынан басталуға 

тиіс. Сондықтан мектептер мен барлық өңірлердегі өлкетану музейлерінің жанынан тарихи-

археологиялық қозғалыстар құру. 

3.Тарихты оқытуда қазақ тарихын жазу үшін қажетті деректердің ішіндегі 

құндыларының бірі - ұлттық мұралардың (шежірелер, ұлттық аңыздар, жыршылар, ақындар, 

жыраулар шығармалары, батырлар жырлары, эпостық жырлар) қайта жаңғыруы. Ұлттық 

деректердің, ауызша тарихи дәстүрлердің, фольклордың маңыздылығын түсіндіру және жете 

білу.«Дала фольклорының антологиясын» бағдарламасына енгізу. 

Тарих - қоғамның, мемлекеттің өркениеттілігін көрсетеді. Өркениетті елдер төл 

тарихына құрметпен, жауапкершілікпен қарап, ерекше назар аударады. Өйткені, өткен 
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тарихын құрметтей білген ұрпақ, келер ұрпаққа өз дәуірін сыйлата білері анық.Қоғамдық 

қатынастар мен саяси-экономикалық саладағы өзгерістер тәуелсіз елдің білімді ұрпағын 

қайта тәрбиелеу қажеттілігін туындатады. Әр күні өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде 

замана көшінен қалып қоймай, бүгінгі өмірге байланысты талапты да жоғары  орындай білу 

керек. Халқымыздың сан ғасырлық тарихын өмір шындығына сай зерттеу мен насихаттау 

және жастардың тарихи санасын қалыптастыру – ұлттық рухты әспеттеуге, Тәуелсіз 

Отанымыздың нағыз патриоттарын тәрбиелеуге қызмет етеді. Қорыта келгенде ұлттық 

тарихи сананы жаңғыртудың жолдары мынау: ұлтымыздың тарихын ұлықтай отырып, 

зерделеу және білім берудің ұлттық үлгісін әрі қарай жаңғыртып, жетілдіру болып 

табылады.Тұрақты тарихи сана қоғамдағы тұрақтылықтың маңызды көрсеткіші болып 

табылады. 
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Түсінбей кейде өмірдің толқын ағысын, 

Берді ғой қолдан, ойланбай халқым намысын.  

Жылайды жүрек, тізбектеп айтып қайтейін,  

Маңдайға сыймай Нығметтей жарқын арысын.  

Бар еді жұртым майталман ұлың зиялы,  

Бармайды ауыз болды деп оның зияны.  

Табайық көп боп Нығметтің өлмес мұрасын,  

Өлтіруге мұраны жауыздар ғана қияды.  

 

Муслима Анапинова 

 

Қазақстан Республикасы қарқынды даму жолына түсіп, қазіргі қоғамның дамуының 

мән-мағынасы мен мазмұн-бағыты өзгеруде. Бұл өзгерістерден ғылым да тыс қалмады. Оның 

ішінде тарих ғылымының алдында тарихи өткенімізді зерделейтін объективті зерттеулерге 

әділ баға беру мәселесі тұр.  

Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде жаңа ой-пікір мен көзқарастардың қалыптасу 

белесінде халқымыздың өткен жолы мен оның рухани түлеуін тану құралы ретіндегі тарих 

ғылымының көкейтестілік мағынасы кеңейіп  толыға түсуде.  
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Қазіргі кезеңде Отандық тарих ғылымының алдында осыңдай өзекті міндеттердің 

бірінші қатарында қоғамдық -саяси тұрғыдан да, ғылыми тұрғыдан да тарихи үдерістегі жеке 

тұлғаның атқарған ролі ерекше қызығушылық тудыруда. Шынымен де осы уақытқа дейін 

тарихты жасаушы халық бұқарасы деп танылып, ал, тарихи үдерістегі жеке адамның 

атқарған ролі екінші кезекке қойылса, бүгінгі таңда сол халыққа бағыт-бағдар беріп, жол 

көрсетіп, халқының мұң-мұқтажын жоқтап, қазақ халқын тәуелсіз ел ретінде әлемдік 

деңгейде мойындатуға ұмтылған тұлғалар Отан тарихында аз емес. Атап айтатын болсақ, 

қазақ тарихындағы күрделі, қайшылыққа толы кезең ХІХ аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы 

ұлттық зиялы қауымның атқарған ролі ерекше болды. Осындай алдыңғы қатарлы ұлт 

зиялыларының көрнекті өкілі бар саналы ғұмырын халқы үшін сарп еткен H.Нұрмақовтың 

жанкешті қарекеті қазіргі ұрпаққа өнеге болатыны күмән туғызбайды.  Ірі мемлекет және 

қоғам қайраткері, өз заманының құқық саласындағы жаңашыл, іздемпаз реформаторы, өзінің 

игі қызметімен ел бостандығын, егемендігін жақындатушы, дарынды публицист және 

журналист, қазақ өнері мен мәдениетінің қамқоршысы Н.Нұрмақовтың өмір жолы жайлы 

белгісіз деректерді аша отырып, адам бойына өз халқының тарихы мен мәдениетіне 

құрметпен қызығушылықты, өзелінің мәдени мұрасын сақтау және молайтуға деген 

ұмтылысты оятатын ғылыми-зерттеушілік танымын қалыптастыруға ықпал етеді. Саяси 

күреспен қатар қазақ интелегенциясы ағартушылық қызметті де кеңінен өрістетті. Қазақ 

интеллегенциясының шығармаларында қоғамның негізгі идеялары, ой-пікірлері мен 

көзқарастары қарастырылған. ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақинтелегенциясы 

дәрігерлерден, саясатшылардан, судьялардан, ақын-жазушылардан қаралып, мұның өзі қазақ 

ғылымының орнығып, алғашқы қадамдар жасауы үшін А. Байтұрсынов, М. Дулатов, Ә. 

Бөкейханов, Х. Досмұхамедов, М. Тынышбаев, Ж. Ақбаев, Н. Нұрмақов және басқа қазақ 

зиялылары қыруар істер тындырды [1, б. 11]. Осы кішігірім мақаланы жазудағы мақсатымыз 

осындай ұлт зиялыларының қоғам дамуына қосқан үлесін, халқы үшін атқарған қызметін  

көрсету  болып табылады.  

Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Нығмет Нұрмақов 1895 жылы 25 сәуірде 

Қарағанды облысында дүниеге келген. Ауыл мектебінде Ахмет Байтұрсыновтан сабақ алған 

ол білімге, ғылымға деген ынтасы  артады. Мектебінен зерек болып шыққан Нығмет, 

кейіннен Қарқаралыдағы екі сыныптық орыс-қазақ училищесін тамамдайды. 1911 жылы 

Романовтар әулетінің құрметіне орай Омбыда ауылшаруашалығы көрмесі өтеді. Көрмеге 

атақты бай Ақайдың Қасені қатысады. Ол өзімен бірге ұлттық дәстүрдің қыр-сырын 

түсіндіретін, аудармашылыққа орысша жетік меңгерген Н.Нұрмақовты апарады. Нығмет осы 

кезде Ш. Уәлихановтың серігі Григорий Потанинмен және халықшыл-демократ Александр 

Седельниковпен танысады. Кейін олар Н. Нұрмақовтың Омбы мұғалімдер семинариясына 

түсуіне ықпал етеді. Омбы семинариясында оқып жүріп, өзінің қатарластары С. Сейфуллин, 

М. Жұмабаев, Ә. Досовтармен бірлесіп «Бірлік»  мәдени-ағарту  ұйымын құруға атсалысты. 

Ұйымның мақсаты отаршылдық саясатына қарсы үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу мен 

қатар, орыс ұлтын қазақ халқының мәдениетін таныстыру ниетінде әртүрлі кештер өткізіліп 

тұрды [2, б. 14].  1915 жылы елге оралып, өзі оқыған орыс-қазақ училищесіне мұғалім болып 

жұмысқа орналасты. Дамымалы білім беру жүйесінің мазмұны іріктеуде ұлттық-аймақтық 

ерекшеліктердің ескерілуі, Н. Нұрмақов сияқты қоғам қайраткерлерінің үлгілі өмірі білім 

мазмұнының тәрбиелеушілік, дамытушылық аспектілерін күшейтеді. 1917 жылы патша 

одағының қазақтарды қара жұмысқа алсын деген жарлығына қарсы шығып, «Дала одағы» 

ұйымын құрады. Көп кешікпей тұтқындалып, 18 ай түрмеде отырады. Көп қиындық көрген 

ол 1919 жылы желтоқсанда темір тордан босап шығады. 1920 жылдан бастап Қарқаралы, 

Семей уездеріңде бірқатар жауапты қызметтер атқарып, «Қазақ тілі» газетінің, «Қызыл 

Қазақстан» журналының редакторлық жұмыстарын атқарады. 1923 жылы Әділет комиссары 

міндеті жүктелді, сонымен қатар, күза йына дейін Сот төрағасы лауазымын қоса атқарады. 

Нұрмақовтың басшылығымен сот тергеу органдарында барлық істерді қазақ тілінде жүргізу 

жүзеге асырылды.Сот қызметкерлігінде 60 пайызға жуығы қазақтар болды. 1924 жылы 
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ҚазақАКСР-і астанасын Орынбордан Қызылордаға, 1929 жылы Алматыға көшіру туралы 

шешімдерді қабылдауға қатысып, ұйымдастыру жұмыстарына белсене ат салысты[1, б.15]. 

Голощекиннің қазақ даласында «Қазан төнкерісің» жасау керек деген пікірге үзілді-кесілді 

қарсы шықты. Нәтижесінде, үкімет басшысы қызметінен босатылып, МәскеудегіЖоғарғы 

партия мектебіне жіберілді. Ресейде ВЦИК-те аз ұлттар жөнінде бөлім меңгерушісінің 

қызметін атқарып жүріп, Мәскеу қаласында 1933 жылы желтоқсанда аз ұлттардың 

Бүкілресейлік IV кеңесін өткізді. 1931—1937 жж. — ВЦИК хатшысының орынбасары. ВЦИК 

Президумының бөлім меңгерушісі ВКП(б) Қазақ өлкелік комитетінің ҚАКСР ОАК мүшесі 

[2, б. 19]. Мемлекеттік маңызды лауазымдарда жұмыс істей жүріп, Н.Нұрмаков журналистік, 

ағартушылық және насихат жұмыстарымен белсенді айналысты. Бұған Ресейдегі архивтер, 

кітапханалар, музейлер дәлел бола алады. 1928 жылы оның саяси-әлеуметтік тақырыптарда 

мақалалар жинағы «Строительство Казахстана» және 1934 ж. Мәскеуде «Состояние и задачи 

работы среди национальных меньшинств РСФСР» деп аталатын еңбектері жазылған. 

Мәскеуде жоғары қызметте жүріп, жалпыодаққа белгілі«Власть Советов», «Революция и 

национальности», «Известия» және т.б. толып жатқан газет-журналдарда кем дегенде айына 

бір мақаласы жарияланып тұрған. Нұрмақовтың тікелей басшылығымен Қарқаралы 

округінде, кейін бүкіл Қарағанды облысында құрамында Асылбеков, Нұрсейітов, Гатауллин, 

Ізбасаров, Ордабаев, Шамсутдинов және т.б. бар контрреволлюциялық,  ұлттық-фашистік, 

зиянкестік ұйымы 1934 жылдан бері әрекет жасап, қарулы көтеріліс арқылы Совет өкіметін 

құлатуды мақсат еткені үшін айыпталған. 1937 жылы 3 маусым күні НКВД қызметкерлері 

Н.Нұрмақовты Мәскеудеудегі жұмыс орнында тұтқындады. Жары Зүпнүннің айтуы 

бойынша: НКВД-ның адамдары түнгі сағат төртте келіп, үйдің астан-кестенін шығарады. 

Тінтуді жүргізген Низенбергтің жасаған тізімдемесі бойынша Нығмет Нұрмақовта бар 

болғаны өкімет тарапынан сыйға тартылған наградалары, «Зауэр» винтовкасы, «Маузер» 

тапаншасы, аңшы мылтықтары және т.б тәркіленді. Н.Нұрмақовты тұтқындау туралы приказ 

парағындағы тағылған жалғыз айып «пантюркист» деген бір-ақ сөз. Ал, Нығметтен 1937 

жылы 17 маусымда ғана алғаш рет жауап алынған. 1937 ж. қуғын-сүргінге ұшырағандардың 

алғашқысы Н. Нұрмақов болды. Осы жылдың 27 қыркүйегінде «айыбын мойнына алып», 

«үштіктің» үкімімен 15 минутта тағдыры шешіліп, 42 жасында атылған. Қоғам қайраткері 

1958 жылы тамыздың 11-інде КСРО Жоғарғы соты әскери алқасының шешімімен ақталды [2, 

б. 30]. 

Қаныш Сатбаев 1956 жылы өзінің естеліктерінде: «Мен Нығмет Нұрмақовпен 1926-

1928 жылдары іскерлік мәселелерімен кездескенде, оны ақылды және іскер адам ретінде 

таныдым», деп ой қалдырған [2, б. 47]. Ғалымдар Д.Ашимбаев пен В.Хлюпин: «Н.Нұрмақов 

ақылды және еңбекқор адам. Оның сол жылдардағы баяндамаларын оқу - бір мәртебе: нақты 

ойластырылған, сауатты әрі артық сөздерсіз жазылған» [2, б. 152]. Қазақстанның сол кездегі 

алғашқы көшбасшысы, Д.Қонаев өзінің сөйлеген сөздерінің бірінде: «Нығмет Нұрмақов - 

зорлық-зомбылық пен езгіге қарсы күрестің күрделі революциялық жолынан өткен 

алғашқылардың бірі. Оның бүкіл өмірі адамдар үшін және бақытты болашақ үшін күреске 

арналды » [3, б. 5] Академик Манаш Қозыбаев: «1924-1929 жылдардағы экономиканы 

көтерудегі, жерге орналастыруда, өнеркәсіпте, мәдениетте, халықтың өмір сүру деңгейін 

көтерудегі Қазақстанның барлық жетістіктері Н.Нұрмаковтың басшылық кезеңімен тікелей 

байланысты, өйткені бұл республиканың қайта жандану жылдары болды»,-  деп жазды[3, б.  

5] 
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Дерек:  https://yvision.kz/Н.Нұрмақов 

 

Қорытындылай келе, көрнекті мемлекет қайраткерінің керемет ұйымдастырушылық 

қабілеті сөзсіз болды, бұл Голощекиннің оны қызметінен кетіруге тырысқанына қарамастан, 

жоғары лауазымда ұзақ уақыт тұруға мүмкіндік берді. Нығмет Нұрмақов өмірінің соңына 

дейін өткір қаламымен қоштаспады. Сондықтан оның қаламынан туындаған еңбектерін 

зерттеу және жариялау мәселелері қазіргі заманғы тарих және заң ғылымының өзекті 

мәселесі болып қала береді. Өкінішке орай, елімізде көп адамдар өз кезеңінің патриотын 

таный бермейді, әсіресе жастар. Бұл істі қолға алмасақ, тарихта кешірілмес қателік болып 

қала бермек. Сол себепті, қазіргі жас буын біздер осы ұлы тұлғаларымызды ұлықтап, 

келешек өскелен буынға танытуымыз қажет. Бүгінде осы Нығымет Нұрмақовтай ұлы 

тұлғаның халқы үшін жасаған қызметі үшін ұлықтау маөсатында, Алматы, Қызылорда, 

Қарағанды, Қарқаралы қалаларында көшелерге және Қарағанды қаласындағы мектеп-

интернатқа Н.Нұрмақов есімі берілген. Алматы қаласында тұрған үйіне ескерткіш тақта 

қойып, туған ауылында ескерткіш орнатылған. Нығмет Нұрмақов бүкіл өмірін киелі 

халықтың бөлінбес бөлшегі, оның арманы мен мұңының, тарлан тарихындағы мың өліп, мың 

тірілген тар жол, тайғақ кешудегі аласапыран шағын бастан бірге кешірген. Сол жолда өзін 

құрбандыққа шалған белгілі қоғам қайраткері ретінде есімі ел жадында қалған бірегей 

тұлғалардың бірі. 
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Қорқыныш пен үрейді қалыптастырған, күшпен тұрған Кеңес одағындағы әміршілдік, 

әкімшілдік, тоталитарлық және саяси жүйесінің күйреуі, еліміз бен жеріміздің азат болуына, 

Қазақстанның тәуелсіз мемлекет болуына әкелгендігі аян. 

1970 - жылдардан бастау алатын Кеңестер одағы тоқырау кезеңінде барлық сала 

бойынша артта қалды, оның нақты дәлелдері халық шаруашылығының жоспарларының 

орындалмауы, экономикалық көрсеткіштер, қоғамдағы әлеуметтік саяси хал-ахуал. 

Республикалар егемендік пен тәуелсіздікке ұмтылды, орталықтың,  Кремльдің, Саяси 

бюроның өктемдігіне қарсы халық толқулары күшейді.  

Тәуелсіздік жолындағы халық қозғалысының басы 1986 - жылғы Қазақстандағы 

желтоқсан ұлт-азаттық көтерілісінен бастау алды. 

1988-1989 – жж. Балтық бойындағы республикалар өздерінің егемендігін паш етіп, 

Кеңестер одағының құрамынан шығып тәуелсіз мемлекеттерге айналды, 1990 - жылдары 

егемендік туралы Декларацияны басқа да республикалар қабылдап, жетпіс жылдан астам 

өмір сүрген одақтың ыдырау процесі басталды. 

Қазақстанның Жоғары Кеңесі 1990 - жылдың 25-қазанында барша әлемге еліміздің 

Егемендігін танытты. 

Ұлы дала өркениетіндегі бабалардан қалған ұлы аманат 1991-жылғы 16-желтоқсанда 

жүзеге асты. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің жетінші сессиясында, парламент 

депутаттары «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» 

Конституциялық Заң қабылдады. 

Еліміздің Тұңғыш Президенті, Елбасы Н.Ә. Назарбаев Тәуелсіздік күніне арналған 

салтанатты жиындағы өзінің құттықтау сөзінде: «Біз - талай сынақтарды бастан өткерген 

халықпыз. Дегенмен, басына бақ дарыған елміз, қайсар бабалардың ұрпағымыз. Ұлы дала елі 

ғасырлар бойы Алтайдан Атырауға, Алатаудан Арқаға дейінгі ұлан-ғайыр атырапты 

мекендегені жер жүзіне мәлім. 

Біз - ата-бабамыз аманат еткен Үстірт пен Қарт Каспийдің жағасы, Сыр мен Ертістің 

арасын алып жатқан дархан даланың заңды мұрагеріміз. Қазақтың байтақ жері - бабадан 

қалған ең асыл қазына. Бұл қазақ жері. Атадан балаға мирас болған кең даланы сақтап қалу 

оңайға тиген жоқ. Баһадүр халқымыз небір жаугершілік замандарда еркіндік үшін қылыш 

сермеп, бодан болған қиын кезеңдерде бостандықты аңсап өткені белгілі. Кешегі Алаш 

арыстарының да игі мұраты - егемендік еді. Біз ата-бабаның асыл арманын орындап, осыдан 

28 жыл бұрын тәуелсіздіктің іргесін бірге қаладық. Әлем картасында Қазақстан деген дербес 

республика, азат ел пайда болды. Біз елдігімізді баянды етіп қана қоймай, Қазақстанды әлем 

мойындаған мемлекетке айналдыра білдік» [1,1 б.], деп баса назар аударды. 

Халқының бірлігін, елінің ынтымақтастығын, азаматтық теңдікті сақтай білген 

Қазақстан ел тәуелсіздігін қастерлеп, Мәңгілік Елдің тұғырын нақтылай отырып, әлем 

өркениетіндегі ең дамыған 30 елінің қатарына қосылуды мүдделі мақсат етті, сонымен қатар, 

негізгі басым бағыттарымыздың алғышарттарын қалыптастыра білді. 

Елбасы, 1995 - жылғы 23-наурыздағы Қазақстан халықтары Ассамблеясының бірінші 

сессиясындағы баяндамасында «Қазақ халқы сан ғасырлар бойы өзінің тәуелсіздігі мен 

егемендігі үшін күресіп келді. Өзінің таңдаулы қасиеттерінің, қатер төнген сәтте бірігіп, 

ұйымдаса білуінің, сондай-ақ басқа халықтармен бейбітшілікте, келісім мен тату көршілікте 

тұруға деген ынта-ықыласының арқасында тарихтың тұңғиығына батып кетпей, ондаған 

жылдардан кейін өзінің мемлекеттігін қалпына келтіре алды. Өз басына түскен барлық 

қиындықтарға қарамастан туған халқының болашағын қамтамасыз етіп, тілін, мәдениетін, 

дәстүрлері мен бостандық сүйгіш қасиеттерін сақтай білген бабаларымыздың көптеген 

ұрпақтарына құрмет көрсеткеніміз жөн. Осының бәрі, сайып келгенде, Қазақ мемлекеттігінің 

қайта қалпына келуіне қол жеткізді» [2. 148 б.] , деп ой толғайды. 

Міне, егемен, тәуелсіз Қазақстанның қайнар көзінің, оның негізінің қаланған шағынан 

бастап, әр кезеңдерін, олардың ерекшеліктері мен жаңа тарихын жүйелі түрде баяндайтын, 
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты еңбегі барша қазақстандықтар үшін, 

өскелең ұрпақ үшін маңызды болып табылады. 

Тарихи публицистикалық негізде жазылған кітапта еліміздің дамуының қазақстандық 

үлгісі, оның әлем өркениетіндегі ерекшеліктері, Қазақстанды жаңғыртудың үш толқыны кең 

түрде баяндалып ашып көрсетілген. 

Кітаптың «Біз өз жолымызбен - қазақстандық даму жолымен жүреміз» атты 

алғысөзінде, Елбасы «Тәуелсіз Қазақстан екі әлемдік дағдарыстан зардапсыз, айтарлықтай 

шығынсыз өте білді: біздің мемлекетіміздің мықтылығы оның әл-ауқатының көтерілуімен 

дәлелденді. 2012 жылы біз «Қазақстан-2030» стратегиясының барлық міндеттерін мерзімінен 

бұрын орындап, әлемнің бәсекеге қабілетті елу елінің қатарына және даму деңгейі орташа 

елдер тобына ендік. Сол жылдары мен жаңа мақсаттарғы негізделген «Қазақстан-2050» 

стратегиясын жасап: алдымызға әлемнің дамыған отыз елінің қатарына қосылу міндетін 

қойдым» [3, 18 б.] деп еңбектің мақсаты мен мүдделеріне тоқталады. 

Мазмұны еліміздің даму стратегиясын айқындаған, Қазақстанның жаңа тарихын 

қамтып оны зерделеген аталмыш еңбек төрт бөлімді қамтиды, яғни:  

1. Мемлекетіміздің дүниеге келуі. Қазақстанның бірінші жаңғыруы (1991-1995 

жылдар); 

2. Ұлы бетбұрыс. Қазақстанның екінші жаңғыруының басталуы (1996-1999 жылдар); 

3. Қияға құлаш сермеу. Қазақстанның екінші жаңғыруы (2000-2010 жылдар); 

4. Қалыптасқан мемлекет. Қазақстанның үшінші жаңғыруы (2010-шы жылдар). 

Тарихи публицистикалық еңбектің төрт бөлімі, әр кезеңдерді жүйелі түрде суреттеп 

сипаттайтын жаңа тарихымыздың құндылықтарын көрсетеді, және оның деректемелік 

тұрғыдағы маңыздылығы зор. 

Тәуелсіздікті жариялау және егемен мемлекет құру стратегиясы бойынша «Тарихи 

әділеттілік салтанаты», жаңа мемлекеттілікті қалыптастыру үлгісіндегі «Тұғыры берік 

мемлекеттік құрылым», қоғам мен саясатты қарастыратын «Ортақ шаңырақ астында», 

әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылу жолындағы «Мақсатымыз айқын» 

тағы да басқа бөлімдер соның нақты куәсі болып табылады. 

Еліміздің Тұңғыш Президентінің бұл еңбегінде қуатты мемлекет құру, нақтыланған 

шекарамыз, нарықтық экономикаға өту жолымыз, Семей ядролық сынақ алаңының 

жабылуы, инновациялық тұрғыдағы индустрияландыру ұлттық валюта, ЕҚЫҰ-ға, тағы да 

басқа әлем көз тіккен халықаралық ұйымдарға төрағалық ету, 2050-жылға дейінгі даму 

стратегиямыз т.б., ел тәуелсіздігі кезеңіндегі отыз үш жетістіктеріміз тұтастай қамтылып, 

нақты түрде сараланған. 

Елбасы өзінің түйіндемесінде, «Өйткені 1991 жылы әрқайсымыз жүрек қалауымызды 

білдіре отырып, тілекке тілек, білекке білек қосып, ортақ шңырақ астына бірігіп, береке-

бірліктің, ынтымақ пен достықтың үлгісін көрсеттік. Бұл - біздің үкілі үмітіміз, бәрімізді 

бақытқа жетелеген баянды таңдауымыз болды» [3, 507 б.], деп қорытындылайды.  

Ұлттық тегімізді, еліміздің тәуелсіздігін сақтаудың басты ұстанымы, өзектілігі 

патриоттық тәрбие болса, ұлттық - мемлекеттік идеяның іргетасы, оның негізі «Мәңгілік Ел» 

идеясы қалыптасып, іске асырылуда. 

Мемлекетіміздің басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің дәстүрлі Жолдауында «Біз - 

халқымыздың тәуелсіздік жолындағы сан ғасырлық арман-тілегіне қол жеткізген ұрпақпыз. 

Келер жылы тәуелсіздігімзге 30 жыл толады. Бұл мерейлі дата - Егемен еліміз үшін 

аса маңызды меже. Бұл - жаңа тарихи кезеңнің басы» [4, 6 б.], деп халқымызды тәуелсіздік 

жолындағы ынтымақтастыққа, береке-бірлікке шақырады.  

Олай болса, баршамыздың алдымызда өте маңызды, жауапкершілігі мол міндеттер 

тұр - ол ұлтаралық келісім, ел бірлігі, ұлттық құндылықтар, саяси тұрақтылық пен 

бейбітшілік ұстанымдарын баянды ету, ел Тәуелсіздігінің тұғырын мызғымас етіп нығайту! 
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БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІН  

ӨЗДІК БІЛІМ АЛУҒА ДАЯРЛАУ МАЗМҰНЫ 

 

Кенесбекова С.А., бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі 

мамандығының 3 курс докторанты 

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті,  

Қарағанды қ. 

 

Қазіргі  ақпараттық  қоғамда адам  өздігінен  білімін жетілдіріп отыруы арқылы 

бәсекеге қабілетті, еркін жан-жақты дамыған тұлға бола алады. Өздік білім алу процесінің 

құнды жақтарының бірі ретінде тұлғаның жеке танымдық белсенді іс-әрекетпен 

шұғылдануын атауға болады. Бұл процесте адам мақсат-міндеттерді өзі анықтайды, өзі білім 

алу құралдарын іздестіреді, өзі-өзіне мұғалім болып, өзін-өзі білімге жетелейді. 

Өздік білім алудың тағы бір маңызды ерекшелігі ретінде адамның білімді ізденудегі 

құлшынысының, ынта-ықыласының барлығы адамның өз еркінен туындайтынын, сырттан 

келетін ешқандай ықпалдардың болмайтындығын атап өтуге болады.  

Жоғары мектепте болашақ мамандарды өздік білім алуға даярлаудың маңызы жайлы 

ғылыми мақала жазылып, жарық көрді. Ұсынылған дереккөз негізінде ғылыми ақпаратпен 

толық танысуға болады [1].  

Ғылыми дереккөздерде берілген анықтамалар мен ақпараттарды талдау арқылы  

зерттеу тақырыбымыздың кілт сөздеріне анықтама берілді: 

Өзіндік білім алу: 

- тұлғаның өз мотивтері мен жеке бас қызығушылығын саналы түрде мойындауынан;  

- «Мен» тұжырымдамасы негізінде өзін тануға ұмтылуынан; 

- оқу салтын қалыптастыру арқылы өзін тәрбиелеуінен; 

- өз-өзінен есеп алып, өзіндік әрекетіне баға беруі арқылы өзін-өзі басқаруынан 

тұратын танымдық әрекет.  

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау дегеніміз – тұтас 

педагогикалық үдеріс барысында сыртқы күштердің ықпалынсыз, бағалау өлшемінсіз, 

болашақ  мамандардың кәсіби қызығушылығын арттырып, олардың өзіндік танымдық 

әрекетін белсендендіру процесі.  

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға даярлаудың теориялық 

аспектісі ғылыми тұрғыда негізделіп, мақала түрінде жарық көрді. Ұсынылған дереккөз 

негізінде ғылыми ақпаратпен толық танысуға болады [2]. Болашақ бастауыш сынып 

мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау мазмұны жүйеленгенге дейін зерттеу жұмысымызға 

қатысты жекелеген сұрақтар, зерттеліп, жарыққа шықты [3,4].   

Жалпыдан жекеге принципі негізінде өздік білім алу педагогикалық мәселесін жоғары 

оқу орнында маман даярлау процесінде жүзеге асырылуына тоқталмақпын.  

«Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау» мәселесінің 

педагогикалық мән, маңызы жан-жақты зерттелініп,  академик Е.А. Бөкетов атындағы 

Қарағанды университетінің 5В010200 – «Бастауышта оқытудың педагогикасы мен 
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әдістемесі» мамандығының оқу жоспарына «Өздік білім алу негіздері» атты элективті курс 

болып енгізілді.  

Курс мақсаты - болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау, пән 

мазмұнын меңгерту, өздік білім алу танымдық әрекетін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 

өзіндік сана, өзіндік таным, өзіндік оқу, өзін-өзі басқару іскерліктерін қалыптастыру болды.  

Курс міндеттері:  

- студенттердің өздік білім алу маңызы, мақсаты, мазмұны туралы түсініктерін 

кеңейту; 

- оқу пәні аясында қарастырылатын негізгі дидактикалық ұғымдардың мәнін ашып 

түсіндіру;  

- өздік білім алуға дайындық мақсаты, міндеті, өздік білім алу қызметі, ұстанымы, 

моделі жайлы білімді жүйелеу; 

- өздік білім алу техникаларымен қаруландыру болды.  

Курс мазмұнында: «Өздік білім алудың педагогикалық мәні», «Бастауыш сынып 

мұғалімінің өздік білім алу жағдайы», «Өздік білім алудың «өзіндік сана» кезеңі», «Өздік 

білім алудың «өзіндік таным» кезеңі», «Өздік білім алудың «өзіндік тәрбие» кезеңі», «Өздік 

білім алудың «өзін-өзі басқару» кезеңі», «Өздік білім алу бағыттары, көздері», «Тайм-

менеджмент: түсінік, негізгі ережелері, уақытты басқару әдістері», «Оқу, сараптау, зерттеу, 

талдау, есте сақтау, бақылау техникалары», «Өздік білім алуға дайындық моделі, 

стереотиптер мен қателіктер», «Өздік білім алу процесін диагностикалау және жоспарлау» 

тақырыптары қамтылды.  

Курсты оқытудан төмендегі педагогикалық нәтиже күтіледі.  

Білу және түсіну: оқу пәні аясында қарастырылатын негізгі дидактикалық ұғымдарды: 

білім, білім алшы, білім алу, өздік білім алу, оқыту, оқу, тұлғааралық қатынас (оқытушы, 

студент), бағалау, өзіндік сана: мотив, қызығушылық, өзіндік таным: «Мен» 

тұжырымдамасы, өзіндік тәрбие: өзіндік оқу салтын қалыптастыру, өзін-өзі басқару: өзіне 

есеп беру, өзін бағалауды біледі; өздік білім алуға дайындықтың педагогикалық мәнін, 

маңызын түсінеді.  

Білім мен түсінгенін қолдану: өздік білім алуға даярлық жөнінде игерілген теориялық 

білімді жүйлей алады, өздік білім алу танымдық әрекетін ұйымдастыра алады, білім алу мен 

өздік білім алу арасында өзара байланыс орната алады, өздік білім алу әрекетіне өздік баға 

бере алады. 

Пікір айтуды қалыптастыру: өздік білім алу жөніндегі ғылыми ақпараттарды талдай 

алады, жинақтай алады, өздік білім алудағы өз мақсатын, көзқарасын, дүниетанымын, 

ұстанымын дәлелдей алады және ғылыми жұмыс түрінде ұсына алады.  

Коммуникативтік мүмкіндіктер: өздік білім алу жөнінде өз пікірін ортаға салады,  

оқытушы және өзге курстастарының пікірмен санасады. 

Оқу дағдылары немесе оқуға деген қабілеттілік: оқу пәні аясында ұсынылған дәріс 

тезистерін сіңіреді, семинар, студенттің оқытушы басқаруымен ұйымдастырылатын өзіндік 

жұмысы (СОӨЖ), студенттің  өзіндік жұмысы (СӨЖ) сабақтарына дайындалу барысында 

маңызды ғылыми ақпараттарды сараптай алады, өздік білім алу әрекетіне рефлексия жасай 

алады.     

Элективті курс бойынша кафедраның педагогикалық процесіне «Өздік білім алу 

негіздері» пәні бойынша 6В01301 –«Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі» 

мамандығы студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешен, дәрістер жиынтығы, 

мультимедиялық технология арқылы курс мазмұнын түсіндіру материалдары ұсынылды.  

Сондай-ақ, «Өздік білім алу» тақырыбы аясында студенттердің ғылыми зерттеу 

жұмыстарының тақырыптары жүйеленді: 

-Өздік білім алудың мотвациялық тұжырымы; 

- Әлеуметтік-психологиялық белсенділік мотиваторлары; 

- Өздік білім алудың негізгі мақсаты; 
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- Өздік білім алуды жоспарлау, ұйымдастыру; 

- Өздік білім алу түрлері;  

- Өздік білім алудың әдістері мен тәсілдері; 

- Өздік білім алу процесіне бақылау жасау; 

- Өздік білім алу нәтижесінің көрінісі; 

- Өздік білім алу шарттары; 

- Өздік білім алу факторлары; 

- Өздік білім алу бағыттары; 

- Педагог – өздік білім алу субъектісі ретінде; 

- Электронды ресурстар жүйесі; 

- Өздік білім алуда ақпараттық ортаның ролі; 

- Зерттеу нысанының негізгі бөліктері; 

- Теориялық болжамды тексеру; 

- Логика заңдары; 

- Регрессиялық талдау ережелері; 

- Коррелекциялық талдау ережелері; 

- Өздік жұмысты ұйымдастырудың негізгі принциптері; 

- Өздік жұмысты ұйымдастырудың психологиялық әдістері: жоспарлау, уақытты бөлу; 

- Жоспарлау қабілеті; 

- Уақыт бөлу тәсілдері.Тайм-менеджмент; 

- Ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, дамыту; 

- Білім беру процесін жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын ақпараттық технологиялар; 

- Өздік білім алу процесін тиімді жүргізу үшін таным процестерін дамыту маңызы; 

- Әлемдік білім беру ресурстары; 

- Қазақстан Республикасының білім беру ресурстары; 

- Қазақстан Республикасының онлайн білім беру мүмкіндіктері; 

- Өздік білім алуға қажетті қолжетімді онлайн ресурстар; 

- Қазақстан Республикасының онлайн білім беру ресурстарының классификациясы; 

- Өздік білім алуға мүмкіндік беретін онлайн ресурстардың түрлері; 

- Қазақстан Республикасының онлайн білім беру ерекшеліктері. 

 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға даярлау мазмұнын «Өздік 

білім алу негіздері» атты элективті курс негізінде ашып көрсетіп отырмыз. Академик                 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің «Бастауыш оқыту педагогикасы және 

әдістемесі» кафедрасының педагогикалық процесіне эксперименттік тұрғыда енгізілген 

аталмыш курсымыз оң нәтиже беріп, жоғары оқу орынының маман даярлау жүйесінде 

кеңінен пайдаланыла бастайды деген үміттеміз.   
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В ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ 

 

В.В. Козина,  д.и.н., профессор кафедры истории Казахстана и АНК, 

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова 

 

5 лет назад ушёл из жизни видный казахстанский учёный, академик НАН Республики 

Казахстан, заслуженный деятель науки и техники Казахстана Малик – Айдар  Хантемирулы 

Асылбеков. Со временем его уход становится всё ощутимей, и с болью начинаешь понимать, 

как много этот человек для тебя значил. 

Мне посчастливилось быть его соискательницей в начале 1990-х годов, когда 

руководимый им отдел истории социально - экономических проблем Казахстана Института 

истории и этнологии АН РК впервые в научном сообществе Республики комплексно стал 

заниматься исследованиями в области исторической демографии. Это было время 

системного кризиса советской науки и разработка проблем такой специфической отрасли 

общественных наук, которая в силу известных идеологических факторов находилась в 

состоянии длительного застоя, в полиэтничном Казахстане было поистине прорывным 

проектом.  

Настоящей сенсацией в научном сообществе стал выход в свет монографии А.Х. 

Асылбекова и А.Б. Галиева «Социально-демографические процессы в Казахстане (1917-1980 

гг.» (Алма-Ата, 1990), где авторам удалось выйти из-под влияния старых стереотипов, и 

обратить внимание учёных на решение задач, связанных не с «мнимыми и надуманными 

проблемами», а с реальной жизнью, призывали перейти к реальным делам,  способным 

предотвратить негативное воздействие экономических или политических процессов на 

общество и человека. 

Большой удачей считаю то, что мне довелось заняться своего рода продолжением 

именно этой монографии при написании кандидатской диссертации под научным 

руководством самого Асылбекова М.Х. Будучи «наездами» из Караганды в руководимый им 

отдел, я ощущала, как высок был  авторитет Малика Хантемировича среди его коллег и 

учеников. По моему мнению, это было связано не только с исследованием   наиболее 

актуальных, современных вопросов отечественной истории, охватывающих самый широкий 

спектр проблем,  интересных, не доктринерских, широкомасштабных  по  сути публикаций, 

но и с тем, что он активно отстаивал своё видение взаимосвязи социально-экономических и 

социально демографических проблем, дискутируя как о самой постановке проблем 

исторической демографии, так и способах их решения, выступая на конференциях, 

конгрессах, круглых столах. Это в условиях затянувшегося в те годы в республике 

экономического кризиса имело большое практическое значение и характеризовало его как 

гражданина и патриота своей страны. Профессионал своего дела, добросовестный ученый – 

так говорили о нём его коллеги по работе. 

После защиты кандидатской диссертации,  полетели годы наполненные творческой  

совместной работой над докторской диссертацией, монографиями «Демографические 

проблемы современного Казахстана» (Алматы, 1995), «Казахи (демографические тенденции 

80-90-х годов) (Алматы, 2000), «Народонаселение Казахстана в условиях суверенитета» 

(Алматы, 2010). Это были лучшие годы в моей жизни. С Маликом Хантемировичем было 

захватывающе и увлекательно работать. У него  было ясное представление о реально 

происходящих в обществе процессах, оригинальный и высокопрофессиональный взгляд на 

тематику научных исследований по социально-демографическому развитию Казахстана и его 

регионов. Считаю, что получила  от него колоссальный опыт научной работы именно в этот 

период.  

За долгое время общения можно хорошо узнать человека, отметить наиболее 

характерные для него черты.  Одним из ярких свойств характера Малика Хантемировича 

было чувство ответственности за всякое взятое на себя дело, за учеников. Все без 
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исключения признавали, что «Асылбеков  своих не бросит и всегда поддержит и защитит». 

Причем эта поддержка никогда не имела форму протаскивания слабых работ или 

кандидатур. Но те, кому посчастливилось  с ним работать, без объяснений поймут,  каким 

редким подарком «свыше» для своих подчиненных и учеников был принципиальный, 

порядочный, умеющий вовремя использовать свое красноречие и железную логику, 

руководитель. Так последовательно и спокойно отстаивать своих учеников умел только он. 

Его уважали за удивительное трудолюбие и работоспособность, за профессиональную 

компетентность и фундаментальные знания. И при всем этом абсолютное отсутствие 

чванства, пренебрежительного отношения к людям и псевдоученого апломба. 

Малик Хантемирович понимал роль и значение науки, был ей предан и  служил ей, и 

от этого принципа он никогда не отступал. У него было много учеников.  Потому что  

главная задача учёного не только добывать новые знания, но и воспитывать последователей, 

которые придут на смену и будут также преданы науке, любить её и развивать.  Я тоже 

являюсь его ученицей и последователем. И после его ухода до сих пор не могу привыкнуть к 

мысли, что уже нельзя обратиться к нему за советом и надо обходиться теми уроками, 

которые он успел дать. 

Просто удивительно, но при всей своей загруженности, Малик Хантемирович успевал  

результативно работать в самых различных направлениях: он был членом Учёного совета 

Института истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова и Алмаатинского Государственного 

университета им. Абая,  руководил группой ученых по изучению актуальной и 

дискуссионной проблемы «Социальные и национальные изменения в составе населения 

Казахстана (1897-1992)», большое внимание уделял редакционно-издательской 

деятельности,  научно-педагогической деятельности.  

Он выпустил огромное количество научных работ, освещающих различные проблемы 

истории казахского народа. Основная их часть относится к исследованию вопросов, 

связанных с исторической демографией и персоналистикой,  индустриализацией Казахстана 

и т.д. Его книги – не из тех, что просто стоят на полках. Для исследователей отечественной 

истории они являются настольными, и мы часто обращаемся к ним в нашей работе. 

Воспоминания о моём Учителе всегда вызывают у меня в душе светлые и добрые 

чувства, и я уверена, что так происходит, и ещё долго будет происходить со всеми, кто знал 

Малика Хантемировича Асылбекова. 

 
 
ҚАЗДАУЫСТЫ ҚАЗЫБЕК БИДІҢ ДИПЛОМАТИЯЛЫҚ ЕҢБЕКТЕРІНІҢ 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ КӨРІНІСІ 

 

Маженова Р.Б., п.ғ.к., доцент,  

 Исаев А.А., магистрант 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 

ХХІ ғасырдағы білім берyге қойылатын талапта мұғалім оқушыға тек қана білім 

беруші ғана емес, сонымен қатар, әрбір оқушының бойында шығармашылық қабілеттерін 

дамыту жолдары туралы ізденістер толғандыруы қажет. Сондықтан рольдік ойындар, талдау, 

проблемалық мәселелерді шешу – жаңа форматты сабақтың негізгі құрамдас бөлігі болып 

табылады. Тарих пәнінің әдістемесінде қолданылатын рольдік ойындар мен проблемалық 

мәселелерді шешу білім алyшы үшін ең қызықты форматтардың бірі болып табылады. Себебі 

тарихи оқиғалардағы сұрақтарды оқyшы не стyдент өз бетінше шешкенде оның 

шығармашылық қабілеттерін дамy үстінде болады. Тарихтағы көп даталар сол замандағы 

әлеyметтік қақтығыстарға тікелей байланысты.  

Әлеуметтік конфликтер кез келген әлеуметтік құрылымға тән, себебі олар қоғамдық 

дамудың қажетті шарты болып табылады. Қоғамның қызмет ету үдерісі конфликт пен 
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пәтуадан, келісім мен қарсыласудан тұрады. Қоғамның әлеуметтік құрылымы өзінің түрлі 

топтарын қатал саралаумен қатар, әлеуметтік топтар, жеке индивидтер және топтар 

конфликтінің таусылмайтын қайнар көзін білдіреді. әлеуметтік құрылым қаншалықты қиын 

болған сайын, қоғам соншалықты сараланады, еркіндік, пікір алуандығы қаншалықты көп 

болса, соншалықты сәйкес келмейтін, кейде өзара бірін-бірі жоққа шығаратын мүдделер, 

мақсаттар, құндылықтар да көбейеді, сәйкесінше, болуы мүмкін конфликтер үшін негіз арта 

түседі. Алайда қиын әлеуметтік жүйеде бір уақыттың өзінде конфликтіні сәтті шешудің 

механизмдері де бар. Сондықтан кез келген қоғам мен әлеуметтік қауымдастық мәселесі – 

конфликтінің келеңсіз салдарын болдырмау (барынша азайту) және оны туындаған 

мәселенің оң шешімін табуда қолдану. Тарихымыздың ірі тұлғасы Қазыбек би педагогикада 

жиі айтылатын қақтығыстар мәселесін өз тәжірибесінде шебер шешті. 

Конфликт (латынша – confliktus) қарама-қарсы мүдделердің қақтығысуы, 

көзқарастар мен қатынастардағы қарама-қайшылық дегенді білдіреді. Қақтығысқа өмірдің 

түрлі мәселелері себеп болуы мүмкін: материалдық ресурстар, маңызды өмірлік нұсқаулар, 

билік етуші өкілеттіліктер, әлеуметтік құрылымдағы мәртебелікрөлдік айырмашылықтар, 

жеке тұлғалық (эмоционалды-психологиялық) айырмашылықтар және т.б. Конфликтер 

адамның өмірлік іс-әрекетінің барлық саласын, әлеуметтік қарым-қатынас пен әлеуметтік 

өзара әрекет жиынтығын қамтиды. 

Тарихқа көз жүгіртіп қарасақ, бүкіл қазақ қоғамында құқықтық жағынан үстемдік 

еткен «Дала заңдарының» билігі болды.Осы заңдардың орындалуын, жүзеге асыруын 

қамтамасыз ететін билер еді. Би – тарихи-құқықтық тұрғыдан қазақ қоғамындағы билік өкілі. 

Билер төрелік ету, заң шығару,  ел басқару, елшілік пен кеңесшілік қызметтерін атқарған. Би 

– атадан балаға мұра болып қалмайтын және сайлау арқылы тағайындалмайтын қызмет 

болып табылады. Бұл қызметке тек ел ақсақалдарының ортақ ұйғарымымен елдің салт-

дәстүрін білетін, шежіреден хабары бар, ауызы дуалы, шаруасы түзу, ататегі белгілі, сыйлы 

адамды сонымен қатар өзінің бойындағы ақылмен, зеректілігімен, жігерлігімен, 

турашылдығымен, әділдігімен, көзге түскен адамды қойған [1]. 

Осы орайда Шоқан Уәлихановтың 1864 жылы жазып қалдырған «Сот реформалары 

туралы жазбалар» атты еңбегінде: «Қазақ қоғамында би атағына көтерілу қандай да бір 

формальді сайлаудың өткізілуіне және оның басқарушы үкімет тарапынан бектілуіне 

себепкер болған емес, тек заңгерлік білім, шешендік өнер  мен соттық салт-дәстүрдегі терең 

танымның өзара орайластырылуы қажет. Мұндай адамдар туралы дақпырт тұтас далаға тез 

жайылып, олардың есімдері барлығына және әрқайсысына танымал болды. Сөйтіп, би атағы 

соттық және қорғаушының істегі патентке айналады» [2]  деп жазған. Яғни бұл жоғарыда 

айтылып кеткен мәселенің рас болғанын айғақтап тұр. 

 Қазақ халқында әділдік пен шындықты ту еткен билер өте көп. Солардың ішіндегі 

кемеңгерлерінің бірі һәм бірегейі Қазыбек би Келдібекұлы. Қаз дауысты Қазыбек би – орақ 

тілді шешен, дана, ғұлама, мәмілегер, әділ қазы, дипломатиялық қатынастарды реттеген 

қайраткер, сонымен бірге Әз Тәуке ханның «Жеті жарғы» заңдар жинағын шығаруға 

атсалысқан үш жүздің төбе билерінің бірі. Бір сөзбен айтқанда қазақ халқына өлшеусіз еңбек 

сіңірген ірі саяси тұлға. Қазыбектің би болуындағы тағы бір ерекшелік ол Қазыбектің 

аталары (Бұлбұл, Шаншар, Келдібек) би болған жәнеде өзінен кейінгі ұрпақтарыда 

(Бекболат, Тіленші, Алшынбай) би болған. Міне, осыдан біз олардың заңгерлік тәжірибе мен 

тиісті білімге ие болып билік жүргізгендерін байқаймыз. 

Тарих пен ғылыми еңбектерге сүйенсек, қазақ менталитетіндегі әлеуметтік тәртіп, 

құқықтық құндылықтардың бір саласы теңдік пен әділеттілік болған. Әлеуметтік-

философиялық құбылыс саналатын әлеуметтік тәртіпті нығайтуда да Қазыбек бидің 

белсенділігі жоғары болды. Жалпы халқымызда әділет жолындағы билер екі топқа бөлінді: 

бірінші топта (туғаны жоқ билер) – ел қамын жеп, қара халық мүддесін өз қара басының 

мүддесінен жоғары қойған, әділеттілік жолында қызмет еткен билер. Екінші топта – үстем 

тап өкілдерінің дегенін көздеген, өз басының әкімшілдігін қорғайтын билер. Қазыбек би – 
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әділеттілік жолындағы күресте бірінші топ өкілдері арасындағы ерекше сезімді шындық 

мектебіне үлес қосқан данышпан. Бар мәселенің арқауы мен сүйенішін бірлік пен ынтымаққа 

арнап, “арадан шыққан жау, таусылмайтын дау, шанышқылаған сөз қиындығын” ескертуі 

бекер емес. Оның көрегендік ұстанымы, яғни батыр жинап ел шаппай, қылыш шауып, оқ 

атпай, ақылменен жол табуға ұмтылуы ұрпақ санасына қалдырған өсиеттің шыңы болып 

есептеледі. Сол дәуірдегі «Жеті жарғының» негізгі өзегі барлық тағанға қатысты мемлекет 

пен билік (билік деңгейлері: би, хандық билік, хан сайлау, билікке жататын істер, жан беру), 

жарғының алтын қазығы (отбасы және неке, меншік, қоғамдық өмір, дін және шариғат 

жолы), кек пен жаза (қанды кек дәстүрінің қолданылу тәртібі, жаза түрлері, барымта, өлім 

жазасы, құн төлеу, айып) мәселелеріне қатысты болса, оның шешімдерін шығаруда Қазыбек 

би төрешілдігімен, білімпаздығымен, өрелі азамат санатында терең ойлы ақиқат иесіне 

айналған [3]. Ұлтымыздың дәстүріндегі сеніміне дақ түсірмеген даналығымен рухани сана 

сезімді кеңейтті. Халқына сіңірген еңбегі көрнектілігімен орын алып,үлкен абыройға ие 

болғаны ел есінде сақтаулы. 

 Орта жүздің төбе биі қылмыс жасаған адамның кінәсін ауырлататын немесе 

жеңілдететін жағдайларды ескеріп отырған. Әсіресе қылмыс өзі үй ішінде бала-шағасы 

алдында жасалса, үлкен мөлшерде жасалса, қылмысты бірнеше адам бірігіп әрі қару 

қолданса, ауру, дәрменсіз адамға қарсы жасалса, әйелдерге күйеуіңнің көзінше зорлық 

жасаса, қоғамға кесірлі қылмыс жасалса оларға аяусыз қараған. Ал егер істеген қылмысын 

өзі мойындап, өкініш білдірсе, ру-елінің намысы үшін жасаса, ондай қылмыстарға 

жеңілдікпен қараған. Қазыбек көбіне ар жазасына ерекше мән берген. Өйткені қазақтардың 

ұғымы бойынша көптің алдында қызару, талқыға салынудан артық жаза жоқ. «Қоянды 

қамыс, ерді намыс өлтіреді» дегендей, ар-намысты қазақтар бәрінен де жоғары қойған[4]. 

Қылмыстық  дауларды шешуде ел-жұртының бір-бірімен жауласпауына, оны 

тудыратын  қылмыстық іс-әрекеттерді болдырмауға Қазыбек би үнемі атсалысқан. Әсіресе 

ұрлық-қарлыққа, кісі өліміне алып баратын барымтаға кедергі қойып, бұқараны адалдыққа, 

еңбекпен күн көруге шақырды, соған лайықты заңдар шығарды. Жалпы, билер соты әдеттік-

құқықтық сот мекемесі рөлін ойнап, әдеттік құқықтардың қалыптасуына, дәуіріне сай өзгеріп 

отыруға ықпал етті. Мысалы, сыртқы саяси жағдай күрделілігіне орай әрбір жауынгердің аты 

үй қасында, қалған кезінде мінуге сай тұруы қажеттілігін ескеріп, ондай атты ұрлағандарға 

өлім жазасы берілуін айтсақ болады. Қаздауысты Қазыбек талап-арызға шек қоймаған. Оның 

үстіне Қазыбек биді екі талапкер жақ таңдап алғанына қарамай, сот отырысына елге сыйлы 

басқа билерді, дана ақсақалдарды шақырып, солардың көзінше әділ билік үкімін шығарып, 

оларды разы еткен. Қоғамдық маңызы бар  қылмыстық істерді қарағанда Қазыбек екі жаққа 

да айыптау және айғақтарын түгел айтуға, куәлар санын шектемеу мүмкіндігін берген. 

Кәмелетке келмегендерді, ауру, есі дұрыс еместерді ғана емес, беделсіз, өтірік сөйлеп аты 

шыққандарды да іске қатыстырмаған. Қазыбек қоғамдық маңызы бар қылмыстық іс-

әрекеттерге қатаң қарап, шағым жалған болса, ондайларды ел алдында масқаралап, 

жазалаған. Әрі екіншідей куә болудан мақұрым қалған. Міндетті түрде қылмыскерге 

келтірген зиянды өтеткен. 

Қазыбек би қазақ елшілігінің құрамында жоңғарларға бірнеше рет барып келген, 

соның нәтижесінде татулық пен бейбітшілік орнатылған. Бір кезде Абылай сұлтан тұтқынға 

түсіп қалғанда, Қазыбек би Абылайды құтқару үшін үлкен табандылығын көрсеткен. Абылай 

сұлтан тұтқыннан босатылды. Кейін ол Сарыарқаның ханы болып атанды. Би Абылайдың өр 

мінезін, қазақ халқына деген берілгендігін байқады. Жоңғар хандығының билеушісі Қалдан 

Серен Абылай сұлтанды тұтқыннан босату үшін екі шартты қойған. Біріншіден, Қазақ 

даласының ең атақты адамдарының әрқайсысы өзінің бір ұлын аманатқа берсін деген еді, ал 

екіншіден, жоңғарлар Ресеймен қарым-қатынасты үзіп, Жоңғар хандығының бодандығын 

қабылдауын талап еткен.  

Қазыбек би барлық қазақ руларының өкілдерін жинады. Олар ақылдасып, осындай 

бір ортақ шешім қабылдады: өздерінің ұлдарын аманатқа береміз, бірақ Жоңғар хандығы не 
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Ресей империясының бодандығын әзірше қабылдамаймыз. Егер-де Қалдан Серен олардың 

шешімімен келіспесе, онда орыстармен бірігіп, жоңғарлармен соғысатынын айтты. Айла-

әрекетін жасаған еді. Жүргізілген келіссөздердің нәтижесі бойынша Абылай сұлтан 

тұтқыннан босатылды, Түркістан қаласы және отыз екі қазақ елді мекені Қазақ хандығының 

аумағына қайта қосылды [5].  

Қаздауысты Қазыбек бидің келесі бір ерең еңбегі ол Үйсін Төле би мен Алшын 

Әйтеке бимен тізе қосып, Әз Тәуке ханның «Жеті жарғысын» жасасуы. Қазақ даласының 

ереже-қағидаларының үлгілі нұсқасы, халықтың тәртіп-низамының, салт-дәстүрінің 

жиынтығы – «Жеті Жарғы» қазақ қоғамына біртұтастық беріп, ынтымақтық әкелді, ауыл-

үйдің берекесін қашыратын талас-тартысты азайтып, бірлікке үндеді. Күншілдік, 

бақталастық, қызғаншақтық сияқты күйдіргі дерттен айықтырып, шаруаға құлшындырып, 

еңбекке баулып, қарекет-тірлікке икемдеді. Осы заңдарда Қазыбек би «Қанға – қан, жанға – 

жан» дәстүрін жұмсартып, құн алып, құн беру мәмілесін шығарды.  

«Жеті жарғыда» кісі өлтіргені үшін өлім жазасына кесу әжептәуір жеңілденіп, орнына 

жеті айып тағайындалған. Олар: Бірінші айып – «қара қазан» төлеу,екінші айып – «қара нар», 

үшінші айып – «қара мылтық», төртінші айып – «қара шолақ бие», бесінші айып – «қара 

кілем», алтыншы айып – «жетім беру», жетінші айып- «жесір бастатқан тоғыз» деп аталған 

[3; 69-72]. Ал осыған дейін  Қасым мен Есім хандардың әдет-ғұрып заңдары бойынша кісі 

өлтірген айыпкердің шаңырағы ортасына түсіріліп, өзі өлім жазасына бұйырылатын болған. 

Сөзімізді түйіндей келе, қазақ елінің әдет-ғұрып заңдарын қалыптастыруға зор үлес 

қосқан, халқының еркіндігі мен азаттығын ойлап, ұзақ ғұмырын ат үстінде, ел шетінде 

өткізген кемеңгер ойшыл, қажымас қайраткер Қаздауысты Қазыбек би Келдібекұлы есімі 

ұлтының есінде мәңгі сақталары аян. Сонымен қатар қазіргі тәуелсіз еліміздің заңдары 

Қазыбек бидің әділ заңдарынан, ұлағатты сөздерінің негізінде алынған деп айтуға болады. 

Оған себеп Қазақстан Республикасының Конституциясының преамбуласы «Біз Қазақстан 

халқы» деп басталған сөзі Қазыбектің «Біз қазақ деген елміз» дейтін сөздерінде сәйкестік 

барын,яғни сөздері әртүрлі болғанымен мағыналары бір екенін байқаймыз. Қазыбек бидің 

жарқын да феноменді тұлғасын жаңа заман ойшылдары мен саяси қайраткерлерімен қатар 

қоюға хақымыз бар. Бүгінгі ұрпаққа тек осындай ата-бабаларымыздың  өсиетін ұмытпай, 

оны жадында сақтап  істерінде жүзеге асыру ғана қалады. 
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В 2000-х годах по всему миру в целом наблюдались общие тенденции трансформации 

всех общественных институтов и сфер человеческой деятельности под воздействием 

информационно-коммуникационных технологий. Наблюдался активный прогресс во всех 
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сферах разработки, производства и внедрения современных технологий, формировалась 

развитая информационная среда, соответствующая задачам социально-экономического 

развития, государства стремились к обеспечению равноправного доступа населения к 

информационным ресурсам и готовили граждан, социальные институты, бизнес и органы 

государственной власти всех уровней к жизни в условиях информационного общества.  

Неразрывным компонентом информационной грамотности является 

медиаграмотность. В целом медиаобразование активно развивается в мире с середины ХХ 

столетия. Под этим термином понимаются не столько навыки и умения по подготовке медиа-

текстов (тому, чему учат журналистов и репортеров), сколько навыки критического 

отношения к получаемой из разнообразных источников информации; разграничения 

правдивой и объективной информации от недостоверной информации и пропаганды, а также 

навыки и умения работы с источниками информации, поиска нужной информации и т.д. [1] 

С развитием и распространением всемирной сети интернет задачи медиаобразования 

существенно расширились. Развитие информационно-коммуникационных технологий 

потребовало дополнительных усилий по разъяснению того, как устроен и работает интернет, 

откуда и каким образом перемещаются информационные потоки, как можно создавать и 

распространять свою собственную информацию; как работают социальные сети и так далее. 

В настоящее время, с переводом государственных услуг в онлайн-формат, медиаобразование 

требуется не только для детей, но и для взрослых (например, в Великобритании OFCOM 

разделяет деятельность по медиаобразованию для взрослых и для детей). При этом уже 

давно на самом высоком политическом уровне признано, что информация может являться 

угрозой для психического, эмоционального и нравственного здоровья детей, поэтому 

государства должны принимать меры на законодательном уровне по ограничению опасной и 

угрожающей для детей информации (содержащей сцены насилия и убийства, жестокого 

обращения, сексуального насилия и порнографии, какой-либо эксплуатации и 

дискриминации, пропагандирующей наркотики, их производные, алкоголь и т.д.). Однако 

другой обязательной стороной ограничительных и запретительных мер как раз и является 

развитие медиаобразования как совместного процесса с участием государства, общества и 

медиа по обучению населения и повышению уровня его медиаграмотности. 

Международные организации, такие как ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ внесли 

большой вклад в создание правовых основ медиобразования, были приняты Декларация прав 

ребенка, Конвенция о правах ребенка, Эр-Риядские руководящие принципы и др. Начало 

развитию медиаобразования в мире было положено с момента принятия Грюнвальдской 

декларации ЮНЕСКО в 1982 году [2], в которой рекомендовано обеспечить следующие 

меры:  

1. инициировать и поддерживать разработку и внедрение всесторонних программ по 

медиаобразованию различных уровней – от дошкольного до университетского, а также для 

обучения взрослых с целью распространения знаний, выработки навыков и формирования 

взглядов, способствующих росту критического сознания и, следовательно, большей 

компетентности тех, кто пользуется электронными и печатными средствами массовой 

информации; 

2) организовывать курсы переподготовки для преподавателей, как с целью углубления 

их знаний в области средств массовой информации, так и с целью освоения ими 

соответствующих методов обучения, учитывающих значительное, но фрагментарное 

знакомство учащихся со средствами массовой информации; 

3) стимулировать исследования в области психологии, социологии, коммуникации, 

способствующие развитию медиаобразования; 

4) поддерживать и укреплять действия, предпринимаемые ЮНЕСКО для развития 

международного сотрудничества в области медиаобразования.  

21-22 июня 2007 года эксперты, чиновники, педагоги, исследователи, представители 

неправительственных организаций и медиа деятели со всех регионов мира разработали и 
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приняли 12 рекомендаций по медиаобразованию, получившие название «Парижская 

программа или 12 рекомендаций по медиаобразованию» (Paris Agenda or 12 

Recommendations for Media Education). Эти рекомендации были приняты по итогам 

международного симпозиума ЮНЕСКО по медиаобразованию Media Education - Advances, 

Obstacles, and New Trends Since Grunwald: Towards a Scale Change? [3]. Главной целью 

конференции было выявить, как протекает процесс медиаобразования в мире, и какие 

трудности встречаются на пути реализации такого рода образовательной политики и 

практического опыта, а также разработать действенные рекомендации, направленные на 

повышение уровня медиаобразования и мобилизацию усилий его сторонников.  

24 ноября 2008 года Европейский Парламент принял Резолюцию по Докладу о 

медиаграмотности в цифровом мире [4], что потребовало от государств-членов ЕС уделять 

систематическое внимание развитию медиаграмотности. На этом настаивала и Европейская 

комиссия, призывая государства-члены включать в свои учебные программы специальные 

курсы, цель которых помочь гражданам ЕС стать активными пользователями 

информации.Один из самых последних документов по медиаобразованию – это Стратегия 

Совета Европы в поддержку прав ребенка (2016-2021годы) [5], в котором отдельный раздел 

посвящен правам ребенка в цифровом мире и обязательствам государств по созданию 

лучших условий для ребенка в цифровой среде. В частности, разработчики Стратегии 

отмечают, что «все дети должны иметь возможность безопасного доступа к ИКТ и 

цифровым средствам массовой информации, а также иметь возможность в полной мере 

участвовать, выражать свое мнение, искать информацию и пользоваться всеми правами, 

закрепленными в Конвенции ООН по правам ребенка» [5]. Авторы считают, что ИКТ и 

цифровые медиа добавили новое измерение в право детей на образование и для содействия 

творческому, критическому и безопасному использованию Интернета Совет Европы 

запустит общеевропейский проект по образованию в области цифрового гражданства, 

опираясь на достижения программы «Воспитание демократического гражданства и 

образование в области прав человека». На основе консультаций с участием многих 

заинтересованных сторон и обмена передовым опытом будут разработаны руководящие 

принципы и набор дескрипторов компетенции в области цифрового образования, которые 

будут предоставлены государствам-членам для использования в школьных условиях [5]. 

Актуальными для казахстанского общества являются многие рекомендации Совета 

Европы по обеспечению безопасности несовершеннолетних от информации, негативно 

влияющей на их «физическое, умственное и моральное развитие». В соответствии со статьей 

20 п. 2. Конституции Республики Казахстан «Каждый имеет право свободно получать и 

распространять информацию любым, не запрещенным законом способом» [6]. Данная норма 

определяет, что каждый человек, в том числе и ребенок, имеет возможность получения 

равного доступа к информации. Однако, большая сложность состоит в том, как мы сможем 

использовать эту информацию, в каких целях и каким образом это на нас повлияет. 

Европейский опыт показывает, что необходимо определение положений, 

установленных законодательно в области осуществления телевизионного вещания, 

предпринять соответствующие меры для обеспечения того, чтобы передачи телевещателей 

не включали программы, которые могут нанести серьезный вред физическому, духовному и 

нравственному развитию несовершеннолетних, особенно программы, содержащие 

порнографию либо беспричинное насилие», запретить программы, которые могут 

воспрепятствовать развитию несовершеннолетних [7]. 

Так, эксперты исследовательского центра Сандж приводят в своем исследовании 

несколько примеров успешного опыта зарубежных стран, таких как США, Канада, Япония и 

др. Например, с 2000 года в США и Канаде запрещено продавать телевизоры, не имеющие 

специального кодирующего устройства, позволяющего родителям программировать 

телевизор на прием передач с учетом их возрастной классификации. Это сделано для того, 

чтобы защитить несовершеннолетних от телепередач, которые могут серьезно 
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воспрепятствовать их «физическому, умственному и моральному развитию». При 

предоставлении детям доступа в Интернет необходимо обязывать школы, библиотеки, 

интернет-кафе и компьютерные клубы устанавливать фильтры или блокирующее 

программное обеспечение. В 2004 г. правительство США выделило 9 млн. дол. США на 

программу внедрения контентных фильтров во всех школах страны, причем государство 

гарантирует оказание технической поддержки. Или такая мера, как установление правила 

для услуг, оплата за предоставление которых происходит как плата за звонок (pay-per-call). В 

США существуют так называемые «Правила 900» при пользовании мобильной телефонной 

связи. Для того, чтобы защитить потребителей от случайных звонков и необходимости 

платить за них, номер, по которому предоставляются указанные коммерческие услуги 

должен начинаться с числа 900. Это позволяет родителям блокировать звонки на номера, 

начинающиеся с 900 и, таким образом защищать себя от необходимости платить за 

телефонные развлечения детей, а так же защитить детей от нежелательной информации, 

например, от такой, как секс по телефону и др. [7].  

Результатом государственного регулирования является то, что, например, в США 

сцен жестокости, кровавых сцен в новостях увидеть нельзя, это запрещено. В Японии 

вещатель обязан делать предупреждения, если в передаче есть сцены секса и насилия, 

посредством титров или наложений в ходе демонстрации этих передач, а также в 

предварительных комментариях, размещаемых в печатных средствах массовой информации 

и на страницах Интернета. В других странах, таких как Франция, Италия также существуют 

жесткие правила, по которым вещатели не имеют права показывать передачи, наносящие 

вред психическому или нравственному развитию детей, демонстрирующие необоснованную 

жестокость, содержащие порнографию или побуждающие к расовой, сексуальной, 

религиозной или национальной нетерпимости. [7; с. 82] 

Европейским Союзом и США разработаны соответствующие специальные 

программы, имеющие приоритетное финансирование, например, «Безопасный Интернет». В 

рамках такой социальной программы страны создают национальные центры, работающие в 

сфере обеспечения безопасного для детей использования сети Интернет. Как правило, работа 

указанных национальных центров ведется по четырем направлениям: создание и 

обеспечение функционирования в сети Интернет «горячей линии», предназначенной для 

выявления в сети противозаконной информации; деятельность по ознакомлению родителей и 

детей об опасностях в Интернете и способах противодействия им; создание «горячих линий» 

по оказанию детям консультативной помощи; разработка и внедрение систем фильтрации 

интернет-контента. [7; с. 83] Безусловно, в западных странах с проблемой агрессивного 

негативного воздействия современных средств массовой информации на детей столкнулись 

намного раньше, чем в Казахстане. В связи с этим в этих странах был накоплен большой 

опыт по предупреждению влияния противоправного интернет контента, созданию и 

функционированию общественных и государственных организаций, занимающихся 

общественным контролем.  

При всей очевидной актуальности, в настоящее время проблема развития 

информационной культуры остается недооцененной в Казахстане. Это связано с тем, что 

данной проблеме уделяется недостаточно внимания, как со стороны официальных структур, 

так и общества в целом. Фактически дети получили беспрепятственный доступ ко всемирной 

сети интернет со всеми ее возможностями и потенциальными угрозами, не имея ни 

малейшего понятия о том, что и кто их там ожидает. Ежегодно растет число казахстанских 

детей – пользователей информационными технологиями и интернетом. Официальные 

данные представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Доля детей в возрасте 6 – 15 лет – пользователей информационно-

коммуникационными технологиями в Республике Казахстан [8] 
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Характеристика 2012 г. 2014 г. 2016 г. 2018 г. 2020 г. 

Пользователи компьютером 

всего, 

Из них: 

40,1 52,8 63,5 76,9 90 и более* 

Проживающие в городской 

местности 
43,5 55,6 68,7 78,2  

Проживающие в сельской 

местности 
37,1 50 61,7 75,4  

Пользователи интернетом 

всего, 

Из них: 

32 43,6 62,1 72,9 90 и более* 

Проживающие в городской 

местности 
36,9 48,1 67,3 75,7  

Проживающие в сельской 

местности 
27,5 39,1 56,6 69,8 

 

* - официальные данные по состоянию на первую половину 2020 года отсутствуют. 

Предположение авторов на основе отмеченной динамики в прежние годы 

 

Данные показывают, что ежегодно доля детей в возрасте от 6 до 15 лет – 

пользователей компьютерами (включая планшеты, мобильные телефоны) и интернетом 

увеличивается. Причем динамика намного выше, нежели среди взрослого населения. В 2020 

году в результате объявленной пандемии COVID-19 мы все стали свидетелями того, как весь 

мир и Казахстан, в том числе, перешел на онлайн и дистанционное обучение. В результате 

этого вовлеченность детей в качестве пользователей компьютером и всемирной сети 

увеличилась еще больше. Дети получали задания, выполняли их, консультировались с 

педагогами, исключительно посредством сети интернет. Исключение составили только те 

дети, которые проживают в местностях с ограниченным охватом интернетом и те дети, у 

которых не было возможности использования технических средств. Но последняя проблема 

решалась силами самих школ и региональных акиматов. Фактически можно сказать, что 

2020 год стал поворотным периодом, когда практически все дети оказались активными 

участниками интернет сообщества. Но как обстоит ситуация с безопасностью контента, 

которым пользуются наши дети, с какой целью они обращаются к всемирной сети, с кем они 

общаются, какие вопросы обсуждают, имеют ли они представление о тех угрозах, которые 

их там поджидают? Безусловно, самостоятельно дети не смогут решить данную проблему, 

необходима совместная согласованная деятельность родительской общественности, 

педагогов, психологов, администрации школ и регионов, правовых структур.  

Таким образом, международные организации ООН имеют большой многолетний опыт 

в сфере цифровой и медиаграмотности. Имеются нормативно-правовые акты, определяющие 

основные понятия и регулирующие правоотношения в данной области. Но самое важное, на 

наш взгляд, это то, что здесь принимается общее право всех на получение информации, 

определяются угрозы и потенциальные риски при использовании детьми технических 

средств и интернета. Обозначены пути предотвращения или же смягчения негативного 

влияния цифровых технологий на детей, в частности, необходимость развития навыков 

критического мышления и медиаобразования как самих детей, так и педагогов. В Казахстане 

данная проблема еще не получила такой тщательной проработки, хотя определенная работа 

уже проводится. 

 

Список литературы: 
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ЖӘНІБЕК ТАРХАН ҚОШҚАРҰЛЫ ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ АЗАТТЫҚ 

КҮРЕСІНІҢ ҚАҺАРМАНЫ 

 

Мукашева С.Р., Каригулова С.С. 

№ 61 ЖББОМ-тарих пәнінің мұғалімдері 

Қарағанды қ. 

 

Жәнібек Тархан Қошқарұлы, Шақшақ Жәнібек (1693 - 1752, Қостанай облысы 

Жангелдин ауданы Тосын құмы) - қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы азаттық 

күресінің қаҺарманы. Орта жүз құрамындағы арғын тайпасының момын руынан шыққан. 

Атасы Шақшақ Аманжолұлы «Еңсегей бойлы Ер Есім» атанған атақты Есім хан 

қолбасшыларының бірі болған. Жәнібек Тархан 1710 жылы он жеті жасында Тәуке ханның 

қолымен бірге жауға шауып, жекпе-жекте қалмақтың бас батырын өлтірген. Абылай ханның 

тұсында қол бастап, ханның негізгі кеңесшілерінің бірі болған, ел басқару және 

мемлекетаралық қатынастарға белсене араласқан. 

Қазақта Жәнібек есімді екі батыр бар. Алғашқысы Шақшақ Жәнібек, екіншісі Керей 

Жәнібек. Зерттеушілердің көпшілігі тарихта болған аттас тұлғаларды шатастырып 

жұртшылықты адастырып әкетіп жатады. Осындай бұрмалаушылық Шақшақ Жәнібек 

батырдың өмір тарихын зерттеуде де орын алып отырғаны рас. Шақшақ – бұл Жәнібек 

батырдың шыққан руының атауы. Әкесінің аты Қошқар болса, атасы Көшей Есім ханның 

сенімді батырларының бірі болған. Жәнібек батырдың өмір сүрген жылдарына қатысты әлі 

күнге дейін бір ортақ байлам жасалмады. Соңғы жалдары қалыптасқан ресми дата бойынша 

1693 жылы қазіргі Қостанай облысы, Жангелдин ауданы Тосын құмында дүниеге келіп, 

1750-1752 жылдары осы жақта дүниеден қайтқан [1, 613 б]. 

Шақшақ Жәнібек – қолбасшы, мемлекет қайраткері, дипломат, жоңғарларға қарсы 

1720-1750 жылдардағы жалпыхалықтық Отан соғысын ұйымдастырушыларының бірі. Ірі 

шайқастарда жекпе-жек ұрыстарда жоңғар батырларын талай рет жеңіп шыққан. Қазақ-орыс 

қарым-қатынастарын нығайтуды белсене жақтады. Қазақ хандығының біртұтас 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37648084#pos=1;-16
http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_E.PDF
http://www.ifap.ru/pr/2007/070625bb.pdf
http://parltrack.euwiki.org/dossier/4f3404f0b819f2756a00093f
https://rm.coe.int/168066cff8
https://bala.stat.gov.kz/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D2%9B%D2%B1%D0%BC%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D2%A3%D2%93%D0%B0%D1%80_%D1%88%D0%B0%D0%BF%D2%9B%D1%8B%D0%BD%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D2%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B6%D2%AF%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%BD_%D1%80%D1%83%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D2%9B%D1%88%D0%B0%D2%9B_%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D2%B1%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%96%D0%BC_%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%83%D0%BA%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BD
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орталықтанған күшті мемлекет болуын армандап, шапқыншылыққа ұшыраған елінің қайта 

қалпына келуіне өлшеусіз үлес қосқан, мемлекет қайраткері болды. 

Жәнібек батыр туралы тарихи деректер оның басқа замандастарымен салыстырғанда 

аса көп сақталған. Алайда ол жайында халық ауыз әдебиеті мен тарихи деректердің көптігіне 

қарамастан батырдың өміріне қатысты кей оқиғаларды дәл анықтау мүмкін болмай отыр. 

Шақшақ Жәнібек батырдың өмірін мұрағат материалдарына сүйене отырып зерттеушілер, 

оны Кіші жүз ханы Әбілқайырдың сенімді серігі әрі Ресейлік бағыттағы саясаттың белсенді 

қолдаушысы болғандығына аса мән береді [2, 13 б]. 

Ел тірегіне айналған Жәнібек батырдың өр тұлғасы ХVІІІ ғасырдағы Бұхар, Тәттіқара, 

Үмбетей жыраулардың шығармашылығына арқау болған. Мәселен, жыр алыбы Тәттіқара: 

Қамыстың басы майда, түбі сайда, Жәнібек Шақшақұлы - болат найза. Алдыңнан су, 

артыңнан жау қысқанда, Ер жігіттің ерлігі осындайда [3, 79].- деп Жәнібек батырды жырға 

қосып, ерлігін дәріптейді. Бүкіл қазаққа қадірлі, дуалы ауыз, данагөй Бұхар жырау: 

Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай, Қаз дауысты Қазыбек, Шақшақұлы Жәнібек, 

Ормандай көп Орта жүз, Содан шыққан төрт тірек [3, 99 б],- деп қазақ тарихында қиын 

қыстау ауыр заман болған, алмағайып, аласапыран оқиғаларға  толы ХVІІІ ғасырда елге 

қорған, пана бола білген тұлғаларды жеке атап көрсетеді. 

Жәнібек батырдың шығу тегіне қатысты ойымызды жалғастыра кетейік. Сонымен, 

Шақшақ баласы Көшей  екеуі  Есім  ханның  тұсында  өмір  сүрген. Ел ауызында сақталған 

аңыз бойынша Шақшақ Аманжолұлы Есім ханның белгілі қолбасшыларының бірі болған. 

Есім ханның қалмақтарға қарсы соғысында ерен ерлігімен көзге түскен. Осындай көп 

соғыстың бірінде ол өз әкесінің атын ұран ғып, «Аманжолдап» шауыпты. Содан бастап тоқал 

арғындар жауға бүкіл арғынның ежелгі ұраны – «Ақжолға» қосып, «Аманжол» деп шабатын 

болған көрінеді. Есім хан Ташкенттің ханы Тұрсынды шапқанда да Шақшақ  қалаға  

«Аманжолдап» ұран  сала кіріп, үлкен ерлік көрсеткен. Осы ерлігін бағалаған Есім хан 

Шақшаққа соғыс олжасына қосып, Тұрсын ханның қыздарының бірін сыйлайды. Шақшақ 

жасы егде тартып қалғандықтан қызды өзінің ұлы Көшей батырға қосады. Көшейдің осы 

әйелінен Жәнібектің әкесі Қошқар батыр туады [4, 2 б]. 

Шақшақ батырлығымен қоса атақты би де болған. Қара қылды қақ жарған әділдігімен 

ел есінде сақталған. Ол өлгеннен кейін жұрт әулие тұтып басына түнеген. Шақшақтың 

баласы Көшей де, немересі Қошқарда өз кезінде аттары алашқа танылған батыр болған. 

Шақшақтың шөбересі Жәнібек те аталарына тартып батырлық жолын қуып, жастайынан 

жауынгерлік рухты бойына сіңіріп өсті [5, 125 б], 

Шәкәрім Құдайбердіұлы осылайша Жәнібек батырды бізге жаңа қырынан танытады. 

Орта бұзар 30 жастағы Жәнібек батырдың жырдағы айтылған оқиғаға қарағанда халықтың 

қамал тірегі болумен қатар рухани жетекшісі болғандығын көреміз. Ата-бабасынан бері 

жалғасып келе жатқан рухани жолды жалғастырып, елдің бірлігі ынтымағы үшін жанын сала 

күрескен қайраткер тұлғаны байқаймыз. 

Өз кезіндегі аса көрнекті қолбасшылар Әбілқайыр хан, Тама Есет, Тама Жантай, 

Қаракерей Қабанбай, Қанжығалы Бөгенбай батырлар өз күштерін біріктіріп, тізе қосып іс-

қимыл жасады. «Қалмаққырылған» деген алғашқы жер атауларының бірі Қазақстан 

картасында осылайша пайда болды [6, 138 б]. 

Қазақ қолы «Ақтабаннан» кейін алғаш рет Бұланты түбінде жау қолына күйрете 

соққы береді. Біріккен қазақ қолының бас сардарбегі болып Қанжығалы Бөгенбай батыр 

сайланады. Орта жүздің қолына қолбасшылық жасау Шақшақ Жәнібек батырға жүктеледі. 

Батыр қазақ жасақтарының қарулануын да қадағалауға алады [6, 141 б]. 

Бұланты шайқасындағы жеңіс халықтың өз күшіне деген сенімділігін арттырып, 

рухын көтеріп, жеңіске жігерлендіруімен ерекшеленеді. Осылайша қазақ-жоңғар 

соғыстарындағы бетбұрыс кезеңді бастап берген Бұланты шайқасы болашақ ұлы шайқас 

Аңырақайдағы жеңістің негізін қалады. 
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Атақты Аңырақай шайқасы солтүстік Балқаш, оңтүстікте Отырар даласы, батысы Шу, 

шығысы Күртіге дейінгі аралықтағы үлкен аймақта өтеді. Шайқасқа Қаракерей Қабанбай, 

Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ Жәнібек, Тама Есет, Сіргелі Қаратілеуке, Қарақалпақ 

Құлашек, Шапырашты Наурызбай, Құдайменді Жібекбай, Сеңгірбай, Шүйкебай, 

Таңсыққожа, Мамыт, Қасқарау Молдабай, Сыйқым Қарабатыр, Жаныс Өтеген, Ботбай 

Сәмен, Шымыр Қойгелді, Ошақты Саурық, Ысты Төлек, Албан Хангелді, Керей Жәнібек, 

Қыпшақ Тілеулі, Абақ Керей Жауғашар, Тайлақ, Кете Арал және т.б. батырлар қатысып, 

әрқайсысы өз ру-тайпаларынан құралған жасақтарын басқарды. Ал, Қаракерей Қабанбай, 

Қанжығалы Бөгенбай, Шақшақ Жәнібек, Тама Есеттей батырлар ірі қолбасшылар ретінде 

көрінді. 

Әбілмәмбетпен ханның ұсынуымен Орта жүзге хан деп жарияланар тұста Абылай 

Шақшақ Жәнібектен бата алған. Ел ауызында сақталған аңыздарға қарағанда Үйсін Төле 

бидің түйесін бағып жүрген Сабалақтың шын аты-тегін, яғни оның Ташкент сұлтаны 

Уәлидің ұлы екендігін осы тұста алған рет халыққа жария еткен де Жәнібек батыр деседі [7, 

61 б]. 

Қазақтардың Ресейдің отар еліне айналуы Әбілқайыр хан есімімен байланысты 

екендігі белгілі. Жәнібек батыр да жоңғарға қарсы күресті одан әрі жалғастырып, төнген 

қауіптен құтылу үшін Ресейдей күшті одақтасқа арқа сүйену саясатын жақтады. Қазақ 

тарихындағы өте күрделі мәселелердің қатарында Ресейге ант берген қазақ хан-сұлтандары 

мен би-батырларынынң әрекеті жатады. Нақтылар болсақ, 1738 жылы тамыз айында кіші 

жүздегі Әбілқайыр ханмен бірге Ресейге бағынуға ант берген Кіші жүз бен Орта жүздің 56 

адамының ішінде 6 тамыз күні ант бергендердің қатарына Жәнібек батыр есімі де аталады. 

Ал, осы елу алты адамды рулары бойынша талдасақ. 17 кісі - арғын, 7 адам - найман, 4 адам - 

қыпшақ, 2 адам - тама, 10 адам - табын, 3 - адам жағалбайлы, 1 адам - кердері, 4 адам - 

алаша, 2 адам - байбақты, 2 адам - жаппас, 2 адам - масқар, 1 адам - шөмекей, 1 адам - кете 

екенін көреміз [8, 165 б]. 

Жәнібек батыр Қазақ хандығымен Ресей арасындағы сауда қатынасын ұлғайтуды 

көздеп, патша үкіметінен Жайық өзені маңындағы Қаракөл деген жерде Орта жүз 

қазақтарының сауда жасауына рұқсат беруін өтінген. Патша әкімшілігі Орта Азиядан 

Орынборға қатынап тұрған сауда керуендерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді Жәнібек 

батырға жүктеген. Батыр орыс сауда керуендерінің қауіпсіздігі туралы кепілдік бере отырып, 

қарулы орыс әскерлерінің қазақ жерімен өтуіне жол бермеді. Бұл да Жәнібек батырдың 

дипломатиялық шеберлігін көрсетсе керек. Жәнібек батыр 1742 жылы қазақтар мен қалматар 

арасындағы бейбіт қатынас орнату жөнінде шарт жасасуға қатысқан. Сол жылы Орск 

қамалында Орынбор комиссиясының бастығы, кейінірек Орынбор губернаторы болған И.И 

Неплюевтің Кіші жүз және Орты жүз өкілдерімен жүргізген келіссөздерге қатысып, 

жоңғарлар мен арадағы дау- жанжалды шешуге бағытталған шараларды қолдады [9, 346 б]. 

Осы кезде беделі мен атақ-даңқы үш жүзге бірдей тарай бастаған Абылай жоңғар 

тұтқынына түседі. Өзі үміт артқан сұлтанның жау қолында қалуы, сондай-ақ өзге хандардың 

оны босатып алуы үшін ешқандай пәрменді әрекет жасамауы батырдың дербес қимыл 

жасауына алып келді. Үш жүздің басын қосып, елдігін қалпына келтірер хан болар деп ендігі 

үміт-назарын Абылайға артқан Жәнібек батыр, 1741-1743 жылдары жоңғар қонтайшысының 

тұтқынындағы Абылайды құтқарып алуда да ерекше дипломатиялық шеберлік танытқан. 

Орынбор комиссиясының бастығы И.И. Неплюевпен арадағы қатынасын ұтымды 

пайдаланып, жоңғар қонтайшысына арнаулы елшілік аттандырған, бұл іске Әбілмәмбет, 

Әбілқайыр хандары да араластырған. 

Батыр Абылай сұлтанның Орта жүзге хан болып сайлануын батыл қолдаған. 

Жоғарыда айтып өткеніміздей оған арнайы батасын да берген. 1742 жылы қыркүйек айында 

орыс үкіметі Жәнібек батырға тархан атағын беретінін хабарлайды. Келесі 1743 жылы бұл 

уәдесін орындайды. Мұның басты себебі орыс үкіметі патшаның құпия кеңесшісі И.И. 

Неплюевты 1742 жылдың 20 тамызынан 7 қыркүйекке дейінгі сапарында Орта жүз бен Кіші 
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жүз руларының Ресейдің қол астына өтуінің жағдайларын тағы бір рет пысықтау үшін 

аттандырған еді. Құпия кеңесші осы сапарында «между киргиз-кайсаками не меньши ханов 

силен», - деп көрсетілген Жәнібектей белді де беделді батырларды өз саясатын жүзеге 

асыруда пайдалануды көздеді. Неплюев қазақтың осы тұстағы бетке ұстар беделді 

адамдарына үсті-үстіне бағалы сыйлықтар ұсынып жатты. Мәселен, ол Әбілқайыр ханға, 

оның ұлы Ералы сұлтанға, Жәнібек батырға күміс сапты қылышты бірінші-ақ күні ұсынса, 

23-тамызда оларға қайыра сыйлықтар табыс етіледі. 

1748 жылғы Әбілқайырдың өлімінен кейін Жәнібек батыр оның ұлы Нұралының хан 

болып сайлануын қолдайды. Осы мәселеге байланысты орыс патшайымына хат жолдайды. 

Жәнібек батырдың бұл тұстағы барлық әрекеті бір орталыққа бағынған, күшті хандық билігі 

бар қазақ мемлекетін нығайту, оның ішкі тұрақтылығын қамтамасыз етіп, сыртқы жаулардан 

қорғауға бағытталды. Жазба деректерде сақталған мәліметтерге қарағанда батыр әрқашан 

өзінің ерекшелігін сақтаған. Ол М. Жұмабаев жырлағандай: «Өзіне тірі жанды тең көрмейтін, 

тәкәппар Қошқарұлы ер Жәнібек» асқан дәулетті де адам болса керек. Мәселен деректерде 

Жәнібек тархан И.Неплюевпен келіссөз жүргізуге 1742 жылы 14 маусымда Ор бекінісіне 

келгенде қасына 513 жігіт ертіп келгені айтылады. Мұндағы бір назар аударарлық жағдай 

барлық жігіттер бір түсті ат мініп, біркелкі киініп келген. П.И.Рычков мұндай сән-салтанаттың 

көне құрлықтың ешбір мемлекетінде кездеспейтінін айтып тамсана жазған [9, 465 б]. 

Патша үкіметі батырдың үлкен ұлы Дәуітбайға 1759 жылғы жарлығымен әкесінің 

тархан атағын берген. XVIII ғасырдағы жоңғар шапқыншылығының қарсы азатттық күрестің 

басты қаһарманы, бар ғұмырын ел мен жердің азаттығы мен жарқын болашағына арнаған 

Шақшақ Жәнібек батыр 1751 (кейде 1752 ж) жылы өмірден өткен. Даңқты батыр Торғай 

даласындағы Тосын құмында дүниеден қайтады. Қайтыс болған Жәнібек батырды елдің игі- 

жақсылары Қожа Ахмет Йассауи кесенесіне жерлеуді ұйғарады. Түркістанға Жәнібек 

батырдың денесін жерлеуді баласы Ақпанбет батыр ұйымдастырып басшылық жасайды. 

Жәнібек батыр есімі ХVІІІ ғасырдағы қазақ халқының күрделі, әрі қым - қиғаш 

оқиғаларға толы тарихында ерекше орынға ие. Ол батыр ғана емес ел мен жердің тұтастығы 

үшін күрескен мемлекеттік қайраткер, қазақ руханиятының көшбасшы тұлғаларының бірі 

еді. Тарихтың ұзын-сонар көшіне бүгінгі күн тұрғысынан көз сала отырып, ел мен жердің 

азаттығына бар ғұмырларын арнаған бабалар өмірінің тағылымына ден қою ғана болашаққа 

деген сенімді күшейте түсетінін көз жеткіземіз. 
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Арнадың тағдырыңды Қазағыңа, 

Дұшпанның қалмасын деп мазағына. 

Тіл үшін, жерің үшін, ұрпақ үшін, 

Шыдадың қиындықтың азабына! 

Перизат Сәдуақас 

 

Жанайдар Сәдуақасов – 1898 жылы Омбы губерниясының Ақмола уезіне қарасты 

Сарысу болысындағы Төссаз (қазіргі Қарағанды облысы, Жаңаарқа ауданы, Түгіскен елді-

мекені) деген жерде дүниеге келген. Әкесі – Сәдуақас ел арасына беделді, құрметті 

адамдардың бірі болған. Ол молла ұстап, ауылдағы балаларды діни сауатын ашуына көмек 

жасаса, ал анасы Сара Матайқызы парасатты, мейірімді жан еді [1; 2].  

1912 жылға дейін ауыл молласынан хат таныған Жанайдардың білімге деген ынтасын 

байқаған әкесі Сәдуақас Ақмолаға оқуға апарады. Сәдуақас құран сүрелерін жатқа оқитын 

баласының діни білім алғанын қалады. Алайда, әкесі кеткеннен кейін, Жанайдар діни 

мектепке емес, Приход мектебіне түседі. Мектепте 1913 жылдың қыркүйегінен 1915 жылдың 

мамыр айына дейін оқиды. 1915 жылдың қыркүйегінде Ақмоладағы Жоғары Бастауыш 

мектебіне оқуға қабылданып, оны 1916 жылдың мамыр айында бітіреді [2]. 

Ж.Сәдуақасовтың қайраткер ретінде қалыптасуына достық қатынаста болған 

жерлестері С. Сейфуллин, Бәйсейіт және Дінмұхамед Әділовтер, А. Асылбеков сияқты 

азаматтар ықпал етті. Ол қазан төңкерісінің алғашқы күндерінен бастап Ақмола уездік Қазақ 

комитетінде болыстық және ауылдық комитеттерді ұйымдастыру жөніндегі инспектор болып 

қызмет атқарады. 1917-1919 жылдары ол Омбыдаға ересектерге арналған гимназияда оқиды 

[3, 17 п.]. Осы жылдары қазақ жастарының басын қосқан «Бірлік» ұйымына мүше болып, 

Смағұл Сәдуақасов және Ғаббас Сәдуақасұлы Тоғжановпен танысады. Қазақ мемлекетінің 

саяси өмірінде елеулі орын алған үш танымал тұлғаның өмір жолдары осылайша Омбы 

қаласында түйіседі. Аталған азаматтардың шығу тегін білмейтін қала тұрғындары оларды 

«Сәдуақастың ұлдары» деп те атаған. Жанайдар кейін Смағұл мен Ғаббасты «Бірлік» 

ұйымының мүшелігіне тартқан [4, 47, 48 бб.]. 

Бүгінде Жанайдар Сәдуақасовтың өмірін, істеген істері мен еңбегін бірнеше бағытта 

қарастыруға болады:  

1-ден, Жанайдар Сәдуақасовты ірі саяси-қоғам қайраткері ретінде дәріптеуіміз керек. 

Оның саяси қайраткерлігі мемлекеттік қызметтегі еңбектері мен қазақ елінің тұтастығы 

жолындағы ерлік істерінен көрінді. 

Реттеп айтсақ, Кеңес үкіметінің саясатына сенімді Ж.Сәдуақасовтың алғашқы 

қоғамдық қызметі 1919 жылы шілдеде Омбы қаласынан Сарысу бойындағы ауылына 

оралғанда басталды деуге болады. Елге оралғанда оның өмірлік ұстанымы да біршама айқын 

еді. Әрине, оған Омбы және оның алдындағы Ақмолада оқыған жылдары жинаған білімі 

және өмірден алған тәжірибесі де әсер етті. Ең бастысы ол патша үкіметінің отаршыл 

саясатының түпкі мақсатын түсініп, орыс ұлты мен жергілікті халық арасындағы әлеуметтік 

теңсіздікті, келіспеушілікті көзімен көрді. Бұл оның ұлтжандылық сезімін оянуына ықпал 

етті. Осы оқиғалар оның азамат соғысы жылдары кезінде, Торғайдағы Бәйсейіт әскер жинап 

жатқанын естігенде, көп ойланбай оның қолына барып қосылуына, кеңес өкіметін орнатуға 

белсене қатысуына түрткі болды [5, 481]. Ол қазақ халқының патшаның отаршылдық 

саясатына 1916 ж. қарсы ұлт–азаттық көтеріліске шығуын, Қазақстан тарихындағы ең 

маңызды оқиғалардың бірі ретінде жоғары бағалады.  



187 
 

1920 жылдың басында Ж. Сәдуақасов большевиктер партиясы қатарына өтті, 

қыркүйек айында Ақмола уездік партия комитетінің нұсқаушысы, қараша айында Ақмола 

уезінің Халық ағарту бөлімінің саяси – ағарту меңгерушісі қызметін атқарды. 

Ақмоладағы қызметі қауырт жұмыстарға толы болған Ж.Сәдуақасов 1922 жылдың 

наурыз айынан бастап қыркүйек айына дейін Ақмоладағы Черлок селосында уездік 

революциялық комитетінің (уревком) төрағасы қызметін атқарады. Ол Ақмолада қызмет 

істеген жылдары мемлекеттік маңызды мәселелерді шешуге атсалысып, халықпен етене 

жұмыс істей алатын тәжірибелі қызметкер ретінде танылады. Осы жылы қазан айында 

Орынбор қаласында өткен III Бүкілқазақтық Кеңестер съезіне Ақмола губерниялық Кеңестер 

съезі атынан шешуші дауыспен қатысады. Аталған съезде аймақтағы жұмысында жоғары 

жауапкершілік пен басқару шеберлігін таныта білген Ж.Сәдуақасов Қазақ Орталық Атқару 

Комитетінің (ҚОАК) жауапты хатшысы болып тағайындалады. Ол бұл қызметті 1924 

жылдың қыркүйек айына дейін атқарды. Осы аралықта елдің әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын жақсартуға, мәдениеті мен әдебиетін қолдауға, заңнамалық базасын нығайтуға 

атсалысады. ҚОАК жауапты хатшысы Ж.Сәдуақасов қызметтік міндеттеріне сәйкес бірқатар 

заңнамалық күші бар қаулылар мен ережелерді әзірлеуге қатысады. Сонымен қоса, ҚОАК 

жанынан құрылған бірнеше Комиссияның төрағасы, әрі мүшесі болады. Соның бірі – ҚОАК 

жанындағы әскери бөлімдердің жұмысын үйлестіретін Шефтер Комиссиясына, сондай-ақ 

«Қазақ тілін іс жүргізуге енгізу жөніндегі Орталық Комиссияға» төрағалық етуі. Ол қазақ 

тілін өміршең етіп, іс жүргізуге енгізуге, мемлекеттік аппаратты қазақ мамандарымен 

жасақтауға және заңнамалық актілерді қазақ тіліне аударуға күш салады [6, 5-6 пп.].  

1924 жылы Ж. Сәдуақасов Түркістан Республикасына бағынышты Сырдария мен 

Жетісуды Қазақ АКСР-не қосу және Түркістан АКСР Красноводск түрікмендері арасындағы 

қарым-қатынасты реттеуге қатысты мәселелерді шешуге атсалысады. Осы мақсатта 

Мәскеуге барып, Жетісу-Сырдария облыстарының Түркістан Республикасынан Қазақ 

Республикасына қосылуына күш салады. 

Жалпы, Түркістан кеңестік федеративтік республикасы – 1918 жылы Ташкентте 20 

сәуір мен 1 мамыр аралығында болып өткен кеңестердің Бүкілтүркістандық 5-съезінде 

жарияланды. Онда «Түркістан Автономиялық Кеңестік Социалистік Республикасы ережесі» 

бекітілді. Съезде: «Түркістан Кеңестік Федеративтік республикасы автономиялы түрде 

басқарылып, Ресей Кеңестік Федерациясының орталық үкіметін мойындайды және оның 

бағытын ұстанады» деп жазылды. Оған Каспий өңірін, Самарқанд және Ферғана облыстарын 

қамтитын Түркістан өлкесі кірді. Астанасы Ташкент болды. Мұның құрылуына Ташкентте 

Кеңес өкіметі орнағаннан кейінгі басталған табан тірескен қиян-кескі күрес себеп болды. Бұл 

Федерация өз аттас өңірдің бір бөлігінде құрылды. 1918-1920 жж. азамат соғысы кезінде 

Түркістан Республикасының Орталық Ресеймен байланысы өте төмен болды.  

Азамат соғысының аяқталуы және 1922 жылы 30 желтоқсанда Кеңестік Социалистік 

Республикалар Одағының (КСРО) құрылуы елде ұлттық-мемлекеттік құрылыс процесін одан 

әрі дамытуға оң ықпал етті. Атап айтқанда, РКФСР құрамындағы барлық кеңестік 

республикалар мен облыстар оның ішінде Қазақ АКСР-інің басшылары мен жекелеген 

өкілдері Орталықтың алдына қайсыбір халықтың ұлттық-мемлекеттілігі аясында бүкіл 

этникалық аумаққа бірлесуі (қайта бірігуі) туралы мәселе қоя бастады. 

1923 ж. РКП(б) ОК шешімімен ТАКСР, Бұқара және Хива кеңестің республикалары 

экономикалық жағынан біріктіріліп, соңғы екеуі тікелей КСРО-ға бағындырылды. Бұл 

өңірдің «ұлттық-мемлекеттік межелеу» мәселесін қайта көтерді.  

1924 ж. қаңтарда Қазақ АКСР-інің үкіметі іс жүзінде Жетісу және Сырдария 

облыстарының қазақ аудандарын Қазақстанға қосу туралы мәселені күн тәртібіне қойды. 

Орта Азияны межелеуге Түркістанның барлық тұрғылықты халықтары мүдделілік танытты. 

Түркістан АКСР-дағы ұлттық құрылым бұл кезде төмендегідей еді: өзбектер 39,9% (2 

млн.), қазақтар - 20,8% (1 млн.), қырғыздар - 10% (0,5 млн.), тәжіктер - 7,7% (0,4 млн.), 
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түркмендер - 5,1% (0,3 млн.), қарақалпақтар - 1,4% (75 тыс.), орыстар - 10,3% (0,5 млн.), 

басқа ұлт өкілдері - 5,4% (0,3 млн.).  

1924 жылы 12 маусымда РК(б)П Орталық комитетi «Орта Азия республикаларын 

ұлттық межелеу туралы» қаулы қабылдады. Қаулы негiзiнде Орталық комиссияға жаңадан 

құрылатын республикалар мен облыстардың өкiлдерiн қатыстыра отырып, болашақ 

құрылғалы жатқан республикалар мен облыстардың шекараларын анықтап шығу 

тапсырылды. Орталық комиссияның жанынан ұлттық бюролар, құқықтық, экономикалық 

көмекшi комиссиялар ұйымдастырылды. Орта Азиядағы “ұлттық-мемлекеттік межелеу” деп 

аталған осы тарихи үдерісте ТүркАКСР-i құрамындағы Жетісу және Сырдария облысының 

қазақтар мекендеген аумақтары 1924 жылы 16 қыркүйекте Қазақ АКСР-i құрамына өтті. 

Сырдария облысының өзбектер басым бөліктері Өзбек КСР-на өтті, Жетісу облысының 

қырғыздар басым бөлігі Қырғыз автономиялы облысына берілді.  

КСРО ОАК II сессиясы 1924 жылы қарашада Орта Азияның саяси-географиялық 

картасы түбегейлі өзгертті. Түркістан АКСР-і (1918 жылы мамырда құрылған), Бұқар 

Халықтық Социалистік Республикасы (1920 жылы қазанда құрылған), Хорезм Халықтық 

Социалистік Республикасы (1920 жылы сәуірде құрылған) сияқты мемлекеттік құрылымдар 

таратылып, тарих сахнасынан мәңгілікке кетті.  

Жаңадан құрылған республикалар мен облыстар өкілдерінің қатысуымен РК(б)П ОК 

Саяси Бюросының 1924 жылғы 11 қазанда өткен кезектен тыс отырысында жаңа 

республикалар мен облыстар бойынша мемлекеттік қорлар капиталы экономикалық межелеу 

мен бөлу тәртібі айқындалды. 

Сонымен бірге БОАК 2-ші сессиясының ХІ шақырылымы ТүркОАК-нің шешімін 

жариялап Өзбек, Түркмен одақтық республикасының, РКФСР құрамындағы Қырғыз 

автономиясының, Өзбек КСР-і құрамындағы Тәжік автономиясы болатындығын анықтап 

берді. Шешімде Ташкент жөніндегі дауға нүкте қойылды (бұған дейін қазақ пен өзбек 

халықтары өкілдерінің арасында осы қала туралы айтыс болып келген еді) – Ташкентті 

түпкілікті Өзбек КСР-іне жатқызу бекітілді. 

Қазақстан мен Түркменстан арасындағы шекараны анықтау да оңайға түспеді. Бұл 

үдеріс тек 1925 жылы ғана аяқталды. 

1925 жылы 9 ақпанда Қазақ АКСР-і ОАК төралқасы О.Исаевтің баяндамасы бойынша 

мемлекет астанасын Орынбордан Ақмешітке көшіру туралы шешім шығарылды. 1925 

жылдың бірінші жартысында республиканың негізгі мемлекеттік мекемелері Қызылордаға 

көшірілді. Қазақ жерінің қайта бірігуі өте маңызды оқиға болып табылады. Коммунистік 

идеология үстем кеңестік қазақ мемлекеттілігі аясында жүргізілгенімен, ол өңірдің 

тұрғылықты халықтарының, оның ішінде қазақтардың ұлттық ұйысуының жаңа кезеңіне жол 

ашты. Әрине Орынбор РФ құрамында қалды. 

1925 жылғы 15–19 сәуірде республиканың жаңа астанасында Кеңестік Қазақстанның 

V съезі өтті. Съезд байырғы халықтың – қазақтардың тарихи атауын қалпына келтірді, 

Қырғыз АКСР-інің аты Қазақ Автономиялық Кеңес Республикасы деп өзгертілді. Съезд, 

сонымен бірге республиканың жаңа астанасының атауын да өзгертті: Перовск қаласы 

Қызылорда деп аталатын болды. Осылай Қазақстан аумағы және қазақ халқының тұтастығы 

қайта қалпына келді.  

Қазақ АКСР-інің әкімшілік бөлінісі 1925 жылы аяқталды. Ол Адай уезі (губернияға 

теңестірілген), Ақтөбе, Ақмола, Орал, Семей, Қостанай, Жетісу, Сырдария губернияларын 

және Қарақалпақ автономиялық облысын біріктірді. 1925 жылы ақпанда Төркүлде өткен І 

Құрылтай съезінде Қарақалпақ автономиялы облысы құрылып, 1930 жылға дейін Қазақ 

АКСР-інің құрамында болды. (1930-1936 жж. РКФСР құрамында, ал 1936 ж. бүгінге дейін 

Өзбекстан құрамындағы автономия). Сонымен Қазақ АКСР-іне жаңадан: 

• Жетісу губерниясына енген Алматы, Жаркент, Лепсі, Талдықорған уездері;  

• Сырдария губерниясына енген Қазалы, Ақмешіт, Түркістан, Шымкент уездері, 

Ташкент, Мырзакөл уездерінің бір бөлігі;  
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• Самарқан губерниясының Жизақ уезіне қарасты 6 болыстық;  

• Әмудария өңірі түгелімен;  

• Хорезмнің Қарақалпақ-Қырғыз автономиялы облысы қосылды [7,119-129 бб.]. 

Ж. Сәдуақасов осы 1925 жылы БОАК-нің Орынбор губерниясын Қазақ АКСР 

құрамынан бөлу, ал оған Қазақ АКСР құрамынан Илецк уезі мен Ақтөбе губерниясының 

жартысын беру туралы шешіміне қарсылық білдіреді. Ол Орал мен Ақтөбе губернияларының 

жартысын беру – шұрайлы жерлерден айырып, губерния бюджетін азайтады және қазақ 

жерінің бөлшектенуіне әкеп соқтырады деп санайды. Сонымен қоса, Торғай жерінің 

Орынбор губерниясымен революцияға дейінгі ескі шекараларындағы территорияларды 

қайтаруды талап етеді. Орталық Комитетке қазақ елінің Орынбор губерниясымен шекаралас 

жерлерін беру туралы мәселеде ең алдымен, ҚКСР-ның ұлттық республика ретінде 

дербестігін ескеруді ұсынады. Ж. Сәдуақасов дәл осы кезеңде саяси шыңдалған, кемеліне 

келген, білімі толысқан байыпты басшы, шешендік сөздің шеберіне айналады. 

1932-1933 жылдары голощекиндік асыра сілтеу саясатының салдарынан 

республиканы аштық нәубеті жайлап, халық аштық пен жұқпалы аурулардан қырыла 

бастайды. Аштық нәубетімен күресуге, туған ұлтына жәрдемдесуге алғашқылардың бірі 

болып ұмтылған басшылардың бірі – Ж.Сәдуақасов. Оның аштық жайлаған аймақтарды 

аралап, халыққа материалдық және медициналық көмек көрсетуі және азаматтық 

қасиеттерінің жоғары болғандығы жайлы Д.Шалқарбаевтың, А.Мұстафаевтың естеліктерінде 

айтылған [8]. 

Оның мемлекеттік қызметтегі ерен еңбегі 1933 жылы Ф.Голощекиннің орнына Қазақ 

Өлкелік партия комитетінің хатшылығына Л.Мирзоян тағайындалғанда көрінді. 

Ж.Сәдуақасов жаңа басшының Қазақстанда болған асыра сілтеу зардабын тез жойып, 

көптеген түбегейлі іс-шараларды жүзеге асыруда сенімді серігіне айналады. Ол 1933 жылы 

шілдедегі Қазақ өлкелік партия комитетінің VІ пленумында асыра сілтеушіліктер мен 

келеңсіздіктерді, мемлекет басқарып отырған басшылардың жіберген саяси қателіктерін 

қатаң сынға ала отырып, өз жауапкершілігі мен қателіктерін азаматтықпен батыл 

мойындайды. 

Ж.Сәдуақасов 1933 жылдың шілде айында Қазақ өлкелік комитетінің көлік жөніндегі 

хатшысы қызметіне ауыстырылып, бұл қызметті 1934 жылдың ақпан айына дейін атқарады. 

Ал, 1934 жылдың ақпан айынан бастап 1936 жылдың тамыз айына дейін Қазақ өлкелік 

комитетінің сауда кеңесі бөлімінің меңгерушісі болып қызмет атқарады. Сонымен қатар, 

1934 жылдың қаңтар айынан бастап «Социалистік Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») 

газетінің бас редакторы қызметін қоса атқарады. Ж.Сәдуақасов 1934 жылы 8-16 қаңтар 

аралығында өткен Б(б)КП Қазақ өлкелік VIII конференциясының Президиумына сайланады. 

Осы отырыста партияның өлкелік органдарына сайлау нәтижелері жарияланып, 

Ж.Сәдуақасов Б (б) КП Өлкелік комитетінің мүшелігіне, 1934 жылы Б(б)КП ХVІІ съезіне 

шешуші дауыспен делегат болып сайланады. Ал, 1934 жылы 2-7 наурыз аралығындағы 

ҚОАК V сессиясының қаулысымен Президиум мүшелігіне өтеді.  

Мемлекеттік маңызды істерді шешуде белсенділік танытып, іскер басшы ретінде 

танылған Ж.Сәдуақасов 1936 жылы 16 тамызда Қазақ өлкелік комитетінің сауда бөлімінің 

меңгерушісі қызметінен босатылып, ҚКСР Халық Комиссарлары Кеңесі төрағасының 

орынбасары қызметіне тағайындалады. Бұл қызметті 1937 жылдың сәуір айына дейін 

атқарады. Бұл жауапты қызметте аштық салдарынан ойсырап қалған ауылдардың ахуалын 

жақсартуға, елдің әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатын арттыруға күш салады. Сондай-ақ, 

мал және егін шаруашылығын дамыту, мемлекет қаражатының тиімді игерілуіне баса назар 

аударады. Ол құрылыстарды қаржыландыруға бөлінген қаржының дұрыс игерілуін 

бақылауында ұстайды. Байланыс құрылыстарын дамыту, байланысты іске қосу, әсіресе 

телеграф, радиотелефон жұмыстарын жақсарту, байланыс органдарын білікті мамандармен 

жасақтау және оларды дайындау туралы мәселелерді жан-жақты қарастырып, нақты 

шешімдер қабылдауға басшылық жасайды [9]. 
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Ж. Сәдуақасовтың соңғы атқарған мемлекеттік қызметі Алматы қалалық және 

облыстық партия комитетінің хатшысы болуы. Оның 1937 жылдың 27 сәуірінен бастап 17 

қыркүйегіне дейін атқарған хатшылық қызметі Алматы қалалық партия ұйымдарына сайлау 

және саяси қуғын-сүргін науқанымен тұспа-тұс келді. Мамыр айында қалалық партия 

ұйымдарына сайлау аяқталып, қалалық аудандарда аудандық партия конференциялары өтеді. 

Алматы қаласындағы партиялық-саяси жұмыстарды жүзеге асыру барысында Б(б)КП 

Орталық Комитеті Пленумының тарихи шешімін зерделеу және меңгеру жөнінде партия 

конференцияларына қатысып, баяндамалар жасайды [1; 8].  

Жаңа конституцияны насихаттауға және жүзеге асыруға атсалысқан Ж.Сәдуақасов 

партия ұйымын нығайтуға және коммунистердің идеологиялық-саяси деңгейін арттыруға аса 

мән беруге тырысады. Ол сталиндік конституцияның туған еліне одақтас мемлекет 

мәртебесін беруі – қазақ халқының тарихындағы ұлы жеңіс және зор қуаныш деп қабылдап, 

оны жүзеге асыруға жан аямай қызмет етеді. Кеңестік жүйеге дейін бодандық көріп, кеңестік 

жүйеде автономиялық республика қатарында болған Қазақстанға «одақтас республика» 

мәртебесі шексіз мүмкіндіктер мен толассыз табыстар әкеледі деп күтеді. Сонымен қоса, 

Ж.Сәдуақасов Алматы облысында өнеркәсіп орындарын дамыту және өнім сапасын арттыру 

үшін стахановшылар қозғалысын өрістетуді қолдайды. Ал, Қазақстанның астанасы – Алматы 

қаласын әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамытуды басты қағида ретінде ұстанады.  

2-ден, Жанайдар Сәдуақасов ірі мәдениет қайраткері. 

Ж. Сәдуақасовтың мәдениет пен өнерге деген жанашырлығы оның барлық өміріне 

тән. Дегенмен, оның бұл салаға деген қомақты үлесі 1929 жылдан бастап 1933 жылға дейінгі 

аралықта Қазақ өлкелік комитетінің мәдениет-насихат бөлімінің меңгерушісі қызметі кезінде 

ерекше байқалды. Елдің осы сәттегі мәдениет саласындағы артта қалушылықтарымен күресу 

зор еңбекті және табандылықты талап етті. Сондықтан Ж.Сәдуақасов алдымен 

кітапханаларды, мәдениет үйлерін, театрды, сауатсыздықпен күресу пункттерін, оқу-ағарту 

ұйымдарын көбейтуге күш салады.  

Сонымен қоса, мемлекеттік баспалар бірлестігі өлкелік редакция алқасының мүшесі 

және Қазақ пролетарлық жазушылар ассоциациясы ұйымдастыру бюросының төрағасы 

болып істеді. «Жаңа әдебиет» журналының редакциялық алқасының мүшесі, «Қазақстан 

большевигі» журналының редакторы қызметін қоса атқарады. Аталған басылымдарда ол 

қазақтың танымал ақын-жазушылары Ғ.Мүсірепов, І.Жансүгіров, Б.Майлин, Ғ.Мүсірепов, 

Ғ.Тоғжановтармен бірлесіп еңбек етті. Ж.Сәдуақасовтың мәдениет пен қазақ өнерін 

дамытудағы еңбегін М.Әуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов секілді атақты жазушылар жоғары 

бағалады. Жазушылармен жиі болып тұратын кездесулерінде Ж.Сәдуақасов қазақ 

әдебиетінің даму барысына үнемі көңіл қойып, жаңа шығармалармен танысып, оған өз 

пікірін білдіріп отырды. Ол Қ.Қуанышбаев, Ж.Жандарбеков, К.Байсейітова, Ш.Жиенқұлова, 

Ж.Елебеков және т.б театр және өнер жұлдыздарымен үнемі шығармашылық қарым-

қатынаста болды. 

Ж.Сәдуақасовтың Қазақ ұлттық театрының негізін қалауға атсалысқандығы туралы 

Социалистік Еңбек Ері С.Қожамқұловтың естелігінде жақсы айтылады. Ол Қазақ Ұлттық 

театрының құрылуын ұлт тарихындағы өте маңызды оқиға ретінде жоғары бағалайды. 

Сонымен қоса, Қыз Жібекке арналған халық әнін өзі орындап, А.В.Затаевичтің «Қазақ 

халқының 1000 әні мен күйі» жинағына «Қарашаш» атауымен енгізеді. Кейін 

Ж.Сәдуақасовтың пәрменді қолдауымен «Қыз Жібек» жырының әуені бойынша композитор 

Е.Г.Брусиловский «Қыз Жібек» операсын жазып шығады. Ал, Ғ.Мүсірепов халық эпосының 

негізінде оның либреттосын әзірлейді, режиссер Ж.Шанин сахналайды. 

Ж.Сәдуақасов ұлттық баспасөзді дамытудың бастауында тұрған тұлғалардың бірі. Ол 

әсіресе баспа өнімдерін шығару, баспа жұмысын жолға қою және қазақ басылымдарын 

санын арттыруда елеулі жұмыстар атқарады. 1930 жылдары жарық көрген Ф. Голощекиннің, 

И. Сталиннің, өлкелік партия комитетінің қаулылары және т.б саяси маңызды басылымдар 

Ж. Сәдуақасовтың жауапты аудармасымен және редакторлығымен жарық көреді. Ол 
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Қазақстанның саяси және мәдени өмірінде маңызды орын алған Ғылым Академиясының 

филиалы мен ауыл шаруашылық академиясын ұйымдастыруға үлес қосады. Алғашқы Қазақ 

Академиялық ғылыми орталығының мүшелері – А. Байтұрсынов, Ә. Бөкейханов, 

С.Асфендияров, Х.Досмұхамедовтардың еңбектерін жоғары бағалап, әйгілі В.И. Вернадский, 

Н.И. Вавилов, А.Е. Ферсман, Н.Ф. Гамалея сынды академиктермен шығармашылық 

байланыста болады. 

КСРО Ғылым Академиясының Қазақстанның келелі ғылыми-зерттеу мәселелерін 

шешу, ұлттық кадрлар дайындау және республика ғылымының келешегін дамытудағы рөлін 

жете түсініп, барынша қолдау көрсетеді.  

3-ден, Жанайдар Сәдуақасов тіл жанашыры болды.  

Ол қазақ тілін мемлекеттік аппараттардың іс жүргізуіне енгізуде және мемлекеттік 

аппаратты ұлттандыруда зор еңбек сіңіреді. 1923-1924 жж. қазақ тілін іс жүргізуге енгізу 

жөніндегі Орталық Комиссияға төрағалық ету барысында, сол кезеңдегі орыстандыру 

саясатына қарамастан, қазақ тілінің аясын кеңейтуге күш салады. Қазақ тілін әлеуметтік – 

экономикалық және саяси жағынан кешенді түрде дамыту қағидасын ұстанады. Алайда, сол 

кездегі саясатқа байланысты, оның кейбір ұсыныстары жүзеге асырылмады. Кеңес үкіметі 

Қазақ республикасының ұлттық мүддені көздейтін кез-келген бастамасына шовинистік 

саясат ұстанып, оны жүзеге асыруға қарсылық білдіріп, барлық жұмысты тек социалистік 

идеяны насихаттауға және партиялық позицияны жүргізуге жұмылдырады. Кеңес өкіметі 

орнаған кезеңдегі Орталық Комиссияның, оған төрағалық еткен Ж.Сәдуақасовтың қазақ тілін 

мемлекеттік аппараттардың жұмысына енгізу арқылы басқару тіліне айналдыруға тырысқан 

батыл қадамдары тарихта объективті бағасын алуға тиіс. Бүгінгі таңда тіл саясаты 

мемлекеттік саясаттың маңызды бөлігіне айналып отыр. Сондықтан, қазақ тілінің мәртебесін 

арттыру, оны Қазақстанның рухани-мәдени өмірінің өзегіне айналдыру мәселесін оңтайлы 

шешуде Ж.Сәдуақасовтың қазақ тілін сақтап қалуға және дамытуға қатысты ұстанымдары 

әлі өзектілігін жойған жоқ.  

Ж.Сәдуақасов Орталық Комиссияға төрағалық ету барысында «Қазақ тілін іс 

жүргізуге енгізу жөніндегі Декретті» әзірлеуге қатысып, оған қол қояды. Аталған Декрет 

ҚАКСР территориясында қазақ және орыс тілдерін мемлекеттік тіл ретінде тану, 

мемлекеттік, қоғамдық мекемелер мен ұйымдарда орыс тілімен қатар, қазақ тілінде іс 

жүргізуді, декреттер мен циркулярларды, міндетті қаулылар мен өзге де заңнамалық және 

үкіметтік актілерді қазақ тілінде шығаруды қарастырды [6, 24 а.п.]. 

Ана тілінің болашағына алаңдаушылық білдірген Ж.Сәдуақасов ең алдымен 

мемлекеттік мекемелердегі аудармашылар штатын жоюды көздейді. Ол аудармашылар 

қызметі қазақ тілін іс жүргізуге үйлесімді енгізуге, өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін жедел 

үйренуіне және қазақ мамандарын жоғарғы билік органдарына тартуға кедергі келтіреді 

деген ұстанымда болады. Ж.Сәдуақасовтың бастамасымен өзге ұлт өкілдерімен жасақталған 

мемлекеттік мекемелерде қазақ тілі мен жазуын меңгерген қазақ мамандарына қосымша 

штат ашу туралы Мәскеудегі Орталық Комитетке ұсыныс жасалады. Алайда, ұсыныс 

Бүкілодақтық Орталық Атқару Комитетінің (БОАК) Президиумы тарапынан қолдау 

таппайды. Осыған орай, ол штаттағы орыс тілді қызметкерлерді қазақ тілді қызметкерлермен 

алмастыру арқылы мемлекеттік аппаратты қазақ тілін білетін қызметкерлермен жасақтауды 

көздейді [10, 17-18 пп.].  

Жанайдар Сәдуақасовтың қуғынға ұшырауы. 1937 жылғы барлық қазақ зиялыларын 

жаппай жоюға бағытталған сталиндік саяси репрессияның қанды құрығы Ж.Сәдуақасовты да 

сырт айналып өтпеді. Ішкі Істер Халкомы 1937 жылы 17 қыркүйекте оны 

контрреволюциялық-ұлтшыл элементтермен байланысын анықтау мақсатында қамауға алу 

туралы ордер береді. 1938 жылы 25 ақпанда Алматы қаласында 13 сағат 30 минутта «халық 

жауы» ретінде танылған Ж.Сәдуақасовтың қылмыстық ісі бойынша сот ісі басталады. 

Ж.Сәдуақасовқа 1929 жылдан бастап Қазақстанда әрекет етуші буржуазияшыл-ұлтшыл, 

террористік және диверсиялық-зиянкес, контрреволюциялық ұйымға басшылық жасады, 
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кеңес билігін құлатып, Қазақстанды КСРО-дан бөліп алуды көздеді және Жапонияның 

басшылығымен буржуазиялық Қазақ мемлекетін құруға әрекет жасады, ҚКСР аудандарында 

қарулы көтеріліс ұйымдастыруға белсене қатысып, ұлтшылдардың мәскеулік жетекшілері 

Т.Рысқұлов, Н.Нұрмақовтармен байланыстар орнатты деген айыптар тағылады. Сотқа 

төрағалық етуші айыптау қорытындысын жариялағаннан кейін, Ж.Сәдуақасовтан үкімде 

көрсетілген қылмыстарды мойындауын талап еткенде, ол алдын-ала тергеу барысында 

берген жауаптарын растамайтындығын және өзін кінәлі санамайтындығын жеткізеді. Бұл - 

Ж.Сәдуақасовтың қамауда көрсеткен әр түрлі азаптау мен қинаудың салдарынан тергеу 

барысында жалған жауаптарға қол қоюға мәжбүр болғандығын дәлелдейді. Ол ажал сағаты 

жақындаған сәттегі жалғыз ауыз, ақтық сөзінде өзінің кінәсіз екендігін батыл мәлімдейді. 

Ж.Сәдуақасовты ату жазасына кесу үкімін орындау туралы акті КСРО Ішкі Істер 

Халкомының Бірінші ерекше бөлімінің Ерекше мұрағатындағы №8 томда, №451 бетте 

сақтаулы. Ол 1957 жылы 16 сәуірде КСРО Жоғарғы Сотының Әскери Алқасының 

шешімімен ақталды.  

Cөйтіп, кәсіби-қызметте өсудің барлық сатысынан өтіп, мемлекеттік аппараттың биік 

шыңына көтерілген Ж.Сәдуақасов мәдениет пен өнерді, ұлттық баспасөзді дамыту, білім 

беру орындарын ашу, заңдылықты сақтау және нығайту секілді маңызды істерді жүзеге 

асыруға аянбай атсалысты.  Қайраткер өзінің қысқа да мағыналы өмірінде республиканың 

әлеуметтік-экономикалық, рухани-мәдени дамуына айрықша үлес қосып, зор еңбек сіңірді. 

Ол 40 жыл жасаған өмірінде өзінің туған халқы үшін, келешек ұрпақтары үшін игілікті 

өшпес із қалдырып, еңбек сіңірді. Оның 1922 жылға дейін атқарған әр түрлі саладағы 

қызметтерін есепке алмай, тек ҚОАК жауапты хатшысы қызметіне тағайындалған сәтінен 

бастайтын болсақ, ол осы қызметте мемлекеттік маңызды мәселелерді шешуге араласқанда 

небәрі 24 жаста, ал Қаржы Халық Комиссарының орынбасары және Салық Басқармасының 

Бастығы қызметін атқарып, мемлекеттегі қаржылық дағдарысты шешуге атсалысқанда – 27 

жаста, Әділет Халық Комиссары және Республика Прокуроры сияқты жауапты қызметтердің 

тізгінін қатар алғанда – небәрі 29 жаста болған екен.  

Қазақстан егемендік алып, тәуелсіздік тұғырын бекіткеннен кейін, қазақ 

зиялыларының халық таныған абзал ұлдарының есімі халықпен қайта қауышып, олардың 

рухани мұралары халықтың игілігіне айналуда. Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың тапсырмасына 

сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 29 желтоқсандағы №891 

қаулысымен Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданындағы Түгіскен жалпы орта білім беретін 

мектебі бүгінде «Жанайдар Сәдуақасов» атымен аталды. Бұл бастаманы Жанайдар 

Сәдуақасовты дәріптеуіміздің алғашқы игілікті істеріміздің бірі деп бағалауымыз керек. 

Біздің мақсат – Жанайдар Сәдуақасов секілді ұлыларымызды ұлықтау, ұрпаққа ұлағат ету, 

олардың мұрасын біздің халқымыздың рухани қазынасына айналдыру. Сөйтіп, оның 

тұғырлы тұлғасы мен жарқын істері тарих төрінен лайықты орын алуы тиіс. 
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РЕЗЮМЕ 
 Ухудшение безопасности и гуманитарной ситуации в Сирии в результате 

продолжающегося кризиса вынудил тысячи сирийцев бежать и искать убежища в соседних 

странах, в том числе Ливан. По оценкам УВКБ ООН, к началу 2014 года в Ливане 

находилось 927 638 сирийцев беженцев в Ливане, из которых 879 907 зарегистрированы в 

УВКБ ООН, что составляет около 21 процентов от общей численности населения страны [1] 

Хотя Ливан и не подписал ООН Конвенцию о статусе беженцев и Протокол к ней 1967 г. [2], 

но ведет политику «открытых границ», согласно которой зарегистрированные сирийские 

беженцы могут жить и работать в Ливане. Это подразумевает значительное социально-

экономическое воздействие на Ливан, в том числе влияние на рынок рабочей силы.  

Чтобы оценить это воздействие и определить последствия растущего числа сирийских 

беженцев (многие из которых будут искать работу), Международная организация труда 

(МОТ) провела оценку их влияния и исследование их статуса занятости в четырех регионах 

(Аккар, Триполи, Бекаа и Юг). Цель заключалась в том, чтобы лучше понять развивающуюся 

ситуацию роста числа сирийских беженцев. Исследование было сосредоточено на профиле 

занятости беженцев и потенциальное воздействие их экономического участия на средства к 

существованию принимающих общин. Для оценки данные были собраны по 400 

домохозяйствам, включая в общей сложности 2004 человек [3]. Полуструктурированные 

анкеты были заполнены с использованием личных интервью, которые охватили всех членов 

семьи.  

Оценка выявила ряд важных выводов и в значительной степени подтвердила данные о 

немыслимых условиях жизни сирийских беженцев и их влиянии на принимающие 

сообщества. Большинство сирийских беженцев живут в сложных социально-экономических 

условиях с ограниченными средствами к существованию. Первоначально многие беженцы 

поселились с семьями или друзьями, но из-за затянувшегося кризиса, они вынуждены были 

прибегнуть к съемному жилью, где в основном вынуждены платить высокую цену за 

небольшие приюты или квартиры в совместном проживании с другими семьями. 

Альтернатива - переехать в палестинские лагеря, заброшенные здания или палаточные 

поселки.  

Оценка показывает, что большинство сирийских беженцев — это молодежь и дети. 

Большая половина из них моложе 24 лет. Уровень образования беженцев в целом низкий; 

один из троих либо неграмотны, либо никогда не ходили в школу, 40 процентов имеют 

начальное образование и только три процента получили университетское образование. 

Причем, что у мужчин и женщин одинаковые уровни образования. Что касается 

посещаемости школы в Ливане, большая часть сирийских детей школьного возраста не 

посещают школу, при этом показатель зачисления оценивается только в 31 процент. 

Беженцы-учащиеся сталкиваются с множеством препятствий, включая неспособность 

платить за обучение, доступность школы, а также учебная программа и языковые различия 

[3]. 
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Что касается занятости, результаты показывают, что около половины беженцев 

трудоспособного возраста (47 процентов), экономически активны, большинство из которых 

были активны в Сирии до кризиса. 

В Ливане самый высокий уровень активности, а в Аккаре - самый низкий. Сирийские 

беженцы характеризуются высоким уровнем безработицы, особенно среди женщин (68 

процентов). Учитывая отсутствие мужчин, возглавляющих большинство семей беженцев, у 

женщин есть стимул искать работу. Однако они по-прежнему сталкиваются с 

дополнительным бременем по уходу за детьми, что мешает им работать. Фактически, из всех 

сирийских беженцев-женщин в возрасте старше 15 лет только шесть процентов в настоящее 

время работают в Ливане. [3]  

Сирийцы в основном заняты в качестве рабочих в сельском хозяйстве или в сфере 

бытовых и домашних услуг и, в меньшем масштабе, в строительстве. Эти рабочие места 

приносят небольшой доход и не обеспечивают безопасности или защиты отражая низкий 

уровень квалификации беженцев. Оценка показывает, что беженцы, как правило, сохраняют 

те же рабочие места, которые они занимали до кризиса. Большинство беженцев работают 

неформально при этом 92% не имеют трудового договора и более половины (56%) работают 

сезонно, еженедельно или ежедневно; только 23% получают регулярную ежемесячную 

заработную плату. [3]   

Средний ежемесячный доход сирийских беженцев составляет 418000 LBP, при этом 

средний доход составляет 450000 LBP в год [3]. Существует значительный гендерный 

разрыв, поскольку женщины зарабатывают на 40 процентов меньше, чем мужчины. Самые 

низкие среднемесячные доходы были обнаружены в Аккаре и Триполи; самый высокий 

зарегистрирован на юге страны. Низкая заработная плата дополняется другими источниками 

дохода; 36 процентов заявили, что имеют другие источники дохода - в основном полагаясь 

на помощь УВКБ ООН или личные сбережения.  

Результаты опроса показывают, что в среднем на поиск работы беженцам требовалось 74 

дня. Хотя это занимает 118 дней для беженцев, чтобы найти работу в Триполи и 97 дней в 

Аккаре, на поиск работы на юге требуется около 30 дней. [3] Личное общение кажется 

важным фактором при поиске работы, так как 40 процентов человек работающих беженцев 

нашли работу через знакомых из Сирии, а 36 процентов через Ливанское знакомство.  

Плохая охрана труда и безопасность сказываются на сирийских беженцах. Данные 

показывают, что многие работники страдают от одного или нескольких заболеваний, 

связанных с работой, или подвергаются опасностям на рабочем месте. Каждый второй 

работник сообщил о боли в спине или суставах или о сильной усталости; 60 процентов 

подвергаются воздействию пыли и дыма, а 49 процентов - сильному холоду или жаре. 

Низкий процент (12 процентов) работников столкнулись с каким-либо конфликтом на 

работе, в основном в результате личного столкновения; в случае конфликта большинство 

заявило, что не предпринимает никаких действий.  

Наконец, очень немногие работники (16 процентов) выразили потребность в обучении 

для повышения квалификации на работе, в то время как большему количеству (50%) 

потребовались инструменты или оборудование. Строительные и сельскохозяйственные 

инструменты были нужны мужчинам, в то время как женщины отметили необходимость 

шитья, парикмахерского искусства и сельскохозяйственной техники.  

Согласно различным исследованиям и официальным данным, сирийский кризис имел 

негативные последствия по экономике и рынку труда Ливана. Экономический рост 

замедлился, частные инвестиции сократились, торговый дефицит увеличился, а 

недвижимость и туризм - два важнейших сектора - снизились. Сирийский кризис и приток 

беженцев в бедные общины периферийных районов Ливана поставили огромные проблемы 

для страны в целом и в частности, в принимающих сообществах. Оценка также включала 

встречи фокус-групп с работниками и работодателями Севера и долины Бекаа, которые 

подчеркнули ряд последствий непрерывного притока беженцев: 
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 - Сирийские беженцы в основном сосредоточены в периферийных районах, которые 

исторически бедны, тем самым усугубляя и без того тяжелые условия жизни. 

 - Конкуренция за возможности трудоустройства - одна из самых, если не самая 

актуальная проблема перед принимающими сообществами. Ситуация с занятостью 

ухудшилась с увеличением предложения рабочей силы. Сирийские рабочие соглашаются с 

более низкими доходами, работают дольше и без социальных льгот; это привело к снижению 

заработной платы и сокращению рабочих мест. Однако ливанские работодатели и владельцы 

бизнеса получают выгоду от наличия менее затратной рабочей силы.  

Кроме того, ряд микро- и малых предприятий, принадлежащих Сирии, открываются в 

принимающих регионах. Эти предприятия продают товары, производимые в Сирии, по более 

низким ценам и, следовательно, представляют угрозу для аналогичных ливанских 

предприятий.  

- Взлетели цены на основные товары и услуги. Увеличение спроса на арендуемое жилье 

резко подняло стоимость аренды. Этот рост цен объясняется увеличением спроса из-за роста 

населения, вливания денег и продуктов питания / наличных ваучеров и ограниченный доступ 

к более дешевым товарам из Сирии.  

- Перенаселенность в принимающих общинах оказывает дополнительное давление на и 

без того дефицитные услуги здравоохранения и образования с точки зрения доступности и 

качества. Оба сектора находятся под большим давлением, чтобы справиться с огромным 

растущим потоком беженцев. Был выполнен ряд рекомендаций, направленных на решение 

вышеуказанных проблем и стремящийся внести свой вклад в улучшение возможностей для 

занятости и средств к существованию, как для сирийских беженцев, так и для принимающих 

их сообществ. Главный вывод: любая поддержка должна быть направлена на потребности 

ливанских общин параллельно с потребностями беженцев. Видам поддержки рекомендуется 

уделить особое внимание созданию рабочих мест на местном уровне, а также улучшить 

управление общего рынка труда в Ливане, чтобы избежать дальнейшего ухудшения условий 

труда. Есть необходимость реализовать наращивание потенциала через программы 

повышения квалификации, расширение информации о рынке труда статистика и разработка 

специальных программ, ориентированных на женщин, молодежь и детей.   

В заключение хочется сказать, что Ливан может снова столкнется с внутренним 

конфликтом. При условии, если кризис беженцев будет продолжаться в ближайшие годы. По 

мнению специалистов, что большая часть мира в Ливане зависит от ситуации в Сирии. 

Однако даже если прогнозы будут положительными, реальность может оказаться намного 

сложнее.  
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Ұлы Дала елінде ХХ ғасырдың басында рухы биік дарынды азаматтар халыққа қызмет 

жасады. Солардың бірегейі Алаш интеллегенциясы мен Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. 

XX ғасырдың басы қазақ даласында оқу-ағарту жұмыстары жүйелі түрде жолға 

қойыла бастаған дәуірі. Бұл жұмыстардың басында Әлихан Бөкейханов бастаған қазақ 

зиялылары тұрды. 

Тәуелсіздік жылдарында ғана Әлихан Бөкейханов ел тарихында рухани тұлғасын 

жұртшылыққа ғалым, әдебиеттанушы, тарихшы, мәдениеттанушы, қоғамтанушы, философ, 

педагог, экономист ретінде танылды. Мәселен, Англиядағы әлемге танымал Оксфорд 

университетінің ғалымдары қазақ зиялысының жұмысын «Ол қазақ әдебиеті мен баспасөзін 

дамытуда жетекші роль атқарды деп көрсетсе, Париждегі Сорбонна университетінің 

ғалымдары оның ұлт ісіне белсене араласқан зиялы әрекетіне былай деп баға берген: «Оның 

әдеби қызметі таңқарларлықтай еді: экономист, тарихшы, фольклортанушы, ол көптеген 

орыстармен, татарлармен, қазақтың мерзімдік басылымдарымен ынтымақтасты.  

Әлихан Бөкейхановтың рухани мұрасындағы ерекше көңіл бөлген мәселелердің бірі - 

оқу-ағарту, білім саласы. Соған байланысты мерзімді басылымдарда оның бірнеше 

бүркеншік аттармен жарық көрген мақалалары жарияланған. Ол өзінің еңбектерінде қазақ 

балалары білім алатын мектептер санын көбейту, қазақ тілінің мәртебесін көтеруге қатысты 

пікірлерін жазып отырды. 1925 жылы «Жаңа мектеп» журналы ашылған күннен бастап қазақ 

зиялылары Халық Ағарту ісінің органы ретінде осы журналда оқу-білім мәселелерін шешуге 

арналған мақалаларын жариялап тұрды. Әлихан Бөкейханов осы журналда француз тілінен 

бірнеше еңбектерді аударып жариялайды. Ұлы даланың бойында аса үлкен аумақта өмір 

сүріп жатқан қазақ халқының ұлттық рухын көтеру үшін Әлихан Бөкейханов бастаған қазақ 

зиялылары оқу-ағарту және ғылым саласына ерекше көңіл бөлді.  

Әлихан Бөкейхан Мәскеу, Ташкент, Орынбор, Қызылорда қалаларында жарық көрген 

«Темірқазық» (1923), «Сәуле» (1923-1924), «Жас қайрат» (1923-1924), «Жас қазақ» (1923-

1924), «Қызыл Қазақстан» (1921-1929, қазіргі «Ақиқат»), «Әйел теңдігі» (1925-1934, қазіргі 

«Қазақстан әйелдері»), «Шолпан» (1922), «Сана» (1923-1924), «Жаңа мектеп» (1925-1933, 

қазіргі «Қазақстан мектебі») журналдары, «Ақ жол», «Теңдік», «Кедей теңдігі», «Қосшы» 

газеттеріндегі оқу-ағарту саласы мен қазақ мектептерінің жай-күйі, мұғалім білімін 

жетілдіру мен оқыту әдіснамасы, шет елдерде білім алып жүрген шәкірттерге жәрдемдесу, 

жергілікті биліктің халық ағарту ісіндегі жауапкершілігіне қатысты мақалалары, көркем 

және ғылыми аудармалары қазақ халқын рухани санасын оятуға көп ықпал етті [1].  

ХХ ғасыр басында қазақ жастарын оқыту мәселесiндегi ең өзектi проблемалардың бiрi 

жағдайы төмен отбасыларынан шыққан мұқтаж оқушыларға ақшалай көмек көрсету болды.  

Ол туралы қазақ зиялылары мерзімді басылымдарда мақалалар жариялаған. Көптеген 

дарынды  жастар өз халқы көрсеткен көмектерi арқасында оқуға мүмкiндiк алды. Сондықтан, 

олардың көбi туған халқына адал қызмет еткен. Мұқтаж оқушыларға ел болып жүйелі түрде 

көмек көрсетуді Алаш көсемі Әлихан Бөкейханов та қолдаған. Ол «Қазақ» газетінде шыққан 

өзінің «Оқушыға жәрдем қауымы» атты мақаласы: «111 нөмір «Қазақта» студент Мұқаш 

хаты басылды. Оқудағы жастарға жәрдем қауымырухани дүкен... Мұқаш пікірлі жігіттер 

бізде көбейсе, біз рухани мәдениет жолына бет қойғанымыз. Мұқаш хаты жақсы үміт» - деп, 

оны жоғары бағалай келе: «Қауымды ел ортасынан ашу жөн. Қазақ ортасы Қараөткел 

(Ақмола) қаласы. Бірақ мұнда бұл істі ізденіп, шығарып, тәрбиелеп басқаратын жігіттер кем-

ау деймін... қауым басқармасын ашуға қолайлы Семей. Мұнда қазақ та, басқа мұсылмандар 

да көп, оқыған басшы боларлық жігіттердің де басы құралулы. Оқудағы жастарға жәрдем 

қауымын ашуды Семей жігіттері ізденіп ашу жөн», - деп өзінің нақты ұсынысын да айтқан 

[2]. 
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Сонымен қатар, қазақ қоғамындағы ең өткір әлеуметтік мәселелердің бірі - әйел 

теңсіздігі, қыз балаларды оқыту де маңызды мәселелердiң бiрi ретiнде мерзімді 

басылымдарда үнемі жазылып, оларды оқытудың қаншалықты қажетті екендігін де айтқан.  

Осы мәселемен бірге алаш азаматы орта мектеп мен жоғары оқу орындарына арналған 

педагогикалық және ғылыми-әдіснамалық журналдарды жарыққа шығаруды қолға алып, 

зайырлы білім беру талаптарын көтеріп жастарды өркениетке жетуіне мүмкіндік жасау керек 

деп жазды. Әлихан Бөкейхановтың теориялық оқу үрдісін практикалық мәселелерімен 

байланыстырып білім беруді ұсынған білікті әдіскер маман жаңашыл тұрпаттағы ерекше 

ұстаз ретіндегі тұлға болғандығы көрінді. «Бұл ретте тәжірибесіз білім де негіз де, бет те 

жоқ, білім анасы – тәжірибе» деген Бөкейханның «Серуен жасап зерттеу әдісі» деген 

аударма мақаласы қазақ білім беру әдістемесінде бүгінге дейін маңызды еңбек, өзгеше ой-

толғам тұрғысынан құнды. 

Ұлттық педагогикалық тәлім-тәрбие рухында өсіп-өнген қазақ баласының әлемдік 

ақыл-ойдан үлгі алуын нұсқаған Алаш қайраткері Әлихан Бөкейхановтың: « ... Біздің қазаққа 

қазіргі кезде баласын оқытатын мектеп, жерін гүлдететін су, елге қызмет қылатын Боргенсен 

мен Миллер сықылды жігіт, май алатын, жүн жуатын, тері илейтін, ет сататын, мал өсіретін, 

егін салатын кәператип керек» [2]. 

Алаш зиялыларының ағартушылық қызметін олардың ұлтжандылық ұстанымдарымен 

бірге оқу керек. А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, И.Әлімбеков, М.Дулатов т.б. зиялылардың 

еңбектерінде қазақ даласында оқу-ағарту жұмысын жүргізудің негізгі ұстанымы бастауыш 

сыныптарда қазақ тілінде оқытуға ерекше мән берген.  Олардың осы ұстанымы және рухани 

мұрасының маңыздылығы бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында кең көлемде іске асуда. 

Алаш зиялыларының қазақтың оқуымен білімінің қалыптасып дамуындағы еңбектері 

тарихи сабақтастықпен жалғасты. Соның бір көрінісі академик Қ.Сәтбаевтың қазақ халқына 

ғана емес жер шарының игілігіне бағытталып жазылған ғылыми еңбектерінің маңызы өте 

құнды. Ғалым Сәтбаев – керемет ұйымдастырушы, геология, тарих, әдебиет саласын жақсы 

білетін нағыз энциклопедиялық білімді тұлға. Қазақ халқының үлкен ғалымы 1926 жылдан 

бастап 15 жылдай Жезқазған ауданының барлық кен орындарын зерттеді және жас инженер 

геологтарды тәжірибеге баулыды. Әсіресе оның 1928-1940 жылдар арасында Жезказған, 

Ұлытау аймағында сан алуан пайдалы қазбалар мен қара және түсті металлдардың, 

алтынның, вольфрам, қорғасынның, марганецтің және басқа да рудалардың мол кен 

орындарын ашуы қазақ геология ғылымның қалыптасып дамуына ерекше үлес болып 

қосылды. Өңірді игерудің қажеттілігін дәлелдеп КСРО ғылым академиясының 1934 жылы 

қарашада өткен сессиясында баяндама жасап дәлелдеді. Қаныш Сәтбаевтың қазақ ғылымы 

мен білімінің қалыптасып дамуына қосқан мол үлесінің бірі – мектеп балаларына арнап, 

қазақ тілінде алғашқы «Алгебра» оқулығын жазуы. 

Қаныш Имантайұлы КСРО Ғылым академиясы Қазақ бөлімшесі Төралқасы 

төрағасының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарған уақытта 

ғылым академиясында тарих ғылымы қалыптасып, дами бастады. Оның тікелей 

қамқорлығының арқасында, болашақ қазақ археология ғылымының атасы Әлкей Марғұлан 

саяси қуғындалудан аман қалып, Қ.Сәтбаев оған археология ғылымымен айналысу туралы 

ақыл кеңес берген. Сол бағытпен Әлкей Марғұлан  қазақ археология ғылымының 

қалыптасып дамуда үлкен  жұмыс атқарды. Олай болса Қ.И.Сатпаевтың бүгінгі археология 

ғылымының тарихында ерекше орны бар. 

Ұлы ғалымның энциклопедиялық білімін Мұхтар Әуезов: «Қаныштың бір үлкен 

ерекшелігі – ол химикпен де, биологпен де, физикпен де, медикпен де және тарихшымен де, 

тілші - әдебиетшімен де өздерінің ғылым тілінде сөйлесе білді. Мамандық тілдерімен 

үндесіп, ұғыса білді» [3],- деп баға берген. 

Соғыс жылдары КСРО Ғылым академиясының Қазақстанның Алматы қаласына 

эвакуацияланған ғалымдарының арасында Мәскеу, Ленинград қалаларынан келген белгілі 
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тарихшылар тобы болды. Тарихшылар алдында соғыс жайында ұлттық рухты көтеру үшін 

патриоттық тақырыпта еңбектер жазу міндеті қойылды. Қаныш Имантайұлының 

басшылығымен жас тарихшы ғалым Е.Б.Бекмаханов келген ғалымдар мен Қазақстан 

Компартиясы Орталық Комитетінің үгіт-насихат бөлімі арасында үйлестіруші болып 

тағайындалды. 

Е.Бекмахановтың ғылым жолындағы алғашқы ізденістері педагогика саласымен 

тығыз байланысты. Fалым қазақ мектептері үшін тұңғыш ежелгі дүние тарихы мен КСРО 

халықтары тарихы бойынша әдістемелік құралдар жасауға белсенді қатысқан. Ол жазған 

әдістемелік құрал төрт бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімнің кіріспесінде соғыс уақытында 

тарих пәнінен сабақ берудің ерекшеліктеріне тоқталған. Сонымен қатар дүние жүзі 

тарихының оның ішінде КСРО тарихының басты оқиғалары хронологиялық ретпен берілген. 

Бұл оқу құралы Ташкентте өзбек тіліне аударылған [4]. 

Тарихшы ғалымдардың барлық күш-жігері соғыс уақытында халықтың партиоттық 

рухын көтеруге, гарнизондардың әскери бөлімдерінде, әскери мектептерде қазақ және орыс 

халықтарының тәуелсіздік үшін күресу тақырыбында дәрістер оқып, бірнеше ғылыми 

еңбектер шығарды. 

Академик А. Панкратова мен Е.Бекмаханов кеңестік және партиялық органдарда 

«Қазақ КСР тарихы» атты бір томдық еңбек шығару керектігін күн тәртібіне қойды. 

Қ.Сәтбаевтың қолдауымен осы жұмысты іске асыруда  ұйымдастырушы Е.Бекмаханов 

болды, ол өлкетанушылар мен жазушыларды болашақ кітаптың тақырыптарын талқылауға 

шақырып, әдістемелік кеңестер құрды [5]. 

Ұлы Отан соғысы жылдары Е. Бекмаханов жауынгерлердің рухын көтеру жолында 

Отанымызды қорғаған Кенесары Қасымұлы туралы зерттеу жұмысын жүргізсе, Қаныш 

Сәтбаев үздіксіз еңбегінің арқасында Жезді, Қарсақбай өңірінен стратегиялық маңызы 

жоғары кен орындарын тауып  игеруі Ұлы Отан соғысы жылдарында маңыздылығы арта 

түсті, Жездінің марганеці отандық танк жасауда қолданылып жеңісті жақындатуда ерекше 

рөль атқарғаны даусыз. Жезқазған өңіріндегі мыс қорымен бірге басқада пайдалы 

қазбаларды зерттеп,игеруде ғалым керемет үлкен жұмыс атқарды Екінші дүниежүзілік соғыс 

жылдарында оның  ғылыми жұмыстарды қорғаныс  қажеттеріне бағыттау жұмыстарында 

ұйымдастырыпы.ушылық қаблеті көрінді. Сонымен қатар 1946 ж. Ұлттық Академияның 

құрылған күнінен бастап, Қ.И.Сәтбаев қазақ халқының ғылымы мен білімін дамытуда зор 

еңбек атқарды.  

Екі тарихи тұлға да отандық тарихта ерекше рөл атқарды. Бүгінде тарих ғылымы мен 

геология ғылымдарының басында тұрған осы екі алып тұлғаға тағзым етеміз. 
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ТАРИХ ПЕН ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ПӘНДЕРІНЕН 

КІРІКТІРІЛГЕН САБАҚТАР – ТАРИХИ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУДЫҢ БІР 

ТӘСІЛІ 

 

Рахимберлина Ж.Е., қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, педагог-зерттеуші, 

Несипбаев О.Б., тарих пәнінің мұғалімі 

Қарағанды қ. «№103 мектеп-лицейі» КММ 

 

Қазіргі таңда ақпараттық құралдардың қарқынды дамып, экономикалық, ғылыми-

техникалық, саяси, мәдени байланыстағы біртұтас адамзат қауымдастығының қалыптасу 

үдерісі белсенді жүріп жатыр. Саяси-экономикалық сала жағынан қарасақ, біз Қазақстанның 

бүкіл дүниежүзімен терезесі тең қарым-қатынас орнатқанын, халықаралық ұйымдардың 

толық мүшесі болғанын, ғылым мен техниканың дамып жатқанын аңғарамыз.  

Демек, бұл мәселеге тек материалдық тұрғыдан ғана қарамай, рухани жағынан келер 

болсақ, жаһандану үрдісі бүкіладамзаттық теріс салдары бар проблемаларды тудыруда. 

Нақтырақ айтсақ, ұлттың  тілі мен ділінің жойылуына, рухани дағдарысқа әкеліп соғары 

сөзсіз. Заман ағымына сай сырттан алдыңғы қатарлы, бірақ руханилықтан жұрдай қылатын 

технологиялар енуде. Әсіресе, ақпараттық технологиялардың жылдам дамуымен байланысты 

туындаған сансыз әлеуметтік желілер. Бұл тұста өскелең ұрпақтың батыс мәдениетіне, өмір 

салтына еліктеп, өзінің ұлттық құндылықтарын ұмытып бара жатқаны аңғарылады. Тіпті 

білім саласын алатын болсақ, мұнда да гуманитарлық бағытқа көңіл бөлмей, техникалық 

бағытқа баса назар аударып кеткенімізді жоққа шығаруға болмайды. 

Жаһандану жағдайында ұлттық ділімізді сақтап қалу – маңызды мәселелердің бірі. 

Жүздеген жылдарды қамтыған отаршылдық нәтижесіндегі рухани күйзелістен кейін ұлттық 

бірегейлік пен мәдени тұтастықты қалыптастыру ең көкейтесті мәселеге айналып отыр. 

Қазіргі таңда еліміз тәуелсіздік алып, тіліміз мемлекеттік мәртебеге ие болды, тарих пен 

әдебиет беттеріне атын атауға тыйым салынған аяулы есімдер оралды. Ендігі мәселе - 

мәңгүрттік жағдайдан арылу үшін ұлттық мәдениетіміз бен тарихымызды, әдебиетімізді  

қалпына келтіріп, тарихи сананы, ұлттық дүниетанымды қалыптастыру. Осы тұста тарихи 

сананы жаңғырту мәселесіне баса назар аударған Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен 

қолға алынған  «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласындағы бірнеше ірі жобаны, 

нақтырақ айтсақ, «Ұлы даланың ұлы есімдері» жобасы мен «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын атап өткен жөн. 

Бұл жобаларды жүзеге асыру тарих пен қазақ әдебиеті мұғалімдерінің үлесінде. 

Себебі, кез-келген рухани саланың, ұлттық сананың өзегі, тәрбиенің қайнар бұлағы – ана 

тілі, әдебиет және тарих пәндері болмақ. Бұл пәндерді оқытуда баса назар аударатын мәселе 

– тарих пен әдебиет пәндерінің тығыз байланысы. Қазіргі кезде оқытуды ізгілендіру, өзін-өзі 

дамытып, тәрбиелей білетін, заман ағымына ілесе алатын кәсіби, білікті, жан-жақты жеке 

тұлға қалыптастыруды мақсат ететін көптеген әдіс-тәсілдер мен технологиялар бар. Соның 

бірі – кіріктірілген сабақтар. Кіріктірілген сабақтар өзара құрмет, әріптестік, азаматтық 

жауапкершілік, ашықтық, өмір бойы білім алу құндылықтарына негізделген. Кіріктірілген 

сабақтарда оқушылардың сын тұрғысынан ойлау, шығармашылық, зерттеушілік, 

коммуникативтік, ақпараттық сауаттылық дағдылары қалыптасады. Әдебиет пен тарих 

пәндерін кіріктіріп оқыту бұрыннан келе жатқан үдеріс. Себебі, бұл екі пән мазмұны 

жағынан да, ұлттық идеология жағынан да бір-бірімен өте тығыз байланысты. 

Кез-келген әдеби шығарма белгілі бір тарихи дәуірдің көрінісін, сол дәуірде өмір 

сүрген адамдардың болмысын суреттейді. Қазақ әдебиетінің тарихының өзі бірнеше кезеңге 

бөлінеді: ежелгі дәуір әдебиеті, Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы жаңа, 

сыншыл, реалистік әдебиет, ХХ ғасыр басындағы әдебиет, қазіргі дәуір әдебиеті. Әр дәуірдің 

тарихи ерекшелігі мен оқиғаларын білмейінше, әдеби шығарманың мазмұнын жете түсіну, 

оған терең бойлау мүмкін емес. Сол себепті де, әдебиет пәнінің мұғалімі сабағына дайындық 
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барысында ақын-жазушылардың өмірі мен шығармашылығы туралы деректер жинаса немесе 

оқушылар өз бетімен ақпарат жинақтағанда, тұсаукесерлер, жобалар әзірлегенде тарихи 

құжаттармен, анықтамалармен, оқулықтармен жұмыс істейді. Керісінше, тарих пәнінің 

мұғалімі белгілі бір тарихи кезеңді оқытқан кезде сол дәуірде өмір сүрген би-шешендер, 

тарихи оқиғаларды суреттеген ақын-жыраулардың шығармашылығына үңілері сөзсіз.  

Тарих пен әдебиет пәндерін кіріктіріп оқыту – міндетті түрде екі пән мұғалімінің 

бірігіп сабақ өткізуін меңземейді. Бұл тек мұғалімнің жоғары әрі жан-жақты дайындығын 

көздейді. 

Мұндай сабақта тарих пен әдебиет бойынша оқушылардың білімі тоғысады, бір-

бірімен байланысады, жан-жақты ақпарат беріледі.  

Әдебиет сабағында кез-келген шығарманы талдауда тарихи және көркем шындық 

негізге алынады. Мысалы, Орхон-Енисей ескерткіштерін оқытып бастаған кездің өзінде 

тасқа қашалған жырға арқау болған негізгі мәселелер – елдің тәуелсіздігі, береке-бірлігі, 

сыртқы жаумен күрес сияқты тарихи-әлеуметтік жағдай талқыланады. Бұл ескерткіштердің 

Орхон мен Енисей өзендерінің аңғарынан табылғандығы - Ұлы түркілердің сонау Сібір мен 

Монғолия даласын мекендегенінің дәлелі. Бұл туралы сөз еткенде сабақ, тіпті, география 

пәнімен де ұштасып кетеді.  

Зар заман ақындарының шығармашылығын оқытқан кезде де тарих пәнімен 

сабақтастық жүзеге асасды. Мәселен, Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, тағы басқа 

да ақын-жыраулардың шығармаларында қазақ халқының қоғамында қалыптасқан 

құндылықтардың өзгеруі, елді басқару жүйесінің басқа сипатқа ауысуы, Ресей империясы 

отарлаушыларының озбырлығы мен сұрқия саясаты сияқты тарихи жағдайлар сөз етіледі.  

Мысао ретінде алар болсақ, ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас 

кезінде өмір сүрген айтыскер ақын, жырау – Мұрат Мөңкеұлының «Үш қиян» өлеңіндегі  

Еділді тартып алғаны –  

Етекке қолды салғаны. 

Жайықты келіп алғаны –  

Жағаға қолды салғаны... 

деп ашына айтқан  жолдарын оқытқанда, сол кездегі қоғам өмірін, отарлау саясатын, 

қазақ халқының тағдырын, ата-бабамыздың қасық қаны тамғанша қорғап келген жерін 

тартып алу, замана шындығын сөз етпей, өлең жолдарының мазмұнын түсіндіру, оқушының 

санасына жеткізу мүмкін емес. Егер тарихпен байланыстырмай, тек өлең жолдарын оқытып, 

жаттататын болсаңыз, онда оқушыда «Кім тартып алды? Кімнен тартып алды?» деген 

сұрақтар туындауы мұмкін немесе өлең мазмұнын мүлдем түсінбеуі де мүмкін. Осы тұста 

бұл ақындардың шығармаларын оқуға Кеңес дәуірінде тыйым салынғандығын, тек 

тәуелсіздік алғаннан кейін ғана рухани мұрамызды жаңғыртуға мүмкіндік алғанымызды 

айтып, өскелең ұрпаққа мемлекеттік тәуелсіздіктің маңызын жіті ұғындырып өткен жөн. 

Махамбет Өтемісұлының шығармаларында да тарихи шындық көрініс табады. Ақын 

шығармаларында 1836-1838 жылдары Бөкей ордасында болған ұлт-азаттық көтеріліс пен 

оның көсемі, ақынның үзеңгілес жолдасы – Исатай Тайманұлының образы көрініс табады. 

«Еділдің бойы ен тоғай, 

Ел қондырсам деп едім, 

Жағалай жатқан сол елге 

Мал толтырсам деп едім!», — 

деп Махамбет халық-азаттық күрестің мақсаты туралы шабыттана жырлайды. Ақын 

шығармашылығын оқытқан кезде Исатай Тайманұлы екеуі басқарған көтерілістің 

себептеріне, орасан зор тарихи маңызына тоқталып өткен жөн. Батырлардың іс-әрекетін 

дәріптеу, үлгі ету келер ұрпақтың ұлттық санасын, рухын оятады, елге, жерге деген 

сүйіспеншілікті ұялатады. 

ХХ ғасыр басындағы ақын-жазушылардың шығармашылығын өткен кезде де әдебиет 

сабағында еріксіз тарих беттерін парақтайсыз. Себебі, бұл қазақ қоғамы үшін түрлі 
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ағымдардың өзара күресі кезеңі болды. Дәл осы кезеңде тарих сахнасына ұлт зиялылары 

шықты, Алаш қозғалысы келді. Олардың шығармаларында да сол кезеңнің тарихи-

әлеуметтік жағдайы, тәуелсіздікке ұмтылыс, оқу-білімге шақыру, қазақ халқының тұрмыс-

тіршілігі көрініс тапты. Аумалы-төкпелі кезеңді басынан кешірген ақын-

жазушыларымыздың шығармашылығымен таныстырып қана қоймай, сталиндік зобалаң мен 

қазақ интеллигенциясының қасіретті тағдырын, өнегелі өмірін жас ұрпақтың  санасына 

сіңіру – біздің борышымыз.  

Тарих сабағында да ХХ ғасыр басындағы тарихи оқиғаларға қатысты тарауды өткенде 

Алаш зиялыларының саяси-қоғамдық еңбектері, олардың жазған оқулықтары, шығармалар 

жинағы жайлы айтылады. 

Сонымен қатар, тарих пәнінен қазақтың хандары, билері, батырлары туралы 

тақырыптарды меңгерткенде мұғалім міндетті түрде сабақты қазақ әдебиетімен 

байланыстырады. Мәселен, ақын-жыраулардың шығармаларында хандарды, батырларды 

сипаттайтын, олардың іс-әрекетіне баға беретін толғаулар, арнаулар жетерлік. Бұл сол 

тарихи тұлғаның бейнесін, ол өмір сүрген дәуірдің сипатын тереңірек аша түспек. 

Бұқар Жырау «Ай, Абылай, Абылай» толғауында: 

Ай, Абылай, Абылай, 

Жеңбеген жауың қалмады-ау, 

Алмаған жерің аз қалды-ау. 

Бетке алсаң әсте коймадың, 

Алсаң тағы тоймадың, 

Несібеңді елден ойладың...- 

деп Абылай ханның бейнесін суреттесе, Үмбетей жырау: 

Қалмақты қуып қашырдың, 

Қара Ертістен өткізіп, 

Алтай тауға асырдың. 

Ақшәуілге қос тігіп, 

Ауыр қол жидырып алдырдың, 

Қалмаққа ойран салдырдың- 

деп, халқына Бөгенбай батырдың атамекенін жаудан қорғап қалған, елі үшін жасаған 

ерлігін сүйсініп жырлайды. Жырау тек Бөгенбайды ғана емес, Абылай тұсындағы қолбасы 

батырлардың - Қаракерей Қабанбай, Қаз дауысты Қазыбектің, батыр Жәнібектің, Баянның 

және тағы басқа тарихи тұлғалардың ерліктерін де өлең жолдарына қосқан. 

Қазақ хандығындағы билердің орны мен рөлі туралы тақырыптарды меңгерткенде 

тарих сабағы қазақ ауыз әдебиетінің бір жанры – шешендік сөздермен тығыз байланысады. 

Ғасырлар бойы қазақ халқының қоғамдық өмірінде әділеттілікті сақтау мен құқықтық 

қатынастарды реттеуде, құқықтық-саяси сана мен мәдениетті дамытуда орақ тілді билердің 

белсенді ықпалы зор болды. Би-шешендер – қазақ халқының тарихында қайталанбас ерекше 

тарихи тұлғалар, шешендігі мен әділдігі тең қоғам қайраткерлері. Қазақ билерінің өзіне тән 

ерекшеліктері мен басқа халықтарда кездеспейтін қасиеттері – дау-жанжалдарды шешендік 

сөздермен шешуі. Қисынды айтылған қысқа сөзбен дауды тоқтату, сол сөзге құлақ асып 

тоқтай білу – қазақ халқына ғана тән қасиет деуге болады. Абай хакім өзінің үшінші қара 

сөзінде: «…Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. 

Бұған бұрынғы Қасым ханның «Қасқа жолы», Есім ханның «Ескі жолын», Әз Тәуке ханның 

«Күл төбенің басында күнде кеңес» болғандағы «Жеті жарғысын» білмек керек» деп, 

билерге баға береді. 

Қазыбек бидің қалмақ ханына айтқаны: 

Біз - қазақ деген мал баққан елміз, 

Бірақ, ешкімге соқтықпай, жай жатқан елміз. 

Елімізден кұт-береке қашпасын деп, 

Жеріміздің шетін жау баспасын деп, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D2%9A%D0%B0%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%8B_%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Найзаға үкі таққан елміз! 

Ешбір дұшпан басынбаған елміз, 

Басымыздан сөзді асырмаған елміз! 

Досымызды сақтай білген елміз, 

Дәмі, тұзын ақтай білген елміз... 

Тарих сабағында осы жолдар арқылы жаугершілік замандағы билердің бітімгерлігі, 

тапқырлығын аңғартсақ, қазақ халық ауыз әдебиетінің ерекше жанры – шешендік сөздерді 

өткенде сөз саптау өнерімен таныстырамыз. Міне, осылай тарих пен әдебиет сабағының 

байланысы үздіксіз жалғаса бермек. 

Қорыта айтқанда, жаһандану жағдайында тарихи сананы жаңғыртуда тарих пәні мен 

қазақ әдебиеті пәндерінің маңызы зор. Бұл тұста аталмыш пәндердің мұғалімдеріне үлкен 

жауапкершілік пен міндет жүктеледі. Себебі, ұлттық идеологияны уағыздау, ұлттық сананы 

ояту, ұлттық мәдениет пен тұрмыс-салтты өскелең ұрпақтың бойына сіңіру тарих пен 

әдебиет, қазақ тілі сабақтарында жүзеге аспақ. Халқымыздың өткенін білу, ұлыларын 

ұлағаттау, әдебиетін оқу, салт-дәстүрін дәріптеу – әрбір ұлтжанды азаматтың борышы. 

Өскелең ұрпақтың бойында ұлтжандылықты, отаншылдықты тәрбиелеу үшін ұстаз жан-

жақты болуы керек әрі қоғам алдындағы  жауапкершілігін терең ұғынуы тиіс. 
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История любого государства уникальна. Уникальность казахстанской 

государственности связана с именем Президента Нурсултана Назарбаева. В декабре 2012 

года казахстанский парламент, внеся изменения в закон «О праздниках республики 

Казахстан», утвердил новую памятную дату в местном календаре - 1 декабря. На этот день 

назначено ежегодное празднование Дня первого президента, то есть Дня Нурсултана 

Абишевича Назарбаева, руководящего страной, а до этого республикой в составе СССР, с 

1989 года. 

Эта дата выбрана не случайно. В 1991 году в этот день впервые в истории Казахстана 

состоялись прямые всенародные выборы Президента. Как известно, институт президентства 

в Казахстане учрежден еще в апреле 1990 года, когда Верховный Совет Казахской ССР 

избрал Нурсултана Назарбаева Президентом республики. Принимая закон о Дне первого 

президента, авторы документа признали Назарбаева «основателем нового независимого 

государства, обеспечившим единство Казахстана, защиту Конституции, прав и свобод 

человека и гражданина». 

Президент Республики Казахстан-высшее должностное лицо и главнокомандующий 

Вооруженными силами Республики Казахстан. Его полномочия определяются специальным 

разделом конституции Республики Казахстан. С момента учреждения должности 24 апреля 
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1990 года, президентом Казахстана является Нурсултан Абишевич Назарбаев. Президент 

Республики Казахстан является главой государства, определяющим основные направления 

внутренней и внешней политики государства и представляющим Казахстан внутри страны и 

в международных отношениях. 

Президент Республики Казахстан: 

 символ и гарант единства народа и государственной власти, незыблемости 

Конституции, прав и свобод человека и гражданина. 

 обеспечивает согласованное функционирование всех ветвей государственной 

власти и ответственность органов власти перед народом. 

 выступает  от имени народа и государства [1]. 

 Президент республики имеет знаки отличия-нагрудный знак и штандарт президента 

Республики Казахстан. Президент республики по должности становится кавалером ордена 

«Алтын Кыран» («Золотой Орёл»). Обретение государственного суверенитета и образование 

на политической карте мира независимого Казахстана нуждалось в выработке собственной 

модели государства и власти. В сложнейших внутренних и геополитических условиях Глава 

государства взял на себя историческую ответственность за создание независимого и 

демократического государства. В то непростое время Президент Н.Назарбаев предложил 

перспективный и убедительный курс развития страны, повлиявшего на весь ход нашей 

новейшей истории, становление и укрепление казахстанской государственности. Наша 

страна первой из всех постсоветских стран перешла на рельсы стратегического 

планирования. В 1997 году мы приняли Стратегию «Казахстан-2030», которая стала первым 

из долгосрочных планов, определивших контуры казахстанского проекта во всех сферах 

развития. Все эти годы наша стратегия как маяк освещала нам путь, позволяя идти вперед, не 

сбиваясь с главной цели. Перед нами стояла гигантская задача – переломить ход событий. 

Построить новую страну. Чтобы ее решить, мы должны были провести тройную 

модернизацию: построить государство и совершить прорыв в рыночную экономику, 

заложить основы социального государства, перестроить общественное сознание. Мы должны 

были определить наш собственный путь. И этот путь был очерчен в Стратегии «Казахстан-

2030». Этот документ дал нам видение стратегических целей и задач, стал важнейшим 

мировоззренческим прорывом. В этом ее непреходящее значение с точки зрения истории 

независимого Казахстана [1, 204-205 сс]. 

Мы первыми в Содружестве Независимых Государств сформировали современную 

модель рыночной экономики, основанную на частной собственности, свободной 

конкуренции и принципах открытости. Наша модель основывается на активной роли 

государства в привлечении иностранных инвестиций. Мы привлекли в страну более 160 

миллиардов долларов иностранных инвестиций. За 15 лет, минувших с момента принятия 

Стратегии-2030, наше государство вошло в пятерку самых динамично развивающихся стран 

мира. Казахстан существенно укрепил свои позиции в регионе и мире. В Глобальном 

рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума наша страна заняла 

51 место. Практически реализована задача вхождения в число полусотни самых 

перспективных стран мира. Сегодня мы в шаге от нашей цели. В мировой политике наша 

страна – ответственный и надежный партнер, пользующийся бесспорным международным 

авторитетом.  

Мы инициировали созыв Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии – 

важной для нашей безопасности международной диалоговой площадки. Сегодня СВМДА 

объединяет 24 страны с населением более 3 миллиардов человек. Республика Казахстан 

председательствовала в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 

Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и 

Организации Договора о коллективной безопасности.  

На астанинском Экономическом форуме мы предложили новый формат диалога – G-

global. Суть этой инициативы – объединить усилия всех в деле создания справедливого и 
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безопасного миропорядка. Мы вносим достойный вклад в обеспечение глобальной 

энергетической и продовольственной безопасности. «Наша модель межнационального и 

межрелигиозного согласия – это вклад Казахстана в общемировой процесс взаимодействия 

различных конфессий. Мы хотим, чтобы нас именно так воспринимали на международной 

арене», - неоднократно отмечал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев [3]. Признанием 

достижений Казахстана в сфере межконфессиональных отношений стало проведение в 

стране форумов представителей мировых религий. IV Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий прошел 30-31 мая 2012 года в Астане. Главной тематикой IV Съезда 

стала «Мир и согласие как выбор человечества». Основополагающие принципы 

внешнеполитического курса независимого Казахстана были изложены Президентом 

Н.А.Назарбаевым в работе «Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного 

государства» (1992 г.). Здесь была провозглашена миролюбивая направленность внешней 

политики Республики Казахстан на международной арене: «Осознавая свою ответственность 

и понимая, что любой военный конфликт может привести к катастрофическим 

последствиям». Первыми в мире закрыв Семипалатинский ядерный полигон и отказавшись 

от атомного оружия, мы получили прочные международные гарантии нашей безопасности от 

ведущих ядерных держав – США, России, Великобритании, Франции и КНР.  

Астана-уникальный город, сочетающий и восточную, и западную культуры, гордость 

Республики. Нынешняя столица Казахстана - Астана, пленит своей изумительной красотой и 

необычайно интересной культурой приезжающих гостей и туристов. Астана" в переводе с 

казахского языка означает «столица». Названия только двух столиц мира переводятся как 

«столица» - Астана и Сеул. Новой столицей Казахстана Астана стала 10 декабря 1997 году, 

когда предложение Президента Назарбаева о переносе получило всеобщую поддержку. 

Площадь территории города — 710 км. Город стоит на степной равнине. Рельеф 

территории города представляет собой низкие надпойменные террасы [2, c. 5]. 

Численность населения города на 1 января 2012 года составила 743 014 человек. По 

итогам 2009 года сальдо миграции города Астаны составило 31 908 человек - самый высокий 

показатель в республике. Основу миграционных потоков в город составляют приезжие из 

других регионов Казахстана. Так, в расчете на 1000 чел., 704 чел. составляют приезжие,  296 

- коренные жители Астаны. Из них в Акмолинской области родились 173, Южно-

Казахстанской - 66, Карагандинской - 56, Костанайской - 56, в Алма-Ате - 32 . Средний 

возраст вступления в супружеский союз  мужчин - 27,5 лет, женщин - 25,3 года [1, с. 14]. 

Рост населения города за 10 лет (с 1999 по 2009 гг.) составил 86,7%.  В среднем за год 

в расчете  на тысячу человек вступают в супружеский союз 11 чел., разводятся - 3. Из каждой 

тысячи жителей Астаны 395 чел. проживают в районе Сары-арка, 115 - в  районе Есиль и 490  

- в районе Алматы [3, c. 25]. 

Город продолжает оставаться центром притяжения человеческого капитала, при этом 

лидируя по уровню денежных доходов населения.   

При сохранении текущих тенденций, население города превысит миллионную 

отметку уже через несколько лет. Вместе с тем, даже став городом-миллионером, Астана 

будет  по-прежнему уступать бывшей столице Алматы, имеющей население свыше 1,4 млн 

чел. и так же растущей, хотя и несколько меньшими темпами. 

Национальный состав города подвергся резкой трансформации за очень короткий 

период за счёт быстрой урбанизации казахов и массового оттока русского населения. В 2009 

г. доля казахов в городе (69 %) была значительно выше их средней численности в составе 

населения Акмолинской области (43 %) в целом [4, c. 79]. Ныне здесь проживает много 

национальностей: казахи, русские, азербайджанцы, украинцы, татары, евреи, белорусы, 

грузины, молдаване, таджики, узбеки и т. д. 

Место расположения города - стратегически выгодный пункт пересечения караванных 

путей, издревле привлекавший жителей степи. Археологи обнаруживают в черте города 

артефакты, датирующиеся эпохой бронзы, ранним железным веком и средневековьем. Так, в 
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2001, 2005 гг. были исследованы могильники эпохи бронзы и раннего железного века 

Куйгенжар. В 2007 г. частично исследован царский курган на улице Сыганак (с 2011 года 

улица Ш.Калдаякова), расположенный в непосредственной близости от Дворца 

Независимости. Одним из главных исторических объектов, находящихся в черте города, 

является городище Бозок — памятник эпохи раннего Средневековья (VII—VIII вв.) и  эпохи 

Казахского ханства (XV—XVI вв.).  

6 мая 1998 года Указом Президента Казахстана, «учитывая ходатайства местных 

исполнительных и представительных органов, пожелания общественности города Акмолы и 

на основании заключения Государственной ономастической комиссии при Правительстве 

Республики Казахстан», город Акмола был переименован в город Астана. Позже День 

столицы Астаны был перенесен на 6 июля, так как именно в этот день Верховный Совет 

Казахстана принял постановление о переносе столицы. День столицы является 

государственным праздником. Несмотря на столичный статус, город ещё во многом уступает 

по инфраструктурным возможностям прежней столице Казахстана - Алматы, которая, 

сохранив столичный менталитет, носит неофициальный статус «южной столицы». В 1999 

году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «Город мира» [5]. 

После обретения столичного статуса и организации особой экономической зоны 

«Астана - новый город» испытывающий беспрецедентный для СНГ бурный рост, город стал 

вторым по величине в стране и здесь реализуется множество современных архитектурно-

градостроительных проектов. Численность населения возросла с 270 тыс. человек в 1996 

году до 700 тыс. в 2011 году, а территория города значительно расширена до площади более 

700  км. за счёт сооружения нового административно-делового центра и других кварталов 

[6]. 

С обретением государственной независимости в духовной сфере казахстанского 

общества создалось широкое пространство для саморазвития, свободы от 

идеологических догм и стереотипов. Это позволило, по мнению исследователей, 

преодолеть схематизм и однообразие во всех структурных элементах духовной жизни.  

Одним из главных достижений в сфере культуры этого периода стало их 

высвобождение из пут догматизма и крайней политизации.  Поэтому исследуемый период 

в области культуры характеризуется, прежде всего, обращением к человеческим 

ценностям, полнокровному возрождению прогрессивных народных традиций и обычаев, 

возвращению к гуманитарным наукам, искусству, моральным богатствам народов, 

сохранению национальной индивидуальности во всех сферах культуры, признанию 

ценности и самостоятельности всех национальных культур. Принятие новых ценностей, 

признанных во всем мире, таких, как права человека, свобода слова, творчества вызвали 

всплеск в духовной жизни казахского народа в аспекте возрождения и придания 

профессиональному искусству, народному творчеству, традициям, обычаям нового 

импульса.  

Казахстанско-американское сотрудничество в области нераспространения ядерного 

оружия является образцом для всего мира, а государственный департамент США 

опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что Казахстан под руководством 

президента Нурсултана Назарбаева обеспечил безопасность ядерного материала, 

достаточного для изготовления 800 ядерных бомб, тем самым внеся значительный вклад в 

международную безопасность и ядерное нераспространение. 

Это решение укрепило имидж нашего Казахстана. Вклад Казахстана в процесс 

ядерного разоружения и нераспространения огромен. 
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Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова 

 

В данной статье рассказывается о женской повседневности в одном из самых больших 

отделений Карлага - женского лагеря для жен «изменников Родины» - «АЛЖИР». В этом 

лагере сидели члены семьи интеллигенции, государственных и партийных деятелей, которые 

были репрессированы в годы «Большого террора» в 1937–1938 гг. Через воспоминания узниц 

лагеря «АЛЖИР» представляется повседневная жизнь и хозяйственный уклад лагеря. 

Все большее внимание исследователей привлекает гендерный аспект лагерной темы. 

Кандидату исторических наук Боннского университета М. Штарку в своей работе 

«Женщины в ГУЛАГе. Повседневность и выживание» на основе анализа многочисленных 

интервью и мемуаров бывших узниц ГУЛАГа удалось раскрыть все стороны лагерной жизни 

женщин-заключенных [1]. 

Акмолинский лагерь жен «изменников Родины» («АЛЖИР») был создан на базе 26 

посёлка для спецпоселенцев Акмолинской области 3 декабря 1937 г. на основании приказа 

НКВД СССР за № 00758 от 3 декабря 1937 г. и приказа по Управлению Карлага НКВД за № 

0043 от 16 декабря 1937 г. [2, с. 82]. С 29 декабря 1939 г. официально включён в структуру 

Карлага как «Акмолинское отделение Карагандинского исправительно-трудового лагеря» 

(до этого времени формально подчинялся непосредственно ГУЛагу НКВД СССР). В 1936 г. 

началось строительство бараков и формирование на этом месте детской колонии, в августе 

1937 г. переселенцы были размещены в других спецпоселках и началась подготовка к 

приему заключенных «ЧСИР». 

К категории «ЧСИР» относились не только жены «изменников родины», но также 

матери, сестры, дочери. Однако в законодательных актах того времени, в названиях лагерей 

фактически всегда употреблялся термин «жены изменников родины», который на самом деле 

подразумевал всех членов семьи осужденного. Более того, как показал фактический 

материал, нередко это были даже не жены, а вдовы. 

Первый день в лагере описывала бывшая узница Мариам Анцис в своих 

воспоминаниях: «Наступил первый день жизни в лагере. Трескучий мороз, окаменевшие 

сугробы снега у бараков подсказывали, что первое спасение – раздобыть топливо. Это 

оказалось не так уж проблематично. На расстоянии одного километра находилось озеро 

http://news.nur.kz/246257.html
http://news.nur.kz/246257.html
http://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%B3
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Жаланаш, которое очень щедро сберегло запас камыша – единственный вид топлива в 

казахстанской степи. По распоряжению старост (таких же заключенных, как и мы), 

выстроились в колонны по 200 человек и направились, вооруженные, серпами и лопатами к 

озеру. Разбившись на бригады по 10 человек, получили задание – срезать камыш у корней и 

вязать по 40 снопов» [3, с. 9]. 

Схожие воспоминания можно встретить и у других узниц. Женщины изготавливали 

из камышей топливо и строили саманные дома. 

Из воспоминаний бывшей узницы лагеря Галины Колдомасовой: «В 26 точке 

Акмолинского отделения Карлага, куда нас привезли, полтора года мы жили без права 

переписки. А по большим праздникам, как годовщина Октября, 1 мая, 8 марта и другие нас 

запирали в шизо, где мы сидели до вечера. В лагерь мы приехали в начале мая. На пустыре 

стояли бараки, на 300 человек каждый. Посередине бараков тянулись сплошные нары, один 

этаж над другим. В этом городке за колючей проволокой с четырьмя вышками по углам 

жили одни лишь «жены» - ведь это был АЛЖИР. Он стоял на берегу большого озера, куда 

зимой мы ходили резать камыш, им отапливались бараки. Я попала в бригаду саманщиц. Мы 

делали саманы – большие кирпичи из глины, соломы и навоза. Утром, выходя за зону, я 

радовалась, что работа поможет отвлечься от горя и мои страдания теперь как-то 

переносимы в среде таких же женщин, как я. Мне было тогда 32 года...» [3, с. 9]. 

У лагеря была вооруженная охрана (ВОХР). У них была своя казарма и столовая за 

зоной, вне территории лагеря. Охрана составляла дивизион, это где-то около 200 человек. 

Лагерь еще имел три отделения, где при каждом отделении состояло 2-3 человека из охраны. 

Работа надзирателя отличалась от работы в ВОХР тем, что первые работали непосредственно 

на территории лагеря во внутренней охране и подчинялись культурно-воспитательной части, 

а вторые работали во внешней охране и были подчинены начальнику ВОХР. Лагерная 

администрация имела следующий состав: начальник лагеря (в чине майора); особый или 3-й 

отдел; заместитель начальника по культурно-воспитательной части; начальник ВОХР 

(командир взвода); начальник надзорслужбы; начальник внутренней зоны (из узниц) [4, с. 3]. 

О первом начальнике «АЛЖИРа» А. Бредихине есть воспоминание М. Анцис: 

«Выслушав меня внимательно, сидящий передо мной человек встал, закрыл плотно дверь и 

ответил: «Не отчаивайтесь. Ведь вы коммунистки, вы должны понять одно – вы должны себя 

сохранить – это главная сейчас задача ваша. С детьми вы встретитесь, мужей вы не увидите 

больше. Возьмите себя в руки, ибо вам предстоит в наших суровых климатических условиях 

организовать свою жизнь, а это потребует от вас громадных усилий». К вечеру того же дня я 

узнала, что со мной говорил начальник лагеря Александр Иосифович Бредихин» [3, с. 9]. 

В 1939 г. лагерь перевели на хозрасчет, женщины стали работать. К этому времени 

здесь уже были построены руками узниц скотоводческие базы: молочные, коневодческие, 

свиноводческие фермы [5, с. 4]. Акмолинское отделение – совхоз находился в подчинении 

своего ведомства – управления Карлага. В порядке взаимоотношений отделение оказывало 

большую помощь колхозам и совхозам Акмолинской области, на территории которой оно 

было расположено. Производило обмен породистого скота на местный, сортовые семена 

пшеницы на не сортовые. А городу Акмолинску помогало овощами, картофелем, капустой, 

луком и др. Особенно это было в период военного времени. Рядом расположенному колхозу 

«Жана-Жол» нередко помогало овощами, которым он выполнял госпоставки [6, с. 4]. 

20 августа 1939 г. управление Карлага издало приказ, там было написано: «…3. 

Специалистов осужденных до 5 лет использовать по специальности, а осужденных больше 5 

лет использовать только общей охраняемой работе» [2, с. 15]. Об этом пишет в 

воспоминаниях Галина Степанова-Ключникова: «Ближе к весне по баракам пошли со 

списками. Выявляли нужных лагерю специалистов-строителей, сметчиков, агрономов, 

врачей. Так было сформировано наше конструкторское бюро «Шарашка». Нашему 

маленькому бюро предстояла запроектировать для лагеря швейную фабрику, кирпичный 

завод, электростанцию, котельную, баню, столовую с кухней и кинотеатр для 
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вольнонаемных вне зоны лагеря. Начальницей конструкторского бюро была назначена 

Амалия Георгиевна Микаэлян-Кечек» [7, с. 38]. 

По ее словам, тяжело приходилось женщинам с гуманитарным, музыкальным и 

другим ненужным лагерю образованием, им приходилось выполнять самую тяжелую 

физическую работу. Они месили голыми ногами глину с соломой, набивали этой массой 

деревянные формы, надрываясь, тащили их и вытряхивали сырые саманы на площадку для 

просушки. Из подсушенных саманов другие женщины – каменщики клали стены. Слабые 

женщины по 12–14 часов в день таскали двадцатикилограммовые саманы, поднимали их на 

подмостки, укладывали в стены, другие женщины работали в поле. 

Как пишет Г. Колдомасова: «Однажды, стоя в котловане и подавая замес наверх в 

тачку, подъехавшую ко мне по доске, я проткнула себе вилами ногу. Полилась кровь, и я 

решила, что мне пришел конец – заражение крови, столбняк или еще нечто подобное 

казалось неминуемым, но все обошлось» [3, с. 9]. 

Для развития хозяйственной деятельности Акмолинскому отделению был выделен 

достаточный участок земельных угодий в сторону колхоза Ново-Ишимка (в западном 

направлении) протяженностью до 40 километров. На этой территории было создано два 

сельхозучастка совхозов, на которых для постоянного там содержания поголовья скота и 

проживания обслуживающего персонала из заключенных были построены базы и жилые 

здания. На каждом участке содержалось поголовье крупного рогатого скота около 500 голов. 

В основном молочные коровы и молодняк [8, с. 8]. На этих участках засеивали пшеницу, 

ячмень, овес, просо, в первые годы в пределах да 500 га. В последующие годы посевная 

площадь увеличивалась до 10 тысяч га. Кроме полеводства и животноводства в отделении 

был поливной огород более 200 га, на котором производилась посадка всех видов овощных 

культур: картофель, морковь, свекла, капуста, помидоры, огурцы, бахчевые. Впоследствии 

был заложен фруктовый сад – 25 га [9, с. 2]. 

Из воспоминаний Н.Б. Воронкова-Богданец: «Узницы набрав несколько человек, 

попросились работать на кухню. Это случилось сразу по прибытию в лагерь. В это время в 

лагерной кухне работали уголовницы, готовившие такую пищу, что даже очень голодные 

были не в состоянии ею питаться. На инициативу начальник лагеря ответил согласием. 

Работали они на совесть, хоть и была тяжелой работа на кухне. Начальству готовили 

отдельно из хороших продуктов, себе – всем лагерницам готовили из привозимых продуктов, 

котлы по 30-40 ведер. Кормили сносно, во всяком случае, от истощения никто не умирал. Не 

выдерживали в основном больные, пожилые и беременные женщины» [10, с. 8]. 

Для использования всего контингента решено было организовать швейную фабрику и 

вышивальное производство, где было занято более 2 тыс. человек. Швейная фабрика 

выполняла заказы на давальческом сырье крупных организаций. Вышивальное производство 

изготовляло продукцию из сырья Наркомата торговли Казахской ССР, по его нарядам и 

указанию продукция отправлялась в другие области Казахстана. В период военного времени 

швейная фабрика выполняла заказы по пошиву обмундирования для военведа. Для этого 

лагерь имел наряды и получал мануфактуру по нарядам из Иваново, Тейкова, меланжевых 

комбинатов Барнаула, Ташкента [11, с. 9]. 

Об этом в воспоминаниях написала Г. Степанова-Ключникова: «Из малосильных, 

больных и старых был организован вышивальный цех. По рисункам художницы Ксении 

Шуко, родственницы известного архитектора, с раннего утра до позднего вечера, теряя 

зрение, вышивали “алжирки”– тончайшие купоны блузок, украинских сорочек, роскошные 

скатерти, салфетки. После войны я еще долго встречала в художественных салонах Москвы 

изделия, выполненные по знакомым рисункам 26 точки Карлага» [7, с. 39]. Из воспоминаний 

Н.Б. Воронкова-Богданец: «Стала работать швейная фабрика. Работа в вышивальном цехе 

рассчитанная на ослабленных женщин, оказалась непосильной, нормы выработки были 

очень высоки, ни одна ослабленная узница не была в состоянии выполнить их, а ведь от 
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выработки зависел паек. Чтобы хоть как-то выжить, женщины стремясь выполнить нормы, 

теряли зрение» [12, с. 5]. 

Директором швейной фабрики стала Мариам Анцис. О ней есть в воспоминаниях 

Сауле Кожахметовой, дочери одной из узниц Гульбайрам Кожахметовой. Мать долго искала 

дочь и нашла. В 1944 г. она вернулась в Казахстан, но матери не было в лагере. Директор 

швейной фабрики М. Анцис взяла ее к себе домой, и она жила с ее дочерью Валентиной [3, с. 

10]. 

«АЛЖИР» был крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Посев 

велся ценными сортами семян, скот был породистый. По разрешению вышестоящей 

инстанции отделение Карлага свой породистый скот обменивало некоторым колхозам и 

совхозам Акмолинской области на местную породу. 

Следует отметить, что источники по истории «АЛЖИРа» полностью не раскрыты. 

Обратим внимание на следующий факт. В Акмолинском лагере жен «изменников Родины» 

между 1938-1953 гг. были заключены 18 тысяч женщин, в течение этого времени кто-то 

уходил, кого-то переводили в другие лагеря. В сборнике «Малиновские вехи. Сборник…» 

представлено всего около 8 тысяч имен. По информации Музейно-мемориального комплекса 

жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» в Акмолинской области, с 2007 г. 

было выявлено 50 имен узниц, которые были внесены в список на «Стене памяти» при музее. 

Поэтому работа по выявлению имен узниц должна найти свое продолжение. 

Изучение повседневности в исправительно-трудовых лагерях на территории 

Казахстана открывает новые, принципиально важные перспективы дальнейшего изучения 

данной проблемы. Многие архивные материалы до сих пор находятся в закрытом режиме 

или ждут своих исследователей. Предстоит работа по освоению новых источников в фондах 

архивов бывших союзных республик, анализ основных декретов, постановлений, инструкций 

ГУЛАГА НКВД. 
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В годы Великой Отечественной войны огромную помощь работающим женщинам 

оказала система детских яслей. Поскольку значительная часть мужского населения была 

призвана на фронт, женщины были вынуждены заменить их как в промышленности, так и 

сельском хозяйстве. С началом войны увеличилось число ясельных учреждений и нагрузка 

на них. Если в городах ясли работали на постоянной основе, то в сельской местности их 

работа носила преимущественно сезонный характер, основной задачей которых был уход за 

детьми в период посевной, и в особенности в период сбора урожая.  

Автор М. Дартык-Оол пишет о том, что в СМИ в годы войны ясли обозначались как 

«дело оборонного значения», и что ясли должны были находиться рядом с производством, 

чтобы привлечь на производство кормящих матерей [5, с. 862].   Исследователь С.В. 

Ковригина отмечает, что поскольку сельские женщины не имели послеродового отпуска, то 

проблема с детьми дошкольного возраста стояла очень остро. И в помощь в такой ситуации 

приходили сезонные ясли, которые были наиболее актуальны в период интенсивных 

сельскохозяйственных работ. Но, как пишет автор, ввиду слабой материальной организации 

базы артелей подобную «роскошь» за свой счет могли позволить себе немногие колхозы [6, 

с.31].  

Исследователь О.В. Ильина отмечает, что женщины трудоспособного возраста не 

имели возможности сидеть дома и заниматься воспитанием детей, а подростки 12-16 лет в 

годы войны тоже должны были выполнять трудовую норму в поле, и поэтому проблема 

ухода за маленькими детьми была очень актуальной.  Такая проблема решалась созданием в 

период посевной и сбора урожая сезонных детских площадок. Автор отмечает, что к концу 

войны количество таких площадок в Вологотской области увеличилось более чем в два раза 

[4, с. 210].   

А.Б. Бисенова пишет о том, что одной из мер помощи сельскому хозяйству было 

открытие яслей, а также сезонных яслей, на период сбора урожая, с целью «разгрузить» 

женщину от заботы о малолетних детях. Т.е. благодаря этому вдвое увеличивалась рабочая 

сила в полях колхозов. Шла подготовка кадров для работы в яслях из числа жительниц 

сельской местности, а санитарно-гигиеническое и медицинское обслуживание в сезонных 

яслях было возложено на фельдшеров и участковых сельских и районных врачей [1, с.137-

139]. 

Практика открытия яслей в сельской местности была по всему СССР. В первые годы 

войны темп роста сезонных яслей был низким, но к концу войны наблюдался рост числа, как 

самих детских учреждений, так и мест в них [7, с. 336-337]. В материалах аналитического 

обзора деятельности яслей СССР за 1943 г. в сравнительных данных с довоенным уровнем  и 

1942 г. (по отчетным и оперативным материалам Наркомздрава СССР) мы видим, что 

несмотря на временное падение рождаемости, рост охвата ясельной помощью за годы войны 

увеличился в пределах 50% (как постоянной и сезонной сети), причем рост распределялся в 

связи с экономикой республики. В 1943 г. рост был менее интенсивный, чем в предыдущие 

годы войны. Городская сеть возросла на 4,3 %, сезонная – 10,6%. Однако, не смотря на 

бурный рост ясельной сети, процент охвата постоянной ясельной помощью был низким – в 

среднем 17%, охват сезонной сетью удовлетворительный – около 80% [3, л. 13]. Т.е. 

открытие сезонных сельских яслей имело более высокие темпы роста, чем в городах.  

Сезонные ясли в 1944 г. в Карагандинской области, как пишется в материалах 

конъюнктурных отчетов,  работали гораздо легче, чем в прошлый год. В 1944 г. многие 

колхозы сумели почти полностью оснастить свои ясли мягким инвентарём за счет фондов 

хлебозакупок. Гораздо лучше был поставлен вопрос подготовки кадров для колхозных яслей. 

Если в 1943 г. было подготовленных 43 специалиста для работы в сезонных яслях, то в 1944 

г. облздравотделом была разослана специальная 22-часовая программа для подготовки 

ясельных работников. И было подготовлено на местах 357 человек: заведующих, 

воспитателей, нянь, поваров. Разворот яслей в области начался с апреля месяца, т.е. к началу 

посевной. Во время посевной кампании, ясли справлялись со своими задачами полностью, 
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охватили всех нуждающихся в яслях детей. Во время посевной кампании было развернуто по 

9 районам (кроме Жана-Аркинского и Улытауского, откуда не поступили сведения по 

сезонным яслям) 135 сезонных яслей, охвативших 1914 детей. В дни уборочной кампании 

сеть детских колхозных яслей выросла, и на 1 августа 1944 г. имелось 165 яслей, 

охватывающих 5741 ребенка [2, л. 377]. Более активный рост сезонных детских учреждений 

приходился именно на время сбора урожая, когда необходимо было задействовать как можно 

больше трудоспособного населения.  

В сентябре 1944 г. сельским районам была разослана специальная 20-ти часовая 

программа для подготовки кадров для сезонных яслей. Всего было подготовлено по районам 

317 работников. Исполкомом Облсовета депутатов трудящихся был утвержден план 

разворота сезонных яслей по районам. Всего было намечено развернуть 7000 яслей, из них: в 

Ворошиловском районе – 800, в Джезказганском – 200, в Жана-Аркинском – 400, в 

Каркаралинском – 250, в Коунрадском – 400, в Кунском – 380, в Осакаровском – 2000, в 

Улутауском – 120, в Тельманском – 1300, в Шетском – 400, в Нуринском – 750. Из 

запланированных 7000, выполнено по факту 6258 [2, л. 419]. 

Дети колхозных яслей в большинстве случаев получали хорошее питание, но в 

отдельных колхозах (колхоз Ворошилова Каркаралинского района) питание детей было 

неудовлетворительным, дети получали только обезжиренное молоко. Недостаточным было 

питание детей в яслях колхоза Южный Осакаровского района, а также в некоторых других 

районах.  Но все же таких яслей было не много. Руководство большего число колхозов 

осознавало большое значение сезонных яслей. Хорошее питание отпускал своим яслям 

колхозов Осакаровский (председатель т. Цопин), колхоз Передовик Осакаровского района, 

колхоз имени Кирова Каркаралинского района, колхозы имени Кирова и Трудовик 

Тельманского района и другие [2, л. 377, 379].  

Главной задачей сезонных яслей было охватить всех нуждающихся в ясельной 

помощи детей в период посевной, дать возможность колхозам полностью убрать урожай. 

Так, в 1943 г. по Ворошиловскому, Нуринскому, Тельманскому районам матери, дети 

которых находились в сезонных яслях, выработали 324077 трудодней. И в качестве 

рекомендации в отчете за первое полугодие 1944 г., пишется о том, что необходимо 

поставить работу сезонных яслей еще лучше, чтобы матери-колхозницы могли работать еще 

лучше, чтобы ни один день не отрываться от работы по уходу или болезни ребенка, чтобы 

дети колхозниц не болели, получали необходимый уход, воспитание и медицинское 

обслуживание в яслях [2, л. 377, 379]. 

В местах большой скученности детей велика вероятность заразиться вирусными, 

грибковыми и другими заболеваниями. Современные детские учреждения не принимают 

больных детей, но в рассматриваемый нами период у женщин не было возможности не 

выходить на работу и лечить ребенка дома. Здоровье детей целиком было в ведении детских 

учреждений (яслей, детских садов). И для недопущения заражения здоровых детей, 

создавались карантинные группы или изоляторы, в которых дети находились под усиленным 

наблюдением медиков. Помимо карантинных групп в некоторых хорошо организованных 

сезонных яслях были санитарные группы, в которых находились дети с хроническими 

заболеваниями. К примеру, многие ясли Осакаровского района организовали для 

ослабленных детей санаторные группы. Это хорошее начинание было введено впервые 

заведующей Осакаровского райздравотделом т. Филипповой [2, л. 379].  Но, к сожалению, не 

все сезонные ясли в колхозах имели таковые. Это было связано с вопросами 

финансирования, нехватки медицинских кадров, неприспособленностью помещений.  

Были случаи, когда руководство колхозов выделяло достаточно средств для 

приобретения оборудования, хорошего питания для сезонных яслей, но их работа все равно 

была неудовлетворительной. Дети были бледные, без воздуха, плохо развивались для своего 

возраста, спали в ватных одеждах, плотно закутанные, дети ползунковых и грудничковых 

групп сидели в комнатах в шерстяных чулках и носках, теплых шапках. Матери зачастую 
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диктовали работникам яслей свои правила по уходу за ребенком, иногда очень вредные для 

здоровья и развития детей. Но в данной ситуации это была вина медицинских работников, в 

которых их приход на осмотры детей и помещений был периодическим, поверхностным, не 

делались замечания и не обучался персонал для исправления этих недостатков. К примеру, в 

одном колхозе был обнаружен больной ребенок с гидроцефалией, т.е. такой ребенок, 

который нуждается в особенно тщательном уходе, а у этого ребенка была обнаружена 

опрелость 2 степени, лежал он в грязной зловонной кроватке в темном углу, а няня 

объясняла, что иначе быть не может, т.к. ребенок беспрерывно мочится. В этих же яслях 

были обнаружены дети с конъюнктивитом, кожными заболеваниями и т.д. [2, л.379]. Одной 

из проблем в организации яслей сезонного типа в сельской местности было то, что многие 

помещения не были приспособлены для детсй. К примеру, в Каркаралинском, Шетском, 

Тельманском районах помещением под ясли служили необорудованные для этого юрты [7, с. 

337].  

Сезонные ясли должны были в обязательном порядке обслуживаться медицинскими 

работниками. К необходимым задачам медицинских работников в сезонных яслях 

относилось: ежедневное наблюдение за качеством ухода за детьми, организацией питания, 

режима в яслях, борьба с заносами инфекций, работа над повышением квалификаций 

ясельных работников (поскольку большинство из них не имели специального образования, а 

лишь проходили ускоренные курсы, а некоторые работали и без элементарной подготовки), а 

также проведение санитарно-просветительской работы среди матерей [2, л. 379]. Но на 

практике не всегда в сезонных яслях имелся штатный врач или медсестра, иногда их 

функции выполнял фельдшер, что не всегда положительно сказывалось на здоровье детей. В 

городе Караганда было организовано двое сезонных яслей, которые обслуживались 

медицинскими сестрами лечебных учреждений и врачами консультаций [2, л. 344]. То есть 

дети в городских сезонных яслях находились на постоянном медицинском обслуживании, 

что было большим плюсом в поддержания их здоровья. В 1944 г. в борьбе с детскими 

поносами в городских сезонных яслях было развернуто 9 дневных стационаров на 67 коек, 

через стационары прошли 264 ребенка, что составляло 425 койко-дней. Для поднятия 

иммунитета детей, в их рацион включалось грудное молоко. В летний период времени 

работало 6 пунктов сбора грудного молока, которыми было собрано 388,1 литров молока. 

Осенью остался один пункт сбора грудного молока. Всего за год было собрано 601,4 литра 

[2, л. 344]. 

Во многих колхозных яслях не было никакого учета работы детей, не было никакой 

воспитательной работы. Обычно на вопрос об учете прививок, заболеваемости и т.д., 

работники яслей отвечали, что все есть, но хранится в консультации или медпункте. Но, как 

писали проверяющие в своих отчетах, медицинским работникам необходимо было наладить 

этот учет целиком и хранить всю документацию в самих яслях [2, л. 344]. Но поскольку не во 

всех сезонных яслях были закрепленные медицинские работники, такие ситуации были не 

редкость.  

Персонал яслей в большинстве случаев работал в яслях из года в год. Кроме того, 

многие колхозы выделяли для работы в яслях лучших колхозниц. Ясельные койки 

заполнялись особенно хорошо в дни уборочной кампании, с окончанием уборочной 

кампании количество коек постепенно сворачивалось, и в зимние месяцы оставались 

работать только постоянные колхозные ясли, которых по области насчитывалось 18. 

Посещаемость в яслях была высокая – 97-98% списочного состава [2, л. 419]. То есть, 

практически все население колхозов было охвачено ясельной помощью.  

Лучшими районами по организации работы сезонных яслей в 1944 г. были 

Осакаровский, Тельманский, Нуринский и другие. В Осакровском районе матери, дети 

которых ходили в ясли, выработали  345890 трудодней, в Ворошиловском – 70171, в Жана-

Аркинском – 23480, в Нуринском – 90190, в 4 колхозах Каркаралинского района  89 матерей 

выработали 6189 дней. Многие колхозы приступили к строительству новых зданий для 
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сезонных яслей на следующий год [2, л. 419]. Эффективность работы детских учреждений 

рассчитывалась из продуктивности работы и количеству трудодней матерей воспитанников 

яслей. Не всегда брались в расчет условия, в которых пребывали дети, питание, 

воспитательная работа и т.д.   

Практика работы сезонных яслей имела место и после войны. Но именно в военное 

время их работа, имея определенные недостатки в сфере финансирования, питания, 

санитарного состояния, медицинского обслуживания, оказала неоценимую помощь 

женщинам в сельской местности, заменявших, ушедших на фронт мужчин.  
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КАЗАХСТАНА В 1980-Е ГОДЫ: БОРЬБА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
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Абжаппарова М., магистрант 2 курса 

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова 

 

В 1980-х гг. уровень преступности в СССР вырос. Для этого периода характерная 

экономическая нестабильность, которая была выражена в дефиците товаров и 

продовольствия, росте инфляции, спаде производства, неконтролируемом росте цен. Многие 

люди оказались за чертой бедности, что подталкивало их к совершению разбоев, 

правонарушений. Еще одним фактором, влияющим на рост преступности 

несовершеннолетних, являлся высокий уровень алкоголизации. Рост преступности 

подростков характерен и для Казахской ССР. Так, в 1986 г.школьники участвовали в 

совершении каждого четвертого убийства, каждого четвертого изнасилования, кражи 

личного имущества, грабежа и разбойного нападения, каждого третьего воровства и 

нанесения тяжких телесных повреждений, каждой второй кражи государственного и 

общественного имущества. В сравнении с 1985 г. на 3,8% возросло количество учащихся 

школ, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних. На 7% увеличилось 

количество школьников, доставленных за различные правонарушения в инспекции по делам 

несовершеннолетних. Рост правонарушений среди несовершеннолетних был допущен в 

следующих областях: в Кокчетавской области – на 9,5%, Северо-Казахстанской – на 19,6%, 
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Карагандинской – на 16,5%,Джамбулской – на 23%, Кзыл-Ординской – на 10%, 

Целиноградской – на 16%, Талды-Курганской – на 6,8% [1, л.2]. Наиболее опасными для 

криминализации молодежи оказались Джамбульская, Северо-Казахстанская, Карагандинская 

и Целиноградская области. 

В течение 1986 г. на территории Карагандинской области в совершении преступлений 

приняло участие 199 школьников. Удельный вес школьников от общего числа 

несовершеннолетних, совершивших преступления, составляет 27,9 % против22,7 % за 1985 

г.[2, л.43]. 

В разрезе городов и районов области количество лиц, принимавших участие в 

преступлениях, характеризуются данными таблицы 1. 

 

Таблица 1. Количество школьников, принявших участие в преступлениях по 

Карагандинской области за 1985-1986 гг. 

 

Районы, города Количество 

школьников, принявших 

участие в преступлениях 

Рост или снижение 

1985 г. 1986 г. 

Октябрьский 25 28 +3 

Ленинский 24 11 -13 

Советский 29 22 -7 

Кировский 16 11 -5 

Железнодорожный 10 5 -5 

г. Караганда 104 77 -27 

Металлургический 44 18 -26 

Гагаринский 19 22 +3 

г. Темиртау 63 40 -23 

Сарань 14 10 -4 

Абай 11 21 +11 

Шахтинск 19 13 -6 

Города 107 84 -23 

Осакаровский 8 1 -7 

Тельманский 5 10 +5 

Нуринский - 9 +9 

Каркаралинский 4 - -4 

Ульяновский 5 5 - 

Егиндыбулакский 1 1 - 

Молодежный 3 7 +4 

Мичуринский 8 5 +3 

Талдинский 1 - -1 

Тенгизский - - - 

Село 36 38 +2 

Область 247 199 -48 

 

В течение пяти лет не наблюдалось стабильного снижения количества 

несовершеннолетних учащихся общеобразовательных школ, привлеченных к уголовной 

ответственности за совершение преступлений. Так, привлечено: в 1981 г. 127 учащихся 

школ, в 1982 г. – 164, 1983 г. – 149, в 1984 г. – 177, в 1985 г. – 247 и в 1986 г. – 199. В области 

резко возросло количество несовершеннолетних, употребляющих наркотические или 
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психотропные вещества. Их 36 таких подростков, что составляет рост по сравнению с 1985 г. 

в два с половиной раза [2, л.44]. 

В течение 1986 г. было выявлено 169 учащихся общеобразовательных школ, 

уклоняющихся от учебы. Их наибольшее количество выявлено на территории 

Металлургического (34), Октябрьского (29), Гагаринского (27), Кировского (18), Ленинского 

(8) районов, в г. Шахтинске (18), Сарани (16). 4 подростка выбыли из школ рабочей 

молодежи (Ленинский, Ульяновский, Молодежный районы и г. Шахтинск). К ним приняты 

меры по возвращению в учебные заведения и трудоустройства [2, л.44]. 

В приёмник-распределитель для несовершеннолетних в течение 1986 г. было 

доставлено за безнадзорность и самовольные уходы 196 учащихся средних школ. Из них 24 – 

проживающих на территории Октябрьского, 6 – Ленинского, 16 – Кировского, 7 – 

Советского, 7 – Железнодорожного, 1 – Осакаровского, 2 – Тельманского, 8 – Мичуринского, 

1 – Тенгизского районов области, 21 – из г. Темиртау, 11 – Абая, 14 – Шахтинска[2, л.44]. 

С целью профилактики и предупреждению преступности осуществлялся ряд 

организационных и практических мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение 

воспитательной работы и предупреждение правонарушений среди учащихся 

общеобразовательных школ. Среди них проведение бесед и лекций, операций и рейдов по 

выявлению беспризорных несовершеннолетних, осуществление культурно-массовых 

мероприятий и т.д. 

Одной из мер по профилактике и предупреждению преступности являлось прочтение 

лекций. В каждой общеобразовательной школе и профессионально-техническом училище 

проводился цикл лекций и бесед «Каждому школьнику – правовые знания». При кинотеатрах 

«Спартак», «Ботакоз», «Маяк» и ДК шахты «Карагандинская» действовали правовые 

лектории «Закон обо мне, я о законе» [5, л.147]. 

Следующей мерой было проведение различных операций и рейдов по выявлению 

беспризорных подростков, а также по изучению мест их сборов. По состоянию на 1 января 

1986 г. на учете за различные правонарушения значились 1323 несовершеннолетних, было 

проведено 238 профилактических рейдов, в ходе которых выявлены 301 

несовершеннолетний, 71 неблагополучная семья[2, л.13]. 

Проводилась определенная работа по укреплению материальной базы и развитию 

сети трудовых объединений школьников, дворовых клубов, спортивных залов. Так, в 1986 г. 

было построено 7 полевых станов на 220 мест для ученических производственных бригад, 4 

спортивных зала, созданы 2 лагеря труда и отдыха в г. Балхаше на 100 мест и в совхозе 

«Акшокинский» на 30 мест, открыты 2 подростковых спортивных клуба в пос. Агадырь и г. 

Джезказгане, 3 подростковых клуба на базе СШ № 27 г. Никольского, школы-интерната г. 

Джезказгана и ОПТУ № 4 г. Балхаша. Все это способствовало улучшению организации 

свободного времени школьников, привлечению большего количества учащихся к 

общественно полезному труду во внеклассное и каникулярное время [1, л.3]. 

В 1986 г. летним отдыхом и трудом охвачено 65474 школьника. В соответствии с 

комплексным планом проводились мероприятия по организации труда и отдыха учащихся, 

состоящих на учете в органах внутренних дел. Более 95 % из них были охвачены посильным 

трудом и отдыхом на протяжении всего лета [1, л.3]. 

Свыше 26,5 тыс. учащихся 7-9 классов принимали участие в общественно полезном, 

производительном труде на базе предприятий, организаций и хозяйств в составе 20 лагерей 

труда и отдыха, 83 ученических производственных бригад и других трудовых объединений 

школьников. Ими собрано 1650 тонн овощей, 6400 центнеров картофеля, заготовлено 20,1 

тыс. тонн сена, выращено 500 голов молодняка крупного рогатого скота, 48 тыс. птиц, 

осуществлен уход за 18,5 тыс. голов овец, выполнен объем работ на сумму около 1 млн. 

рублей. В г. Балхаше 196 трудовых объединений с охватом 3228 учащихся было занято на 

благоустройстве и озеленении города, оказана помощь базовым предприятиям школ. В г. 

Джезказгане на трикотажной фабрике работало 75 старшеклассников, в Зеленстрое – 180, на 
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ТЭЦ и предприятии тепловодоснабжения – 40. Ими получено в виде заработной платы 12 

тыс. 174 рубля [1, л.3]. 

В школах области работало 1098 кружков с охватом 42246 тысяч учащихся. В городах 

Приозёрске, Джезказгане, Балхаше работали клубы выходного дня, открывались детские 

специализированные кинотеатры и кафе, где проводились встречи с ветеранами войны и 

труда, праздники сказок для октябрят, дискотеки для старшеклассников. В спортивных 

секциях при общеобразовательных школах занималось 26365 школьников. Работа дворовых 

клубов «Искорка», «Ромашка», «Комета», «Олимпия», «Богатырь» проводилась тесной связи 

с родителями, педагогическими коллективами школ [1, л.3]. 

Больше уделялось внимания развитию эстетического воспитания школьников. В 

школах, Дворцах и Домах пионеров и школьников были организованы выставки 

технического творчества, декоративно-прикладного и изобразительного искусства. 

Вместе с тем в организации воспитательной работы и предупреждении 

правонарушений среди учащихся были проблемы. 

В ряде школ не придавалось должного значения ответственному подбору и 

закреплению шефов за трудновоспитуемыми подростками, что отрицательно сказывалось на 

индивидуальной работе с ними. 

 В отдельных школах комсомольские педагогические отряды созданы формально, 

действенной помощи в вопросах воспитания они не оказывали. К работе с «трудными» мало 

привлекался родительский актив, представители базовых предприятий, комсомольская, 

пионерская организации школ.  

Количество правонарушений среди учащихся школ в 1987 г. увеличилось с 199 в 1986 

г. до 272. Организация воспитательной работы по месту жительства велась слабо [1, л.3]. 

Медленно решались вопросы, связанные с укреплением и развитием материальной 

базы внешкольных учреждений. В 1987 г. не построено ни одного из трех запланированных в 

1986 г. стационарных лагерей труда и отдыха, открыт один полевой стан из десяти 

запланированных для ученических производственных бригад. Из-за перегруженности школ 

открыто только 4 из 11 детских и подростковых клубов на базе общеобразовательных школ в 

одну смену, за счет базовых предприятий пристроено 2 спортивных зала к школам из 6 

запланированных [1, л.24]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о мерах по борьбе с преступностью и мерах 

ее предосторожности. Неблагоприятная ситуация в семье, напряженная социально-

экономическая ситуация в жизни ребенка (плохая обеспеченность, безработица родителей), 

слабая воспитательная работа могли стать факторами развития девиантного поведения 

подростка. Государство применяло меры по профилактике и предупреждению преступлений 

несовершеннолетних, но их причины не были искоренены, не проводилась борьба с 

преступностью, проявлениями пьянства. Низкий уровень и малое количество агитаций, 

слабое вовлечение в кружки и секции не позволили снизить уровень преступности 

совершеннолетних в 1980-х годах. 
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Многие области Казахстана стали местом ссылки для раскулаченных крестьян и 

людей, осуждённых по политическим мотивам. Значительная часть, так называемых 

трудпереселенцев, была расселена на территории Центрального Казахстана (будущей 

Карагандинской области). По документальным материалам, хранящимся в Государственном 

архиве Карагандинской области, следует, что национальный состав трудпереселенцев был 

весьма разнообразен. И всё же, основную массу кулаков составляли русские, украинцы и 

немцы, также среди них было немало поляков, белорусов, татар, евреев, эстонцев, мордвы, 

армян, литовцев и других. Раскулаченные и политзаключённые стали дешевой рабочей 

силой. Расселённые в Карагандинской области трудпереселенцы работали не только в 

специально созданных на территории поселков спецпереселенцев совхозах, но и на 

различных промышленных предприятиях области. 

Депортированные женщины были вовлечены в общественное производство, они 

работали в экстремальных условиях войны. Характерно от мобилизации освобождались 

только беременные и имеющие детей до трехлетнего возраста. Если были дети постарше, 

они оставались на воспитании остальных членов семьи, а если таковых не было, 

передавались на воспитание ближайшим родственникам или в немецкие колхозы. Так 

трактовал свой приказ Л.В.Берия. На деле дети оставались практически без присмотра, 

хорошо, если устраивались в детские дома. В Карагандинской области было немало 

немецких семей, в которых родители были трудмобилизованными, а дети воспитывались в 

Литвиновском и Пионерском детских домах. Немало было случаев, когда матери забирали 

своих 13-14-летних девочек с собой: где обманом, а где благодаря сердоболию конвоя, 

начальников зон, завышавших детям возраст [2, с. 4].  

По-разному складывалась жизнь переселенцев на новом месте. Но главное было одно 

– трудная, порой невыносимая, работа по 16-18 часов в сутки. Занимались самым тяжелым 

трудом: валили лес, носили воду, ухаживали за скотом. Анна Корнеева Бауэр вспоминает: «Я 

работала в трудармии в г. Караганда на зоне 4 года, мыла полы. Я хотела работать в 

столовой, но меня не брали. Однажды за мной пришла подруга и взяла меня в столовую, я 

сказала: «Меня не берут». — «Уже берут». Меня там накормили, посмотрели, что я хорошо 

работаю и оставили. Там мы ходили под надзором. Мы все тогда жили под комендатурой. 

Комендант у нас был плохой, а помощник коменданта — хороший человек. Я заболела 

малярией, мне было плохо, а надо было стирать белье, я легла на мокрое белье и не помню, 

что было. Когда очнулась, увидела, что у меня украли сумочку, которая висела у меня на 

груди. В ней была моя карточка, по которой я получала еду в столовой и нитки с иголкой, я 

по ночам латала и зашивала одежду. Я осталась без еды. Помощник коменданта пожалел 

меня и сказал, чтоб я получила суп» [4, с. 1,2].  

Згобанова Ирина Владимировна пишет: «Работали в колхозе за «палочки» вместо 

трудодней. За месяцы работы получали пуд просо. Были нищие, голодные. Помогали добрые 

люди»[4, с.2].  

Пищалова Анна Алексеевна вспоминает: «В первые месяцы путевки на фронт 

получили те мужчины, кто не был переселенцем. Спецпереселенцев начали брать на фронт 

во второй призыв, в начале 1942 года. В основном они попали под Сталинград, Москву и 

Ленинград. Началось военное детство – трудовой фронт. Первую военную осень только 

старшеклассники ходили на уборку урожая в колхоз имени Сталина Тельманского района. 

Но уже с июня 1942 года, начиная с 5 класса, школьники выезжали в колхоз имени Сталина 

на целое лето, захватывая и сентябрь. Старшеклассники работали на более трудной работе – 

поливе полей и огородов. Учащиеся 4-7 классов, в основном, занимались прополкой, 

рыхлением почвы. Жили в бывшем коровнике, приведенным в «божеский» вид. Кормили 

неплохо, поэтому, наверное, из колхоза не убегали. «Поливщиков» отмечали за хорошую 
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работу – кому давали отрез материи, кому поросенка, кому кусок мыла. В 1942-1943 годах 

колхоз с учениками не рассчитывался урожаем – все сдавали государству:  «Все для фронта – 

все для победы». И только в 1944 году выдали в трудодни муку, сахарную свеклу, картофель.  

Как-то, во внеурочное время, раздался звон гонга – удары о рельсы. Все вернулись на 

стан. Оказалось, приехали артисты Московского театра оперетты. Это было знакомство с 

высоким искусством. Звучали куплеты и арии из оперетты «Сильва», «Цыганский барон», 

«Веселая вдова» и других. Расплатились с артистами помидорами. Все были счастливы – и 

зрители, и артисты. Нам легко никогда не было, но надо было помочь стране. Все понимали, 

что без помощи тыла фронту будет очень трудно. Зимой собирали теплую одежду, вязали 

носки, варежки, собирали посылки. И ждали по радио добрых вестей» [5, с. 6, 7]. 

Шемберг Мария Петровна пишет, что в Караганду была мобилизована из 

Костанайской области и направлена на шахту №60. Потом эту шахту объединили с шахтой 

№55-57. Работала Мария Петровна навалоотбойщицей. Жили в бараке. Барак отапливался 

двумя печками, но все равно было холодно, жили впроголодь. Когда дали спецодежду, ее 

украли и пришлось работать в платье, кроме него надеть было нечего. Поэтому и в шахту, и 

на поверхности пришлось ходить в грязной одежде. На шахте не было бани, вспоминает 

Мария Петровна, воду в бараке грели в казане и умывались, но чаще ходили немытыми. В 

западном поселке в городе Караганда были организованы зоны для немецкого населения. Их 

с работы на работу водили в строю, на себе носили уголь для отопления барака, а летом, 

когда шли с работы, обязывали брать кирпич и нести в зоны, чтобы озеленять и делать 

клумбы. Это все было после работы, хотя работали по 12 часов. Утром в 4 часа вставали, их 

вели в столовую, чтобы могли покушать до работы. Кормили плохо, хлеб был с чем-то 

подмешан. Из-за тяжелой работы и изнурительного труда Мария Петровна заболела, и ее в 

1946 году перевели вагонщицей на эстакаду, где была травмирована.  

Супруненко-Яковлева Пелагея Терентьева вспоминает: «Переехала в Караганду в 

1931 году со старшими братьями, родителей не было. Начала работать в 1941 году на шахте 

№ 12 треста «Кировуголь» плитовой. Работала очень тяжело, работа была опасной. Были 

аварии, в которых были на волоске от смерти. Работала на этой шахте до 1947 года в этой 

должности. В эту трудную пору приходилось работать по 12 часов. Усталые, голодные, но 

всегда думали, чтобы скорее кончилась война. Когда не хватало рабочих рук, приходилось 

оставаться на другую смену или работать без выходных». [6, с. 12-14]. 

Петрова Антонина Егоровна пишет: «Помню, жили в Уш-Тобе, где умерла мать, и 

меня с двумя сестренками отдали в детдом, где жила 3 года, затем приехал отец в 1935 году и 

забрал нас в Караганду. 16 декабря 1940 года пошла с 15 лет работать на шахту № 20 

выборщицей пород, где работала всю войну и после войны до 1954 года. В 1942 году 

перевели в шахту кондуктором на электровоз, а осенью 1943 года работала в ламповой. В 

годы войны было очень тяжело работать на шахте, работали по 10 часов, в шахту ходили и 

выходили пешком, три раза в неделю ходила на повышенную добычу, особенно когда стала 

комсомолкой. И так всю жизнь проработала на шахте, все 43 года» [6, с. 3,4]. 

Голаева Надежда Ивановна вспоминает: «Я с мамой батрачила у людей. Воду носили, 

уголь с шахты носили. Зимой возили на санках. Помощи ждать было не от кого и не откуда» 

[7, с. 7]. 

Большинству женщин помогла выжить вера в Бога. Независимо от национальности и 

вероисповедания люди пронесли веру в Бога через всю жизнь. Так вспоминает жительница 

города Жезказгана Ковалева Мария Николаевна: «Я всю жизнь придерживалась 

православной веры. Вера в Бога помогла перенести многие трудности в жизни». Мария 

Константиновна Рубцова жительница Осакаровского района пишет: «Наша семья 

религиозна, но в то время было страшно говорить об этом. Однако наша семья выдержала и 

до сих пор сталась религиозной».  
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Багитовая Мария Петровна отмечает: «Благодаря вере мы выжили. Верили, что 

мучения когда-нибудь закончатся, справедливость восторжествует и нас оставят в покое, 

позволят жить нормально» [3, с. 5]. 

Депортированные женщины испытывали трудности, их насильственно переселяли в 

Казахстан. Они потеряли родителей, мужей, трудились по 12-16 часов и испытывали голод, 

приходилось жить в нечеловеческих условиях. Несмотря на все препятствия, они смогли 

выжить, они верили в светлое будущее. К сожалению, такое забыть невозможно, но они 

пережили тяготы суровой жизни. Большинство остались в Казахстане, и в здесь на 

казахстанской земле они обрели свою вторую родину. 
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Смағұлов Н.Б., тарих магистрі, аға оқытушы 

Мұстафин Е.Е., магистрант 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

Қарағанды қ. 

 

Адамзат баласына орасан зор қайғы-қазірет әкелген ІІ-ші дүниежүзілік соғыстың 

аяқталғанына биыл 75 жыл толып отыр. Келмеске кеткен Кеңес Одағы кезінде ІІ-ші 

дүниежүзілік соғыстың Шығыс майданы деп аталуы тиіс, бірақ кеңестік идеологияның 

әсерінен Ұлы Отан соғысы аталған майданда бабаларымыздан қалған батырлық дәстүрге 

адал болып, қазақ халқының рухын асқақтақан батыр ұл-қыздарымыз өте көп болды. 1941-

1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстаннан 1374164 адам әскер 

қатарында болып неміс-фашис басқыншылыры мен жапон милитаристеріне қарсы алғы 

шептегі соғысқа қатысты. Сол ерлік пен қаһармандықтың сара жолын жалғастырушының 

бірі – Ұлы Отан соғысы жылдарында Орта Азия елдері арасынан шыққан тұңғыш генерал – 

Сабыр Рақымов. Шайқаста жанқиярлық танытқан қазақ перзенті жауға батырлықпен 

тойтарыс беріп ерлігімен елге танылды. Бүгінде есімі елімізге оралды. Сондықтан ер есімі ел 

есінде сақтала береді. 

Сабыр Омарқұлұлы Рақымов Ұлы Отан соғысының даңқты батыры, екінші 

дүниежүзілік соғыс жылдарында қазақ халқынан шыққан тұңғыш генерал, дивизия 

командирі. Ұзақ жылдар бойы өзбек халқы оны өзінің ұлттық батыры, өзбектен шыққан 

тұңғыш генерал деп құрметтеп келді. Есімін өз тілдеріне бейімдеп Собир Рахимов деп 

жазды. Кеңес заманында Өзбекстанда Сабыр Рақымовтың атымен Ташкенттегі бір аудан, он 

колхоз, бес орта мектеп, үш мәдениет үйі, отыз көше, және метро станциялары аталды. 1949 

жылы өзбек жазушысы Камиль Яшен «Генерал Рахимов» пьесасын жазды, 1967 жылы 

«Өзбекфильм» киностудиясы «Генерал Рахимов» атты көркем фильм түсірді. Бірақ 2010 

жылдан бастап Өзбекстанда Сабыр Рақымовқа деген құрмет «өзгере» бастады [1, 1 б.]. 

Ташкенттегі 1981 жылы орнатылған ескерткіші орнынан алынды, қаладағы оның есімімен 

аталатын аудан «ауыстырылды. Басқа қалаларында да батыр генералға жасалған құрметтер 

тоқтатылып өзбек халқының жадынан өшіруге бет алынды. 
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Атақты Жұмабек Тәшеневтың немере інісі Шымкенттегі республикалық әскери 

мектеп-интернаттың бастығы полковник Ұлықпан Бәшенов ұзақ жылдар бойы генерал 

Сабыр Рақымовтың биографиясы мен өмір жолын зерттеген. Ұлықпан Бәшеновтың 

деректеріне қарағанда, Сабыр Рақымов қазақ азаматы, Оңтүстік Қазақстан облысы Қазықұрт 

ауданындағы Қазығұрт тауының етегіндегі «Көкібел» елді мекенінде 1902 жылы 25 қаңтарда 

дүниеге келген. Әкесі Омарқұл деген қазақ, ал шешесі Бахарайым өзбек қызы болған. 

Сабырдың әкесі 1909 жылы ерте қайтыс болады. Сол жылы шешесі Сабырды ертіп Ташкент 

қаласы маңындағы «Тақтапұлда» тұратын әкесінің қолына көшіп барады. Көп ұзамай 

шешесінен айрылған жиенін нағашы атасы ұлтын өзбек етіп, Рахимов деп өз атына 

жаздырып Ташкенттегі балалар үйіне тапсырады. Сабыр жастайынан осылай қиындық көріп 

өседі [2, 3 б.].  

Жасынан замандастарымен бірге қиындық көрген Сабыр өжет, қайсар мінезді болып 

ер жетеді. Жасы жиырмаға толғанда әскер қатарына өзі сұранып, Баку қаласындағы әскери 

училищеге оқуға түседі. 1925 жылы Бакудегі командирлер дайындайтын училищені үздік 

аяқтаған соң Сабыр Рақымовқа кіші офицер лейтенант әскер атағы беріледі. Сол жылы ол 

Түркістан әскери округына қарайтын Самарқан қаласындағы атты әскер дивизия полкінің 

взвод командирі қызметіне тағайындалады. 1925-1927 жылдары Орта Азияда Кеңес 

өкіметінің зорлықшыл, әділетсіз саясатына қарсы көтеріліске шыққан шаруаларды 

«басмашы, банда» деп атаған еді. Сабыр Рақымов та кезінде «басмашы» атанған ал бүгінде 

азаттық үшін көтеріліске шығушы күрескерлерге қарсы ұрыс қимылдарына қатысып, 

жауынгерлік Қызыл Ту орденіне ұсынылады. Жыл өткен сайын әскери шеберлігі артып келе 

жатқан Сабыр Рақымов командирлердің білім жетілдіру курсында оқып, әртүрлі әскери 

округтарда қызмет атқарады. 1936 жылы «Қызыл Жұлдыз» орденімен марапатталады. 1937-

1938 жылдардағы сталиндік «Үлкен террор» деп аталған жазықсыз жаппай жазалау 

шараларына Сабыр Рақымовты ұшырап, 1937 жылы байдың тұқымы деген жаламен түрмеге 

түсіп, 9 ай қамауда отырғаннан кейін босатылады. Екі жылғы үзілістен соң 1940 жылы қайта 

әскерге алынып, Өзбекстанда ерекше химиялық авиациялық ұйымдар кеңесінің ең жауапты 

бөлімі – жауынгерлік дайындық бөлімін басқарады [3, 6 б.]. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы 

басталған алғашқы күндерінде майор әскери шенінде Батыс әскери округына жіберіледі. 

Сабыр Рақымов Ұлы Отан соғысына 1941 жылы 27 маусымда майор шенінде, 

мотоатқыштар полкі командирінің орынбасары ретінде кіріседі. 1941 жылдың шілде-тамыз 

айларында Белоруссия, Смоленск жеріндегі ауыр қорғаныс шайқастарына қатысып, 

жараланып 1-2 ай госпитальда емделеді. 1941 жылдың қыркүйек айының басында Оңтүстік 

майдандағы 56-шы армияның 1149-шы атқыштар полкінің командирі болып ұрысқа 

қатысады. 1941-1942 жылдары Оңтүстік майданның құрамында Ростов, Таганрог үшін 

шайқастарға қатысады. 1942 жылдың басында екінші рет жараланып төрт ай емделеді. 

Госпитальдан шыққан соң полковник шенінде 56-шы армияның құрамындағы 395-шы 

атқыштар дивизияның командирінің орынбасары, кешікпей командирі етіп тағайындалып, 

1942-1943 жылдары оңтүстік өңірдегі, Солтүстік Кавказдағы ұрыстарға қатысады. 1943 

жылы көктемде Сабыр Рақымовқа «генерал-майор» атағы беріліп, К.Е.Ворошилов атындағы 

Бас Штаб академиясына оқуға жіберіледі [4]. 

Жоғарғы бас қолбасшы Кеңес Одағының басшысы И.В. Сталин Сабыр Рақымовтың 

Солтүстік Кавказды неміс-фашист әскерлерінен азат етудегі ерлігі мен әскери шеберлігіне 

тәнті болып, жеке басының батырлығына, мінезінің ерекше қайсарлығы бағалап «темір 

тегеурінді генерал» деп атаған.  

1944 жылы қыркүйекте оқуын аяқтаған соң Сталинград шайқасында жоғары 

қолбасшылық шеберлігімен даңқы шыққан В. Чуйков басшылық жасайтын 8-гвардиялық 

армияның 37-шы гвардиялық дивизияның командирі болып тағайындалады. 1944-1945 

жылдары генерал Сабыр Рақымов Шығыс Пруссия, Польша жеріндегі ұрыстарға қатысып 

талантты командир ретінде көзге түседі. 1945 жылы Пруссия жерінде ауыр қантөгіс ұрыстар 

жүріп жатты. Пруссия неміс халқы үшін қасиетті жер саналады. Себебі неміс ұлтының 
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қаһарман әскери қолбасшыларының көпшілігі осы Пруссия жерінен шыққан. 1945 жылы 

Ұлы Отан соғысының осы кезеңі неміс халқы үшін Отанын, туған жерін, үйін, бала-шағасын 

қорғау сипатына айналып шыға келді. Сондықтан Пруссия жеріндегі әр бір үйді, әрбір 

көшені, қаланы немістер асқан ерлікпен қорғады. Генерал Сабыр Рақымов басшылық 

жасайтын 37-гвардиялық дивизия немістердің таңдаулы әскери бөлімдерінен құралған 

әскерге қарсы соғысып, олардың тас-талқандарын шығарды. Қорғаныстағы неміс 

армиясының бөлімдеріне Балтық теңізінде тұрған неміс корабльдері де барынша көмек 

көрсетті. 1945 жылы 26 наурызда Польшаның Данцинг қаласы үшін шабуылда Балтық 

теңізінде тұрған немістің әскери кемелерінен атылған зеңбірек снарядынан Сабыр Рақымов 

қаза табады.  

Кеңес үкіметінің әскери басшылығы генерал Сабыр Рақымовты Беларуссия жеріндегі 

Гродно қаласына әкеліп жерледі. Сәл уақыт өткен соң 1945 жылдың 25 мамырында өзбектер 

генерал Сабыр Рақымовтың мәйітін Ташкентке әкеліп, Кафанов атындағы парктегі 

мұсылмандық зиратқа жерлеп, кейін ескерткішін орнатады. КСРО Жоғарғы Кеңесі 

Президумының қаулысымен 1965 жылдың 6 мамырында генерал-майор Сабыр Омарұлы 

Рақымовқа Ұлы Отан соғысында көрсеткен ерлігі үшін «Кеңес Одағының Батыры» атағы 

берілді [5, 2 б.]. 1968 жылы Өзбекстанда генерал Сабыр Рақымов туралы «Генерал Рақымов» 

атты көркем фильм түсірілді. Сұрапыл соғыс жылдарында Сабыр Рақымов қолбасшы ретінде 

ерекше қабілетімен көзге түседі және алғы шепте соғысқан әскери бөлімінің тактикалық 

ұрыс қимылдарын сауатты ұйымдастыра білген. Ерлігі ескерусіз қалмай жоғарғы басшылық 

тарапынан Ленин орденімен, 4 мәрте жауынгерлік Қызыл Ту орденімен, 2-ші дәрежелі 

Суворов, 2-ші дәрежелі Кутузов орденімен, Қызыл Жұлдыз орденімен, бірнеше 

медальдармен марапатталған [1, 2 б.]. Кеңес Одағының маршалы А.Гречко қазақ 

генералының әскери талантын жоғары бағалаған. 1966 жылы Польша мемлекеті жаңа 

жасалған кемеге С.Рақымов атын береді. Кеңес елінде бейнесі кескінделген почта конверті 

де шығарылады. 

Қазақ халқының азаматтары генерал Сабыр Рақымовтың қазақ екенін дәлелдеп, оның 

есімін ұлтына қайтару бағытында 1970 жылдары-ақ әрекет жасағанымен, ұлт зиялылары, 

ресми билік тарапынан қолдау таппаған. Оған дәлел, шымкенттік ғалым Әсілхан 

Оспанұлының Қазақ КСР Ғылым Академиясының Ш.Уәлиханов атындағы Тарих, 

археология және этнография институтына Сабыр Рақымовтың қазақ екенін, оның есімін 

құрметтеу жөнінде жазған хатына келген жауап куә: 

«№ 1/88 25 наурыз 1976 ж. Шымкент педагогикалық институтының доценті, 

филология ғылымдарының кандидаты Әсілхан Оспановқа. 

Құрметті жолдас Оспанов! 

Сіздің 1976 жылы 26 қаңтардағы Қазақ КСР-нің Ғылым Академиясының 

Президентіне жазған хатыныңызға байланысты мынаны мәлімдеймін. 

Кеңес Одағының батыры Сабыр Омарқұлұлы Рақымов ең алдымыздың біздің 

отанымыздың адал ұлы. Сондықтан оның қай ұлтқа жататындығы арнайы талдаудың 

объектісі болуға тиісті емес. Сабыр Рақымовтың ерлігін тек өзбек пен қазақ халқы ғана 

мақтан тұтуға тиісті емес. Тура солай біздің еліміздің барлық көпұлтты халқы ардақ тұтуы 

қажет. Оның өмірі мен әскери ерлігі Ұлы Отан соғысындағы фашистік басқыншыларға 

қарсы күресі социалистік Отанға адалдығы жарқын мысал болып үнемі қалады. Тиісті 

ғылыми мекемелерге сіздің мәліметтеріңізді пайдалануға арнайы нұсқау беру керек деген 

өтінішіңіз ақылға сыйымсыз. Өйткені бұл мәселені әр автор өзі шешуі керек».  

Құрметпен Ұлы Отан соғысы кезеңі бойынша Қазақстан тарихы бөлімінің 

меңгерушісі, тарих ғылымдарының докторы Т.Б. Балақаев» [4, 2 б.]. 

Зерттеуші С.Дүйсеннің пікірінше бұл құжаттағы ресми мәтіннен біз қазақтың тұңғыш 

генералын ұлтына қайтаруға сол кездегі қазақтың тарихшы ғалымдарының белсене әрекет 

жасамағандарын көрсетеді. Себебі 1960-1980 жылдары қазақ ғалымдары «ұлтшыл» атанудан 

әлі де болса сескенетін еді.  
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Сабыр Рақымовтың өмір-дерегін 1970-ші жылдары Шымкент педагогика 

институтының доценті, филология ғылымдарының кандидаты Әсілхан Оспанұлы, 1990-шы 

жылдары танымал журналист, қоғам қайраткері Әкім Ысқақ зерттеп оның өзбекстандық 

қазақ екенін дәлелдеген [6, 8 б.]. Еліміз тәуелсіздік алған соң ғана генерал Сабыр 

Рақымовтың қазақ ұлтының мақтан тұтар батыр ұлы екені халқымызға мәлім болды. Бүгінгі 

күнде Сабыр Рақымовтың құрметiне Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент, Тараз қалаларында 

көшелер, туған жерi Қазығұртта ауыл аты берiлдi. 2003 жылы Шымкенттегi республикалық 

әскери мектеп-интернат оның есiмiмен аталып, ескерткiшi орнатылды [7, 9 б.]. 2012 жылы 

Шымкент қаласындағы «Жеңіс» саябағының алдына даңқты қолбасшының құрметіне 

ескерткіш орнатылды. Алдағы 2022 жылы генерал Сабыр Рақымовтың 120 жылдығы келе 

жатар. Ұлтының атын шығарған, ел мақтанышына айналған батыр қолбасшының 

мерейтойын кең көлемде атап өтiп, келер ұрпаққа аманаттау бүгiнгi күннiң мiндетi болып 

саналады. Сабыр Рақымов әскерге штабта отырып басшылық жасаған генерал емес, ол 

майданның алғы шебiнде жүрдi. Отанын қорғаған жауынгерлер сапында жүріп жанын қиып, 

ерлiгiмен өнеге болды.  

Сабыр Рақымов – Орта Азия мемлекеттерi арасынан шыққан тұңғыш генерал-майор 

және Кеңес Одағының Батыры. Оның ерлігі мен үлгі өнеге боларлық өмір-жолы терең 

ғылыми-зерттеу жұмысын талап етеді. Ел басына қауiп төнген сұрапыл жылдарда жарқын 

болашағымыз үшiн жанын қиған азаматтардың қай-қайсысын да құрметтеу, рухына бас иiп, 

ерлiк iстерiн үлгi ету бүгінгі күнде біздердің парызымыз болып саналады. 
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Историческая память – важная составная часть жизни каждого народа на любом этапе 

его развития, в любую эпоху. История казахского народа насыщена значимыми событиями-

испытаниями, которые проверили его на качество, стойкость, мужество и достоинство. Не 

раз казахский народ оказывался на грани своего полного исчезновения, но все же всегда 

находил в себе силы для возрождения в будущем [1; 151]. 

mailto:baspakova.madina@mail.ru


223 
 

Осмыслению истории казахского народа, определению его роли и места в истории 

человечества, выявлению духовных основ, культурного наследия способствует историческое 

знание, историческое образование. 

Если проследить этапы развития исторического образования в Казахстане в 

обозначенный период, то отчет можно начать с 1964 г., когда в школах Казахстана вводится 

10-летнее обучение, одновременно был проведен отбор содержания учебного материала по 

курсам истории древнего мира и средних веков. Последующие изменения в школьных 

курсах истории были связаны с переходом ко всеобщему среднему образованию.  

В 1960 – 1970-е гг. были внесены изменения в историческое образование, в результате 

чего сложилась следующая структура: 

- эпизодические рассказы по отечественной истории (2 ч.); 

- история древнего мира (2 ч.); 

- история средних веков (2 ч.); 

- отечественная история до конца XVIII в. (2 ч.); 

- новая история, ч. 1; 

- отечественная история XIX в. (3 ч.); 

- 10 класс – новая история, ч. 2; 

- отечественная история с начала XX в. до 30-х гг.; 

- новейшая история до конца 30-х гг. (4 ч.); 

- 11 класс – отечественная история до современности; новейшая история с 1939 г. до 

современности (3 ч.). 

Эта структура образования сохранялась до 1993 г. [2; 54] 

В 1960 – 1980-е гг. целью обучения становится развитие активности и 

самостоятельности учащихся. Все больше внимания уделяется проблеме активизации их 

познавательной деятельности, формированию умений, приемов работы, поднимается вопрос 

о развивающем обучении. 

В конце 1980-х гг. в образовании возникли кризисные явления, порожденные 

распадом прежней системы общественных отношений. Начался поиск новых 

образовательных конструкций, соответствующих новым тенденциям развития общества. 

В соответствии с законом «Об образовании» в 1990-е гг. началось введение 

обязательного (основного) девятилетнего образования. Школа стала переходить с линейной 

на концентрическую систему образования. 

Первый концентр составляла основная школа (5 – 9 классы), второй – полная средняя 

школа (10 – 11 классы). Занятия предполагались общеклассные, групповые, индивидуальные 

с посещением консультаций. 

Индивидуальные занятия предусматривали самостоятельную работу ученика в 

соответствии со его особенностями и работу учителя с каждым учеником. В старших классах 

вводилась лекционно-семинарская зачетная система по типу вузовской. Все это 

способствовало развитию и тренировке интеллектуальных способностей учащихся. 

Сегодня в Казахстане уделяется большое внимание возрождению истории, духовных 

ценностей. Эта работа ведется на основе государственной программы  «Рухани жаңғыру», 

которая нацелена на возрождение истории, духовных ценностей, культуры Казахстана. 

Данная программа способствует также сохранению  и развитию обычаев и традиций всех 

этносов полиэтничного Казахстана [3; 153]. 

История, помимо учебников, научных трудов, познается также посредством 

художественной литературы, исторических очерков, народного творчества, истории языков, 

истории народов. Этот процесс весьма сложен и находится в зависимости от 

многочисленных факторов. Специфичность образования, формирования исторического 

самосознания в Казахстане в многонациональности состава населения страны, где проживает 

более 120 национальностей. Каждый этнос имеет свои собственные ценности, национальные 

традиции, религиозные предпочтения и культуру, отсюда одна из сложнейших задач 
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исторического образования – формирование идей патриотизма в современной 

образовательной сфере. И ключевая роль здесь отводится школе, учителям. 

Современные процессы глобализации, информационной революции способствовали 

масштабным изменениям, которые привели к серьезным проблемам не только  в 

образовательной сфере, но и в процессе воспитания. Сегодня большой опасностью для 

мирового сообщества является не развал экономики и политической системы, а разрушение 

личности и падение ее духовности. Человек должен соответствовать уровню современного 

производства, науки и культуры, в то же время находиться в гармонии с нравственностью. 

Поэтому логичным и неопровержимым, по мнению стран-членов ЮНЕСКО, является 

понимание образования как процесса и результата созидания, воспитания человеческой 

личности. 

Исследования ученых показали, что снижение уровня национального самосознания, 

менталитета, гражданственности и патриотизма у современного поколения выражается в 

незнании истории, языка, традиций и устоев своего собственного народа; нарастании 

различных форм религиозного экстремизма. 

В казахстанской педагогике в период с конца XX века по начало XXI века накоплен 

значительный опыт реализации различных моделей полиэтнического и поликультурного 

развития и воспитания школьников. 

В последние годы были разработаны и утверждены Концепция воспитания в системе 

непрерывного образования РК (2011 г.), Концептуальные основы воспитания (2015 г.).  

Анализ этих концепций показал, что решение проблем национального воспитания в 

сфере образования связано с опорой на определенные теоретико-методологические и научно-

методические основания: личностно-ориентированный, деятельностный, системный, 

целостный, комплексный подходы, аксиологический и культурологический, 

полисубъектный, этнопедагогический и др. подходы. 

Цель национального воспитания в системе среднего образования видится в 

ориентации личности школьника на общечеловеческие и национальные ценности, уважении 

к родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических 

групп Казахстана за счет исторической науки. 

При этом стоит выделить ключевые направления модернизации современного 

исторического образования: 

- внедрение воспитательных аспектов преподавания истории в высших и средних 

образовательных учреждениях (приняты в 2015-2016 гг.); 

- наличие деятельностного характера исторического образования в Казахстане: 

новейшие подходы к сущности и содержанию передаваемых исторических знаний и 

применяемые современные методики и технологии для преподавания (2016-2017 гг.); 

- продвижение цивилизационной составляющей в историческом процессе (2017-2018 

гг.); 

- наличие причинно-следственных связей в истории и использование личностно-

ориентированного подхода в обучении (2018-2019 гг.); 

- развитие и использование инновационных технологий преподавания истории, как 

основных возможностей и перспектив дальнейшего профессионального развития (2019-2020 

гг.) [4; 116]. 

Можно выделить ряд особо значимых проблем исторического образования в 

Казахстане на сегодняшний день: 

- отсутствие какой-либо преемственности от устоявшихся методик преподавания в 

историческом образовании; 

- наличие различных организационных проблем в обучении и просвещении; 

- недостаточность учебных часов в среднем и высшем образовании на такой предмет 

как история; 

- ухудшение качества преподавания и профессиональной подготовки историков. 
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За годы независимости историческая наука в Казахстане испытала множество 

трансформаций, пройдя весьма трудный путь обновления. Поменялись не только 

методология преподавания, но и методология научных исследований. Также стоит отметить, 

что существенно расширился инструментарий поиска информации, стали общедоступны 

различные фонды и архивы. Также за эти годы были выпущены различные учебники нового 

поколения, книги и монографии, с раскрытием «белых пятен» национальной истории. 

Историческое сообщество историков Республики Казахстан в общем, можно сказать, 

адаптировалось к современным реалиям, политическим и экономическим 

взаимоотношениям.  

В настоящее время в Казахстане, как и во всем мире, продолжается формирование 

модели образования ХХI века. Идут процессы осмысления и обновления методологической 

базы воспитания, следовательно, и содержания воспитания молодежи по шести 

направлениям модернизации общественного сознания. Решение проблем национального 

воспитания заслуживают пристального внимания, как ученых, так и практиков-воспитателей, 

так как речь идет о будущем Казахстана, новых ценностных ориентирах казахстанского 

сообщества, о национальной безопасности, корни которой - в воспитании, творческом 

развитии, гражданском становлении казахстанской молодежи. 

Таким образом, польза исторического знания заключается в том, что человек все 

происходящее может воспринимать через призму своего сложившегося мировоззрения. И 

благодаря историческим знаниям человек может объективно судить о событиях, 

происходящих в мире.  

Историческое знание большей части населения является сложным переплетением 

отрывочных научных знаний, а также наивных представлений и оценок. Кроме того, 

традиций и обычаев, которые остались от предшествующих поколений. Они, несомненно, 

могут способствовать обогащению духовного мира каждого человека, но все же остаются 

элементарными, им не хватает достаточной научной глубины, а также понимания всех 

движущих сил исторического процесса, умения применять свои элементарные знания для 

проведения анализа определенных политических ситуаций. На данных ступенях 

формирования исторического знания человек еще не применяет в полной мере исторические 

знания, а применяет чаще всего так называемые «первичные мыслительные формы» для 

практического обихода. Поэтому можно говорить о том, что историческое образование и его 

развитие весьма важно для каждого гражданина страны. 
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Жақсылық – адамның ойы, ниеті, іс – әрекеті. Қай кезде болса да адамға қол ұшын 

беріп көмектесетін, жанашырлық танытатын адамды жақсы адам дейміз. 

Бекзат болмыс, тектілік адамды қашанда биік көрсетеді. Биіктігі де, тереңдігі де, 

кеңдігі де бір басынан табылатын жандар жеткілікті. Жүрген жеріне шапағатын сеуіп 

жүретін, халық даналығындағы «Жақсы адам жай келеді, жан – жағын байқай келеді» 

дегендей, қасиетке ие жақсылар бар. Осындай жақсы адамдар – қоғамның, заманның 

қаһармандары.  

Мен бұл мақаламда Жаңаарқа ауданында туып – өскен, еліміздің сыртқы саясатын 

дамытуда үлес қосып жүрген азаматымыз Ырысқали Рақымұлы қызметіне тоқталғым келеді.  

Ырысқали Рақымұлы Дәуренбек 1963 жылы 18 тамызда Қарағанды облысы, Жаңаарқа 

ауданы, С.Сейфуллин атындағы совхозда дүниеге келген.  1993 ж. Алматы педагогикалық 

шет тілдер институтын тәмамдаған.  Филипс Университеті (Марбург), ГФР (1991ж.) мен 

Потсдам университетінде, ГФР (2005 ж.) тағылымдамадан өтті. Неміс тілін жетік меңгерген. 

1986 жылдың желтоқсан айында қуғын-сүргінге ұшырады. 2001 жылдың наурызында 

ақталды.  

Қызмет аясы кең:  

1. 1987 - 1989 жылдары халық шаруашылығының құрылысында жұмыс істеді. 

1993 жылдың тамыз айынан бастап дипломатиялық қызметте. 

2. ҚР СІМ Бас консулдық басқармасының референті;  

3. Швейцариядағы Қазақстан Республикасы Елшілігінің екінші хатшысы; 

4. ҚР СІМ Консулдық қызмет департаментінің бөлім бастығы; 

5. ҚР СІМ Аппараты жетекшісінің орынбасары; 

6. ҚР СІМ КҚД директорының орынбасары;  

7. ҚР Мюнхен қаласындағы консулы;  

8. Қазақстан Республикасының Германия Федеративтік Республикасындағы 

Елшілігінің кеңесшісі;  

9. ҚР СІМ КҚД директоры; 

10. 2013 жылдың 18 маусымнан бастап ҚР ГФР-дағы Елшілігінің Кеңесші – уәкілі;  

11. Елшіліктің Бонн бөлімшесінің басшысы; 

12. 2018 жылғы қараша айынан бастап Қазақстан Республикасы Сыртқы істер 

Министірінің кеңесшісі. 

13. Қазіргі таңда Омбы қаласында Бас консулдық қызмет атқарады. 

14. I-сыныпты Кеңесші дипломатиялық дәрежесі бар. 

15. «Арманда кеткен боздақтар» Еске алу кітабының құрастырушысы (2010ж.). 

Мен бұл жерде осы кісінің қызметте жүріп адамдарға жасаған жақсылығына 

тоқталғым келеді.  

Желтоқсан оқиғасы өзінің қайсарлығымен, алға қойған мақсат-мұратымен, әрбір 

адамның есінде мәңгі сақталады. Желтоқсан көтерілісіне 20жыл толуына орай «Ана тілі» 

газетіне «Жүректерде жаулаған жалын» атты мақала шыққан болатын. Бұл мақалада: 

Ырысқали Рақымұлы Жезқазған қаласында қасында Тапин Сайран, Қасымбеков Марат, 

Қасымбекова Зоя т.б.  Алматының бас алаңына жастар бейбіт жолмен тәуелсіздікке қол 

жеткізу үшін алаңға шыққан кезде, Жезқазған қаласында да студенттер Орталық алаңға 

шығу керек деп шешім қабылдап, педагогикалық институт, политехникалық институт, 

құрылыс техникумдарына барып үгіт-насихат жүргізген. Түні бойы плакаттар, жүзден астам 

үндеу қағаздарын  дайындап,екі мыңнан астам студенттер шеруғе шыққанда басқарушы 

болған 50-ден астам студент оқудан шығарылған. Соның ішінде Ырысқали Рақымұлы да 

болған. Қазақ ССР Қылмыстық кодексінің 60-65 баптарына сәйкес қылмыстық іс қозғалып, 

себептер жеткіліксіз болдыма қылмыстық іс тоқтатылған. Бірақ комсомолдан, институттан 

шығарылып еңбек кітапшасына «Отчислен из института за сознательное участие в 

выступлении группы студентов против решения 5-го Пленума ЦК Компартии Казахстана от 

19.12.1986 года»деген жазба енгізілген. Аталған жазбаны көріп, мекеме басшылары ат тонын 
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ала қашып жұмысқа тұра алмаған. Әрең дегенде құрылысқа жұмысқа тұрып, 1989 жылға 

дейін құрылыста еңбек еткен. Тек қана 1989 жылы Н.Назарбаевтың Жарлығымен оқуға 

қабылданған. Қасында бірге болған досы: «Жігіттер, осы күн енді мәңгілік тарихта қалады» 

деген сөзі шындыққа ұласты [1]. 

Жеңістің 65 жылдығы қарсаңында Ұлы Отан соғысы уақытында Германия мен 

Австрия аумағында қаза тапқан қазақстандықтарға арналған «Арманда кеткен боздақтар» 

атты естелік кітабы шығарылған болатын. Кітапты құрастырушы Ырысқали Рақымұлы. 

Жарық көрген бұл кітапта Германия аумағында концлагерьлерде қаза тапқан 6228 адамның 

аты-жөндері беріліп, қазақстандық жауынгерлердің тізімі анықталды. Олардың соғысқан 

және жерленген орындары мен өздері туралы толық ақпарат топтастырылып кітап етіп 

шығарылды. Туған жердің топырағы бұйырмағанының үстіне фашист тозағында қаза тауып, 

қорлық көрген аталарымыздың есімдері, туған жылдары, қай лагерьде фәнимен 

қоштасқандығы көрсетілген кітапты қарап отырып, арманда кеткен боздақтар- ай дейсің.  

Осы кітапты шығаруға қатысты мәліметтер жинап жүріп, Ырысқали Рақымұлы 

Бухенвальд концлагерінің бөлімшесі Дора лагерінен жаңаарқалық Ауезов Серіктің 

құжаттарын, жерленген жерін тапқан. Сағы сынып, хабарсыз кеткен әкесі жайлы хабар алған 

қызы Үмітжан апа Ырысқали Рақымұлымен кездесіп көзіне жас алып, сүйегі елден тыс 

жерде жатса да, топырағы бұйырсын деп, зиратына бір уыс топырақ та беріп жіберген. 

Апаның аманаты орындалып, жаны жай тапты деуге болады. 

Жаңаарқа ауданына хабарсыз кеткендер арасында Алпысов Мәлкетай деген атамыз да 

болды. Әкесіне іздеу салған Бейбіт Даулетбаевна деген ауданымыздың тұрғыны Ырысқали 

Рақымұлы көмегімен әкесі жайлы мағлұматтар алды. Алпысов Малкетай 1945ж. 

25.04.қайтыс болып, Венсдорф деревнясындағы Қызыл Армия әскерінің зиратына 

жерленген. Соғыстан кейін басқа солдат денелерімен Бранденбург штатындағы Цойтен елді-

мекеніндегі Пушкин платц алаңына көшірілген. Бірақ тақтада аты-жөні көрсетілмеген. Бұл 

кісінің ендігі жасаған көмегі  мемориал тақтасына атын жазып қоюға мүмкіндік бар. Ал 

Жаңаарқа ауданындағы ерлік даңқы тақтасына есімі жазылған.Айта берсек, жеткен 

жетістіктері мен сіңірген еңбегі қаншалықты көп болса да асқақтамай, «Биік таулар, биікпін 

деп шіренбе!» деген өлең жолындағыдай, үнемі қарапайым қалпын сақтап, мемлекетке адал 

еңбек етіп келеді. Мемлекет қайраткеріне лайық қасиеттер: биік білім, әр іске әділеттілік, 

ұлттық намыс, жеке бастың тазалығы, халықтық мүдде, мәдени өре кеңдігі, иман байлығы 

Ырысқали Рақымұлының бойынан табылады. «Жақсы адам – Алланың нұры» дейді [2, 

211б.]. 

Сөз соңында «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» деп аяқтағымыз келеді... 
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На начальном этапе обретения своей Независимости Казахстану пришлось решить, 

будет ли его безопасность лучше обеспечена за счет хранения советского ядерного оружия 

на своей территории или путем присоединения к режиму Договора о нераспространении 
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ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государства, не обладающего ядерным оружием. 

Учитывая неотложную потребность в обеспечении международного признания, чтобы 

гарантировать выживание нового государства и, таким образом, учесть интересы как России, 

так и США, Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выбрал последний вариант 

в обмен на гарантии безопасности со стороны всех государств, обладающих ядерным 

оружием. Не желая становиться лидером «центрально-азиатской Северной Кореи», он 

основал нашу страну на принципах многосторонности и международного сотрудничества и, 

исходя из предположения, что «подлинная безопасность зиждется не на ядерных арсеналах, а 

на мирной внешней политике, внутренней стабильности и устойчивом экономическом и 

политическом развитии страны» [1, с. 79]. Это решение было рациональным и основывалось 

не только на моральных соображениях. Оно было принято с твердым намерением как можно 

лучше договориться об этом отказе. Помимо необходимости добиться международного 

признания, Первый Президент Казахстана Н.А. Назарбаев осознавал, что Республике 

Казахстан не хватить своих материальных и человеческих ресурсов для того, чтобы 

управлять своим ядерным арсеналом. Поэтому реалистическая позиция состояла в том, 

чтобы обменять его на конкретные гарантии безопасности, а также на поддержку мирового 

сообщества. 

Сложное геополитическое положение, обусловленное в том числе отсутствием 

выхода к морю, желание занять свое место на международной арене, побудило молодого 

государство сделать ставку на проведение миролюбивой политики, отказавшись от ядерных 

амбиций. Это позволило  отстаивать Казахстану ключевые национальные интересы, 

заработав при этом положительный имидж на мировой арене.  

Последствия ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне весьма 

драматичны: жертвами испытаний ядерного оружия стали более одного миллиона 

казахстанцев, здоровью которых был нанесен невосполнимый ущерб: онкологические 

заболевания, болезни нервной системы. Значительная часть территории Семипалатинского 

полигона и прилегающие районы нескольких областей стали непригодными для 

жизнедеятельности человека и ведения хозяйства. Данные обстоятельства стали 

гарантировали Казахстану правомерность требований ядерной демилитаризации и 

нераспространения ядерного оружия. Решение отказаться от советского наследия и 

присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве 

государства, не обладающего ядерным оружием, было непростым, но стало является 

положительным примером, что позволило,  по словам Первого Президента Казахстана, 

заключить: «Казахстанский народ заработал моральное право призвать мир последовать 

нашему опыту» [2, с. 90]. В общей сложности эти обстоятельства позволяют нашей стране 

использовать ядерную проблематику как «нишу» и внедрять свои интересы на земном шаре 

путем инициативной дипломатии, осуществляемой правительством Казахстана и его 

нынешним Президентом. 

Что касается использования ядерной энергии в гражданских целях, то легитимность 

Казахстана в основном была основана на его статусе ведущего экспортера урана и ее 

промышленных мощностях, которые появились еще во времена СССР, а также 

специализации на производстве ядерного топлива. Несмотря на отъезд многих российских 

специалистов в этой области, после обретения своей Независимости Казахстан смог 

привлечь иностранные инвестиции для развития этого сектора и быстрого обучения 

квалифицированной рабочей силы [3, с. 54]. 

Неизменная приверженность Республики Казахстан нераспространению ядерного 

оружия и ядерной безопасности по-прежнему делает ее важным влиятельным партнером для 

крупных держав. Для такой относительно молодой страны, как Казахстан, это политическое 

влияние может быть измерено количеством встреч с крупными державами, приемом ее 

лидеров министрами и главами государств во время визитов, в частности в Соединенные 

Штаты Америки, а также оценка государства международными и иностранными 
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бюрократическими в качестве регионального лидера. Данное обстоятельство выражается не 

только в повышении престижа государства, но и в реальном политическом капитале, 

который может позволить Казахстану продвигать свои разнообразные интересы на 

различных международных площадках. 

С экономической точки зрения, Казахстан вынашивает четыре основных амбиции в 

отношении ядерной энергетики: стать крупнейшим производителем урана в мире, поставлять 

ядерное топливо, производить электроэнергию в рамках национальной ядерной программы 

и, в конечном итоге, продавать реакторы в сотрудничестве с Россией. Эти экономические 

интересы требуют крупных иностранных инвестиций и интеграции в международную 

торговлю. Они также требуют уважения глобальных норм, репутации респектабельности и 

мастерства, которые лежат в основе усилий, предпринимаемых страной в качестве примера 

для подражания [4, c. 112]. Исторически сложилось так, что экономические факторы 

повлияли на решение Казахстана отказаться от ядерного военного варианта, и в этом 

контексте были подписаны соглашения между Республикой Казахстан и США. Благодаря 

дипломатическим усилиям двух стран с 1993 по 1996 год Казахстан получил экономическую 

помощь от США  в размере 84 миллиона долларов в виде помощи в демонтаже, 200 

миллионов долларов в виде экономических инвестиций и, все это было связано с 

репатриацией арсенала [5, c. 98]. 

В 2017 году Казахстан и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

открыли международное хранилище для хранения низкообогащенного урана в городе Семей. 

Идея многостороннего подхода к ядерному топливному циклу для предотвращения 

распространения чувствительных технологий и борьбы с распространением ядерного оружия 

была поддержана тогдашним Генеральным директором МАГАТЭ Мохамедом эль-Барадеем 

еще в 2003 году. Только в 2006 году вслед за многочисленными предложениями и 

параллельными планами, и предложением, сделанным Инициативой по борьбе с ядерной 

угрозой и миллиардером Уорреном Баффетом в виде 50 миллионов долларов с целью 

учреждения Банка низкообогащенного урана, проект получил импульс в МАГАТЭ. Еще в 

2009 году Елбасы выразил заинтересованность в размещении в нашей стране Банка 

низкообогащённого урана МАГАТЭ. Комитет заведующих МАГАТЭ дал добро на 

реализацию этого проекта лишь в 2010 году. А последующие пять лет были направлены на 

решение технических и производительных задач [6, c. 126]. 

Отношения к созданию Банка в Казахстане неоднозначно. Несомненно, что 

негативное отношение в нему связано с историей Семипалатинского ядерного полигона,  на 

котором с 1949 по 1991 года было произведено 468 испытаний. Акорда признала, что 

полмиллиона человек официально пострадали от ядерных испытаний. Данный факт 

подтолкнул Первого Президента Н. Назарбаева сказать, что «казахстанский народ перенес 

сотни трагедий, подобно той, что произошла в Хиросиме» [7, c. 243]. Прямой опыт 

воздействия ядерного оружия вызвал у населения радикальное отвращение ко всему 

ядерному. Это обусловило активность гражданского общества и  основание в 1989 году  

движения «Невада-Семипалатинск за прекращение ядерных испытаний» во главе с поэтом 

Олжасом Сулейменовым, которое устраивало демонстрации и протесты в окружности 

полигонов а также и в Москве, вдобавок распространило петицию, получившую за несколько 

дней два миллиона подписей, с требованием закрыть полигон. Это информационное 

движение также получило импульс из-за протеста, обусловленного ядерной аварией в 

Чернобыле в 1986 года [8, c. 187]. 

Для правительства Казахстана Банк низкообогащенного урана - это возможность 

доказать, что оно обладает стабильной и надежной ядерной отраслью, что его обязательства 

в отношении нераспространения являются надежными и, следовательно, поэтому могут 

привлечь больше дополнительных инвестиций из-за рубежа для модернизации сектора. 

Также благодаря различным соглашениям о сотрудничестве и особенно прочному 

партнерству с Россией, Канадой и Францией Казахстан через свою ведущую 



230 
 

государственную фирму «Казатомпром» действительно укрепляет свои позиции не только в 

производстве урана, но и в производстве топлива.  

Авторитет Казахстана во многом зависит от личности его первого лидера. В 

действительности, Нурсултан Назарбаев определил личную легитимность в этой дилемме 

благодаря своей преждевременной инициативности против ядерных испытаний, которая 

впервые была провозглашена после его появления на шествиях, организованных движением 

«Невада-Семипалатинск». Эта ранняя преданность делу принесла ему большую 

популярность во всем мире, особенно с учетом того, что он всегда был последовательным в 

своем публичном стремлении укрепить ядерный порядок [9, с. 81].  

Как ниша, эта ядерная дипломатия была достаточно эффективной для Казахстана в 

первые двадцать лет его существования как государства. Это не только способствовало 

получению гарантий безопасности и его первоначальному признанию в качестве 

независимого государства, но и определенно повысило его влияние и престиж на 

международной арене. В качестве примера можно предположить, что без этого Первый 

Президент РК Нурсултан Назарбаев, вероятно, не встречался бы так часто с Президентами 

США. А также ядерная дипломатия Казахстана могла быть фактором его избрания в Совет 

Безопасности ООН в июне 2016 года. В конце концов, она сыграла существенную роль в его 

экономическом развитии с самого начала и до сих пор играет, поскольку сегодня на 

«Казатомпром» работает около 20 000 человек, а доход за 2019 год составляет 213,7 

миллиарда тенге радиохимического экспорта (включая экспорт природного урана) [10]. 

Безусловно, Казахстан - не единственная страна, известная своей активностью по 

ядерным вопросам. Некоторые другие страны, особенно страны среднего размера, с 

течением времени пытались влиять на международную ядерную политику, продвигая при 

этом свои собственные интересы. Ирландия инициировала то, что стало ДНЯО, еще в 1958 

году. Бразилия возглавила сопротивление против обязательного обобщения дополнительных 

протоколов Международного агентства по атомной энергии в 2000-х годах. Сегодня 

Гондурас находится в авангарде группы стран, лоббирующих конвенцию, запрещающую 

использование ядерного оружия [11, с. 96]. 

Но только несколько стран в наши дни сочетают легитимность, возможности и 

готовность развивать настоящую «ядерную дипломатию», используя ее как форму «ниши» 

для продвижения своих глобальных интересов. Казахстан входит в число этих государств. 

Политика нашей страны в этой сфере включает все аспекты ядерных дилемм: безопасность, 

политику, экономику и энергетику. Рассмотрение ядерной дипломатии РК демонстрирует, 

что для того, чтобы ядерная дипломатия была эффективной, требуется своего рода несколько 

типов легитимности, на которые могут предъявлять свои права государственные и 

негосударственные субъекты. Это покажет, что эта «ниша» - способ продвигать интересы 

безопасности, политические и экономические интересы и соответствовать казахстанской 

идентичности как нации. В целом, Казахстан демонстрирует роль, которую может играть 

государство относительного размера в ядерной проблематике, в качестве моста и посредника 

между государствами, владеющими ядерным оружием, и государствами, не владеющими 

ядерным оружием, в решении возникающих проблем [12, с. 64]. 

Помимо собственного вклада в ядерное нераспространение и ядерную безопасность, 

Казахстан играет активную роль в качестве посредника между мусульманским миром, 

Россией и Западом. Этому способствовали политический нейтралитет страны, 

географическое положение, связывающее Азию и Европу, а также продемонстрированное 

лидерство в Центральной Азии. 

Например, в 2013 году Казахстан провел два раунда переговоров по иранской ядерной 

программе и сыграл активную роль в Стамбульском процессе по Афганистану, оказывая 

содействие в репатриации чувствительной военной техники из региона. А в 2017 году, город 

Нур-Султан был выбран местом проведения сирийских мирных переговоров, созванных 

Россией, Ираном и Турцией, что свидетельствует о растущей роли нашей страны в 
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международной дипломатии. Эта роль почти наверняка была бы невозможна, если бы 

Казахстан избрал курс на сохранение своего первоначального ядерного статуса [13, c. 457]. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что развитие ядерной дипломатии отвечает 

множеству интересов и может принести Республике Казахстан укрепление безопасности, 

политического положения, экономической мощи, а также повысить ее самооценку. Опыт 

большой работы по установлению безъядерного мира показывает, что в Казахстане эти 

четыре стимула лежат в основе дипломатических усилий. Для нашей страны эта «нишевая 

дипломатия» принесла положительную отдачу. Вне всякого сомнения, ядерная угроза - самая 

всеобъемлющая и угрожающая проблема не столько для суверенитета какого-либо 

государства, сколько для самого его существования. Но время показало – Казахстан во главе 

с Первым Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым осуществил беспрецедентно 

правильное решение. Учитывая текущее развитие ядерной энергетики во всем мире, эта 

политика продолжает оставаться эффективной и в ближайшие годы. 
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ХХІ ғасырды «әлемдік нарық», «әлемдік экономика», «бәсекелестік», «жаҺандану», 

«ақпараттық коммуникациялық технологиялар» тәрізді ұғымдармен байланыстырады. Сол 

себепті қазіргі халықаралық қатынастар жүйесі аталған ұғымдарға тәуелді.  

Әлемдік қауымдастық саясаттан басқа да процестерге заманауи ақпараттық 

коммуникациялық технологиялардың (АКТ) мықты фактор ретінде ықпал ететінін 
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мойындайды. Мойындаудың салдарын жаңа халықаралық саясаттың проблемалары және 

АКТ салаларын басқару, АКТ-ны дамытудың халықаралық және ұлттық стратегияларын 

жасау қажеттілігінің туындағанынан көруге болады. Ол Интернеттің пайда болуымен және 

оның өте шапшаң жетілуімен байланысты. Интернеттің халықаралық статусы, жаһандық 

ақпараттық жүйенің тез қалыптасуы халықаралық қатынастарды да өзгертуде. Ақпараттық 

коммуникациялық технологиялардың мүмкіншілігі цифрландыруды дамытуда, 

киберқауіпсіздік пен ақпараттық соғысты жандандыруда. Солардың қатарына «гибридті 

соғыс» қосылды. 

«Гибридті соғыс» ұғымы халықаралық қатынастарда 2001 ж. бастап кең түрде 

қолданыла бастады. Бұл ұғымды алғашқыда шетелдік зерттеушілер қолданды. Ағылшын 

тіліндегі әдебиеттерде Фрэнк Хоффман, Дэвид Килкаллен, Билл Немет, Джон Маккуэн, 

Натан Фрейер, Прашант Парамесваран тәрізді зерттеушілер өз еңбектерінде гибридтік соғыс 

ұғымы туралы көп жазады. Бұл авторлардың пікірінше «гибридті соғыс әскери іс-

қимылдарды жүргізуде тұрақты және тұрақсыз әскер (иррегулярная – қалыпсыз, жалпы 

ережеге бағынбайтын – авт.) формаларының араласуы»,- деп түсіндіріледі ресейлік 

зерттеулерде [1]. (Бұл жерде тұрақсыз әскер деп жалпы ережеге бағынбайтын террористік 

ұйымдардың тарапынан жүргізілетін операцияларды айтады – авт.). Ендеше «гибридті 

соғыс» деген не, ол ұғым қандай мағына береді, гибридті соғыс қалай жүргізіледі деген 

сұрақтарға жауап беріп көрейік. 

Жалпы «гибридті соғыс» ұғымы екі сөзден құралған. Біріншісі «гибрид» сөзі латын 

тілінде «hibrida», «hybrida» деп айтылады, аударғанда «будандасу» деген мағынаны 

білдіреді. «Гибрид» сөзі алғашқыда аударма мағынасына сәйкес будандастыруды 

қолданатын ботаникада және зоологияда қолданылды, кейіннен бұл ұғым көптеген салаларда 

қолданыла басталды. Соның бірі әскери сала болып табылады.  

Екінші сөз - «соғыс» ұғымы баршаға жақсы таныс. Ендеше гибридті соғыс дегеніміз 

не? 

Интернет сайттарындағы ең кең тараған анықтамаға жүгінсек – ««гибридті соғыс» 

(ағыл. hybrid warfare) – қандай да дұшпандықтың тұрғысында қарсыласына соғысты 

жүргүзуде шынайы классикалық әскери шапқыншылық түріне жүгінбейтін, керісінше 

қарсыласының жолын кесу мақсатында, жасырын операцияларды пайдалана отырып, 

диверсиялық, киберсоғыстық және сондай-ақ жау аумағында қарсыласты бүлікшілерге 

қолдау көрсетумен сипатталынған соғыстың бір түрі» [2].  

«Гибридті соғыс» мәселесі Қазақстанда шетелдік зерттеушілерге қарағанда аз 

зерттелген. Соған қарамастан Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 ж. 29 - 

қыркүйектегі № 554 Жарлығымен бекітілген «Қазақстан Республикасының Әскери 

доктринасында», яғни ресми заңнамалық құжатта «гибрид» сөзін қолданған мынадай түсінік 

берілген:  

«Гибридті» күрес әдістері - қарсы күресетін мемлекет аумағындағы жағдайды 

тұрақсыздандыру үшін әскери күшті (оның ішінде қарсы тұрған тараптың аумағындағы 

арнайы операциялар, жекеменшік әскери, күзет компанияларының күштерін), әскери емес 

құралдарды кешенді қолдану, сондай-ақ басқа мемлекеттердің, террористік, экстремистік 

ұйымдар мен сепаратистік қозғалыстардың әлеуетін пайдалану арқылы әскери-саяси және 

әскери-стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу тәсілдері» [3]. 

«Гибридті соғыс» ұғымын теориялық әрі практикалық тұрғыдан да ең бірінші болып 

қолданған американдықтар. «Гибридті соғыс» термині және оның стратегиялық негіздемесі 

алғаш рет Пентагонның ресми құжаттарында 2010 ж. пайда болды. 2010 ж. дейін «гибридті 

соғыс» ұғымын АҚШ іс жүзінде қолданған жоқ. Өйткені бұрыннан бері «жүйесіз соғыс» 

және «дәстүрлі емес соғыс» сияқты терминдер болған. Ал «гибридті соғыс»  ұғымын енгізген 

адам – АҚШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс болатын [4; 280]. «Гибридті соғыс» ұғымы 

американдық әскери стратегияда шешуші орын алған жаңа тұжырымдамаға негіз болды.   
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2015 жылғы АҚШ-тың Ұлттық қорғаныс стратегиясында қарулы күрестің тиімді түрі 

ретінде «гибридтік соғыс» болашақта да жалғасады деп айтылған [4; 281-283]. Соғыстың 

мұндай тәсілін жүргізу алпауыт мемлекет ретіндегі АҚШ-қа өте тиімді және 

американдықтардың пайымдауынша «гибридті соғыс» агрессия емес. 

2016 ж. 19-сәуірінде Гази университетінің докторы Мехмет Акиф Окур «Таяу Шығыс 

пен Түркістандағы шиеленіс жаһандық қақтығысқа алып келуі мүмкін бе?» атты 

семинарында «... жалпылай бүгінгі халықаралық аренадағы күш теңдігі, ғаламдық 

державалардың стратегиясы мен халықаралық қатынастар теорияларына тоқталып өтті. 

Ғаламдық күштердің қақтығысу мүмкіндігін екі тәсілмен түсіндірді. Бүгінгі таңда осы 

күштердің барлығы тікелей кездесудің орнына, бір-бірімен жаңа әдіс болып саналатын 

гибридті соғыс әдістері арқылы соғысып жатқандығын айтты. Бұл үлгі дәстүрлі, дәстүрлі 

емес және ақпараттық соғыстардың бірлесуінен пайда болды деп мәлімдеді. Ресей Қырымға 

басқыншылық жасағанда дәстүрлі емес және ақпараттық әдістерді пайдалана отырып, 

Ресейдің бірыңғай арнайы күштерінің Қырымға басып кіруін және бұл басқыншылықтың 

қырымдықтардың өздері қалағандай жарнамалануын осы жаңа гибридті соғыс түріне мысал 

ретінде көрсетті» [5]. Бұл жерде «гибридті соғыста» өзіндік әдістердің болатындығын 

байқауға болады.  

Алыс және жақын шетелдік зерттеушілер бұл мәселемен жақсы айналысады. Ресейлік 

ғалымдар өз зерттеулерінде «гибридті соғыстың» бірнеше тәсілдерін көрсетеді. Атап 

айтқанда:   

1. Географиялық кеңістікте жүргізілетін гибридті соғыс тәсілдері:  

 - нысанадағы елге «дәстүрлі соғыстар» ұйымдастыру;  

- «түрлі-түсті соғыстар», яғни нысанадағы мемлекетте және оның одақтас 

мемлекеттері жерінде мемлекеттік төңкеріс жасау;  

 - нысанадағы мемлекеттегі сепаратизмді қолдау т.с.с. 

2. Экономикалық кеңістікте жүргізілетін гибридті соғыс тәсілдері:  

- нысанадағы мемлекеттің жекелеген экономикалық салаларына санкция салу, оның 

халықаралық рынокторға шығуына жол бермеу, жекелеген технологияларға қол жеткізуге 

тосқауыл қою;  

- экономиканың барлық саласына санкция салу, яғни экономикалық блокада жасау;  

- экономикалық процестердің жүруі мен мазмұнын айқындайтын маңызды тұлғаларға 

санкция салу т.с.с.  

3. Ақпараттық-идеологиялық кеңістікте жүргізілетін гибридті соғыс тәсілдері: 

- дәстүрлі құндылықтарды/идеологияларды басқа қоғамдікімен өзгерту;  

- нысанадағы мемлекеттің тарихын фальсификациялау; 

- нысанадағы мемлекет дінінің негізгі постулаттарын, пайғамбарларын имансыз ету;  

- әлеуметтік саладағы: зорлық-зомбылықты, наркоманияны, тұрмыстық және 

экономикалық қылмысты қолдау т.с.с.;  

4. Киберкеңістікте жүргізілетін гибридті соғыс тәсілдері: 

- нысанадағы елдің кибернеттік технологиялары мен бағдарламалық өнімдерін құртып 

жіберу; 

- нысанадағы мемлекеттің экономикалық және саяси институттарына хакерлік 

шабуыл т.с.с. 

- киберкеңістіктегі нысанаға алған елдің бағдарламалық өнімдерін, кибернетикалық 

технологияларын әлемдік немесе аймақтық нарықтан  ығыстырып шығару; 

- агрессия нысаны – нысанаға алған елдің экономикалық және саяси институттарына 

қарсы бағытталған хакерлік шабуыл жасау т.с.с. [1]. Зерттеушінің көрсеткен тәсілдерін 

қабылдауға болады. Өйткені оның элементтерін АҚШ, Ресей тәрізді мемлекеттер өз 

саясаттарында белсенді түрде қолдануда.  

2015 жылдың басында Германияда өткен жабық конференцияда АҚШ-тың 

Еуропадағы күштерінің қолбасшысы генерал-лейтенант Бен Ходжес бірнеше жылдан кейін 
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Ресей бір уақытта үш жұмысты қосымша жұмылдырусыз жүргізе алатындығын айтты. 

Операция деп ол Украинадағы қазіргі қақтығысты меңзеді, өйткені НАТО блогы алыс 

Ресейдің көзқарасын мұқият ұстанады (және оны батыстық бұқаралық ақпарат құралдарында 

белсенді түрде алға тартады). Бұл Киевпен соғыс жүргізіп жатқан Ресей, әскери 

техникаларын, мамандарын Донбасқа жіберіп, көтерілісшілерге қаражатпен қолдау көрсетуді 

Б. Ходжес Ресей «гибридті соғыс» деп атағанын, оны «кішкентай жасыл адамдардың» 

көмегімен Қырымда сәтті сынап көргенін айтты [6]. 

Гибридтік қауіп-қатерлерге бірқатар әртүрлі соғыс режимдері, соның ішінде 

стандартты қару-жарақ, дұрыс емес тактика мен формациялар, террористік шабуылдар 

(зорлық-зомбылық пен мәжбүрлеуді қоса алғанда) және қылмыстық тәртіп бұзушылық 

жатады.  

«Гибридті соғыстар көп түйінді болуы мүмкін - мемлекеттер және әртүрлі 

мемлекеттік емес актерлер жүргізеді. Бұл мультимодальды / мультимодальды әрекеттерді 

әртүрлі бөлімдер немесе біреуі жүзеге асыра алады. Мұндай қақтығыстарда болашақ 

қарсыластар (мемлекеттер; мемлекет қаржыландыратын топтар немесе өздері қызметін 

қаржыландыратын ұйымдар) заманауи әскери мүмкіндіктерге, оның ішінде шифрланған 

командалық жүйелерге, «жер-әуе» портативті зымырандарына және басқа да заманауи өлімге 

әкелетін жүйелерге қол жетімділікті пайдаланады. Мұнда мемлекеттердің терроризмге қарсы 

спутниктік қорғаныс және қаржылық кибер соғыс сияқты жоғары технологиялық 

мүмкіндіктерін біріктіруге болады, бірақ, әдетте, олар қақтығыстың физикалық және 

психологиялық өлшемдерінде синергетикалық әсерге жету үшін жедел және тактикалық 

бағытта және негізгі ұрыс қимылдары аясында үйлестіріледі. Нәтижелерді соғыстың барлық 

деңгейлерінде алуға болады» деген ақпараттар бар [6]. 

АҚШ - 2015 ұлттық әскери стратегиясында гибридті соғыстарды қарулы күрестің 

тиімді формасы деп атап көрсетті және бұл алдағы уақытта жалғаса беретінін айтты.  

2017 ж. В. Герасимовтың «Мир на гранях войны» деген мақаласы жарияланды, мұнда 

автор гибридті соғыстарды қарастыра отырып, АҚШ тарапынан оның Сирияда және Таяу 

Шығыста жүргізіп жатқанын жазды. Сонымен бірге 2015 ж. әлеуметтік желілер арқылы 

Иранға кибершабуыл жасалғанын баяндады: «... в ходе операции в Ливии одновременно была 

создана бесполетная зона, проводилась морская блокада в сочетании с совместными 

действиями частных военных компаний из государств – членов НАТО и вооруженных 

формирований оппозиции. 

В концепциях применения армий ведущих государств завоевание информационного 

превосходства объявлено непременным условием боевых действий. Для решения данной 

задачи используются СМИ и социальные сети. Одновременно задействуются силы и 

средства информационно-психологического и информационно-технического воздействия. 

Так, в конфликтах на Ближнем Востоке впервые широко раскрылись мобилизационные 

возможности социальных сетей. 

Наглядным примером использования гибридных методов стал конфликт в Сирии. В 

нем одновременно применялись традиционные и нетрадиционные действия как военного, 

так и невоенного характера...» [7]. 

Гибридті әркеттер НАТО елдерінде белсенді түрде қарастырылып, олар халықаралық 

аренада тәжірибеге енгізуде.  

Осыған байланысты 2008 ж. Таллин қаласында НАТО-ның киберқорғаныс 

саласындағы бірлескен орталық (Объединенный центр в области киберобороны НАТО – 

CCD COE) құрылды. Оның негізгі мақсаты – консультация беру, киберқауіпсіздік саласы 

бойынша мамандарды оқыту және зерттеулер жүргізу.  

Осы Орталық 2013 ж. наурыз айында киберкеңістіктегі жанжалды ортада 

халықаралық құқықты қолдану жөніндегі нұсқаулықты жариялады.  

300-бетке жуық нұсқаулықта көптеген құқықтық ережелер берілген. Мұндай 

ережелердің болуы әр түрлі елдердің бірқатар сарапшылары және дипломаттары шабуыл 
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жасайтын кибер соғыс үшін Таллин басшылығы мемлекеттерге халықаралық-құқықтық 

базаны ұсынады деп мәлімдейді. 

« - ответить на атаку государство можно, либо привлекая агрессора к 

ответственности, либо «пропорциональными контрмерами»; 

- считая атаку «вооруженным нападением», правомерна самооборона, в т.ч. и с 

использованием традиционного оружия; 

- кибератаки по силе воздействия следует приравнять к применению химического, 

биологического и радиологического оружия; 

- вооруженным нападением не могут быть признаны кибершпионаж, киберкражи и 

атаки на сайты (кроме ущерба в государственном масштабе); 

- государство-агрессор должно нести ответственность, даже если оно атакует 

при помощи посредников из других стран» [8]. Өкінішке орай, 2017 ж. ақпан айында шыққан 

Таллиндік нұсқау-2, Орталық ұйымдастырған ғылыми конференциялар, практикалық 

жаттығулар, Орталық позициясының өзгермегендігін көрсетеді.  

2017 ж. сәуір айында Эстонияда өткен халықаралық жаттығу Locked Shields (25 

мемлекеттен 800 адам қатысқан) шабуыл сипатын растады, өйткені «аңызға айналған» 

(ойдан шығарылған) елге жасалған компьютерлік шабуылдардың саны 4 күнде 2500-ге жетті. 

НАТО-ның алдыңғы қатарлы тәжірибелі Орталықтарының арасында Ресейге қарсы 

гибридтік соғыста Стратегиялық коммуникация саласындағы Орталық (Strategic 

Communications Centre of Excellence) ерекше орын алады. Бұл Орталық 2014 ж. ашылды. 

Оның салтанатты ашылу рәсімі 2015 ж. 20-тамызда өтті әрі оған Латвия президенті Р. 

Вейониса және Литва президенті Д. Грибаускайте қатысты, олардан басқа Дж. Маккейн 

басқарған американдық сенаторлар делегациясы да қатысты.  

Салтанатты рәсімге қатысушылар Strathcom Индустрия 4.0 технологияларына 

негізделген ең заманауи АКТ-ны қолданып, жауды жеңуге болатындығын атап өтті [4]. 

Мұндай мәліметтерді басқа да ақпарат көздері арқылы табуға болады. 

Қазақстан да ақпараттық коммуникация кеңістігіндегі мемлекеттердің бірі ретінде 

«гибридті соғыс» әдістерін зерттеуді қолға ала бастады. Оған дәлел «Батыс» өңірлік 

қолбасшылығының басшылық құрамы өткізген Атырау қаласындағы әскери-ғылыми 

конференциясы. Бұл конференцияға Атырау, Ақтау және Ақтөбе гарнизонының басшылық 

және командирлер құрамымен қатысқандығы, олардың заманауи, дәстүрлі емес және 

гибридті соғыстарды жүргізу формалары мен әдістерін талқылағандығы туралы «Егемен 

Қазақстан» газетіне, әлеуметтік желілерде жазылды [9]. 

Қорыта келе айтарымыз, бүгінгі күнге дейін «гибридті соғыстардыӊ» табиғаты туралы 

әскери теоретиктердіӊ, сараптамашылардың және осы мәселені зерттеушілердің арасында  

біркелкі әскери танымдық көзқарасы қалыптасқан жоқ. Бұл туралы біреуі қарулы 

қақтығыстыӊ жаӊа түрлері, ал екіншілері соғыстыӊ жаӊа түрі деп қарастыруда. Жалпы 

дәстүрлі қауіп-қатерге қарсы күресу тұрғысында «гибридті соғысты» жаңа тәсіл деп 

қабылдаған дұрыс. Қазақстанның саяси картада өзінің орны бар, әлемдік деңгейде субъект 

ретінде танылған мемлекет болғандықтан, бұл мәселеге де бейжай қарамауы тиіс. Осы ретте 

еліміздегі «гибридті соғыс» мәселелерін зерттеуге арналған конференциялар мен дөңгелек 

үстелдердің маңыздылығы мен практикалық жаттығулардың өзекті екенін дұрыс түсіну 

керек. 
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ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ САЯСИ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

ЖӘНЕ ЖАҢА ЖІБЕК ЖОЛЫ  

 

Стамбулов С.Б., PhD, бүкіләлем тарихы және халықаралық қатынастар 

кафедрасының доценті, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 

Өмірбек Н.Қ., «Халықаралық қатынастар» мамандығының 2-курс магистранты 

 

КСРО ыдырағаннан бері отыз жыл уақыт бойы Орталық Азия елдерінің көпшілігі 

негізгі сыртқы саяси қағидатың  көпвекторлылық етіп, барлық державалармен біркелкі 

қарым-қатынастарға ұмтылып келеді. Бұл стратегия өзінің тиімділігі мен нәтижелілігін 

қазіргі уақытта көрсетіп отыр. Жаһандық және аймақтық державалардың мүдделері 

арасындағы нәзік тепе-теңдікті сақтау мақсатында Қазақстан мен аймақтағы басқа елдер 

бүгінде көпвекторлы саясатты жалғастыруда. Алайда бұл үрдіс халықаралық акторлар 

арасындағы бәсекелестіктің күшеюіне байланысты жыл сайын күрделене түсіп келе жатыр. 

Түрлі «күш орталықтары» ұсынған интеграциялық бастамалардың пайда болуы мен 

жеделдетілген іске асырылуы Орталық Азия аймағында проблемалық мәселелерді барған 

сайын күшейтіп, бәсекелестікті күшейтеді. Осыған байланысты Қытайдың «Бір белдеу, бір 

жол» бастамасы бәсекелестіктің артуына ықпал еткені сөзсіз. Оны іске асырған әр жыл 

сайын жаңа шешілуге тиіс ауыртпалықтар көбірек пайда болады. Бұл жағдайда Қазақстанға 

және Орталық Азия республикалары қатарындағы басқа да қатысушыларға күштердің нәзік 

теңгерімін сақтап тұру қиындай түсуде [1, 129 б.]. 

Қытайдың өсіп келе жатқан күш-қуаты және оның әлемде маңызды рөл ойнауға деген 

ұмтылысы, сондай-ақ оның Еуразиядағы позицияларының нығаюы әлемдік қауымдастыққа 

айқын көрініп отыр. Бұндай жағдай бүгінде Батыста және Ресейде ғана емес, Орталық Азия 

мемлекеттерінде де алаңдаушылық тудырғанымен, бұл тенденцияны өзгерту мүмкін емес. 

Бүгінгі таңда Орталық Азия елдері де, Ресей де Қытайдың осы аймаққа экономикалық және 

қаржылық енуіне қарсы тұра алмайды [2, 105 б.]. 

Қазіргі уақытта «Бір белдеу, бір жол бастамасы» Еуразия кеңістігіндегі интеграция 

мен көпжақты ынтымақтастықтың барлық басқа жобаларынан асып түсті. Нәтижесінде, 

бүгінде іс жүзінде барлық Орталық Азия республикаларының сыртқы экономикалық 

https://eurasian-research.org/2016
https://eurasian-research.org/2016
http://kazgazeta.kz/news/76717
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векторында Қытайға қарай бұрылыс байқалады. Бұл бірінші кезекте Қытай бастамасының 

экономикалық тартымдылығымен байланысты. 

Сонымен қатар, бұл бастама – негізгі рөлді Орталық Азия елдеріне, атап айтқанда 

Қазақстанға беретін, ҚХР басшылығы ұсынған орасан зор геосаяси жоба ретінде 

қарастырылып отыр. «Бір жол, бір белдеу» жобасы арқылы Қытайдың Орталық Азия 

елдерімен қарым-қатынастарының мазмұның идеялық рәсімдеумен толықтырады. 

Аталмыш жоба ҚХР Төрағасы Си Цзиньпиннің мәлімдемеріне, сондай-ақ бүгінгі 

таңда жүзеге асырылып жатқан шараларға, осы жобаға бөлінген қаржыға және басқа да 

көптеген аспектілерге сүйеніп отырып ұзақ мерзімді қолданысқа ие болады деп сеніммен 

айтуға болады. 

Сонымен, дәл осы бастама ҚХР-дың Еуразиялық кеңістіктегі немесе кем дегенде 

Орталық Азиядағы жаңа сыртқы саяси стратегиясының өзегі немесе түпкі мәні бола алады 

деп пайымдауға барлық негіз бар. Жоғарыда айтылғандардың барлығы Орталық Азия 

елдерінің Қытай бастамасына белсенді қатысуына себеп болды [3]. 

 ХХІ ғасырда жүріп жатқан аймақтану үрдістерін бақылай отырып көпполярлы 

халықаралық жүйенің дамуының қарқыны күшейгенін байқаймыз. Қазіргі Еуразияның сауда-

экономикалық қарым-қатынастарының сипаты Еуразиялық экономикалық одақ, Шанхай 

ынтымақтастық ұйымы, АСЕАН, «Бір белдеу, бір жол» сияқты интеграциялық 

бастамалармен анықталады және осы интеграциялық үрдістер әлемдік геосаясаттың алдағы 

уақыттағы құрастырушы факторына айналуы мүмкін [4, 138 б.]. 

Қытай билігі 2000-шы жылдардың басынан бастап Орталық Азия өңірінің елдерімен 

өз мәселелерін байсалды шешу үшін Шанхай Ынтымақтастық Ұйымының (ШЫҰ) форматын 

пайдаланды. Бұл ретте, ШЫҰ шеңберінде де, екіжақты форматта да Орталық Азия елдерінің 

әрқайсысымен өзара іс-қимыл жасай отырып, Бейжің іс жүзінде әрқашан Ресейге назар 

аудара отырып әрекет етті. Бірақ Орталық Азия елдерімен шаруашылық байланыстардың 

одан әрі тереңдеуіне қарай Бейжің енді ШЫҰ форматымен ғана шектеле алмады, шекаралық 

даулар мәселесін шешіп болған ШЫҰ-ның одан әрі келешегі Орталық Азия, Ресей және 

Қытай елдері арасындағы тиімді диалог алаңын қамтамасыз ету міндетінен туындады. 2010 

жылы Мәскеудің бастамасымен жаңа интеграциялық бірлестік - Қазақстан, Ресей және 

Беларуссияның Кедендік Одағы пайда болуы маңызды болды. Кеден Одағының дамуы және 

Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) түріндегі толыққанды ұйымның құрылуы Қытайды 

батыс бағытта өзінің ықпалын кеңейтудің тиімді тетіктерін іздеуге итермеледі. Дәл осы 

сәтте, алғаш рет «Жібек жолының экономикалық белдеуін»  қалыптастыру идеясы 2013 

жылы пайда болды. Ол кейінірек жаңа формат «Бір белдеу, бір жол» құруға негіз болды. 

Бейжің Қытай мен Америка Құрама Штаттары арасындағы Азия-Тынық мұхиты 

аймағындағы шиеленістердің тұрақты өсуі жағдайында, Аспан асты елі құрлықтағы 

дәліздерді өз тауарларын Еуропаға жеткізудің болашақ баламасы ретінде қарастыруы керек 

екенін түсінді. Қытай билігі ағымдағы жағдайларды ескере отырып, қытайлық басымдылығы 

макроөңірлік интеграцияның өзіндік нұсқасын ұсынуға шешім қабылдады [1, 130 б.]. 

Жібек жолының экономикалық белдеуі идеясын саяси деңгейде Орталық Азияның 

барлық мемлекеттері мақұлдады және олардың барлығы осы жобаны іс жүзінде іске асыруға 

белсенді қатысуға ниет білдірді. Орталық Азиядағы басқа жобалардан қытайлық жобаның 

ерекшелігі - қатысушыларға қойылатын саяси талаптардың мүлдем болмауы. 

Бұндай үлкен көлемді жобаның іске асырылуы жалпы Еуразия континентіңдегі 

экономикалық белсенділікті ұлғайту мүмкіндігі бар. Жоба арқасында Орталық Азия аймағы 

бұрынғы капитализмнің перифериясынан Азия мен Еуропа арасын байланыстырушы аса 

маңызды транзитті хабқа айналады [4, 140 б.]. 

Орта Азия елдерінің Шығыс көршісімен қарым-қатынасы мәселелерін қарастыру 

кезінде қытайдың аймақтағы әр мемлекетке дербес көзқарасы  екенін ескеру қажет. Ол 

Қытайдың Орта Азия мемлекеттерінің әрқайсысына қатысты мүдделерін, сондай-ақ олардың 
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Жібек  жолы жобасын іс жүзінде іске асырудағы маңыздылығын ескереді. Бұл Қытай мен 

аймақ елдері арасында қол қойылған соңғы құжаттарда көрініс тапты.  

Қазақстан өзінің «Нұрлы жол» ұлттық бағдарламасы мен Жібек Жолы ұштасуында 

Орталық Азияның барлық мемлекеттерінен тыс ілгері жылжыды. Мұның себебі - біріншіден, 

«Жібек жолының экономикалық белдеуі» мен «Нұрлы жол» бағдарламасы Қазақстан аумағы 

арқылы Қытайдан жүк транзитіне, сондай-ақ Қазақстан аумағында көліктік және 

логистикалық инфрақұрылымды дамытуға қатысты аспектілерде бір-біріне сәйкес келеді. 

Екіншіден, Қытай жомарт несие береді және Жібек жолы аясындағы жобаларды ғана емес, 

«Нұрлы жол» бағдарламасы аясында жүзеге асырылатын жобаларды да қаржыландыруға ат 

салысты [2, 112-113 б.]. 

Қазақстан теңізге шығуға мүмкіндігі жоқ ең үлкен мемлекет болғандықтан осы 

транзиттік дәлізден ең көп пайда көретін тарап болып табылады. 

Бейжің бастапқы кезден бастап Қазақстанды Жібек жолы стратегиясының негізгі 

буыны ретінде қарастырды. Қытай басшылығы ұсынған жаңа бастама Қазақстанда және 

аймақтың қалған республикаларында болжалған еді, өйткені Орталық Азия елдерімен 

ынтымақтастықтың жиырма жылдан астам уақытында Қытай өзінің сыртқы саяси бағытын 

немесе аймаққа қатысты экономикалық стратегиясын анықтайтын нақты құжаттар ұсынған 

жоқ. Осыған байланысты Пекинге аймақтағы мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдамалық 

түрде айқындауға тура келді, сөйтіп «Бір белдеу, бір жол» дәл осындай бастамаға айналды. 

Қазақстанның таңдалуы кездейсоқ емес. Қытай билігінің пікірінше, Қазақстан жаңа 

бастамасында Қытайдың толыққанды серіктесі бола алатын саяси және экономикалық 

әлеуеті бар аймақтағы ең тұрақты республика болып табылады. Қытайдың басшылығы 

Қазақстанның артықшылықтарын көрсете отырып, келесі факторларды атап өтті: 

- Транзиттік мүмкіндіктер. Қазақстанның кең аумағы Ресейге, Каспий теңізі мен 

Кавказға, Иран мен Парсы шығанағына, Орталық Азия елдері мен Үндістанға 

шығатын түрлі көлік жобаларын құруға мүмкіндік береді. 

- Тұрақты саяси жағдай. Қазақстан Орталық Азияның басқа республикаларына 

қарағанда ұзақ жылдар бойы саяси жағынан тұрақты болды. 

- Қолайлы инвестициялық ахуал.  

Сонымен қатар, Қытай билігінің пікірінше, Қазақстанның тағы бір маңызды 

артықшылығы бар: бұл болашақты болжай білетін, қырағы сыртқы саясатты жүргізетін 

ақылды және тәжірибелі басшылық. Осы факторлардың барлығын ескере отырып, Қытай 

билігі «Бір белдеу, бір жол» бастамасының батыс бағытында жүзеге асырылатын барлық 

жобаларда басты серіктес және байланыстырушы ретінде Қазақстанды таңдады [1, 132 б.]. 

Қазақстан өзінің транзиттік потенциалын дамытудағы ең негізгі міндеттерінің бірі 

болып оның әлемдік логистикалық қызмет нарығындағы бәсекелестікке қабілеттілігін 

көбейту болып табылады. Елдің аумағы арқылы өтетін сауда жолдарын саның көбейту мен 

халықаралық транспорттық дәліздерді диверсификациялау мемлекеттің логистикалық 

жүйесін дамытуда аса маңызды және геосаяси тұрғыдан Орталық Азияда тұрақтылық пен 

қауіпсіздікті жақсартуға әсер етеді [4, 146 б.]. 

Қытайлық Жібек жолы бастамасында Қырғыз Республикасының орны мен рөлі көлік 

саласындағы нақты жобаларды, сондай-ақ қауіпсіздік саласындағы ұзақ мерзімді мүдделерді 

іске асырумен анықталады.  

Қырғызстанда Қытаймен ынтымақтастықтың негізгі бағыттары су-энергетикалық 

жобалар, электр беру желілерін салу және алтын, уран, сирек кездесетін металдар сияқты 

минералды ресурстарды өндіру жобалары болып табылады. Жібек жолындағы қырғыз 

бағытының басқалардан айырмашылығы - ДСҰ-ға мүше ретінде Қырғызстан Қытайдың 

Батысқа қол жеткізуінің негізгі сауда дәліздерінің бірі болып табылады. Бірақ 

Қырғызстандағы көлік дәліздерінің дамымауы сауда саласындағы ынтымақтастықты одан әрі 

тереңдету процесіне кедергі келтіреді . Осыдан шығатын болсақ, «Белдеу және жол» 
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жаһандық стратегиясын жүзеге асырудың маңызды бөлігі ретінде Қытай тарапы «Қытай - 

Қырғызстан - Өзбекстан» теміржолын салу міндетін қояды.  

Тәжікстан Қытай үшін Қырғызстанға ұқсас рөл атқарады. Қытайдың Тәжікстан 

экономикасына жасаған инвестицияларының көп бөлігі су электр станцияларын, электр беру 

желілері мен көлік-логистикалық жобаларды салуға, сондай-ақ тау-кен секторына 

бағытталған. Түркіменстан Қытайға қолайлы бағамен газ жеткізу базасы ретінде ғана 

қызықты. Дәл осы газ саласындағы ынтымақтастық негізінде Түркіменстан мен Қытай 

арасында қарым-қатынас орнатылып, негізгі Қытай инвестициялары газды барлау, өндіру 

және тасымалдауға жұмсалуда. Сондай-ақ, Қытайдан экспорттық жеткізілімдердің өсуі 

бойынша қытайлық техника мен жабдықтар келіп түсуде [2, 113-114 б.]. 

Қытай-өзбек қатынастарында өте жылдам өзгерістер орын алуда. Өзбекстанның 

қазіргі жетекшісі жүргізіп отырған саясат алдыңғы басшылықтың саясатынан 

айырмашылығы жетерлік.   

«Бәрінен бірдей алыс қашықтықты ұстау» өзбек билігінің саясаты - біртіндеп 

өзгеруде. Кезінде Ислам Каримов сыртқы саясаттағы тепе-теңдікті сақтауға тырысқаны 

белгілі. Тәуелсіз Өзбекстан тарихында 2005 жылға дейін Батысқа қарай бет бұру, сондай-ақ 

Ресейге қарай белгілі бір жылу кезеңдері болды. Бірақ Өзбекстан саясаты ешқашан 

Қытаймен жақындасуымен ерекшеленген емес. Бұл мәселеде Ташкент әрқашан нақты 

ұстанымға ие болды - оның мәні қытайдың республикадағы ықпалын шектеу болды.   

Бүгінгі таңда Өзбекстанның сыртқы экономикалық қызметінің қытайлық векторы 

нығайып келеді деп айтуға толық негіз бар және бұл бірінші кезекте Ташкенттің өтініші 

бойынша жүзеге асырылуда.  

Өзбекстан Президенті Шавкат Мирзиеевтің Қытайға алғашқы сапары 2017 жылы 

мамырда болып өтті, оның қорытындысы бойынша алғаш рет жалпы сомасы 20 миллиард 

долларға 100-ден астам келісімге қол қойылды. Қытай капиталы мұнай өңдеу, химия 

өнеркәсібі, инфрақұрылымдық жобалар, сондай-ақ гидроэнергетика сияқты секторларға 

тартылатын болды. Өзбекстандық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, Қытай 

жағы Өзбекстанға жылына 5,25 миллиард кВт / сағ электр қуатын қосымша өндіруге 

мүмкіндік беретін тоғыз су электр станцияларын жаңартуға, он бес су электр станцияларын 

салуға көмектеседі.  

Әрине, жалпы алғанда, Өзбекстан Республикасының жаңа басшылығы жүзеге асырып 

отырған жаһандық және аймақтық державалармен неғұрлым ашық ынтымақтастық саясаты 

бүгінгі күннің шындықтарына толық сәйкес келеді. Алайда, бұл жерде өзбек тарапы үшін 

Қытайдың шамадан тыс ықпалына жол бермеу және тепе-теңдікті сақтауға тырысу өте 

маңызды.  

Жібек жолы жобасының мақсаттары мен міндеттері оның Қытай мен Орталық Азия 

арасында тауарлар мен адамдардың еркін қозғалысы үшін шекара ашуға ұмтылатынын 

айғақтайды. Дәл осы жағдайда шығыс көршісінен аймаққа жалпы сауда-экономикалық және 

көші-қон экспансиясының белгілі бір тәуекелдері бар [5]. 

Орталық Азияда Жібек жолының дұрыс қызмет етуіне бөгет болатын кедергілер де 

жоқ емес. Аймақтағы мемлекеттердің экономикалық және саяси тұрақтылығы қытайлық 

жоба үшін тежеуіш болуы мүмкін. 

Қазақстаннан басқа республикалардың әрқайсысы қаржы-экономикалық дағдарыс 

тәуекелінің алдында тұр. Соңғы бес жылда Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстан 

валюталарының құны АҚШ долларына қатысты 2-3 есе төмендеді. Өзбекстан мен 

Қырғызстанда сыртқы қарыз ішкі жалпы өнімнің жартысына тең. Қазақстаннан басқа барлық 

республикалар төлем балансының тапшылығын сезінуде және бағаның өсуінен зардап 

шегуде. Нәтижесінде жұмыссыздық көбейіп келеді. Осы елдердің үкіметтік статистикасы 

бойынша олардағы жұмыссыздық он пайыздан жоғары емес.  

Осы интеграциялық үрдісте алаңдататын жағдай - Қытайға қарыздың күрт және тез 

өсуі. Қытай экономикалық қиындықтары бар Орталық Азия елдерінің ірі инвесторына 
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айналды. Қытайдың Эксим банкінің үлесіне Қырғызстанның сыртқы қарызының 45%-ы, 

Тәжікстанның 40%-ы келеді. Осындай ахуал бұл мемлекеттердің Қытайға толық тәуелділігі 

әсерін қалдырады. Өзбекстанның да Қытай ақшасына тәуелділігі жоғары - 20%. Қытай 

Халық Республикасы Өзбекстан мен Қазақстан экономикасына сәйкесінше шамамен 22 және 

27 миллиард доллар инвестиция жасады.  

Орталық Азия елдерінің төлем қабілетсіздігі Қытайға және оның «Бір белдеу, бір 

жол» жобасына зиян тигізуі мүмкін. Бұл даму қарқыны баяулап, АҚШ-пен сауда соғысы 

жағдайындағы Бейжіңге жаңа қиындықтар әкелуі ықтимал [6]. 

Экономикалық проблемалардан басқа, Орталық Азиядағы Жаңа Жібек Жолы саяси 

тәуекелдерге тап болуы мүмкін. Осы тұрғыдан жақсы мысал ретінде Түркіменстандағы 

жағдайды айтуға болады. Ашхабад билігі отыз жыл ішінде тәртіпті жоғары мұнай мен газдан 

түсетін кірістер есебінен сақтап отырды. Алайда, мұнай бағасының құлдырауынан кейін 

2015-2016 жж. ел гиперинфляцияға тап болды. Елде маңызды өнімдерге, азық-түлікке кезек 

қалыптасты. Бұған тек мұнай дағдарысы ғана емес, сонымен бірге бүкіл ел бойынша өзіне 

ескерткіштер орнатып, мағынасыз имидждік жобаларға қаражат салып жатқан Президент 

Г.Бердімұхамедовтың бюджетті мақсатсыз пайдалануы да кінәлі.Ә 

 «Бір белдеу, бір жол» бастамасының пайда болуы және іске асырылуы Орталық Азия 

елдері мен Қытайдың ынтымақтастығына елеулі серпін берді. Көптеген жаңа жобалар пайда 

болды, соның ішінде экономиканың өндірістік секторында, транспорт саласында және т. б.  

2013 жылдың аяғынан бастап қысқа уақыт ішінде аталған стратегияның 

бағдарламалары мен жобаларын іске асыру шеңберінде үлкен өзгерістер болды. Осы уақыт 

ішінде Қытайдың өзінде Орталық Азияны және жалпы Жібек жолын зерттеуге маманданған 

50-ден астам ғылыми-зерттеу орталықтары құрылды. Орталық Азия елдерінде Жібек жолы 

шеңберінде жобаларды іске асырумен байланысты мемлекеттік және жеке бағдарламалар да 

пайда болды. Алайда, Қытаймен ынтымақтастыққа көзқарасы мен тәсілдері Орталық Азия 

аймағының  мемлекеттері үшін әртүрлі. Әр ел Қытаймен қарым-қатынас стратегиясын құру 

кезінде өзінің ұлттық мүддесін көздейтіні анық. Бірақ аймақ елдерінің мұндай 

бытыраңқылығы әрқайсысымен жеке келіссөздер жүргізу арқылы жеңіске жететін Қытай 

тарапы үшін тиімді.  

Сонымен қатар, Қытайдың өзі және оның сыртқы саясаты мен сыртқы экономикалық 

саясаты үнемі жаңару немесе толықтыру процесінде. Орталық Азия нарықтарындағы өзінің 

сауда позицияларын нығайту үшін Қытай ШЫҰ, «Бір белдеу, бір жол» бастамасы және т. б. 

сияқты түрлі ұйымдар мен жобалар шеңберіндегі ынтымақтастықтың тиімді экономикалық 

конфигурациясын бекітетінін атап өткен жөн. Осыған байланысты Қытайдың сыртқы 

экономикалық стратегияны жүзеге асыру тетіктерін өзгерте отырып, қарқынды өсуі оның 

серіктестері үшін белгілі бір тәуекелдерді тудырады.   

ҚХР-мен іргелес жатқан Қазақстан Қытай саясатындағы өзгерістерді алғашқылардың 

бірі болып сезеді. Қытаймен өзара әрекеттесу процесі бірқатар нақты тәуекелдермен 

байланысты. Сондықтан да Қазақстанның сыртқы саяси стратегиясы көпвекторлы принципке 

негізделген. Яғни, Астана қытайлық Жібек жолы бастамасына белсенді қатыса отырып, дәл 

сол уақытта еуразиялық интеграция процестеріне қатысады, С5 + 1 механизмін қолдайды, 

сонымен қатар еуропалық серіктестермен тығыз қарым-қатынаста болады [1, 137 б.]. 

Негізінен, тек Қазақстан үшін ғана емес, сонымен қатар барлық Орталық Азия елдері 

үшін Қытай сияқты алпауытпен тең дәрежеде ынтымақтастық жасау қиын. Бұл Қытай 

экономикасының көлемі мен ауқымы ғана емес, сонымен қатар Орталық Азия бағытында 

жұмыс істейтін кадрларды даярлаумен де байланысты. Аймақтағы мемлекеттерге «Бір 

белдеу, бір жол» бағдарламасының Қытайдың батысқа қарай жылжып, бекінуіне арналған 

екендігін ұмытпай, жобаның артықшылықтарын пайдаланып, өздерінің ұлттық мүдделерін 

қорғау керек.  

Жалпы, Орталық Азия бағытындағы қытайлық бастаманың одан арғы тағдыры 

бойынша мәселелер әлі де аз емес. Бұл жерде көп нәрсе Орталық Азия елдерінің ұстанымы 
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мен саясатын, Қытайдың одан арғы көзқарасы мен тәсілдерін, Ресейдің өңірдегі негізгі 

ойыншы ретіндегі ұстанымы мен іс-қимылын, сондай-ақ басқа да «күш орталықтарының» 

белсенділігін қамтитын факторлар кешеніне байланысты болады.  
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Қазіргі ақпараттық әлем білім беру мекемелерінің түлектеріне жаңа талаптар қояды. 

Бұл талаптар қазіргі әлемнің өзгеріп отыратын жағдайларына бейімделу қабілетін 

анықтайды. Осыған орай, қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес мұғалім де үнемі ізденісте 

болуы қажет. Сол себепті оқытудың әр түрлі технологиялары жасалып, мектеп тәжірибесіне 

енгізілуде. Жан – жақты ізденістің нәтижесінде білім беру аясында жаңа педагогикалық 

технологиялардың саны да, сапасы да өсіп келеді. Білім беру реформалары жағдайында әр 

түрлі педагогикалық жаңалықтарды енгізуге бағытталған инновациялық қызмет – жалпы, 

кәсіби, жоғары білім беруде ерекше маңызға ие болды. 

Оқытудағы инновациялар – бұл оқытудың жаңа әдістемелері, білім беру мазмұнын 

ұйымдастырудың жаңа тәсілдері, білім беру нәтижесін бағалау әдістері. 

Бұл мақалада тарих сабақтарында әртүрлі инновациялық ақпараттық технологияларды 

қолдану және олардың заманауи білім беру жүйесіндегі қажеттілігі қарастырылады. 

Сонымен қатар білім алушылардың оқу процесінің тиімділігі мен пәнге деген 

қызығушылығын арттыруға бағытталған ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

түрлері айтылады. 

Қазіргі таңда оқытуда пассивті, белсенді және интерактивті стратегиялар 

қолданылады. Осы стратегиялардың бірге үйлесуі, оқытудың тиімділігі мен білім сапасын 

арттыруды қамтамасыз етеді [1;86]. 
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Сабақ үрдісін ақпараттандырудың негізгі мақсаты – оқушылардың ақпараттық ортаға 

ену дағдыларын қалыптастыру, сабаққа қажетті мәліметтерді іздеу, сұрақтарға жауап алу, 

ақпараттық ресурстарды пайдалана білу, олардың қайда орналасқанын және қандай мақсатта 

қолдануға болатындығын меңгерту болып табылады. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар дербес, зерттеушілік, шығармашылық жұмыс дағдыларын қалыптастырып, 

жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуына ықпал етеді [2;70].  

Сабақ беру барысында қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану 

оқушылардың белсенділігін арттырып, олардың танымдық және зерттеу қызметін тиімді 

ұйымдастыруына, шығармашылық қасиеттерін дамытуға мүмкіндік береді.  

Сондай ақпараттық технологиялардың бірі – «Prezi» бағдарламасы. «Prezi» 

бағдарламасы түрлі презентациялар жасау үшін өте ыңғайлы. Қарапайым презентациядан 

үлкен айырмашылығы бар және мұғалімдердің сабақ беру кезінде әдістемелік шеберлігін 

арттыру үшін қажет [3]. Ең тиімдісі бағдарламамен жұмыс істеу үшін, оны арнайы орнату 

керек емес. Бағдарлама бір  ғана слайдтан тұрады, оны «path» деп атайды. Бір паздың үстіне 

өзімізге керекті ақпаратымызды қойып, оны зум арқылы жақындатып, алыстатып көре 

аламыз. Паздың үстіне әртүрлі суреттер мен видеоларды да жүктеп, Prezi жүріп тұру үшін 

оның уақытын және музыкасын қоюға болады. Президің әртүрлі эскиздері бар, оның ішінде 

ЗD эскиздері де берілген. Презентацияны жасап бітіргеннен кейін интернет желісінен жүктеп 

алып, кез-келген компьютерде көрсетуге мүмкіндік бар. Бұл бағдарламаны тарих 

сабағындағы түрлі оқиғаларды баяндау, жобалық зерттеу жұмысын қорғау кезінде қолдануға 

болады.  

Интерактивті оқыту технологиялары білім беру процесінде мұғалім мен оқушының 

өзара қарым-қатынасы кезінде іске асатын білімді игеру, білік пен дағдылардың қалыптасу 

тәсілі ретінде қарастырылады. Сабақтағы интерактивті қызмет топ ішіндегі өзара 

түсіністікке, әрекеттесуге, әр қатысушы үшін маңызды мәселелерді бірлесіп шешуге әкелетін 

диалогтық қарым-қатынасты ұйымдастырады. Осындай интерактивті ақпараттық 

технологияның бірі ол «Скрайбинг» элементін қолданып видео жасау [4]. Көбінесе бұл әдіс 

оқушылардың бірлесіп, яғни жұптық және топтық үй тапсырмасын орындау кезінде 

қолданылады. Осындай модель оқушылардың өздеріне жауапкершілікті артады. Оқушылар 

өздерінің шығармашылық, өзіндік-танымдық іс-әрекеттеріне ерекше көңіл бөледі, мұндай 

сабақты оқу барысында оқушылар білгендерін кітаптан жаттанды түрде айтпай, алған 

білімдерін тәжірибелік жұмыс арқылы дәлелдейді. Скрайбингтың бірнеше түрі бар: 

1. Сурет салу скрайбингы, яғни оқушылар бір оқиғаның суретін салу кезінде оны 

видеоға түсіреді. 

2. Аппликациялық скрайбинг, оқушылар мысалға алдын ала дайындылған фигура, 

сурет, мәтінді қолданады. Бұл жұмыс барысында магниттік тақта мен фланеграф 

пайдалануға болады. 

Тарих сабағында интерактивті ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану арқылы барлық оқушылар таным процесіне қатысады. Олар өздері білетін және енді 

игеріп жатқан ақпаратты түсінуге және рефлексиялауға мүмкіндік алады. Бұндай сабақты 

өткізу үшін «MindMeister» атты ақпараттық технологияны қолдану тиімді. «MindMeister» 

бағдарламасымен жүргізілген сабақ барысында әр оқушы білімдері мен ұсыныстарын айтып, 

мәселені шешуде жеке үлесін қосады. «MindMeister» ол интеллект картасы, ой картасы 

(ағылш. Mind map) немесе ассоциативті карта деп аталады [5]. Яғни, диаграмма түріндегі 

графикалық жазбаны қолдана отырып, тұжырымдамаларды құру әдісі. Байланыс 

диаграммасы сөздер, идеялар, тапсырмалар немесе ортақ тұжырымдамадан тұратын ағаш 

тәрізді схема түрінде беріледі. «MindMeister» арқылы идеяларды визуализациялау-оларды 

оқушыларға жеткізудің ең жақсы тәсілі болып табылады. MindMeister-де орнатылған 

презентация режимінің көмегімен бірнеше секунд ішінде шежірелерді, тарихи оқиғалардың 

картасын, әдемі, динамикалық слайд-шоуларға айналдыруға болады. Слайдтар дайын 
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болғаннан кейін оларды PNG-ге экспорттап, презентацияны веб-сайтқа толығымен енгізуге 

мүмкіндік бар.  

Келесі интерактивті оқу-әдістемелік бағдарламаның бірі – LearningApps. LearningApps 

– бұл әр түрлі пәндер бойынша интерактивті оқу-әдістемелік қосымшалар жасауға мүмкіндік 

беретін білім беру процесін қолдау үшін арналған сервис [6]. LearningApps құралдары 

әртүрлі интерактивті тапсырмаларды жасауға мүмкіндік береді, мысалы: викторина, 

сұрыптау, топтастыру, жіктеу, мәтінді енгізу, кроссворд, уақытша таспа және т.б. Бұл 

қосымшалардың бірін таңдау арқылы сабақтың оқу мақсатына жетуге болады. Осы 

қосымшаны сабақтың топтық және жұптық, жаңа материалды игерту, үй жұмысын тексеру 

кезеңдерінде қолдануға болады және мұғалім LearningApps сервисін пайдалана отырып кері 

байланыс алуға мүмкіндік алады. Ол үшін серверге тіркеліп өзінің виртуалды кабинетін 

құрып, онда сынып пен оқушылар тізімін енгізу қажет. Сыныптар тізімін жасағанда сервер 

оқушыларға арналған логин мен құпия сөздерді автоматты түрде береді. Серверге тіркелген 

оқушылар өз аудиториясына логин мен құпия сөзін енгізу арқылы кіріп, мұғалім ұсынған 

тапсырмаларды орындай алады. 

Тарих сабағында аталған ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы 

оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру, білім беру үрдісінде 

шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Ақпараттық-коммуникативтік 

технологияларды пайдаланудың тиімділігі – оқушының өз бетімен жұмыс істеуіне, уақытын 

үнемдеуге көмектеседі, білім, білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексереді, 

қашықтықтан білім алу мүмкіндігі туындайды. 

Сонымен, ақпараттық технологиялар мен инновациялық әдістерді біріктіріп білім 

беру оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамытуға, ақпараттық технологияны 

пайдалану дағдыларын қалыптастыруға және ақпараттық сауатты болып өсулеріне ықпал 

етеді. 

Қорыта келе айтарым, оқу үрдiсiнде ақпараттық технологияларлды қолданудың 

маңызы өте зор. Бүгінгі таңда ұстаздардың алдында тұрған міндет ақпараттық 

коммуникациялық технологияның жетістіктерін пайдалана отырып, оқушының білімін, 

ойлау қабілетін, ерік-жігерін, шығармашылықпен өз бетімен жұмыс жасай білетін заман 

талабына сай, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру болып табылады.  
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Перестройка общественных отношений сложный процесс, который связан с 

преодолением противоречий во всех сферах жизнедеятельности, совершенствования 

деятельности и развитие личности. 

Казахстан успешно преобразовывает экономику и рыночные отношения. В связи с 

этим актуальность этой проблематики обусловлена реалиями времени. События последних 

лет доказывает, что переход к рынку – лишь часть общего процесса поиска новых оснований 

жизнедеятельности человека на планете Земля. Поэтому транзитное общество – это в 

современном мире в принципе любая страна, и, следовательно, транзитный период отнюдь 

не завершѐн. Что бы рассмотреть проблему, будем использовать метод единства логического 

и исторического. Это позволит раскрыть проблему, прежде всего в понятийном плане. С 

древних времѐн племена, жившие на территории Казахстана, являлись носителями мощной 

созидательной энергии, деяния которых трансформировались в продукты 

общечеловеческого труда. В первом тысячелетии до н.э. начинается новый рубеж 

использования железа племенами, населявшими Казахстан. Особенностью эпохи является 

изготовление орудий труда из железа, становление экстенсивного скотоводческого 

хозяйства, в результате которого культура кочевников стала постоянным фактором мирового 

порядка. 

Основные конструктивные свойства кочевого мира: открытость, мобильность, 

желание и способность взаимодействовать. Выше перечисленные свойства способствуют 

плодотворному диалогу кочевника с миром, а также беспрепятственному продвижению 

номада по кочевому пути. Л.Н Гумилев писал: «В последствии мусульмане, сталкиваясь с 

тюрками, отмечали их удивительное умение находить общий язык с окружающими 

народами» [1]. Как для древних алхимиков и мистиков, Путь для кочевника становится и 

целью, и образом жизни, основой номадического мироощущения. Сегодня строительство 

новых дорог становится не просто данью нового времени, но также является повторением 

древнего ритуала, который способствует успешному созданию нового мира. Республика 

Казахстан являясь стратегически важным регионом для Евразийского материка 

равноудаленный от мировых океанов, но в то же время в географическом отношении 

находится в центре материка предложила транспортно-логистический формат. Соединив 

развитые экономические районы Северной Европы с успешными странами Восточной Азии, 

гарантировав безопасность грузам и качество сервиса, стала их надежным партнером и 

привлекательной страной. Кочевник всегда преобразует пространство вокруг себя, он тот – 

кто всегда выбирает правильный Путь. Нынешний век он тоже номадический когда 

меняются скорости, материки и нации. Как писал Мирче Элиаде: «Происходит 

головокружительное расширение исторического горизонта» [2]. Разумная потребность 

формируется общественно полезной деятельностью. Как свидетельствует современная наука, 

субстанцией составляющей сущность человека является его трудовая деятельность. Человек 

занимается трудовой деятельностью, вступая прямо или опосредованно в общественные 

отношения, совокупность которых и образует общество. В процессе общественного 

производства и трудовой деятельности развиваются и общественные отношения людей. В 

той степени, в какой индивид реализует совокупность общественных отношений, 

происходит и его собственное развитие. Человек он и есть творец этих отношений. Вне 

деятельности, вне социальных отношений, человек просто не может быть человеком. 

Каждый человек потенциально шире, чем рамки той цивилизации, в условиях которой он 

сформировался в силу своего рождения, а обще человеческая культура – богаче и 

разнообразнее культуры любой цивилизации. Глубокая перестройка  общественных 

отношении, происходящая в нашей Республике вступила в стадию практического 

осуществления его концепции. Это расширяет возможности общественных наук. Человек 

идет к общественному через личное. Именно здесь наиболее ясно выражается единство 

личных и общественных интересов. Яркий пример тому Ассамблея Народа Казахстана. 

Научные знания души человека как субъекта деятельности, общественного поведения, 
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социальных отношении сейчас приобретают большое значение, вместе с исследованием 

экономических законов общественного развития и организационно хозяйственной 

структуры. А к рассмотрению экономических вопросов к изучению социально– 

политических и всех других проблем и процессов нельзя подходить, обезличено минуя 

человека чувствующего, думающего и действующего во всем разнообразие его способности 

и потребности. Изменения в сознании происходят гораздо медленнее, чем социально-

экономические или политические перемены. Переход общества к рынку задача 

многоплановая. Она касается человека во всех его отношениях к действительности. Сегодня 

общественные науки все глубже входят в жизнь, активизируя человеческий фактор, и через 

него способствуют созреванию необходимых условий для перехода нашего общества на 

более высокий уровень. Успех достижим лишь тогда, когда с одной стороны преобразование 

в экономике идет демократическим путем, а с другой кардинальная экономическая реформа 

оказывает прямое воздействие на психологию масс, и воспитание в духе сознательной 

дисциплины высокой культуры труда и общения. 
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НЫҒМЕТ НҰРМАҚОВ ХАЛЫҚ ИГІЛІГІНЕ ҚЫЗМЕТ ЕТКЕН КҮРЕСКЕР 

 

Тлегенов А.Д., пед.ғ. магистрі,  

Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Үштөбе ауылы, Үштөбе ЖОББ ТМ (РО) 

мектебінің тарих пәні мұғалімі 

 

     ХХ ғасырдың бас кезеңінде Алаш орда үкіметінің қайраткерлері қазақ халқының 

мүддесі үшін өздерінің бар ерік жігерімен күресті. Кеңес үкіметінің тоталитарлық режимінің 

қатал саясатына қарамастан, бастарын бәйгеге тікті. Болашақ ұрпақ ол кісілердің ерен 

еңбегін ешқашан ұмытпайды. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, 

Жақып Ақбаев, Әлімхан Ермеков, Мұхамеджан Тынышпаев, Тұрар Рысқұлов сынды 

тұлғалардың қоғамдық-саяси, шығармашылық қызметтері мен еңбектері толықтай зерттеліп, 

тарихтан лайықты бағасын алды. Алайда кеңестік жүйе кезеңінен кейін әділдік бағасын 

алған, бірақ та әлі де болса зерттелінбей жатқан тұлғаларымыздың қатары көп. Сондай 

қайраткерлеріміздің бірі – Нығмет Нұрмақов.  

Нығмет Нұрмақов 1895 жылы 25 сәуірде Қарағанды облысы, қазіргі Қарқаралы 

ауданының Егіндібұлақ ауылында дүниеге келген. 1911 жылы Омбы қаласында Романовтар 

әулетінің 300 жылдығы қарсаңында ауыл шаруашылық көрмесі болады. Осы көрмеге Қу 

өңірінен атақты бай, болыс Ақайдың Қасені келіп қатысады. Ол өзімен бірге Нығметті 

аудармашы ретінде ертіп келеді. Нығмет орыс тілінде қазақтың салт-дәстүрін жете 

түсіндіріп, қонақтармен еркін сөйлесетін шебер аудармашы ретінде көзге түседі[2,10б]. 

  Семинарияда оқып жүрген жылдары ол С.Сейфуллин, М.Жұмабаев, М.Саматовпен 

танысып, достасады. Солармен бірге «Бірлік» атты мәдени ағарту ұйымын құруға қатысады. 

Нығмет 1915 жылы орыс-қазақ семинариясын үздік бітіріп, осында оқытушылыққа 

қалдырылады. Ал 1917 жылғы ақпан және қазан төңкерістері оның тағдырын күрт өзгертеді. 

Сол жылы күзде ол белсенді ұйым болып табылатын «Дала одағы» еңбек кеңесін басқарады. 

Бірақ көп ұзамай А.Колчак үкіметінің шешімімен бұл кеңес таратылып, оның басшысы 
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Н.Нұрмақов пен оның достары қамауға алынады. Осылайша ол 18 ай түрмеде отырып, тек 

қана 1919 жылы желтоқсан айында бостандыққа шығады[2,15б]. 

1913 жылы Омбы мұғалімдер семинариясын (Ресей) бітіргеннен кейін, Қарқаралыда 

мұғалім болып қызмет етеді. Нығмет Нұрмақов алғашқы прокурор, Халық комиссарлары 

кеңесінің төрағасы болды. Ол кісі ХХ ғ бас кезіндегі қоғамдық-саяси оқиғаларға белсене 

араласты. Қазақстан үкіметінің бірінші басшысы ретінде аса жауапты мемлекеттік және 

саяси қызметтерді атқарды [1,5-6бб].  

1920—1921 жж. — Қарқаралы уездік ревкомының, уездік атқару комитетінің, Семей 

губерниялық әскери ревкомының мүшесі және бөлім меңгерушісі, губкомның бөлім 

меңгерушісі, Семей губерниялық атқару комитетінің мүшесі болды. 1921 жылдың қазанынан 

революциялық Трибуналдың төрағасы [1,7б]. 1923 жылдың 11 сәуірінен РСФСР Жоғарғы 

Сотының қазақ бөлімінің төрағасы. Н. Нұрмақовтың Жоғарғы Сот пен губерниялық 

прокуратураның қалыптасуындағы ролі ерекше зор болды.  

1923—1924 жж. Юстиция халық комиссары қызметіне тағайындалды. Осы кезеңде 

прокуратура мен сот органдарын ұйымдастыру, кәсіби кадрларды даярлау, іс жүргізуге қазақ 

тілін енгізу жұмыстары аяқталды. Орынборда тұңғыш өлкелік заң курсының ашылуы 

Нұрмақовтың қызметке келуімен дәл келді. Қысқа мерзімді курстар Семейде, Ақмолада, 

Қостанайда ашылды. Олардың жанынан еңбек сессиялары ұйымдастырылды [1,8б]. 

Н. Нұрмақов еліміздің бірінші Консттуциясының авторларының бірі,шығыс 

халықтарының алфавитін құруға арналған Бүкілодақтық комиссиясының мүшесі  және қазақ 

алфавитін құрастыру комиссиясының төрағасы болды[3,18б]. 

Өзінің жеке басына қауіп төнсе де, қазақ ұлтының мүддесіне аянбай қызмет етуді 

өзінің борышы санады. Республика үкіметінің төрағасы болып қызмет етіп жүрген кезінде, 

еліміздегі оқу-ағарту саласына көп көңіл бөлді. Нығмет Нұрмақов – қазақ халқының 

экономикалық, әлеуметтік, мәдени өмірінің дамуына елеулі үлес қосқан, тарихта орны 

айрықша тұлға.  Сол уақыттағы солақай саясаттың қатаң режиміне бағынбай, елінің 

болашағы үшін аянбай халық игілігіне қызмет етті. Ол кісі Омбыда Ә.Бөкейханов, 

М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, Ә.Досов және Г.Потанин, А.Сидельников сияқты зиялыларымен 

танысып, етене жақын араласады. Жалпы Нығмет Нұрмақовтың өмірі мен қоғамдық-саяси 

қызметіне қатысты отандық тарихшылар, өлкетанушылар т.б. зерттеушілер тың деректермен 

қамтылған мақалалар, кітаптар жазды [1,12б].  

1924-1929 жылдары ҚазАКСР Халкомкеңесiнiң төрағасы, 1931-1937 жылдары 

Бүкiлресейлiк ВЦИК хатшысының орынбасары және ВЦИК президиумы ұлттар бөлiмiнiң 

меңгерушiсi, есеп-ақпарат бөлiмiнiң меңгерушiсi сынды аса жоғары қызметтер атқарған. 

Нұрмақов Ф.Голощекиннің қазақ даласында «Кіші Қазан төңкерісін» жасау керек 

деген арандатушылық пікіріне және халық малын тәркілеуге бағытталған шараларына үзілді-

кесілді қарсы болып, оған ашық қарсы шықты. Ф.Голощекинмен арадағы пікір қайшылығы 

оның үкімет басшысы қызметінен босап, Мәскеудегі БК(б)П ОК жанындағы Жоғары партия 

мектебіне оқуға жіберілуімен аяқталды. Көрнекті қоғам қайраткері 1937 жылдың қуғын-

сүргініне алғашқылардың бірі болып ілінді. Мәскеу мұрағатының анықтамасына қарағанда 

Нұрмақов 1937 жылы 3 маусымда Мәскеудегі пәтерінде тұтқындалып, 27 қыркүйекте 42 

жасында атылған. Қоғам қайраткері 1958 жылы тамызда ақталды [2,45-47бб]. 

Нығмет Нұрмақов берік қалыптасқан интернационалист болды. Ол туған республика 

жетістіктерін бүкіл совет елінің табыстарымен тығыз байланыста қарады. Оның Одақтық 

үкімет алдына қойған бірқатар маңызды ұсыныстары терең дәйектілігімен назар аударды. 

Мысалы, астықты аудандардың бірі ретінде Қазақстанның ролін арттырудың қажеттігін 

маңызды мәселе етіп қойды. Партиялық және мемлекеттік жұмыстың қай саласында жүрсе 

де барлық күш-жігерін, ұйымдастырушылық қабілеті мен білімін жаңа құрылыс ісіне аянбай 

жұмсады [4,32б]. 

Биыл  осы Алаштың аяулы перзенттерінің бірі Нығмет Нұрмақовтың туғанына 125 

жыл толып отыр. Осындай қазақтың біртуар азаматы, қоғам және мемлекет қайраткері 
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Нығмет Нұрмақовтың өмірі мен қызметіне қатысты республикамыздың аймақтарында түрлі 

іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр. 

Міне,  қазақтың елі үшін қамын жеген тұлғаны ұлықтану мақсатында мектебімізде  

«Нығмет Нұрмақов халық игілігіне қызмет еткен күрескер» атты Облыстық ON-LINE  

дөңгелек үстел өтті. Бұл дөңгелек үстел Бұқар жырау ауданы, Үштөбе ЖОББ ТМ (РО) 

мектебінде тарихшы мұғалімдердің ұйымдастыруымен өткізілді. Осындай  игі іс-шараға Е.А. 

Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің «Тұлғатану» ғылыми-зерттеу 

орталығының директоры, т.ғ.к доцент, Бейсенбекова Нұрсахан Ахметовна қатысты. 

Тарихшы, ғалым қоғам қайраткерінің 1920-1930 жылдардағы өмірі мен қызметі жөнінде 

өзінің зерттеу жұмыстарымен бөлісті.  

Қазақ өнері мен мәдениетінің қамқоршысы болған, игі қызметін ел бостандығына 

арнаған Нығмет Нұрмақовтың басшылық қызметі жайында тың деректер келтірді. Тағы да 

осы университеттің тарих факультеті деканының ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары, 

аға оқытушы Смағұлов Нұртас Бірлікұлы қатысып, Нығмет Нұрмақовқа жеке тоқталып, 

оның кеңестік қызметте жүріп, қазақ халқының мүддесі үшін жан аямай еңбек еткені жайлы, 

ұлы халқымыздың ұлт болып дамып, ел болуында, керегесі кең, терезесі тең мемлекет болып 

қалыптасуындағы ролін нақты деректермен айтып, қонақтарға тамаша баяндама жасап берді.  

Қарқаралы тарихи-өлкетану музейінің кіші ғылыми қызметкері Сламбеков Сәтбек 

Қабиденұлы қоғам қайраткерінің өмірі мен қызметі туралы біраз қызықты деректер келтірді.  

Қарағанды облысы тарихи-мәдени мұраны сақтау орталығының қызметкері Әділбаев Ардақ 

Маралұлы Нығмет Нұрмақовтың ата-тегі, туып өскен ортасы және ұрпақтары жайында өте 

қызықты баяндамасымен бөлісті. Мектебіміздің оқушылары да тарихи тұлғаның Қазақстан 

үкіметін басқарған кезеңдегі қызметі туралы баяндама жасады. 

Аса көрнекті қоғам қайраткерінің есімін ардақтау үшін Қазақстанда біршама 

жұмыстар қолға алынған. Мысалы, Алматы, Қызылорда, Қарағанды, Қарқаралы 

қалаларындағы көшелерге, Қарағандыдағы №2-ші мектеп-интернатқа, Қарқаралы 

ауданындағы ауыл округіне Нығыметтің есімі берілген. Алматыда тұрған үйіне ескерткіш 

тақта орнатылған. Біздің ұсынысымыз осындай мемлекет және қоғам қайраткеріне өзіміздің 

Қарағанды шаһарында ол кісіге арнап бір ескерткіш мүсін салынса  екен дейміз. Сонымен 

бірге қаланың бір көшесін осы кісінің атына берілсе нұр үстіне нұр болар еді. 

Қорыта айтқанда, ХХ ғасырдың 20-30 жылдары қазақ интеллигенциясы бастан 

өткерген тағдыр тауқыметін Н.Нұрмақов та бастан өткерді. Арманда кеткен арыстардың 

қиын тағдырын кейінгі ұрпақ көрмесін деп тілейік. Жылда осындай қоғам қайраткерінің 

өмірі мен қызметіне арналған әр түрлі іс-шаралар еліміздің әр аймағында ұйымдастырылып 

тұрса екен деймін. 
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Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 

Көшпенді өркениетіне деген, Ұлы Дала тарихына деген ғылыми ортадағы осы 

күндерге дейін орын алып отырған евроцентристік концепциялардың, көзқарастардың бас 

тарту мақсатында түркітектес халықтардың тарихи, өркениетіне объективті ғылыми көзқарас 

қалыптастыру жолдарында тарихнамалық талдаулардың орны мен қорытындылары өте 

маңызды. 

Тарихнамалық зерттеулер ғылыми танымдағы жолдың жеткен деңгейін, оның 

шешілген және шешілмеген проблемаларын айқындайды. Сонымен бірге, тарихнамалық 

еңбектерде ғылыми ізденістің жаңа проблемалары мен шешу жолдарын көрсетеді. Осыған 

орай, қазіргі танда еуразияшылдық ой-пікірлерге деген ғылымдағы, саясаттағы көптеген 

ғалымдық ұйымдармен, саясаткерлер әртүрлі пікірлер айтып, бөлісуде. Сондықтан 

еуразияшылдық концепциясы объективті түсінік қаыптастыру мақсатында оның зерттелу 

тарихын, деңгейін анықтау күн-тәртібіндегі өзекті мәселе деп ойлаймыз. 

Кез келген серпінді идеяның шығу тегін тарихи тұрғыдан қарастырсақ, өзінің даму 

кезеңдерін қамтиды. Еуразияшылдық идеясы алғаш рет ХХ ғасырдың бірінші жартысында 

Еуропада қуғында жүрген орыс эмиграннтарының арасында туған екен. Бұл дегеніміз, 

бұрынғы ақыл-ойдағы идеологиялық құндылықтардың өзгеріп, жаңа көзқарастың пайда 

болуымен байланысты туған ерекше идеялардың бірі болды деген сөз. 1921 жылы Еуропада 

жарық көрген орыстың еуразияшыл философтарының осы бағыттары пікірлерін жинақтаған 

«Шығысқа шығу» атты еңбектің «Бұл мақалалар дүниетанудың апатты өзгерісі кезеңінде 

туған дүниелер. Болған және алдағы уақытта болатын өзгерістерден біз саяси, әлеуметтік-

экономикалық дағдарыстарды ғана емес, дүниетану көзқарасында да терең өзгерістер 

болатынын болжап отырмыз» делінген. Демек, мұнда еуразияшылдық идеясының екі кезеңі 

бар. Біріншісі, 1920-жылдары Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернандский дамытқан 

философиялық ой-пікірлер жүйесі болса, екіші кезеңін – 1990 жылдарындағы Л.Н. Гумилев, 

одан кейініректегі ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еуразияшылдық доктриналарын 

теориядан шынайы болмысқа ұластыруға талпынған ерік-жігермен байланыстыруға 

болады[1, 23 б.]. 

Еуразияшылдық – бұл тек географиялық ұғым емес, ол мәдени-өркениеттік 

бірігейлікке деген ұмтылысты да білдіреді. Еуразиялық кеңістікті баяғыда осы жердің табиғи 

ландшафтына бейімделіп, шаруашылықтарын жүргізген халықтар – түркілер, моңғолдар, 

финугорлар және славяндар мекендеген. Соған сәйкес бұл жерде өзге өркениеттік 

бітімдерден өзгеше еуразиялық өркениет пен еуразиялық мәдениет, еуразиялық бірегейлік 

пен еуразиялық философия қалыптасты. Бұл мәдени-тарихи сабақтастық тарих ырғағының 

бойында қалыптасқан құдіретті империялардың құрылуынан аңғарылады. Қола дәуірінде бұл 

кеңістікті біртұтас «андрон мәдениетінің» өкілдері деген шартты атаумен белгілі тайпалар 

мекендеген тарихшы-археологтар дәлелдеп отыр. Дәл осы кезден бастап, яғни біздің 

заманымызға дейінгі бір мыңжылдықтан бастап бұл территория көшпелі және жартылай 

көшпелі мал шаруашылығына негізделген еуразиялық номадизмнің эпицентрі 

болды.Қозғалысы динамизммен, дәстүрі статизммен сипатталып, үш мың жыл бойы 

тұрақтылығын сақтаған бұл әлеуметтік-тарихи формацияны «дала өркениеті» деп атауға 

болар еді [1, 24 б.]. Еуразияшылдық идеясының бастау көздері әр қырлы. Бұл ағым белгілі 

бір ортақ мектепте болмағандықтан. Еуразияшылдар идеясының өкілдері бұл идеяға өз 

жолдарымен келген болатын. Мәселен, П.Н. Савицкийдің ізашарлары В.О. Ключевксий, С.Ф. 

Платонов, М.К. Любавский, Н.П. Кондаков және тағы басқалары болды. Егер 

Еуразияшылдар алдында тұрған «Шығыс-Батыс-Ресей» мәселесін қарастыратын болсақ, 

онда бұл мәселенің басты негізін салушылар болып, Н.Я.Даниловский мен К.Н.Леонтьев 

болып есептеледі. Жалпы, Еуразияшылдық Н.С.Трубецкойдың 1920 жылы басылып шыққан 

«Европа и человечество» еңбегінен басталады. Николай Трубецкой өз еңбегінде 
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батысшылдыққа қарсы шығатын ойларды көрсеткен болатын. Орыс зиялысының «еуропалық 

мәдениет адамзат баласының мәдениеті еместігін, бұл белгілі бір этникалық топтың тарихи 

нәтижесі» екендігі жайлы жариялаған болатын. Сондай-ақ Н.Трубецкой бұл еңбегінде 

барлық мәдениеттер үшін тарихи дамудың нақты бірегей заңдылықтары болмайтындығын 

ескеріп көрсетті. Яғни, оның пайымдауынша кез келген мәдениет бірегей, ерекше болып 

келеді және оны еуропалық мәдениет деңғейі арқылы өолшеуі мүлде кереғар деп есептеді. 

Еуразия идеясының алғышарттары жайлы атақты орыс тарихшысы Н.М.Карамзин: 

«татар-моңғол шапқыншылығы Ресей үшін жойқын атап болып қана қойған жоқ, сонымен 

қатар орыстардың орталықтандырылғанған қуатты мемлекетке айналуына да себепкер болды 

және орыс елі Шыңғыс занның кейбір ел басқару үлгілерін де қабылдады» - деп, Шығыс пен 

Батыстың байланыстарын тарихтың терең қойнауынан алуды жөн көрді. 

Еуразияшылдардың алғашқы еңбектері Кеңес Одағында да назардан тыс қалған жоқ. 

1929 жылы Қызыл профессура институты «Марксизмнің жаңа сынына қарсы» жалпы 

тақырыппен шыққан еңбектердің жинағында жарияланған «Орыс эмигранттарының 

марксизмді сынауы» атты көлемде мақала тұтас еуразияшылдыққа арналып, ол «Еуропада 

болысып жүрген қалың тобыр ақ эмигранттардың ннғұрлым оңшыл бөлігінің, сондай-ақ 

КСРО-дан қуылған неғұрлым кертартпа профессура бөлігінің» ағымы ретінде сипатталды. 

Ресейде еуразияшылдық мәселесі төңірегінде кең көлемде талқылаулар 1990 жылдары 

басталды. Ресейдің өткен, болашағы жайында еуразияшылдық концепциясының саяси және 

идеологиялық негізі «Иностранная литература», «Социально-политический журнал», 

«Вопросы философии» атты ғылыми басылымдарда пікірталастар түрінде өрбіді [9, 195 б.]. 

Тарихи тұрғыдан бүгінде Еуразия идеясының салтанат құруы үшін белгілі 

болатындай концепциялардың ішінен өзінің бар ішкі болмысымен оны игіліккі 

жетелейтіндердің бірі Л.Н.Гумилевтің «Еуразия ырғақтары» атты, өкінішке қарай, аяқталмай 

қалған ғылыми зерттеуі. Магнитафон таспасында ғана қалған нақ осы еңбекте Еуразияның 

жергілікті көне тұрғындары ішіндегі ең көнесі түркілер екендігі айрықша айтылады. 

Л.Н.Гумилев ХХ ғасырдың 80-жылдарының соңында ұмыт қалуға айналған 

еуразияшылдықтың қайта жандануына өз үлесін қосты. Л.Н.Гумилев өзінің этнос, 

комплиментарлық, еуразиялық суперэтностың қалыптасуы, еуразиялық халықтардың даму 

жерінің айрықша жағдайлары туралы ілімінде бірсыпыра еуразияшылдық идеялардың 

теориялық негіздемесін жасады. Ол Ұлы Даланы мекендеуші түрік-моңғол мен 

православиелі Русь арасында комплиментарлық байланыс бар екенін даләлдеп шықты [8, 

180б.]. 

Л.Н. Гумилев еуразияшылыдар туралы алғаш рет 1937 жылы танысқан болатын. 

Еуразияшылдардың кейбір жағдайы туралы пікірлескені үшін әріптесінің сатқындығы 

арқасында тұтқынға алынған болатын. Гумилев тұтқұнан босап шыққаннан кейін 

еуразияшылдар туралы бірқатар мәліметтер жинап, тіпті 1956 жылдан бастап сол кезде 

Прагада өмір сүріп жатқан еуразияшылдық қозғалыстың қалаушыларының бірі П.Н. 

Савицкиймен хат алысып тұрды. Ал 1996 жылы онымен жеке танысу мүмкіндігіне ие болды. 

О.Б. Лавров «П.Савицкий мен Г.В. Вернадский Л.Н. Гумилевтің жұмыстарын мұқият 

бақылап оның концепциясын жоғары бағалады және Еуразия концепциясы Л.Н.Гумилевтің 

бүкіл шығармашылық ғұмырымен ілесіп жүрді» - деп жазған. [5, 145 б.]. 

Л.Н. Гумилев 80 жылдардың ортасында ашық түрде өзін еуразияшылмын деп 

жариялаған болатын. Ол бір сұхбатында өзін еуразияшыл деп атағанда, бұл атаудан 

бастартпайдындығын және бұдан бас тартпауының бірнеше себептерін атап көрсеткен. 

Біріншіден, бұл мықты тарихи мектептердің бірі екендігін және егер өзін солардың қатарына 

жатқызса, керісінше бұл мақтаныш. Екіншіден, бұл адамдардың еңбегін өзі мұқият зерттеп 

шыққан. Үшіншіден Еуразияшылдардың негізгі тарихи-әдістемелік қорытындысымен 

толықтай келісіп, бірақ бұл жерде маңызды қайшылықтар бар деген еді. 

Л. Н. Гумилевтің дала өркениеттерінің тарихына деген өзіндік көзқарастары, ежелгі 

Ресей мен Ұлы дала арасындағы қарым-қатынастың теңдесі жоқ дәлелдерімен, оның тарихи 
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ғылымда жинақталған нақты білім тәжірибесімен жұмыс істеудің пассионарлық авторлық 

әдісі кеңестік ғалымдарды бей-жай қалдыра алмады. 

Лев Николаевичтің ережелеріне деген көзқарасы мүлдем басқаша еді. Гумилевтің өзі 

оның теорияларын ғылыми қауымдастық басқаша қарсы алатындығын мойындады. 

Жаратылыстану ғылымдарының өкілдері оған назар аударуға және түсінуге көп көңіл бөлді, 

ал гуманитарлық ғылымдардың пікірлері бірден поляризацияланған және әлі күнге дейін 

апологетикалық бір мағыналы және шұғыл қабылдамауға дейін ауытқыды. 

Еуразияшылдық концепциясының негізгі идеясы Еуразия – бұл тек үлкен континент 

ғана емес, сонымен қатар оның ортасында қалыптасқан, тарихи кезең ішінде үш рет 

біріктірілген суперэтнос: алдымен оны түрік қағанаты біріктірді, ол сары теңізден Қара 

теңізге дейін жерді қамтыған келесі кезекте түркілердің орнына Сібір моңғолдар келді, содан 

кейін Ресей XV ғасырдан бастап ресей өз бастауын алды. Жаңа держава Түркі қағанаты мен 

Моңғол ұлысының мұрагері болды. Ресей басшылығымен Біріккен Еуразия дәстүрлі түрде 

қарсы тұрды: батыста-католик Еуропа, Қиыр Шығыста - Қытай, оңтүстігінде-мұсылман 

әлемі. Л. Н. Гумилев теориясына сәйкес, Ресей тарихын екі кезеңге бөлуге болады Киев және 

Мәскеу. XIII ғасырда Гумилевтің бойынша Киев пен Русь бір-бірімен үздіксіз соғысатын 

шағын князьдықтарға бөлінді. Славяндар, татарлар, литвалықтар және фин-угор 

халықтарының бірігуінің негізінде жаңа орыс этникалық тобы пайда болды», ол өзіндік 

ерекшелігі мен саяси тәуелсіздігін кез келген уақытта сақтауға тырысты. Бұл даму жолының 

қажеттілігін алғашқылардың бірі болып Александр Невский ашты, ол сол кезде ордамен одақ 

құруды, сол арқылы өз халқының рухани болмысын сақтап қалуды таңдады. Мұндай 

шешімнің дұрыстығын, сайып келгенде, Батыстың ықпалына түскен Ресейдің оңтүстік-батыс 

жерлерінің тағдыры дәлелдеді. Олар өз тәуелсіздіктерін қорғай алмады, орыс халқы үнемі 

қудаланды, Украинадағы ұлт-азаттық қозғалыс болса католиктіктік Польшада басқа батыс 

елдерінің қолдауымен аяусыз басылды [4, 170 б.]. 

Өз зерттеулерінде Л.Н. Гумилев этнографияға тән «кім, не және қайда» сұрақтарына 

ғана емес, сонымен бірге этнология негіздерін - этностардың дамуы мен өзара әрекеттесу 

ғылымын құратын «неге» және «қалай» деген сұрақтарға жауап беруге тырысты. Ғалымның 

негізгі тұжырымдарының бірі - бір қауымдастыққа қолайлы, басқаларға әрқашан қолайлы 

бола бермейді. Гумилевтің ынта-ықыласы оны ешқашан біржақты болуға жетелемеді: ол бір 

этникалық топтың басқаларға зиян келтірмегенін. Ол бірінші болып европоцентристік «қара 

аңыздарға» қарсы татар-моңғол игасы туралы, патологиялық қатыгездік және Ұлы дала 

халықтарының мәдени жетістіктерін бұзуға бейімділік туралы сөз сөйледі. Әрине, бұл 

халықтардың мінез - құлқының стереотиптері Европадан ерекшеленді, бірақ бұл олардың 

нашар болғанын білдірмейді-олар жай ғана басқа болды. 

Батыстағы еуразиялықтар – П.Савицкий мен Г.Вернадский Л.Н.Гумилевтің 

шығармаларын мұқият қадағалап, оның тұжырымдамаларын жоғары бағалады. Мұны 

Прагадан келген ондаған хаттардан көруге болады және олар көбінесе Г.Вернадский жұмыс 

істеген АҚШ-тың(Прага арқылы) толтықтырылып отырды. Г.В. Шетелден келген 

Вернадский Л.Гумилевтің әр мақаласын қадағалап, П.Савицкий арқылы өз пікірін жеткізді: 

«бұл проблемаларға гуманитарлық емес, ғылыми тұрғыдан табиғи жолмен қарау мүмкіндігін 

белгілеу өте маңызды» - дейді. 

1970 жылы Г.В. Вернадский Л.Гумилевке тікелей жүгінеді: «Сіздердің биосфера 

фонында «этнос», «ландшафт» және т.б. ұғымдарын зерттеуді жалпылап, дамытып, 

тереңдетіп отырғаныңызды көремін. Мұның бәрі ойлауға үлкен серпін береді» - деді. (Г. 

Вернадскийдің хаты, 9 шілде 1970). 

Л.Н.Гумилев өзін 20-30 жж. еуразиялықтар жұмыстарының мұрагері және 

жалғастырушысы ретінде сезініп, осы тұжырымдаманы қайта тексеріп, дамыта білді. 

Н.Трубецкой еңбектер жинағының алғы сөзінде ол князь «қазіргі уақытта, әрине ескірген 

еуропалық ғылым деңгейінде жұмыс істеді» - деп жазды [3, 159 б.]. 
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КСРО Ғылым академиясы Тарих бөлімінің меңгерушісі, Археология институтының 

директоры, академик Б.А. Рыбаков жетекші тарихи журналда жарияланған арнайы мақалада 

авторды шежірені өрескел бұрмалағаны, хронологияның өзгеруі, ғылыми зерттеу 

процедурасының бұзылуы, логикаға қарсы күнәлар, дереккөздердің сынына немқұрайлы 

қарау, тар тарихнамалық база және тағы басқалары үшін айыптадыp. 

Рыбаковтың Гумилевтің «адал еместігі» туралы пайымдауының нәтижесінде оны 

«тарихты бұрмалаған» академик Гумилевтің «сүйікті дедукциясына» қатты ашуландырды. 

«Л.Н. Гумилевтің пікірлерінің нақты негізін тексеруге мүмкіндіктері жоқ адамдарды алдау 

әрекеті». Осы және ұқсас ескертулер, ең алдымен, Гумилевтің «Игорь науқанындағы сөздер» 

сюжеттерін түсіндірумен байланысты. Кейінірек Лев Николаевич бұл тақырыпқа қатысты 

өзінің тұжырымын едәуір қайта қарап, «Сөздің» мәтінін XVII ғасырда жасауға 

болмайтындығына көз жеткізді[7, 182 б.]. 

Бірқатар авторлар Л.Н.Гумилевтің құрылыстарынан бас тартты. Я.С.Лурье Л.Н. 

Гумилев сұлбасы фактілерге сүйенетін ғылыми гипотезаларға емес, 

фактілерге кейіннен келтірілетін болжамдарға негізделген деп ойлады Б.А. 

Рыбаковтың сызбасын да сол қатарға жатқызды. 

Оның ғылыми жұмысының барлық дерлік аспектілері «акадимиялық 

қауымдастықтың» жедел реакциясын тудырды. Шығыстанушылар, әсіресе қытайлартар 

«Ұлы Даланың көшпелі халықтарының тарихын» Гумелевтік тұжырымға күмәнмен қарады, 

әсіресе Қытаймен қарым-қатынасында этнографтар этногенездің пассионарлық теориясына 

және оның компоненттеріне теріс реакцияларын білдірді, орыс тарихының мамандары ежелгі 

Ресей тарихының көшпелілермен содан кейін Алтын Ордамен қарым-қатынас тұрғысы 

жағынан қабылдамады. Кез-келген полемика сияқты, ғылыми пікірталас аясында Гумилевтің 

көзқарастарына қатысты даулар сирек болды. Лев Николаевичтің өзі әрдайым жазықсыз 

құрбан болудан қашық болған. Ол қарсыластарына сын тұрғысынан жауап бере алды. 

Гумилевтің өлімінен кейін, ХХІ ғасырда ғана, оның көзқарастарын сынға алу толығымен 

жойылды. Егер КСРО-да Гумилевтің сыншылары оның көзқарастарымен келіспесе, онда 

Ресей Федерациясында Гумилевтің сыншылары оның құрылыстарын әдейі бұрмалап, оларды 

күмәнді тұжырымдарға сәйкестендірді. Гумилев кім болса да, оның кеңестік 

қарсыластарының көз алдында емес еді, бірақ оның еңбектері ешқашан фашистік немесе 

нацистік, ғылыми немесе антропогендік деп жарияланбаған. Сонғы жағдайда кеңес 

авторлары оны орыс ұлтшылдығы үшін айыптады. Олар Гумилевке қарсы қоғамдық-саяси 

оқиғаға айналдыруға немесе ғылыми проблемаларды көпшілікке жеткізуге тырысты. 

Л.Н. Гумилевтің теориялық құрылыстарының әлсіз жақтарын атап көрсеткісі келіп: 

В.И. Козлов кейде оларды ақылды түрде растайды. Ол дәуірге қатысты құмарлықтың 

маңыздылығын жоққа шығарады, өйткені бұл жолы құмарлықтар мүмкін емес және маңызды 

емес - олар шығарылды немесе өлтірілді. Бірақ осыған ұқсас тұжырымдарға Гумилев өзі де 

келді. Нәтижесінде, жай ғана пассинарийлердің болу фактісі таза болжам ретінде В. И. 

Козлов сыналатын авторлар сияқты тұжырымдарға келді диалектикалық және тарихи 

материализм теориясына сәйкес келетін болсақ, оған В.И. Козлов ғана емес, басқа да 

көптеген сыншылар да бас тартты [6, 159 б.]. 

Мұндай тәсіл В.И. Козловқа Гумилевтің пассионарлық теориясына өзінің жағымсыз 

ойын білдірді. Олар келесідей: 

1. Егер Л.Н. Гумилев белгілі бір аумаққа дәл байланған тоғыз пассивті соққыны тапса, 

онда этникалық топтардың барлық жерде және бүкіл тарихи уақыт аралығында, соның 

ішінде құмарлық күйзелістерінен өте алыс жерде пайда болғандығын қалай түсіндіруге 

болады 

2. 1200 жылдық этникалық топтың өмір сүру ұзақтығы дәлелденбеді және 

дәлелденбейді. 

3. Құмарлықтар, оның ішінде Гумилевпен бірге болған адамдар этникалық топтардың 

жаратушысы емес. 
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4. Этникалық топтардың дүниеге келуі мен қайтыс болуы туралы ұғымды кеңестік 

этнографтың: «гуманитарлық қағидалардың беріктігі» оптимизмімен қарама-қарсы қою 

керек. 

5. Гумилев жасаған тұжырымдама тарихтағы ең қанды оқиғаларды негіздейді. 

6. Дәлелдер Л.Н. Гумилевті фашистер оңай қолдана алар еді, олар нацистік 

қылмыскерлер үшін ақтау ретінде қызмет етеді. 

7. Гумилевтің кітабы өте мазмұнды, онда дұрыс пайымдау бар (1974 ж. Мойындауға 

келмейтін конфессиялар, В. И. Козлов 1990 ж. Әлеуметтік және ғылыми шындығын 

ескереді), бірақ ол бейбіт қатар өмір сүрудің жемістігін мойындамайды, 

8. Л.Н. Гумилев азиялық көшпелілердің тарихи және этникалық процестерінің күрделі 

заңдылықтарын ашқысы келді, бірақ ол мұны әлеуметтік деңгейде жасай алмады және 

оларды белгілі бір биологиялық және физикалық-энергетикалық заңдар деңгейінде сызды, 

содан кейін өзі жасаған тұжырымдаманы бүкіл тарихқа таратты. 

9 В.И. Козлов оқырманға Гумилевтің өзі үшін сынға алынған «этникалық емес сыни 

сөздерді» табады деген қорқынышын оқырманға жеткізуден тартынған жоқ, бірақ ол бұл 

қорқынышты жеңіп шықты, өйткені ғылым құрбандықты қажет етеді. 

В.И. Казлов тұжырымдамасына Л.Н.Гумилев жауап берген жоқ. Бұл ретте, оның 

талаптары жауапты талап етеді, кем дегенде, біздің тізімімізде болуы керек. Жауап, біздің 

ойымызша, келесідей болуы керек. Л.Н. Гумилев ғылым тоғыз құмарлық күйзелісті жақсы 

біледі деп айтады, ал басқалары өзі түсіндірген түрлі себептерге байланысты орын алды, 

бірақ ғалымның көзқарасы шеңберінен тыс қалды, Гумилев этногенездің іргелі механизміне 

қызығушылық танытты, ол осы он шоктың нақты мысалдарын жасады. Ол жасаған схема 

(Гумилев өте сүйікті) кез-келген басқа құмарлық жағдайында жұмыс істейтіні анық болды. 

Ақырында, генофондты өзгерте отырып, құмарлық сақтауға және бұзуына, құмарлықты 

итеруден кейін айтарлықтай кідірістен кейін этногенезге жанама әсер етеді. Гумилевтің 

«1200 жылдық өмірі, этникалық топтың абсолюттік жас шегі емес, бірақ статистикалық 

нәтижесі» - деген тұжырыымда болды[8, 129 б.]. 

Гумилев теориясының фашистерге (нацистерге) жақындығы туралы В.И. Козловтың 

интрузивті түрде жарияланған идеясына оқырман назарын аударайық. Төменде 

көрсетілгендей, бұл ой ұзақ өмір сүруге арналған деген тұжымдама білдірді. 

Қорыта келетін болсақ, әлемдік ғылым қауымдастығы ғасырлар бойы әлемдік 

ғылымның және тіпті адамзат өркениетінің дамуын анықтаған ең үлкен әлемдік ашылулар 

мінсіз логикалық пайымдаулардың нәтижесі емес екенін (ғалым ойластырған), екіншіден, 

олар эксперименттен алынған жоқ деп санайды. Олар ойлап табылады, оның ішіндегі уақыт 

пен жағдайлардың маңызы жоқ. Аңыз бойынша Архимед ваннаға түседі, Ньютонға алма 

түседі, Менделеев түс көрген болатын. Көптеген ғалымдар А.Эйнштейннің тәжірибесін 

қайталап, салыстырмалы теорияның эксперименттік тұрғыдан мүмкін емес екендігіне көз 

жеткізді. 

Тұтқындалғаннан кейін түрмеде жатқан Л.Н. Гумилев те өз теориясын ұсынды және 

оған өзіндік түр беруге тырысты әйткенменде, бұл оңай болған жоқ. Бұл факт Гумилевтің 

теориясына нұқсан келтіре ме? Бұл «Эврика!» айқайымен іспеттес, яғни көше бойымен 

жалаңаш жүгіріп жүрген Архимед секілді, алма - И.Ньютонның классикалық механика 

заңдарымен болса. Бірақ Ньютонның заңдары әрдайым және барлық жерде бола 

бермейтіндіктен, Гумилев теориясының өзіндік қолдану саласы бар, оны тек сәйкесінше 

анықтай білу керек.Л.Н.Гумилев зерттеген көптеген нақты тарихи тақырыптары автордың 

этногенез теориясы тұрғысынан шешілмеді. Олардың қатарына бірқатар маңызды және 

ғылыми маңызды мәселелер кіреді, мысалы, далалармен қарым-қатынас, православиелік 

теократия, Оралдан тыс жерлерді Ресейдің отарлау әдістері және т.б. 

Л.Н. Гумилевтің ғылымдағы ұзақ ғұмырындағы жұмысы төңірегінде дау-дамайлар, 

пікірталастар көптеп туындады, соңғысы өздеріңіз білетіндей, қатысушыларға тек 
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шындықты тауып қана қоймай, сонымен бірге дұшпанның беделін түсіретін маңызды дау-

дамай болып табылады. 
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Ғылыми жетекшісі: Жанайхан Е., философия ғылымдарының докторы (PhD) 

Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті 

Павлодар қ. 

 

Ақселеу Сейдімбек қазақтың өлеңін, музыка өнерін, шежіре-тарихын, салт-дәстүрін, 

зерттеп халқының игілігіне қызмет еткен болатын. Ғалым тарихи деректерді зерттеп, ұлы 

даланың ғылыми қазынасын жинап, тарихын түгендеп, ұлтымыздың рухани дүниесінің 

дамуына үлкен үлес қосқан еді.  

Ақселеу Сейдімбектің зерттеулеріндегі біз талдағалы отырған – дәстүрлі музыка 

өнері, оның ішінде әншілік дәстүрдің ерекшеліктері мен мәселелеріне тоқталамыз. 

Жазушының 1970-80 жылдары халқымыздың өнерпаздығы туралы рухани асыл 

мұраларымыздың інжу-маржандарын асқан шабытпен, жазғандығына көзіміз жетеді. 

Мысалы, «Қазақтың ән өнері, оның көл-көсір мол нұсқалары өзінің өн-бойына айырықша 

қастерлі қасиеттер жинақтай отырып, шын мәнінде халық болмысының шежірелі сазы бола 

алған» [1, 15 б.], - деп қазақтың дәстүрлі ән өнеріне өз бағасын беріп кеткен. 

XVIII—XIX ғасырлар мен XX ғасыр басында дүниеге келген әндердің тек қана 

әуендік ерекшеліктеріне ден қойып қоймай, оларды уақытпен шендестіре қарауға мән 

беретін кез келген сияқты. Әсіресе, музыка мен сөз өнерінің XIX ғасырда аста-төк болып 

ақтарылып, қазақ халқының рухани әлеміндегі айырықша жаңғыруында сыр бар.  

Ақселеу Сейдімбек қазақтың музыкалық мұрасын оның ішінде ән өнерін бес мектепке 

бөлінеді деп тұжырымдайды. Бірінші, Қазақстанның орталық және солтүстік өңіріне тән 

әншілік мектебі, екіншісі, Қазақстанның оңтүстік және Жетісу өңірін қамтитын әншілік 

мектебі, үшінші, Қазақстанның батыс өңірін қамтитын әншілік мектебі. төртінші, Сыр 

бойының әншілік-термешілік мектебі, бесінші, Қазақстанның шығыс өңірін, Баян Өлке және 

Шығыс Түркістанды қамтитын әншілік мектеп [2, 169 б.]. Бұл жіктеулер музыкалық өлшемді 

дәлелдермен де, естір құлақтың талғам-танымымен де өзіндік бітім-қасиеттері жеке-жеке 
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әуен-сазын, қайырым-нақысын айқын айғақтай алады. Мысалы, Орталық және Солтүстік 

Қазақстанның өңірінде, өзіндік із қалдыра білген Абай Құнанбайұлы, Біржан сал, Ақан сері, 

Жаяу мұса, Әсет Найманбайұлы, Уәйіс, Ғазиз Файзоллаұлы, Мәди Бәпиұлы, Балуаншолақ 

сынды біртуар дарындар бір-бірінен мейлінше оқшау бітімдегі әнші-композиторлардың 

еңбегін жоғары бағалап кетеді. «Музыкада да ауыз әдебиетіңдегі сияқты тұрмыс-салт 

әндерінің, еңбек әндерінің, балалар әндерінің болғаны аян. Бақсы ойыны, қыздың сыңсуы, 

жесірдің жоқтауы, жар-жардың айтылуы, жарапазан сарыны белгілі бір жүйедегі сөзіне қоса 

ән-әуенсіз болмаған. Сол ән-әуендердің жанрлық, түрлік, өлшемдік бітімдері таза музыкалық 

сарапқа түсіп, таза музыкалық белгілері анықталуға тиіс [3, 379 б.]», - деп  А. Сейдімбек ана 

тілінің тазалығындай, музыка тілінің де тазалығын атап өткен. Әсіресе бұл мәселе қазіргі 

таңда өзінің өзектілігін жойған жоқ. 

А. Сейдімбек өз зерттеулерінде әншілік өнердің дәстүрлі қазақ қоғамында алатын 

орны жөнінде ерекше атап өткен болатын. «Әншілік – үлкен өнер. Қазақ халқының талғам-

түсінігі ежелден-ақ әншілікті айырықша дарын деп есептеп, биік өнерге балаған. Айтулы 

әншілеріне төрінен орын беріп, төбесіне көтере әлпештей білген. Бұл, әрине, бір сәттің ғана 

қолпашы емес, бір кештің ғана «ой, бәрекелдісі» емес, бұл – халықтың қателеспес талғамы 

қалыптастырған ғажайып дәстүрі» [4, 65 б.]. 

Дәстүрлі қазақ қоғамында кәсіби әндерді шығару және орындау тек қана кәсіби әнші-

композиторлардың, ақындардың еншісінде болған. Ән міндетті түрде аспап сүйемелімен 

орындалатын. Қазақтың кәсіби әнші- композиторлары әнді домбыра, сырнай, қылқобыздың 

сүйемелдеуімен айтқан. Аспаптық сүйемел - кәсіби әншілік өнердің ажырамас, маңызды 

бөлігі. «Қазақ әнді негізінен домбыраға қосып айтады. Бұл өзіндік үлгісі бар, ғасырлар бойы 

шыңдалған, қалыптасқан дәстүр. Домбыра- мен ән айту деген сөз - халықтың ғасырлар бойы 

қалыптастырған асыл дәстүрінен қол үзбеу деген сөз»[5, 176 б.]. 

Кәсіби әндер халық шығармашылығынан, сондай-ақ, орындау мәнерімен және 

орындау сапасымен ерекшеленеді. Кәсіби әнді орындаушы міндетті түрде жақсы дауыс иесі, 

ұстаз алдын көрген, және ерекше қабілетті жан болу керек. Кәсіби әншілердің әдемі дауысы 

– дала мектебінде қалыптасқан ерекше «вокалдың» нәтижесі. Ел ішінде әдемі дауыс иелерін 

— «демі зор әнші», «алты қырдан дауысын асырған әнші», «күміс-көмей, жезтандай», 

«көмейіне бұлбұл ұя салған» деп атап жатады [6, 20 б.]. 

Дәстүрлі әншілердің кәсіби ән орындау кезінде дыбыстардың бай палитрасы, 

пианиссимодан екі фортеға дейін баратын динамика, жіңішке нюанстар, әр түрлі дыбыстық 

тембрлер, артикуляциялық техникасын қолданады.  

Кез келген рухани өзгерістер халықтың дәстүрлі өнерін тұғыр етіп қана ілгері дами 

алады. «Халықтың дәстүрден қол үзген өнер бүгіндері әуезі болып жүрген «поп», «шоу» 

музыка сияқты бөгде жұрт өнеріне еліктеуге мәжбүр болады немесе ғұмыры қысқа 

ағымдарға ұрынады. Еліктеушіліктің дәстүрлі өнерді тәрк етуі былай тұрсын, сол еліктеу 

жолында нағыз өнер деңгейіне көтеріле алмайды. Өйткені, кез келген еліктеуші сол еліктеген 

ел өнерінің мәңгілік өкшесінде, жүріп кеткен жолын шиырлап отырады. Демек, әр халықтың 

дәстүрлі өнерінің шешек ата өркендеуі ғана шынайы рухани толысуға үлес қоса алады» [3, 

381 б.], - деп А.Сейдімбек қазіргі таңдағы әншілік дәстүр өнеріндегі ең өзекті мәселе болып 

кеткен тақырыптардың бірін өз зерттеулерінде атап өтеді.  

Әнші шежіре болмаса да, сол айтатын әнінің мән-жайын, шығарушысын, шыққан 

заманын білуге міндетті. Сұлулық сыры ашылмаған ән тындаушының жүрегіне де жетпейді. 

Өкінішке орай, әннің тек тарихын білу былай тұрсын, сөзін дұрыс сақтамай, өз 

талғамыңдағы ұнаған сөзіне әнді салып алып, айта беретіндер де аз емес. Әрине, мұндай 

келеңсіздік, әнге ғана қиянат емес, халықтың рухани шежіресі мен жұртшылықтың талғам-

талабына киянат. Осы жайлы А. Сейдімбек «Жақсы дәстүрге саналы зерде қажет. Жаман 

дәстүрдің жұқпалы аурудай таралуы оңай. Әншінің міндеті — әсем сазды әуенмен 

тындаушыға сұлу сезім сыйлау» [1, 46 б.], - дей келе, бұл мәселелердің барлығы әншілік 

мектепке дерт екенін атап өтеді. Ілгеріде құс жолындай сайрап жатқан Ақан серінің 
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сыршылдығына, Біржан салдың, Мұхиттың өр үніне, Жарылғапберлінің, Үкілі Ыбырайдың, 

Әсет Найманбайұлы сазды әндеріне ұдайы мойын бұрып, сол жақсы дәстүрге жалғас іздеп 

отыру мейлінше қажет. 

Шын мәнінде де қазақтың кәсіби әншілік өнері, оның ерекшеліктері жайында соңғы 

жиырма жыл ішінде айтарлықтай зерттеулер жасалды. Соңғы жылдары дәстүрлі ән 

орындаушылардың ішінде әншілердің ішінен әнші-зерттеушілер шығып, қосымша 

теориялық білім алып, зерттеушілік жолға түсіп, осы өнерді зерттей бастағаны қуантарлық 

жағдай. Осы уақытқа дейін атадан-балаға, ұрпақтан-үрпаққа ауызша түрде жеткен кәсіби 

әншілік өнер, дамуын тоқтатпай, одан әрі өрісі кеңейіп келеді. Кәсіби әншілік өнердің 

тарихы, жеке әншілердің шығармашылық портреті, аспап сүйемелі, әншілік мектептердің 

ерекшеліктері сияқты тақырыптар болашақта ғылыми тұрғыда терең зерттеледі деген 

сенімдеміз. 

Ақселеу Сейдімбек өзінің «Күй шежіре» атты еңбегінде былай деген болатын: 

«Өзіндік қасиеттен айырылған ұлт өледі. Ұлтты өлтірмейтін оның төлтума мәдениеті ғана. 

Сондықтан, азапты өмірді тәңірдің сыбағасына балай жүріп, өткеннің асылдары болашақ 

ұрпақтың жан-жүрегін жылытуы үшін қол жалғап жіберуіміз қажет-ақ» [7, 10 б.]. Бұл сөз 

оның өмірі мен шығармашылығының бағдарламасы іспеттес. 
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Тукбаева Л.И., Төреханова С.Б. 

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері 

Қарағанды қаласы «№103 мектеп-лицейі»КММ 

 

Асыл сөзді іздесең, 

Абайды оқы, ерінбе. 

Адамдықты көздесең, 

Жаттап тоқы көңілге, — 

деп қазақтың көрнекті ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыров жырлағандай, Абайды оқу, 

оның асыл мұрасын өскелең ұрпаққа жеткізу - ортақ парыз. Абай қалдырған рухани мұрадан 

әр заман ұрпақтары өз іздегендерін табатыны және ақиқат. 

«Егемен Қазақстан» газетінің 9 қаңтар күнгі №5 санында Қазақстан Республикасының 

Президенті Қасым-Жомат Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласы 

баршамызға үлкен ой салғаны анық. Аталған мақаладағы: «Біз елді, ұлтты Абайша сүюді 
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үйренуіміз керек. Ұлы ақын ұлтының кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана ойды – 

қазағын, халқын төрге жетелеуді мақсат тұтты» деген жолдарды оқыған кезде жүрегіміз 

толқыды, санамыз сергіді. Абай мұралары екі ғасырға жуық уақытта зерттелді. Абайтанудың 

бастауы, Алаш қозғалысы тұсынан бастау алады. Олай болса, осы жөнінде кеңінен қаузап 

көргенді жөн санадым.  

Қазақ әдебиеті тарихында Абайдың әдеби мұрасын жоғары бағалап, алғаш пікір 

білдірген қалам қайраткері - Алаштың ардақты азаматтары. XIX ғасырдың соңы - ХХ 

ғасырдың басында, яғни отарлық езгі мен ортағасырлық екі жағынан бірдей қысқан қоғам 

жағдайында өмір сүрген ойшылдың алдында Дулат және Мұрат сияқты алыптар салған «Зар 

заман» мектебі, соңында Әлихан, Ахмет, Мағжан, Міржақып, Жүсіпбек сияқты «қажымай 

азаттықтың алтын айына қол сермеп», сол жолда мерт болған қасиетті ұрпақ керегесін 

көтерген жасампаз ойдың биік үлгісі бар еді. Қазақ қоғамдық ойына Абайдың артып келген 

Әлихан, Ахмет, Міржақыптар ақынның ұлы Әбдірахманмен замандас «жаңа жолдың 

басшысы», қайғы-қасіретке бой алдырудан халықтың халінің өзгермесін терең түсінген, 

түсініп, саналы іс-әрекетке бет алған ұрпақ болатын. ХХ ғасырдың басында-ақ Алаш 

арыстарының көшбасшысы Ахмет Байтұрсынұлы Абайға «қазақтың бас ақыны» деген екен. 

Бұл ең жоғарғы баға және үлкен құрмет. Бір ғасырға жуық бұрын айтылған бұл баға Абайдан 

басқа әлі ешкімге берілген жоқ. 

Абай мұрасы жайлы Ахмет Байтұрсынұлынан кейін құнды пікір айтқан адам-

Міржақып Дулатұлы. Оның 1914 жылы 23 шілдеде «Қазақ» газетінде жарияланған «Абай» 

атты мақаласы ақынның қайтыс болуының он жылдығына арналып жазылған. Қазақтың 

классик ақыны Абай дәстүрінің жалғасын алғаш танып, ол туралы жар салып пікір 

білдіргендердің бірі М. Дулатұлы болатын. М. Дулатұлы Абайды оянып келе жатқан қазақ 

халқы әдебиетінің негізін салушы деп таныстырды. «Әдебиетіміздің негізіне қаланған 

бірінші кірпіш-Абай сөзі. Абай аты боларға керек. Абайға шейін қазақта қолға алып 

оқырлық, шын мағынасында қазақ әдебиеті дерлік бір нәрсе болған жоқ еді. Бәлки, мұнан 

кейін Абайдан үздік артық ақындар, жазушылар шығар, бірақ ең жоғарғы, ардақты орын 

Абайдікі»-деген пікір білдіреді [3, 71б.]. Бұған қарап Абайға дейінгі ұлттық әдебиетті жоққа 

шығару деп түсінуге болмайды. Ақынның өзіне дейінгі халық даналығы, ауыз әдебиеті, өзі 

ұлт тұтқан әлем әдебиетінің жауһарлары негізінде жасаған жаңа әдебиеттегі еңбегіне баға 

беру.  

Ж. Аймауытұлы мен М. Әуезовтің («Екеу» деп қол қойған) 1918 жылы «Абайдың 

өнері һәм қызметі» атты мақаласы «Абай» журналының №2 санында жарық көреді. Бұл 

мақалада Ж. Аймауытұлы мен М.Әуезов Абайдың қазақ әдебиетіндегі орнын көрсетеді. 

Абайдың ақындық өнерін өзіне дейінгі әдебиет үлгілерімен салыстыра отырып, өзіндік 

ерекшелігін, поэзияға әкелген жаңалығын атап өтеді. «Абайдың ең бір артық өзгешелігі, 

заманының ыңғайына жүрмей, өзінің «өздік» беті мықты ұстап, ақылға, ақтыққа көңілдің 

шабытына билетіп, көз тұндырарлық кемшілік, міннің ортасында туып, ортасында жүріп, 

үлгілі жерден өрнек алып келген кісідей ашық көзбен қарап, барлық мінді мүлтіксіз 

суреттеуі, шарықтап жүріп қылт еткенді көретін қырағы сыншылдығы... 

Абайдың қиялы шалымды, ойы терең, ақыл-білімнің әр тарауынан көкірегінде асыл 

қазына көп. Сол қазынаны барлық ырғағы, нәзік сыпатымен, қазақтың ұстармаған, 

ысылмаған жуан тілімен биязы ғып шығаруы, әрі ақындығы, қызыл тілді шешендігі» [4, 95б.] 

Осылай Ж. Аймауытұлы мен М.Әуезов Абайдың сыншылдық, ойшылдық, сыршылдығы мен 

тілге шешендігін айтып, оның өзге ақындардан өзгешелігін атап көрсетеді. Яғни ақындық 

қуаты мен шеберлігін, өзіндік ұстаған бетін айқындап береді.  

Абайдан соңғы ақындар шығармашылығы туралы қазақ әдебиеті тарихында алғаш 

ғылыми мақала жазған Ж.Аймауытұлы. Ол «Абайдан соңғы ақындар» атты мақаласында 

Абайдың ақындық өнерін жалғастырып, дәстүр сабақтаған Ахмет, Міржақып, Шәкәрім, 

Мағжан поэзиясына талдау жасайды. Бұл мақалада ХХI ғасырдың бас кезіндегі қазақ 
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поэзиясындағы Абайдың ақындық дәстүрі сөз болып, кеңінен қарастырылады. Абайдан 

кейінгі ақындарды мынадай үш түрлі жікке бөледі: 

1) «Сезімге әсер берерлік суретті өлеңдер көбінесе Мағжан, Міржақып, кейде 

Сұлтанмахмұт һәм Ахмет Мәметовтікі... Бұлар-сыршыл (лирик) ақындар. 

2) Екінші жіктің өлеңшілері- Ахмет Байтұрсынов, Сәбит Дөнентаев, Шәкәрім 

Құдайбердиев, Бекет Өтетілеуов. Бұлардың өлеңі сырты төгілген, сұлу, кестелі, анық, 

халықтың ұғымына, оқуына жеңіл, тәтті. Бұлардың өлеңінің сезім мен қиялға тәрбие-әсері аз, 

ақылға азығы бар. Бұлар-халықшыл (народник) ақындар. Ана ақындардан бұлардың сөзінің 

халыққа бір атасы жақын тұрады.  

Осы күнде сәті кетіп бара жатқан үшінші бір жік бар. Бұл жіктің ақыны ескі өлең, 

жыр-тақпақтарға еліктеп, желе жортақтатып, құбажондап келетін Ғұмар Қарашев»,-дейді [5. 

129б.]. 

Ж. Аймауытұлы ақындардың өлеңдерінің сыртқы мен түріне қарап осындай үш түрлі 

топқа жинақтап көрсетеді. Ақындар поэзиясын мазмұн мен пішініне қарап, әдеби ағымға 

топтастырып бөлудің өзі сол кездегі әдебиет үшін үлкен жетістік. Әдебиеттану ғылымының 

үлкен білімдары әрі әдебиетті терең зерттеп жүрген әдебиет зерттеушісінің қолынан ғана 

келетін іс екені анық. Бұл талап-тілекті Ж. Аймауытұлы білгірлікпен орындап, Абайдан 

соңғы ақындардың тақырыптарын, алған беті мен бағытын айқындап, келешек ұрпаққа 

ұсынады.  

Абайдың ақындық өнері мен ойшылдық кемеңгерлігін дер кезінде дәл танып, қазақ 

әдебиетіндегі жоғары бағасын берген- Алаш әдебиетін жасаған қаламгерлер. Олар Абайдың 

ақындығын үлгі тұтып, дәстүрін жалғастырып, өзіндік жаңалықтарымен қазақ әдебиетін 

байытты. «Абай шығармаларындағы сарын-әуезді, ой-пікірді, идея-нысананы алаш 

азаматтары терең сезініп, тебірене насихаттай білген», - деген академик Р. Нұрғалидің пікірі 

көпшілікке терең қозғау салады [6, 217б.]. Қазақ әдебиетіндегі Абай салған даңғыл жолды 

Алаш қаламгерлері жалғады. Ақынның қоғамдық үні олар үшін үнемі алдыға бастар 

бағдаршамдай болды. Ақын поэзиясының үні өзекжарды мәселелері мен идеялық мақсаты 

олардың шығармаларында өрістеп дами түті. Абайдың азаматтық үнінен қуат алған олар 

бүкіл алаштың басын біріктіруді міндет етті.  

«Абайдың үміт еткен, жасөспірім достары» ойланды және сол Абай аңдатқан рухани 

бостандықты ту етті де, мұқым ұлттық мүддені «Алаш» деген ұранға біріктірді. Мұндай 

азаттық бостандыққа, рухани тәуелсіздікке ұшқын түсірген Абайдың ойлы сөзі еді. Азаттық 

жолына біржола түскен тұсында Әлихан Бөкейханов пен Ахмет Байтұрсыновтың, 

Мұхамеджан Тынышбаев пен Міржақып Дулатовтың, Сұлтанмахмұт пен Мағжанның 

Абайды терең зерттеуі соған дәлел. Демек, Абай қазақтың ұлттық рухын өлтірмей, өсер 

ұрпаққа тірі жеткізген елінің ұлы ұлтжанды тұлғасы» деген ғалым Т. Жұртбайдың сөзінің 

астарында терең тарихтың парақтары жатыр [7, 24б.]. 

«Алаш» партиясы, Алашорда өкіметі туралы күні кешеге дейін тарихи шындық 

бұрмаланып, бетіне қара таңба басылып, қып-қызыл өтірікке былғанып келді. Оларды 

өкіметтің қас дұшпандары етіп көрсетіп, есімдерін мүлде атауға болмастай қатаң тыйым 

салынды. Тәуелсіздіктің таңы атып, тарих парақтарының бет пердесі ашылған тұста, кеңес 

дәуіріндегі идеология үстемдігінің кесірінен бір буын ұрпақ қазақтың елді бастар нағыз 

көсемдері мен зиялы қауымынан қол үзіп қала жаздағанын түсінгендігін білді. Шындығына 

келгенде, Алаш азаматтарының басым көпшілігі ұлт мүддесі үшін аянбай күрескен, сол 

жолда жандарын қиған ерлер екеніне бүгінгі күнде көзіміз жетіп отыр. Олар қоғамдағы 

маңызды мәселелермен айналыса жүріп, қуғын-сүргін азабына қарамастан, әдебиет, 

публицистика, журналистика, сын, ғылым, аударма салаларында бай мұра қалдырып кетті. 

Ел болашағы мен ұлт тағдыры жолында атқарған еңбектерінің тарихтағы маңызы мен 

қоғамдық-саяси қызметі жайлы тарихшы ғалымдар академик М. Қозыбаевтың «Ғасыр 

қасіретін арқалаған арыстар (1994 ж.), М. Қойгелдиевтің «Алаш қозғалысы» (1995 ж.), К. 

Нұрпейісовтің «Алашорда» (1995 ж.) атты еңбектерінде арнайы жан-жақты сөз болады.  
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Алаш арыстары- табиғатынан асыл туған айрықша дарынды жандар. Бұл буын 

өкілдері қазақтың әдет-салтымен тәрбиеленген, мұсылманша хат танып, исламның иманды 

бұлағынан нәр алып, одан кейін жәдидше, орысша оқып, бірнеше тілді меңгерген жандар. 

Олар үлкен мәдени қалаларда білім алған өз заманының көзі ашық зиялылары, сондай-ақ сан 

салалы мамандық иелері екенін де ерешке айтуымыз керек. 

XX ғасыр басындағы ұлттық ояну кезеңінің жаршысы, қазақтың ұлттық әдебиетінің 

классигі дарынды ақын Сұлтанмахмұт Торайғыров Алаштың ардақты азаматтарына жан 

даусымен «Алаштың» деп ұран салды. Ол барлық ерлерді бостандық, еркіндік, елдік қамы 

үшін күресуге, бірігіп тізе қосуға, бір тудың астына бірігуге шақырады.  

Алаш туы астында,  

Біз-алаштың баласы, 

Күніміз туып көгерді, 

Сарыарқаның даласы. 

Ақынның бұрыннан бері ішінде қайнап жүрген бүкіл арманы осылай ұран болып 

шығады. Ол Алаш партиясының ұранын құптап, бостандық жолындағы алдағы күнге артқан 

үмітіне қосылады.  

Қазақ елінің азаттығын аңсаған, ұлттық мүддесін көксеген халқымыздың ардақты 

азаматтары аянбай еңбек етіп, сол жолда жандарын құрбан етті. Алаш қайраткерлері ішінен 

шыққан ақын-жазушылар, сыншылар, ғалымдар мен қазақ әдебиетінің іргетасын қалауға 

елеулі үлестерін қосты. Халқымыздың бай ауыз әдебиетінен, Шығыс пен Батыс әдебиетінің 

алып қазыналарынан нәр алған, Абай дәстүрін өнеге тұтқан Алаш қаламгерлері қазақ 

әдебиетіне озық идеялы, терең мағыналы туындыларымен артынан бай мұра қалдырды. 

«Алаш зиялылары күрделі кезеңде Батыс бағытын ұстанды. Бірақ оған көзсіз еліктеген жоқ. 

Саяси бағыттағы істерін сынай отырып, ғылым-білім мен әдебиеттегі жетістігін насихаттады. 

Әдебиетте көрінген милләтшілдік сарын-ұлтты ұйыстырудың, еңсесін көтерудің, жалпы 

дамытудың амалы еді. Ол елді оятты»,-деп, қаламгерлердің ұстанған бағыты жайлы 

алаштанушы ғалым Д. Қамзабекұлы сипаттама береді [12, 269б.]. Жан-жақты терең білімді 

әлем әдебиетінің озық үлгілерін жетік білген Алаш қаламгерлері ұлт тәуелсіздігі үшін 

жанкешті қоғамдық-саяси істерге араласа жүріп, қазақ әдебиетінің алтын қорына қосылған 

классикалық үздік туындылар әкелді. Олар қазақ халқының өткен тарихын, өмір тіршілігін 

шынайы бедерлеген, көркемдік эстетикалық биіктен көрінетін шығармалар тудырды. «Бұл 

идеялар қазақ әдебиетінде бұрыннан бар үлгілермен қоса жаңа жанрлық формалар арқылы 

жүзеге асырылып, роман, драма, сын түрлері туды. Әлем әдебиетінің классикалық 

шығармалары аударылды. Сөйтіп, әсіресе Абай сабақтарын нысана тұтқан, бұрынғы озық 

дәстүрлерді жалғастырған жаңа сапалы Алаш ұранды әдеби рухани тарихымыздағы ерекше 

кезең болып табылады. Бұл толқын өкілдерін түгелдей дерлік қырып тастағанымен, олардың 

шығармаларындағы рух, идея, нысана кейінгі әдебиетте жалғасын тапты» [10, 12б.]. Алаш 

әдебиетінің рухани тарихымыздағы ерекше кезең екені, ұлттық әдебиеттанудың алтын 

арқауы болғаны белгілі ғалым А. Ісімақованың «Алаш әдебиеттануы» атты ғылыми 

еңбегінде және алаштың ардақты ардагерлерінің тарихтағы орны жайлы Т.Жұртбайдың 

құрастыруымен жарық көрген «Алаш ақиықтары» атты кітабында жан-жақты 

қарастырылған.  

Қорыта келгенде, міне осы жолдарда келтірілген фактілер Абай феноменін терең 

тарихи контекстке, тарихи сабақтастыққа ғана тура түсінуге болатындығы кішкене болса да 

көрсетсе керек. Табиғаттағы сияқты қоғамдық дамуда да себеп-салдарсыз ешнәрсе болмақ 

емес. Осы ұлы да мәңгі жарасымдылық жөнінде ұлы Мағжан поэзия тілімен «толқыннан 

толқын туады, толқынды толқын қуады» дейді. 
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ТӘРБИЕ БАСЫ - ТАЛ БЕСІК 

 

Тукбаева Л.И., Төреханова С.Б. 

қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдері 

Қарағанды қаласы «№103 мектеп-лицейі»КММ 

 

Қазіргі қазақ жастарына дұрыс тәлім - тәрбие беру, тәрбиелеудің барысында Алаш 

қайраткерлері мен қазақ ақындары еңбектерінің алар орны ерекше. Мысалы, бала 

тәрбиесінде тәрбие құралы ретінде  қалам тартқан Абай өнегесі орасан зор. Бар сұлулықты, 

эстетикалық көркемдікті бойына жинаған Абайдың  өлең жолдары кімді де болса рухани 

биіктерге жетелеп, болашаққа деген құштарлыққа ұмтылдырады, саналылыққа тәрбиелейді. 

Отбасының адамзат ұрпағына деген ықпалы мен әсер күшін өмірдегі басқа еш 

нәрсенің күшімен салыстыруға болмайтындай. Өйткені ата-ананың балаға деген тәрбиесінің 

орнын еш нәрсе толтыра алар емес. «Ел болам десең, бесігіңді түзе» – деген нақыл сөз 

отбасы тәрбиесінің маңызын айқындатып тұр емес пе? Атақты қазақ ақыны Қасым 

Аманжолов өзінің жарына арнаған бір өлеңінде:  

« ...Отбасы – шағын мемлекет, 

Мен – президент, сен – премьер», — дегені бар. Шынында, отбасы – ол да бір шағын 

мемлекет. Зерттеу деректеріне сүйенсек, отбасы – бұл мектеп те, ақпарат көзі де, қоғамдық 

ұйымдар да, еңбек ұжымы да, дос-жарандары да, отбасы – бұл әдеп пен өнер кілті. Осыдан, 

педагогтар нақты да дәл тұжырымға келіп отыр: тұлғаның қалыптасу нәтижелілігі ең 

алдымен отбасыға тәуелді. Неғұрлым отбасы жақсы болып, оның тәрбиелік ықпалы ұнамды 

келсе, тұлғаның тән-дене, рухани-адамгершілік, еңбектік тәрбиесінің өнімі де жоғары. Аса 

бір кездейсоқтық болмаса, әр уақыт тұлғаның кемелденуі келесі заңдылыққа тәуелді: жанұя 

қандай болса, онда өсіп, ер жеткен адам да сондай. 

Жаңа заман, жаңа талап. Жаңа көзқарас. Десекте, жас ұрпақ тәрбиесі бір сәт 

босаңсуды, бейқамдықты көтермейтін тіршілік-тынысымыздың аса өзекті тетігі 

болғандықтан ешқашан күн тәртібінен түскен емес. «Бір баланы адам етіп өсіргенше, бір 

шаһар опат болады»- депті көне Шығыс даналары. Осы салыстырудың өзі-ақ баланың шын 

мәніндегі толық Адам болып қалыптасуы қыруар тер төгуді, ауқымы кең, жауапкершілігі 

мол еңбекті қажет ететінін ұқтырса керек. Адамзаттың мәңгілік парызы, өмір-тіршілік 

жалғастығының мұрат-мүддесі болып табылатын - бала тәрбиесінің қыры мен сыры жайлы 

бұрынды-соңғы аз айтылып, кем жазылған жоқ. Қазір ғалымдардың дәлелдеуі бойынша сәби 

жарық дүниеге келмей тұрып, ана жүрегінің астында жатқан кезінен тәрбиені қабылдайды 

екен. Басқаны қайдам, біздің қазаққа бұл жаңалық та, таңсық та емес. Олай дейтінім, 

докторлық, кандидаттық атақтан ауылы алыс, жазу-сызумен айналыспаған қарапайым 

әжелеріміз бүгінгі ғылымға азық-боларлық, талай кітапқа беломыртқа болатын үлгі-өнеге, 

жөн-жобаны қалдырған. Олар ұрпақ тәрбиесін, перзент қамын іште жатқан шағынан бастау 
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керектігін табиғи сезімталдықпен ұққан, өмір тәжірибесі арқылы бұлтартпай болжаған. 

«Іштен қыңыр туғанды тезге салсаң түзелмес» деген көне сөздің қос қыртысты астары тәлім-

тәрбие үлгісі тым ертеден басталатынын анық ұқтырып тұр ғой.  

Адам өзінің бойына жас шағында сіңірген нәрсе ғана берік әрі тұрақты болады. Тіпті, 

сынған ыдыс та өзіне алғаш қолданылған кезде сіңіп қалған иісті сақтайды. Ағаш өз 

бұтақтарын майысқақ шыбық кезінде жоғары, төмен, жан-жағына қалай жайса, уақыты 

жеткенде бұтарлап, кескенге дейін оларды жүздеген жылдар бойына сол күйінде сақтайды. 

Осылайша адамда алғашқы әсерлердің тұрақтылығы, соншалық, олар өзгеретін болса, 

керемет сиқырдың болғаны дер едік. Сондықтан да ол әсерлердің, нағыз даналықтың балаға 

өрімтал жасында құйылғаны абзал. Ақыр аяғында, адам бесіктен белі шықпай жатып, өмірге 

қажетті салауатты ережелерге қаныға сусындамаса, онда бұл өте қауіпті. Халқымыздың 

даналығының айнасы «Ұлың өссе – ұяттымен ауылдас бол, қызың өссе – қылықтымен 

ауылдас бол», «Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» деген аталы сөздері есімізге 

түседі. Бүгінгі күнде бала тәрбиесі ең өзекті мәселеге айналып отыр. Шаранаға біткен 

кезінен-ақ сөйлеп, адал нәсіп тауып, өзімізді әрнеден тия білсек, ұлттық 

құндылықтарымызды сәби бойына сіңіре тәрбиелесек, ең әуелі мұсылманша хат танытсақ 

жағдай басқаша болар ма еді. Шындығында баланың мінез-құлқын, бейімін тану – үлкен іс. 

Бұл баланың келешектегі бағыт-бағдарын анықтамаққа керек. 

Педагог ғалымдарымыз «Тәрбие – аға ұрпақтың жас ұрпаққа қоғамдық-тарихи 

тәжірибені беру процесі, жаңа ұрпақты өмірге, еңбекке дайындау арқылы қоғамның алға 

қарай дамуын қамтамасыз ететін процесс» деп анықтама береді [1, 143б]. Бұдан біз тәрбиенің 

адам өмірінде, тіпті қоғам өмірінде алатын орнының ерекше екендігін байқаймыз. Бала 

тәрбиесінде тәрбие құралы ретінде қалам тартқан Абай өнегесі орасан зор. Бар сұлулықты, 

эстетикалық көркемдікті бойына жинаған Абайдың өлең жолдары кімді де болса рухани 

биіктерге жетелеп, болашаққа деген құштарлыққа ұмтылдырады, саналылыққа тәрбиелейді.  

Абай: «Біреулер құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады?» дей келіп, «Артымнан 

құран оқысын деп тілейді», - дейді. «Артымнан балам құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің 

жақсылық қылған кісің көп болса, кім құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған 

болсаң, балаңның оқыған құраны сені неге жеткізеді? Тірлікте өзіңе-өзің қылмаған істі өлген 

соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма?» дейді. Демек, алдымен өзің жақсы болуың керек. 

Сонда балаң өзі-ақ жақсы болады. Бірінші өзіңді тәрбиеле. Міне, Абайдың бала тәрбиесіндегі 

әуелгі ұстанымы – осы. Бүкіл данаға тән, кез келген нәрсенің өзегінен дөп басатын Абайдың 

даналығына тәнті боласыз. Абайды былай қойғанда, Қорқыт атамыз: «Анадан өнеге алмаған 

қыз жаман» – десе, Дулат ақын: «Ата-анаңды, үлкендерді тыңдап, дана қариялардың ақылын 

алсаң, жақсы азамат болып өсесің, олардың ақыл-кеңесі әр уақытта алдында шырақтай 

жарқырап жанып, жол көрсетіп тұрады. Қисық-қыңыр мінезді бойыңа дарытпауға, теріс 

жолға түспеуге жағдай жасайды», – дейді. 

Кезінде бүтін жер жүзін билемек болған Александр Македонскийдің «Ұстаз бен әке 

бірдей. Әке-шешем мені дүниеге әкелсе, ұстазым Аристотель өмір сүруді үйретті» деген сөзі 

бар. Белгілі тілші ғалым, ағартушы ұстаз, тәржімадан төл туынды тудырған аудармашы, 

көсем сөздің көшін бастаған, өлеңіне азатшыл ойды арқау еткен ақын, елінің ескіден қалған 

сөзін терген ауыз әдебиеті үлгілерін жинаушы, сөз өнерінің қисынын тауып, қиюын ойған 

әдебиеттанушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының «балаға ананың сүтін табиғат береді, рухын 

ұстаз береді» деген керемет сөзі бар. Ал, Алаш ақыны Мағжан Жұмабаев «Қазақтың қаны 

бір, жаны бір жолбасшысы – мұғалім. Еліміздің аз ғана жылдық ояну дәуірінде баға беру 

үшін алты алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын – мұғалімдердікі» деп, ұстаздар 

қауымына, әсіресе әдебиет пәнінің ұстаздарына артылар жүктің ауыр екенін көрсетеді [2, 

59б]. Демек, мұндай жүк арқалаған қауым қазіргі жас ұрпақты тәрбиелеуде 

алашордашылардың еңбектерінің рөлін айтпай кетуі мүмкін емес.  

ХХ ғасырдың бас кезіндегі саяси-әлеуметтік қозғалыс күрт дамып, кеңге қанат жая 

бастауының басты себебі, қоғамдық өмірдің өрінде жаңа тұлғалар көзге түсіп, ұлттық сананы 
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жаңа өріске бағыттауға ұмтылуында еді. Олардың бірі жоғарыда айтып өткен 

А.Байтұрсынұлы әліпбиімізді жасап, қазақ балалары еш қиналмай өз ана тілінде хат таныса 

деп «Оқу құралын» жазса, Ыбырай Алтынсарин «Қазақ хрестоматиясын» жазды. Ақын 

Шихабиддин Маржани: «Өзінің дінін, тілін, елін білгендер ғана орысша оқыса, ол жақсы. 

Оны білмей оқыса, одан қайыр күту қиын» дейді. Сонымен қатар Алаш қайраткері Жүсіпбек 

Аймауытов: «...Естеріңізде болсын: қара халықтың мәдениетті болуынан мәдениетті кісінің 

қазақ болуы қиын, баласына осы бастан ұлт рухын сіңіріп, қазақ өміріне жақындатып 

тәрбиелеу керек. Орыс тәрбиесін алған бала ұлт қызметкері бола алмайды» деп тұжырым 

айтқан.  

Ұлт мақтанышы Абай: «Адам ата-анадан туғанда есті болмайды: естіп, көріп, ұстап, 

татып ескерсе, дүниедегі жақсы, жаманды таниды-дағы, сондайдан білгені, көргені көп 

болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті 

болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрсені 

ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады» – деген [2]. 

Ал, ақын Мағжан жалпы тәрбие мәселесіне қатысты «Жетекші сөзде»: … жер 

жүзіндегі басқа жан иелерімен салыстырғанда, адам баласы туғанда өте әлсіз, зағып, осал 

болып туады. Малдың төлі туа сала аяқтанады. Тауықтың балапаны жұмыртқадан 

жарылысымен жүгіріп кетеді. Ал адам баласы осылай өте әлсіз боп туып, аса сараң 

өсетіндігінен, оның денесіне, жанына азық беріп, өсуіне көмек көрсетпей, яғни оны тәрбие 

қылмай болмайды. – деп жазады 

Бұл турасында Абай атамыздың жиырма бесінші қара сөзінде де «баланы оқытқан да 

жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқыса болады...» деген 

жолдар кездеседі [3, 26б]. Бұлардың бәрінен де болашағымды жарқын етем деген ұлт үшін 

алдымен өзіңді-өзің танырлық білім алу қажеттігін байқаймыз. Осының барлығын ескере 

отырып Алаш қайраткерлерін дұрыс дәріптей білсек, еңбектерінің, алған бағыттары мен 

ұстанған идеяларының қаншалықты маңызды екендігін жас ұрпақтың санасына ұялатсақ, 

еліміздің болашағының жарқын болатыны сөзсіз. Ақын ағамыз Мұхтар Шаханов жазғандай 

«тағдырымызды тамырсыздық індетінен қалқалайтын, демеп жүрер құдіретті төрт 

анамызды», яғни: 

Туған жері – түп қазығы, айбыны, 

Туған тілі – сатылмаған байлығы, 

Туған дәстүр, салт-санасы – тірегі, 

Қадамына шуақ шашар үнемі 

Және туған тарихы, еске алуға қаншама, 

Ауыр әрі қасіретті болса да, 

Төрт анаға өзін жалғай алмаған, 

Пенделердің басы қайда қалмаған? 

Төрт анасын қорғамаған халықтың  

Ешқашанда бақ жұлдызы жанбаған. 

Қасиетті бұл төрт ана – тағдырыңның тынысы, 

Төрт ана үшін болған күрес – күрестердің ұлысы, -  

екендігін аңғартып, көзі ашық, көкірегі ояу ұрпақ тәрбиелесек, қазақ жастарының алар 

асуы, шығар қамалдары биік болады деген үміттеміз. Сонымен қатар, Мағжан Жұмабаев: 

«Бала тәрбиесі – бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін 

өнер. ... бала тар ойлы ақымақ болса, бала кінәлі емес, тәрбиеші кінәлі, бала сұлулықтан 

ләззат ала білмейтін мылқау жынды болса, бала айыпты емес, тәрбиеші жазалы», - деп айтып 

кеткен ғой. Біздің данагөй халқымыз ежелден-ақ бала тәрбиесін болашақ тәрбиесі деп 

түсінген. Сол себепті, жаман мінез, қылықтан сақтандыруда «ұлға – отыз үйден, қызға - 

қырық үйден тыю» салған. Бұл және де біздің қазақ ұлтында бала тәрбиесінің бүкіл әулеттің, 

бүкіл ауылдың асыл парызы болғанын, оған отбасы, туған-туыс, көрші-көлем, ағайын болып 
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ат салысқанын танытады. Өйткені, ол бай іс-тәжірибені, жоғары адамгершілік қасиеттер мен 

ақыл-парасатты, білімділік пен даналықты талап етеді. 

Жастардың бойына ізеттілік, қайырымдылық, кішіпейілділік, әдептілік, елін – жерін, 

Отанын сүюшілік секілді ең асыл қасиеттерді қаны мен жанына сіңіруде осы ата-

бабамыздың салт-дәстүр негізін ұстансақ, өте ұтымды болар еді. «Өткенді жақсы 

білмейінше, келешекке сапар шегу айсыз қараңғыда сүрлеу соқпақ іздеп адасумен пара-пар», 

- деп Л.Н.Толстой айтқандай, ұрпақ тәрбиесіндегі ежелден қалыптасқан халқымыздың жақсы 

дәстүрлері мен тағылымдарын оқып үйреніп, өнеге тұтпай, жастарды ізгілік пен 

парасаттылыққа баулу мүмкін емес. Бүгінде жастарымыз әдет-ғұрып, жөн-

жоралғыларымызды біле бермейді. Көбі ұлттық салтымыз – қазақы қалпымыздан, халықтық 

тәлім-тәрбиеден іргелерін аулақ салатын сыңайлы. Мұны олардың ұлттық салт-дәстүрімізді, 

ата-әжелері ұстанған ұлағат-өнегені тәрк етуі демеске лажың жоқ. Халық тәлімі – тұнып 

тұрған тәрбиенің өзі емес пе? Ананы сыйлау, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсету әу бастан 

бойымызға сіңген адамгершілік әдептері еді. Бабалар жолымен жүрген алдыңғы толқын аға-

әпкелеріміз көштен қалып кеткен жоқ қой. Отбасынан басталатын ұлттық тәрбие – қазір де 

басты құндылықтар ретінде бағаланады. 

Қолымызға қалам алдырған жай, қайсыбір жас аналардың қатыгезденіп бара жатқаны 

болып отыр. Көкек деген құсты білуші едік. Енді «көкек ана» дегенді де естідік. Ата-анасын 

қарттар үйіне өткізетіндердің қатыгездігін санаға сыйдыра алмай жүргенімізде, бейкүнә 

сәбиін қоқысқа тастап жүре беретін мейірімсіз аналардың молайғаны жанымызды аяздай 

қарып түсті. Мұндай қатыгездіктің түп негізі отбасы бере алмаған тәрбиеде жатқан жоқ па 

екен? Жастардың «жылт» еткен сезімдеріне ие бола алмауы, «тастанды» сәбилердің көбейіп 

отырғаны да содан болар. 

Отбасы тәрбиесі дегеніміз – ұлттық дәстүріміз, әдеп-ғұрпымыз, дініміз, қазақы 

болмысымыз да ғой. Бір кездері жас сәбиді кез келген жерге тастап кету түгілі перзентін 

жетімдер үйіне өткізудің өзі ақылға сыймайтын, жантүршігерлік жағдай еді. Ал, енді ол 

бүгінде үйреншікті нәрсеге айнала бастады. Өкінішке орай , ұзақ жылдар ұлттық салт-дәстүр 

атаулыны аяқ асты етіп, ана тілі мен ұлт мәдениетіне дұрыс көңіл бөлінбегендіктен, біршама 

жастарымыздың тілін, дінін, салт-санасын ұмыта бастағаны шындық. Бірақ біз ол үшін 

жастарды кінәлай алмаймыз. Бұның барлығы ұлттық тәлім –тәрбиенің мектептерде, 

отбасында пәрменді жүргізілмеуінен туындаған көріністер. 

Рас, қазір көп ата-ананың күнбе-күнгі тірліктен қолдары босай қоймайды. Ұл-

қызымен емен-жарқын әңгімелесіп, сырласуға да уақыты тапшы. Солай екен деп, халық 

тәлімі мен отбасы тәрбиесі тегершіктерін босаңсытуымызға әсте болмайды. Балаға 

жөргегінде жатқанынан бастап жөндеп тәрбие беруге ден қоятын мезгіл жеткен тәрізді. 

Қорытындылай келе, халқымыз «Балаңды өз тәрбиеңмен тәрбиелеме, өз ұлтыңның 

тәрбиесімен тәрбиеле» деген екен. Осы жерде қазақ халқының ұлы ақыны, ғалым 

М.Жұмабаевтың мына сөзі ойға оралады: «Ұлт тәрбиесі – баяғыдан бері сыналып, көп буын 

қолданып келе жатқан тақтақ жол болғандықтан, әрбір тәрбиеші сөз жоқ, ұлт тәрбиесімен 

таныс болуға тиіс. Және әр ұлттың баласы өз ұлтының арасында, өз ұлты үшін қызмет 

қылатын болғандықтан, тәрбиеші баланы сол ұлт тәрбиесі мен тәрбие қылуға міндетті» деген 

сөзі де соның дәлелі. Сондықтан да сан ғасырлар бойы сұрыпталған ұлттық 

құндылықтарымызды оқу-тәрбие процесіне енгізу арқылы болашақ ұрпақтардың бойына 

дарыту керек. Мәселен мақал-мәтелдерде адамгершілік, имандылық тәрбиесіне байланысты 

әдет-ғұрыптар насихатталса, жұмбақтар мен айтыстарда ақыл-ой тәрбиесі, өлең, жыр-

дастандарда әсемдік тәрбиесінің негізгі принциптері, ал ертегілер халықтық әрбиенің сан 

алуан мәселелерін қозғайтын тәсілдік материал ретінде пайдалансақ деймін. Демек, 

халықтың педагогика– тәлім-тәрбиелік ой- пікірдің ілкі бастауы, халықтың рухани мұрасы. 

Бұл жердегі еске алатын негізгі жайт осындай халықтың мұралардың бәрі бірдей кәдеге 

жарай бермейді, олардың озығымен қатар тозығы да бар. Ең негізгі мәселе – бұларды бүгінгі 

күннің талап-тілегімен байланыстыра пайдалана білу болмақ. Ахмет Байтұрсыновтың 
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«Балам дейтін жұрты болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шығады?» Бұл ойдың түйіні өте 

тереңде жатыр, әрине. Сондықтан, келешек ұрпақ алдында қарыздар болмас үшін, бүгінгі 

күні босаңсып кеткен тәрбиені тез арада жолға қоймасақ, ертең кеш болуы әбден ықтимал. 
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Қазақстан мен Орта Азия халықтарының 20-30 жылдарындағы тарихында ерекше 

орын алатын, өз қызметтерінде таптық белгілерден гөрі ұлттық ұстанымда болған ірі саяси 

қайраткерлердің бірі, XX ғасырдың басындағы қазақтың ағартушылық, демократтық 

бағыттағы оқыған азаматтарының бipi –  Міржақып Дулатов еді.  

Міржақып Дулатов 1885 жылы 25 қарашада бұрынғы Торғай облысы, Торғай уезіне 

қарасты Сарықопа болысында, қазіргі Қостанай облысының Жанкелдин ауданында, 

«Қызбел» ауылының жерінде дүниеге келген. Әкесі Дулат әжептәуір ескіше оқыған, өз 

дәулеті өзіне жетерліктей дөңгелек қана шаруасы бар, тауфихты адам болса керек. 

Балаларының үлкені Асқарды әуелі мұсылманша, сонан соң орысша оқытып, заң қызметіне 

бейімдеп үлгірген Дулат кіші баласы Міржақыпты да сол дәстүрмен ауыл молдасына береді. 

Бірақ Міржақыптың өз айтуынша, екі жыл азап шеккеннен басқа ештеңе ала 

алмағаннан кейін, әкесі оны молдадан шығарып алып, ауылдық мектепте орысша оқытатын 

Мұқан Тоқтабайұлы деген мұғалімге береді. «Менің алғаш білімге көзімді ашқан сол кісі 

еді», - дейтін сөзі оның өнер-білім жолындағы ұзақ жылдар бойғы жемісті ізденістерінің 

бастауы дәл сол Торғайдың өз топырағында жатқанын аңғартса керек» [1, 3 б.]. 

Мұқан мұғалім де, одан кейінгі Ахмет Байтұрсынов, Асқар да мың сегіз жүз 

сексенінші жылдардың басында шаңырақ көтерген сол Ыбырай мектебінің – Торғай 

қаласындағы уездік орыс-қазақ мектебінің түлектері еді. 

1897 жылы ол Торғай қаласындағы жаңағы екі кластық орыс-қазақ мектебіне түседі 

де, бес жыл оқып, 1902 жылы оны ойдағыдай бітіріп шығады. Содан алты-жеті жыл бойы ел 

ішінде, ауыл мектептерінде бала оқытады. Әлі шәкірт жасындағы ұстаз жігіттің кейінгі 

өмірінде кеңінен өріс алған белсенді әлеуметтік, саяси, шығармашылық қызметі, міне, осы 

кездерден басталады. Уақыт жағынан алсақ, бұл – талай халықтардың үстінен небір сұрапыл 

дауылдарды соқтырып өткен ХХ ғасырдың бас кезі.  

Міржақып 1904 жылы алыс та ұзақ сапарға аттанып, сол кезде Арқадағы қазақ 

оқығандарының бас қосатын бір орталығы – Омбы қаласына барады. Бұл бірінші орыс 

буржуазиялық-демократиялық революцияның қарсаңында ел іші дүрлігіп, қоғамдық 

қозғалыс күшейіп тұрған шақ болатын. Соның дүмпуімен қазақ даласында да жұртшылық 
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пікірі ел тағдырына байланысты ірі-ірі әлеуметтік мәселелер деңгейіне көтеріліп, жалпы 

көпшіліктің санасына орныға бастаған. 

Қарқаралыға алғаш келгенде уездік мектептің мұғалімдігінен бастап, аз жыл ішінде 

қалалық училищенің жетекші ұстазына айналған Ахмет бұл кезде бүкіл қыр еліне әлеуметтік 

қозғалыстың беделді басшысы ретінде танылған болатын. Кемеңгер ұстаз бен зейінді 

шәкірттің алғаш рет жүздесіп кездескен жері – Омбы қаласы болды. Дәл сол жолы Міржақып 

Ахмет ағасына еріп, Омбыдан Қарқаралыға беттейді. Осында әуелі астыртын жұмыстан 

басталып, кейін жария сипат алған революциялық, саяси-бұқаралық жұмыстарға белсене 

араласады. Осы жылы патша өкіметіне қарсы халық атынан петиция жазушылардың 

қатарында болады. 

«ХХ ғасырдың бас кезінде Қарқаралыда тұрған Ахмет Байтұрсынов революциялық 

қозғалыстарға қатысады: әуелгі кезде астыртын жұмыс істеп, соңынан 1905 жылғы 17 

октябрьдегі манифест жарияланғаннан кейін, қазақ бұқарасының көрнекті де белсенді 

басшыларының бірі болды» [2]-деп жазды Міржақып Ахмет Байтұрсынов туралы жазған 

өмірбаяндық очеркінде.  

Міржақып осы сапарында қазақ Конституциялық-демократиялық партиясының 

Оралдағы съезіне қатысады да, соның делегаттары қатарында 1906 жылы Петербургке 

барады. Кеше ғана Торғай топырағынан аттанған ауыл мұғалімінің әлеуметтік-саяси 

көзқарасының қалыптасуында, ой өрісінің кеңейіп, ішкі сенімдерінің беки түсуінде бұл 

сапардың шешуші маңызы болғаны анық. Саяси күрескерліктің алғашқы сабақтарын Омбы 

мен Қарқаралыда Ә.Бөкейханов пен А.Байтұрсынов мектебінен алған Міржақып астанаға 

барғанда одан әрі кеңейтіп, пысықтай түседі. Сол замандағы ұлттық, демократиялық 

қозғалыстың басқа да бірсыпыра қайраткерлерімен жүздесіп танысады. Өзін де танытып 

қайтады. 

1907 жылы Петербургте шыққан «Серке» газетінде Міржақыптың «Жастарға» деген 

өлеңінің басылу сырында да осындай сабақтастық қисын бар еді. Ал осы газеттің жарық көре 

алмай кеткен екінші санында Дулатов қаламынан туған «Біздің мақсатымыз» атты бас 

мақала бар екен. Газеттің шықпай жатып тұншықтырылуына басты бір себеп те осы мақала 

болса керек. Өйткені осыдан екі жыл кейін жарық көрген «Оян, қазақ!» атты өлеңдер жинағы 

конфескеленіп, автор патшалықтың әкімшілігі тарапынан саяси қуғынға ұшыраған кезде, 

жандарм қызметкерлерінің тағатын негізгі кінәсінің өзі – сол Петербургте тұтқындалған 

газет мақаласының идеяларын әрі қарай уағыздағандығы деп көрсетілген. Демек, бұл 

мақаланы сол кездегі қазақ қауымында қалыптасып келе жатқан қоғамдық ой-пікірдің, қазақ 

даласында анық бой көрсеткен әлеуметтік қозғалыстың көрінісі деп қарастыруға болады. 

1909 жылы қазақ даласын дүр сілкіндірген үш кітап шықты. Оның бірі - Абайдың 

өлеңдер жинағы, екіншісі - Ахмет Байтұрсынұлының «Қырық мысалы», үшіншісі «Оян, 

қазақ!» атты Міржақып Дулатұлының публицистикалық-лирикалық жинағы. Осындай өз 

тілінде орамды ой, өрнекті айшықтармен, ғибратты нақылдармен халықтың өз сөзін сөйлеп, 

өз рухын жеткізіп отырған кітаптарды қалың қазақ қауымы бұрын көрген емес еді. 

 «Оян, қазақ!» қолдан-қолға, ауыздан-ауызға тарап, оны екінші рет бастыруға тура 

келді. Бірақ бұл кітап үшін патша өкіметі оның авторын қудалаумен айналысты. Міржақып 

жан сауғалап сол 1909 жылғы күзде Қызылжар қаласына келіп паналайды. Ол осы қалада 

дәрігер болып істеп жүрген Жұмағали Тілеулинмен және «Шала қазақ» медресесінің шәкірті 

жас ақын Мағжан Жұмабаевпен танысады. Қызылжарда бақылауда жүрген Міржақыптың 

ресми орындарда жұмыс істеуге мүмкіндігі болмай, ол әуелі кітапханада, кейін аралық сот 

кеңесінде тілмаш хатшы қызметін атқара жүріп, жеке адамдарға жалданып мұғалімдік 

қызмет атқарып, қазақ балаларына орыс тілінен сабақ береді. Осы қалада Хасен 

Пономаревтің медресесі аталатын татар мектебінде де сабақ береді. 

Міржақып сол кездің өзінде өте білімді адам болған: қазақ, орыс, татар тілдерін жақсы 

білген. Ол Қызылжар қаласындағы мұсылман зиялыларының көпшілігімен жақын танысады. 

Оның мол интеллектуалдық қабілетін білген соң, қалада мұсылман кітапханасын ашпақшы 
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болып жүрген татар зиялылары Міржақыпты бірге қызмет істеуге, осы жұмысты бір жөнге 

келтіруге көмектесуге шақырады. Міржақып бұл ұсынысты қабылдайды, сөйтіп осы 

жұмыспен айналысатын қоғамның басқарма мүшесі болып  сайланады.   

Деректерге қарағанда, қоғамның 1909 жылғы 11 қазанындағы отырысында осы 

қоғамның басқарма мүшесі болып 12 адам сайланған, оның ішінде жетекшісі болып 

Міржақып Дулатов сайланыпты. Отырыстың мәжіліс хатына оның төрағасы Саид Сүтішев, 

хатшысы Хафиз Мақсұтов қол қойыпты. Қоғамның бұдан кейін 14 қазанда өткен 

жиналысында Міржақып Дулатовты кітапхана жұмысына жауапты қызметкер етіп сайлап, 

Ақмола губернаторына оны осы қызметке бекітуді сұрап арыз жазу туралы қаулы 

қабылданады. Осындай істермен қатар Міржақып тынымсыз шығармашылық жұмыспен 

айналысады. Осы қалада бұрын жаза бастаған «Бақытсыз Жамал» романын аяқтайды. Бұл 

роман 1910 жылы Каримовтар баспасынан Қазан қаласында басылып шығады. Қазақ 

әдебиеті тарихында тұнғыш роман осылай дүниеге келеді. Романды кезінде Ахмет 

Байтұрсынов, Смағұл Сәдуақасов т.б. жоғары бағалаған. Сол жылы «Бақытсыз Жамал» 

романы бойынша дайындалған пьесаны жас ақын Мағжан Жұмабаев Қызылжар сахнасында 

көрермендерге ұсынады.  

 Әлеуметтік-саяси жағынан алғанда, бұл кезең патшалықтың қазақ даласында 

отаршылықты күрт күшейтіп, шаруашылық жағдайы онсыз да оңала алмай келген бодан елге 

тізесін батыра түскен жылдар еді. Өткен ғасырдың аяқ кезіндегі аты шулы Столыпин 

заңынан кейін қауымнан босатылған орыс шаруалары жаппай қазақ өлкесіне көшіріліп, 

патша әкімшілігінің зорлығымен жергілікті халықтың оты-суы мол, ең шұрайлы жерлері  

жаңа қоныстанушыларға тартып әперілген. 

Бұл жағдай сол кезде көздері ашық, ұлттың сана-сезімдері оянып, туған халқының 

қамын ойлай бастаған қазақтың зиялы азаматтарына қозғау салды. Олар адамзаттың тарихи 

көшінен қағаберіс қалып, марғау жатқан елдің тығырықтан шығар жолын іздестіріп шарық 

ұрды. Сол қапастан құтылудың ең бірінші қамы-ілгергі елдердің қатарына қосылып, өнер 

білімге тартылу деп білген олар өздерінің бұрын өткен ағартушы ағаларының дәстүрін 

жалғастырып, қалың бұқара арасында осы бағытта насихат жұмысын өрістетті. 

Алғашында осындай таза ағартушылық сарында туындап, кейін саяси сипат ала 

бастаған бұл қозғалыс ғасырдың бас кезінде патшалықтың саяси дағдарысқа ұшырауы, елдің 

әртүрлі ұлттық  аймақтарында, әсіресе түркі тілдес  ағайындардың арасында ұлт-азаттық, 

либералдық-демократиялық сарындағы сана-сезімнің ояна бастауы жағдайында анық 

әлеуметтік құбылыс дәрежесінде бой көтере бастады. 

М. Дулатов қазақ басылымдарына, әсіресе «Айқап» журналына үзбей мақала жазып 

тұрады. 1911 жылы «Айқап» журналының №5 санында оның Қызылжардан жіберген 

«Государственная дума һәм қазақ» деген көлемді мақаласы басылып шықты. Оның қысқаша 

мазмұны мынадай: 1905 жылғы бірінші революция дүмпуімен патша халыққа бірқатар 

бостандықтар жариялағаны мәлім. Соның бірі Ресей халықтарының Мемлекеттік думаға 

өздерінен белгілі көлемде депутат сайлауына құқық берілуі болатын. Демократиялық 

қозғалыстың толқыны қайтып, ел іші тыныштыла бастаған кезде, патша өз жарлығын өзі 

бұзып, бірсыпыра бұратана халықтарды Мемлекеттік думаға өкіл жіберу еркінен айырады. 

Солардың ішінде қазақ та бар еді. Осы қорлыққа басының қайғысындай қапаланады, «Бұған 

шыдап отыра бермейік, бүкіл халық болып үн қосып талап етейік» - дейді. Рұқсат беріле 

қалған күнде жоғарғы заңнамалық орынға халыққа шын жаны ашитын және айтар ойын 

дәлелді етіп жеткізе алатын Әлихан Бөкейханов сияқты білімді, білікті адамдарды сайлау 

қажеттілігін айтады.   

Шығармашылықпен қатар Міржақып Қызылжар қаласында отырып, қазақ 

даласындағы әлеуметтік өмірден де қол үзбей, жіті құлақ түріп, халық тұрмысының жай 

жапсарын қадағалап отырды.  Әр өлкедегі ел тұрмысын өз көзімен көру ниетімен 1911 жылы 

қазақ ауылдарын аралап, Қызылжардан Семей облысына қарай саяхатқа шығады. Құпия 

полиция тыңшыларының қатты аңдуына алынған Дулатов 1911 жылы маусым айының жетісі 
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күні Семей қаласына келгенде, ол түскен М.Малдыбаевтың үйіне тінту жүргізіліп, 

тұтқындалады да, 19 ай қамауда отырады. 1912 жылы Орынборға келеді. Осындағы қазақ 

зиялылары ақыл қосып, ел санасын оята беру мақсатымен баспасөз қызметін қолға алуды 

ұйғарады [3, 144 б.].  

1913 жылдың 2 ақпанында Орынбор қаласында «Қазақ» газетінің бірінші саны жарық 

көреді. Газет редакторы болып – қазақтың белгілі ағартушысы әрі ғалымы Ахмет 

Байтұрсынов, екінші редакторы және жауапты хатшысы – Міржақып Дулатов, 

редколлегияның кеңесшісі – Әлихан Бөкейханов болып тағайындалды. 

«Қазақ гезеті» апталық басылым болып шықты. 1913 жылғы ақпаннан 1918 жылғы 

қаңтарға дейінгі кезең ішінде 3000 дана таралыммен 265 нөмірі жарық көрді. Жекелеген 

нөмірлері 8000 данаға дейін жететін таралыммен шықты. «А.Байтұрсыновтың шебер 

басшылығы мен жанқиярлық еңбегінің арқасында,- деп жазды М.Дулатов, - жоқтан барды 

жасаған деуге болатын және патшалық-полицейлік режимнің ауыр жағдайларында тіршілік 

еткен газеттің жабылар алдында өз баспаханасы, қағаздың үлкен қоры, шағын кітапханасы 

болды, таралымы 8000-нан асты» [1, 302 б.].  Редакциялық алқа 1914 жылғы жаңа жылдық 

45-нөмірінде газетті 10 облыстың қазақтары жаздырып алатынын хабарлаған. Бұған қоса оны 

Орынбор, Уфа, Қазан, Петербург, Мәскеу, Томск қалаларындағы, басқа да бірқатар 

қалалардағы, сондай-ақ Түркия мен Қытайдағы оқырмандар алып тұрды [4, 482 б.].   

«Қазақ» газетінің редакторы Орынборда айдауда жүрген кезінде сол кезге қарай 

ағартушылық қозғалыстың танымал көшбасшысы болған, аса көрнекті ақын, көсемсөзші, 

түркі тілінің маманы, М.Дулатовтың анықтауынша, «қазақ әдеби тілінің мектебін жасаушы», 

бірақ ең алдымен – ой өрісі аса кең және ұлт дамуының жолдарын көре білген жалынды 

қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынов болды. 

Азаттық қозғалысының мұраттарына, қазақ халқының топтасуы мен рухани өрлеуі 

мүдделеріне берілгендік, таңғажайып талант және ғылымның көптеген салаларынан 

энциклопедиялық білімділік оны ұлт ағартушылары мен рухани аталарының алдыңғы 

қатарларына шығарды. 1914 жылғы 19 мамырда Баспасөз істері жөніндегі бас басқарманың 

кеңсесі М.Дулатовқа «Қазақ» газетінің екінші жауапты редакторы міндетін атқаруға рұқсат 

етті. «Қазақ» газеті 1918 жылы (№№261-265) Жанұзақ Жәнібековтің редакциялауымен 

шықты.  

ХХ ғасырдың басындағы демократияшыл қазақ зиялыларының бүкіл азаттық 

қозғалысы сияқты, бұл газеттің де жетекші бағытын белгілеуде қазақ халқының бостандығы 

жолындағы аса көрнекті күрескер, саясатшы, экономист, тарихшы, этнограф, 

әдебиеттанушы, статистик-социолог, көсемсөзші, энциклопедиялық тұрғыдағы ғұлама 

Ә.Бөкейханов зор рөл атқарды. 

Біртұтас болып біріккен ғажайып үштік – А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ә.Бөкейханов 

қалың қазақ елінің мүддесін білдіріп, оның шамшырағы болған ғасырдың ұлттық газетін 

құра білді [5, 3б.]. Олар «Қазақ» газетінің төңірегіне қазақ демократиялық зиялыларының 

бүкіл бетке ұстарларын, соның ішінде Шәкәрім Құдайбердиев, Мағжан Жұмабаев, Ғұмар 

Қарашев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Жүсіпбек Аймауытов, Бейімбет Майлин, Жақып 

Ақбаев, Халел Досмұхамедов, Сәбит Дөнентаев, Мұстафа Шоқай, Мұхамеджан Тынышбаев 

және басқа да көптеген көрнекті қайраткерлерді топтастыра алды. Дегенмен де, негізгі 

идеялық-теориялық салмақты А.Байтұрсынов, М.Дулатов, Ә.Бөкейханов көтерді. Зерттеуші 

Қ.Атабаевтың деректері көрсетіп отырғандай, «Қазақ» газетінің беттерінде жарияланған, 

бүгінгі күні қолда бар және «Қазақ» басылымы жинағында келтірілген материалдардың 

жартысынан астамын солар жазған [6, 210 б.]. Тек А. Байтұрсыновтың өзі «Қазақ» үшін 200-

дей мақала жазған. 

«Қазақ» газеті ХХ ғасырдың басындағы азаттық қозғалысының стратегиясын анықтап 

берді, Мемлекеттік Думаның жұмысына, оның мінберінен қазақ халқының мүдделерін 

қорғау мәселелеріне ерекше мүдделілік танытты. Газет өзінің нысаналы жарияланымдары 

арқылы ұлттың тарихи санасын қалыптастырды, Абай сияқты аса көрнекті тұлғалардың 
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өмірі мен қызметі үлгісімен ұлттық мақтанышқа тәрбиелеу міндеттерін белгіледі, Абай 

даналығы деңгейіне көтерілуге, өз халқының қамын ойластыруға, оның дәстүрлерінен, 

гуманистік принциптерінен таймауға шақырды. Газет демократиялық, тәуелсіз мемлекет 

орнату үшін бірінші кезекте ана тілі мен әдебиетін білу, кәсібилік, ұлттық экономиканың бай 

болуы қажет екенін дәлелдеді. 

1916 жылғы 16 маусымдағы қазақ жігіттерін тыл жұмыстарына алу туралы патша 

Жарлығына қатысты газет, бұл Жарлық шыққанға дейін де, одан кейін де қазақтарды 

армияға шақыру туралы мәселені талқылап, оларға қазақ әскерлері мәртебесінің берілуін 

талап етті. Ол халықтан империяның боданы ретінде өз отандастарының Отан қорғау 

жөніндегі тағдырына ортақтасуына тура келетінін жасырмады. 400 мыңдық армия жасақтай 

алатын ұлтқа айналған соң, ол соғыста жеңген жағдайда империя құрамында дербес 

автономияға үміттене алар еді. 

Газет нақ сол баламаны негізге алып және көп адамның құрбан болуы жөнінде 

орынды қауіптеніп, 1916 жылғы оқиғалар жөнінде де принципті көзқарас ұстанды. Ол 

қазақтарды майданға алу мерзімін кейінге қалдыруға дейін барып, жанжалды шешудің 

бейбіт жолдарын іздестіруді, өкіметпен келіссөздер жүргізуді ұсынды. «Алаш» партиясы мен 

Алашорда бостандықты жеңіп алуға және қазақ мемлекеттігін қайта туғызуға тарих берген 

мүмкіндікті қайткен күнде де ақырына дейін пайдалануға ұмтылып, тағдырлы шешімдер 

қабылдаған екі орыс революциясы кезеңіндегі «Қазақ» газетінің рөлі баға жеткісіз еді. 

А. Байтұрсынов пен М.Дулатов ХХ ғасырдың басынан 30 жылдардың соңына дейін 

саяси оқиғалардың бел ортасында жүрді, сол үшін 1907 жылдан бастап А.Байтұрсынов, ал 

1911 жылдан бастап М.Дулатов қуғынға ұшырап, бас бостандығынан айырылып, кейін қазақ 

даласынан тысқары жерлерге жер аударылды және оларға «саяси сенімсіз» деген айдар 

тағылып үнемі патша үкіметінің бақылауында болды. 

Республикадағы мәдениет революциясы ісіне белсене ат салысып жүрген кезінде 

Міржақып Дулатұлы Сталин-Голощекин озбырлығының қармағына ілінді. Баяғы өткен 

окиғалардың жаңғырығы қайта қоздырылып, 1928 жылдың желтоқсанында бір топ қазақ 

оқығандары қатарында тұткынға алынды. 1930 жылы ОГПУ коллегиясының үкімі бойышпа 

әуелі ату жазасына кесіліп, кейін бұл үкім 10 жылға абақтыға қамау жазасымен 

алмастырылды. Ақтеңіз-Балтық каналының құрылысы бойында Сосновск станциясындағы 

лагерьде «жазасын» өтейді. 1935 жылы казанның 5-і күні, елу жасқа толуына бір ай калғанда, 

осы лагерьдің лазаретінде ауыр науқастан қайтыс болды. 

Арада 73 жыл өткеннен кейін ғана «халық жауы» атанған Міржақып Дулатұлы 

ақталып, оның сот ісін жан-жақты тексере келе, Қазақ КСР-інің Прокуроры 1988 жылғы 27 

қазан күні тиісінше наразылық білдірді де, Республика Жоғарғы сотының коллегиясы сол 

жылғы 4 қараша күні қылмыс құрамы болмағандықтан М.Дулатовты біржолата ақтап, шешім 

шығарды.   

Алаш зиялылары казақ елін отарлық езгіден азат ету, қазақ қоғамын орта ғасырлық 

мешеуліктен өркениетті әлеуметтік - экономикалық және мәдени даму жолына шығаруды 

мақсат етті. Олар біртұтас халықтық мүддені көздеді. Кеңестік кезеңдегі «ұлтшылдар», 

«оңшылдар» атанған ұлттық зиялылар алашорда зиялылары ұстанған ұлттық бағыттың 

занды жалғастырушылары бодды. Осылайша өз заманында ұлт азаттығы жолында халқына 

қалтқысыз қызмет еткен зиялыларымыздың ел тұтастығы мен дамуы жолында жер, су, оқу-

ағарту ісі, тіл мәселелерін алға тартып, «Алаш бағдарламасын» құрып, жалпы қазақтардың 

съезін шақырулары қоғам дамуының ілгерілеуіне, болашақ тәуелсіз мемлекеттің іргетасын 

калауға айтарлықтай зор үлес қосты.  Сондықтан да бүгінгі күні өз халқының тәуелсіздігі 

мен болашағы үшін күрескен алаш зиялыларының есімдері, олардың ұлтгық мүдде 

жолындағы белсенді қоғамдық-саяси қызметі мен қайраткерлігі Отан тарихында ерекше 

орын алып, зор тарихи маңызға ие. 
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Под историческим знанием в науке понимается совокупность представлений 

общества в целом и его социальных групп в отдельности о своём прошлом и всего 

человечества. Каждая национальная и социальная общность обладает определённым кругом 

исторических представлений о своём происхождении, важнейших событиях в своей истории, 

деятелях прошлого, о соотношении своей истории с историей других народов и всего 

человеческого общества. Именно благодаря этому данная общность людей осознает себя как 

народ на основе знаний своего места в мировом историческом процессе. По мнению 

казахстанского историка Абылхожина Ж.Б., «История есть одно из мощнейших средств 

мобилизации чувства коллективной идентичности, которое способно в равной степени 

выступать орудием как интеграции и созидания, так и раскола общества (особенно 

полиэтнического и социокультурно-гетерогенного). Самопризыв медиков «Не навреди» в 

еще большей степени актуальное кредо для историков, ибо они аппелируют не к отдельному 

больному, а к прислушивающемуся к ним обществу. И поэтому всем нам (историкам – авт.) 

надо проникнуться чувством понимания этой социально значимой функции  [1, с. 49]. С ним 

соглашаются российские историки, констатирующие огромный потенциал исторической 

науки, оказывающей мощное воздействие на общественное сознание: «История, или картина 

прошлого, является частью социального сознания, элементом политико-идеологических  

представлений и исходным материалом для определения стратегии социального развития. 

Без истории невозможно формирование социальной идентичности и представления о своих 

перспективах ни для отдельного сообщества, ни для человечества в целом» [2, с. 9]    

Феномен понятия «историческое знание» в контексте модернизации общественного 

сознания в глобальном масштабе предполагает уже само понимание греческого глагола 

«история» как «рассказываю, допытываясь». Это обозначение противостояло у Геродота 

рассказу как мифу, который из предыдущего опыта предстояло лишь запоминать. Опыт как 

основа историописания начал впервые закладывать разграничение методологии истории 

простого стремления сохранить знания о прошлом, переводя его в прозу и истории как 

знания о преемственности прошлого и настоящего. 

Геродот был первым универсальным историком, который не ограничивал свое 

историописание лишь границами отдельного народа или государства, в центр своего 
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исследования он поставил человека. Великий труд Геродота «История» представляет 

решительный  переход от «описания земель» к истории в собственном смысле слова, как 

повествование о цепи взаимосвязанных событий, причинно обусловленных и приводящих к 

определенным последствиям, чаще всего непредвиденным [2, с. 50]. 

Параметр не просто истории, а всеобщей/всемирной истории был заложен греком 

Полибием, который как историк стал апологетом развития истории в русле и под контролем 

древнего Рима. Сутью стало историческое знание о смене форм государственных состояний, 

не  просто как плохих на хорошее, но в определенном цикле, которое предполагает варианты 

всемирной истории. Таким образом, историческая методология получила проблему 

историописаний в инвариантном плане. 

Вклад Полибия также заключался в понимании истории в современном смысле слова 

– и как исследование особого рода, посвященное делам человеческим, и как форму мысли, 

имеющую универсальную ценность для человеческого духа. По его мнению, познание 

прошлого более всего способно послужить пользе человечеству [2, с. 56]. Он считал, что 

главная цель историописания заключается в пробуждении патриотизма и обучении 

искусству политики [2, с. 58] . 

Средние века остались на позиции цикличности, поставив в  основу проблему 

методологического значения прежних книг (не только самих историй, но и Библии, Корана, 

Трипитаки и др.). 

Лишь к новому времени появляется изучение исторических вопросов в трактатах, 

причем довольно много трактатов посвящены проблемам методов в плане историописания. 

В этот период историческое знание получило не только актуальную новоисторическую 

проблематику, но и переход к перспективной взаимосвязи историописания и применения его 

результатов для оценок развития всемирных процессов. Одни предполагали в этой 

перспективе господство исторически преемственной интерпретации источников, другие 

были озабочены проблемой взаимосвязи источниковых фактов и развивающихся событий, 

третьи  интересовались возможной перспективой гуманитарно социологического и 

гуманистически технократического содержания длительности исторических процессов. В 

дальнейшем в новейшей истории соотнесение методологии  истории и исторического знания 

получило контекст эволюции и революций. Данная тематика продолжена как для ХХ века, 

так и для ХХI века.  

В Советском Союзе до 1963 года не задавались проблемами определения 

исторического знания. В 1963 году в Институте философии Академии наук СССР прошел 

семинар по философским проблемам исторической науки. По его итогам и в плане развития 

дискуссии в 1969 году вышла коллективная монография «Философские проблемы 

исторической науки», в которой были опубликованы выступления наиболее значимых 

авторов, занимающихся в то время проблемами определения истории, - А.В. Гулыга, А. 

Гуревич, Б. Поршнев, А. Ракитов, Ю. Левада и др. [3] 

Ю. Левада, рассматривая историческое сознание и его трансформацию, отмечал: 

«…объектом отображения в историческом сознании всегда служат определенные моменты 

прошлых состояний общественной системы» [3, с. 39]. 

Это положение стало одним из определяющих при формировании базы актуализации 

нашего проектного исследования по характеристике исторического знания. В другой своей 

статье, Ю. Левада отмечал: «речь идет не об извлечении из истории философских выводов… 

и не об ориентации общественной деятельности по компасу «прогресса»… Речь идет о 

конкретно практическом применении выводов по категории исторического знания на службу 

практическим потребностям общества, на воссоздание картины мира, адекватной 

действительности. И тем самым, закладывание основы для правильных решений, 

принимаемых человеком» [4, с. 192].  

Наиболее традиционен был с точки зрения философской позиции в обозначении 

исторического знания А.В. Гулыга: «Историческое знание носит характер объективной 
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истины, но применение этой гноселогической категории знания о прошлом имеет свою 

специфику, к сожалению, еще недостаточно изученную» [3, с. 45]. Далее А.В. Гулыга видит 

эту трудность не в выяснении обоснования исторического знания событиями прошлого как 

истории, а в работе историков, разрабатывающих на основе источников исторические факты: 

«Историческое знание, даже на уровне эмпирическом отягощено интерпретацией» [3, с. 46]. 

Другими словами, А. Гулыга обозначил  рамки абсолютной истины и истины относительной 

относительно основного состояния исторического знания.  

Так, аппелируя к такому факту истории как Нюрнбергский процесс и его всемирно-

историческому значению как факта всемирной истории, важного для сохранения 

исторической памяти о Второй мировой войне для поколений XX-XXI вв. А. Гулыга 

отмечал: «Вообще говоря, объектом отображения в историческом сознании всегда служат 

определенные моменты прошлых состояний общественной системы…Это могут быть 

ближайшие прошлые состояния…, которые воспроизводятся в ближайшем будущем. Здесь 

перед нами не только короткая память общества, но память, обеспечивающая лишь 

воспроизводство сложившегося типа общественных отношений. Предпосылкой развития 

научного подхода к истории, таким образом,  служит изменение исторического сознания в 

обществе» [3, с.46].  

На этом фоне обостряется проблема параметров всемирной истории как истории мира 

(например, по методологии Фоменко-Носовского) [5]. Ретроспектива и преемственность в 

истории из-за новых методик отменяется и связь источника и историописания как 

фундамента прежней всемирной истории подменяется историческими фантазиями в духе 

романтических манифестов. Такое положение характерно и для исторической науки 

Казахстана, о чем свидетельствует, в частности, появление ряда работ и статей, в которых 

дается критика так называемой мифологизации истории [6]. 

В частности, по мнению, казахстанского историка Н.Э.Масанова, мифологизация, с 

одной стороны, представляет собой «своеобразный способ интерпретации исторических 

процессов массовым обыденным сознанием, как правило, не способным подняться до 

научно-обоснованного понимания истории». Но, с другой стороны, по его мнению, она 

является «для части интеллигенции естественным способом обоснования, часто ложной 

исключительности и историчности своего этноса, уникальности его истории и культуры» [7, 

с. 52]. Помимо этого, мифотворчество выступает в качестве отрицания марксисткой 

методологии, являвшейся господствующей длительное время в советской исторической 

науке. От советских историков ждали в первую очередь исследований «актуальных» тем в 

свете политического момента, например, прославление советского народа и его героев, 

возвеличивание достижений Советского Союза в разных областях человеческой 

деятельности, представление истории народов СССР как единого процесса, критика всего 

«западного», подчеркивая при этом превосходство всего «советского». В этом и заключалась 

польза истории как науки – реагировать и отражать в каждый момент времени «новые 

повышенные требования, выдвигаемые интересами развития советского общества и 

советской науки» [Цит.: 8, с.54]. Советской исторической науке отводилась роль одного из 

важнейших участков общего «идеологического фронта», формирующего символический 

капитал, используемый властью для легитимизации и упрочения своих позиций. Как 

отмечает Нуралла-Ходжаева Н.Т., «Советская национальная политика была одним из 

мощных европоцентристских аспектов тотальной мобилизации населения для строительства 

государства и всестороннего экономического прогресса» [9, с. 57], где ключевая роль 

истории как науки заключалась в создании «целесообразных» настоящему моменту 

исторических образов, рассматриваемых и используемых как эффективные средства в 

формировании общественного сознания. 

Поэтому в 90-х годах ХХ века мифологизация национальной истории в странах 

Центральной Азии, в том числе и в Казахстане, стала попыткой поиска и осмысления своего 

места во всемирной истории. Отсюда следует, что мифологизация – это естественный 
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процесс, предшествующий научному познанию, она заостряет внимание общества на 

актуальных проблемах истории, привлекает к ним познавательный интерес как стороны 

профессионального сообщества историков, так и просто любителей истории.  По мнению 

Масанова Н.Э., «мифологизация – детство нашего общественного сознания. Она, как 

правило, предвосхищает и во многом сопутствует развитию полновесного исторического 

знания» [7, с. 52]. 

Схожая точка зрения встречается в трудах таджикских коллег, характеризующих 

мифологизацию истории как процесс деколонизации всего спектра исторических знаний в 

центральноазиатском регионе, долгое время находившегося в колониальном состоянии [10, 

с. 17].   Однако, если колониализм заканчивается с провозглашением независимости 

колонии, то колониальность как модель власти и образ мышления продолжает работать и в 

экс-метрополиях, и в экс-колониях. Это позволяет говорить о «колониальности» знания, в 

том числе исторического, обусловленного последствия европоцентризма. Термин 

«колониальность» был предложен перуанским социологом и политологом, одним из 

теоретиков миросистемного анализа и зависимого развития Анибалом Кихано (Anibal 

Quijano). По мнению перуанского ученого, «самая мощная черта европоцентризма - это 

навязывание искаженного взгляда на доминируемых, что заставляет их смотреть на себя 

глазами доминирующего, что блокирует и скрывает автономную историческую и 

культурную перспективу доминируемых при нынешней структуре власти» [11]. А. Кихано 

отмечал проявление «колониальности» в трех сферах: в политике, экономике и знаниях.  

Применительно к области знаний данное мнение ученого помогает понять важную 

характеристику колониальности в глобальном масштабе, которое заключается в том, что  в 

национальных государствах процессом производства знаний, в том числе исторических 

знаний, управляет верховная власть. Данный феномен был зафиксирован в Центральной 

Азии ещё при царской администрации, когда вместе с потоком интеллектуальной 

российской продукции была сформирована «колониальность знаний», проявляющаяся в 

гегемонии европейской модели знаний [10, с. 18]. В конце ХХ - начале XXI вв. основой 

официального академического знания являлся теоретический материал, который был создан 

еще в период Советской власти, и не подвергался изменению, испытывая на себе влияние 

сложившихся стереотипов, навязанных европейской мыслью, в частности концепция 

человечества, согласно которой население мира делится на низшее и высшее, 

иррациональное и рациональное, примитивное и цивилизованное, традиционное и 

современное.   

Поэтому, по мнению таджикского ученого Нурулла-Ходжаевой Н.Т., 

«…модернизация не исчерпывается созданием национального государства, ни, тем более, 

слепой верой в успех общественного развития благодаря независимости» [10, с. 18]. 

Обретение независимости и создание национального государства  тесным образом связано с 

поиском своего оригинального пути развития и освобождения своих знаний от 

колониального прошлого. В первые годы независимости в Республике Казахстан главный 

акцент делался на политическую и экономическую модернизации, однако реалии 

современного этапа развития выдвинули на первый план необходимость опережающей 

модернизации общественного сознания, которая должна стать сердцевиной 

модернизационных процессов [12]. В качестве определяющего условия модернизации нового 

типа должны стать сохранение своей культуры, собственного национального кода. Первый 

Президент Н.А. Назарбаев в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» утверждает: «Без опоры на национально-культурные корни 

модернизация повиснет в воздухе. Я же хочу, чтобы она твердо стояла на земле. А это 

значит, что история и национальные традиции должны быть обязательно учтены» [12].  

В разные годы в Республике Казахстан предпринимались шаги по деколонизации 

истории казахской государственности, что нашло отражение в государственных проектах и 

программах «Год истории Казахстана» (2000 г.), «Мәдени мұра» (2004-2011 гг.), «Мәнгілік 
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Ел» (с 2012 г.), «Рухани жанғыру» (с 2017 г.), которые были нацелены на глубокое и 

всестороннее изучение и восстановление национальной истории и исторической памяти, 

изучение и сохранение историко-культурного наследия.  

Но вместе с тем, известный историк и теоретик культурной антропологии А.Я. 

Гуревич писал: «Было бы наивным воображать, будто историческое знание сумеет когда-то 

полностью избавиться от мифотворчества или влияния от мифов, возникших помимо него. 

Единственная панацея от этого бедствия видится…в неустанной саморефлексии историка, 

критически проверяющего те из мифов, которые не выдерживают критики. Поэтому 

эпистемологический самоконтроль представляет собой важную и неотъемлемую сторону 

исторического исследования на всех его этапах – от постановки проблем и отбора 

источников до формулировки гипотез и окончательных выводов» [Цит: 6, с. 45]. Данное 

обращение видного историка еще раз акцентирует наше внимание на ответственности 

профессиональных историков в изучении и освещении национальной истории. 

Таким образом, анализ трудов отечественных и зарубежных ученых, проведенные 

исследования позволяют утверждать, что историческое знание, историческое образование, 

патриотическое и поликультурное воспитание могут противостоять духовному кризису, 

помочь в формировании обновленного национального сознания. Для этого необходима 

программа воссоздания преобразовательного характера гуманитарных наук, в том числе 

истории, побуждающих к действию и обращенных в будущее. 
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ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ - НИГМЕТ НУРМАКОВ 

 

Турсынова Ж.Ж., к.п.н, 

руководитель Государственного архива 

Карагандинской области 

 

В условиях возрастания информационного потенциала нашего государства возрастает 

роль и значение документов личного происхождения, являющихся неотъемлемой частью 

историко  - культурного наследия нашего государства и составной частью Национального 

архивного фонда Республики Казахстан. В современном мире наблюдается  общая тенденция 

- растущий интерес к документам личного происхождения. Документы личного 

происхождения отражают время, определенный исторический период, являются социальным 

срезом общества. Через судьбы людей отражается и прослеживается  время, социальная и 

политическая обстановка в стране, настроения, мировоззрение общества.  

Документы личных архивов Государственного архива Карагандинской области 

представляют разные направления общественной, экономической, социально- культурной 

жизни региона.  

Документы фондов личного происхождения жертв политических репрессий, 

несомненно, позволят значительно расширить введение в научный оборот новых 

документов, использовать их для исследований и публикаций этого периода истории нашей 

страны. Тот народ достоин уважения, который уважает своих великих людей, дарования, 

таланты, своих ученых, писателей, мыслителей. 

К наиболее значительным фондам, относящимся к этому мрачному периоду истории, 

личный фонд видного и государственного деятеля, революционера Нурмакова Ныгмета 

Нурмаковича, чья жизнь тесно связана с историей развития Казахстана. 

Нурмаков Ныгмет Нурмакович родился в 1895 году Каркаралинске. После окончания   

русско- казахского училища он поступил в  Омскую учительскую семинарию, где вместе с 

С.Сейфуллиным, М. Жумабаевым, А. Досовым, М. Саматовым участвовал в создании 

нелегальной организации казахской молодежи «Бірлік». В 1915-1918 гг. будучи  учителем в 

родном городе, создал организацию «Дала одағы», которая вела агитационную работу 

против царского указа о привлечении казахов на тыловые работы. Затем, он два года работал 

в должности секретаря Каркаралинского уездного военревкома, возглавлял Верховный 

революционного трибунала КАССР, нарком юстиции, прокурор, одновременно редактор 

газеты «Қазақ тілі» и журнала «Қызыл Қазақстан» (1921-1924). 1924-1929 гг.- заведующим 

отделом агитации и пропаганды Казкрайкома партии, председателем Совнаркома КАССР. 

Активный сторонник советской власти, он верил, что началось новая эпоха 

возрождения на основе демократии и гуманизма. Эту веру укрепляли восстановление 

территориальной целостности Казахстана и создание автономной республики. Кроме того, 

он принимал непосредственное участие в решении о переносе столицы КАССР из Оренбурга 

в Кызылорду, а затем Алма-Ату, возглявлял комиссии по разработке проекта первой 

Конституции и созданию казахского алфавита. Под его руководством в короткий срок 

осуществлен перевод делопроизводства на казахский язык в судебно-следственных органах. 

В 1929 году он был направлен на учебу в Коммунистический университет при ЦКВКП (б), 

по окончании которого до 1937 года был заместителем секретаря ВЦИК заведующим 

отделом по делам национальностей Президиума ВЦИК. 
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Несмотря на солидный послужной список, Н. Нурмаков одним из первых в 1937 году 

подвергся преследованиям. Согласно данным московского архива его арестовали 3 июня 

1937 года и через три месяца расстреляли. 

У карагандинских исследователей появилась уникальная возможность получить 

исчерпывающую информацию о жизни общественного-политического деятеля. 

Государственный архив Карагандинской области открыл его личный фонд, включающий 

около 100 дел. Их буквально по крупицам собирали супруга Зуфнун Ибраевна и внучатый 

племянник Аман Нурмаков, доктор медицинских наук, профессор. В феврале 2020 года 

родственники передали эти документы в областной государственный архив на вечное 

хранение. Помимо биографических, аудиовизуальных материалов и фотографий здесь 

собраны протоколы допросов, приговор, обвинительное заключение, выписки, расписки, 

статьи, письма и др. Документы классифицированы по разделам. Самый большой – 

«Документы к биографии».  В их числе – архивная справка из Центрального архива КГБ 

СССР о том, что Нурмаков Ныгмет Нурмакович, член Президиума ВЦИК и заведующий 

Отделом национальностей ВЦИК, на 3 июня 1937 года проживал по адресу: г. Москва, ул. 

Серафимовича, д. 2, кв.243. Вместе с ним прописаны и проживали жена Нурмакова Зуфнун 

Ибраевна, сын Ноян и дочери Тамара и Таскен. 

Особый интерес представляют ордер на арест и обыск, выданный ГУ ГБ НКВД, 

анкета арестованного, постановление об избрании меры пресечения и предъявлении 

обвинения, протокол допроса от 15 июня 1937 года. Так, на вопрос «Вы обвиняетесь в 

принадлежности к контрреволюционной националистической организации. Признаете ли вы 

себя виновным в этом?» Ныгмет Нурмаков ответил: «Членом контрреволюционной 

организации я не состою и никогда не состоял». Тем не менее в обвинительном заключении 

от 25 сентября 1937 года отмечается, что он был арестован и привлечен к ответственности по 

обвинению в принадлежности к пантюркистскому центру антисоветской организации. По 

мнению следствия, одновременно с этим он возглавлял диверсионно-вредительскую 

организацию Казахстана, целью которой была подготовка убийства руководителей партии и 

правительства.  

Раздел «Изобразительные документы» включает в себя фотографии самого Н. 

Нурмакова, его семьи, И.В. Сталина среди казахстанской делегации в Москве. На снимках 

также запечатлено пребывание 6 декабря 1924 года М.И. Калинина в Оренбурге, приобщено 

изображение жен видных государственных и общественных деятелей, репрессированных в 

30-40-е годы; фото его супруги после лагеря, когда в 1949 году она приехала в Караганду. 

В разделе «Документы родственников Нурмакова Н.Н.» содержатся архивные справки 

из областных департаментов Комитета национальной безопасности и внутренних дел о 

реабилитации Нурмака Таукебаева, который как отец «разоблаченного врага народа» был 

арестован 28 октября 1937 года по приговору особой тройки при НКВД по Карагандинской 

области, осужден по ст. 58 п. 10 ч. 1, 11 УК РСФСР и приговорен к высшей мере наказания – 

расстрелу. Зуфнун Ибраевна подверглась аресту в июле и как член семьи изменника родины 

приговорена к восьми годам лагерей. Дети – Ноян и Тамара были направлены в разные 

детские дома – в Саратовскую и Пензенскую области. Дочь Тамара погибла в 1943 году. 

Ноян Ныгметович участвовал в Великой Отечественной войне, в том числе и в обороне 

Сталинграда, освобождал Белгород, Прагу, форсировал Днепр, получил ранение. Получив 

высшее образование, окончил аспирантуру, работал в ряде учреждений. Клеймо «сына врага 

народа» создавало много непреодолимых трудностей, но он не отрекся от своих родителей и 

достойно прожил свою жизнь. 

В разделе «Документы о фондообразователе» имеется выписка из Постанавления 

Кабинета Министров РК от 19 декабря 1994 года № 1424 «Об увековечении памяти видного 

государственного деятеля Н. Нурмаков» за подписью первого заместителя Премьер-

министра РК Н. Исингарина, в который указывается перечень мероприятий: 1. Присвоить 

имя Н. Нурмакова одной из улиц в г. Караганде; 2. Принять предложение об установлении за 
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счет средств главы Карагандинской области администрации мемориальной доски в г. 

Алматы на доме по улице, носящей его имя; 3. Провести в г. Караганде в 1995 году научную 

конференцию, посвященную жизни и деятельности Н. Нурмакова.  

В 1956 году Ныгмета Нурмакова реабилитировали. В октябре 2010 года в Москве на 

Донском кладбище, благодаря усилиям депутата Мажилиса Парламента Республики 

Казахстана, доктора юридических наук, профессора Нурлана Дулатбекова, был установлен 

надгробный памятник видным государственным и общественным деятелям Алихану 

Букейханову и Ныгмету Нурмакову.   

Большой интерес у исследователей вызовут документы коллекции участников борьбы 

за установление Советской власти в Казахстане, в составе которого документы 

биографического характера Ныгмета Нурмакова. 

Имя известного нашего земляка вписано в историю Кзахстана, в его судьбе 

отражается судьба целого поколения, судьба страны. Вся его жизнь и трудовая деятельность 

– это пример служения и любви к родине.  

 
 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МАВЗОЛЕЯ  

ЖАНИБЕК-ШАЛКАР 

 

Укеев Ж.К.  

Старший научный сотрудник Акмолинского  

областного историко-краеведческого музея  

 

В 2020 году Акмолинский областной историко-краеведческий музей в рамках 100-

летия музея при поддержке акимата Акмолинской области и благодаря наличию 

государственной лицензии приступил к исследованию руин средневекового мавзолея на 

территорий Коргалжинского района. Которая в 2009 году группой археологов из НИИ 

археологии им. Акишева был обнаружен мавзолей времен Золотой Орды, где, 

предположительно, захоронен один из основателей Казахского ханства – Жанибек-хан.  

К изучению руин средневекового мавзолея подключились и специалисты областного 

историко-краеведческого музея Акмолинской области.  

Основной научной источниковедческой базой данного проекта является 

исследовательская работа экспедиции 2009 года, под руководством археолога М.К. 

Хабдулиной по мавзолею Жанибек-Шалкар и ее результатам. 

  
На 1-ом этапе проекта «Идентификация антропологических данных в мавзолее 

Жанибек хана» по утвержденному плану были собраны материалы об истории исследования 

средневекового периода данного исследуемого района.  

Изучены  научные издания и труды средневековых мыслителей, связанные с жизнью 

и деятельностью Жанибек хана, хранящиеся в Национальной библиотеке РК, Национальном 

музее РК г. Нур-Султан, в фонде редких книг Центральной библиотеки г. Алматы. Это труды 
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Рашид ад-Дина «Джами ат-Тауарих», «Сборник хроник» Кадыргали Жалайра, «Тарих-и-

Рашиди» Мухаммеда Хайдара Дулати, «Тюркская хроника» Абельгазы. Труды, 

составленные под авторством С.К. Ибрагимова, Н.Н. Минглова, К.А. Пищулина и В.П. 

Юдина «Материалы по истории казахских ханств XV-XVIII веков.  

Кроме того, собраны и изучены материалы по итогам историко-этнографических 

исследований в Акмолинском и Коргалжынском регионах иностранных путешественников, 

записки военнослужащих, результаты комплексной археологической экспедиции.  

Рассмотрены записи инженера И.П. Шангина и географа И.Я. Словцова, побывавших 

в начале XIX в. Акмолинской области, а также статьи и труды ученых – членов 

Оренбургской археологической комиссии А.В. Селиванова и И.А. Кастанье, написанные во 

второй половине XIX века. Ряд важных данных за этот период описан в разделе сборника 

путешествий «Кыргызский край», которые использованы для составления географического 

описания Акмолинской области.  

Для того чтобы получить новые данные именно о Коргалжынском районе  

рассмотрены также труды ученых и путешественников.  

Кроме того, в институте археологии им. А.Х. Маргулана на основе архивных 

материалов научно-исследовательского центра имени К.Акишева при ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева собраны и описаны материалы о Жанибек-Шалкарском мавзолее и об 

исторических памятниках на его территории. Здесь следует отметить, что в 1974 году 

Центрально-Казахстанская археологическая экспедиция под руководством известного 

ученого, археолога А.Х. Маргулана проводила исследования на средневековых могильниках 

близ села Коргалжын, вдоль реки Нура.  

Основным источником для историков, комментирующих формирование Казахского 

ханства, является труд Мухаммеда Хайдара Дулати «Тарих-и-Рашиди», повествующий об 

Абулхаир хане, правящего в Восточном Дашт-и-Кипчаке, в середине XV века, а также  о 

ханах Керее и Жанибеке, отделилившихся от него и переселившихся на территорию 

Могулистана. Автор также описывает их встречу с Эсенбугой, выделившего им землю в 

долинах рек Шу и Козыбасынском районе на западе Могулистана, о том, откуда появился 

этноним «казахи», и как согласно мусульманскому календарю, правление казахских 

султанов началось в 870 году (1465-66гг.). Все эти данные являются основными важными 

данными в письменном источнике по истории Казахского ханства [1, 357]. 

Таким образом, Казахское ханство, сформировавшееся в середине XVв., начало 

процесс становления. Как известно, в этот период во главе государства был Керей хан. После 

смерти Керея власть перешла в руки Жанибека. 

Имя Жанибека также связано с летописью ханов в средневековых письменных 

источниках, как основателя Казахского ханства, а также в некоторых произведениях как отца 

Касым хана. Очень мало письменных данных, дающих полную информацию о его жизни. В 

некоторых исследованиях имеются разные мнения, связанные с жизнью Жанибека в 1470-е 

годы. 

Сначала остановимся на происхождении Жанибек хана. Его истинное имя Абу Саид 

[2, 96]. Он был младшим сыном легендарного Барака хана последнего хана Ак Орды, 

младшим братом после его сыновей Мир Саида и Мир Касыма. Вероятно, поэтому казахский 

историк XVII-XVIII веков Кадыргали би Жалаир назвал его «Младшим Жанибек ханом» [3, 

251]. 

Жанибек хан - потомок Урус хана, сына Джучи - Чингисхана. Летопись ханов от Урус 

хана до Чингисхана излагается по-разному в разных исследованиях.  

Жанибек хан родился в начале XV века. В 50-х и 60-х годах того же века он и его 

двоюродный брат Керей были самыми старшими потомками Урус (Орыс) хана. До 

основания Казахского ханства нет никаких сведений о его жизни, поэтому трудно сделать 

четкие выводы. Согласно историческим легендам, известным нам в последние годы, после 

смерти своего отца Барак хана, Жанибек хан правил улусом в Сырдарье в 1428-1457 годах.  
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Следует отметить, что с 1974 года известный археолог М. Елеуов, проводивший 

археологические исследования в Шуйском, Таласском и Каратауском регионах, собирал и 

ввел в научный оборот ряд легенд, касающихся средневековых памятников и Казахского 

ханства в этих историко-географических районах [4, 7-9]. 

По одной из легенд, братья султаны Керей и Жанибек, переехавшие из Сырдарьи 

осенью, достигли Моинкума зимой. После перезимовки в песчаной местности народ избрал 

ханом Керея, подняв его на белой кошме в Тулпарсазе и стали называть себя «казахами». 

Султаны Керей и Жанибек построили город вдоль реки Шу, их летние пастбища были в 

горах Козыбасы, Хантау и Жамбыл, а зимовки были в песках Шу и Моинкум. 

Керей хан, который правил Шу около десяти лет, был похоронен в Хантау. Через два 

года после смерти Керей хана его потомки и султан Жанибек вернулись в Сырдарью. В то 

время имя Жанибека было известно в Шу, Сырдарье и в Арке, и говорили, что он герой, 

мудрец, султан, который был почитаем среди народа. [4, 7]. 

Согласно другой легенде, «Керей  и Жанибек  привели людей  к Моинкуму весной и 

два султана, пережившие зиму без потерь на песчаной местности, провели большой той со 

скачками лошадей в Тулпарсазе.  

После тоя Керей и Жанибек отправились на летний джайляу в Козыбасы, где по 

преданию на вершине Бас Актобе, султан Жанибек встал и сказал: «Может нам сам Бог 

велел быть вместе бок о бок, если хотите, можете поселиться в одном, а я другом и построим 

город». В то время смотревший на восток Керей хан, повернулся на запад и сказал: 

«Договорились, но мы не сможем здесь долго оставаться, даст Бог наступит день когда мы 

поедем на запад в Туркестан». [4, 8-9].  

Факт в том, что легенды также подтверждают записи Кадыргали Жалаира: «... Этот 

Жанибек хан правил улусом деда» [3, 251]. 

История образования Казахского ханства также тесно связана с территориальными 

политическими событиями этого периода, которое началось еще в 1462 году до смерти 

Есенбуга хана. После смерти Есен-Буга хана Казахское ханство, имевшее хорошие 

отношения с Досмухаммедом и Юнус-ханами, усилило свою внутреннюю и внешнюю 

политику и развивалось как самостоятельное ханство [3, 253]. Таким образом, в 1469 году 

началась история полного становления ханства и независимого правления. 

В первые годы существования ханства Керей и Жанибек ханы упоминались вместе, 

но в последний период в данных фигурирует только имя Жанибек хана. 

Согласно приведенным выше легендам и данным, Керей Хан правил около десяти лет 

и был похоронен в Хантау. После смерти Керея Жанибек стал ханом, в соответствии с 

традициями предков кочевников. По традиции правления ханством в VIII в. во времена 

тюрок, затем в X-XII вв. у кипчаков оно передавалось не от отца к сыну, а от отца к брату 

или внуку. Эта традиция местных племен продолжается и в XV веке.  Фазлулла ибн Рузбехан 

писал в своей работе: «После Керея в ханстве было несколько человек, а затем наступил 

черед Бурундук хана».  Автор работы «Тарих-и Кипчахани» в 1469-70 годах также указывает 

казахского хана Жанибека. 

Участие Жанибек хана в борьбе с сыновьями Абулхаира хана в 1469-1472 гг. 

полностью подтверждается данными «Фатх нама», «Шайбани нама», «Бахр ал-асрар фи 

манакиб ал- ахйар» [5, 57, 99, 362]. Приведенная выше информация гласит, что Жанибек стал 

ханом после Керея, но не указывает, в каком году он пришел в ханство. Согласно легендам, 

«Керей был ханом около десяти лет», а затем Жанибек пришел к власти в 1465-66 годы. 

Царствование Жанибек хана длилось 6-7 лет. За время его правления в истории 

ханства произошло несколько важных событий. Во-первых, экспедиция Абулхаир хана в 

Казахское ханство в 1469 году потерпела неудачу и закончилась смертью хана. Эта ситуация 

привела к полному краху государства "Кочевых Узбеков". Во-вторых,  уничтожение 

правления  в Дешт-Кипчаке династии Шайбани [6, 8-9.]. Эти события Кадыргали Жалаири 

описал: «Этот Жанибек хан правил улусом деда» [3, 231]. Автор, вероятно, называет Белую 
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Орду «улус деда». Границы ханства будут расширены. Здесь прослеживается историческая 

роль Жанибек хана.  

Выполняя повеление легендарного Керея хана: «Даст Бог наступит день, когда мы 

поедем на запад в Туркестан», Жанибек хан начал полностью распространять власть 

Казахского ханства на территорию Дешт-и-Кипчака. Это был 1471год, когда Казахское 

ханство начало существовать как полноценная, независимая, отдельная страна.  

Хан Жанибек умер в начале 70-х годов XIII века, около 1473-74. Ведь в борьбе за 

Сырдарью, которая началась в середине 70-х годов этого столетия, имена второго поколения 

казахских ханов Бурундык, Касым ханов стали появляться в письменных источниках. 

Жанибек хан оставил после себя девять сыновей. Среди них такие сыновья, как 

Жиренше, Махмут, Камбар, Адик, Касым, сыгравшие важную роль в истории Казахского 

ханства в конце XV и начале XVI веков. В середине и второй половине XVI в. сын Жанибек 

хана Жадик и его потомки обладали политической властью. Таукел, Есим, Жангир, Тауке 

ханы также  являются потомками Жанибек хана. 

В заключение мы видим, что существует очень мало данных о жизни Жанибек хана, 

основателя Казахского ханства. Однако, на основании приведенных выше косвенных 

данных, во время правления Жанибек хана была установлена политическая и социальная 

стабильность, границы были расширены. Однако в  городах на главных и южных границах 

власть все еще находилась в руках потомков Абулхаира. Поэтому границы Казахского 

ханства расширились до Улытау и северных территорий, были освоены степные районы 

Сарыарки для использования их в качестве летних пастбищ. Таким образом, летние 

пастбища правителей ханства сместились к рекам и озерам Сарыарки, где и прошли  

последние этапы жизни Жанибек хана. 

На 2-ом этапе проекта «Идентификация антропологических данных в мавзолее 

Жанибек хана» с 23 мая по 3 июня 2020 года проведены археологические раскопки среди 

руинах разрушенного мавзолея Жанибек хана которая расположена в Коргалжынском 

районе в близ озера Жанибек-Шалкар, отсюда и идет название мавзолея Жанибек-Шалкар.  

Прежде чем начать археологические раскопки 23 мая в районном центре собралась 

группа ученых, специалистов, краеведов, такие как Хабдулина Марал Калымжановна – 

археолог, кандидат исторических наук, Кушкумбаев Айболат Кайрслямович – доктор 

исторических наук, профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Касеналин Айбар Ерланулы - доктор 

PhD, археолог, зам. директор Национального Музея РК, Шакшаков Куаныш Гибадатулы – 

директор Акмолинского областного историко-краеведческого музея, Акимжанулы 

Мухаммед – местный краевед Коргалжынского района и другие специалисты. Прямо на 

месте будущих раскопок они провели полевой семинар. 

Собравшиеся отметили исторической значимости исследования данного мавзолея 

Жанибек-Шалкар, широко ознакомили общественность о дальнейших планах исследования и 

были приведены много исторических фактов и исследований связанные с захоронением 

Жанибек хана на данной территорий.  

После завершения полевого семинара группа археологов в тот же день  приступила к 

исследованию разрушенное место мавзолея Жанибек-Шалкар (XV вв), которая длился на 10 

дней.  

Добавим, что мавзолей занимает наиболее высокую точку сопки (344 м) коренной 

террасы южного берега озера Жанибек-Шалкар. С поверхности сопки открывается широкая 

панорама степи, виден противоположный берег озера и прилегающая округа. Для постройки 

мавзолея было выбрано очень удачное место. Мавзолей был виден издалека и доминировал 

над окружающей поверхностью. 

Коргалжинские степи – зона десятилетних целинных распашек и к настоящему 

времени от мавзолея остался небольшой холм диаметром 16 м, высотой 0,5 м. Холм порос 

бурьяном, насыщен фрагментами жженого кирпича, обломками полихромной терракоты 
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покрытой зеленой глазурью. Глазурь на всех плитках превосходного качества, нанесена 

толстым стекловидным слоем. 

Ранее на основе исследования археолога Марал Хабдулиной от 2009 года, на месте 

мавзолея проводились разбивочные и  раскопочные археологические работы. Раскопом 

20х20 м было открыто основание прямоугольного двухкамерного мавзолея и прилегающие к 

нему конструкции. Размеры мавзолея 12,7х7,5 м, длинная ось его ориентирована по линии 

северо-восток-юго-запад. Основная камера имеет размеры 9,2х7,5 м, к северо-восточной 

торцовой стене ее примыкает прямоугольная камера меньших размеров 4,5х3,5 м. 

Фасад мавзолея обращен на юго-запад. 

Вход находится внутри выступающих крыльев 

портала, которые являются продолжением 

длинных продольных стен. Пилоны шириной 2 м 

выступают на два метра от основного объема 

сооружения. С двух сторон они обрамляют 

привходовую площадку размерами 3,5х2,0 м. 

Ширина входа 0,8 м. 

От мавзолея сохранился пол, выстланный 

жжеными кирпичами квадратной формы (26-

27х25-27 х5 см) и фрагменты стен высотой в 2-3 

слоя кирпичей такого же формата [7, 36]. 

Ширина стен 0,9-1,2 м. Они построены из 

четырех рядов кирпича, уложенных плашмя. 

Стены мавзолея построены без фундамента.  

Кирпичная кладка пола мавзолея имеет 

размеры 5,2х5,2 м. Кирпичи уложены в один 

слой, в «разбег». Кладка пола хорошо сохранилась. На ее поверхности не оказалось  никаких 

следов основной могильной ямы. 

Мавзолей с трех сторон, кроме стороны входа, был окружен  кирпичной оградой 

шириной 0,5-0,6 м, возведенной в 3 м от стен мавзолея. Размеры огражденной территории 

составили 14,5х14,5 м. Поверхность огороженного вокруг мавзолея пространства покрыта 

отпечатками квадратных кирпичей, уложенных в виде ромбов.  

За пределами мавзолея с северной и восточной сторон обнаружены четыре могилы 

(№2-5), пристроенные гораздо позднее. Насыпи могильных холмиков, состоят из фрагментов 

жженого кирпича, цельных глазурованных плиток и смешанных осколков. Одна могила (№1) 

прорубила пол мавзолея и, судя по расположению, была сделана внутри уже 

полуразрушенного мавзолея. Могильная яма №3 перекрыта внешней оградой, что 

свидетельствует о более позднем появлении ограждения. Все пять могил ориентированы по 

линии СЗ-ЮВ. Нами были вскрыты и исследованы все пять могильных ям. Все скелеты 

человека головой на СЗ [8, 98].  

Более «информационной» оказалась могильная яма №3, где было расположено возле 

стен внешней оградки. В ходе раскопок на глубине 140 см было обнаружено парное 

захоронение – предположительно скелеты мужчины и женщины. Рядом на левом скелете 

были найдены десять серебряных монет-дирхемов, характерны XIV-XV века, 

предположительно периода Золотой Орды. В районе черепа останков, лежащих справа, были 

найдены по две бусинки, бронзовые подвески в виде женской серьги и один железный 

фрагмент, похожий на конские удила.   
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Предположительно это и есть основное захоронение мавзолея Жанибек-Шалкар, так 

как на могильной яме не было обнаружено остатков кирпича разрушенного мавзолея, как на 

предыдущих четырех захоронениях.  

В процессе раскопок в развале мавзолея было собрано около 60 целых и 

фрагментированных глазурованных кирпичей с резным орнаментом и бирюзовой поливой. 

Несмотря на сотни лет, прошедшие со времени их изготовления они сохранили прочность и 

первозданную красоту. 

 

  
 
Среди облицовочных, глазурованных кирпичей часто встречается символы 

бесконечности, например, бесконечный узел или вечный узел, который является 

символическим узлом в Тибете и Монголии. Мотив используется в тибетском буддизме. 

Имеет несколько интерпретаций.  

Как этот узел не имеет конца, так и этот символ олицетворяет полное обретение 

Неизмеримых Достоинств и пяти видов изначальной мудрости. В качестве символа поучений 

Будды, он представляет непрерывность двенадцати звеньев взаимозависимого 

происхождения, которые лежат в основе циклического существования. Символ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B0%D0%BD
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взаимозависимости всех явлений и живых существ во Вселенной. Изображен на флаге 

Казахского ханства.  

 

 

 

 

Так же среди фрагментов кирпичей встречаются сердце, образные цветы и казахский 

орнамент «қошқар мүйіз», что свидетельствуют о том, что мавзолей построен во времена 

Казахского ханства.  

Особо стоить отметить фрагмент кирпича с изображением круга, посередине крест, 

это, возможно символ власти чингизидов. Такие символы власти и солярные знаки 

встречаются со времен сакского периода, отождествляющие своих правителей сынами Бога 

на Земле. Такие символы власти встречались в гуннском, тюркском и золотоордынских 

периодах, во времена Казахского ханства на кольцах-печатях правителя Младшего жуза 

Абулхайыр хана и у хана всех трех жузов Абылай-хана.   

Все находки на раскопках мавзолея «Жанибек-Шалкар» доказывают, что здесь 

захоронены люди из ханской семьи. Все шесть найденных скелетов сейчас хранятся в 

лабораториях Национального музея РК в г. Нур-Султане. В дальнейшем они будут переданы 

для изъятия генетических, радиоуглеродных анализов в город Белфаст – Великобритания и 

для выявления антропологического облика в город Уфу – Башкортостан, РФ. 

После окончательных анализов можно будет сказать, что данный мавзолей 

принадлежит одному из основателей Казахского ханства – Жанибек-хану.  
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МӘДЕНИЕТТЕГІ ҰРПАҚТАР БАЙЛАНЫСЫ 

 

Хиса Н., қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі 

№ 53 жалпы білім беретін мектеп-лицей 

Қарағанды қ. 

 

Мәдениет деген не? Ол кең ауқымды ұғым. Қазіргі жаһандану заманында өз 

мәдениетінен үлгі таба алмаған біздің де кейбір жастарымыз басқа елдің мәдениеті мен өмір 

сүру салттары бағытына қарай бет алуда. Өз еліміздің ұлттық салт -дәстүрін білмейтін, 

қабылдамайтын ұлттық өнімдерді менсінбейтін, отандық өнімдерге, қызмет түрлеріне 

сенімсіздікпен қарайтын тағы басқа толып жатқан отандастарымызды мысалдар келтіре 

аламыз. Ең қарапайым мысалды алсақ, өзіміздің отандық өнімдерімізді қандай деңгейде 

қолданып жүрумізден байқай аламыз. Ұлтымыздың тілін басқа түгіл өз азаматтарымыз 

менсінбейді, өз ана тілін білсе де сөйлескісі келмейтінер қаншама, өкінішке орай ХХІ 

ғасырда өздеріне тән өмір сұру салтынан айырылу, өз мәдениетінен айырылу қаупі өзекті 

мәселелердің бірі екені айқын. Басқа елдің мәдениетіне бас иіп, өз ұлттық құндылықтарын 

жойылу қаупі бар екенін мойындауымыз қажет. 

Жаһанданудың тигізер пайдалы жақтарын қабылдап, басқа елдің мәдени ықпалына 

қалай қарсы тұруға болады? Қазіргі жаһандану кезеңінде өз еліміздің мәдениетін қалай 

қорғап қаламыз? Бұған жол көрсету - өз мәдениетіміздің ішінен үлгілі дәстүрлерді жаңарта 

отырып, қолдануы, еліміздің менталитеті, ерекшелігі, жаһандану кезеңде өшіп жоғалуына 

жол бермеу. Бабалар мұрасы бүгінгі жаһандану заманында да сақталуы тиіс. Жаһандану 

біздің өзгешелігімізді жойып кетпеу үшін қазіргі кезеңде кешегі қазақтың көшпелі 

мәдениетін, салт-дәстүрді жаңарта отырып мемлекет саясатында, өмірдің барлық 

салаларында қолдана білуіміз аса маңызды.  

Рухымызды оятып, руханиятымызды жаңғырту үшін жас ұрпағымыздың өз халқының 

салт-дәстүрі елдің мәдениет байлығы екеніне көзін жеткізіп тәрбиелеу. Ұлттың мәдени 

кодының негізгі құрамдас бөліктері мұра, салт-дәстүрлер, әдет-ғұрыптар, тіл, отбасы, 

шаруашылық жүйелер (өмір салты), мерекелер болып табылады. 

Көшпелі дала халықтары үшін салт дәстүр, қоғам заңы болып негізделіп сана, 

тағылым тәрбие тіршілік ережесі ретінде рухани байлық болып қалыптасты. Ұлы даланы 

мекендеген қазақ халқы үшін салт-дәстүрлер өткен ғасырларда қазақ қоғамы үшін бұлжымас 

заң рөлін атқарды.  

Өскелең жас ұрпақты отансүйгіштікке, адамдық асыл қасиеттерге  тәрбиелеуде , 

ұлттық салт -салт дәстүр, ұлттық мәдениетіміздің тигізер ықпалының орасан зор екені 

айтпаса да түсінікті. 

Көшпелі  дала халықтарыңның ежелгі салттарының бірі - анда болу, анттасу. Осы 

көне салт қазақ халқының өмірінде де әртүрлі жағдайға бейімделіп, жалғасын тапқан. Анда 

рәсімі кейінірек екі достың арасында ғана емес, қоғамдық кең ауқымды мәнге ие боп, жеке 

тұлға тарабынан ел үшін немесе ұлыс әміршісі хан үшін ант беру рәсіміне ұласып, далалық 

заңның бір түріне айналып кеткен. Кейде мұны серт беру деп те атайды. Ант беру салтында 

ырымдар, сөздің күшіне сенуді, сондай-ақ қасиетті затпен сүйемелдеу шарттарын 

байқаймыз. Анда болу – дәстүрлі этномәдени ортада адамдардың достығының ең жоғарғы 

«жан аямас» түрі. Өйткені адамдар осы ретте өзара ант беру арқылы достасады. Яғни 

мәңгілік адал дос, тамыр болуға, ол үшін тіршіліктің нелер бір қиын сәттерінде қажет болса 

бірі үшін бірі жан қиятын болып сөз байласады. Сөйтіп анттасу анда болу жосынының 

моральдық-этикалық кепіліне айналады. Шежірелік деректерге қарағанда, анда  болған 
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адамдардың ұрпақтары кейін ру-қауым болып та ұйымдасқан. Мысал ретінде жалайыр 

тайпасына жататын андас руының қалыптасу үрдісін айтуға болады. Шежірелік аңызға 

қарағанда андас руы өзара анд болған екі достан тараған деседі. Кейін бір қауым рудың 

андас деп аталуы осы жайтқа байланысты болды. Анда рәсімі кейінірек екі достың арасында 

ғана емес, қоғамдық кең ауқымды мәнге ие болып, жеке тұлға тарапынан ел үшін немесе 

ұлыс әміршісі хан үшін Анд беру рәсіміне ұласып, далалық ғұрыптық заңның бір түріне 

айналып кетті. Ант беру салтының магиялық та, құқықтық та, моральдық-этикалық та, 

ғұрыптық та қырлары болды. Ант берудің мақсаты да, орындалу шарты да алуан түрлі болып 

келеді. Мысалы, ежелгі анда болу кейін анттасу деп аталатын мәмілегерлік жосынға 

айналды. «Моңғолдың құпия шежіресіндегі» тұлғалар Керей Уаңхан мен Есукей батыр 

немесе Тэмүжин мен Жамуха арасындағы «андалық» саяси ірі одақтастыққа ұласып, билік 

пен байлықты бөлісудің құралына да айналды деуге болады. Бұндай мағынадағы анттасулар 

мемлекеттің болашақ тағдырын шешетін ірі саяси тетік болды. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 

көрсеткендей ұлттық сананы жаңғырту арқылы жеке тұлғаны қалыптастыру мәңгілік мәселе 

болып отыр. «Күллі жер жүзі біздің көз алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, 

жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен 

дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптаурын қағидалардан арылмасақ, көш басындағы 

елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға 

алып, заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз 

керек» - делінген Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2017 

жылдың 12 сәуіріндегі «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында. 

Халқымыздың ұлттық мұрасын оқу, көшпелі дала халқының салт дәстүрін оқу – 

тәрбие ісімен сабақтастыра отырып, ұлттық тәрбие арқылы рухани-адамгершілік ілім қашан 

да жеке тұлғаны қалыптастырудың өзегі екенін есімізден шығармағанымыз дұрыс. 

Пайдаланған әдебиеттер: 

1. Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. 

Энциклопедия.-Алматы, 2011  

2. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылдың 

12 сәуіріндегі «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы. 

 

 
ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЯПОНИИ («МЕЙДЗИ ИСИН») В ИДЕЯХ ЛИДЕРА 

ПАРТИИ «АЛАШ» А. БОКЕЙХАНОВА 

Ходко Т.В., учитель истории КГУ «СОШЛ № 53» 

г. Караганда 

 

Елбасы Нурсултан Назарбаев в своей программной статье «Семь граней Великой 

степи» отмечал необходимость отдавать дань уважения великим личностям Великой степи. 

Глава государства Касым-Жомарт  Токаев, продолжает  политику преемственности в данном 

направлении.  

 Начало XX века в истории казахов занимает особое место. В настоящее время  по-

прежнему остается актуальным интерес к истории Алаш, требующий  серьезного 

осмысления его роли в истории страны, изучения наследия  представителей казахской 

интеллигенции. 

Алихана Бокейханова мы знаем как идейного основоположника и политического 

лидера национально-освободительного движения «Алаш», основателя и главу Алашско-

казахской автономии, как выдающегося учёного-энциклопедиста, журналиста и публициста. 

Между тем, за все свои выдающиеся достижения ему были выдвинуты абсурдные 

обвинения: «враг советского строя», «лидер контрреволюционного движения казахской 

буржуазии в годы гражданской войны», «руководитель контрреволюционного правительства 
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«Алаш-Орда», связь с руководителями контрреволюционного пантюркисткого 

террористического центра в городе Москве и Казахстане». И еще одно обвинение, 

предъявленное только А. Бокейханову из большого числа репрессированных его 

единомышленников, - это пропаганда  и распространение идей «японофильства».  

В данной статье сделана попытка рассмотрения последнего приговора в адрес 

алашского лидера.  Целью работы является изучение влияния опыта реставрации Японии 

«Мейдзи Исин» на взгляды лидера партии «Алаш» А. Бокейханова». «Японофил» - это одно 

из обвинений, на основе которого, глава казахского государства «Алаш» Алихан Бокейханов 

27 сентября 1937-го года был приговорен к смертной казни. Понятие «японский шпион» 

использовалось в период политических репрессий как ярлык. За японофильство 

репрессировали и татар, и бурятов, и представителей других народов России.  

Алихан Бокейханов - универсальная и многогранная личность, внесшая 

существенный вклад в становление казахской государственности. До сих пор не утихают 

споры о роли А. Бокейханова в жизни общества, в 30-е годы XX века ставшего жертвой 

политических репрессий. На самом деле, кто он? 

Долгое время имя этого человека было под запретом, а он сам, как и многие его 

современники, официально считался «врагом народа».  Но правда восторжествовала: он 

давно уже реабилитирован, а вся его деятельность заслужила признание у благодарного 

поколения. Вся его жизнь  - это борьба за независимость Казахстана. Он был не только 

ярким общественным деятелем, но и блестящим публицистом, прекрасным политиком, 

юристом, исследователем, патриотом, агрономом, экономистом, литературоведом, а также 

этнографом.  И  это далеко не полный список всех его заслуг перед страной. 

«Японофил» - это одно из обвинений, на основе которого глава казахского 

государства «Алаш» Алихан Бокейханов 27 сентября 1937-го был приговорен к смертной 

казни.  

Его сторонники также были репрессированы по обвинению… в «шпионаже в пользу 

Японии»  

В период политических репрессий понятие «японский шпион» использовался как 

ярлык. За японофильство преследовались и представители других народов России: татары, 

буряты... С Дальнего Востока выселили тогда и корейцев, якобы они могли стать японскими 

шпионами. На самом же деле многие корейцы бежали из Кореи, чтобы как раз - таки 

спастись  от японского господства. Так что этот ярлык был лишен всяких оснований. 

Но есть интересные факты, которые доказывают, что у лидера партии «Алаш» был 

неподдельный интерес к стране Восходящего солнца. У многих представителей 

национальной интеллигенции в начале XX века все, что было связано с Японией, вызывало 

необычайно живой интерес.  

Очевидно, пример Японии в начале двадцатых годов  лидеров «Алаш-Орды» не мог 

оставить равнодушным. Ведь глядя на Японию, они хотели консолидировать свой народ, 

чтобы создать свое независимое государство.  

В своей статье, опубликованной в 1895 году в «Киргизской степной газете» А. 

Бокейханов открыто обращается к казахам, рекомендуя им  для своего культурного развития,  

брать пример с японцев. А. Бокейханов  констатирует факт, что интерес казахов к японцам 

повысился в период и после русско-японской войны. Ну и самое очевидное, - это внешность: 

просто физиологически  казахи и японцы похожи друг на друга. Вот такие мысли были 

выражены А. Бокейхановым.  В то же самое время  в степи имели место быть и слухи: якобы 

японцы - это мусульмане,  и  казахи соединены с ними родственной и национальной связью. 

Между тем,  очевидны и отличия: японцы в прошлом аграрный народ,  и они очень далеки от 

кочевого менталитета. 

Стоит ли доказывать, что А. Бокейханов не был японофилом, а его соратники не были 

шпионами? Да, у Алихана Бокейханова была такая идея: за 20-25 лет поднять из руин 

Казахское  ханство и превратить его в современное государство «Алаш», которое  стояло бы 
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в одном ряду с самыми успешными странами, в первую очередь, с Японией. Но проведение 

реформ аналогичным реформам «Реставрации Мэйдзи» в тот период в Казахстане было 

просто невозможным. Япония  в период реформ была независимым государством и провела 

радикальные реформы без вмешательства третьих государств. Казахстан же в этот период - 

колониальное, зависимое от Российской империи государство. В Японии был сохранена 

монархия, и не просто сохранена, она была усилена. А Великий правнук хана Букея А. 

Бокейханов считал, что воссоздание Казахского ханства – это архаика, и видел будущий 

Казахстан демократическим государством западного образца с парламентско-президентской 

формой правления. 

Самая принципиальная в политическом наследии А. Бокейханова идея - это идея 

национально-государственного самоопределения. И эта идея была выношена лидером 

партии и воплощена в жизнь в декабре 1917 года, когда было провозглашено государство 

«Алаш-Орда», и, в конечном счете, он поплатился за это собственной жизнью. 

Пример модернизации Японии, естественно, не мог не оказать влияние на взгляды 

молодой либерально-демократической интеллигенции, зарождавшейся в Казахстане.  

На основе вышесказанного  можно ясно и четко выразить основные идеи лидера 

партии «Алаш», разделяя их на четыре основных принципа, которые в начале ХХ века были 

актуальными для казахского народа. 

1. Принцип земли. По мнению А. Бокейханова, земля и все, что находится в недрах 

земли, ее богатства, должны принадлежать казахскому народу и приносить ему пользу. 

Всеми благами земли должен пользоваться и распоряжаться народ. Когда прибыль от земли 

будет в переизбытке, тогда можно будет сдавать ее в аренду. Но до тех пор, пока казахи не 

освоят новые технологии, не овладеют прогрессивными научными знаниями, не освоят 

технику, земля не может быть приватизирована. То есть земля – это наше богатство, она 

является самой большой ценностью, за эту землю проливалась кровь наших предков.  

Поэтому мы не можем ею торговать!  

2. Принцип независимости. В первую очередь Алихан Бокейханов  призывал 

стремиться к экономической независимости. Он был чуть ли ни единственным 

представителем среди государственных  деятелей, кто в начале  ХХ века мыслил рыночными 

категориями. В доказательство приведем строки из его статьи «Ашык хат» («Ответное 

письмо»), написанной в 1915 году: «Казахи - кочевой народ, они занимают бескрайние 

просторы, но они не совершенствуют свое хозяйство. Но наступают другие времена. На  

внешнем рынке пользуется спросом лишь то, что может приносить прибыль. Богатство не 

измеряется количеством, а измеряется тем, каким спросом оно будет пользоваться на рынке. 

И чтобы нам не отставать, чтобы участвовать в конкуренции , нам нужно улучшать породы 

своего скота» [1]. 

3. Принцип  национальной  культуры. В казахском государстве  национальная 

культура должна быть в приоритете: верховенство казахского языка, национальной 

культуры, обычаи  и религия должны быть сохранены. А. Бокейханов  мечтал создать  

национально-демократическое государство, по примеру Японии, в котором законодательство 

будет опираться на национальные обычаи и традиции. Таким образом, мы видим очевидное 

сходство программы партии «Алаш» с аналогом программы «Мэйдзи». Надо отметить, что 

лидеру партии Бокейханову вместе со своими соратниками удалось реализовать некоторые 

стратегические задачи, не смотря даже на то, что они находились в условиях колониальной 

зависимости от имперской России.  Именно им принадлежит первенство в создании 

современной казахской литературы. Уникальность этой культуры заключается в том, что она 

была создана на основе многовековой кочевой цивилизации. Об этом эпизоде он пишет в 

первых номерах газеты «Казах» в 1913 году, публикуясь под псевдонимом «Турік баласы» 

(Потомок тюрков). Он писал, что «вплоть до самого судного дня казахи останутся казахами. 

Они создадут с одной стороны  современную «Казахскую культуру», с другой стороны - 
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«Казахскую литературу» и во что бы то ни стало, казахи просто обязаны сохранить свою 

национальную самобытность и идентичность!» 

4. Принцип просвещения.  

В статье «Мугалімдер жиылысы» («Съезд учителей») Алихан Бокейханов  призывал 

казахов встать на путь просвещения и образования, что позволит им быстрее приобщиться к 

цивилизации.  Он писал о петербургском съезде, на который во что бы то ни стало, не жалея 

средств, должны были попасть учителя из среды казахского народа. Если же средства не 

будут найдены, это будет говорить только об одном, что они (казахи) смирились со своей 

отсталостью….[1]. За объективный показатель развития уровня культуры любой страны, по 

мнению А. Бокейханова, рассматривается уровень грамотности солдат, так как  именно они  

набираются из толпы простого народа. В качестве примера он приводит статистические 

данные передовых стран Европы: так, по его сведениям, из двухсот германских солдат 

только один неграмотный, в Великобритании из ста солдат только четыре, в Японии из ста 

лишь пять безграмотных.  

Когда пламя гражданской войны 1917-1920 годов охватило всю территорию 

Казахстана, Алихан Бокейханов выдвинул ещё одну стратегическую задачу: «Казахстану 

нужна грамотная, обученная, современная армия». Он говорил, что если солдат 

безграмотный, он не разберётся где зло, а где добро. «Если безграмотный солдат, не сможет 

отличить добро от зла, он будет плохо обученным, бескультурным и 

недисциплинированным. Вот именно такой солдат будет способен на сущее беззаконие» [1]. 

Деятели «Алаша» и представители казахской управленческой элиты, научной и 

творческой интеллигенции заложили фундамент казахской государственности. Сегодня мы, 

сами того не подозревая, живем в том государстве, границы которого в начале 1920-х годов 

были примерно очерчены участниками «Алаш-Орды». Алашские лидеры приняли активное 

участие в процессе национально-территориального размежевания Средней Азии и 

воссоединения казахских земель. 

Идеи и идеалы, положения и принципы, выдвигавшиеся поколением казахской 

интеллигенции начала ХХ века, сохраняют свое значение и востребованы поныне. Успешно 

противостоять новым веяниям времени в условиях внутренних и внешних угроз, кризиса 

ценностей цивилизации, отстоять интересы нации – обязанность нынешних поколений. И 

хотя каждое время ставит новые задачи, но идеи «Алаш» продолжают жить и вновь 

напоминают о себе в период кардинальных изменений в стране. Это равноправие, 

общественное согласие и мир, культурный прогресс нации, меритократия, государственный 

язык, привлечение не только элиты, но и широких масс к делам управления государством. 

Алашскими лидерами на уровне передовых требований своей эпохи, европейских 

либерально-демократических ценностей выдвинуты принципы демократического, правового, 

светского, социального государства, идеи системы государственного управления и 

самоуправления, институтов президентства, парламентаризма, экономической, социальной и 

политической модернизации общества. В контексте своего времени они призывали к 

качественному обновлению нации, рывку к прогрессу. Современное общество нуждается в 

новаторских идеях и мировоззренческих ориентирах, в лидерах, которые способны мыслить 

оригинально и действовать нестандартно. 

Одной из актуальных задач нынешней казахстанской госслужбы является 

утверждение принципов меритократии (системы заслуг). Как не вспомнить сегодня как 

назидательный пример нынешним поколениям управленцев еще об одном факте из истории 

алашской интеллигенции. 

Казахские интеллигенты всегда проявляли заботу о судьбе национального, родного 

языка, как не только культурном, но и политическом атрибуте нации. Вопрос развития 

государственного и других языков сегодня, как и век назад, является актуальным для 

суверенного Казахстана. Казахские интеллектуалы рубежа ХIХ–ХХ вв. были полиязычны. 

Представители казахской интеллигенции владели несколькими  иностранными  языками и к 
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этому призывали молодежь.  В настоящее время для современного Казахстана это является 

очень актуальным. 

Алашординцы всегда стремились к сосуществованию с русскими, взаимодействию с 

общероссийскими властями. Они не были радикалами и в этом отношении их можно считать 

хорошим примером прагматических и в то же время стремящихся к идеалу политиков. 

Сегодня Казахстан уделяет большое внимание развитию отношений не только с нашими 

соседями: Россией, КНР и странами Центральной Азии, а также  восточно–азиатскими 

странами, такими как Япония, Корея, Сингапур и др.  

Алашская идея, рожденная в начале ХХ в., продолжает служить интересам 

независимого Казахстана. Пройдет время, придут новые поколения, но и в последующие 

десятилетия и столетия достойное наследие общественной мысли и духовного опыта 

алашской интеллигенции будет поддерживать казахстанский народ в потоке истории. 
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М. ТЫНЫШБАЕВТЫҢ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ 1916 ЖЫЛҒЫ 

БҮКІЛХАЛЫҚТЫҚ КӨТЕРІЛІС 

 

Шахаев А.Ж., № 59 ЖББОМ тарих пәні мұғалімі, 

Орынбекова Р.Ж., археология, этнология және Отан тарихы кафедрасының оқытушы 

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

 

Бүкілхалықтық сипат алған 1916 жылғы көтерілістің 100  жылдығы Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен Мәңгілік Ел болуды мақсат тұтқан 

ұлтжанды халқымыздың тарихи санасын қайта оятуға соны серпін беретін айтулы меже 

болғаны даусыз. Сондықтан да 2016 жыл егемендік үшін сан ғасырлар бойы бастарын сан 

рет бәйгеге тігіп қол бастаған көсемдер мен сөз бастаған шешендер ғана емес, сонымен 

қатар, ХХ ғасырдың басында қазақ жерін түгел шарпыған ұлт-азаттық күрестің өшпес 

даңқын бүкіл ел көлемінде әрі мемлекеттік дәрежеде ұлықтайтын және солай ету арқылы жас 

ұрпақтың санасын жанып, ұлттық сезімін ұштайтын ғибраты мол тарихи кезең болғаны 

анық. 

Өйткені, тарихи жадымызды қалпына келтіріп, тағдырымызды қайта таразылау 

тәуелсіздігіміздің де мән-мағынасын ұғындыра түседі» деген [1,3 б.]. Отан тарихында 
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ешқашан өзектілігін жоймайтын тақырыптардың бірі – ұлт-азатық күрес тарихы. Кейінгі 

жылдар көлемінде 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс тарихына қалам тартқан 

ғалымдардың көптеген зерттеулері мен мақалалары баспасөз бетінде жарық көруде. Бұл 

мақалаларда осы тақырыпқа алғашқы болып қалам тартқан ғалымдар мен жазушылардың 

және мемлекет қайраткерлерінің еңбектеріне оңды баға берілуде. Мәселен, Қазақстан 

Республикасының Ұлттық Ғылым Академиясының академигі М. Қозыбаевтың «1916 жыл: 

Ұлт-азаттық революция тарихнамасының кейбір мәселелері» атты мақаласында «Қазақстан 

мен Орта Азиядағы 1916 жылғы көтерілісі» туралы кеңінен тоқталып өткен. Мәселені ең 

алғаш зерттеудің әу басында тарихшылардың аға буын өкілдері С.Аспендияров, 

А.Байтұрсынов, Т.Рысқұлов, С.Мендешов, Б.Алманов, Б.Қаратаев, жазушы 

Ж.Аймауытовтар тұрды» [2,3б.] – деп көрсетті.  

Осы есімі аталғандардың басым көпшілігінің 20-30 жылдары жарық көрген 

еңбектері олардың авторлары жалған жаламен «халық жаулары» ретінде айыпталғаннан 

кейін ғылыми айналымнан алынып тасталған болатын. Солардың қатарында сол 

жылдардағы оқиғаларды өз көзімен көрген, тікелей қатысқан адамдардың бірі-саяси 

қайраткер, алаш зиялыларының бірі М. Тынышбаев та болды. Қазіргі кезде  зиялы 

зерттеушілер ұлт-азаттық көтерілістерге жаңа қырынан қарауда, оның өзіндік шын тарихын 

жаңа құнды дерктер негізінде обьективті түрде зерттеуде. Осыған орай өмірлерін ұлттық 

мүдде үшін қиған М. Тынышбаев сынды ғалымдардың қоғамдық көзқарастары мен тарихи 

зерттеулері жаңа көзқарастар тұрғысында жаңадан бағалана басталды.  

Қазақ халқының 20-30 жылдардағы тарих ғылымында М.Тынышбаев зор роль 

атқарды. Өйткені Тынышбаев өзінің зерттеушілік қызметінің негізгі бағыттарының бірі 

ретінде халқымыздың 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының тарихын зерттеуге арнады. 

Ғалым гимназист және студент бола жүріп, қазақ халқының мұқтаждығын жақсы түсінді, 

орыс басқару органдары мен Жетісуды мекендеген қазақ және қырғыз халықтары 

арасындағы өзара қарым- қатынастарыды білуге ынталы болып, оларды жан-жақты 

зерттеуге тырысты. Оның пайымдауынша, қырғыз-қазақ халықтары Ресейден орыс қоныс 

аударушыларының осы өлкеге қоныс аударуына аса қарсылық көрсетпей, олардың жаңа 

жерде өздерінің жағдайын жақсартуға ұмтылған әрекеттеріне әуелде түсіністікпен қарады. 

Олар қоныс аударушыларды өлкеде қарсылықсыз қарсы алды. «Тіпті елдің ақсүйек ру 

басылары орыс отрядтарын елге өздері бастап келіп, қоян қолтық араласты. Алайда 

олардың келуінің немен аяқталатыны белгісіз болды…» [3, 14] дей келіп, М.Тынышбаев 

жергілікті халықтың мүддесіне сай қандай саясатты ұстанғандығын, қандай 

заңсыздықтардың жүзеге асқандығын көрсететеді.  

1916 жылғы патшаның маусым жарлығы көтерілістің басталуына түрткі ғана 

болғанын айтады. Бұл туралы ол Түркістан генерал - губернаторының атына жазған 

түсініктемесінде ашық көрсетті [4, 22]. 

1916 жылдың шілде-тамыз айларында Жетісу облысында басталған көтеріліс көп 

кешікпей Қазақстанның барлық аймақтарын қамтыды. Бұл кезекте аталмыш қазақ 

зиялыларының 1916 жылғы патшаның маусым жарлығына байланысты көзқарасы туралы 

мәселе туындайды.  

Олардың сол жылдары осыған байланысты қандай күй кешкенін М. Дулатовтың «Он 

алтының ойраны»атты мақаласынан көруге болады. «Бір күні төбеден түскен жайдың 

оғындай июнь жарлығы сарт ете түсті. Бұл жарлықтың бізге жайдың оғындай көрінуі-

қалың қазақ еліне оның әсері қандай болатындығын сезгендігімізден еді. Бұл жарлықтың 

қазақ арасына қалай тарайтыны, қазақ елі не күйге ұшырайтыны көз алдымызға елестей 

қалды. Өз өмірімізде басымызға тумаған ұлы дағдарысқа ұшырадық. Қайтпек керек? Не 

істейміз? Елге не айтамыз? Біздің басшылығымыз қандай болмақ? Елдің ризалықпен 

көнгісі келмейтіні, балаларын бергісі келмейтіні «соғыс», «солдат» деген сөздерден қатты 

қорқатыны, патша өкіметіне сенімі жоқтығы белгілі. «Көнбе, берме» дейміз бе? Оның түбі 

не болады?Немізге сеніп, «Көнбе» дейміз? Көнбейтін күшіміз қайда?» деп көрсетсе [5, 35], 
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М.Тынышбаев болса: «Жағдай өте қолайсыз қалыптасты және санаулы қырғыз (қазақ) 

интеллигенциясыекі оттың ортасында қалды» [3, 42],- деп көрсетті. Сол кездегі қазақ 

зиялыларының жетекшісі Ә.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов ешбір қарсылықсыз 

патшаның жарлығын орындау керек деп санады. Бұлай қиын жағдайда деді олар, патша 

үкіметі елді жазалаушы қарулы жасақтар шығарып, елді қан-төгіске душар етеді. Олар 1916 

жылғы «Қазақ» газетінің 192-ші санында «Алаштың азаматы» деген мақала-хат жариялап, 

онда қан-төгіс болдырмау халықты патша жарлығын орындауға шақырды [6, 56].  

Кеңес өкіметі жылдарында осы қайраткерлердің осы іс әрекеттері халыққа 

сатқындық жасағандық деп бағаланып, оларды «халық жаулары» деп айыптауға негіз 

болған жағдайдың біріне айналды.  

1916 жылдың шілде-тамыз айларында Жетісу облысында басталған көтеріліс көп 

кешікпей Қазақстанның барлық аймақтарын түгелге дейін қамтыды. Ол алғашқы кезде 

түземдік әкімшілікке тізім жасатпаудан басталып, соңынан қарулы қақтығысқа ұласып, 

патшалық өкіметтің жазалаушы отрядтары мен бұқара халық жасақтары арасындағы 

қақтығысқа әкеледі. Бұл көтеріліс тек қана Қазақстанды қамтып қойған жоқ, сонымен қатар 

империяның шығыстағы отарлық аймағы болған Орта Азияға түгел тарады. Бір сөзбен 

айтқанда, 1916 жылғы Қазақстан мен Орта Азиядағы көтеріліс осы ұлан-ғайыр жерді 

мекендеген жергілікті халықтардың көптен бері орын алған ұлт-азаттық күрестерінің заңды 

жалғасы әрі шырқау шыңы болды. Соғыстың, ауыртпалықтары, жергілікті халықтан 

зорлықпен жердің тартып алынуы, шаруашылықтың күйзелісі, патша жендеттері 

тарапынан тонаудың күшеюі, орыстандырудың қарқынмен жүзеге асуы-халық шыдамын 

шегіне жеткізді. Ал жарлық пен соғысқа әскер қатарына өз ұлдарын шақырмай, бұратана 

халық деп кемсітіп, қара жұмысқа 19-43 жас аралығындағы ер азаматтарды алу шегіне 

жеткен шыдамды отқа май құйғандай өршітіп жіберді. Бұл тарихи кезеңде қазақ халқын бір 

жолата құртып жіберу қаупі туды. Жоңғарлармен күрес дәуіріндегідей тарих мәселені тағы 

да төтесінен қойды: қазақ халқы өмір сүруін тоқтата ма, әлде ұлт ретінде өзін-өзі сақтап 

қала ала ма? [2, 67]. Отарлық басқарушылар өз қол астындағы бұратана халық санасының 

оянуына жол бермеуді көздеп, көтерілісті өз мүддесіне сай кері сипаттауға тырысты. Ал 

ұлт зиялыларының көтерілісті шынайы ақиқат тұрғысынан жазуға ұмтылуы олардың саяси 

құрбан болуына әкелді. Осындай тағдыр тәлкегіне түсетінін біле тұрса да олар өз 

ұстанымдарынан бас тартпады.  

Халық санасының оянуына қозғаушы күші болған ұлт азаттық қозғалыстар ұлттық 

рухты сілкіндірді. Бүкілхалықтық көтеріліс тарихын ақиқат тұрғысында жазып, оған 

обьективті баға беруде М.Тынышбаевтан қалған мұраның тарихнамада алатын орны 

ерекше. Ол бұл мәселеге арнап мақалалар жазып, саяси мәліметтер жасады. Оларды 

көтерілістің барысы мен салдары жөнінде құнды деректер бар. Онда тарихшы жекелеген 

облыстардағы көтеріліс барысын сипаттап, жергілікті көтерілісті патша өкіметінің 

отаршылдық саясатына қарсы бағытталған бұқаралық қозғалыс екендігін, көтеріліске 

басты себеп болған- патша өкіметінің жергілікті халықтың жерін отарлаудағы 

қоныстандыру аясаты, оның арандату саясатын туғызғандығын дұрыс көрсете білді.  

Қазақ елінің 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысы инженер-тарихшының қоғамдық 

қызметі мен шығармашылық еңбектерінде ерекше орын алғандығы жайында сол жылдары 

Орынборда А.Байтұрсынов пен М.Дулатовтардың редакторлығымен жарық көріп тұрған 

«Қазақ» газетінде былай делінді: «М.Тынышбаев ІІ-Мемлекеттік Думаның ағзасы, 

инженер. Саясат ісіне жетік халыққа таза жолымен қашаннан қызмет етіп жүрген алдыңғы 

қатарлы зиялы азамат. Жетісуда бүліншілік болғаннан бері Мұхаметжан көзге көрінерлік 

көп пайда келтіріп жүр. Былтыр Түркістан уалаятында Куропаткинге генерал- 

губернаторболғандығын (1916 ж. 10 тамыз), мәселенің бәрі Жетісу қазақ- қырғызында 

емес, жергілікті хәкімдердің жауыздығынан болғандығын Куропаткинге жете түсіндіруші 

Мұхаметжан Түркістан уалаятындағы қазақ- қырғыздардың жерін Жетісу переселендік 

мекемесінің зиянды саясаты ойынша мұжыққа алынғандығын жергілікті халықтардың тау 
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мен тасқа қамалып қалғандығын һәм мұнан былай да жер алынатын болса, қазақ пен 

қырғыз аса таршылықта қалатындығын дәлелдеп баяндама жазған Мұхаметжан» [7, 27].  

Ұлт-азаттық қозғалыстан соң патшалық отарлаушылар көтерілістің негізгі 

себептерін бүркемелеп халықты патша жарлығына қарсы көтерген түрік пен неміс 

агенттері деп түсіндіруге тырысты. Мұндай пайымдаулардың астарын жақсы түсінген 

М.Тынышбаев көтерілістің негізгі себептерін генерал –губернаторға (4.ҮІ.1924 жылы) 

берген хатында ашық жазды: «Түркістандағы орыс тұрғындарының 90%-ы жетісу 

жеріндегі толқулардың себебін көп ойланып жатпай-ақ, түркі және герман үгіттеуінен көру 

дұрыс емес, шындығында оның себептері қырғыз, қазақтарды ата қонысынан, жерінен 

айырған-отарлау саясаты мен патша жендеттерінің жасаған түрлі зорлықтары үлкен 

көтерілістерді ұйымдастырар үгітшісінің жоқтығы еді» [3, 55].  

1916 жылғы дүрбелең кезінде қатарында М.Тынышбаев бар зиялылар «Қазақ» газеті 

арқылы оқығандарға үндеу тастап, оларды өз ауылдарынан майданның қара жұмысына 

алынғандардың қатарына қосылып, майдан шебіне баруға, оларға рухани көмек беруге, 

өзге ұлттарға басындырмауға, офицерлерге қорлатпауға шақырды. Әлихан Бөкейханов бас 

болып, қара жұмысқа алынғандар шоғырланған жерлерді аралауға  аттанды. Оларды азық-

түлікпен, киім-кешекпен қамтамасыз етуге, дәрігерлік көмек көрсетуді ұйымдастырады.  

Ал 1917 жылы ақпан революциясы жеңіске жеткеннен кейінгі жұмысқа шақырылған 

қандастарымыз елге қайтару ісінің басы-қасында болды. Мәселен, М.Дулатов Петроград 

пен Мәскеудің вокзалдарына түнеп, елге қайтушы жігіттерге теміржол билеттерін алып 

беріп, басқа да көмектер көрсетті. Бұл жөнінде жазушы әрі тарихшы Ғалым Ахметов 

арнайы мақала жазып, нақтылы деректер келтірді. Осылайша азаттық күресі стихиялы 

түрде дамыған халықтың қозғалыстан кейінгі күйі ауыртпалығын да зиялы қауым көтерді. 

М.Тынышбаев 1917 жылғы көктемде Ташкентте құрылған Уақытша үкіметтің Түркістан 

комитетінің мүшесі ретінде, одан соң Жетісу облысындағы Уақытша үкіметтің комиссары 

боып жүріп,шет елге босып кеткен қазақтарды елге (негізінен Жетісуға) қайтарып, оларды 

жерге орналастыруда үлкен рөл атқарды [8, 74].  

«М.Тынышбаев пен басқа қайраткерлер 1916 жылғы көтерілісті патша жендеттері 

аяусыз басып-жаншылағанда шетелдерге босып кеткен қандастарды өз отанына қайтару 

ісімен айналысты. Босқындарды қазақ еліне қайтару үшін Ахмет Байтұрсынов пен 

Міржақып Дулатов Шәуешекке, Мұстафа Шоқай Өзбекстанға, Мұхаметжан Құлжаға 

аттанды»[9]. Осылайша азаттық күресі стихиялық түрде дамыған халықтың қозғалыстан 

кейінгі босқындық күйі ауыртпалығын да зиялы қауым көтерді. 

Түркістан комитетінің қырғыздардың (қазақтардың) жермен қамтамасыз етілуі 

жөнінде ерекше көңіл бөлінгендігі жөнінде комитеттің 1917 жылдың 19 сәуіріндегі 

мәжілісінде оның мүшесі М.Тынышбаевтың «Қытай өңірінен келген қырғыздардың 

қоныстандырылуы жөніндегі баяндамасы» дәлелдейді (Доклад члена комитета 

М.Т.Тынышпаева о местах поселения киргиз, возврашаяющихся из пределов Китая) 

[8,133б]. Міне осындай жігерлі істер М.Тынышбаевтың елі үшін аянбай жасаған 

еңбектерінің бір қыры болып табылды. М.Тынышбаевтың «Қазақ» газетінің 1917 жылғы 

24-ші маусымындағы санында жарияланған мақаласында « Қытай жеріне кеткен (Құлжа 

һәм Қашқар өлкелеріне) босқын қырғыз, қазақтардың саны 164 мың адам екен. Содан 

үстіміздегі жылдың (1917) июльдің 1-не дейін қырылғаны 83 мың, жеріне қайтқаны 69 

мың, Қытай жерінде қалғаны 12 мың адам» [10, 98] деп мәлімет берген. Бұл тұрғыда 

зерттеуші-ғалым М.Қойгелдиев: «Біз бұрын қырғынға ұшыраған жалғыз қырғыз деуші едік, 

Мұхаметжанның айтуынша Жаркент уезіндегі албандардың (ұлы жүз) опат болған 

босқындар саны қырғыздардан кем емес» екендігін айта келіп, осы мәселені анықтаудағы 

М.Тынышбаевтың саяси-қоғамдық және зерттеушілік қызметіне жоғары баға береді.  

Сөйтіп, «Қазақ» газетінің беттерінде М.Тынышбаев Жетісудағы қырғыз бен қазақ 

елінің басына түскен қасіреттердің шын ауқымын көрсететін деректік материалдар 

жариялайды. Мысалы; 1917 жылдың 254-ші санында Жетісу облысындағы қазақ және 
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қырғыз уезіндегі болыстардан Қытай асқан адамдардың саны анықтайтын кесте беріп, «44 

болыс жерінде барлығы 47 мың 759 түтін бар, содан қашқаны 40 мың 250 түтін, қырылғаны 

95 мың 200 жан болды» [11, 309], деп көрсетеді. Бұл есепке қарағанда босқындардың 

жартыға таяу адамдары қырылған. Ұлт зиялылары 1916 жылғы тыл жұмысына адам алу 

нәтижесінде жас шамасын жасыратын, мал санағының, жер мөлшерін есептеуден бастарын 

алып қашатын болып алған халыққа егер бұл есептер дұрыс берілмесе қазақтың есесі 

кететіндігін түсіндіруді және осы сияқты көптеген кезек күттірмес мәселелерді шешуді 

өздеріне борыш санады. Сонымен қатар, өлкеде қалыптасқан жағдай қазақ ұлты 

қайраткерлерінің алдына елде орын алған ашаршылықпен күресу, мұжық-орыс пен қазақ 

және казак-орыс пен қазақ араларындағы дау- жанжалдарға араласу, жергілікті жерлерде 

құрылып жатқан уақытша билік орындарына өз өкілдерін өткізу тәрізді сан қилы 

проблемалар жиынтығын көлденең тартты. 

Мұхаметжан Тынышбаев сынды ұлы ғалымдардың қоғамдық көзқарастары мен 

тарихи зерттеулері жаңа көзқарастар тұрғысында жаңадан бағалана басталды. Өйткені, М. 

Тынышбаев өзінің зерттеуін-зерттеушілік қызметінің негізгі бағыттарының бірі ретінде 

халқымыздың 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысының тарихын зерттеуге арнады. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА «СМЕНЫ ПОКОЛЕНИЙ» И РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В 

КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Шотбакова Л.К. 

к.и.н, доцент, СНС НИЦ «Тулгатану», Карагандинский университет им. Е.А. Букетова 

 

Благодаря распространению современных информационных технологий 

преображается главное связующее звено между инновациями и возможностями – 

образование, которое в последние несколько лет постепенно переходит в цифровой формат. 

Распространение пандемии COVID-19 ускорило этот процесс. 

Благодаря цифровизации, образование сегодня становится более гибким и 

адаптированным, учитывающим индивидуальный стиль и темп обучения. Все большее 

распространение в Интернете получают тщательно разработанные учебные курсы по разным 

дисциплинам, особенно по математике и естественным наукам. В качестве примера можно 

привести Академию Салмана Кхана (Khan Academy). Это некоммерческая организация, 

ведущий учебный онлайн-курс, которым пользуются учителя и студенты из США. Она 

производит тысячи видеороликов и бесплатно распространяет их в сети. Ее миссия – дать 

«бесплатное образование мирового уровня для всех и везде» [1]. Результаты анализа 
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эффективности курсов Академии показали: 

- 90% учителей и студентов, которые использовали Khan Academy сообщают, что это 

эффективный учебный ресурс, больше, чем любой другой ресурс онлайн-обучения по 

основным программам; 

- 85% студентов 1 и 2 курсов колледжей, воспользовавшихся курсами Khan Academy, 

говорят, что они помогли им хорошо подготовиться к экзаменам; 

- 88% учителей считают, что Khan Academy можно доверять. 

 Сайт Академии предоставляет доступ к коллекции из более чем 4200 бесплатных 

микролекций по математике, истории, здравоохранению и медицине, финансам, физике, 

химии, биологии, астрономии, экономике, космологии, органической химии, основам 

американской гражданственности, истории искусства, макро- и микроэкономике, 

компьютерным наукам.  Каждый месяц сайтом пользуются 6 миллионов студентов, в 2013 

году цифра составила 45 миллионов человек, которые коллективно решили более 750 

миллионов задач (около 2,5 миллиона в день). А бесплатный материал официально или 

неофициально является частью программы в 20 тыс. классах по всему миру. Волонтеры 

перевели видео Хана на 24 языка, включая урду, суахили и китайский. Как описывает 

аналитик: «Видео получаются ловкие; вы никогда не увидите в кадре преподавателя. Вместо 

этого студенты видят пустую цифровую доску, которая за 10-минутный урок постепенно 

наполняется неоновыми каракулями, демонстрирующими ключевые аспекты. Все это 

сопровождается мягким баритоном Хана. По степени комфорта это словно бы делать 

домашнюю работу за кухонным столом в компании любимого дяди» [2].  

По мнению организаторов Академии, полученный результат еще не окончателен. 

Теперь перед ними стоит новая задача – переосмыслить модель обучения, которая 

применяется уже сотни лет. Основания для этого за последние 10 лет имеются – это широко 

распространённый Интернет, низкая стоимость контента, быстро плодящаяся компьютерная 

техника. Но самое, главное, что должно помочь в этой амбициозной мечте – прорыв в 

сознании современного общества через признание эффективности онлайн-обучения и 

поколение, растущее вместе цифровыми устройствами и жаждущее их применять.  

Здесь следует остановиться на особенностях современного молодого поколения, 

которое в литературе сегодня называют поколением Z.  

В 1991 году Уильям Штраус и Нейл Хоув выдвинули идею о схожестях определенных 

групп людей, которые попали под влияние экономических и политических событий, или по 

причине активно развивающихся технологий [3]. Ученые выделили всего 4 генерации, 

которые сменяют друг друга примерно каждые 80 лет. Штраус и Хоув успели отследить 

связь времён только за последние 500 лет, но если продолжить исследования, то вполне 

вероятно, что будет присутствовать схожесть особенностей характера и с людьми, жившими 

тысячелетие назад. Итак, существует генерация бэби-бумеров, x, y и z. 

Поколение бэби- бум – рожденные в 1943-1963 гг.; 

Поколение Х – рожденные в 1963-1983 гг.; 

Поколение Y –рожденные в 1983-2003 гг.; 

Поколение Z – родившиеся после 2003 г. 

Стоит обратить внимание, что в зависимости от географического положения и 

социального положения страны поколения могут начинаться и заканчиваться в разные 

периоды. Поколения различаются своим отношением к жизни, к карьере, выбором систем 

ценностей, жизненными приоритетами, уровнем образования. 

Например, для поколения Х важен баланс между работой и личной жизнью. К тому 

же, их молодые годы пришлись на создание и развитие интернета, создания сотовых 

телефонов и компьютеров. Впервые термин «поколение Х» стали употреблять в США. 

Предложили же его использовать для характеристики людей, родившихся в 60-80-е годы 

прошлого века, британский исследователь Джейн Деверсон и голливудский репортер Чарльз 

Хамблетт. В литературе он закрепился благодаря писателю Дугласу Коупленду [4]. 
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Поколение Y выросло в самый пик развития многоконкурентного мира высоких 

технологий и возможностей. Они много времени уделяют общению в сети, всегда онлайн. 

Термин «поколение Y» был предложен журналом Advertising Age. 

Поколение Z считается будущим мировой экономики. Они амбициозны. Они также 

всегда онлайн, даже больше, чем поколение Y [5]. 

Нам, пожалуй, особо интересно именно поколение Z, поскольку это то молодое 

поколение, которое мы учим, которому мы пытаемся привить стремление к знаниям, любовь 

к своей родине, духовные, нравственные ценности посредством исторического знания. На 

что нужно следует внимание, когда мы общаемся с этим поколением? Прежде всего, это – 

дети интернета и современных технологий, в том числе, цифровых. Большие объемы 

информации не представляют для них никаких трудностей. Подавляющее большинство 

знаний они получают из Интернет-ресурсов. Отсюда и одна из серьезных проблем в 

образовании – поверхностность знаний. Для того, чтобы привлечь их к получению знаний, 

их нужно мотивировать. Все задачи, которые ставятся перед этим поколением, нужно 

формулировать четко и детально.  

Следует отметить, что хотя цифровое поколение молодых людей может применять 

технологии, но это еще не означает, что они могут с помощью них учиться. Как известно, 

обучающимся нужны учителя. Как обучающиеся, мы не можем знать, чему можно научиться 

или с чего начать свой путь обучения, чтобы стать тем, кем бы мы хотели стать. Главная 

задача педагогики заключается в том, чтобы задать направлению обучению, а не оставлять 

обучающихся предоставленными самим себе в поисках собственного пути [6, с. 18].  

Для того, чтобы заинтересовать это поколение учащейся молодежи необходимо 

использовать те принципиально новые возможности, которое дает цифровое 

образовательное пространство: перейти от обучения в классах к обучению в любом месте и в 

любое время; превратить учащихся из потребителей электронный ресурсов в создателей 

новых школьных медиа-порталов; составить каждому учащемуся индивидуальный маршрут 

обучения; использовать больше разнообразных источников и иллюстративного материала. 

Как показал пример Khan Academy, одна из главных возможностей цифрового образования 

сегодня, это использование видео уроков, которые  дают возможность учащимся изучать 

программу дистанционно. Такой формат выступает важным элементом индивидуального 

образовательного маршрута для детей, профессионально занимающихся спортом, с 

индивидуальными особенностями развития (поведение, внимание), находящихся на 

домашнем обучении и т.п. 

Хочется отметить, что идея онлайн-образования абсолютно не нова. Еще в 1997 году 

Гарвард начал предлагать материал онлайн, университет Райса последовал примеру в 1999-

м, а Массачусетский технологический институт – в 2002 году. И, главное, что должно 

удивить, так это масштаб этих предприятий. Единственный (и очень сложный) курс по 

электроинжинирингу от Массачусетского технологического института привлек весной 2013 

года 155 тыс. студентов, а коммерческий стартап Coursera, который предоставил программы 

33 различных университетов и получил $16 млн венчурного капитала, заявил, что 1,7 млн 

человек записались по крайней мере на один из его курсов [2]. 

Сегодня ведущие открытые университеты мира успешно конкурируют с 

традиционными университетами, предоставляя большую часть содержания курса обучения в 

свободном доступе. Одним из известных проектов в сфере массового онлайн-обучения 

является проект Coursera, основанный профессорами информатики Стэнфордского 

университета Эндрю Ыном и Дафной Коллер. В его рамках существует проект по 

публикации образовательных материалов в интернете в виде набора онлайн-курсов. Проект 

сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в системе курсы по различным 

отраслям знаний. Слушатели проходят курсы, общаются с сокурсниками, сдают тесты и 

экзамены непосредственно на сайте Coursera. На февраль 2017 года в Coursera было 

зарегистрировано 62 млн. пользователей и более 4300 курсов и 430 специализаций от 149 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D0%BD,_%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B0
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образовательных учреждений [7].  

В отличие от таких же онлайн проектов, в проекте Coursera предлагаются не 

отдельные лекции, а полноценные курсы, которые включают видеолекции с субтитрами, 

текстовые конспекты, домашние задания, тесты и итоговые экзамены. Доступ к курсам 

ограничен по времени; каждое домашнее задание или тест должно быть выполнено только в 

определенный период времени. По окончании курса, при условии успешной сдачи 

промежуточных заданий и заключительного экзамена, слушателю выдаётся сертификат об 

окончании. 

Весной и летом 2020 года Coursera совместно с национальными правительствами 

стран Центральной Азии организовала бесплатные онлайн-курсы для преподавателей, 

учеников старших классов, студентов, предоставив возможность пройти видеокурсы.  

Осенью 2020 года Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан и Центр развития трудовых ресурсов в рамках сотрудничества с ведущей 

площадкой онлайн-образования Coursera предоставила казахстанцам возможность пройти 

бесплатное онлайн обучение на платформе coursera.org, где предлагается 4,4 тыс. онлайн-

курсов по 31 дисциплине. Обучение можно пройти по таким направлениям как IT, 

гуманитарные науки, экономика, физика, медицина, предпринимательство, маркетинг и 

другие. Для участия в проекте, необходимо подать заявку через электронную биржу труда 

[8].  

Однако, приходится констатировать, что Казахстан в плане дистанционного обучения 

значительно отстает от Европы и даже России. Причин этого оставания множество: среднее 

количество компьютеров на душу населения, слабые умения казахстанцев пользоваться 

гаджетами и приложениями для получения онлайн-образования, недостаток дисциплины и 

навыка самостоятельного обучения. Поэтому внезапный вынужденный переход в онлайн в 

условиях чрезвычайного положения на фоне пандемии породил трудности не только у 

студентов, но и у преподавателей, которые в срочном порядке принялись учиться обучать 

детей через интернет. 

По замечанию министра образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова 

А.К., «Дистанционное обучение не подразумевает просто включение в эфир… Это вопросы 

киберпедагогики и нельзя думать о том, что дистанционное обучение, это когда мы просто 

классную урочную систему со всеми его плюсами и минусами включаем в стрим, в зуум и 

это называем дистанционным обучением. Это абсолютно неверное понимание» [9]. Поэтому 

сегодня перед министерством и педагогами стоит задача, чтобы провести работу по 

методике преподавания, педагогическим технологиям в режиме дистанционного обучения, 

по нормативному регулированию, по тому, как оценивать в этой системе. 

Онлайн-учебники, облачная система обучения, виртуальные лаборатории, 

персональный ID каждому ученику, открытый образовательный контент – все это ждет и 

образование Казахстана в самом ближайшем будущем. Цифровизация, на которую страна 

взяла курс – один из ведущих трендов в процессе реформирования этой сферы. Так, согласно 

результатам исследования, проведенным Информационно-аналитическим центром МОН РК, 

с 2017 казахстанские школы подключились к цифровым образовательным ресурсам (ЦОР), в 

базу которых вошли 40 000 видео- и интерактивных уроков [10], среди которых 

значительное место занимают ЦОРы по всемирной и отечественной истории.  

Образовательный процесс имеет тесную связь с технологиями обучения. Так, по мере 

изменения технологий неизбежно меняются и сфера, и стиль педагогики.  Многообразие 

технологий обучения для получения образования за пределами образовательных учреждений 

и вдали от учителя расширяет его границы и открывает новое пространство. Цифровые 

технологии являются предпосылкой развития другого типа отношений между учителем, 

обучающимися и предметом изучения.  Но для этого необходимо переосмыслить стиль и 

сферу педагогики, поскольку цифровая эпоха продолжает выдвигать нам новые 

технологические вызовы. 
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Так, технологии оказали глубокое воздействие на сам процесс организации 

образования. Школы, колледжи и университеты сегодня объединены в сеть таким образом, 

что пересекают традиционные институциональные национальные границы: стены аудитории 

все больше и больше становятся неосязаемыми, если не полностью безграничными. 

Учащиеся сейчас все более мобильны в среде учебных заведений, они имеют больше выбора, 

когда и как учиться, участвовать в оффлайн или онлайн обучении. Они могут обратиться в 

общедоступный Web-сайт учебного заведения, чтобы узнать о курсах обучения, подать 

заявку, связаться с преподавателем по электронной почте, WhatsApp или Telegram, получить 

доступ к информации и ресурсам курса посредством управляемой среды обучения, сдать 

рубежный контроль или экзамен. 

Следующим очень интересным способом формирования исторического знания 

является использование в учебном процессе возможностей исторических компьютерных 

игр. Согласно Dawn Spring, специалисту по военной истории, компьютерные игры по 

историческим темам позволяют учащимся сформировать первоначальный взгляд на 

исторические события разных эпох и периодов [11], соединить уже сформировавшиеся IT-

компетенции с гуманитарным знанием. В то же время он и его коллеги, пересматривая 

стандартное отношение к компьютерным играм как к простому развлечению, отмечают, что 

игровая история позволяет избежать линейного повествования истории и превращает 

учителей и учеников в игроков, взаимодействующих с историей. Опрос казахстанских 

школьников также выявил большой интерес и желание изучать историю с помощью 

подобных видеоигр. 

Видеоигры предоставляют более обширный потенциал для создания и представления 

исторического события, чем другие продукты для развлекательных медиа. Исследователи не 

преувеличивают обучающие возможности исторических игр, но отмечают, что 

компьютерные исторические игры помогают понять, как функционировали древние и 

средневековые общества, как развивались экономика и культура, позволяют воссоздать образ 

эпохи. В то же время зарубежные исследователи отмечают, что существуют материальные и 

технологические трудности, связанные с созданием таких компьютерных продуктов. 

Многие уже созданные компьютерные игры успешно используются в учебном 

процессе. Например, в серии игр «Empire: Total war» (2009) действие разворачивается в 

XVIII веке и погружает игроков в период индустриализации, американской революции и 

колонизации Индии. Игра «Napoleon: Total war» (2010) приобрела популярность благодаря 

визуальным эффектам и использованию интересных сюжетных линий, которые 

разворачиваются в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке. Total war: Shogun II 

(2011) погружает участников игры в события, происходящие в Японии в эпоху сёгуната [11]. 

Хотя сюжетная линия игр направлена на воссоздание политической истории событий нового 

времени, но большое внимание уделяется социальной, экономической, религиозной истории, 

характеристикам материальной культуры, включая одежду, оружие и технологии.  Хотя 

основными разработчиками таких игр являются специалисты в области компьютерных 

технологий, учитель истории, по мнению автора, также может стать одним из авторов 

подобной видеоигры. 

Современные технологии в изучении национальной истории активно используют 

ведущие зарубежные музейные учреждения. Например, Лондонский музей с целью 

популяризации исторического наследия и с образовательной целью предлагает учителям и 

школьникам свои познавательные электронные ресурсы, электронные викторины и 

интерактивные веб-сайты, демонстрирующие особенности памятников истории и культуры 

Англии [12]. Британский интерактивный веб-сайт «English Heritage» предлагает для учителей 

специальные комплекты - бесплатные учебные пособия, в которых есть все необходимое для 

того, чтобы дать возможность предварительного представления о месте посещения [12]. 

Комплекты включают в себя важную информацию о площадке, оборудовании, плане здания 

или объекта, информацию о возможной опасности. Как учебный материал, они содержат 
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такие разделы: краткая историческая справка, исторические личности, связанные с объектом 

посещения, комментарии для учителя, вопросы для закрепления материала, глоссарий и т.д. 

Комплекты предоставляются в виде загружаемых интерактивных PDF-файлов.  

Сегодня современные компьютерные технологии позволяют внедрять онлайн уроки и 

в образовательную деятельность музейных учреждений. В Темиртауском историко-

краеведческом музее онлайн-уроки прошли апробацию уже в 2016 году, показав большой 

интерес аудитории и перспективность использования их в музейно-педагогической 

деятельности [13]. Но здесь важно отметить, что в данном направлении нужно работать в 

тесном тандеме с педагогом, участвуя в совместной разработке плана урока. Формат 

проведения урока может быть выбран по принципу «вопрос-ответ и итоговое тестирование». 

Учащиеся находятся в привычной для них аудитории и могут виртуально общаться с 

экскурсоводом. Экскурсовод, отвечая на вопросы, использует музейные экспонаты и 

демонстрирует учащимся разделы экспозиции по соответствующей теме. И здесь музейная 

педагогика имеет преимущество перед другими образовательными формами, поскольку 

музей обладает подлинным предметом, а музейный рассказ, как нельзя более нагляден.  

В интерактивном музейном уроке также можно внедрять и смартфоны. Ситуация, 

использования виртуальных технологии в экспозиционном равновесии материальных и 

виртуальных объектов - возможна. Например, в Темиртауском музее широкую популярность 

имеет урок краеведения по теме «История родного края» [13]. Учащимся предлагают 

готовый распечатанный текст по истории города, в котором пропущены слова. Это слово 

может быть вставлено в текст, если предмет, о котором идет речь, будет сфотографирован на 

смартфон и отправлен на соответствующий номер телефона экскурсовода. Он  даёт оценку 

правильности  выполненного задания и последующего внесения названия  объекта в текст. 

Таким образом, развитие виртуальной сети Интернет и освоение ее возможностей 

оказывают серьезное воздействие  на самые различные сферы жизни и деятельности 

современного социума, приводят к возникновению новых форм общественных отношений, 

формируют новый способ получения знания. Сейчас основное внимание уделяется  

образованию, ведущему  к применению новых технологий, а не к адаптации того, что 

предлагает данная технология.  Главная задача современных учителей истории и музейных 

педагогов заключается в том, чтобы переосмыслить стиль и способ формирования нового 

знания, так как цифровая эпоха, ставшая сегодня реальностью, выдвигает новые 

технологические вызовы и требования. 
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Ерубаева Б.С., Қарағанды қаласы №103 мектеп-лицейінің 

КММ 

«Мәдениет мұра» мемлекеттік бағдарламасы және оның 

Қазақстанда іске асырылуы 

58 

9 Базарбаева Ж.К., учитель истории женской гимназии 

города Темиртау 

Проблемы современных учебников по истории Казахстана 

63 

10 Баймолдина Ж.С., № 104 мектеп – гимназия директоры, 

Бейсенбекова Н.А., т.ғ.к., доцент, «Тұлғатану» ғылыми-

зерттеу орталығының директоры  

Абайдың қазақ тарихы туралы ойлары 

66 

11 Баймухан С.Б., заң ғылымдарының магистрі, тарих және 

қоғамдық пәндер мұғалімі, 

Самархан Марғұлан, «Smart Technologies» мектеп-

интернат-колледжі КММ 9 «А» сынып оқушысы 

Тарих ғылымын зерттеу және тарих сабағында сандық 

технологияларды  пайдаланудың тиімділігі  

70 

12 Белгібаева Г.Қ., п.ғ.к., академик Е.А. Бөкетова атындағы 

Қарағанды университетінің доценті,  

Әбдірәсіл Г.Б., Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 

университетінің 1 курс магистранты, Алматы қаласы 

Асылбек А., академик Е.А. Бөкетова атындағы Қарағанды 

университетінің 1 курс магистранты, Қарағанды қаласы 

Білім беру кеңістігіндегі мектепке дейінгі балаларды 

әлеуметтендірудің инновациялық технологиялары 

74 

13 Белгібаев Т.У., «Халықаралық қатынастар» 

мамандығының 2-курс магистранты,  

Ғылыми жетекшісі: Смагулова Г.М., т.ғ.к., бүкіләлем 

тарихы және халықаралық қатынастар кафедрасының 

доценті, Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті 

Азия елдеріндегі модернизациялық процестердің 

тәжірибесінен (Жапония және Қытай елдерінің 

мысалында) 

80 

14 Бейсенбекова Г.Б., п.ғ.к., доцент, Оразбекова Т.К., 

магистрант, академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті 

Білім беру үрдісіндегі құзыреттілік тұғырдың негізі  

84 
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15 Бейсенбекова Н.А., т.ғ.к., доцент, «Тұлғатану» ғылыми-

зерттеу орталығының директоры, академик Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды университеті 

Нығмет Нұрмақов туралы публицистикалық еңбектерге 

және тарихи зерттеулерге тарихнамалық талдау (1960-

1980 жж.) 

86 

16 Буктугутова Р.С., д.и.н., доцент, Кокшетауский 

университет им. Абая Мырзахметова 

Курманжан Д., ст.преподаватель, Кокшетауский 

университет им. Абая Мырзахметова 

Повседневная жизнь населения города Кокчетава в 50-60-е 

гг. ХХ века (некоторые аспекты) 

92 

17 Буктугутова Р.С., д.и.н., доцент, Кокшетауский 

университет им. Абая Мырзахметова, 

 Бекишев К.О., ст.преподаватель Кокшетауский 

университет им. Абая Мырзахметова 

Из истории кооперативного движения в 20-е годы ХХ века 

(на примере Казахстана и России) 

97 

18 Гаркуша К.Г., к.п.н., Карагандинский университет им. 

академика Е.А. Букетова 

Поликультурное воспитание студентов в досуговой 

деятельности 

101 

19 Ермеков Д.К., тарих факультетінің 3 курс студенті  

Ғылыми жетекшісі: Муратова М.Б., г.ғ.м., аға оқытушы 

«Тұлғатану» ғылыми-зерттеу орталығының кіші ғылыми 

қызметкері, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті 

Айша бибі кесенесі – мәдени  мұра ескерткіштердің  бірі  

106 

20 Есенбаев А.Д., тарих факультетінің 3 курс студенті  

Ғылыми жетекшісі: Муратова М.Б., г.ғ.м., аға оқытушы 

«Тұлғатану» ғылыми-зерттеу орталығының кіші ғылыми 

қызметкері, академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті 

Оразмағанбет Тұрмағанбетұлы – қоғам қайраткері  

111 

21 Жағыпар Ә.Б., тарихшы зертеуші, г.ғ.м., Жағыпар Г.А., 

ғылыми қызметкер, п.ғ.м. 

Ұлағатты ұстаз тағылымы 

113 

22 Жакин М.С., т.ғ.к., археология, этнология және Отан 

тарихы кафедрасының доценті, «Этномәдени және тарихи-

антропологиялық зерттеулер Орталығының» аға ғылыми 

қызметкері 

Осакаров кенті орналасқан жердің төл атауы мәселесі 

116 

23 Жакин М.С., т.ғ.к., археология, этнология және Отан 

тарихы кафедрасының доценті, «Этномәдени және тарихи-

антропологиялық зерттеулер Орталығының»  аға ғылыми 

қызметкері 

Осакаров ауданы топонимдерінің табиғи-географиялық 

негізі  

120 

24 Жалелов А.А., М. Жұмабаев атындағы № 39 гимназия 

директоры, Бейсенбекова Н.А., т.ғ.к., доцент, «Тұлғатану» 

ғылыми-зерттеу орталығының директоры 

130 
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Рухани жаңғырудың алтын тұғыры  

25 Жаксимбетова Б.А., Рожкова Н.В., КГУ «СОШ№ 52 

имени академика Е.А. Букетова 

Переход на латиницу – шаг в будущее 

136 

26 Жауымбаев С.У., т.ғ.к., профессор, Е.А. Бөкетов атындағы 

Қарағанды университеті 

Қарқаралы өңірінің археологиялық ескерткіштері 

140 

27 Зуева Л.И.,  к.и.н., доцент 

Понятие «историческое сознание» и концепция его 

развития в Казахстане в условиях глобализации: общее и 

особенное 

145 

28 Изтулеуова С.Д., Қарағанды қаласы № 16 ЖББОМ 

директоры 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласының қоғамдық сананы 

жаңғыртудағы рөлі  

151 

29  Изтулеуова С. Д., №53 жалпы білім беретін орта мектеп-

лицейінің директоры  

Ұлы дала еліндегі «Мәңгілік Ел» идеясы 

154 

30 Изтулеуова С.Д., №53 ЖББОМЛ тарих пәнінің мұғалімі, 

Шонанова Л.Ж., №53 ЖББОМЛ тарих пәнінің мұғалімі 

Жастардың рухани тәрбиесіндегі Яссауи мұраларының 

маңыздылығы 

157 

31 Искакова Г.М., №58 ЖББОМ директорының ғылыми-

әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары 

Қазақтың тұңғыш математигі 

159 

32 Калиева Д.М., тарих магистрі, «№25 ЖББОМ» КММ 

тарих пәні мұғалімі 

Отан тарихы – тарихи сананың жаңғыруының негізгі 

тірегі 

161 

33 Қасымжанова Ж. Е., тарих факультетінің 2 курс студенті,  

Жаппарова М.Н., тарих факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: п. ғ. м., аға оқытушы Сақабай Т. Қ., 

Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

Ұлттық интеллигенцияның көрнекті өкілі – Нығмет 

Нұрмақов 

164 

34 Кентбек С.Қ., т.ғ.к., Қазақстан тарихы және ҚХА 

кафдерасының доценті, академик Е.А. Бөкетов атындағы 
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Елбасы Н.Ә. Назарбаев және «Тәуелсіздік дәуірі» еңбегінің 

маңыздылығы 

167 

35 Кенесбекова С.А., бастауыш оқытудың педагогикасы мен 

әдістемесі мамандығының 3 курс докторанты 

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті,  

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін өздік білім алуға 

даярлау мазмұны 

170 

36 В.В. Козина, д.и.н., профессор кафедры истории 

Казахстана и АНК, Карагандинский университет им. 

академика Е.А. Букетова 

В память об учителе 
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37 Маженова Р.Б., п.ғ.к., доцент,  Исаев А.А., магистрант 174 
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Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті 

Қаздауысты Қазыбек бидің дипломатиялық еңбектерінің 

педагогикалық көрінісі 

38 Мырзахметова А.Ж., к.и.н., доцент Карагандинского 

университета имени академика Е.А. Букетова 

Зарубежный опыт развития медиа и информационной 
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39 Мукашева С.Р., Каригулова С.С. № 61 ЖББОМ-тарих 

пәнінің мұғалімдері 

Жәнібек Тархан Қошқарұлы қазақ халқының азаттық 

күресінің қаһарманы 
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40 Өскембаев Қ.С., т.ғ.к., Еуразия гуманитарлық 

институтының доценті,  

Сәдуақас П.Қ., т.ғ.к., Қазақстан Республикасы Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Департамент 

директорының орынбасары, Нұр-Сұлтан 

Жанайдар Сәдуақасовтың өмірі мен қызметі жайлы 

185 

41 Оралова И., магистрант 2-го года обучения, научный 

руководитель: Тулеуова Б.Т., к.и.н., доцент кафедры 

всемирной истории и международных отношений,               

Карагандинский университет им. академика Е.А. 

БукетоваВЛЯЮЩЕЕ 

Влияние сирийских беженцев на Ливан и их вид занятости 
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42 Оспанова Қ.Д., №102 мектеп-гимназия директоры, 

Бейсенбекова Н.А., т.ғ.к., доцент, «Тұлғатану» ғылыми-

зерттеу орталығының директоры  

Қазақ зиялыларының оқу-білім және ғылымның 

қалуыптасуы мен дамуына қосқан үлесі (ХХ ғасырдың 

бірінші жартысы) 

195 

43 Рахимберлина Ж.Е., қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, 

педагог-зерттеуші, Несипбаев О.Б., тарих пәнінің мұғалімі 

Қарағанды қ. «№103 мектеп-лицейі» КММ 

Тарих пен қазақ әдебиеті пәндерінен кіріктірілген 

сабақтар – тарихи сананы жаңғыртудың бір тәсілі 

199 

44 Рамазанова Л.К., КГУ СОШ №86 г. Караганды 

Тиыштыкбаева Б.Т., ОСШ №1, г. Каражал  
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Назарбаева в становлении и развитии независимого 

Казахстана 

202 

45 Рыспаева К.Б., магистрант гр. МИО-62 

Научный руководитель: Абдрахманова К.К., к.и.н., 

доцент кафедры археологии, этнологии и Отечественной 

истории, Карагандинский университет им. академика Е.А. 

Букетова 

Женская повседневность в «АЛЖИРе» 

206 

46 Сактаганова З.Г., д.и.н., профессор, Карагандинский 

университет имени академика Е.А. Букетова, 

Абдукаримова Ж.К., докторант, Карагандинский 

университет имени академика Е.А. Букетова,  

Работа сезонных яслей Карагандинской области в годы 

Великой Отечественной Войны (1941-1945 гг.) 

209 
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47 Сактаганова З.Г., д.и.н., профессор, Карагандинский 

университет имени академика Е.А. Букетова, 

Абжаппарова М., магистрант 2 курса, Карагандинский 

университет им. академика Е.А. Букетова 

Преступность несовершеннолетних в городах 

Центрального Казахстана в 1980-е годы: борьба и 

профилактические меры 

213 

48 Сактаганова З.Г., д.и.н., профессор, Карагандинский 

університет им. академика Е.А. Букетова, Тәуекел Ж.К., 

магистрант, Карагандинский университет им. академика 

Е.А. Букетова,  

Воспоминания депортированых женщин о тыловых 

работах в Центральном Казахстане в годы Великой 

Отечественной Войны 

216 

49 Смағұлов Н.Б., тарих магистрі, аға оқытушы 

Мұстафин Е.Е., магистрант, академик Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды университеті, Қарағанды қ. 

Генерал Сабыр Рақымовтың өмірі мен әскери қызметі 

(1902-1945 жж.) 

219 

50 Саккулакова Ф.Д., магистрант 1-го года обучения 

Научный руководитель: к. и. н., доцент Шотбакова Л.К. 

Карагандинский университет имени академика Е.А. 

Букетова 

Из истории развития исторического образования в 

Казахстане (середина ХХ – начало ХХІ вв.) 

222 

51 Смакова М.Г., химия факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: Сейдахова Н.К., академик Е.А. 

Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, Қарағанды қ. 

Жаныңда жүр жақсы адам 

225 

52 Сманов Р. М., магистрант 2- года обучения, научный 

руководитель: Тулеуова Б.Т., к.и.н., доцент кафедры 

всемирной истории и международных отношений, 

Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова 

Ядерная политика Казахстана: эффективная нишевая 

дипломатия 

227 

53 Смағұлова Г.М., т.ғ.к., бүкіләлем тарихы және 

халықаралық қатынастар кафедрасының доценті,  

Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті  

Халықаралық қатынастардағы ақпараттық 

технологиялардың кейбір мәселелері («гибридті соғыстар» 

мысалында)  

231 

54 Стамбулов С.Б., PhD, бүкіләлем тарихы және 

халықаралық қатынастар кафедрасының доценті, академик 

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті, 

Өмірбек Н.Қ., «Халықаралық қатынастар» мамандығының 

2-курс магистранты 

Орталық Азиядағы саяси-экономикалық ынтымақтастық 

және жаңа Жібек жолы  

236 

55 Тарыбаева А.К., магистрант, тарих пәнінің мұғалімі 

Шотбакова Л.К., т.ғ.к., доцент, академик Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды университеті 

241 
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Тарих сабағында ақпараттық технологияны 

пайдаланудың әдістері 

56 Темиргалиев К.А., к.ф.н., зав.кафедрой истории 

Казахстана и социально-политических дисциплин, 

Карагандинский медицинский университет 

Перестройка общественных отношений и  реалий жизни 

243 

57 Тлегенов А.Д., пед.ғ. магистрі, Қарағанды облысы, Бұқар 

жырау ауданы, Үштөбе ауылы, Үштөбе ЖОББ ТМ (РО) 

мектебінің тарих пәні мұғалімі 

Нығмет Нұрмақов халық игілігіне қызмет еткен күрескер 

245 
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